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சங்கீதங்கள்
ஆச ரியர்
சங்கீதங்கள் உணர்ச்ச பாடலுக்குரிய

ெமாழிநைடயல் அைமந்தருக்க ற
ஒரு கூட்டு பாடல்கள் ஆகும். இைத
அேனக ஆச ரியர்கள் எழுதயுள்ளார்கள்.
தாவீது 73 சங்கீதங்கைளயும் ஆசாப் 12,
சங்கீதங்கைளயும் ேகாராவன் புத்த ரர்கள்
9 சங்கீதங்கைளயும் ஏதான் 1, சங்கீதமும்,
ேமாேச 1, 90சங்கீதமும்எழுதயுள்ளார்கள்சல
சங்கீதங்களின் ஆச ரியர்களின் ெபயர்கள்
அறயப்படவல்ைல. சாெலாேமானும்
ேமாேசயும் தவ ர மற்ற சங்கீதங்கள்
தாவீதன் ஆட்ச க் காலத்தல் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும்எழுதயைவகள்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 1440 க்கும் 430 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
தனி நபர்களின் சங்கீதங்கள்

ேமாேசயல் ெதாடங்க பாப ேலானின்
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப எருசேலமுக்கு
வந்த காலங்கள் வைர எழுதப்பட்டு
இருக்க றது. இைவகள் ேமாேசயனாலும்
தாவீதனாலும் சாேலாேமானினாலும்
எஸ்றாவனாலும் எழுதப்பட்டிருப்பதால்
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சங்கீதங்கைளமாத்த ரம் எழுத முடிக்கஆய ர
வருடங்கள்ஆகயருக்க றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேதவன் இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு

ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைள
இஸ்ரேவலர்களர்கள் ஞாபகத்தல்
ைவக்கவும் கர்த்தைர வசுவாச க்க ற
எல்லாருக்காகவும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சங்கீதங்கள், ேதவைனயும் அவருைடய

சருஷ்டிப்ைபயும், யுத்தங்கைளயும்,
ஞானத்ைதயும் பாவத்ைதயும் தீைமையயும்
நீதையயும், நயாத்தீர்ப்புகைளயும்
ேமச யாவன் வருைகையக் குறத்தும்
பைறசாற்றுகன்றன. சங்கீதங்கள்,
ேதவன் யார் என்றும் அவர் நமக்கு ெசய்த
காரியங்களுக்கும் நன்ைமகளுக்கா
ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரிக்க நம்ைம
உற்சாகப்படுத்துகன்றன. சங்கீதங்கள்
ேதவனுைடய மகத்துவங்கைள
ெவளிப்படுத்துகன்றன, ஆபத்துக்
காலங்களில் நமக்குஅவர்உண்ைமயுள்ளவர்
என்று உறுத ப்படுத்துகன்றன,
அவருைடய வசனங்களின் ஆளுைகயன்
அடிப்பைடையயும் வல்லைமகைளயும்
ஆணித்தரமக்குகன்றன.
ைமயக்கருத்து
ஸ்ேதாத்த ரம்.
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ெபாருளடக்கம்
1 ேமச யாவன்புத்தகம்— 1:1-41:13
2 வருப்பத்தன் புத்தகம். அதகாரங்கள் —
42:1-72:20

3 இஸ்ரேவலின் புத்தகம். அதகாரங்கள் —
73:1-89:52

4 ேதவனுைடய ஆளுைகயன் புத்தகம்.
அதகாரங்கள்— 90:1-106:48

5ஸ்ேதாத்த ரத்தன் புத்தகம். அதகாரங்கள்
— 107:1-150:6

சங்கீதம் 1
1துன்மார்க்கர்களுைடயஆேலாசைனயன்படி

நடக்காமலும்,
பாவ களுைடயவழியல்ந ற்காமலும்,
பரியாசக்காரர்கள் உட்காரும் இடத்தல்

உட்காராமலும்,
2 ெயேகாவாவுைடய ேவதத்தல் ப ரியமாக

இருந்து,
இரவும் பகலும் அவருைடய ேவதத்தல்

தயானமாக இருக்க ற மனிதன்
பாக்கயவான்.

3அவன்நீேராைடஓரமாக நடப்பட்டு,
தன்னுைடய காலத்தல் தன்னுைடய

கனிையத்தந்து,
இைல உத ராமல் இருக்க ற மரத்ைதப்ேபால

இருப்பான்.
அவன்ெசய்வெதல்லாம்வாய்க்கும்.
4துன்மார்க்கர்கேளாஅப்படியல்லாமல்,
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காற்றுப் பறக்கடிக்கும் பதைரப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

5 ஆைகயால் துன்மார்க்கர்கள்
நயாயத்தீர்ப்பலும்,

பாவ கள் நீத மான்களின் சைபயலும்
நைலநற்பதல்ைல.

6 ெயேகாவா நீத மான்களின் வழிைய
அற ந்தருக்க றார்;

துன்மார்க்கர்களின்வழிேயாஅழியும்.

சங்கீதம் 2
1ேதசங்கள்ஏன்ெகாந்தளிக்க ேவண்டும்?
மக்கள் வீணான காரியத்ைத ஏன்

ச ந்த க்கேவண்டும்?
2ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாகவும்,
அவர் அப ேஷகம்ெசய்தவருக்கு

வ ேராதமாகவும்,
பூமியன்இராஜாக்கள்எழும்ப நன்று,
அதகாரிகள்ஒன்றாகஆேலாசைனெசய்து:
3அவர்களுைடயகட்டுகைளஅறுத்து,
அவர்களுைடய கயறுகைள நம்ைமவ ட்டு

எற ந்துேபாடுேவாம்; என்கறார்கள்.
4 பரேலாகத்தல் அமர்ந்தருக்க றவர்

ச ரிப்பார்;
ஆண்டவர்அவர்கைளஇகழுவார்.
5 அப்ெபாழுது அவர் தமது ேகாபத்த ேல

அவர்களுடன்ேபசுவார்.
தமது கடுங்ேகாபத்த ேல அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்வார்.
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6 நான் என்னுைடய பரிசுத்தமைலயாகய
சீேயானில் என்னுைடய இராஜாைவ
அப ேஷகம்ெசய்துைவத்ேதன்என்றார்.

7தீர்மானத்தன்வவரம்ெசால்லுேவன்;
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க , நீர் என்னுைடய

மகன்,
இன்றுநான்உம்ைமப றக்கச்ெசய்ேதன்;
8என்ைனக்ேகளும்,அப்ெபாழுதுேதசங்கைள

உமக்குச்ெசாத்தாகவும்,
பூமியன் எல்ைலகைள உமக்குச்

ெசாந்தமாகவும்ெகாடுப்ேபன்;
9இரும்புக் ேகாலால்அவர்கைளெநாறுக்க ,
குயவனின் மண்பாண்டத்ைதப்ேபால்

அவர்கைள உைடத்துப்ேபாடுவீர் என்று
ெசான்னார்.

10 இப்ேபாதும் இராஜாக்கேள,
உணர்வைடயுங்கள்,

பூமியன்நயாயாத பத கேள,எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்.

11 பயத்துடேன ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன
ெசய்யுங்கள்,

நடுக்கத்துடேனமக ழ்ந்தருங்கள்.
12 ேதவமகன் ேகாபங்ெகாள்ளாமலும், நீங்கள்

வழிய ேலஅழியாமலும்இருப்பதற்கு,
ேதவைனமுத்தம்ெசய்யுங்கள்;
ெகாஞ்சக்காலத்த ேல ேதவனுைடய ேகாபம்

பற்றெயரியும்;
அவரிடம் அைடக்கலமாக இருக்க ற

அைனவரும்பாக்கயவான்கள்.
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சங்கீதம் 3
தன் மகனாகய அப்சேலாமிடமிருந்து தப்ப ச்
ெசன்றேபாதுதாவீதுபாடிய பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய எத ரிகள்

எவ்வளவாகப்ெபருகயருக்க றார்கள்!
எனக்கு வ ேராதமாக எழும்புக றவர்கள்

அேநகர்.
2 ேதவனிடத்தல் அவனுக்கு சகாயம் இல்ைல

என்று,
என்னுைடய ஆத்துமாைவக் குறத்துச்

ெசால்லுகறவர்கள் அேநகராக
இருக்க றார்கள். (ேசலா)

3 ஆனாலும் ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைனச்
சூழ்ந்துள்ளேகடகமும்,

என்னுைடய மகைமயும், என்னுைடய
தைலைய உயர்த்துகறவருமாக
இருக்க றீர்.

4 நான் ெயேகாவா ைவ ேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்
கூப்ப ட்ேடன்;

அவர் தமது பரிசுத்த மைலயலிருந்து எனக்கு
பதல்ெகாடுத்தார். (ேசலா)

5 நான் படுத்து தூங்க ேனன்;
வழித்துக்ெகாண்ேடன்;

ெயேகாவா என்ைனத்தாங்குகறார்.
6 எனக்கு வ ேராதமாகச் சுற்றலும்

பைடெயடுத்துவருகறபத்தாய ரம்ேபருக்கும்
நான்பயப்படமாட்ேடன்.
7ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும்;
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என்ேதவேன, என்ைனகாப்பாற்றும்.
நீர் என்னுைடய பைகவர்கள் எல்ேலாைரயும்

தாைடய ேலஅடித்து,
துன்மார்க்கர்களுைடய பற்கைளத்

தகர்த்துப்ேபாட்டீர்.
8ெஜயம்ெயேகாவாவுைடயது;
ேதவேனஉம்முைடயஆசீர்வாதம்
உம்முைடய மக்களின்ேமல் இருப்பதாக

(ேசலா).

சங்கீதம் 4
தாவீதன் சங்கீதம். இைசக்குழுவன்
தைலவனுக்கு நரம்புக் கருவகளால்
இைசக்கப்பட்டது.
1என்நீதயன்ேதவேன,நான்கூப்படும்ேபாது

எனக்குபதல்தாரும்;
ெநருக்கத்தல் இருந்த எனக்கு

வ சாலமுண்டாக்கனீர்;
எனக்கு இரங்க , என்னுைடய

வண்ணப்பைதக் ேகட்டருளும்.
2 மனுமக்கேள, எதுவைரக்கும் என்னுைடய

மகைமையஅவமானப்படுத்த ,
வீணானைதவரும்ப ,ெபாய்ையநாடுவீர்கள்.

(ேசலா)
3 பக்தயுள்ளவைனக் ெயேகாவா தமக்காகத்

ெதரிந்துெகாண்டார் என்று
அறயுங்கள்;

நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்படும்ேபாதுஅவர் ேகட்பார்.
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4 நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவம்
ெசய்யாமலிருங்கள்;

உங்கள்படுக்ைகய ேலஉங்கள்இருதயத்தல்
ேபச க்ெகாண்டு அமர்ந்தருங்கள்.
(ேசலா)

5 நீதயன் பலிகைளச் ெசலுத்த ,
ெயேகாவாேமல் நம்ப க்ைகயாக
இருங்கள்.

6 எங்களுக்கு நன்ைம காண்பப்பவன் யார்
என்றுெசால்லுகறவர்கள்அேநகர்;

ெயேகாவாேவ, உம்முைடய முகத்தன்
ஒளிைய எங்கள்ேமல்
ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்.

7அவர்களுக்குத் தானியமும் த ராட்ைசரசமும்
ெபருகயருக்க ற காலத்தன்
சந்ேதாஷத்ைதவ ட,

அதக சந்ேதாஷத்ைத என்னுைடய
இருதயத்தல்ெகாடுத்தீர்.

8 சமாதானத்ேதாடு படுத்துக்ெகாண்டு
தூங்குேவன்;

ெயேகாவாேவ, நீர் ஒருவேர என்ைனச்
சுகமாகத் தங்கச்ெசய்க றீர்.

சங்கீதம் 5
புல்லாங்குழலில் வாச க்க இைசக்குழுவன்
தைலவனிடம்அளிக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய

வார்த்ைதகளுக்குச்ெசவெகாடும்,
என்னுைடயதயானத்ைதக்கவனியும்.
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2 நான் உம்ைமேய ேநாக்க வண்ணப்பம்
ெசய்க ேறன்;

என் இராஜாேவ, என் ேதவேன, என்
ேவண்டுதலின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டருளும்.

3 ெயேகாவாேவ, காைலய ேல என்னுைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்டருளுவீர்;

காைலய ேல உமக்கு ேநராக வந்து
ஆயத்தமாக , காத்தருப்ேபன்.

4நீர் துன்மார்க்கத்தல் ப ரியப்படுக ற ேதவன்
அல்ல;

தீைமஉம்மிடத்தல் ேசர்வதல்ைல.
5 வீம்புக்காரர்கள் உம்முைடய கண்களுக்கு

முன்பாக நைலநற்கமாட்டார்கள்;
அக்க ரமக்காரர்கள் யாவைரயும்

ெவறுக்கறீர்.
6ெபாய் ேபசுக றவர்கைளஅழிப்பீர்;
ெகாைலெவறயர்கைளயும்
வஞ்சகமான மனிதைனயும் ெயேகாவா

அருவருக்கறார்.
7 நாேனா உமது மிகுந்த கருைபயனாேல

உமதுஆலயத்த ற்குள்நுைழந்து,
உமது பரிசுத்த சந்ந த க்கு ேநேர

பயபக்தயுடன்பணிந்துெகாள்ளுேவன்.
8ெயேகாவாேவ, என்னுைடய எத ரிகளுக்காக

என்ைனஉம்முைடயநீதய ேலநடத்த ,
எனக்கு முன்பாக உம்முைடய வழிையச்

ெசவ்ைவப்படுத்தும்.
9அவர்கள்வாயல்உண்ைமஇல்ைல,
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அவர்கள்உள்ளம்ேகடுபாடுள்ளது;
அவர்கள் ெதாண்ைட தறக்கப்பட்ட

கல்லைறயாகும்;
தங்களுைடய நாவனால் வஞ்சகம்

ேபசுக றார்கள்.
10 ேதவேன, அவர்கைளக் குற்றவாளிகளாகத்

தீர்த்தடும்;
அவர்கள்தங்களுைடயஆேலாசைனகளாேலேய

வழும்படிெசய்தடும்;
அவர்கள் துேராகங்களினுைடய

தீவைனக்காக அவர்கைளத்
தள்ளிவடும்;

உமக்குவ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தார்கேள.
11 உம்மில் அைடக்கலம் நாடிவருேவார்கள்

அைனவரும்மக ழ்ந்து,
எந்நாளும்ெகம்பீரிப்பார்களாக;
நீர்அவர்கைளக்காப்பாற்றுவீர்;
உம்முைடய ெபயைர ேநச க்க றவர்கள்

உம்மில் சந்ேதாஷப்படுவார்களாக.
12 ெயேகாவாேவ, நீர் நீத மாைன

ஆசீர்வத த்து,
கருைண என்னும் ேகடகத்தனால் அவைனச்

சூழ்ந்துெகாள்ளுவீர்.

சங்கீதம் 6
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவகைள
இைசப்பவர்களின் இராகத் தைலவனுக்கு
தாவீதுதந்த பாடல்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 6:1 xi சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 6:7

1 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ேகாபத்த ேல
என்ைனக்கடிந்துெகாள்ளாமல்இரும்,

உம்முைடய கடுங்ேகாபத்த ேல என்ைனத்
தண்டியாமல்இரும்.

2என்ேமல்இரக்கமாகஇரும்ெயேகாவாேவ,
நான்ெபலனில்லாமல் ேபாேனன்;
என்ைனக்குணமாக்கும்ெயேகாவாேவ,
என்னுைடயஎலும்புகள்நடுங்குகன்றன.
3 என்னுைடய ஆத்துமா மிகவும்

வயாகுலப்படுக றது;ெயேகாவாேவ,
எதுவைரக்கும்இரங்காமலிருப்பீர்.
4 தரும்பும் ெயேகாவாேவ, என்னுைடய

ஆத்துமாைவவடுவயும்;
உம்முைடய கருைபயனால் என்ைன

இரட்ச யும்.
5 மரணத்தல் உம்ைம யாரும்

நைனவுகூர்வதல்ைல,
பாதாளத்தல்உம்ைமத்துத ப்பவன்யார்?
6 என்னுைடய ெபருமூச்சனால்

இைளத்துப்ேபாேனன்;
இரவுமுழுவதும் என்னுைடய கண்ணீரால்

என்னுைடய படுக்ைகைய மிகவும்
ஈரமாக்க ,

என்னுைடயகட்டிைலநைனக்க ேறன்.
7 துயரத்தனால் என்னுைடய கண் குழி

வழுந்துேபானது,
என்னுைடய எத ரிகள் அைனவர் ந மித்தமும்

மங்க ப்ேபானது.
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8 அக்க ரமக்காரர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும்
என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாங்கள்;

ெயேகாவா என்னுைடய அழுைகயன்
சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.

9 ெயேகாவா என்னுைடய வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்டார்;

ெயேகாவா என்னுைடய ெஜபத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார்.

10 என்னுைடய எத ரிகள் எல்ேலாரும் ெவட்க
மிகவும்கலங்க ப்ேபாவார்கள்;

அவர்கள் பன்னாகத் தரும்ப உடேன
ெவட்கப்படுவார்கள்.

சங்கீதம் 7
ெபன்யமீனியனாகய கூஷ் என்பவனுைடய
வார்த்ைதயனிமித்தம் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க தாவீதுபாடிய பாடல்.
1 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்மிடம்

அைடக்கலம் ேதடுக ேறன்;
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள்

எல்ேலாருக்கும் என்ைன வலக்க
காப்பாற்றும்.

2 எத ரி ச ங்கம்ேபால் என்னுைடய
ஆத்துமாைவப்ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,

வடுவக்கறவன்இல்லாததால்,
அைதப் பீறாதபடிக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.
3 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நான்

இைதச்ெசய்ததும்,
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என்னுைடய ைககளில் நயாயக்ேகடு
இருக்க றதும்,

4 என்ேனாடு சமாதானமாக இருந்தவனுக்கு
நான்தீைமெசய்ததும்,

காரணமில்லாமல் எனக்கு எத ரியானவைன
நான் ெகாள்ைளய ட்டதும்
உண்டானால்,

5 எத ரி என்னுைடய ஆத்துமாைவத்
ெதாடர்ந்துப டித்து,

என்னுைடய உயைரத் தைரய ேல தள்ளி
மித த்து,

என்னுைடய மகைமையப் புழுதய ேல
தாழ்த்தட்டும். (ேசலா)

6 ெயேகாவாேவ, நீர் உம்முைடய ேகாபத்தல்
எழுந்தருந்து,

என்னுைடய எத ரிகளுைடய
கடுங்ேகாபங்களுக்காக உம்ைம
உயர்த்த ,

எனக்காக வழித்துக்ெகாள்ளும்;
நயாயத்தீர்ப்ைப நயமித்தருக்க றீேர.

7மக்கள்கூட்டம்உம்ைமச்சூழ்ந்துெகாள்ளட்டும்;
அவர்களுக்காகத்தரும்பவும்உன்னதத்த ற்கு

எழுந்தருளும்.
8ெயேகாவா மக்களுக்குநயாயம்ெசய்வார்;
ெயேகாவாேவ, என்னுைடய நீதயனாலும்

என்னிலுள்ளஉண்ைமயனாலும்
எனக்குநயாயம்ெசய்யும்.
9 துன்மார்க்கனுைடய தீய ெசயல்கள்

ஒழிவதாக;
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நீத மாைனநைலநறுத்தும்;
நீதயுள்ளவராக இருக்க ற ேதவேன நீர்

இருதயங்கைளயும்,
ச ந்ைதகைளயும் ேசாத த்தற க றவர்.
10 ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கைள

இரட்ச க்க ற ேதவனிடத்தல்
என்னுைடயேகடகம்இருக்க றது.

11ேதவன்நீதயுள்ளநயாயாத பத ;
அவர் நாள்ேதாறும் பாவயன்ேமல்

ேகாபம்ெகாள்ளுகற ேதவன்.
12 அவன் மனந்தரும்பாவ ட்டால்

அவர் தம்முைடய பட்டயத்ைதக்
கூர்ைமயாக்குவார்;

அவர் தம்முைடயவல்ைல நாேணற்ற ,அைத
ஆயத்தப்படுத்தயருக்க றார்.

13 அவனுக்கு மரண ஆயுதங்கைள ஆயத்தம்
ெசய்தார்;

தம்முைடய அம்புகைள ெநருப்பு
அம்புகளாக்கனார்.

14இேதா,அவனுைடயஅக்க ரமத்ைதப்ெபறக்
கர்ப்பேவதைனப்படுகறான்;

தீவைனையக் கர்ப்பந்தரித்து, ெபாய்ையப்
ெபறுகறான்.

15குழிையெவட்டி,அைதஆழமாக்கனான்;
தான்ெவட்டினகுழியல்தாேனவழுந்தான்.
16 அவனுைடய தீவைன அவனுைடய

தைலயன்ேமல்தரும்பும்,
அவனுைடய ெகாடுைம அவனுைடய

உச்சந்தைலயன்ேமல்இறங்கும்.
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17 நான் ெயேகாவாைவ அவருைடய
நீதயன்படிதுத ப்ேபன்.

நான் உன்னதமான உன்னதமான
ேதவனாகய ெயேகாவாைடய
ெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.

சங்கீதம் 8
க த்தீத் என்ற இைசக் கருவயல் வாச க்க
இராகத் தைலவனுக்குத் தந்த தாவீதன்
பாடல்.
1எங்கள்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
உம்முைடய ெபயர் பூமிெயங்கும் எவ்வளவு

ேமன்ைமயுள்ளதாகஇருக்க றது!
உம்முைடய மகத்துவத்ைத வானங்களுக்கு

ேமலாகைவத்தீர்.
2 வேராதையயும், பழிகாரைனயும்

அடக்க ப்ேபாட,
ேதவேன நீர் உம்முைடய எத ரிகளுக்காக

குழந்ைதகள் பாலகர்கள் வாயனால்
ெபலன்உண்டாக்கனீர்.

3 உமது வ ரல்களின் ெசயல்களாகய
உம்முைடயவானங்கைளயும்,

நீர் அைமத்த சந்த ரைனயும்
நட்சத்த ரங்கைளயும் நான்
பார்க்கும்ேபாது,

4மனிதைனநீர் நைனக்கறதற்கும்,
மனுக்குலத்ைத நீர் வ சாரிக்க றதற்கும்

அவன்எம்மாத்த ரம் என்க ேறன்.
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5 நீர் அவைனத் ேதவதூதரிலும் சற்றுச்
ச றயவனாக்கனீர்;

மகைமயனாலும், மரியாைதயனாலும்
அவைனமுடிசூட்டினீர்.

6 உம்முைடய ைககளின் ெசயல்களின்ேமல்
நீர்அவனுக்குஆளுைகதந்து.

7 ஆடுமாடுகள் எல்லாவற்ைறயும்,
காட்டுமிருகங்கைளயும்,

8ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்,
கடலின் மீன்கைளயும், கடல்களில்

வாழ்க றைவகைளயும் அவனுைடய
பாதங்களுக்குக்கீழ்ப்படுத்தனீர்.

9எங்கள்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
உம்முைடய ெபயர் பூமிெயங்கும் எவ்வளவு

ேமன்ைமயுள்ளதாகஇருக்க றது!

சங்கீதம் 9
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவயல் வாச க்க
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும்

உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
உம்முைடய அத சயங்கைளெயல்லாம்

வவரிப்ேபன்.
2உம்மில் மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுேவன்;
உன்னதமான ேதவேன, உமது ெபயைரப்

புகழ்ந்துபாடுேவன்.
3 என்னுைடய எத ரிகள் பன்னாகத்

தரும்பும்ேபாது,
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உமது சமுகத்தல் அவர்கள் இடற
அழிந்துேபாவார்கள்.

4நீர்என்னுைடயநயாயத்ைதயும்என்னுைடய
வழக்ைகயும்தீர்த்து,

நீதயுள்ள நயாயாத பதயாக
சங்காசனத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றீர்.

5ேதசங்கைளக்கடிந்துெகாண்டு,
துன்மார்க்கர்கைளஅழித்து,
அவர்கள் ெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்

இல்லாமல்குைலத்துப்ேபாட்டீர்.
6 எத ரிகள் என்ெறன்ைறக்கும்

பாழாக்கப்பட்டார்கள்;
அவர்கள்பட்டணங்கைளத்தைரமட்டமாக்கனீர்;
அவர்கைளப் பற்றய நைனவும்

அழிந்துேபானது.
7 ெயேகாவாேவா என்ெறன்ைறக்கும்

அமர்ந்தருப்பார்;
தம்முைடய சங்காசனத்ைத

நயாயத்தீர்ப்புக்ெகன்று
ஏற்படுத்தயருக்க றார்.

8 அவர் உலகல் உள்ளவர்கைள நீதயாக
நயாயந்தீர்த்து,

எல்லா மக்களுக்கும் ெசம்ைமயாக
நீத ெசய்வார்.

9 சறுைமப்பட்டவனுக்குக் ெயேகாவா
அைடக்கலமானவர்;

ெநருக்கப்படுக ற காலங்களில் அவேர
தஞ்சமானவர்.
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10ெயேகாவாேவ,உம்ைமத் ேதடுக றவர்கைள
நீர்ைகவடுகறதல்ைல;

ஆதலால், உமது ெபயைர அற ந்தவர்கள்
உம்ைமநம்ப இருப்பார்கள்.

11 சீேயானில் அரசாளுகற ெயேகாவாைவப்
புகழ்ந்துபாடி,

அவர் ெசய்ைககைள மக்களுக்குள்ேள
அறவயுங்கள்.

12 ஏெனனில் இரத்தப்பழிகைளக்குறத்து
அவர்வ சாரைணெசய்யும்ேபாது,

அவர்கைளநைனக்கறார்;
எளியவர்களுைடய கூக்குரைல

மறக்கமாட்டார்.
13 மரணவாசல்களிலிருந்து என்ைனத்

தூக்கவடுகறெயேகாவாேவ,
நான் உம்முைடய துத கைளெயல்லாம்

மகளாகய சீேயான் வாசல்களில்
வவரித்து,

உம்முைடயஇரட்ச ப்பனால்மக ழ்வதற்கு,
14ேதவேனநீர் எனக்குஇரங்க ,
என்ைனப்பைகக்க றவர்களால்எனக்குவரும்

துன்பத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்.
15 ேதசங்கள் தாங்கள் ெவட்டின குழியல்

தாங்கேளவழுந்தார்கள்:
அவர்கள் மைறவாக ைவத்த வைலயல்

அவர்களுைடய கால்கேள
அகப்பட்டுக்ெகாண்டன.

16 ெயேகாவா தாம் ெசய்த நயாயத்தனால்
அறயப்படுக றார்;
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துன்மார்க்கன் தன்னுைடய ைககளின்
ெசயல்களினால் ச க்க க்ெகாண்டான்.
(இகாேயான், ேசலா.)

17 துன்மார்க்கர்களும், ேதவைன மறக்க ற
எல்லாஇனத்தார்களும்,

நரகத்த ேலதள்ளப்படுவார்கள்.
18எளியவன்என்ைறக்கும்மறக்கப்படுவதல்ைல;
ஏைழகளுைடய நம்ப க்ைக ஒருேபாதும்

ெகட்டுப்ேபாவதல்ைல.
19 எழுந்தருளும் ெயேகாவாேவ, மனிதன்

ெபலன்ெகாள்ளாதபடிெசய்யும்;
ேதசத்தார்கள் உம்முைடய சமுகத்தல்

நயாயந்தீர்க்கப்பட ேவண்டும்
20 ேதசங்கள் தாங்கள் மனிதர்கள்தான் என்று

அறவதற்கு,
அவர்களுக்குப் பயமுண்டாக்கும்,

ெயேகாவாேவ (ேசலா).

சங்கீதம் 10
1ெயேகாவாேவ, ஏன்தூரத்தல்ந ற்க றீர்?
துன்பம் ேநரிடுக ற ேநரங்களில் நீர் ஏன்

மைறந்தருக்க றீர்?
2 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய

ெபருைமயனால்
ஏழ்ைமயானவைன ெகாடூரமாகத்

துன்பப்படுத்துகறான்;
அவர்கள் நைனத்த சத ேமாசங்களில்

அவர்கேளஅகப்படுவார்கள்.
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3 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய உள்ளத்தன்
ஆைசயல்ெபருைமபாராட்டுக றான்,

ெபாருைளஅபகரிக்க றவன்ெயேகாவாைவச்
சப த்துஅசட்ைடெசய்க றான்.

4 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய கர்வத்தனால்
ேதவைனத்ேதடமாட்டான்;

அவனுைடய நைனவுகெளல்லாம் ேதவன்
இல்ைலஎன்பேத.

5அவன்வழிகள்எப்ேபாதும்ேகடுள்ளைவகள்;
உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் அவன்

பார்ைவக்குஎட்டாமல்மிகவும்உயரமாக
இருக்கன்றன;

தன்னுைடய எத ராளிகள் எல்ேலார்ேமலும்
சீறுகறான்.

6 நான் அைசக்கப்படுவதல்ைல, தைலமுைற
தைலமுைறேதாறும் தீங்கு என்ைன
அணுகுவதல்ைல

என்று தன்னுைடய இருதயத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்.

7 அவன் வாய் சப ப்பனாலும்,
கபடத்தனாலும்,

ெகாடுைமயனாலும், நைறந்தருக்க றது;
அவன் நாவன்கீழ் தீவைனயும் அக்க ரமமும்

உண்டு.
8 க ராமங்களின் மைறவான இடங்களிேல

மைறந்தருந்து,
மைறவான இடங்களிேல குற்றமற்றவைனக்

ெகால்லுகறான்;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 10:9 xxi சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 10:14

த க்கற்றவர்கைளப் ப டிக்க அவனுைடய
கண்கள்ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்கன்றன.

9 தன்னுைடய ெகபயலிருக்கற
சங்கத்ைதப்ேபால மைறவல்
மைறந்தருக்க றான்;

ஏைழையப் ப டிக்கப் மைறந்தருந்து,
அவைனத் தன்னுைடய வைலக்குள்
இழுத்துப்ப டித்துக்ெகாள்ளுகறான்.

10 த க்கற்றவர்கள் தன்னுைடய பலவான்கள்
ைகயல் வழும்படி அவன் பதுங்கக்
க டக்க றான்.

11 ேதவன் அைத மறந்தார் என்று அவர்
தம்முைடயமுகத்ைதமைறத்து,

எப்ேபாதும்அைதக்காணமாட்டார் என்றும்;
தன்னுைடய இருதயத்த ேல

ெசால்லிெகாள்ளுகறான்.
12ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும்;
ேதவேன,உம்முைடயைகையஉயர்த்தும்;
ஏைழகைளமறக்காமலிரும்.
13துன்மார்க்கன்ேதவைனஅசட்ைடெசய்து,
நீர் ேகட்டுவ சாரிப்பதல்ைல;
என்று தன்னுைடய இருதயத்தல் ஏன்

ெசால்லிக்ெகாள்ளேவண்டும்?
14 அைதப் பார்த்தருக்க றீேர!

உபத்த ரவத்ைதயும்,
துக்கத்ைதயும்கவனித்தருக்க றீேர;
நீர் பதலளிப்பீர்;
ஏைழயானவன் தன்ைன உமக்கு

ஒப்புவக்க றான்;
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த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குச் சகாயர் நீேர.
15 துன்மார்க்கனும் ெபால்லாதவனுமாக

இருக்க றவனுைடய ைகைய
முறத்துவடும்;

அவனுைடயதுன்மார்க்கம்காணாமற்ேபாகும்வைர
அைதத் ேதடிவ சாரியும்.

16 ெயேகாவா எல்லாக் காலங்களுக்கும்
இராஜாவாகஇருக்க றார்;

அந்நயமக்கள் அவருைடய ேதசத்தலிருந்து
அழிந்து ேபாவார்கள்.

17 ெயேகாவாேவ, ஏைழகளுைடய
ேவண்டுதைலக் ேகட்டிருக்க றீர்;

அவர்கள்இருதயத்ைதஉறுத ப்படுத்துவீர்.
18 மண்ணான மனிதன் இனிப்

பலவந்தம்ெசய்யத்ெதாடராமல்,
ேதவேனநீர் த க்கற்ற பள்ைளகளுக்கும்
ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும்நீத ெசய்ய
உம்முைடய ெசவையச் சாய்த்துக்

ேகட்டருளுவீர்.

சங்கீதம் 11
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 நான் ெயேகாவாவ டம் அைடக்கலமாக

வந்தருக்க ேறன்;
பன்ைன ஏன் நீங்கள் என்னுைடய

ஆத்துமாைவேநாக்க ,
பறைவையப்ேபால உன்னுைடய மைலக்குப்

பறந்துேபா என்றுெசால்லுகறீர்கள்.
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2இேதா,துன்மார்க்கர்கள்வல்ைலவைளத்து,
ெசம்ைமயான இருதயத்தார்கள்ேமல்

இருளில் எய்யும்படி தங்களுைடய
அம்புகைள நாணிேல
ெதாடுக்க றார்கள்.

3அஸ்தபாரங்களும்அழிந்துேபாகன்றேத,
நீத மான்என்னெசய்வான்?
4ெயேகாவா தம்முைடய பரிசுத்தஆலயத்தல்

இருக்கறார்;
ெயேகாவாவுைடய சங்காசனம்

பரேலாகத்தல்இருக்கறது;
அவருைடய கண்கள் ேதவப்பள்ைளகைளப்

பார்க்கன்றன அவருைடய இைமகள்
அவர்கைளச் ேசாத த்தற கன்றன.

5ெயேகாவா நீத மாைனச் ேசாத த்தற க றார்;
துன்மார்க்கைனயும் ெகாடுைமயல்

ப ரியமுள்ளவைனயும் அவருைடய
உள்ளம்ெவறுக்கறது.

6 துன்மார்க்கர்கள்ேமல் கண்ணிகைள
ெபாழியச்ெசய்வார்;

ெநருப்பும், கந்தகமும்,
அனல் காற்றும் அவர்கள் குடிக்கும்

பாத்த ரத்தன்பங்கு.
7 ெயேகாவா நீதயுள்ளவர், நீதயன்ேமல்

ப ரியப்படுவார்;
அவருைடய முகம் ெசம்ைமயானவைன

ேநாக்கயருக்க றது.
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சங்கீதம் 12
ெசமினீத்என்னும்இைசக்கருவயல்வாச க்க
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1காப்பாற்றும்ெயேகாவாேவ,பக்தயுள்ளவன்

அழிந்துேபாக றான்;
உண்ைமயுள்ளவர்கள்மனிதர்களில்இல்ைல.
2 அவரவர் தங்களுைடய நண்பர்கேளாடு

ெபாய் ேபசுக றார்கள்;
கவர்ச்ச யான உதடுகளால் இருமனதாகப்

ேபசுக றார்கள்.
3வஞ்சகம் ேபசுக ற எல்லாஉதடுகைளயும்,
ெபருைமகைளப் ேபசுக ற நாைவயும்

ெயேகாவாஅறுத்துப்ேபாடுவாராக.
4 அவர்கள், எங்களுைடய நாவுகளால்

ேமற்ெகாள்ளுேவாம், எங்கள் உதடுகள்
எங்களுைடயைவ;

யார் எங்களுக்கு ஆண்டவன் என்று
ெசால்லுகறார்கள்.

5 ஏைழகள் பாழாக்கப்பட்டதனிமித்தமும்,
எளியவர்கள்வடும்ெபருமூச்சனிமித்தமும்,
நான்இப்ெபாழுதுஎழுந்து,

அவன் ஏங்குகற பாதுகாப்ப ேல அவைன
ைவப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

6 ெயேகாவாவுைடய ெசாற்கள் மண்
உைலய ேலஏழுதரம்உருக்க ,

புடமிடப்பட்ட ெவள்ளிக்குஇைணயான
சுத்தெசாற்களாகஇருக்கன்றன.
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7ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கைளக்காப்பாற்ற ,
எங்கைள *என்ைறக்கும் இந்த

தைலமுைறயாரிடமிருந்து வலக்க க்
காத்துக்ெகாள்ளுவீர்.

8மனிதர்களில்தீயவர்கள்உயர்ந்தருக்கும்ேபாது,
துன்மார்க்கர்கள்எங்கும்சுற்ற த்த ரிவார்கள்.

சங்கீதம் 13
சங்கீததைலவரிடம்ெகாடுக்கப்பட்டதாவீதன்
சங்கீதம்.
1 ெயேகாவாேவ, எதுவைரக்கும் என்ைன

மறந்தருப்பீர்,
எதுவைரக்கும் உம்முைடய முகத்ைத எனக்கு

மைறப்பீர்?
2 என்னுைடய இருதயத்த ேல சஞ்சலத்ைத

எல்லா நாளும்ைவத்து,
எதுவைரக்கும் என்னுைடய ஆத்துமாவ ேல

ஆேலாசைனெசய்துெகாண்டிருப்ேபன்?
எதுவைரக்கும் என்னுைடய எத ரி என்ேமல்

தன்ைனஉயர்த்துவான்?
3 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர்

ேநாக்க ப்பார்த்து,
எனக்குப் பதல் தாரும்; நான் மரணமாகய

தூக்கம்
அைடயாதபடி என்னுைடய கண்கைளத்

ெதளிவாக்கும்.

* சங்கீதம் 12:7 12:7அவர்கைள
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4 அவைன ேமற்ெகாண்ேடன் என்று
என்னுைடயஎத ரி ெசால்லாதபடி,

நான் தள்ளாடுக றதனால் என்னுைடய
எத ரி சந்ேதாஷப்படாதபடி இப்படிச்
ெசய்தருளும்.

5 நான் உம்முைடய கருைபயன்ேமல்
நம்ப க்ைகயாகஇருக்க ேறன்;

உம்முைடய இரட்ச ப்பனால் என்னுைடய
இருதயம் சந்ேதாஷப்படும்.

6 ெயேகாவா எனக்கு நன்ைமெசய்தபடியால்
அவைரப் பாடுேவன்.

சங்கீதம் 14
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ேதவன் இல்ைல என்று மத ேகடன்

தன்னுைடய இருதயத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்.

அவர்கள் தங்கைளக்ெகடுத்து,
அருவருப்பான ெசயல்கைளச்
ெசய்துவருகறார்கள்;

நன்ைமெசய்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
2 ேதவைனத் ேதடுக ற உணர்வுள்ளவன்

உண்ேடா என்றுபார்க்க,
ெயேகாவா பரேலாகத்தலிருந்து

மனிதர்கைளகண்ேணாக்கனார்.
3 எல்ேலாரும் வழிவலக , ஒன்றாகக்

ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைம ெசய்க றவன் இல்ைல, ஒருவன்கூட

இல்ைல.
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4அக்க ரமக்காரர்களில் ஒருவனுக்கும் அறவு
இல்ைலேயா?

அப்பத்ைதவழுங்குகறதுேபால, என்னுைடய
மக்கைளவழுங்குகறார்கேள;

அவர்கள்ெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுகறதல்ைல.
5அங்ேகஅவர்கள்மிகவும் பயந்தார்கள்;
ேதவன் நீத மானுைடய சந்தத ேயாடு

இருக்க றாேர.
6 ஏழ்ைமயானவனுக்குக் ெயேகாவா

அைடக்கலமாகஇருக்க றார் என்பதால்,
நீங்கள் அவனுைடய ஆேலாசைனைய

அலட்சயம்ெசய்தீர்கள்.
7 சீேயானிலிருந்து இஸ்ரேவலுக்கு இரட்ச ப்பு

வருவதாக;
ெயேகாவா தம்முைடய மக்களின்

சைறயருப்ைபத்தருப்பும்ேபாது,
யாக்ேகாபுக்குச் சந்ேதாஷமும்,
இஸ்ரேவலுக்குமக ழ்ச்ச யும்உண்டாகும்.

சங்கீதம் 15
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,யார்உம்முைடயகூடாரத்தல்

தங்குவான்?
யார் உம்முைடய பரிசுத்த மைலயல்

குடியருப்பான்?
2உத்தமனாக நடந்து, நீதையநடத்த ,
மனதாரச் சத்தயத்ைதப் ேபசுக றவன்தாேன.
3 அவன் தன்னுைடய நாவனால்

புறங்கூறாமலும்,
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தன்னுைடயநண்பனுக்குத்தீங்குெசய்யாமலும்,
தன்னுைடய அயலான்ேமல் ெசால்லப்படும்

அவமானமான ேபச்ைச எடுக்காமலும்
இருக்கறான்.

4 ஆகாதவன் அவன் பார்ைவக்கு
அற்பமானவன்; ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தவர்கைளேயா மத க்க றான்;
ஆைணயட்டதல் தனக்கு நஷ்டம்
வந்தாலும் தவறாமலிருக்கறான்.
5 தன்னுைடய பணத்ைத
வட்டிக்குக் ெகாடுக்காமலும்,
குற்றமில்லாதவனுக்கு வேராதமாக
லஞ்சம் வாங்காமலும்
இருக்கறான். இப்படிச்
ெசய்க றவன் என்ெறன்ைறக்கும்
அைசக்கப்படுவதல்ைல.

சங்கீதம் 16
தாவீதன்மிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1 ேதவேன, என்ைனக் காப்பாற்றும், உம்ைம

நம்பயருக்க ேறன்.
2என்ெநஞ்சேம, நீெயேகாவாைவேநாக்க :
ேதவேனநீர், என்ஆண்டவராகஇருக்க றீர்,
என்னுைடய ெசல்வம் உமக்கு ேவண்டியதாக

இல்லாமல்;
3பூமியலுள்ளபரிசுத்தவான்களுக்கும்,
நான் என்னுைடய முழுப் ப ரியத்ைதயும்

ைவத்தருக்க றமகாத்துமாக்களுக்கும்,
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அது ேவண்டியதாக இருக்க றது என்று
ெசான்னாய்.

4அந்நயேதவைனநாடிப்பன்பற்றுகறவர்களுக்கு
ேவதைனகள்ெபருகும்;

அவர்கள்ெசலுத்துகறஇரத்த பானபலிகைள
நான்ெசலுத்தமாட்ேடன்,

அவர்களுைடய ெபயர்கைள என்
உதடுகளினால்உச்சரிக்கவுமாட்ேடன்.

5 ெயேகாவா என்னுைடய சுதந்தரமும்
என்னுைடய பாத்த ரத்தன்
பங்குமானவர்;

என்னுைடய சுதந்தரத்ைத ேதவேன நீர்
காப்பாற்றுகறீர்.

6 ேநர்த்தயான இடங்களில் எனக்குப் பங்கு
கைடத்தது;

ஆம், ச றப்பானபங்குஎனக்குஉண்டு.
7 எனக்கு ஆேலாசைன தந்த ெயேகாவாைவ

துத ப்ேபன்;
இரவுேநரங்களிலும் என்னுைடய உள்மனம்

என்ைனஉணர்த்தும்.
8 ெயேகாவாைவ எப்ெபாழுதும் எனக்கு

முன்பாகைவத்தருக்க ேறன்;
அவர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தல்

இருக்கறபடியால்
நான்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
9ஆைகயால் என்னுைடயஇருதயம் பூரித்தது,

என்னுைடயமகைம சந்ேதாஷத்து;
என்னுைடய உடலும் நம்ப க்ைகேயாடு

தங்கயருக்கும்.
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10 என்னுைடய ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தல்
வ டமாட்டீர்;

உம்முைடய பரிசுத்தவான் அழிைவக்
காண்பதல்ைல.

11 வாழ்வன்வழிைய எனக்குத்
ெதரியப்படுத்துவீர்;

உம்முைடயசமுகத்தல்பரிபூரணஆனந்தமும்,
உம்முைடய வலதுபக்கத்தல் ந த்தய

ேபரின்பமும்உண்டு.

சங்கீதம் 17
தாவீதன்ெஜபம்.
1ெயேகாவாேவ, நயாயத்ைதக் ேகட்டருளும்,
என்னுைடயகூப்படுதைலக்கவனியும்;
ெபாய்களில்லாதஉதடுகளிலிருந்துபறக்கும்
என்னுைடய வண்ணப்பத்த ற்குச்

ெசவெகாடும்.
2 உம்முைடய சந்ந தயலிருந்து என்னுைடய

நயாயம்ெவளிப்படுவதாக;
உம்முைடய கண்கள் நயாயமானைவகைளப்

பார்ப்பதாக.
3நீர்என்னுைடயஇருதயத்ைதப்பரிேசாத த்து,
இரவுேநரத்தல் அைத வ சாரித்து, என்ைனப்

புடமிட்டுப்பார்த்தும்
ஒன்றும் காணாமலிருக்கறீர்; *என்னுைடய

வாய் மீறாதபடி தீர்மானம்
ெசய்தருக்க ேறன்.

* சங்கீதம் 17:3 17:3 மற்றவர்கைளப் ேபால தீைம
ேபசுக றதல்ைல.
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4 மனிதரின் ெசய்ைககைளக்குறத்து, நான்
உம்முைடயஉதடுகளின்வாக்கனாேல

தீயவர்களுைடய பாைதகளுக்கு வலக்க
என்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளுக ேறன்.

5 என்னுைடய நைடகள் உமது வழிகளில்
உறுத ப்பட்டன.

என்னுைடயகாலடிகள்வழுக ப்ேபாகவல்ைல.
6 ேதவேன, நான் உம்ைம ேநாக்க க்

ெகஞ்சுக ேறன்,
ஏெனனில் நீர் எனக்குப் பதல்ெகாடுப்பீர்.

என்னிடத்தல் உம்முைடய ெசவையச்
சாய்த்து,

என்னுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டருளும்.
7 உம்மிடம் அைடக்கலமாக வருபவர்கைள

அவர்களுக்கு வேராதமாக
எழும்புக றவர்களிடத்தலிருந்து

உமது வலதுைகயனால் தப்புவத்து
காப்பாற்றுகறவேர!

உம்முைடய அத சயமான கருைபைய
வளங்கச்ெசய்யும்.

8கண்மணிையப்ேபால்என்ைனக்காத்து.
9என்ைனஒடுக்குகறதுன்மார்க்கர்களுக்கும்,
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாள்ளுகற என்ைன

தாக்கும்எத ரிகளுக்குமைறவாக,
உம்முைடய இறக்ைககளின் ந ழலிேல

என்ைனக்காப்பாற்றும்.
10அவர்கள்ெகாழுத்துப்ேபாய்,
தங்களுைடய வாயனால் கர்வமாக

ேபசுக றார்கள்.
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11 நாங்கள் ெசல்லும் பாைதகளில்
இப்ெபாழுது எங்கைள
வைளந்துெகாண்டார்கள்;

எங்கைளத் தைரய ேல தள்ளும்படி
அவர்கள் கண்கள் எங்கைள
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.

12பீறுகறதற்குஆவலுள்ளசங்கத்த ற்கும்,
மைறவ டங்களில் ஒளிந்தருக்க ற

பாலசங்கத்த ற்கும் ஒப்பாக
இருக்க றார்கள்.

13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயபட்டயத்தனால்
என்னுைடய ஆத்துமாைவத்

துன்மார்க்கனுைடய ைகக்கு
தப்புவயும்.

14ெயேகாவாேவ,மனிதருைடயைகக்கும்,
இம்ைமயல் தங்களுைடய பங்ைகப்

ெபற்றருக்க ற இவ்வுலக மக்களின்
ைகக்கும்

உம்முைடய ைகயனால் என்ைனத்
தப்புவயும்;

அவர்கள் வயற்ைற உமது ெசழிப்பனால்
ந ரப்புக றீர்;

அவர்கள் குழந்ைதச்ெசல்வத்தனால்
தருப்தயைடந்து,

தங்களுக்கு மீதயான ெபாருைளத்
தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு
வ ட்டுச்ெசல்க றார்கள்.

15 நாேனா நீதயல் உம்முைடய முகத்ைதத்
பார்ப்ேபன்;
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நான் வழிக்கும்ேபாது உமது சாயலால்
தருப்தயாேவன்.

சங்கீதம் 18
இைசத் தைலவனுக்கு ெயேகாவாவுைடய
ஊழியனாகய தாவீது எழுதய பாடல்.
சவுலிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும்
ெயேகாவா அவைனத் தப்புவத்தேபாது
எழுதப்பட்ட பாடல்.
1 என் ெபலனாகய ெயேகாவாேவ, உம்மில்

அன்புகூருேவன்.
2 ெயேகாவா என் கன்மைலயும், என்

ேகாட்ைடயும்,
என் இரட்சகரும், என் ேதவனும், நான்

அைடக்கலம்புகும்என்ேகாபுரமும்,
என்ேகடகமும், என்இரட்ச ப்பன்ெகாம்பும்,
என்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமாகஇருக்க றார்.
3 துதக்குப் பாத்த ரராக ய ெயேகாவாைவ

ேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
அதனால் என்னுைடய எத ரிகளுக்கு

நீங்கலாக ப் பாதுகாக்கப்படுேவன்.
4 மரணக்கட்டுகள் என்ைனச்

சுற்ற க்ெகாண்டன; மாெபரும்
அைலகள்என்ைனப்பயப்படுத்தனது.

5 பாதாளக்கட்டுகள் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்டன;

மரணக்கண்ணிகள்என்ேமல்வழுந்தன.
6 எனக்கு உண்டான ெநருக்கத்த ேல

ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
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என் ேதவைன ேநாக்க சத்தமிட்ேடன்;
தமது ஆலயத்தலிருந்து என்னுைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்டார்,

என்னுைடய கூப்படுதல் அவர் சந்ந தயல்
ேபாய்,

அவர்காதுகளில்வழுந்தது.
7 அவர் ேகாபங்ெகாண்டபடியால் பூமி

அைசந்துஅத ர்ந்தது,
மைலகளின் அஸ்தபாரங்கள் குலுங்க

அைசந்தன.
8அவர்மூக்கலிருந்துபுைகஎழும்ப ற்று,
அவர் வாயலிருந்து எரியும் ெநருப்பு

புறப்பட்டது;
அதனால்தழல்மூண்டது.
9வானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்கனார்;
அவர் பாதங்களின்கீழ்காரிருள்இருந்தது.
10ேகருபீன்ேமல்* ஏற ேவகமாகச் ெசன்றார்;
காற்றன் இறக்ைககைளக் ெகாண்டு

பறந்தார்.
11இருைளத்தமக்குமைறவ டமாக்கனார்;
தண்ணீர் நைறந்த கறுத்த

மைழேமகங்கைளயும் தம்ைம
சூழ்ந்தருக்கும்கூடாரமாக்கனார்.

12 அவருைடய சந்ந த ப் ப ரகாசத்தனால்
அவருைடய ேமகங்கள்,

* சங்கீதம் 18:10 18:10 ேகருபீன்கள், ெயேகாவாவன்
சங்காசனத்ைத சுற்ற பாதுக்காக்கும் பரேலாக
இறக்ைககளுைடயசருஷ்டிகள்
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கல்மைழயும் ெநருப்புத்தழைலயும்
ெபாழிந்தன.

13ெயேகாவாவானங்களிேலகுமுறனார்,
உன்னதமான ேதவனானவர் தமது

சத்தத்ைதத்ெதானிக்கச்ெசய்தார்;
†கல்மைழயும்ெநருப்புத்தழலும்ெபாழிந்தன.
14தம்முைடயஅம்புகைளஎய்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்தார்;
மின்னல்கைளப் பயன்படுத்த , அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்தார்.
15அப்ெபாழுதுெயேகாவாேவ,
உம்முைடயகண்டிப்பனாலும்
உம்முைடய மூக்கன் சுவாசக்காற்றனாலும்

தண்ணீர்களின்ஆழங்கள்ெதன்பட்டன,
உலகன்அஸ்தபாரங்கள்ெவளிப்பட்டன.
16உயரத்தலிருந்துஅவர் ைகநீட்டி, என்ைனப்

ப டித்து,
ெபருக்ெகடுத்து ஓடும் தண்ணீரிலிருந்து

என்ைனத்தூக்கவ ட்டார்.
17 என்னிலும் பலவான்களாக இருந்த

என்னுைடயபலத்த எத ரிகளுக்கும்
என்ைனப் பைகக்க றவர்களுக்கும் என்ைன

வடுவத்தார்.
18 என்னுைடய ஆபத்துநாளில் எனக்கு

எத ரிட்டுவந்தார்கள்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஆதரவாகஇருந்தார்.
19என்ேமல்அவர் ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
† சங்கீதம் 18:13 18:13 ச ல ைகெயழுத்துப்ப ரத களில்
காணப்படவல்ைல
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வசாலமான இடத்த ேல என்ைனக்
ெகாண்டுவந்து,

என்ைனத்தப்புவத்தார்.
20ெயேகாவா என்னுைடய நீத க்குத்தகுந்தபடி

எனக்குப் பதலளித்தார்;
என்னுைடயைககளின்சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடி

எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.
21 ஏெனனில் ெயேகாவாவுைடய வழிகைளக்

ைகக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
நான் என் ேதவைனவட்டுத் துன்மார்க்கமாக

வலகனதல்ைல.
22 அவருைடய நயாயங்கைளெயல்லாம்

எனக்குமுன்பாகஇருக்கன்றன;
அவருைடய ப ரமாணங்கைள நான்

தள்ளிப்ேபாடவல்ைல.
23 உன்னத ேதவனுக்கு முன்பாக நான்

உத்தமனாகஇருந்து,
என்னுைடய பாவத்த ற்கு என்ைன வலக்க க்

காத்துக்ெகாண்ேடன்.
24 ஆைகயால் ெயேகாவா என்னுைடய

நீத க்குத்தகுந்ததாகவும்,
தம்முைடயகண்களுக்குமுன்னிருக்க ற
என்னுைடய ைககளின் சுத்தத்த ற்கும்

தக்கதாகவும்எனக்குப் பலனளித்தார்.
25தயவுள்ளவனுக்குநீர் தயவுள்ளவராகவும்,
உத்தமனுக்குநீர்உத்தமராகவும்;
26புனிதனுக்குநீர் புனிதராகவும்,
மாறுபாடுள்ளவனுக்குநீர்மாறுபடுகறவராகவும்

ேதான்றுவீர்.
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27 ேதவேன நீர் பாத க்கப்பட்ட மக்கைள
காப்பாற்றுவீர்;

ேமட்டிைமயானகண்கைளத்தாழ்த்துவீர்.
28 ேதவேன நீர் என்னுைடய வளக்ைக

ஏற்றுவீர்;
என் ேதவனாகய ெயேகாவா என்னுைடய

இருைளெவளிச்சமாக்குவார்.
29உம்மாேலஒரு ேசைனையஎன்கால்களால்

மித ப்ேபன்;
என்ேதவனாேலஒருமதைலத்தாண்டுேவன்.
30ேதவனுைடயவழி உத்தமமானது;
ெயேகாவாவுைடயவசனம்புடமிடப்பட்டது;
தம்ைம நம்புக ற அைனவருக்கும் அவர்

ேகடகமாகஇருக்க றார்.
31ெயேகாவாைவதவ ர ேதவன்யார்?
நம்முைடய ேதவன் இல்லாமல் கன்மைலயும்

யார்?
32என்ைனப்பலத்தால்இைடகட்டி,
என்னுைடயவழிையச்ெசவ்ைவப்படுத்துகறவர்

ேதவேன.
33 அவர் என் கால்கைள மான்களுைடய

கால்கைளப்ேபாலாக்க ,
உயர்வான இடங்களில் என்ைன

நறுத்துகறார்.
34ெவண்கலவல்லும்என்னுைடயைககளால்

வைளயும்படி,
என்னுைடய ைககைள யுத்தத்த ற்குப்

பழக்குவக்க றார்.
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35 உம்முைடய இரட்ச ப்பன் ேகடகத்ைதயும்
எனக்குத்தந்தீர்;

உம்முைடய வலதுைக என்ைனத்
தாங்குகறது;

உம்முைடய கருைண என்ைனப்
ெபரியவனாக்கும்.

36 என்னுைடய கால்கள் வழுக்காதபடி, நான்
நடக்க றவழிையஅகலமாக்கனீர்.

37என்னுைடயஎத ரிகைளப்பன்ெதாடர்ந்து,
அவர்கைளப்ப டித்ேதன்;
அவர்கைள அழிக்கும் வைரக்கும் நான்

தரும்பவல்ைல.
38 அவர்கள் எழுந்தருக்க முடியாதபடி

அவர்கைளெவட்டிேனன்.
39 ேபாருக்கு நீர் என்ைனப் பலத்தால்

இைடகட்டி,
என்ேமல் எழும்பனவர்கைள என் கீழ்

மடங்கச்ெசய்தீர்.
40நான்என்னுைடயஎத ரிையஅழிக்கும்படி,
என்னுைடய எத ரிகளின் கழுத்ைத எனக்கு

ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.
41அவர்கள்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்கைளக் காப்பாற்றுகறவர்கள்

ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்களுக்குஅவர் பதலளிக்க றதல்ைல.
42 நான் அவர்கைளக் காற்றன்தைசய ேல

பறக்க றதூசயாகஇடித்து,
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ெதருக்களிலுள்ள ேசற்ைறப்ேபால்
அவர்கைளஎற ந்துேபாடுக ேறன்.

43 மக்களின் கலகங்களுக்கு நீர் என்ைனத்
தப்புவத்தீர்,

ேதசங்களுக்குஎன்ைனத்தைலவனாக்குகறீர்;
நான் அறயாத மக்கள் எனக்கு

ேசைவெசய்க றார்கள்.
44 அவர்கள் என்னுைடய சத்தத்ைதக்

ேகட்டவுடேன எனக்குக்
கீழ்ப்படிக றார்கள்;

அந்நயரும்என்னிடம்கூனிக்குறுகுகறார்கள்.
45 அந்நயர் மனமடிந்து, தங்களுைடய

அரண்களிலிருந்து தத்தளிப்பாகப்
புறப்படுக றார்கள்.

46ெயேகாவாஉயருள்ளவர்;
என்னுைடய கன்மைலயானவர்

துத க்கப்படுவாராக;
என்னுைடய இரட்ச ப்பன் ேதவன்

உயர்ந்தருப்பாராக.
47அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழிவாங்குகற

ேதவன்.
அவர்மக்கைளஎனக்குக்கீழ்ப்படுத்துகறவர்.
48அவேர என்னுைடய எத ரிகளுக்கு என்ைன

வலக்க வடுவக்க றவர்;
எனக்கு வ ேராதமாக எழும்புக றவர்கைளவ ட

என்ைனநீர்உயர்த்த ,
ெகாடுைமயான மனிதனுக்கு என்ைனத்

தப்புவக்க றீர்.
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49 இதற்காக ெயேகாவாேவ,
ேதசங்களுக்குள்ேளஉம்ைமத்துத த்து,

உம்முைடயெபயருக்குபாட்டு பாடுேவன்.
50 தாம் ஏற்படுத்தன இராஜாவுக்கு மகத்தான

இரட்ச ப்ைபஅளித்து,
தாம்அப ேஷகம்ெசய்ததாவீத ற்கும்
அவனுைடய சந்தத க்கும் என்ெறன்றும்

கருைபெசய்க றார்.

சங்கீதம் 19
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 வானங்கள் ேதவனுைடய மகைமைய

ெவளிப்படுத்துகன்றன,
ஆகாய வ ரிவு அவருைடய ைககளின்

ெசயல்கைளஅறவக்க றது.
2 பகலுக்குப் பகல் வார்த்ைதகைளப்

ெபாழிக றது,
இரவுக்குஇரவுஅறைவத்ெதரிவ க்க றது.
3 அைவகளுக்குப் ேபச்சுமில்ைல,

வார்த்ைதயுமில்ைல,
அைவகளின் சத்தம் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.
4ஆகலும்அைவகளின் சத்தம்பூமிெயங்கும்,
அைவகளின் வசனங்கள் உலகன்

கைடசவைரக்கும்ெசல்லுகன்றன;
அைவகளில் சூரியனுக்கு ஒரு கூடாரத்ைத

உண்டாக்கனார்.
5 அது தன்னுைடய மணவைறயலிருந்து

புறப்படுக ற மணவாளைனப்ேபால்
இருக்க றது,
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ெபலசாலிையப்ேபால் தன்னுைடய
பாைதயல் ஓட மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றது.

6 அது வானங்களின் ஒரு முைனயலிருந்து
புறப்பட்டு,

அைவகளின் மறுமுைனவைரக்கும்
சுற்ற ேயாடுக றது;

அதன் ெவப்பத்த ற்கு மைறவானது
ஒன்றுமில்ைல.

7ெயேகாவாவுைடய ேவதம்குைறவற்றதும்,
ஆத்துமாைவ உய ர்ப்ப க்க றதுமாக

இருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடய சாட்ச முழுைமயானதும்,
ேபைதைய ஞானியாக்குக றதுமாக

இருக்க றது.
8 ெயேகாவாவுைடய நயாயங்கள்

ெசம்ைமயும்,
இருதயத்ைதச்சந்ேதாஷப்படுத்துகறைவகளுமாக

இருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடய கற்பைன தூய்ைமயும்,

கண்கைளத் ெதளிவ க்க றதுமாக
இருக்க றது.

9 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற பயம்
சுத்தமும்,

என்ைறக்கும்நைலக்க றதுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடயநயாயங்கள்உண்ைமயும்,
அைவகள் அைனத்தும் நீதயுமாக

இருக்கன்றன.
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10 அைவ ெபான்னிலும், மிகுந்த
பசும்ெபான்னிலும்வரும்பப்படத்தக்கைவயும்,

ேதனிலும் ேதன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும்
தூய்ைமயான ேதனிலும்
மதுரமுள்ளைவயுமாகஇருக்கன்றன.

11 அன்றயும் அைவகளால் உமது அடிேயன்
எச்சரிக்கப்படுக ேறன்;

அைவகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகறதனால்
மிகுந்த பலன்உண்டு.

12 தன்னுைடய பைழகைள உணருகறவன்
யார்?

மைறந்து க டக்கும் பைழகளிலிருந்து
என்ைனச்சுத்த கரியும்.

13 துணிகரமான பாவங்களுக்கும்
உமது அடிேயைன வலக்க க்
காத்துெகாள்ளும்;

அைவகள் என்ைன ஆண்டுெகாள்ள
வ டாமலிரும்;

அப்ெபாழுதுநான்உத்தமனாக ,
ெபரும்பாவத்த ற்குநீங்கலாகஇருப்ேபன்.
14 என் கன்மைலயும் என் மீட்பருமாகய

ெயேகாவாேவ,
என்வாயன்வார்த்ைதகளும்,
என்இருதயத்தன்தயானமும்,
உமதுசமுகத்த ற்குப் ப ரியமாகஇருப்பதாக.

சங்கீதம் 20
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
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1 ஆபத்துநாளிேல ெயேகாவா
உமது வண்ணப்பத்த ற்குப்
பதல்ெகாடுப்பாராக;

யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய ெபயர் உமக்கு
உயர்ந்தஅைடக்கலமாவதாக.

2 அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து உமக்கு
ஒத்தாைசயனுப்ப ,

சீேயானிலிருந்துஉம்ைமஆதரிப்பாராக.
3 நீர் ெசலுத்தும் காணிக்ைககைளெயல்லாம்

அவர் நைனத்து,
உமது சர்வாங்க தகனபலிையப் ப ரியமாக

ஏற்றுக்ெகாள்வாராக. (ேசலா)
4 அவர் உமது மனவருப்பத்தன்படி உமக்குத்

தந்தருளி,
உமது ஆேலாசைனகைளெயல்லாம்

நைறேவற்றுவாராக.
5 நாங்கள் உமது இரட்ச ப்பனால் மக ழ்ந்து,

எங்கள் ேதவனுைடய ெபயரிேல
ெகாடிேயற்றுேவாம்;

உமது ேவண்டுதல்கைளெயல்லாம்
ெயேகாவா நைறேவற்றுவாராக.

6 ெயேகாவா தாம் அப ேஷகம்ெசய்தவைரக்
காப்பாற்றுகறார்

என்பைதஇப்ெபாழுதுஅறந்தருக்க ேறன்;
தமது வலதுைக ெசய்யும் இரட்ச ப்பன்

வல்லைமகைளக்காண்பத்து,
தமதுபரிசுத்தவானத்தலிருந்து
அவருைடய வண்ணப்பத்த ற்கு

பதல்ெகாடுப்பார்.
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7ச லர்இரதங்கைளக்குறத்தும்,
ச லர் குதைரகைளக்குறத்தும் ேமன்ைம

பாராட்டுக றார்கள்;
நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகய

ெயேகாவாவுைடய ெபயைரக்குற த்ேத
ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்.

8அவர்கள்முற ந்துவழுந்தார்கள்;
நாங்கேளா எழுந்துந மிர்ந்துந ற்க ேறாம்.
9ெயேகாவாேவ,இரட்ச யும்;
நாங்கள் கூப்படுகற நாளிேல ராஜா

எங்களுக்குச்ெசவெகாடுப்பாராக.

சங்கீதம் 21
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வல்லைமய ேல

இராஜா மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்;
உம்முைடய இரட்ச ப்ப ேல எவ்வளவாகச்

சந்ேதாஷப்படுக றார்!
2 அவருைடய மனவருப்பத்தன்படி நீர்

அவருக்குத்தந்தருளி,
அவருைடய உதடுகளின் வண்ணப்பத்ைதத்

தள்ளாமலிருக்கறீர். (ேசலா)
3 உத்தம ஆசீர்வாதங்கேளாடு நீர் அவருக்கு

எத ர்ெகாண்டுவந்து,
அவர்தைலயல்ெபாற்க ரீடம்அணிவ க்க றீர்.
4அவர்உம்மிடத்தல்ஆயுைளக்ேகட்டார்;
நீர் அவருக்கு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள நீடித்த

ஆயுைளஅளித்தீர்.
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5 உமது இரட்ச ப்பனால் அவர் மகைம
ெபரிதாகஇருக்க றது;

ேமன்ைமையயும் மகத்துவத்ைதயும்
அவருக்குெகாடுத்தீர்.

6அவர்நீடித்தஆசீர்வாதங்கைளஅவர்களுக்கு
ெகாடுக்க றார்;

அவைர உம்முைடய சமுகத்தன்
மக ழ்ச்ச யனால்பூரிப்பாக்குக றீர்.

7 ஏெனனில் இராஜா ெயேகாவாேமல்
நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றார்;

உன்னதமான ேதவனுைடய தயவனால்
அைசக்கப்படாமல்இருப்பார்.

8 உமது ைக உமது எத ரிகள் எல்ேலாைரயும்
எட்டிப்ப டிக்கும்;

உமது வலதுகரம் உம்ைமப்
பைகக்க றவர்கைளக்கண்டுபடிக்கும்.

9உமதுேகாபத்தன்காலத்த ேல
அவர்கைளெநருப்புச்சூைளயாக்க ப்ேபாடுவீர்;
ெயேகாவா தமது ேகாபத்த ேல அவர்கைள

அழிப்பார்;
ெநருப்புஅவர்கைளஅழிக்கும்.
10அவர்கள்பள்ைளகைளபூமியலிருந்தும்
அவர்கள் சந்ததைய மனுமக்களிலிருந்தும்

அழிப்பீர்.
11 அவர்கள் உமக்கு வ ேராதமாக தீங்கு

நைனத்தார்கள்;
தீவைனெசய்யமுயன்றார்கள்;
ஒன்றும்வாய்க்காமல்ேபானது.
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12 உம்முைடய அம்புகைள நாேணற்ற
அவர்கள் முகத்த ற்கு ேநேர எய்து
அவர்கைளத்தரும்ப ஓடச்ெசய்க றீர்.

13 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய பலத்த ேல நீர்
எழுந்தருளும்;

அப்ெபாழுது உம்முைடய வல்லைமையப்
பாடித்துத ப்ேபாம்.

சங்கீதம் 22
(இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.)
1 என் ேதவேன, என் ேதவேன, ஏன் என்ைனக்

ைகவ ட்டீர்?
எனக்குஉதவ ெசய்யாமலும்,
நான் கதற ச் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்காமலும்ஏன்தூரமாகஇருக்க றீர்?
2 என் ேதவேன, நான் பகலிேல

கூப்படுக ேறன்,
பதல்ெகாடுக்கவல்ைல;
இரவ ேல கூப்படுக ேறன், எனக்கு அைமத

இல்ைல.
3 இஸ்ரேவலின் துதகளுக்குள்

தங்கயருக்க ற ேதவேன நீேர
பரிசுத்தர்.

4 எங்களுைடய முன்ேனார்கள் உம்மிடத்தல்
நம்ப க்ைகைவத்தார்கள்;

நம்பனஅவர்கைளநீர்வடுவத்தீர்.
5உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டுத்தப்பனார்கள்;
உம்ைம நம்ப ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்

இருந்தார்கள்.
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6நாேனாஒருபுழு,மனிதன்அல்ல;
மனிதர்களால்ந ந்த க்கப்பட்டும்,
மக்களால்அவமத க்கப்பட்டும்இருக்க ேறன்.
7 என்ைனப் பார்க்க றவர்கெளல்ேலாரும்

என்ைனப்பரியாசம்ெசய்து,
உதட்ைடப் பதுக்க , தைலையஅைசத்து:
8 ெயேகாவாேமல் நம்ப க்ைகயாக

இருந்தாேன,
அவர்இவைனவடுவக்கட்டும்;
இவன்ேமல்ப ரியமாகஇருக்க றாேர,
இப்ெபாழுது இவைன இரட்ச க்கட்டும்

என்கறார்கள்.
9நீேர என்ைனக்கர்ப்பத்தலிருந்துஎடுத்தவர்;
என்னுைடய தாயன் மார்பல் இருக்கும்

ேபாேத என்ைன உம்ேமல்
நம்ப க்ைகயாகஇருக்கச்ெசய்தீர்.

10 கர்ப்பத்தலிருந்து ெவளிப்பட்டேபாேத
உமதுசார்பல்வழுந்ேதன்;

நான் என்னுைடய தாயன் வயற்றல்
இருந்தது முதல் நீர் என் ேதவனாக
இருக்க றீர்.

11 என்ைனவட்டுத் தூரமாக
இருக்கேவண்டாம்;

ஆபத்துெநருங்கயருக்க றது,
உதவ ெசய்யயாரும்இல்ைல.
12 அேநகம் காைளகள் என்ைனச்

சூழ்ந்தருக்கன்றன;
பாசான் ேதசத்தன் பலத்த எருதுகள் என்ைன

வைளந்துெகாண்டன.
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13பீற ெகர்ச்ச க்க ற சங்கத்ைதப்ேபால்,
என்ேமல் தங்களுைடய வாையத்

த றக்க றார்கள்.
14தண்ணீைரப்ேபாலஊற்றப்பட்ேடன்;
என்னுைடய எலும்புகெளல்லாம்

வலகவ ட்டன,
என்னுைடயஇருதயம்ெமழுகுேபாலாக ,
என்னுைடயகுடல்களின்நடுேவஉருகனது.
15என்ெபலன்*ஓட்ைடப்ேபால்காய்ந்தது;
என்நாவு ேமல்வாேயாடுஒட்டிக்ெகாண்டது;
என்ைனமரணத்தூசய ேல ேபாடுக றீர்.
16நாய்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன;
ெபால்லாதவர்களின் கூட்டம் என்ைன

வைளந்துெகாண்டது;
என்னுைடய ைககைளயும் கால்கைளயும்

உருவக்குத்தனார்கள்.
17 என்னுைடய எலும்புகைளெயல்லாம் நான்

எண்ணலாம்;
அவர்கள் என்ைன ேநாக்க ப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
18 என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள

பங்க ட்டு,
என்னுைடய உைடயன்ேமல்

சீட்டுப்ேபாடுக றார்கள்.
19 ஆனாலும் ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குத்

தூரமாகஇருக்கேவண்டாம்;
என்னுைடய ெபலேன, எனக்கு உதவெசய்ய

சீக்க ரமாகவாரும்.
* சங்கீதம் 22:15 22:15ெதாண்ைட
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20என்னுைடயஆத்துமாைவவாளிற்கும்,
எனக்கு அருைமயானைத நாய்களின்

ெகாடூரத்த ற்கும்தப்புவயும்.
21 என்ைனச் சங்கத்தன் வாயலிருந்து

காப்பாற்றும்;
நான் காண்டாமிருகத்தன் ெகாம்புகளில்

இருக்கும்ேபாது என்ைனக்
காப்பாற்றும்†.

22உம்முைடயெபயைர என்சேகாதரர்களுக்கு
அறவத்து,

சைபநடுவல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
23ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்;
யாக்ேகாபன் சந்ததயாேர, நீங்கள்

எல்ேலாரும் அவருக்கு
மரியாைதெசய்யுங்கள்;

இஸ்ரேவலின் வம்சத்தாேர, நீங்கள்
எல்ேலாரும் அவர்ேமல் பயபக்தயாக
இருங்கள்.

24உபத்த ரவப்பட்டவனுைடய உபத்த ரவத்ைத
அவர்அற்பமாக நைனக்காமலும்,

அருவருக்காமலும், தம்முைடய முகத்ைத
அவனுக்குமைறக்காமலுமிருந்து,

தம்ைம ேநாக்க அவன் கூப்படும்ேபாது
அவைனக்ேகட்டருளினார்.

25 மகா சைபய ேல நான் ெசலுத்தும் துத
உம்மாேலஉண்டாகும்;

† சங்கீதம் 22:21 22:21 பதல்தரும்
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அவருக்குப் பயப்படுக றவர்களுக்கு முன்பாக
என்னுைடய ெபாருத்தைனகைளச்
ெசலுத்துேவன்.

26 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் சாப்ப ட்டு
தருப்தயைடவார்கள்;

ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்கள் அவைரத்
துத ப்பார்கள்;

உங்களுைடய இருதயம் என்ெறன்ைறக்கும்
வாழும்.

27 பூமியன் எல்ைலகெளல்லாம்
நைனவுகூர்ந்து ெயேகாவாவ டத்தல்
தரும்பும்;

ேதசங்களுைடய வம்சங்கெளல்லாம் அவர்‡
சமுகத்தல்ெதாழுதுெகாள்ளும்.

28 ராஜ்ஜியம் ெயேகாவாவுைடயது; அவர்
ேதசங்கைளஆளுகறவர்.

29 பூமியன் ெசல்வந்தர் அைனவரும்§
பணிந்துெகாள்வார்கள்;

புழுதயல் இறங்குகறவர்கள் அைனவரும்
அவருக்குமுன்பாகவணங்குவார்கள்.

ஒருவனும்தன்னுைடயஆத்துமாஅழியாதபடி
அைதக்காக்கமுடியாேத.

30ஒருசந்தத அவைரச் ேசவ க்கும்;
தைலமுைற தைலமுைறயாக அது

ஆண்டவருைடய சந்தத என்னப்படும்.
31 அவர்கள் வந்து: அவேர இைவகைளச்

ெசய்தார் என்று

‡ சங்கீதம் 22:27 22:27 உமது § சங்கீதம் 22:29 22:29
சாப்ப ட்டு
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ப றக்கப்ேபாக ற மக்களுக்கு அவருைடய
நீதையஅறவப்பார்கள்.

சங்கீதம் 23
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ேமய்ப்பராகஇருக்க றார்;
நான்தாழ்ச்ச அைடயமாட்ேடன்.
2 அவர் என்ைனப் புல்லுள்ள இடங்களில்

ேமய்த்து,
அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அருகல் என்ைனக்

ெகாண்டுேபாய்வடுகறார்.
3அவர்என்ஆத்துமாைவத்ேதற்ற ,தம்முைடய

ெபயரினிமித்தம் என்ைன நீதயன்
பாைதகளில் நடத்துகறார்.

4 நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்க ேல
நடந்தாலும்

ெபால்லாப்புக்குப் பயப்படமாட்ேடன்;
ஏெனனில் ேதவேன நீர் என்ேனாடு

இருக்கறீர்;
உமது ேகாலும் உமது தடியும் என்ைனத்

ேதற்றும்.
5 என்னுைடய எத ரிகளுக்கு முன்பாக நீர்

எனக்குஒருபந்தையஆயத்தப்படுத்த ,
என்னுைடய தைலைய எண்ெணயால்

அப ேஷகம்ெசய்க றீர்;
என்னுைடயபாத்த ரம் ந ரம்ப வழிக றது*.

* சங்கீதம் 23:5 23:5லூக்கா 7:46.
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6 என் உயருள்ள நாெளல்லாம் நன்ைமயும்
கருைபயும்என்ைனத்ெதாடரும்;

நான் ெயேகாவாவுைடய வீட்டிேல நீடித்த
நாட்களாக நைலத்தருப்ேபன்.

சங்கீதம் 24
தாவீதன்பாடல்.
1பூமியும்அதன்நைறவும்,
உலகமும் அதலுள்ள குடிமக்கள் யாவும்

ெயேகாவாவுைடயைவ.
2 ஏெனனில் அவேர அைதக் கடல்களுக்கு

ேமலாகஅஸ்தபாரப்படுத்த ,
அைத நத களுக்கு ேமலாக நறுவனார்.

3 யார் ெயேகாவாவுைடய மைலயல்*
ஏறுவான்?

யார் அவருைடய பரிசுத்த இடத்தல்
ப ரேவச ப்பான்?†

4 ைககளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தல்
தூய்ைமஉள்ளவனுமாகஇருந்து,

தன்னுைடய ஆத்துமாைவ மாையக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும்,

ெபாய்யாக ஆைணயடாமலும்
இருக்கறவேன.

5அவன்கர்த்தரால்ஆசீர்வாதத்ைதயும்,

* சங்கீதம் 24:3 24:3இந்தமைலயன்ேமல்தான்ேதவாலயம்
கட்டப்பட்டிருந்தது. சீேயான் மைலயல் ஏற ஆலயத்தல்
ப ரேவச த்தது ஆண்டவைர ஆராத ப்பதாகும் † சங்கீதம்
24:3 24:3 நைலநற்பான்
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தன்னுைடய இரட்ச ப்பன் ேதவனால்
நீதையயும்ெபறுவான்.

6இதுேவஅவைரத் ேதடிவ சாரித்து,
அவருைடய சமுகத்ைத நாடுக ற யாக்ேகாபு

என்னும்சந்தத . (ேசலா)
7 வாசல்கேள, உங்களுைடய தைலகைள

உயர்த்துங்கள்;
ந த்தய கதவுகேள, உயருங்கள்; மகைமயன்

இராஜாஉள்ேளநுைழவார்.
8யார்இந்தமகைமயன்இராஜா?
அவர் வல்லைமயும் பராக்க ரமமும் உள்ள

ெயேகாவா;
அவர் யுத்தத்தல் பராக்க ரமமும் உள்ள

கர்த்தராேம.
9 வாசல்கேள, உங்களுைடய தைலகைள

உயர்த்துங்கள்;
ந த்தய கதவுகேள, உயருங்கள், மகைமயன்

இராஜாஉள்ேளநுைழவார்.
10யார்இந்தமகைமயன்இராஜா?
அவர் ேசைனகளின்ெயேகாவா;
அவேர மகைமயன்இராஜா (ேசலா).

சங்கீதம் 25
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்மிடத்தல் என்னுைடய

ஆத்துமாைவஉயர்த்துக ேறன்.
2என்ேதவேன,உம்ைமநம்ப இருக்க ேறன்,
நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;
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என்னுைடயஎத ரிகள்என்ைனேமற்ெகாண்டு
மகழவ டாமலிரும்.

3 உம்ைம ேநாக்க க் காத்தருக்க ற ஒருவரும்
ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதபடிெசய்யும்;

காரணமில்லாமல் துேராகம்ெசய்க றவர்கேள
ெவட்கப்பட்டுப் ேபாவார்களாக.

4 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வழிகைள
எனக்குத்ெதரிவ யும்;

உம்முைடய பாைதகைள எனக்குப்
ேபாத த்தருளும்.

5 உம்முைடய சத்தயத்த ேல என்ைன நடத்த ,
என்ைனப்ேபாத த்தருளும்;

நீேர என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவன்,
உம்ைம ேநாக்க நாள்முழுதும்

காத்தருக்க ேறன்.
6 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய

இரக்கங்கைளயும் உம்முைடய
கருைணையயும்நைனத்தருளும்,

அைவ ெதாடக்கமில்லா காலம் முதல்
இருக்கன்றது.

7 என்னுைடய இளவயதன் பாவங்கைளயும்
என்னுைடய மீறுதல்கைளயும்
நைனக்காமலிரும்;

ெயேகாவாேவ, உம்முைடய தயவற்காக
என்ைன உமது கருைபயன்படிேய
நைனத்தருளும்.

8 ெயேகாவா நல்லவரும் உத்தமருமாக
இருக்க றார்;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 25:9 lv சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 25:15

ஆைகயால் பாவ களுக்கு வழிையத்
ெதரிவ க்க றார்.

9 சாந்த குணமுள்ளவர்கைள நயாயத்த ேல
நடத்த ,

சாந்த குணமுள்ளவர்களுக்குத் தமது
வழிையப் ேபாத க்க றார்.

10 ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகையயும்
அவருைடய சாட்ச கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு,

அவருைடய பாைதகெளல்லாம் கருைபயும்
சத்தயமுமானைவ.

11 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய அக்க ரமம்
ெபரிது;

உம்முைடய ெபயரினால் அைத
மன்னித்தருளும்.

12 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற மனிதன்
எவேனா

அவனுக்குத் தாம் ெதரிந்துெகாள்ளும்
வழிையப் ேபாத ப்பார்.

13அவனுைடயஆத்துமா நன்ைமயல்தங்கும்;
அவன்சந்தத பூமிையச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்.
14 ெயேகாவாவுைடய இரகச யம் அவருக்குப்

பயந்தவர்களிடத்தல்இருக்க றது;
அவர்களுக்குத்தம்முைடயஉடன்படிக்ைகையத்

ெதரியப்படுத்துவார்.
15 என்னுைடய கண்கள் எப்ேபாதும்

ெயேகாவாைவேநாக்க க்ெகாண்டிருக்கன்றன;
அவேர என்னுைடய கால்கைள வைலக்கு

நீங்கலாக்கவடுவார்.
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16என்ேமல் ேநாக்கமாக , எனக்குஇரங்கும்;
நான் தனித்தவனும், பாத க்கப்பட்டவனுமாக

இருக்க ேறன்.
17 என்னுைடய இருதயத்தன் வயாகுலங்கள்

ெபருகயருக்கன்றன;
என்னுைடய ப ரச்சைனகளிலிருந்து என்ைன

நீங்கலாக்கவடும்.
18என்னுைடய பாத ப்ைபையயும் என்னுைடய

துன்பத்ைதயும்பார்த்து,
என்னுைடய பாவங்கைளெயல்லாம்

மன்னித்தருளும்.
19என்னுைடயஎத ரிகைளப்பாரும்;
அவர்கள் ெபருகயருந்து, ெகாடூர

ெவறுப்பாய்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
20 என் ஆத்துமாைவக் காப்பாற்ற என்ைன

வடுவயும்;
நான் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடி ெசய்யும்;

உம்மிடம்அைடக்கலம்வந்துள்ேளன்.
21 உத்தமமும், ேநர்ைமயும் என்ைனக்

காக்கட்டும்;
நான்உமக்குக்காத்தருக்க ேறன்.
22 ேதவேன, இஸ்ரேவைல அவனுைடய

எல்லாப் ப ரச்சைனகளுக்கும்
வடுவத்துமீட்டுவடும்.

சங்கீதம் 26
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்ைன நயாயம்

வ சாரியும், நான் என் உத்தமத்த ேல
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நடக்க ேறன்; நான் ெயேகாவாைவ
நம்பயருக்க ேறன், ஆைகயால் நான்
தள்ளாடுவதல்ைல. 2 ெயேகாவாேவ,
என்ைனப் பரீட்ச த்து, என்ைனச்
ேசாத த்துப்பாரும்;

என்னுைடய ச ந்ைதகைளயும் என்னுைடய
இருதயத்ைதயும்புடமிட்டுப்பாரும்.

3 உம்முைடய கருைப என்னுைடய
கண்களுக்குமுன்பாகஇருக்க றது;

உம்முைடய சத்தயத்த ேலநடக்க ேறன்.
4 ஏமாற்றுக்காரர்கேளாடு நான்

உட்காரவல்ைல,
வஞ்சகரிடத்தல்நான்ேசருவதல்ைல.
5 ெபால்லாதவர்களின் கூட்டத்ைதப்

பைகக்க ேறன்;
துன்மார்க்கர்கேளாடுஉட்காரமாட்ேடன்.
6 ெயேகாவாேவ, நான் துதயன்

சத்தத்ைதக் ேகட்கும்படிச் ெசய்து,
உம்முைடய அத சயங்கைளெயல்லாம்
வவரிப்பதற்காக,

7 எனது குற்றமில்லாைம ெதரியும்படி
என் ைககைளக் கழுவ , உம்முைடய
பீடத்ைதச்சுற்றவருக ேறன்.

8 ெயேகாவாேவ, உமது ஆலயமாகய
வாசஸ்தலத்ைதயும்,

உமது மகைம தங்கயருக்கும் இடத்ைதயும்
ேநச க்க ேறன்.

9என்ஆத்துமாைவப்பாவ கேளாடும்,
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என் உயைர இரத்தப்ப ரியர்கேளாடும்
வாரிக்ெகாள்ளாமலிரும்.

10அவர்கள்ைககளிேல தீவைனஇருக்கறது;
அவர்கள் வலதுைக லஞ்சத்தனால்

நைறந்தருக்க றது.
11 நாேனா என்னுைடய உத்தமத்த ேல

நடப்ேபன்;
என்ைன மீட்டுக்ெகாண்டு என்ேமல்

இரக்கமாகஇரும்.
12என்னுைடயகால்ெசம்ைமயானஇடத்த ேல

ந ற்க றது;
சைபகளிேல நான் ெயேகாவாைவ

துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 27
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவா என் ெவளிச்சமும் என்

இரட்ச ப்புமானவர்,
யாருக்குப் பயப்படுேவன்?
ெயேகாவாஎன்வாழ்வன்அைடக்கலமானவர்,
யாருக்குபயப்படுேவன்?
2 என்னுைடய எத ரிகளும் என்னுைடய

பைகவர்களுமாகய ெபால்லாதவர்கள்
என்சரீரத்ைதவழுங்க,

என்ைன ெநருங்கும்ேபாது அவர்கேள
இடறவழுந்தார்கள்.

3 எனக்கு வ ேராதமாக ஒரு இராணுவம்
முகாமிட்டாலும், என் இருதயம்
பயப்படாது;
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என்ேமல் ேபார் எழும்பனாலும்,இத ேல நான்
நம்ப க்ைகயாகஇருப்ேபன்.

4 கர்த்தரிடத்தல் ஒன்ைற நான் ேகட்ேடன்,
அைதேயநாடுேவன்;

நான் ெயேகாவாவுைடய மகைமையப்
பார்க்கும்படியாகவும்,

அவருைடய ஆலயத்தல் ஆராய்ச்ச
ெசய்யும்படியாகவும்,

நான்என்னுைடயஉயருள்ளநாட்கெளல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
தங்கயருப்பைதேயநாடுேவன்.

5 தீங்குநாளில் அவர் என்ைனத் தம்முைடய
கூடாரத்தல் மைறத்து, என்ைனத் தமது
கூடார மைறவ ேலஒளித்துைவத்து,

என்ைனக்கன்மைலயன்ேமல்உயர்த்துவார்.
6இப்ெபாழுது என் தைல என்ைனச் சுற்றலும்

இருக்கற என் எத ரிகளுக்கு ேமலாக
உயர்த்தப்படும்;

அதற்காக அவருைடய கூடாரத்த ேல நான்
ஆனந்தபலிகைளய ட்டு,

ெயேகாவாைவப் பாடுேவன், அவைரப்
புகழ்ந்துபாடுேவன்.

7ெயேகாவாேவ, நான்கூப்படுகற சத்தத்ைத
நீர் ேகட்டு,

எனக்கு இரங்க , எனக்கு பதல் தாரும்.
8 என்னுைடய முகத்ைதத் ேதடுங்கள்
என்றுெசான்னீேர,
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உம்முைடய முகத்ைதேய ேதடுேவன்
ெயேகாவாேவ என்று என்னுைடய
இருதயம்உம்மிடத்தல்ெசான்னது.

9உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்கேவண்டாம்;
நீர் ேகாபத்துடன் உமது அடிேயைன

வலக்க ப்ேபாடேவண்டாம்;
நீேர எனக்குஉதவ ெசய்பவர்;
என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவேன,
என்ைனத் தள்ளிவ டாமலிரும் என்ைனக்

ைகவ டாமலிரும்.
10 என் தகப்பனும் என் தாயும் என்ைனக்

ைகவ ட்டாலும்,
ெயேகாவாஎன்ைனச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவார்.
11 ெயேகாவாேவ, உமது வழிைய எனக்குப்

ேபாத யும்,
என்னுைடய எத ராளிகளினிமித்தம் சரியான

பாைதயல்என்ைனநடத்தும்.
12 என் எத ரிகளின் வருப்பத்த ற்கு என்ைன

ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டாம்;
ெபாய்ச்சாட்ச களும் ஆக்க ரமித்துச்

சீறுகறவர்களும்
எனக்குவ ேராதமாக எழும்பயருக்க றார்கள்.
13நாேனா,உயருள்ளவர்களின் ேதசத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய நன்ைமையக் காண்ேபன்

என்றுவசுவாச த்ேதன்*.
14 ெயேகாவாவுக்குக் காத்தரு, ைதரியமாக

இரு,
* சங்கீதம் 27:13 27:13 வசுவாச க்காமல் இருந்தால்
ெகட்டுப்ேபாயருப்ேபன்
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அவர் உன்னுைடய இருதயத்ைத நைலயாக
நறுத்துவார்,

கர்த்தருக்ேக காத்தரு.

சங்கீதம் 28
தாவீதன்பாடல்.
1 என் கன்மைலயாகய ெயேகாவாேவ,

உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
நீர் ேகட்காதவர்ேபால மவுனமாக

இருக்கேவண்டாம்;
நீர் மவுனமாக இருந்தால் நான் கல்லைறயல்

இறங்குகறவர்களுக்குஒப்பாேவன்.
2 நான் உம்ைம ேநாக்க ச் சத்தமிட்டு,

உம்முைடய மகா பரிசுத்தஸ்தலத்த ற்கு
ேநராகக்ைகெயடுக்கும்ேபாது,

என்னுைடயவண்ணப்பங்களின்சத்தத்ைதக்
ேகட்டருளும்.

3 அருகல் உள்ளவனுக்குச் சமாதான
வாழ்த்துதைலச்ெசால்லியும்,

தங்களுைடய இருதயங்களில் தீைமகைள
ைவத்தருக்க ற துன்மார்க்கர்கேளாடும்
அக்க ரமக்காரர்கேளாடும் என்ைன
வாரிக்ெகாள்ளாமலிரும்.

4 அவர்களுைடய ெசயல்களுக்கும்
அவர்களுைடய நடத்ைதகளின்
தீங்கற்கும் சரியானதாக
அவர்களுக்குச்ெசய்யும்;

அவர்கள் ைககளின் ெசய்ைகக்கு
சரியானதாகஅவர்களுக்குக்ெகாடும்,
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அவர்களுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டும்.
5 அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய

ெசய்ைககைளயும் அவர் ைககளின்
ெசயல்கைளயும்உணராதபடியால்,

அவர்கைளஇடித்துப்ேபாடுவார்,அவர்கைளக்
கட்டமாட்டார்.

6 ெயேகாவாவுக்கு வாழ்த்துதல்
உண்டாகட்டும்;

அவர் என்னுைடய வண்ணப்பங்களின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.

7ெயேகாவா என் ெபலனும் என் ேகடகமுமாக
இருக்க றார்;

என் இருதயம் அவைர நம்ப இருந்தது; நான்
உதவ ெபற்ேறன்;

ஆைகயால் என்னுைடய இருதயம்
சந்ேதாஷப்படுக றது;

என்பாடலினால்அவைரத்துத ப்ேபன்.
8ெயேகாவாஅவர்களுைடயெபலன்;
அவேர தாம் அப ேஷகம் ெசய்தவனுக்கு

பாதுகாப்பானஅைடக்கலமானவர்.
9 ேதவேன நீர் உமது மக்கைளப் பாதுகாத்து,

உமதுஉரிைமெசாத்ைதஆசீர்வதயும்;
அவர்களுக்கு உணவளித்து, அவர்கைள

என்ெறன்ைறக்கும்உயர்த்தயருளும்.

சங்கீதம் 29
தாவீதன்பாடல்.
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1 ேதவ பள்ைளகேள, ெயேகாவாவுக்கு
மகைமையயும் வல்லைமையயும்
ெசலுத்துங்கள்;

கர்த்தருக்ேகஅைதச்ெசலுத்துங்கள்.
2 ெயேகாவாவுைடய ெபயருக்ேகற்ற

மகைமையஅவருக்குச்ெசலுத்துங்கள்;
பரிசுத்த அலங்காரத்துடேன ெயேகாவாைவ

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
3 ெயேகாவாவுைடய சத்தம் சமுத்த ரங்கள்

ேமல்ெதானிக்க றது;
மகைமயுள்ளேதவன்முழங்குகறார்;
ெயேகாவா த ரளான தண்ணீர்களின்ேமல்

இருக்கறார்.
4ெயேகாவாவுைடயசத்தம்வல்லைமயுள்ளது;
ெயேகாவாவுைடய சத்தம்மகத்துவமுள்ளது.
5ெயேகாவாவுைடய சத்தம் ேகதுருமரங்கைள

முறக்க றது;
ெயேகாவா லீபேனானின் ேகதுருமரங்கைள

முறக்க றார்.
6அைவகைளக்கன்றுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்,

லீபேனாைனயும்,
சீரிேயாைனயும் காண்டாமிருகக்

குட்டிகைளப்ேபாலவும்துள்ளச்ெசய்க றார்.
7 ெயேகாவாவுைடய சத்தம் தீப்ப ழம்புகைளப்

பளக்கும்.
8 ெயேகாவாவுைடய சத்தம் வனாந்தரத்ைத

அத ரச்ெசய்யும்;
ெயேகாவா காேதஸ் வனாந்தரத்ைத

அத ரச்ெசய்க றார்.
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9 ெயேகாவாவுைடய சத்தம் ெபண்மான்கைள
ஈனும்படிெசய்து,

காடுகைளெவளியாக்கும்;
அவருைடயஆலயத்தலுள்ளஅைனவரும்
ெயேகாவாவுக்கு மகைம என்று

ஆர்ப்பரிக்க றார்கள்.
10 ெயேகாவா ெபருெவள்ளத்தன்ேமல்

அமர்ந்தருந்தார்;
ெயேகாவா என்ெறன்ைறக்கும் ராஜாவாக

அமர்ந்தருக்க றார்.
11 ெயேகாவா தமது மக்களுக்குப் ெபலன்

ெகாடுப்பார்;
ெயேகாவா தமது மக்களுக்குச் சமாதானம்

அருளி,
அவர்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

சங்கீதம் 30
ஆலயத்தன் அர்ப்பணிப்பன் பாடல்.
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,
என்னுைடயஎத ரிகள்
என்ைன ேமற்ெகாண்டு அவர்கைள

மக ழவ டாமல்,
நீர் என்ைனக்ைகதூக்க எடுத்தபடியனால்,
நான்உம்ைமப் ேபாற்றுேவன்.
2என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
என்ைனநீர்குணமாக்கனீர்.
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3 ெயேகாவாேவ, நீர் என் ஆத்துமாைவப்
பாதாளத்தலிருந்துஏறச்ெசய்து,

நான் குழியல் இறங்காதபடி என்ைன
உயேராடுகாத்தீர்.

4ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,
அவைரப் புகழ்ந்துபாடி,
அவருைடய பரிசுத்தத்தன் நைனவு

கூருதைலக்ெகாண்டாடுங்கள்.
5 ஏெனனில் அவருைடய ேகாபம் ஒர்

இைமப்ெபாழுேத,
அவருைடயதயேவாவாழ்நாள்முழுவதும்;
மாைலயல்அழுைகவரும்,
அதகாைலய ேலமக ழ்ச்ச உண்டாகும்.
6நான்எப்ேபாதும்அைசக்கப்படுவதல்ைலெயன்று,
நான் வளமுடன் இருக்கும்ேபாது

ெசான்ேனன்.
7ெயேகாவாேவ,உம்முைடயதயவனால்
நீர் என்னுைடய மைலைய வலிைமயாக

ந ற்கச்ெசய்தருந்தீர்;
உமதுமுகத்ைதநீர்மைறத்துக்ெகாண்டேபாேதா

நான்கலங்கனவனாேனன்;
8 நான் கல்லைறயல் இறங்கும்ேபாது

என்னுைடய இரத்தத்தால் என்ன
லாபமுண்டு?

புழுத உம்ைமத்துத க்குேமா?
அதுஉமதுசத்தயத்ைதஅறவக்குேமா?
9ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து
என்ேமல்இரக்கமாகஇரும்;
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ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குச் சகாயராக இரும்
என்றுெசால்லி;

10 ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்
கூப்ப ட்ேடன்;

ெயேகாவாைவேநாக்க க்ெகஞ்ச ேனன்.
11 என்னுைடய புலம்பைல ஆனந்த

சந்ேதாஷமாகமாறச்ெசய்தீர்;
என்னுைடயமகைமஅைமதயாகஇல்லாமல்
உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடும்படியாக
நீர் என்னுைடய சணலாைடைய

கைளந்துேபாட்டு,
மக ழ்ச்ச யனால்என்ைனஉடுத்தனீர்.
12என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 31
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.

1 ெயேகாவாேவ, உம்ைம
நம்பயருக்க ேறன்;
நான் ஒருேபாதும் ெவட்கமைடயாதபடி

ெசய்யும்;
உமதுநீதயனிமித்தம் என்ைனவடுவயும்.
2உமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்து,
சீக்க ரமாக என்ைனத்தப்புவயும்;
நீர் எனக்குப் பலத்த ேகாபுரமும்,
எனக்கு அைடக்கலமான கன்மைலயுமாக

இரும்.
3என்கன்மைலயும்என்ேகாட்ைடயும் நீேர;
உமதுநாமத்தனிமித்தம் எனக்குவழிகாட்டி,
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என்ைனநடத்தயருளும்.
4 அவர்கள் எனக்கு மைறவாய் ைவத்த

வைலக்குஎன்ைனநீங்கலாக்கவடும்;
ேதவேனநீேர எனக்குஅைடக்கலம்.
5 உமது ைகயல் என் ஆவைய

ஒப்புவக்க ேறன்;
சத்தயபரனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் என்ைனமீட்டுக்ெகாண்டீர்.
6ெபாய்ெதய்வங்ககைளப்பற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்கைள

நான்ெவறுத்து,
ெயேகாவாைவேயநம்பயருக்க ேறன்.
7 உமது, கருைபய ேல களிகூர்ந்து

மகழுேவன்;
நீர் என்உபத்த ரவத்ைதப் பார்த்து,
என்ஆத்துமதுயரங்கைளஅறந்தருக்க றீர்.
8 எத ரியன் ைகயல் என்ைன

ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்,
என்னுைடய பாதங்கைள வசாலத்த ேல

நறுத்தனீர்.
9 எனக்கு இரங்கும் ெயேகாவாேவ, நான்

ெநருக்கப்படுக ேறன்;
துக்கத்தனால்என்கண்ணும்
என் ஆத்துமாவும் என்னுைடய வயறுங்கூடக்

கருக ப்ேபானது.
10என்னுைடயவாழ்க்ைகதுக்கத்தனாலும்,
என்னுைடய வருடங்கள் தவப்பனாலும்

கழிந்துேபானது;
என்னுைடய பாடுகளினாேல என்னுைடய

ெபலன்குைறந்து,
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என்னுைடயஎலும்புகள்உலர்ந்துேபானது.
11 என்னுைடய எத ரிகளாகய அைனவர்

ந மித்தமும்,
நான்என்அயலாருக்குந ந்ைதயும்,
எனக்கு அறமுகமானவர்களுக்கு

அலட்சயமுமாேனன்;
வீதய ேலஎன்ைனக்கண்டவர்கள்
எனக்குவலக ஓடிப்ேபானார்கள்.
12 ெசத்தவைனப்ேபால எல்ேலாராலும்

முழுவதும்மறக்கப்பட்ேடன்;
உைடந்த பாத்த ரத்ைதப்ேபாலஆேனன்.
13அேநகர் ெசால்லும்அவதூைறக் ேகட்ேடன்;
எனக்கு வ ேராதமாக அவர்கள் ஒன்றாக

ஆேலாசைனெசய்க றதனால்
த கல்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது;
என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றார்கள்.
14நாேனா,ெயேகாவாேவ,
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நீேர என்ேதவன்என்றுெசான்ேனன்.
15 என்னுைடய காலங்கள் உமது

கரத்தலிருக்கறது;
என் எத ரிகளின் ைகக்கும் என்ைனத்

துன்பப்படுத்துகறவர்களின்ைகக்கும்
என்ைனத்தப்புவயும்.
16 நீர் உமது முகத்ைத உமது

ஊழியக்காரன்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உமதுகருைபயனாேலஎன்ைனஇரட்ச யும்.
17 ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்ப ட்ேடன்;
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நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;
துன்மார்க்கர்கள்ெவட்கப்பட்டுப்பாதாளத்தல்

மவுனமாகஇருக்கட்டும்.
18நீத மானுக்குவ ேராதமாகப்
ெபருைமேயாடும் இகழ்ச்ச ேயாடும்

கடினமாகப் ேபசுக ற ெபாய் உதடுகள்
கட்டப்பட்டுப்ேபாவதாக.

19உமக்குப் பயந்தவர்களுக்கும்,
மனிதர்களுக்கு முன்பாக உம்ைம

நம்புக றவர்களுக்கும்,
நீர் உண்டாக்க ைவத்தருக்க ற உம்முைடய

நன்ைம எவ்வளவு ெபரிதாக
இருக்க றது!

20 மனிதர்களுைடய அகங்காரத்த ற்கு
அவர்கைள உமது சமுகத்தன்
மைறவ ேலமைறத்து,

நாவுகளின் சண்ைடக்குஅவர்கைளவலக்க ,
உமது கூடாரத்த ேல ஒளித்துைவத்துக்

காப்பாற்றுகறீர்.
21 ெயேகாவா பாதுகாப்பான நகரத்தல்

எனக்குத் தமது கருைபைய
அத சயமாகெதரியப்படுத்தனபடியால்,

அவருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
22 உம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக

இல்லாதபடிக்குெவட்டுண்ேடன்என்று
நான் என்னுைடய மனக்கலக்கத்த ேல

ெசான்ேனன்;
ஆனாலும் நான் உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்ப ட்டேபாது,
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என்வண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
23ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,
நீங்கெளல்லாரும்அவரில்அன்புகூருங்கள்;
உண்ைமயானவைனக்ெயேகாவா தற்காத்து,
வீம்பு ெசய்க றவனுக்குப் பூரணமாகப்

பதலளிப்பார்.
24ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கேள,
நீங்கெளல்லாரும்த டமனதாகஇருங்கள்,
அவர் உங்களுைடய இருதயத்ைத

உறுத ப்படுத்துவார்.

சங்கீதம் 32
மஸ்கீல்என்னும்தாவீதன்பாடல்.
1எவனுைடயமீறுதல்மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவனுைடயபாவம்மூடப்பட்டேதா,
அவன்பாக்கயவான்.
2 எவனுைடய அக்க ரமத்ைதக் ெயேகாவா

எண்ணாமலிருக்கறாேரா,
எவனுைடயஆவயல்கபடமில்லாதருக்க றேதா,

அவன்பாக்கயவான்.
3நான்அடக்கைவத்தவைரயல்,
எப்ெபாழுதும் என் கதறுதலினாேல என்

எலும்புகள்உலர்ந்துேபாய ற்று.
4 இரவும் பகலும் என்ேமல் உம்முைடய ைக

பாரமாகஇருந்ததனால்,
என் ெபலன் ேகாைடக்கால வறட்ச ேபால

வறண்டுேபாய ற்று. (ேசலா)
5 நான் என்அக்க ரமத்ைத மைறக்காமல், என்

பாவத்ைதஉமக்குஅறவத்ேதன்;
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என் மீறுதல்கைளக் ெயேகாவாவுக்கு
அறக்ைகயடுேவன்என்ேறன்;

ேதவேன நீர் என் பாவத்தன் ேதாஷத்ைத
மன்னித்தீர். (ேசலா)

6 இதற்காக உம்ைமக் காணும் காலத்தல்
பக்தயுள்ளவெனவனும் உம்ைம
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்வான்;

அப்ெபாழுது மிகுந்த ெவள்ளம் வந்தாலும்
அதுஅவைனஅணுகாது.

7நீர் எனக்குமைறவ டமாயருக்க றீர்;
என்ைனநீர்இக்கட்டுக்குவலக்க க்காத்து,
இரட்ச ப்பன் பாடல்கள் என்ைனச்

சூழ்ந்துெகாள்ளும்படிெசய்வீர். (ேசலா)
8நான்உனக்குப்ேபாத த்து,நீநடக்கேவண்டிய

வழிையஉனக்குக்காட்டுேவன்;
உன்ேமல் என் கண்ைண ைவத்து, உனக்கு

ஆேலாசைனெசால்லுேவன்.
9 வாரினாலும் கடிவாளத்தனாலும் வாய்

கட்டப்பட்டாெலாழிய,
உன் அருகல் ேசராத புத்தயல்லாத

குதைரையப்ேபாலவும்
ேகாேவறு கழுைதையப்ேபாலவும்

இருக்கேவண்டாம்.
10 துன்மார்க்கனுக்கு அேநக

ேவதைனகளுண்டு;
ெயேகாவாைவ நம்பயருக்க றவைனேயா

கருைபசூழ்ந்துெகாள்ளும்.
11நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்து

களிகூருங்கள்;
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ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கேள,
நீங்கள்எல்லாரும்ஆனந்தமுழக்கமிடுங்கள்.

சங்கீதம் 33
1 நீத மான்கேள, ெயேகாவாவுக்குள்

சந்ேதாஷமாகஇருங்கள்;
துதெசய்வது ேநர்ைமயானவர்களுக்குத்

தகும்.
2 சுரமண்டலத்தனால் ெயேகாவாைவ

துதத்து,
பத்து நரம்பு வீைணயனாலும் அவைர

புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
3அவருக்குப்புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
ஆனந்த சத்தத்ேதாடு வாத்தயங்கைள

ேநர்த்தயாகவாச யுங்கள்.
4ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஉத்தமமும்,
அவருைடய ெசய்ைகெயல்லாம்

சத்தயமுமாயருக்க றது.
5 அவர் நீதயலும் நயாயத்தலும்

ப ரியப்படுக றார்;
பூமி ெயேகாவாவுைடய கருைணயனால்

நைறந்தருக்க றது.
6 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயனால்

வானங்களும்,
அவருைடய வாயன் சுவாசத்தனால்

அைவகளின் அைனத்தும்
உண்டாக்கப்பட்டது.

7அவர் கடலின்தண்ணீர்கைளக்குவயலாகச்
ேசர்த்து,
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ஆழமானதண்ணீர்கைளப்ெபாக்கஷைவப்பாக
ைவக்க றார்.

8 பூமிெயல்லாம் ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படுவதாக;

உலகத்தலுள்ள குடிமக்கெளல்லாம்
அவருக்குபயந்தருப்பதாக.

9 அவர் ெசால்ல ஆகும், அவர் கட்டைளய ட
ந ற்கும்.

10 ெயேகாவா ேதசங்களின் ஆேலாசைனைய
வீணடித்து,

மக்களுைடய நைனவுகைள பயனற்றதாக
ஆக்குகறார்.

11 ெயேகாவாவுைடய ஆேலாசைன
ந ரந்தரகாலமாகவும்,

அவருைடய இருதயத்தன் நைனவுகள்
தைலமுைற தைலமுைறயாகவும்
ந ற்கும்.

12 ெயேகாவாைவ தங்களுக்குத்
ெதய்வமாகக்ெகாண்ட ேதசமும்,

அவர் தமக்குச் ெசாந்தமாகத்
ெதரிந்துெகாண்ட மக்களும்
பாக்கயமுள்ளது.

13 ெயேகாவா வானத்தலிருந்து
ேநாக்க ப்பார்த்து, எல்லா
மனிதர்கைளயும்காண்கறார்.

14 தாம் தங்கயருக்க ற இடத்தலிருந்து
பூமியன் குடிமக்கள் எல்ேலார்ேமலும்
கண்ேணாக்கமாகஇருக்க றார்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 33:15 lxxiv சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 33:21

15 அவர்களுைடய இருதயங்கைளெயல்லாம்
அவர் உருவாக்க , அவர்கள்
ெசய்ைககைளெயல்லாம்
கவனித்தருக்க றார்.

16 எந்த ராஜாவும் தன்னுைடய ராணுவத்தன்
மிகுதயால்காப்பாற்றப்படமாட்டான்;

ேபார்வீரனும் தன்னுைடய பலத்தன்
மிகுதயால்தப்பமாட்டான்.

17காப்பாற்றுவதற்குகுதைரவீண்;
அது தன்னுைடய மிகுந்த பலத்தால்

காப்பாற்றாது.
18 தமக்குப் பயந்து, தமது கருைபக்குக்

காத்தருக்க றவர்களின்
ஆத்துமாக்கைளமரணத்தற்குவலக்க
வடுவக்கவும்;

19 பஞ்சத்தல் அவர்கைள உய ேராடு
காக்கவும்,

ெயேகாவாவுைடய கண் அவர்கள்ேமல்
ேநாக்கமாகஇருக்க றது.

20 நம்முைடய ஆத்துமா ெயேகாவாவுக்குக்
காத்தருக்க றது;

அவேர நமக்குத் துைணயும் நமக்குக்
ேகடகமுமானவர்.

21 அவருைடய பரிசுத்த ெபயைர நாம்
நம்பயருக்க றபடியால்,

நம்முைடய இருதயம் அவருக்குள்
சந்ேதாசமாகஇருக்கும்.
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22 ெயேகாவாேவ, நாங்கள் உம்ைம
நம்பயருக்க றபடிேய உமது கருைப
எங்கள்ேமல்இருப்பதாக.

சங்கீதம் 34
தாவீதன்ேவஷத்ைதக்கண்டுஅபெமேலக்கு
அவைனத் துரத்தயேபாது தாவீது பாடிய
பாடல்.
1 ெயேகாவாவுக்கு நான் எப்ேபாதும் நன்ற

ெசலுத்துேவன்;
அவர் துத எப்ேபாதும் என்னுைடய வாயல்

இருக்கும்.
2 ெயேகாவாவுக்குள் என்னுைடய ஆத்துமா

ேமன்ைமபாராட்டும்;
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அைதக்ேகட்டு

மகழுவார்கள்.
3 என்ேனாேட கூடக் ெயேகாவாைவ

மகைமப்படுத்துங்கள்;
நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்ைத

உயர்த்துேவாமாக.
4நான்ெயேகாவாைவேதடிேனன்,
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து,
என்னுைடய எல்லாப் பயத்த ற்கும் என்ைன

நீங்கலாக்கவ ட்டார்.
5 அவர்கள் அவைர ேநாக்க ப்பார்த்துப்

ப ரகாசமைடந்தார்கள்;
அவர்கள்முகங்கள்ெவட்கப்படவல்ைல.
6இந்தஏைழகூப்ப ட்டான்,ெயேகாவா ேகட்டு,
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அவைன அவன் ப ரச்சைனகளுக்ெகல்லாம்
நீங்கலாக்க காப்பாற்றனார்.

7 ெயேகாவாவுைடய தூதன் அவருக்குப்
பயந்தவர்கைளச்சுற்ற

முகாமிட்டுஅவர்கைளவடுவக்க றார்.
8 ெயேகாவா நல்லவர் என்பைத

ருச த்துப்பாருங்கள்;
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றமனிதன்

பாக்கயவான்.
9 ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தவான்கேள,

அவருக்குப்பயந்தருங்கள்;
அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குக்

குைறவல்ைல.
10 சங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்ச யைடந்து

பட்டினியாகஇருக்கும்;
ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்களுக்ேகா ஒரு

நன்ைமயும்குைறயாது.
11 பள்ைளகேள, வந்து எனக்குச்

ெசவெகாடுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதைல

உங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.
12 நன்ைமையக் காணும்படி, வாழ்க்ைகைய

வரும்ப ,
நீடித்த நாட்கைளேநச க்க றமனிதன்யார்?
13உன்நாைவதீங்கற்கும்,
உன்னுைடய உதடுகைள ெபாய்

வார்த்ைதகளுக்கும் வலக்க க்
காத்துக்ெகாள்.

14தீைமையவ ட்டுவலக , நன்ைமெசய்;
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சமாதானத்ைதத் ேதடி, அைதத்
பன்ெதாடர்ந்துெகாள்.

15 ெயேகாவாவுைடய கண்கள்
நீத மான்கள்ேமல் ேநாக்கமாக
இருக்க றது;

அவருைடய காதுகள் அவர்கள்
கூப்படுதலுக்குத்த றந்தருக்க றது.

16 தீைமெசய்க றவர்களுைடய ெபயைரப்
பூமியல்இல்லாமல் ேபாகச்ெசய்ய,

ெயேகாவாவுைடய முகம் அவர்களுக்கு
வேராதமாகஇருக்க றது.

17 நீத மான்கள் கூப்படும்ேபாது ெயேகாவா
ேகட்டு,

அவர்கைள அவர்களுைடய எல்லா
உபத்த ரவங்களுக்கும்நீங்கலாக்கவடுகறார்.

18 உைடந்த இருதயமுள்ளவர்களுக்குக்
ெயேகாவாஅருகல்இருந்து,

ெநாறுக்கப்பட்ட ஆவயுள்ளவர்கைள
காப்பாற்றுகறார்.

19நீத மானுக்குவரும்துன்பங்கள்அேநகமாக
இருக்கும்,

ெயேகாவா அைவகள் எல்லாவற்றலும்
இருந்துஅவைனவடுவப்பார்.

20 அவனுைடய எலும்புகைளெயல்லாம்
காப்பாற்றுகறார்;

அைவகளில்ஒன்றும்முறக்கப்படுவதல்ைல.
21தீைமதுன்மார்க்கைனக்ெகால்லும்;
நீத மாைனப் பைகக்க றவர்கள்

குற்றவாளிகளாவார்கள்.
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22ெயேகாவாதம்முைடயஊழியக்காரர்களின்
ஆத்துமாைவமீட்டுக்ெகாள்ளுகறார்;

அவைர நம்புக ற ஒருவன்ேமலும்
குற்றஞ்சுமராது.

சங்கீதம் 35
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, நீர் என்னுைடய

எத ராளிகேளாடுவழக்காடி,
என்ேனாடு சண்ைடயடுகறவர்கேளாடு

ேபாரிடும்.
2 நீர் ேகடகத்ைதயும் ெபரிய ேகடகத்ைதயும்

ப டித்து,
எனக்குஒத்தாைசயாக எழுந்துநல்லும்.
3 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கேளாடு

எத ர்த்து நன்று, ஈட்டிைய ஓங்க
அவர்கைளவழிமற த்து:

நான் உன்னுைடய இரட்ச ப்பு என்று
என்னுைடய ஆத்துமாவுக்குச்
ெசால்லும்.

4என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றவர்கள்
ெவட்கப்பட்டுக்கலங்குவார்களாக;

எனக்குத் தீங்குெசய்ய நைனக்கறவர்கள்
அவமானமைடவார்களாக.

5 அவர்கள் காற்றடிக்கும் தைசயல் பறக்கும்
பதைரப்ேபாலஆவார்களாக;

ெயேகாவாவுைடய தூதன் அவர்கைளத்
துரத்துவானாக.
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6அவர்களுைடய வழி இருளும் சறுக்கலுமாக
இருப்பதாக;

ெயேகாவாவுைடய தூதன் அவர்கைளப்
பன்ெதாடருவானாக.

7 காரணமில்லாமல் எனக்காகத்
தங்களுைடய வைலையக் குழியல்
ஒளித்துைவத்தார்கள்;

காரணமில்லாமல் என்னுைடய
ஆத்துமாவுக்குப் படுகுழி
ெவட்டினார்கள்.

8 அவன் நைனக்காத அழிவு அவனுக்கு
வந்து,அவன் மைறவாக ைவத்த வைல
அவைனேயப டிக்கட்டும்;

அவேன அந்தக் குழியல் வழுந்து
அழிவானாக.

9 என்னுைடய ஆத்துமா ெயேகாவாவல்
சந்ேதாஷத்து,

அவருைடயஇரட்ச ப்பல்மக ழ்ந்தருக்கும்.
10 ஒடுக்கப்பட்டவைன, அவனிலும்

பலவானுைடயைகக்கும்,
ஏைழயும் எளிைமயுமானவைனக்

ெகாள்ைளயடுகறவனுைடய ைகக்கும்
தப்புவக்க ற உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
ெயேகாவாேவ,

என்று என்னுைடய எலும்புகெளல்லாம்
ெசால்லும்.

11 ெகாடுைமயான சாட்ச கள் எழும்ப ,
நான் அறயாதைத என்னிடத்தல்
ேகட்க றார்கள்.
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12 நான் ெசய்த நன்ைமக்குப் பதலாகத்
தீைமெசய்க றார்கள்;

என்னுைடய ஆத்துமா ேசார்ந்து
ேபாகச்ெசய்யப்பார்க்க றார்கள்.

13அவர்கள்வயாதயாக இருந்தேபாது சணல்
என்னுைடயஉைடயாகஇருந்தது;

நான் உபவாசத்தால் என்னுைடய
ஆத்துமாைவஉபத்த ரவப்படுத்த ேனன்;

என்னுைடயெஜபமும் ேகட்கப்படவல்ைல.
14நான்அவைனஎன்னுைடயநண்பனாகவும்
சேகாதரனாகவும் நைனத்து

நடந்துெகாண்ேடன்;
தாய்க்காகத்துக்கப்படுக றவைனப்ேபால்
துக்கஉைட அணிந்து தைலகவழ்த்து

நடந்ேதன்.
15ஆனாலும்எனக்குஆபத்துஉண்டானேபாது
அவர்கள்சந்ேதாஷப்பட்டுக்கூட்டங்கூடினார்கள்;
அற்பமானவர்களும் நான் அறயாதவர்களும்

எனக்குவ ேராதமாகக்கூட்டம்கூடி,
ஓயாமல்என்ைனஇகழ்ந்தார்கள்.
16 அப்பத்த ற்காக வஞ்சகம் ேபசுக ற

பரியாசக்காரர்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாண்டுஎன்ேமல்பற்கடிக்க றார்கள்.
17 ஆண்டவேர, எதுவைரக்கும் இைதப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பீர்?
என்னுைடய ஆத்துமாைவ அழிவுக்கும்,

எனக்கு அருைமயானைதச்
சங்கக்குட்டிகளுக்கும்தப்புவயும்.

18மகா சைபய ேலஉம்ைமத்துத ப்ேபன்,
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த ரளான மக்களுக்குள்ேள உம்ைமப்
புகழுேவன்.

19 வீணாக எனக்கு எத ரிகளானவர்கள்
என்னால்சந்ேதாஷப்படாமலும்,

காரணமில்லாமல் என்ைனப்
பைகக்க றவர்கள்

கண்சமிட்டாமலும்இருப்பார்களாக.
20அவர்கள்சமாதானமாகப் ேபசாமல்,
ேதசத்த ேலஅைமதலாகஇருக்க றவர்களுக்கு

வேராதமாக வஞ்சகமான
காரியங்கைளக்கருதுகறார்கள்.

21 எனக்கு வ ேராதமாகத் தங்கள் வாைய
வ ரிவாகத் த றந்து,

ஆ ஆ, ஆ ஆ, எங்கள் கண் கண்டது
என்கறார்கள்.

22 ெயேகாவாேவ, நீர் இைதக் கண்டீர்,
மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்;

ஆண்டவேர, எனக்குத்தூரமாகாமலிரும்.
23என்ேதவேன, என்ஆண்டவேர,
எனக்கு நயாயஞ்ெசய்யவும்

என்னுைடய வழக்ைகத் தீர்க்கவும்
வழித்துக்ெகாண்டுஎழுந்தருளும்.

24 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
உம்முைடய நீதயன்படி என்ைன
நயாயம்வ சாரியும்,

என்ைனக்குறத்து அவர்கைள
மக ழவ டாமலிரும்.

25அவர்கள்தங்களுைடயஇருதயத்த ேல:
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ஆ ஆ, இதுேவ நாங்கள் வரும்பனது என்று
ெசால்லாதபடிக்கும்,

அவைன *என்றுேபசாதபடிக்கும்ெசய்யும்.
26 எனக்கு ேநரிட்ட ஆபத்துக்காகச்

சந்ேதாஷப்படுக றவர்கள் ஒன்றாக
ெவட்க அவமானப்பட்டு,

எனக்குவ ேராதமாகப்ெபருைமபாராட்டுக றவர்கள்
ெவட்கத்தாலும்

அவமானத்தாலும்மூடப்படேவண்டும்.
27 என்னுைடய நீத ெதரியேவண்டுெமன்று

வரும்புக றவர்கள்
ெகம்பீரித்துமக ழ்ந்து,
தமது ஊழியக்காரனுைடய சுகத்ைத

வரும்புக றெயேகாவாவுக்குமகைம
உண்டாவதாக என்று எப்ேபாதும்

ெசால்லட்டும்.
28என்நாவுஉமதுநீதையயும்,
நாள்முழுவதும் உமது துதையயும்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்.

சங்கீதம் 36
இராகத் தைலவனுக்கு, ெயேகாவாவுைடய
ஊழியனாகயதாவீதுெகாடுத்த பாடல்.
1 துன்மார்க்கனுைடய துேராகப்ேபச்சு என்

உள்ளத்தற்குத்ெதரியும்;
அவன் கண்களுக்குமுன்பு ெதய்வபயம்

இல்ைல.

* சங்கீதம் 35:25 35:25வழுங்கவ ட்ேடாம்
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2 அவன், தன்னுைடய அக்க ரமம்
அருவருப்பானெதன்று
காணப்படும்வைர,

தன் பார்ைவக்ேகற்றபடி தனக்குத்தாேன
வஞ்சகம் ேபசுக றான்.

3 அவன் வாயன் வார்த்ைதகள் அக்க ரமமும்
வஞ்சகமுமுள்ளது;

புத்தயாக நடந்துெகாள்வைதயும் நன்ைம
ெசய்வைதயும்வ ட்டுவ ட்டான்.

4 அவன் தன்னுைடய படுக்ைகயன்ேமல்
அக்க ரமத்ைத ேயாச த்து,

நல்லதுஇல்லாதவழிய ேலநைலத்து,
ெபால்லாப்ைபெவறுக்காமலிருக்கறான்.
5ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபவானங்களில்

ெதரிக றது;
உமது சத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைர

எட்டுக றது.
6உமதுநீத மகத்தானமைலகள்ேபாலவும்,
உமது நயாயங்கள் மகா ஆழமாகவும்

இருக்க றது;
ெயேகாவாேவ, மனிதர்கைளயும்

மிருகங்கைளயும்காப்பாற்றுகறீர்.
7 ேதவேன, உம்முைடய கருைப எவ்வளவு

அருைமயானது!
அதனால் மனிதர்கள் உமது இறக்ைககளின்

ந ழலிேலவந்தைடக றார்கள்.
8 உமது ஆலயத்தலுள்ள சம்பூரணத்தனால்

தருப்தயைடவார்கள்;
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உமது ேபரின்ப நதயனால் அவர்கள்
தாகத்ைதத்தீர்க்க றீர்.

9வாழ்வன்ஊற்றுஉம்மிடத்தல்இருக்க றது;
உம்முைடய ெவளிச்சத்த ேல ெவளிச்சம்

காண்க ேறாம்.
10 உம்ைம அற ந்தவர்கள்ேமல் உமது

கருைபையயும்,
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கள்ேமல்
உமதுநீதையயும்பாராட்டியருளும்.
11 ெபருைமக்காரர்களின் கால் என்ேமல்

வராமலும்,
துன்மார்க்கர்களுைடய ைக என்ைனப்

பறக்கடிக்காமலும்இருப்பதாக.
12அேதாஅக்க ரமக்காரர்கள்வழுந்தார்கள்;
எழுந்தருக்கமுடியாமல்தள்ளப்பட்டுேபானார்கள்.

சங்கீதம் 37
தாவீதன்பாடல்.
1 ெபால்லாதவர்கைளக்குறத்து

எரிச்சலைடயாேத;
நயாயக்ேகடு ெசய்க றவர்கள்ேமல்

ெபாறாைமெகாள்ளாேத.
2 அவர்கள் புல்ைலப்ேபால் சீக்க ரமாய்

அறுக்கப்பட்டு,
பச்ைசத்தாவரத்ைதப்ேபால்வாடிப்ேபாவார்கள்.
3ெயேகாவாைவநம்ப நன்ைமெசய்;
ேதசத்தல் குடியருந்து சத்தயத்ைத

ேமய்ந்துெகாள்.
4ெயேகாவாவ டத்தல்மனமகழ்ச்ச யாயரு;
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அவர் உன் இருதயத்தன் ேவண்டுதல்கைள
உனக்குஅருள்ெசய்வார்.

5உன்வழிையக்ெயேகாவாவுக்குஒப்புவத்து,
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாயரு;
அவேர காரியத்ைதவாய்க்கச்ெசய்வார்.
6உன்நீதையெவளிச்சத்ைதப் ேபாலவும்,
உன் நயாயத்ைதப் பட்டப்பகைலப்ேபாலவும்

வளங்கச்ெசய்வார்.
7 ெயேகாவாைவ ேநாக்க அமர்ந்து,

அவருக்குக்காத்தரு;
காரியச த்தயுள்ளவன்ேமலும்
தீவைனகைளச் ெசய்க ற மனிதன் ேமலும்

எரிச்சலாகாேத.
8 ேகாபத்ைத தள்ளி, கடுங்ேகாபத்ைத

வ ட்டுவடு;
ெபால்லாப்புச் ெசய்ய ஏதுவான எரிச்சல்

உனக்குேவண்டாம்.
9ெபால்லாதவர்கள்அறுக்கப்பட்டுேபாவார்கள்;
ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கேளா
பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
10 இன்னும் ெகாஞ்சேநரந்தான், அப்ேபாது

துன்மார்க்கன்இருக்கமாட்டான்;
அவன் நைலைய உற்று வசாரித்தாயானால்

அவன்இல்ைல.
11 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பூமிையச்

சுதந்தரித்து,
மிகுந்தசமாதானத்தனால்மனமகழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
12 துன்மார்க்கன் நீத மானுக்கு வேராதமாகத்

தீங்குநைனத்து,
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அவன்ேமல்பல்ைலக்கடிக்க றான்.
13ஆண்டவர்அவைனப்பார்த்துநைகக்க றார்;
அவனுைடய நாள் வருகறெதன்று

காண்கறார்.
14 சறுைமயும் எளிைமயுமானவைன

வீழ்த்தவும்,
ெசம்ைமமார்க்கத்தாைரவழெசய்யவும்,
துன்மார்க்கர்கள் வாைள உருவ , தங்கள்

வல்ைலநாேணற்றுகறார்கள்.
15 ஆனாலும் அவர்கள் வாள் அவர்களுைடய

இருதயத்த ற்குள்உருவப்ேபாகும்;
அவர்கள்வல்லுகள்முறயும்.
16 அேநக துன்மார்க்கர்களுக்கு இருக்கற

த ரளானெசல்வத்ைதவ ட,
நீத மானுக்குள்ளெகாஞ்சேம நல்லது.
17துன்மார்க்கருைடயகரங்கள்முறயும்;
நீத மான்கைளேயாெயேகாவா தாங்குகறார்.
18 உத்தமர்களின் நாட்கைளக் ெயேகாவா

அற ந்தருக்க றார்;
அவர்கள் சுதந்தரம் என்ெறன்ைறக்கும்

இருக்கும்.
19 அவர்கள் ஆபத்துக்காலத்த ேல

ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதருந்து,
பஞ்சகாலத்த ேலதருப்தயைடவார்கள்.
20துன்மார்க்கர்கேளாஅழிந்துேபாவார்கள்,
ெயேகாவாவுைடய எத ரிகள்

ஆட்டுக்குட்டிகளின்ெகாழுப்ைபப்ேபால
புைகந்து ேபாவார்கள், அவர்கள் புைகயாய்ப்

புைகந்துேபாவார்கள்.
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21துன்மார்க்கன்கடன்வாங்க ச்ெசலுத்தாமற்
ேபாக றான்;

நீத மாேனாஇரங்க க்ெகாடுக்க றான்.
22 அவரால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்

பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்;
அவரால் சப க்கப்பட்டவர்கேளா

அறுக்கப்பட்டுேபாவார்கள்.
23 நல்ல மனிதனுைடய நைடகள்

ெயேகாவாவால்உறுத ப்படும்,
அவனுைடய வழியன்ேமல் அவர்

ப ரியமாயருக்க றார்.
24 அவன் வழுந்தாலும் தள்ளப்பட்டு

ேபாவதல்ைல;
ெயேகாவா தமது ைகயனால் அவைனத்

தாங்குகறார்.
25நான்இைளஞனாயருந்ேதன்,
முத ர்வயதுள்ளவனுமாேனன்;
ஆனாலும்நீத மான்ைகவ டப்பட்டைதயும்,
அவன் சந்தத அப்பத்த ற்கு ப ச்ைச

எடுக்க றைதயும்நான்காணவல்ைல.
26 அவன் எப்ெபாழுதும் இரங்க க் கடன்

ெகாடுக்க றான்,
அவன்சந்தத ஆசீர்வத க்கப்படும்.
27தீைமையவ ட்டுவலக , நன்ைமெசய்;
என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பாய்.
28ெயேகாவா ந யாயத்ைதவரும்புக றவர்;
அவர் தமது பரிசுத்தவான்கைளக்

ைகவடுவதல்ைல;
அவர்கள்என்ைறக்கும்காக்கப்படுவார்கள்;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 37:29 lxxxviii சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 37:36

துன்மார்க்கர்களுைடய சந்தத ேயா
அறுக்கப்பட்டுேபாகும்.

29நீத மான்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு,
என்ைறக்கும்அத ேலகுடியருப்பார்கள்.
30நீத மானுைடயவாய்ஞானத்ைதெசால்லி,
அவனுைடயநாவுநயாயத்ைதப் ேபசும்.
31அவனுைடயேதவன்அருளியேவதம்அவன்

இருதயத்தல்இருக்கறது;
அவன்நைடகளில்ஒன்றும்ப சகுவதல்ைல.
32துன்மார்க்கன்நீத மான்ேமல்கண்ைவத்து,
அவைனக்ெகால்லவைகேதடுக றான்.
33 ெயேகாவாேவா அவைன இவன் ைகயல்

வடுவதல்ைல;
அவன் நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது,

அவைன தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்ப்பதுமில்ைல.

34நீெயேகாவாவுக்குக்காத்தருந்து,
அவருைடயவழிையக்ைகக்ெகாள்;
அப்ெபாழுதுநீபூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்கு

அவர்உன்ைனஉயர்த்துவார்;
துன்மார்க்கர்கள் அறுக்கப்பட்டுேபாவைத நீ

காண்பாய்.
35 ெகாடிய பலவந்தனான ஒரு

துன்மார்க்கைனக்கண்ேடன்
அவன் தனக்ேகற்ற நலத்தல்

முைளத்தருக்க றபச்ைசமரத்ைதப்ேபால்
தைழத்தவனாயருந்தான்.

36 ஆனாலும் அவன் ஒழிந்துேபானான்;
பாருங்கள்,



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 37:37 lxxxix சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 38:2

அவன்இல்ைல; நான்மறுபடியும் ேபாேனன்,
அவன்காணப்படவல்ைல.
37நீஉத்தமைனேநாக்க ,
ெசம்ைமயானவைனப்பார்த்தரு;
அந்தமனிதனுைடயமுடிவுசமாதானம்.
38 அக்க ரமக்காரர் ஒன்றாக

அழிக்கப்படுவார்கள்;
அறுக்கப்பட்டுேபாவேத துன்மார்க்கர்களின்

முடிவு.
39 நீத மான்களுைடய இரட்ச ப்பு

ெயேகாவாவால்வரும்;
இக்கட்டுக்காலத்தல் அவேர அவர்கள்

அைடக்கலம்.
40ெயேகாவாஅவர்களுக்குஉதவெசய்து,
அவர்கைளவடுவப்பார்;
அவர்கள்அவைர நம்பயருக்க றபடியால்,
அவர்கைளத் துன்மார்க்கர்களுைடய

ைகக்குத்தப்புவ த்துகாப்பாற்றுவார்.

சங்கீதம் 38
நைனவுகூருதலுக்கானதாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ேகாபத்தல்

என்ைனக்கடிந்துெகாள்ளேவண்டாம்;
உம்முைடய கடுங்ேகாபத்தல் என்ைனத்

தண்டிக்க ேவண்டாம்.
2 உம்முைடய அம்புகள் எனக்குள்ேள

துைளத்தருக்க றது;
உமதுைகஎன்ைனத்தாங்குகறது.
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3 உமது ேகாபத்தனால் என் உடலில்
ஆேராக்கயமில்ைல;

என் பாவத்தனால் என் எலும்புகளில்
சுகமில்ைல.

4 என் அக்க ரமங்கள் என் தைலக்கு ேமலாகப்
ெபருகனது,

அைவகள் பாரச்சுைமையப்ேபால என்னால்
தாங்கமுடியாத பாரமானது.

5 என் மதயீனத்தனால் என் புண்கள் அழுக
நாற்றெமடுத்தது.

6 நான் ேவதைனப்பட்டு ஒடுங்க ேனன்; நாள்
முழுவதும்துக்கப்பட்டுத்த ரிக ேறன்.

7என்குடல்கள்எரிபந்தமாக எரிக றது;
என்உடலில்ஆேராக்கயம்இல்ைல.
8 நான் ெபலன் இழந்து, மிகவும்

ெநாறுக்கப்பட்ேடன்;
என் இருதயத்தன் ெகாந்தளிப்பனால்

கதறுக ேறன்.
9 ஆண்டவேர, என் ஏக்கெமல்லாம் உமக்கு

முன்பாகஇருக்க றது;
என் தவப்பு உமக்கு மைறவாக

இருக்கவல்ைல.
10என்உள்ளம்குழம்ப அைலகறது;
என் ெபலன் என்ைனவட்டு வலக ,

என் கண்களின் ஒளி கூட
இல்லாமல்ேபானது.

11 என் நண்பர்களும் என் ேதாழர்களும் என்
வாைதையக்கண்டுவலகுகறார்கள்;

என்இனத்தாரும்தூரத்த ேலந ற்க றார்கள்.
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12 என் உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்கள்
எனக்குக் கண்ணிகைள
ைவக்கறார்கள்;

எனக்குத் தீங்ைக ேதடுக றவர்கள்
ேகடானைவகைளப் ேபச ,

நாள்முழுவதும் வஞ்சைனகைள
ேயாச க்க றார்கள்.

13 நாேனா ெசவ டைனப்ேபாலக்
ேகட்காதவனாகவும்,

ஊைமயைனப்ேபாலவாய்த றக்காதவனாகவும்
இருக்க ேறன்.

14 காதுேகட்காதவனும், தன்னுைடய வாயல்
பதல் இல்லாதவனுமாக இருக்க ற
மனிதைனப் ேபாலாேனன்.

15ெயேகாவாேவ,உமக்குக்காத்தருக்க ேறன்;
என் ேதவனாகய ஆண்டவேர, நீர் பதல்

ெகாடுப்பீர்.
16அவர்கள்எனக்காகசந்ேதாஷப்படாதபடிக்கு

இப்படிச்ெசான்ேனன்;
என்னுைடய கால் தவறும்ேபாது என்ேமல்

ெபருைமபாராட்டுவார்கேள.
17நான்தடுமாற வழஏதுவாகஇருக்க ேறன்;
என்னுைடய துக்கம் எப்ெபாழுதும் எனக்கு

முன்பாகஇருக்க றது.
18என்அக்க ரமத்ைதநான்அறக்ைகய ட்டு,
என்பாவத்த ற்காக கவைலப்படுக ேறன்.
19என்எத ரிகள்வாழ்ந்துபலத்தருக்க றார்கள்;
காரணமில்லாமல் என்ைனப்

பைகக்க றவர்கள்ெபருகயருக்க றார்கள்.
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20நான்நன்ைமையப்பன்பற்றுகறபடியால்,
நன்ைமக்குத் தீைம ெசய்க றவர்கள் என்ைன

வேராத க்க றார்கள்.
21ெயேகாவாேவ,என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்;
என் ேதவேன, எனக்குத் தூரமாக

இருக்கேவண்டாம்.
22என்னுைடயஇரட்ச ப்பாக யஆண்டவேர,
எனக்குச்உதவெசய்யவைரவாகவாரும்.

சங்கீதம் 39
எதுதூன் என்னும் தைலவனுக்கு தாவீதன்
பாடல்.
1என்னுைடயநாவனால்பாவம்ெசய்யாதபடிக்கு

நான்என்னுைடய
வழிகைளக் காத்து, துன்மார்க்கன்

எனக்கு முன்பாக இருக்கும்வைர
என்னுைடய வாையக் கடிவாளத்தால்
அடக்கைவப்ேபன்என்ேறன்.

2நான்மவுனமாக ,ஊைமயனாகஇருந்ேதன்,
நலமானைதயும் ேபசாமல்அமர்ந்தருந்ேதன்;
ஆனாலும்என்னுைடயதுக்கம்அத கரித்தது;
3 என்னுைடய இருதயம் எனக்குள்ேள

அனல்ெகாண்டது;
நான்தயானிக்கும்ேபாதுெநருப்பு எரிந்தது;
அப்ெபாழுது என்னுைடய நாவனால்

வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.
4 ெயேகாவாேவ, நான் எவ்வளவாக

நைலயற்றவன் என்று உணரும்படி
என்னுைடயமுடிைவயும்,
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என்னுைடய நாட்களின் அளவு இவ்வளவு
என்பைதயும்எனக்குத்ெதரிவ யும்.

5இேதா, என்னுைடய நாட்கைளநான்குவ ரல்
அளவாக்கனீர்;

என்னுைடய ஆயுள் உமது பார்ைவக்கு
ஒன்றும்இல்லாததுேபாலிருக்க றது;

எந்த மனிதனும் மாையேய என்பது ந ச்சயம்.
(ேசலா)

6 ந ழைலப்ேபாலேவ மனிதன் நடந்து
த ரிக றான்;

வீணாகேவ சஞ்சலப்படுக றான்; ெசாத்ைதச்
ேசர்க்க றான்.

யார் அைத எடுத்துக்ெகாள்ளுவான் என்று
அறயான்.

7 இப்ேபாதும் ஆண்டவேர, நான் எதற்கு
எத ர்பார்த்தருக்க ேறன்? நீேர
என்னுைடயநம்ப க்ைக.

8என்னுைடயமீறுதல்கள்எல்லாவற்றலுமிருந்து
என்ைனவடுதைலயாக்கும்,

மூடனின் அவமானப்படுத்துதலுக்கு என்ைன
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேவண்டாம்.

9நீேரஇைதச்ெசய்தீர் என்றுநான்
என்னுைடயவாையத் த றக்காமல் மவுனமாக

இருந்ேதன்.
10 என்னிலிருந்து உம்முைடய வாைதைய

எடுத்துப்ேபாடும்;
உமது ைகயன் அடிகளால் நான் ேசார்ந்து

ேபாேனன்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 39:11 xciv சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 40:2

11 அக்க ரமத்த ற்காக நீர் மனிதைனக்
கடிந்துெகாண்டுதண்டிக்கறேபாது,

அவன் வடிவத்ைதப் பூச்ச அரிப்பதுேபால
அழியச்ெசய்க றீர்;

ந ச்சயமாக எந்த மனிதனும் மாையேய.
(ேசலா)

12 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ெஜபத்ைதக்
ேகட்டு,

என்னுைடய கூப்படுதைல காதுெகாடுத்து
ேகளும்;

என்னுைடய கண்ணீருக்கு மவுனமாக
இருக்கேவண்டாம்;

என்னுைடயமுன்ேனார்கள்எல்ேலாைரயும்ேபால
நானும் உமக்குமுன்பாக அந்நயனும்

நைலயற்றவனுமாகஇருக்க ேறன்.
13நான்இனிஇல்லாமல்ேபாவதற்குமுன்ேன,
ேதறுதலைடயும்படி என்னிடத்தல்

ெபாறுைமயாகஇரும்.

சங்கீதம் 40
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாவுக்காகப் ெபாறுைமயுடன்

காத்தருந்ேதன்;
அவர் என்னிடமாகச் சாய்ந்து,
என்னுைடயகூப்படுதைலக் ேகட்டார்.
2 பயங்கரமான குழியலும் உைளயான

ேசற்றலுமிருந்து என்ைனத்
தூக்கெயடுத்து,
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என்னுைடய கால்கைளக் கன்மைலயன்ேமல்
நறுத்த ,

என்னுைடயகால்அடிகைளஉறுத ப்படுத்த ,
3 நமது ேதவைனத் துதக்கும் புதுப்பாட்ைட

அவர் என்வாய ேலெகாடுத்தார்;
அேநகர் அைதக் கண்டு, பயந்து,

ெயேகாவாைவநம்புவார்கள்.
4 ெபருைமக்காரர்கைளயும் ெபாய்ையச்*

சார்ந்தருக்க றவர்கைளயும்
பார்க்காமல்,

ெயேகாவாைவேய தன்னுைடய
நம்ப க்ைகயாக ைவக்க ற மனிதன்
பாக்கயவான்.

5என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் எங்களுக்காக ெசய்த உம்முைடய

அத சயங்களும் உம்முைடய
ேயாசைனகளும் அேநகமாக
இருக்க றது;

ஒருவரும் அைவகைள உமக்கு வவரித்துச்
ெசால்லிமுடியாது.

நான் அைவகைளச் ெசால்லி
அறவக்கேவண்டுமானால் அைவகள்
எண்ணிக்ைகக்குேமலானைவகள்.

6 பலிையயும் காணிக்ைகையயும் நீர்
வரும்பாமல்,

என்காதுகைளத்தறந்தீர்;

* சங்கீதம் 40:4 40:4 ேதவர்கைளயும்
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சர்வாங்க தகனபலிையயும்
பாவநவாரணபலிையயும் நீர்
ேகட்கவல்ைல.

7 அப்ெபாழுது நான்: இேதா, வருக ேறன்,
புத்தகச்சுருளில் என்ைனக் குறத்து
எழுதயருக்க றது;

8 என் ேதவேன, உமக்குப் ப ரியமானைதச்
ெசய்யவரும்புக ேறன்;

உமது நயாயப்ப ரமாணம் என்னுைடய
உள்ளத்தற்குள் இருக்கறது என்று
ெசான்ேனன்.

9மகா சைபய ேலநீதையப் ப ரசங்க த்ேதன்;
என்னுைடயஉதடுகைளமூடமாட்ேடன்,
ெயேகாவாேவ, நீர்அைதஅறவீர்.
10 உம்முைடய நீதைய நான் என்னுைடய

இருதயத்த ற்குள் மைறத்து
ைவக்கவல்ைல;

உமது சத்தயத்ைதயும் உமது இரட்ச ப்ைபயும்
ெசால்லியருக்க ேறன்;

உமதுகருைபையயும்உமதுஉண்ைமையயும்
மகாசைபக்குஅறவக்காதபடிக்குநான்
ஒளித்துைவக்கவல்ைல.

11 ெயேகாவாேவ நீர் உம்முைடய
இரக்கங்கைள எனக்குக் கைடக்காமல்
ேபாகச்ெசய்யேவண்டாம்;

உமது கருைபயும் உமது உண்ைமயும்
எப்ெபாழுதும்என்ைனக்காக்கட்டும்.

12 எண்ணிக்ைகக்கு அடங்காத தீைமகள்
என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது,
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என்னுைடய அக்க ரமங்கள் என்ைனத்
ெதாடர்ந்து ப டித்தது, நான் ந மிர்ந்து
பார்க்கமுடியாமல்இருக்கறது,

அைவகள் என்னுைடய தைலமுடியலும்
அதகமாகஇருக்க றது,

என்னுைடயஇருதயம் ேசார்ந்துேபாக றது.
13ெயேகாவாேவ, என்ைனவடுவத்தருளும்;
ெயேகாவாேவ, எனக்கு உதவெசய்ய

வைரந்துவாரும்.
14 என்னுைடய உயைர அழிக்கத்

ேதடுக றவர்கள் ஒன்றாக ெவட்க
நாணி,

எனக்குத் தீங்குெசய்ய வரும்புக றவர்கள்
பன்னிட்டுஅவமானமைடவார்களாக.

15என்னுைடய ெபயரில் ஆஆ! ஆஆ! என்று
ெசால்லுகறவர்கள்,

தங்களுைடய ெவட்கத்தன் பலைனயைடந்து
ைகவ டப்படுவார்களாக.

16 உம்ைமத் ேதடுக ற அைனவரும் உமக்குள்
மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுவார்களாக;

உம்முைடய இரட்ச ப்ைப வரும்புக றவர்கள்
ெயேகாவாவுக்குமகைமஉண்டாவதாக
என்று

எப்ெபாழுதும்ெசால்வார்களாக.
17நான்ஏழ்ைமயும் ேதைவயுமுள்ளவன்,
ெயேகாவாேவா என்ேமல் நைனவாக

இருக்க றார்;
ேதவேனநீர் என்னுைடயதுைணயும்என்ைன

வடுவக்கறவருமாகஇருக்க றீர்;
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என்ேதவேன, தாமத க்க ேவண்டாம்.

சங்கீதம் 41
இராகத்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1 ெபலவீனமானவன்ேமல் கவைலயுள்ளவன்

பாக்கயவான்;
தீங்குநாளில் ெயேகாவா அவைன

வடுவப்பார்.
2 ெயேகாவா அவைனப் பாதுகாத்து அவைன

உயேராடுைவப்பார்;
பூமியல்அவன்பாக்கயவானாகஇருப்பான்;
அவனுைடய எத ரிகளின் வருப்பத்த ற்கு நீர்

அவைனஒப்புக்ெகாடுப்பதல்ைல.
3 படுக்ைகயன்ேமல் வயாதயாகக் க டக்க ற

அவைனக்ெயேகாவா தாங்குவார்;
அவனுைடய வயாதய ேல அவனுைடய

படுக்ைக முழுவைதயும்
மாற்ற ப்ேபாடுவார்.

4ெயேகாவாேவ, என்ேமல்இரக்கமாயரும்;
உமக்குவ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதன்,
என்னுைடய ஆத்துமாைவக் குணமாக்கும்

என்றுநான்ெசான்ேனன்.
5அவன்எப்ெபாழுதுசாவான்,
அவனுைடய ெபயர் எப்ெபாழுது அழியும்

என்று என்னுைடய எத ரிகள் எனக்கு
வ ேராதமாகச் ெசால்லுகறார்கள்.

6 ஒருவன் என்ைனப் பார்க்கவந்தால்
வஞ்சைனயாகப் ேபசுக றான்;
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அவன் தன்னுைடய இருதயத்தல்
அக்க ரமத்ைதச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு,

ெதருவ ேல ேபாய்,அைதத்தூற்றுகறான்.
7 என்னுைடய எத ரிகள் எல்ேலாரும் என்ேமல்

ஒன்றாகமுணுமுணுத்து,
எனக்குவ ேராதமாகஇருந்து, எனக்குத் தீங்கு

நைனத்து,
8 தீராத வயாத அவைனப் ப டித்துக்

ெகாண்டது;
படுக்ைகயல் க டக்க ற அவன் இனி

எழுந்தருப்பதல்ைலஎன்கறார்கள்.
9 என்னுைடய உய ர்நண்பனும், நான்

நம்பனவனும்,
என்னுைடய அப்பம் சாப்ப ட்டவனுமாகய

மனிதனும், என்ேமல் தன்னுைடய
குத காைலத்தூக்கனான்.

10ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குஇரங்க ,
நான் அவர்களுக்குச் சரிக்கட்ட என்ைன

எழுந்தருக்கச்ெசய்யும்.
11 என்னுைடய எத ரி என்ேமல் ெவற்ற

ெபறாததனால்,
நீர் என்ேமல் ப ரியமாக இருக்க றீெரன்று

அற ேவன்.
12 நீர் என்னுைடய உத்தமத்த ேல என்ைனத்

தாங்க ,
என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய சமுகத்தல்

என்ைனநைலநறுத்துவீர்.
13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா

எப்ெபாழுதும்என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
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எல்லாக்காலங்களிலும்நன்றெசலுத்தப்படக்கூடியவர்.
ஆெமன்,ஆெமன்.

சங்கீதம் 42
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும்
இராகத் தைலவனிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1 மானானது நீேராைடகைள வாஞ்ச த்துக்

கதறுவதுேபால,
ேதவேன, என்னுைடய ஆத்துமா உம்ைம

வாஞ்ச த்துக்கதறுகறது.
2 என்னுைடய ஆத்துமா ேதவன்ேமல்,

உயருள்ள ேதவன்ேமேலேய தாகமாக
இருக்க றது;

நான் எப்ெபாழுது ேதவனுைடய சந்ந தயல்
வந்துநற்ேபன்?

3 உன்னுைடய ேதவன் எங்ேக என்று
அவர்கள் நாள்ேதாறும் என்னிடத்தல்
ெசால்லுகறபடியால்,

இரவும் பகலும் என்னுைடய கண்ணீேர
எனக்குஉணவானது.

4முன்ேன நான் பண்டிைகைய அனுசரிக்க ற
மக்கேளாடுகூடநடந்து,

கூட்டத்தன் சந்ேதாஷமும் துதயுமான
சத்தத்ேதாடு ேதவாலயத்த ற்குப்
ேபாய்வருேவேன;

இைவகைள நான் நைனக்கும்ேபாது
என்னுைடய உள்ளம் எனக்குள்ேள
உருகுகறது.
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5 என்னுைடய ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்
கலங்குகறாய்?

ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்? ேதவைன
ேநாக்க க் காத்தரு;

அவர் சமுகத்து இரட்ச ப்ப ற்காக நான்
இன்னும்அவைரத்துத ப்ேபன்.

6 என் ேதவேன, என்னுைடய ஆத்துமா
எனக்குள்கலங்குகறது;

ஆைகயால்ேயார்தான்ேதசத்தலும்எர்ேமான்
மைலகளிலும் சறுமைலயலுமிருந்து
உம்ைமநைனக்க ேறன்.

7 உமது மதகுகளின் இைரச்சலால் ஆழத்ைத
ஆழம்கூப்படுகறது;

உமது அைலகளும் ேபரைலகளும் எல்லாம்
என்ேமல்புரண்டுேபாக றது.

8ஆகலும் ெயேகாவா பகற்காலத்த ேல தமது
கருைபையக்கட்டைளயடுகறார்;

இரவுேநரத்த ேல அவைரப் பாடும் பாட்டு
என்னுைடயவாயலிருக்கறது;

என் உயருள்ள ேதவைன ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்.

9 நான் என்னுைடய கன்மைலயாகய
ேதவைனேநாக்க :

ஏன்என்ைனமறந்தீர்?
எத ரியால்ஒடுக்கப்பட்டு,
நான் ஏன் துக்கத்துடேன த ரியேவண்டும்

என்றுெசால்லுக ேறன்.
10உன்ேதவன்எங்ேக என்று
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என் எத ரிகள் நாள்ேதாறும் என்ேனாடு
ெசால்லி,

என்ைனநந்த ப்பது
என்னுைடயஎலும்புகைளஉருவக்குத்துகறதுேபால்

இருக்க றது.
11என்ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்?
ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
என்முகத்த ற்கு இரட்ச ப்பும் என் ேதவனுமாக

இருக்க றவைர நான் இன்னும்
துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 43
1 ேதவேன, நீர் என்னுைடய நயாயத்ைத

வ சாரித்து,
பக்தயல்லாத ேதசத்தாேராடு எனக்காக

வழக்காடி, தீயவனும்,
அநயாயமுமான மனிதனுக்கு என்ைனத்

தப்புவயும்.
2என்ெபலனாகய ேதவன்நீர்;
ஏன் என்ைனத் தள்ளிவடுக றீர்? எத ரியால்

ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்துடேன
த ரியேவண்டும்?

3 உமது ெவளிச்சத்ைதயும் உமது
சத்தயத்ைதயும்அனுப்பயருளும்;

அைவகள்என்ைனநடத்த ,
உமது பரிசுத்த மைலக்கும் உம்முைடய

தங்கும் இடங்களுக்கும் என்ைனக்
ெகாண்டுேபாகட்டும்.
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4 அப்ெபாழுது நான் ேதவனுைடய பீடத்தன்
அருகலும்,

எனக்கு ஆனந்த மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ற
ேதவனிடத்த ற்கும் நுைழேவன்.
ேதவேன,

என் ேதவேன, உம்ைமச் சுரமண்டலத்தால்
துத ப்ேபன்.

5என்ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்? ேதவைன

ேநாக்க க் காத்தரு;
என்முகத்த ற்கு இரட்ச ப்பும் என் ேதவனுமாக

இருக்க றவைர நான் இன்னும்
துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 44
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும்
இராகத் தைலவனிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1 ேதவேன, எங்கள் முன்ேனார்களுைடய

நாட்களாகயமுற்காலத்தல்
நீர் நடப்ப த்த ெசயல்கைள அவர்கள்

எங்களுக்குஅறவத்தார்கள்;
அைவகைள எங்களுைடய காதுகளால்

ேகட்ேடாம்.
2 ேதவேன நீர் உம்முைடய ைகயனாேல

ேதசங்கைளத் துரத்த , இவர்கைள
நாட்டி;

மக்கைளத் துன்பப்படுத்த , இவர்கைளப்
பரவச்ெசய்தீர்.
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3 அவர்கள் தங்களுைடய வாளினால்
ேதசத்ைதக்கட்டிக்ெகாள்ளவல்ைல;

அவர்கள் ைககளும் அவர்கைளப்
பாதுகாக்கவல்ைல;

நீர்அவர்கள்ேமல்ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
உம்முைடய வலதுைகயும், உம்முைடய

ைகயும்,
உம்முைடய முகத்தன் ப ரகாசமும்

அவர்களுக்குச் சாதகமாகஇருந்தது.
4ேதவேன, நீர் என்னுைடய ராஜா;
யாக்ேகாபுக்குெஜயத்ைதகட்டைளயடுவீராக*.
5 உம்மாேல எங்களுைடய எத ரிகைளக் கீேழ

வழத்தாக்க ,
எங்களுக்கு வேராதமாக எழும்புக றவர்கைள

உம்முைடயெபயரினால்மித ப்ேபாம்.
6என்னுைடயவல்ைலநான்நம்பமாட்ேடன்,
என்னுைடய வாள் என்ைன

பாதுகாப்பதல்ைல.
7 நீேர எங்களுைடய எத ரிகளிடமிருந்து

எங்கைளபாதுகாத்து,
எங்கைளப் பைகக்க றவர்கைள

ெவட்கப்படுத்துகறீர்.
8ேதவனுக்குள்எப்ேபாதும்ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்;
உமது ெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்

துத ப்ேபாம். (ேசலா)
9நீர் எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டு,
ெவட்கமைடயச்ெசய்க றீர்;
* சங்கீதம் 44:4 44:4 ேதவேன ெஜயத்ைத யாக்ேகாபுக்கு
கட்டைளயடும்
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எங்களுைடய பைடகளுடேன
ெசல்லாமலிருக்கறீர்.

10 எத ரிக்கு நாங்கள் பன்னிட்டுத்
தரும்ப ப்ேபாகச்ெசய்க றீர்;

எங்களுைடய பைகவர் தங்களுக்ெகன்று
எங்கைளக்ெகாள்ைளயடுகறார்கள்.

11 நீர் எங்கைள ஆடுகைளப்ேபால இைரயாக
ஒப்புக்ெகாடுத்து,

ேதசங்களுக்குள்ேள எங்கைளச்
ச தறடிக்க றீர்.

12 நீர் உம்முைடய மக்கைள இலவசமாக
வற்க றீர்;

அவர்கள் க ரயத்தனால் உமக்கு
லாபமில்ைலேய.

13 எங்களுைடய அயலாருக்கு எங்கைள
ந ந்ைதயாகவும்,

எங்கள்சுற்றுப்புறத்தாருக்குஏளனத்தற்கும்,
பழிப்புகளுக்கும்ைவக்கறீர்.
14 நாங்கள் ேதசங்களுக்குள்ேள

பழெமாழியாகஇருக்கவும்,
மக்கள் எங்கைளக்குறத்துத் தைலதூக்கவும்

ெசய்க றீர்.
15 ந ந்த த்துத் தூஷக்கறவனுைடய

சத்தத்தனிமித்தமும்,எத ரிகளினிமித்தமும்,
பழிவாங்குகறவர்னிமித்தமும்,
16என்னுைடயஅவமானம் எப்ேபாதும் எனக்கு

முன்பாகஇருக்க றது;
என்னுைடய முகத்தன் ெவட்கம் என்ைன

மூடுகறது.
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17 இைவெயல்லாம் எங்கள்ேமல்
வந்தருந்தும்,

உம்ைமநாங்கள்மறக்கவும்இல்ைல,
உம்முைடய உடன்படிக்ைகக்குத்

துேராகம்ெசய்யவும்இல்ைல.
18 நீர் எங்கைள வலுசர்ப்பங்களுள்ள

இடத்த ேலெநாறுக்க ,
மரணஇருளினாேலஎங்கைளமூடியருந்தும்,
19 எங்களுைடய இருதயம் பன்வாங்கவும்

இல்ைல, எங்களுைடய காலடி
உம்முைடய பாைதையவ ட்டு வலகவும்
இல்ைல.

20 நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ெபயைர
மறந்து,

அந்நயேதவைனேநாக்க க்ைகெயடுத்தருந்ேதாமானால்,
21 ேதவன் அைத ஆராய்ந்து, வசாரிக்காமல்

இருப்பாேரா?
இருதயத்தன் ரகச யங்கைள அவர்

அற ந்தருக்க றாேர.
22உமக்காகஎந்ேநரமும்ெகால்லப்படுக ேறாம்;
அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால

எண்ணப்படுக ேறாம்.
23 ஆண்டவேர, வழித்துக்ெகாள்ளும்; ஏன்

தூங்குகறீர்?
எழுந்தருளும், எங்கைள என்ைறக்கும்

தள்ளிவ டாமலிரும்.
24ஏன்உம்முைடயமுகத்ைதமைறத்து,
எங்களுைடய துன்பத்ைதயும் எங்களுைடய

ெநருக்கத்ைதயும்மறந்துவடுகறீர்?
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25 எங்களுைடய ஆத்துமா புழுதவைர
தாழ்ந்தருக்க றது;

எங்களுைடய வயறு தைரேயாடு
ஒட்டியருக்க றது.

26எங்களுக்குஒத்தாைசயாக எழுந்தருளும்;
உம்முைடய கருைபயனிமித்தம் எங்கைள

மீட்டுவடும்.

சங்கீதம் 45
ேகாராகுகுமாரர்கள்எழுதனசங்கீதம்.
1 என்னுைடய இருதயம் நல்ல

வ ேசஷத்தனால்ெபாங்குகறது;
நான் ராஜாைவக் குறத்துப் பாடின கவையச்

ெசால்லுக ேறன்;
என்னுைடய நாவு வைரவாக

எழுதுகறவனுைடயஎழுத்தாணி.
2எல்லாமனிதர்களிலும்நீர்மிகஅழகுள்ளவர்;
உம்முைடயஉதடுகளில்அருள்ெபாழிக றது;
ஆைகயால் ேதவன் உம்ைம

என்ெறன்ைறக்கும்ஆசீர்வத க்க றார்.
3 சவுரியவாேன, உமது மகைமயும் உமது

மகத்துவமுமாகய
உம்முைடய வாைள நீர் உம்முைடய

இடுப்ப ேலகட்டிக்ெகாண்டு,
4 சத்தயத்தனிமித்தமும், நீதயுடன் கூடிய

சாந்தத்தனிமித்தமும்,
உமதுமகத்துவத்த ேலெஜயமாக ஏறவாரும்;
உமது வலதுகரம் பயங்கரமானைவகைள

உமக்குவளங்கச்ெசய்யும்.
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5உம்முைடயஅம்புகள்கூர்ைமயானைவகள்,
அைவகள் ராஜாவுைடய எத ரிகளின்

இருதயத்த ற்குள்பாயும்;
மக்கள்கூட்டங்கள்உமக்குக்கீேழவழும்.
6 உமக்கு ேதவன் ெகாடுத்த சங்காசனம்

என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது,*
உமது ராஜ்ஜியத்தன் ெசங்ேகால் நீதயுள்ள

ெசங்ேகாலாகஇருக்க றது.
7 நீர் நீதைய வரும்ப , அக்க ரமத்ைத

ெவறுக்கறீர்;
ஆதலால் ேதவேன,உம்முைடய ேதவன்
உமது ேதாழர்கைளவ ட உம்ைம

ஆனந்தைதலத்தனால்
அப ேஷகம்ெசய்தார்.

8தந்தத்தனால்ெசய்தஅரண்மைனகளிலிருந்து
புறப்படும்ேபாது,

நீர் மகழும்படிஉமதுஆைடகைளஎல்லாம்
ெவள்ைளப்ேபாளம் சந்தனம் லவங்கம்

இைவகளின்வாசைனெபாருந்தயதாக
இருக்க றது.

9 உமது நாயக களுக்குள்ேள அரசரின்
மகள்களும்உண்டு,

இளவரச ஓப்பீரின் தங்கம் அணிந்தவளாக
உமதுவலதுபக்கத்தல்ந ற்க றாள்.

10 மகேள ேகள், நீ உன்னுைடய ெசவையச்
சாய்த்துச ந்த த்துக்ெகாள்;

* சங்கீதம் 45:6 45:6 ேதவேன, உமது சங்காசனம்
என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது
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உன்னுைடய மக்கைளயும் உன்னுைடய
தகப்பன்வீட்ைடயும்மறந்துவடு.

11 அப்ெபாழுது ராஜா உன்னுைடய அழகல்
ப ரியப்படுவார்;

அவர் உன்னுைடய ஆண்டவர், ஆைகயால்
அவைரப் பணிந்துெகாள்.

12தீருமகள்காணிக்ைகெகாண்டுவருவாள்;
மக்களில் ஜசுவரியவான்களும் உன்னுைடய

தயைவநாடிவணங்குவார்கள்.
13 இளவரச உள்ளாகப் பூரண

மகைமயுள்ளவள்;
அவளுைடய உைட ெபாற்சரிைகயாக

இருக்க றது.
14 ேவைலப்பாடு நைறந்த உைட

அணிந்தவளாக,
ராஜாவனிடத்தல் அைழத்துக்ெகாண்டு

வரப்படுவாள்;
அவள் பன்னாேல ெசல்லும் அவளுைடய

ேதாழிகளாகயகன்னிைககள்
உம்மிடத்தல் கூட்டிக்ெகாண்டு

வரப்படுவார்கள்.
15 அவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடும்,

சந்ேதாஷத்ேதாடும்வந்து,
ராஜஅரண்மைனக்குள்நுைழவார்கள்.
16 உமது தகப்பன்மார்களுக்குப் பதலாக

உமதுமகன்கள்இருப்பார்கள்;
அவர்கைளப் பூமிெயங்கும் ப ரபுக்களாக

ைவப்பீர்.
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17 உமது ெபயைர எல்லாத்
தைலமுைறகளிலும்நைனவுபடுத்துேவன்;

இதற்காகமக்கள்உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ள
எல்லாக் காலங்களிலும்துத ப்பார்கள்.

சங்கீதம் 46
அலேமாத் என்னும் கருவயல் வாச க்கும்படி
ெகாடுக்கப்பட்ட ேகாராகன் குடும்பத்தன்
இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருபாடல்.
1ேதவன்நமக்குஅைடக்கலமும்ெபலனும்,
ஆபத்துக்காலத்தல் அனுகூலமான

துைணயுமானவர்.
2 ஆைகயால் பூமி நைலமாறனாலும்,

மைலகள் நடுக்கடலில்
சாய்ந்துேபானாலும்,

3 அதன் தண்ணீர்கள் ெகாந்தளித்துப்
ெபாங்க , அதன் ெபருக்கனால்
மைலகள்அத ர்ந்தாலும்,

நாம் பயப்படமாட்ேடாம். (ேசலா)
4 ஒரு நதயுண்டு, அதன் நீேராைடகள்

ேதவனுைடயநகரத்ைதயும்,
உன்னதமான ேதவன் தங்கும்

பரிசுத்தஸ்தலத்ைதயும்
சந்ேதாஷப்படுத்தும்.

5 ேதவன் அதன் நடுவல் இருக்கறார், அது
அைசயாது;

அதகாைலய ேல ேதவன் அதற்கு உதவ
ெசய்வார்.
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6 ேதசங்கள் ெகாந்தளித்தது, ராஜ்ஜியங்கள்
தத்தளித்தது;

அவர்தமதுசத்தத்ைதமுழங்கச்ெசய்தார்,பூமி
உருக ப்ேபானது.

7 ேசைனகளின் ெயேகாவா
நம்ேமாடிருக்க றார்;

யாக்ேகாபன் ேதவன் நமக்கு உயர்ந்த
அைடக்கலமானவர். (ேசலா)

8 பூமிய ேல அழிவுகைள நடப்ப க்க ற
ெயேகாவாவுைடய ெசய்ைககைள
வந்துபாருங்கள்.

9 அவர் பூமியன் கைடசவைர யுத்தங்கைள
ஓயச்ெசய்க றார்;

வல்ைலஒடித்து, ஈட்டிையமுறக்க றார்;
இரதங்கைள * ெநருப்பனால்

சுட்ெடரிக்க றார்.
10நீங்கள்யுத்தம்ெசய்யாமலிருந்து,
நாேன ேதவெனன்று அறந்துெகாள்ளுங்கள்

என்றுேதவன்ெசால்லுகறார்;
ேதசங்களுக்குள்ேள உயர்ந்தருப்ேபன்,

பூமிய ேலஉயர்ந்தருப்ேபன்.
11 ேசைனகளின் ெயேகாவா

நம்ேமாடிருக்க றார்,
யாக்ேகாபன் ேதவன் நமக்கு உயர்ந்த

அைடக்கலமானவர் (ேசலா).

* சங்கீதம் 46:9 46:9 ேகடகங்கைள மரத்தனாலும்
ேதாலினாலும் ெசய்யப்பட்டதாயருந்தது எரிந்து ேபாக
கூடியதாய்இருந்தது.
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சங்கீதம் 47
ேகாராகன் குடும்பத்தன் இராகத்
தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருபாடல்.
1எல்லா மக்கேள,ைகெகாட்டி,
ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகம்பீரசத்தமாக

ஆர்ப்பரியுங்கள்.
2 உன்னதமான ேதவனாகய ெயேகாவா

பயங்கரமானவரும்,
பூமியன் மீெதங்கும் மகத்துவமான

ராஜாவுமாகஇருக்க றார்.
3மக்கைளநமக்குகீழ்படுத்த ,
ேதசங்கைள நம்முைடய பாதங்களுக்குக்

கீழ்ப்படுத்துவார்.
4தமக்குப்ப ரியமானயாக்ேகாபன்ச றப்பான

ேதசத்ைத நமக்குச் உரிைமச்ெசாத்தாக
ெதரிந்தளிப்பார். (ேசலா)

5 ேதவன் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும், ெயேகாவா
எக்காள சத்தத்ேதாடும் உயர
எழுந்தருளினார்.

6ேதவைனப்ேபாற்ற ப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்;
நம்முைடய ராஜாைவப் ேபாற்ற ப் பாடுங்கள்,

பாடுங்கள்.
7 ேதவன் பூமியைனத்தற்கும் ராஜா;

கருத்துடேன அவைரப் ேபாற்ற ப்
பாடுங்கள்.

8ேதவன்ேதசங்களின்ேமல்அரசாளுகறார்;
ேதவன் தமது பரிசுத்த சங்காசனத்தன்ேமல்

அமர்ந்தருக்க றார்.
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9 மக்களின் ப ரபுக்கள் ஆப ரகாமின்
ேதவனுைடய மக்களாகச்
ேசர்க்கப்படுக றார்கள்;

பூமியன்ேகடகங்கள்ேதவனுைடயைவகள்;
அவர்மகாஉன்னதமானேதவன்.

சங்கீதம் 48
ேகாராகன் மகன்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு
துதயன்பாடல்.
1 ெயேகாவா ெபரியவர், அவர் நமது

ேதவனுைடயநகரத்தலும்,
தமது பரிசுத்த மைலயலும் மிகவும்

துத க்கப்படத்தக்கவர்.
2வடதைசயலுள்ள சீேயான் மைல அழகான

உயரமும் முழு பூமியன் மக ழ்ச்ச யுமாக
இருக்க றது,

அதுேவமகாராஜாவன்நகரம்.
3அதன் அரண்மைனகளில் ேதவன் உயர்ந்த

அைடக்கலமாகஅறயப்பட்டிருக்க றார்.
4 இேதா, ராஜாக்கள் கூடிக்ெகாண்டு,

ஒன்றாகக் கடந்துவந்தார்கள்.
5 அவர்கள் அைதக் கண்டேபாது ப ரமித்துக்

கலங்க வைரந்ேதாடினார்கள்.
6அங்ேக நடுக்கங்ெகாண்டு,
ப ரசவேவதைனப்படுகறெபண்ைணப்ேபால

ேவதைனப்பட்டார்கள்.
7க ழக்கு காற்றனால் தர்ஷீசன் கப்பல்கைள

நீர்உைடக்க றீர்.
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8நாம் ேகள்வப்பட்டபடிேய நமது ேதவனுைடய
நகரமாக ய ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன்நகரத்த ேலகண்ேடாம்;

ேதவன் அைத என்ெறன்ைறக்கும்
பாதுகாப்பார். (ேசலா)

9ேதவேன,உமதுஆலயத்தன்நடுவ ேல,
உமது கருைபையச் ச ந்த த்துக்

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
10ேதவேன,உமதுெபயர்ெவளிப்படுக றதுேபால
உமது புகழ்ச்ச யும் பூமியன்

கைடசவைரயலும்ெவளிப்படுக றது;
உமதுவலதுைகநீதயால்நைறந்தருக்க றது.
11 உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளுக்காக

சீேயான்மைலமக ழ்வதாக,
யூதாவன்மக்கள்சந்ேதாஷப்படுவார்களாக.
12 சீேயாைனச் சுற்ற உலாவ , அதன்

ேகாபுரங்கைளஎண்ணுங்கள்.
13 பன்வரும் சந்தத க்கு நீங்கள்

வவரிப்பதற்காக,
அதன்சுவைரகவனித்து,
அதன்அரண்மைனகைளஉற்றுப்பாருங்கள்.
14 இந்த ேதவன் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள

எல்லா காலங்களிலும் நம்முைடய
ேதவன்;

மரணம்வைர நம்ைமநடத்துவார்.

சங்கீதம் 49
ேகாராகன் புத்த ரருக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு
துதயன்பாடல்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 49:1 cxv சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 49:8

1 மக்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் இைதக்
ேகளுங்கள்.

2 பூமியன் குடிமக்கேள, ச ற ேயாரும்
ெபரிேயாரும்

ஐசுவரியவான்களும்ஏழ்ைமயானவர்களுமாகய
நீங்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக
ேகளுங்கள்.

3என்வாய்ஞானத்ைதப்ேபசும்;என்இருதயம்
உணர்ைவத்தயானிக்கும்.

4என்கவனத்ைதஉவைமக்குச் சாய்த்து,
என் மைறெபாருைளச் சுரமண்டலத்தன்ேமல்

ெவளிப்படுத்துேவன்.
5 என்ைனத் ெதாடருக றவர்களுைடய

அக்க ரமம்
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாள்ளும்

தீங்குநாட்களில்,
நான்பயப்படேவண்டியெதன்ன?
6 தங்களுைடய ெசல்வத்ைத நம்ப

தங்களுைடய அதக ெசல்வத்தனால்
ெபருைமபாராட்டுக ற,

7 ஒருவனாவது, தன்னுைடய சேகாதரன்*
அழிைவக்காணாமல்

இனி என்ைறக்கும்உய ேராடிருக்கும்படி,
8அவைனமீட்டுக்ெகாள்ளவும்,
அவனுக்காக மீட்கும்ெபாருைள ேதவனுக்குக்

ெகாடுக்கவும்முடியாேத.

* சங்கீதம் 49:7 49:7 தன்ைனேய
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9அவர்கள் ஆத்துமமீட்பு மிகவும் அருைமயாக
இருக்க றது;

அதுஒருேபாதும்முடியாது.
10 ஞானிகளும் இறந்து, அஞ்ஞானிகளும்

மூடர்களும்ஒன்றாகஅழிந்து,
தங்களுைடய ெசாத்ைத மற்றவர்களுக்கு

ைவத்துப்ேபாக றைதக்காண்கறான்.
11 தங்களுைடய கல்லைறகள்

ந ரந்தரகாலமாகவும்,
தங்களுைடய குடியருப்புகள் தைலமுைற

தைலமுைறயாகவும்
இருக்குெமன்பது அவர்களுைடய

உள்ளத்தன்அப ப்ப ராயம்;
அவர்கள் தங்களுைடய ெபயர்கைளத்

தங்களுைடய நலங்களுக்குச்
சூட்டுகறார்கள்.

12 ஆகலும் மரியாைதக்குரியவனாக
இருக்க றமனிதன்நைலத்தருக்க றதல்ைல;

அழிந்துேபாகும் மிருகங்களுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றான்.

13 இதுதான் அவர்களுைடய வழி, இதுதான்
அவர்களுைடயைபத்தயம்;

ஆகலும் அவர்கள் சந்ததயார் அவர்கள்
ெசால்ைல ெமச்ச க்ெகாள்ளுகறார்கள்.
(ேசலா)

14 ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால பாதாளத்த ேல
க டத்தப்படுக றார்கள்;

மரணம் அவர்களுைடய ேமய்ப்பனாக
இருக்கும்;
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ெசம்ைமயானவர்கள் அதகாைலயல்
அவர்கைளஆண்டுெகாள்வார்கள்;

அவர்கள் தங்களுைடய குடியருக்கும்
இடத்தல் நைலத்தருக்கமுடியாதபடி
அவர்களுைடய உருவத்ைத பாதாளம்
அழிக்கும்.

15 ஆனாலும் ேதவன் என்னுைடய
ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தன்
வல்லைமக்குத்தப்புவத்துமீட்பார்,

அவர் என்ைனஏற்றுக்ெகாள்வார். (ேசலா)
16ஒருவன்ெசல்வந்தனாக ,
அவனுைடய வீட்டின் மகைம ெபருகும்ேபாது,

நீ பயப்படாேத.
17 அவன் இறக்கும்ேபாது ஒன்றும்

ெகாண்டுேபாவதல்ைல;
அவனுைடய மகைம அவைனப் பன்பற்ற ச்

ெசல்வதுமில்ைல.
18அவன்உயேராடிருக்கும்ேபாதுதன்னுைடய

ஆத்துமாைவவாழ்த்தனாலும்:
நீ உனக்கு நன்ைமைய நாடினாய் என்று

மனிதர்கள்அவைனப்புகழ்ந்தாலும்,
19அவன் என்ெறன்ைறக்கும் ெவளிச்சத்ைதக்

காணாத
தன்னுைடய தகப்பன்மார்களின் சந்ததையச்

ேசருவான்.
20 மரியாைதக்குரியவனாக இருந்தும்

அறவல்லாதமனிதன்
அழிந்துேபாகும் மிருகங்களுக்கு ஒப்பாக

இருக்க றான்.
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சங்கீதம் 50
ஆசாபன்பாடல்.
1 வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய ெயேகாவா

ேபசனது,
சூரியன்உதக்கும்தைசெதாடங்க
அது மைறயும் தைசவைரக்குமுள்ள

பூமிையக்கூப்படுகறார்.
2 அழகுள்ள சீேயானிலிருந்து ேதவன்

ப ரகாச க்க றார்.
3 நம்முைடய ேதவன் வருவார், மவுனமாக

இருக்கமாட்டார்;
அவருக்குமுன்புஅக்கனிஅழியும்;
அவைரச் சுற்றலும் மகா புயல்

ெகாந்தளிப்பாகஇருக்கும்.
4அவர்தம்முைடயமக்கைளநயாயந்தீர்க்க
உயரஇருக்கும்வானங்கைளயும்பூமிையயும்

கூப்படுவார்.
5 பலியனாேல என்ேனாடு உடன்படிக்ைக

ெசய்த
என்னுைடய பரிசுத்தவான்கைள

என்னிடத்தல்கூட்டுங்கள்என்பார்.
6 வானங்கள் அவருைடய நீதைய

அறவக்கும்;
ேதவேனநயாயாத பத . (ேசலா)
7என்னுைடயமக்கேள,ேகள்,நான்ேபசுேவன்;

இஸ்ரேவேல,
உனக்குவேராதமாகச் சாட்ச ெசால்லுேவன்;
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நாேன ேதவன், உன்னுைடய ேதவனாக
இருக்க ேறன்.

8 உன்னுைடய பலிகளுக்காக உன்ைனக்
கடிந்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்;

உன்னுைடய தகனபலிகள் எப்ேபாதும்
எனக்குமுன்பாகஇருக்க றது.

9உன்னுைடயவீட்டிலிருந்துகாைளகைளயும்,
உன்னுைடய ெதாழுவங்களிலிருந்து

ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் நான்
வாங்க க்ெகாள்வதல்ைல.

10 எல்லா காட்டு உய ரினங்களும்,
மைலகளில்ஆய ரமாய ரமாகத்த ரிக ற
மிருகங்களும்என்னுைடயைவகள்.

11 மைலகளிலுள்ள* பறைவகைளெயல்லாம்
அற ேவன்;

ெவளியல் நடமாடுக றைவகெளல்லாம்
என்னுைடயைவகள்.

12 நான் பசயாக இருந்தால் உனக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன்;

பூமியும்அதன்நைறவும்என்னுைடயைவகேள.
13நான்எருதுகளின்இைறச்சையசாப்ப ட்டு,
ஆட்டுக்கடாக்களின்இரத்தம்குடிப்ேபேனா?
14 நீ ேதவனுக்கு நன்றபலிய ட்டு,

உன்னதமான ேதவனுக்கு உன்னுைடய
ெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்த ;

15 ஆபத்துக்காலத்தல் என்ைன ேநாக்க க்
கூப்படு;

* சங்கீதம் 50:11 50:11ஆகாயத்தன்



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 50:16 cxx சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 50:21

நான் உன்ைன வடுவப்ேபன், நீ என்ைன
மகைமப்படுத்துவாய்.

16 ேதவன் துன்மார்க்கைன ேநாக்க :
நீ என்னுைடய ப ரமாணங்கைள
எடுத்துச்ெசால்லவும்,

என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய உன்னுைடய
வாயனால்ெசால்லவும்,உனக்குஎன்ன
நயாயமுண்டு.

17அறவுறுத்துதைல நீ பைகத்து, என்னுைடய
வார்த்ைதகைள உனக்குப் பன்னாக
எற ந்துேபாடுக றாய்.

18 நீ தருடைனப் பார்க்கும்ேபாது அவேனாடு
ஒருமித்துப்ேபாக றாய்;

வபசாரேராடும்உனக்குப்பங்குண்டு.
19 உன்னுைடய வாையப் ெபால்லாப்புக்குத்

த றக்க றாய்,
உன்னுைடய நாவு வஞ்சகத்ைத

ெவளிப்படுத்துகறது.
20 நீ உட்கார்ந்து உன்னுைடய சேகாதரனுக்கு

வ ேராதமாகப் ேபச ,
உன்னுைடயெசாந்தசேகாதரனுக்குஅவதூறு

உண்டாக்குகறாய்.
21 இைவகைள நீ ெசய்யும்ேபாது நான்

மவுனமாகஇருந்ேதன்,
உன்ைனப்ேபால நானும் இருப்ேபன் என்று

நைனவுெகாண்டாய்;
ஆனாலும்நான்உன்ைனக்கடிந்துெகாண்டு,
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அைவகைள உன்னுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக ஒவ்ெவான்றாக
நறுத்துேவன்.

22 ேதவைன மறக்க றவர்கேள, இைதச்
ச ந்த த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;

இல்லாவ ட்டால் நான் உங்கைளப்
பீற ப்ேபாடுேவன்,

ஒருவரும்உங்கைளவடுவப்பதல்ைல.
23 நன்ற பலி ெசலுத்துகறவன் என்ைன

மகைமப்படுத்துகறான்;
தன்னுைடயவழிையச் சரிெசய்க றவனுக்கு
ேதவனுைடயஇரட்ச ப்ைபெவளிப்படுத்துேவன்

என்றுெசால்லுகறார்.

சங்கீதம் 51
இராகத்தைலவனுக்குதாவீதுஎழுதயபாடல்.
பத்ேசபாேளாடு தாவீது ெசய்த பாவத்த ற்குப்
ப றகு தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான் தாவீத டம்
ெசன்றுஉணர்த்தயேபாதுஇதுபாடப்பட்டது.
1 ேதவேன, உமது கருைபயன்படி எனக்கு

இரங்கும்,
உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என்

மீறுதல்கள் நீங்க என்ைனச்
சுத்த கரியும்.

2 என் அக்க ரமம் நீங்க என்ைன முற்றலும்
கழுவ ,

என்னுைடய பாவம்ேபாக என்ைனச்
சுத்த கரியும்.
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3 என்னுைடய மீறுதல்கைள நான்
அறந்தருக்க ேறன்;

என்னுைடய பாவம் எப்ெபாழுதும் எனக்கு
முன்பாக ந ற்க றது.

4ேதவேனஉம்ஒருவருக்ேகவ ேராதமாகநான்
பாவம்ெசய்து,

உமது கண்களுக்கு முன்பாகப்
ெபால்லாங்கானைதெசய்ேதன்;

நீர் ேபசும்ேபாது உம்முைடய
நீத ெவளிப்படவும், நீர்
ந யாயந்தீர்க்கும்ேபாது,

உம்முைடய பரிசுத்தம் ெவளிப்படவும் இைத
அறக்ைகயடுக ேறன்.

5இேதா, நான்அநீதயல்உருவாேனன்;
என்னுைடய தாய் என்ைனப் பாவத்தல்

கர்ப்பந்தரித்தாள்.
6 இேதா, உள்ளத்தல் உண்ைமயருக்க

வரும்புக றீர்;
உள்ளத்தல் ஞானத்ைத எனக்குத்

ெதரியப்படுத்துவீர்.
7நீர் என்ைனஈேசாப்பனால்சுத்த கரியும்,
அப்ெபாழுதுநான்சுத்தமாேவன்;
என்ைனக்கழுவயருளும்;
அப்ெபாழுது நான் உைறந்த மைழயலும்

ெவண்ைமயாேவன்.
8 நான் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும்

ேகட்கும்படிச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுது நீர் ெநாறுக்கன எலும்புகள்

சந்ேதாஷப்படும்.
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9 என்னுைடய பாவங்கைளப் பார்க்காதபடி நீர்
உமதுமுகத்ைதமைறத்து,

என்னுைடய அக்க ரமங்கைளெயல்லாம்
நீக்கயருளும்.

10 ேதவேன, சுத்த இருதயத்ைத என்னிேல
உருவாக்கும், நைலயான ஆவைய
என்னுைடயஉள்ளத்த ேலபுதுப்பயும்.

11 உமது சமுகத்ைத வ ட்டு என்ைனத்
தள்ளாமலும்,

உமது பரிசுத்த ஆவைய என்னிடத்தலிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும்இரும்.

12 உமது இரட்ச ப்பன் சந்ேதாஷத்ைதத்
தரும்பவும்எனக்குத்தந்து,

உற்சாகமான ஆவ என்ைனத் தாங்கும்படி
ெசய்யும்.

13 அப்ெபாழுது தீயவர்களுக்கு உமது
வழிகைளஉபேதச ப்ேபன்;

பாவ கள்உம்மிடத்தல்மனந்தரும்புவார்கள்.
14ேதவேன, என்ைனஇரட்ச க்கும் ேதவேன,
இரத்தப்பழிகளுக்கு என்ைன

நீங்கலாக்கவடும்;
அப்ெபாழுது என்னுைடய நாவு உம்முைடய

நீதையக்ெகம்பீரமாகப் பாடும்.
15 ஆண்டவேர, என்னுைடய உதடுகைளத்

தறந்தருளும்;
அப்ெபாழுது என்னுைடய வாய் உம்முைடய

புகைழஅறவக்கும்.
16 பலிைய நீர் வரும்புக றதல்ைல,

வரும்பனால்ெசலுத்துேவன்;
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தகனபலியும்உமக்குப் ப ரியமானதல்ல.
17 ேதவனுக்ேகற்கும் பலிகள் ெநாறுங்குண்ட

ஆவதான்;
ேதவேன, ெநாறுங்குண்டதும்

வருந்துகறதுமான இருதயத்ைத நீர்
தள்ளிவடுவதல்ைல.

18 சீேயானுக்கு உமது ப ரியத்தன்படி நன்ைம
ெசய்யும்;

எருசேலமின்மதல்கைளக்கட்டும்.
19 அப்ெபாழுது தகனபலியும் சர்வாங்க

தகனபலியுமாகய
நீதயன்பலிகளில் ப ரியப்படுவீர்;
அப்ெபாழுது உமது பீடத்தன்ேமல்

காைளகைளப்பலியடுவார்கள்.

சங்கீதம் 52
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
மஸ்கீல் என்னும் பாடல், “தாவீது
அகெமேலக்கன்வீட்டில்இருக்கறான்”என்று
ஏேதாமியனாகய ேதாேவக் சவுலிடம் ேபாய்
கூறயேபாதுபாடப்பட்ட பாடல்.
1 பலவாேன, ெபால்லாப்பல் ஏன்

ெபருைமபாராட்டுக றாய்?
ேதவனுைடயகருைபஎந்நாளும்உள்ளது.
2நீ ேகடுகைளச்ெசய்யத ட்டமிடுக றாய்,
கபடுெசய்யும் உன்னுைடய நாவு தீட்டப்பட்ட

சவரகன்கத்தையப்ேபால்இருக்க றது.
3நன்ைமையவ டதீைமையயும்,
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யாதார்த்தம் ேபசுக றைதவ ட ெபாய்ையயும்
வரும்புக றாய். (ேசலா)

4 கபடமுள்ள நாேவ, அழிக்கும் எல்லா
வார்த்ைதகைளயும்நீவரும்புக றாய்;

5 ேதவன் உன்ைன என்ெறன்ைறக்கும்
இல்லாதபடிஅழித்துப்ேபாடுவார்;

அவர் உன்ைனப் ப டித்து, உன்
குடியருப்பலிருந்துபடுங்க ,

நீ உயருள்ேளார் ேதசத்தல் இல்லாதபடி
உன்ைனஅழித்துப்ேபாடுவார். (ேசலா)

6 நீத மான்கள் அைதக்கண்டு பயந்து,
அவைனப்பார்த்து ச ரித்து:

7 இேதா, ேதவைனத் தன்னுைடய ெபலனாக
கருதாமல்,

தன்னுைடயெசல்வப்ெபருக்கத்ைதநம்ப ,
தன்னுைடய தீைமயல் பலத்துக்ெகாண்ட

மனிதன்இவன்தான்என்பார்கள்.
8நாேனா ேதவனுைடயஆலயத்தல்
பச்ைசயான ஒலிவமரத்ைதப்

ேபாலிருக்க ேறன்,
ேதவனுைடயகருைபையஎன்ெறன்ைறக்கும்

நம்பயருக்க ேறன்.
9 நீேர இைதச் ெசய்தீர் என்று உம்ைம

என்ெறன்ைறக்கும்துத த்து,
உமதுெபயருக்குக்காத்தருப்ேபன்;
உம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக

அதுநலமாகஇருக்க றது.
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சங்கீதம் 53
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவன் இல்ைல என்று அறவல்லாதவன்

தன்னுைடய இருதயத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்;

அவர்கள்தங்கைளக்ெகடுத்து,
அருவருப்பான அக்க ரமங்கைளச் ெசய்து

வருகறார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
2 ேதவைனத் ேதடுக ற உணர்வுள்ளவன்

உண்ேடா என்றுபார்க்க,
ேதவன் பரேலாகத்தலிருந்து மனிதர்கைளக்

கண்ேணாக்கனார்.
3அவர்கள்எல்ேலாரும்வழிவலக ,ஒன்றாகக்

ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன் இல்ைல, ஒருவன்கூட

இல்ைல.
4அக்க ரமக்காரர்களுக்குஅறவுஇல்ைலயா?
அப்பத்ைத சாப்படுக றதுேபால் என்னுைடய

மக்கைளச் சாப்படுக றார்கேள;
அவர்கள்ேதவைனக்கூப்படுகறதல்ைல.
5உனக்குவேராதமாகமுகாமிடுக றவனுைடய

எலும்புகைளத் ேதவன்ச தறடித்ததால்,
பயமில்லாதஇடத்தல்மிகவும் பயந்தார்கள்;
ேதவன் அவர்கைள ெவறுத்தபடியனால் நீ

அவர்கைளெவட்கப்படுத்தனாய்.
6 சீேயானிலிருந்து இஸ்ரேவலுக்கு இரட்ச ப்பு

வருவதாக;
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ேதவன் தம்முைடய மக்களின்
சைறயருப்ைபத்தருப்பும்ேபாது,

யாக்ேகாபுக்குச்சந்ேதாஷமும்இஸ்ரேவலுக்கு
மக ழ்ச்ச யும்உண்டாகும்.

சங்கீதம் 54
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவேன, உமது ெபயரினிமித்தம் என்ைனப்

பாதுகாத்து,
உமது வல்லைமயனால் எனக்கு நயாயம்

ெசய்யும்.
2 ேதவேன, என்னுைடய வண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்டு, என்னுைடய வாயன்
வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.

3 அந்நயர் எனக்கு வ ேராதமாக
எழும்புக றார்கள்;

ெகாடியவர்கள் என்னுைடயஉயைர வாங்கத்
ேதடுக றார்கள்;

ேதவைனத் தங்களுக்கு முன்பாக நறுத்த
ைவப்பதல்ைல. (ேசலா)

4இேதா, ேதவன்எனக்குஉதவ ெசய்பவர்;
ஆண்டவர் என்னுைடய ஆத்துமாைவ

ஆதரிக்க றவர்கேளாடுஇருக்க றார்.
5 அவர் என்னுைடய எத ரிகளுக்குத்

தீைமக்குத்தீைமையச் சரிக்கட்டுவார்,
உமதுசத்தயத்த ற்காகஅவர்கைளஅழியும்.
6 உற்சாகத்துடன் நான் உமக்குப்

பலியடுேவன்;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 54:7 cxxviii சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 55:5

ெயேகாவாேவ, உமது ெபயைரத் துத ப்ேபன்,
அதுநலமானது.

7 அவர் எல்லா ெநருக்கத்ைதயும் நீக்க ,
என்ைனவடுவத்தார்;

என்னுைடய கண் என்னுைடய எத ரிகளில்
நீத சரிக்கட்டுதைலக்கண்டது.

சங்கீதம் 55
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவேன, என்னுைடய ெஜபத்ைதக்

ேகட்டருளும்;
என்னுைடய வண்ணப்பத்த ற்கு

மைறந்துெகாள்ளாதரும்.
2 எனக்குச் ெசவெகாடுத்து, பதல்

அருளிச்ெசய்யும்;
எத ரியனுைடயகூக்குரலினிமித்தமும்,
துன்மார்க்கர்கள்ெசய்யும்ப ரச்சைனகளினிமித்தமும்

என்னுைடய தயானத்தல்
முைறயடுக ேறன்.

3 அவர்கள் என்ேமல் பழிசுமத்த ,
ேகாபங்ெகாண்டு,

என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.
4 என்னுைடய இருதயம் எனக்குள்

ேவதைனப்படுகறது;
மரணபயம்என்ேமல்வழுந்தது.
5 பயமும் நடுக்கமும் என்ைனப் ப டித்தது;

த கல்என்ைனமூடியது.
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6 அப்ெபாழுது நான்: ஆ, எனக்குப்
புறாைவப்ேபால் இறக்ைககள்
இருந்தால்,

நான்பறந்துேபாய்இைளப்பாறுேவன்.
7 நான் தூரத்தல் அைலந்து த ரிந்து

வனாந்த ரத்தல் தங்கயருப்ேபன்.
(ேசலா)

8 ெபருங்காற்றுக்கும் புயலுக்கும் தப்ப
வைரந்துெசல்ேவன்என்ேறன்.

9ஆண்டவேர, அவர்கைள அழித்து, அவர்கள்
ெமாழிையப ரிந்துேபாகச்ெசய்யும்;

ெகாடுைமையயும் சண்ைடையயும்
நகரத்த ேலகண்ேடன்;

10 அைவகள் இரவும்பகலும் அதன்
மதல்கள்ேமல்சுற்ற த்த ரிக றது;

அக்க ரமமும் வாைதயும் அதன் நடுவல்
இருக்கறது;

11ேகடுபாடுகள்அதன்நடுவல்இருக்கறது;
ெகாடுைமயும் கபடும் அதன் வீதையவ ட்டு

வலக ப்ேபாக றதல்ைல.
12என்ைனக்கடிந்துெகாண்டவன்எத ரிஅல்ல,

அப்படியருந்தால் சக ப்ேபன்;
எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபருைம

பாராட்டினவன் என்னுைடய பைகஞன்
அல்ல,

அப்படியருந்தால் அவனுக்கு
மைறந்தருப்ேபன்.
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13 எனக்குச் சமமான மனிதனும்,
என்னுைடய வழிகாட்டியும், என்னுைடய
ேதாழனுமாகயநீேயஅவன்.

14 நாம் ஒன்றாக, இன்பமான
ஆேலாசைனெசய்து,

கூட்டத்ேதாடு ேதவாலயத்த ற்குப் ேபாேனாம்.
15 மரணம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து

ப டிப்பதாக;
அவர்கள் உய ேராடு பாதாளத்தல்

இறங்குவார்களாக;
அவர்கள் தங்குமிடங்களிலும் அவர்கள்

உள்ளத்தலும்தீங்குஇருக்கறது.
16நாேனா ேதவைனேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
ெயேகாவா என்ைனகாப்பாற்றுவார்.
17 காைல மாைல மத்தயான ேவைளகளிலும்

நான்தயானம்ெசய்துமுைறயடுேவன்;
அவர் என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்பார்.
18 த ரள் கூட்டமாகக் கூடி என்ேனாடு

எத ர்த்தார்கள்;
அவேரா எனக்குஏற்பட்ட ேபாைர நீக்க ,
என்னுைடய ஆத்துமாைவச் சமாதானத்துடன்

மீட்டுவ ட்டார்.
19ஆரம்பம்முதலாக இருக்க ற ேதவன் ேகட்டு,

அவர்களுக்குப்பதலளிப்பார்;
அவர்களுக்கு மாறுதல்கள் ஏற்படாததனால்,

அவர்கள் ேதவனுக்குப்
பயப்படாமற்ேபாக றார்கள். (ேசலா)

20 அவன் தன்ேனாடு சமாதானமாக
இருந்தவர்களுக்குவேராதமாகத்
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தன்னுைடயைகையநீட்டி
தன்னுைடய உடன்படிக்ைகைய மீற

நடந்தான்.
21 அவன் வாயன் ெசாற்கள்

ெவண்ெணையப்ேபால
ெமதுவானைவகள்,

அவனுைடயஇருதயேமாயுத்தம்;
அவனுைடய வார்த்ைதகள் எண்ெணயலும்

மிருதுவானைவகள்.
ஆனாலும்அைவகள்உருவனபட்டயங்கள்.
22 ெயேகாவாேமல் உன் பாரத்ைத

ைவத்துவடு, அவர் உன்ைன
ஆதரிப்பார்;

நீத மாைனஒருேபாதும்தள்ளாடவ டமாட்டார்.
23ேதவேன, நீர்அவர்கைளஅழிவன்குழியல்

இறங்கச்ெசய்வீர்;
இரத்தப்ப ரியர்களும் சூதுள்ள

மனிதர்களும் தங்களுைடய
ஆயுளின் நாட்களில் பாதவைரகூட
பைழத்தருக்கமாட்டார்கள்;

நாேனாஉம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.

சங்கீதம் 56
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவேன, எனக்கு இரங்கும்; மனிதன்

என்ைனவழுங்கப்பார்க்க றான்,
நாள்ேதாறும் ேபார்ெசய்து, என்ைன

ஒடுக்குகறான்.
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2என்னுைடயஎத ரிகள் நாள்ேதாறும் என்ைன
வழுங்கப்பார்க்க றார்கள்;

உன்னதமானவேர, எனக்கு வ ேராதமாக
அகங்கரித்துப் ேபார்ெசய்க றவர்கள்
அேநகர்.

3 நான் பயப்படுக ற நாளில் உம்ைம
நம்புேவன்.

4 ேதவைன முன்னிட்டு அவருைடய
வார்த்ைதையப் புகழுேவன்; ேதவைன
நம்பயருக்க ேறன்,

நான் பயப்பட மாட்ேடன்; மாம்சமாக
இருக்க றவன் எனக்கு என்ன
ெசய்வான்?

5எப்ெபாழுதும் என்னுைடயவார்த்ைதகைளப்
புரட்டுக றார்கள்;

எனக்குத் தீங்குெசய்வேத அவர்கள் முழு
எண்ணமாகஇருக்க றது.

6 அவர்கள் ஒன்றாகக் கூடி,
மைறந்தருக்க றார்கள்;

என்னுைடய உயைர வாங்க வரும்ப ,
என்னுைடய காலடிகைளப்
பன்ெதாடர்ந்துவருகறார்கள்.

7 அவர்கள் தங்களுைடய அக்க ரமத்தனால்
தப்புவார்கேளா?

ேதவேன, ேகாபங்ெகாண்டு மக்கைளக் கீேழ
தள்ளும்.

8 என்னுைடய அைலச்சல்கைள ேதவேன நீர்
எண்ணியருக்க றீர்;
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என்னுைடய கண்ணீைர உம்முைடய
ேதால்ைபயல்ைவயும்;

அைவகள் உம்முைடய கணக்கல் அல்லேவா
இருக்க றது?

9 நான் உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படும் நாளில்
என்னுைடய எத ரிகள் பன்னாக
தரும்புவார்கள்;

ேதவன் என்னுைடய பக்கத்தல் இருக்கறார்
என்பைதஅற ேவன்.

10 ேதவைன முன்னிட்டு அவருைடய
வார்த்ைதையப் புகழுேவன்;

ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு அவருைடய
வார்த்ைதையப் புகழுேவன்.

11 ேதவைன நம்பயருக்க ேறன், நான்
பயப்படமாட்ேடன்;

மனிதன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
12 ேதவேன, நான் உமக்குச்ெசய்த

ெபாருத்தைனகள் என்ேமல்
இருக்கறது;

உமக்குநன்றகைளச்ெசலுத்துேவன்.
13 நான் ேதவனுக்கு முன்பாக

உயருள்ளவர்களுைடய
ெவளிச்சத்த ேலநடக்கும்படி,

நீர் என்னுைடயஆத்துமாைவ மரணத்தற்கும்
என்னுைடய கால்கைள இடறலுக்கும்
தப்புவயாமல்இருப்பீேரா?

சங்கீதம் 57
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
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1 எனக்கு இரங்கும், ேதவேன, எனக்கு
இரங்கும்;

உம்ைம என்னுைடய ஆத்துமா
சார்ந்துெகாள்க றது;

ப ரச்சைனகள் கடந்துேபாகும்வைர உமது
ச றகுகளின் ந ழலிேல வந்து
அைடேவன்.

2 எனக்காக யாைவயும் ெசய்து
முடிக்கப்ேபாக ற ேதவனாகய
உன்னதமான ேதவைன ேநாக்க க்
கூப்படுேவன்.

3 என்ைன வழுங்கப்பார்க்க றவன் என்ைன
சப க்கும்ேபாது,

அவர் பரேலாகத்தலிருந்து ஒத்தாைச
அனுப்ப , என்ைனக் காப்பாற்றுவார்:
(ேசலா).

ேதவன் தமது கருைபையயும் தமது
சத்தயத்ைதயும்அனுப்புவார்.

4 என்னுைடய ஆத்துமா சங்கங்களின்
நடுவல்இருக்கறது;

தீைய இைறக்க ற மனிதர்களுக்குள்ேள
க டக்க ேறன்;

அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகளும் அம்புகளும்,
அவர்கள் நாவு கூர்ைமயான வாளாக
இருக்க றது.

5 ேதவேன, வானங்களுக்கு ேமலாக
உயர்ந்தருளும்;

உமது மகைம பூமியைனத்தன்ேமலும்
உயர்ந்தருப்பதாக.
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6 என்னுைடய கால்களுக்குக் கண்ணிைய
ைவத்தருக்க றார்கள்;

என்னுைடய ஆத்துமா தவக்க றது; எனக்கு
முன்பாகக் குழிைய ெவட்டி, அதன்
நடுவ ேலவழுந்தார்கள் (ேசலா)

7 என்னுைடய இருதயம் ஆயத்தமாக
இருக்க றது,

ேதவேன, என்னுைடய இருதயம் ஆயத்தமாக
இருக்க றது; நான்பாடிப் புகழுேவன்.

8 என்னுைடய மனேம, வழி; வீைணேய,
சுரமண்டலேம,வழியுங்கள்;

அதகாைலயல்வழித்துக்ெகாள்ேவன்.
9 ஆண்டவேர, மக்களுக்குள்ேள உம்ைமத்

துத ப்ேபன்;
ேதசங்களுக்குள்ேள உம்ைமப் புகழ்ந்து

பாடுேவன்.
10உமதுகருைபவானம்வைரயும்,
உமது சத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைரயும்

எட்டுக றது.
11 ேதவேன, வானங்களுக்கு ேமலாக

உயர்ந்தருளும்;
உமது மகைம பூமியைனத்தன்ேமலும்

உயர்ந்தருப்பதாக.

சங்கீதம் 58
தான் ெகட்டுப்ேபாகாதபடிக்கு அல்தஷ்ேகத்
என்னும் வாத்தயத்தல் வாச க்க தாவீது பாடி
இைசத்தைலவனுக்கு ஒப்புவத்த மிக்தாம்
என்னும்பாடல்.
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1 மவுனமாக இருக்க றவர்கேள, நீங்கள்
ெமய்யாக நீதையப் ேபசுவீர்கேளா?

மனுமக்கேள, நயாயமாகத் தீர்ப்பு
ெசய்வீர்கேளா?

2மனதார ந யாயக்ேகடுெசய்க றீர்கள்;
பூமிய ேல உங்கள் ைககளின் ெகாடுைமைய

நறுத்துக்ெகாடுக்க றீர்கள்.
3 துன்மார்க்கர்கள் கர்ப்பத்தல்

ேதான்றயதுமுதல்முைறதவறுகறார்கள்;
தாயன் வயற்றலிருந்து பறந்தது

முதல் ெபாய்ெசால்லி
வழிதப்ப ப்ேபாக றார்கள்.

4 பாம்பன் வஷத்தற்கு ஒப்பான வஷம்
அவர்களில்இருக்க றது.

5 பாம்பாட்டிகள் வ ேநாதமாக ஊதனாலும்
அவர்கள் ஊதும் சத்தத்ைதக்
ேகட்காதபடிக்குத் தன்னுைடய காைத
அைடக்க ற ெசவ ட்டுவ ரியைனப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

6 ேதவேன, அவர்கள் வாயலுள்ள பற்கைளத்
தகர்த்துப்ேபாடும்;

ெயேகாவாேவ, பாலசங்கங்களின்
கைடவாய்ப்பற்கைளெநாறுக்க ப்ேபாடும்.

7 கடந்ேதாடுக ற தண்ணீைரப்ேபால் அவர்கள்
கழிந்துேபாகட்டும்;

அவன் தன்னுைடய அம்புகைளத்
ெதாடுக்கும்ேபாது

அைவகள்சன்னபன்னமாகப் ேபாகட்டும்.
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8 கைரந்துேபாக ற நத்ைதையப்ேபால்
ஒழிந்துேபாவார்களாக;

ெபண்ணின் முத ர்ச்ச அைடயாத
கருைவப்ேபால்சூரியைனக்காணாமல்
இருப்பார்களாக.

9 முள் ெநருப்பனால் உங்களுைடய
பாைனகளில்சூேடறுவதற்குமுன்ேப

பச்ைசயானைதயும் எரிந்துேபானைதயும்
அவர் சுழல் காற்றனால்
அடித்துக்ெகாண்டுேபாவார்.

10 பழிவாங்குதைல நீத மான் காணும்ேபாது
மகழுவான்;

அவன் தன்னுைடய பாதங்கைளத்
துன்மார்க்கனுைடய இரத்தத்த ேல
கழுவுவான்.

11 அப்ெபாழுது, ெமய்யாக நீத மானுக்குப்
பலன்உண்ெடன்றும்,

ெமய்யாக பூமிய ேல நயாயஞ்ெசய்க ற
ேதவன் உண்ெடன்றும் மனிதன்
ெசால்லுவான்.

சங்கீதம் 59
இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
மிக்தாம் என்னும் ஒரு பாடல். தாவீைதக்
ெகால்வதற்காக சவுல் தாவீதன்
வீட்ைடக் கண்காணிப்பதற்காக ஆட்கைள
அனுப்பயேபாதுபாடியது.
1 என் ேதவேன, என்னுைடய எத ரிகளுக்கு

என்ைனத்தப்புவயும்;
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என்ேமல் எழும்புக றவர்களுக்கு என்ைன
வலக்க உயர்ந்த அைடக்கலத்த ேல
ைவயும்.

2 அக்க ரமக்காரர்களுக்கு என்ைனத்
தப்புவத்து,

இரத்தப்ப ரியர்களான மனிதர்களுக்கு
என்ைனவலக்க க்காப்பாற்றும்.

3 இேதா, என்னுைடய உயருக்காக
மைறந்தருக்க றார்கள்;

ெயேகாவாேவ, என்னிடத்தல் மீறுதலும்
பாவமும்இல்லாமலிருந்தும்,

பலவான்கள் எனக்கு வ ேராதமாகக்
கூட்டங்கூடுகறார்கள்.

4என்னிடத்தல்அக்க ரமம்இல்லாமலிருந்தும்,
ஓடித்த ரிந்து ேபாருக்குஆயத்தமாக றார்கள்;
எனக்குத் துைணெசய்ய வழித்து என்ைன

ேநாக்க ப்பாரும்.
5ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
இஸ்ரேவலின் ேதவேன, நீர் எல்லா

ேதசங்கைளயும் தண்டிக்க
வழித்ெதழும்பும்;

வஞ்சகமாகத் துேராகஞ்ெசய்க ற
ஒருவருக்கும் தைய ெசய்யாமலிரும்.
(ேசலா)

6 அவர்கள் மாைலயல் தரும்பவந்து,
நாய்கைளப்ேபால ஊைளய ட்டு,
ஊைரச்சுற்ற த்த ரிக றார்கள்.

7 இேதா, தங்களுைடய வார்த்ைதகைளக்
கக்குகறார்கள்;
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அவர்கள்உதடுகளில்வாள்கள்இருக்கறது,
ேகட்க றவன்யார் என்கறார்கள்.
8ஆனாலும்ெயேகாவாேவ,
நீர்அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிப்பீர்;
அந்நயமக்கள்அைனவைரயும்இகழுவீர்.
9அவன்வல்லைமையநான்கண்டு,உமக்குக்

காத்தருப்ேபன்;
ேதவேனஎனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலம்.
10 என் ேதவன் தம்முைடய கருைபயனால்

என்ைனச்சந்த ப்பார்;
ேதவன் என்னுைடய எத ரிகளுக்கு வரும்

நீத சரிக்கட்டுதைல நான் காணும்படி
ெசய்வார்.

11 அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடாமலிரும்,
என்னுைடயமக்கள்மறந்துேபாவார்கேள;

எங்களுைடய ேகடகமாக ய ஆண்டவேர,
உமது வல்லைமயனால் அவர்கைளச்
ச தறடித்து,

அவர்கைளத்தாழ்த்த ப்ேபாடும்.
12 அவர்களுைடய உதடுகளின் ேபச்சு

அவர்கள் வாயன் பாவமாக
இருக்க றது;

அவர்கள் இட்ட சாபமும் ெசால்லிய ெபாய்யும்
ஆகயஇைவகளினால்

தங்களுைடய ெபருைமயல்
அகப்படுவார்களாக.

13 ேதவன் பூமியன் எல்ைலவைரக்கும்
யாக்ேகாப ேல அரசாளுகறவர் என்று
அவர்கள்அறயும்படி,
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அவர்கைள உம்முைடய கடுங்ேகாபத்த ேல
அழித்துப்ேபாடும்;

இனி இல்லாதபடிக்கு அவர்கைள
அழித்துப்ேபாடும். (ேசலா)

14 அவர்கள் மாைலயல் தரும்பவந்து,
நாய்கைளப்ேபாலஊைளய ட்டு,

ஊைரச்சுற்ற த்த ரிக றார்கள்.
15 அவர்கள் உணவுக்காக அைலந்து த ரிந்து

தருப்தயைடயாமல்,
முறுமுறுத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
16நாேனாஉம்முைடயவல்லைமையப்பாடி,
காைலய ேல உம்முைடய கருைபைய

மக ழ்ச்ச ேயாடு புகழுேவன்;
எனக்குெநருக்கமுண்டானநாளிேல
நீர் எனக்குத் தஞ்சமும் உயர்ந்த

அைடக்கலமுமானீர்.
17 என்னுைடய ெபலேன, உம்ைம பாடிப்

புகழுேவன்;
ேதவன்எனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
கருைபயுள்ளஎன்ேதவனுமாகஇருக்க றார்.

சங்கீதம் 60
தாவீது ெமெசாபத்தாமியா ேதசத்து
சீரியர்கேளாடும், ேசாபா ேதசத்து
சீரியர்கேளாடும் யுத்தம் ெசய்தேபாது
ேயாவாப் தரும்ப உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல
ஏேதாமியரில் பன்னிெரண்டாய ரம் ேபைர
ெவட்டினேபாது அவன் சாட்சைய வளக்கும்
ஆறு நரம்பு கன்னரத்த ேல ேபாத ப்பதற்காக
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பாடினதும் இராகத்தைலவனுக்கு
ஒப்புவத்ததுமானமிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1 ேதவேன, நீர் எங்கைளக் ைகவ ட்டீர்,

எங்கைளச் ச தறடித்தீர்,
எங்கள்ேமல் ேகாபமாக இருந்தீர்; மறுபடியும்

எங்களிடமாகத் தரும்பயருளும்.
2 பூமிைய அத ரச்ெசய்து, அைத

ெவடிப்பாக்கனீர்;
அதன் ெவடிப்புகைளப் ெபாருந்தச்ெசய்யும்;

அதுஅைசக றது.
3 உம்முைடய மக்களுக்குக் கடினமான

காரியத்ைதக்காண்பத்தீர்;
தத்தளிப்பன் மதுபானத்ைத எங்களுக்குக்

குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்.
4 சத்தயத்தனால் ஏற்றும்படியாக, உமக்குப்

பயந்துநடக்க றவர்களுக்கு
ஒருெகாடிையக்ெகாடுத்தீர். (ேசலா)
5உமதுப ரியர்கள்வடுவக்கப்படும்படி,
உமது வலதுகரத்தனால் காப்பாற்ற ,

எனக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.
6 ேதவன் தமது பரிசுத்தத்ைதக் ெகாண்டு

ெசான்னார்,
ஆைகயால் சந்ேதாஷப்படுேவன்; சீேகைமப்

பங்க ட்டு,
சுக்ேகாத்தன் பள்ளத்தாக்ைக

அளந்துெகாள்ளுேவன்.
7 கீேலயாத் என்னுைடயது, மனாேசயும்

என்னுைடயது,
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எப்ப ராயீம் என்னுைடய தைலயன் ெபலன்,
யூதா என்னுைடயெசங்ேகால்.

8 ேமாவாப் என் பாதங்கைளக் கழுவும்
பாத்த ரம்,

ஏேதாமின்ேமல் என்னுைடய காலணிைய
எற ந்துேபாடுேவன்;

ெபலிஸ்தயாேவ, என்னிமித்தம்
ஆர்ப்பரித்துக்ெகாள்.

9 பாதுகாப்பான பட்டணத்தற்குள் என்ைன
நடத்த க்ெகாண்டுேபாக றவர்யார்?

ஏேதாம்வைர எனக்குவழி காட்டுக றவர்யார்?
10 எங்கள் பைடகேளாடு புறப்படாமலிருந்த

ேதவேனநீர்அல்லேவா?
எங்கைளத் தள்ளிவ ட்டிருந்த ேதவேன நீர்

அல்லேவா?
11ஆபத்தல்எங்களுக்குஉதவெசய்யும்;
மனிதனுைடயஉதவ வீண்.
12ேதவனாேலபலத்ேதாடு ேபாராடுேவாம்;
அவேர எங்களுைடய எத ரிகைள

மித த்துப்ேபாடுவார்.

சங்கீதம் 61
நரம்புக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத்
தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல்களில்
ஒன்று.
1ேதவேன, நான்கூப்படுகறைதக் ேகட்டு,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக்கவனியும்.
2என்னுைடயஇருதயம்தளர்ந்துேபாகும்ேபாது
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பூமியன் கைடசயலிருந்துஉம்ைம ேநாக்க க்
கூப்படுேவன்;

எனக்கு எட்டாத உயரமான கன்மைலயல்
என்ைனக்ெகாண்டுேபாய்வடும்.

3நீர் எனக்குஅைடக்கலமும்,
எத ரிகளுக்கு எத ேர ெபலத்த துருகமுமாக

இருந்தீர்.
4நான்உம்முைடயகூடாரத்தல் என்ெறன்றும்

தங்குேவன்;
உமது இறக்ைககளின் மைறவ ேல வந்து

அைடேவன். (ேசலா)
5 ேதவேன, நீர் என்னுைடய

ெபாருத்தைனகைளக்ேகட்டீர்;
உமது ெபயருக்குப் பயப்படுக றவர்களின்

சுதந்தரத்ைதஎனக்குத்தந்தீர்.
6 ராஜாவன் ஆயுசு நாட்கேளாடு நாட்கைளக்

கூட்டுவீர்;
அவர் வருடங்கள் தைலமுைற

தைலமுைறயாகஇருக்கும்.
7 அவர் ேதவனுக்கு முன்பாக

என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பார்;
தையயும் உண்ைமயும் அவைரக் காக்கக்

கட்டைளயடும்.
8 இப்படிேய தனமும் என்னுைடய

ெபாருத்தைனகைள நான்
ெசலுத்தும்படியாக,

உமது ெபயைர என்ைறக்கும் புகழ்ந்து
பாடுேவன்.
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சங்கீதம் 62
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவைனேய ேநாக்க என்னுைடயஆத்துமா

அமர்ந்தருக்க றது;
அவரால்என்இரட்ச ப்புவரும்.
2அவேர என்கன்மைலயும், என்இரட்ச ப்பும்,
என்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமானவர்;
நான்அதகமாகஅைசக்கப்படுவதல்ைல.
3 நீங்கள் எதுவைரக்கும் ஒரு மனிதனுக்குத்

தீங்குெசய்யநைனப்பீர்கள்,
நீங்கள்அைனவரும்அழிக்கப்படுவீர்கள்,
சாய்ந்த மதலுக்கும் இடிந்த சுவருக்கும்

ஒப்பாவீர்கள்.
4அவனுைடய ேமன்ைமயலிருந்துஅவைனத்

தள்ளும்படிக்ேக
அவர்கள்ஆேலாசைனெசய்து,
ெபாய்ேபச வரும்புக றார்கள்; தங்களுைடய

வாயனால்ஆசீர்வத த்து,
தங்களுைடயஉள்ளத்தல்சப க்க றார்கள்.
(ேசலா)
5 என்னுைடய ஆத்துமாேவ, ேதவைனேய

ேநாக்க அமர்ந்தரு;
நான்நம்புக றதுஅவராேலவரும்.
6 அவேர என்னுைடய கன்மைலயும்,

என்னுைடயஇரட்ச ப்பும்,
என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமுமானவர்;
நான்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
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7என்னுைடயஇரட்ச ப்பும்,
என்னுைடய மகைமயும் ேதவனிடத்தல்

இருக்க றது;
ெபலனான என்னுைடய கன்மைலயும்

என்னுைடய அைடக்கலமும்
ேதவனுக்குள்இருக்கறது.

8மக்கேள,எக்காலத்தலும்அவைரநம்புங்கள்;
அவர் சமுகத்தல்உங்களுைடயஇருதயத்ைத

ஊற்றவடுங்கள்;
ேதவன் நமக்கு அைடக்கலமாக இருக்க றார்.

(ேசலா)
9 கீழ்மக்கள் மாையயும், ேமன்மக்கள்

ெபாய்யுமாேம;
தராச ேலைவக்கப்பட்டால்அவர்கெளல்ேலாரும்
மாையயலும்ேலசானவர்கள்.
10 ெகாடுைமைய நம்பாதருங்கள்;

ெகாள்ைளயனால்ெபருைமபாராட்டாதருங்கள்;
ெசல்வம் அதகமானால் இருதயத்ைத

அதன்ேமல்ைவக்காமலிருங்கள்.
11 ேதவன் ஒருமுைற ேபசனார்,

இரண்டுமுைறேகட்டிருக்க ேறன்;
வல்லைமேதவனுைடயதுஎன்பேத.
12கருைபயும்உம்முைடயது,ஆண்டவேர!
ேதவேன நீர் அவனவன் ெசய்ைகக்குத்

தகுந்தபடி பலனளிக்க றீர்.

சங்கீதம் 63
யூதாவன் பாைலவனத்தல் இருந்தேபாது
தாவீதுபாடிய பாடல்.
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1 ேதவேன, நீர் என் ேதவன்; அதகாலேம
உம்ைமத் ேதடுக ேறன்;

வறண்டதும்ேசார்வுற்றதும்தண்ணீரற்றதுமான
நலத்த ேல என்னுைடய ஆத்துமா
உம்ேமல்தாகமாகஇருக்க றது,

என்னுைடய உடலானது உம்ைம
வாஞ்ச க்க றது.

2 இப்படிேய பரிசுத்த இடத்தல்
உம்ைமப்பார்க்கஆைசயாகஇருந்து,

உமது வல்லைமையயும் உமது
மகைமையயும்கண்ேடன்.

3உயைரவ டஉமதுகருைபநல்லது;
என்னுைடயஉதடுகள்உம்ைமத்துத க்கும்.
4 என்னுைடய உய ர் உள்ளவைர நான்

உம்ைமத்துத த்து,
உமது ெபயைர ெசால்லிக் ைகைய

உயர்த்துேவன்.
5 நணத்ைதயும் ெகாழுப்ைபயும்

உண்டதுேபால என்னுைடய ஆத்துமா
தருப்தயாகும்;

என்னுைடய வாய் ஆனந்த சந்ேதாஷமுள்ள
உதடுகளால்உம்ைமப் ேபாற்றும்.

6 என்னுைடய படுக்ைகயன்ேமல் நான்
உம்ைமநைனக்கும்ேபாது,

இரவுேநரங்களில் உம்ைமத்
தயானிக்க ேறன்.

7நீர் எனக்குத்துைணயாகஇருந்ததனால்,
உமது இறக்ைககளின் ந ழலிேல

சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
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8 என்னுைடய ஆத்துமா உம்ைமத் ெதாடர்ந்து
பற்ற க்ெகாண்டிருக்க றது;

உமதுவலதுகரம் என்ைனத்தாங்குகறது.
9என்உயைரஅழிக்கத் ேதடுக றவர்கேளா,
பூமியன்தாழ்வ டங்களில்இறங்குவார்கள்.
10அவர்கள்வாளால்வழுவார்கள்;
நரிகளுக்குஇைரயாவார்கள்.
11ராஜாேவா ேதவனில் சந்ேதாஷப்படுவார்;
ேதவன்ேபரில் சத்தயம்ெசய்க றவர்கள்
அைனவரும்ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்;
ெபாய் ேபசுக றவர்களின் வாய்

அைடக்கப்படும்.

சங்கீதம் 64
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1 ேதவேன, என்னுைடய வண்ணப்பத்தல்

என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டருளும்;
எத ரியால் வரும் பயத்ைத நீக்க , என்னுைடய

உயைரகாத்தருளும்.
2 துன்மார்க்கர் ெசய்யும் இரகச ய

ஆேலாசைனக்கும்,
அக்க ரமக்காரர்களுைடய கலகத்த ற்கும்

என்ைனவலக்க மைறத்தருளும்.
3 அவர்கள் தங்களுைடய நாைவ

வாைளப்ேபால்கூர்ைமயாக்க ,
4 மைறவுகளில் உத்தமன்ேமல் எய்வதற்காக

கசப்பான வார்த்ைதகளாகய
தங்களுைடய அம்புகைள
நாேணற்றுகறார்கள்;
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சற்றும் பயமின்ற த டீெரன்று அவன்ேமல்
எய்க றார்கள்.

5அவர்கள் ெபால்லாத காரியத்தல் தங்கைள
உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு,

மைறவான கண்ணிகைள ைவக்க
ஆேலாசைனெசய்து,

அைவகைளக் காண்பவன் யார்
என்கறார்கள்.

6 அவர்களுைடய நயாயக்ேகடுகைள
ஆராய்ந்துேதடி,

தந்த ரமான ேயாசைன நைறேவறும்படி
முயற்ச ெசய்க றார்கள்;

அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுைடய
உட்கருத்தும் இருதயமும் ஆழமாக
இருக்க றது.

7ஆனாலும்ேதவன்அவர்கள்ேமல்அம்புகைள
எய்வார்,

த டீெரன்றுஅவர்கள்காயப்படுவார்கள்.
8அவர்கள்தள்ளப்பட்டு, கீேழவழும்படி
அவர்கள்நாவுகேளஅவர்கைளக்ெகடுக்கும்;
அவர்கைளக் காண்கற அைனவரும்

ஓடிப்ேபாவார்கள்.
9 எல்லா மனிதரும் பயந்து, ேதவனுைடய

ெசயைலஅறவத்து,
அவர்ெசய்ைகையஉணர்ந்துெகாள்வார்கள்.
10 நீத மான் ெயேகாவாவுக்குள் மக ழ்ந்து,

அவைரநம்புவான்;
ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கள்

அைனவரும்ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.
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சங்கீதம் 65
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீதுஅளித்த துத ப்
பாடல்.
1 ேதவேன, சீேயானில் உமக்காகத்

துதயானதுஅைமந்துகாத்தருக்க றது;
ெபாருத்தைனஉமக்குச்ெசலுத்தப்படும்.
2 ெஜபத்ைதக் ேகட்க றவேர, மனிதர்கள்

அைனவரும்உம்மிடத்தல்வருவார்கள்.
3 அக்க ரம வஷயங்கள் என்ேமல் மிஞ்ச

வல்லைமெகாண்டது;
ேதவேன நீேரா எங்களுைடய மீறுதல்கைள

மன்னிக்க றீர்.
4 உம்முைடய ஆலயமுற்றங்களில்

குடியருக்கும்படி நீர் ெதரிந்துெகாண்டு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறவன்
பாக்கயவான்;

உம்முைடய பரிசுத்த ஆலயமாகய உமது
வீட்டின்நன்ைமயால்தருப்தயாேவாம்.

5பூமியன்கைடச எல்ைலகளிலும்
தூரமான கடல்களிலும் உள்ளவர்கள்

எல்ேலாரும் நம்பும் நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ற

எங்களுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நீர் பயங்கரமான காரியங்கைளச்

ெசய்க றதனால் எங்களுக்கு நீதயுள்ள
உத்த ரவுஅருளுகறீர்.

6வல்லைமையக்கட்டிக்ெகாண்டு,
உம்முைடய பலத்தனால் மைலகைள

உறுத ப்படுத்த ,
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7 கடல்களின் மும்முரத்ைதயும்
அைவகளுைடய அைலகளின்
இைரச்சைலயும்,

மக்களின்குழப்பத்ைதயும்அமர்த்துகறீர்.
8 பூமியன் கைடச இடங்களில்

குடியருக்க றவர்களும் உம்முைடய
அைடயாளங்களுக்காக
பயப்படுக றார்கள்;

காைலையயும், மாைலையயும்
சந்ேதாஷப்படச்ெசய்க றீர்.

9 ேதவேன நீர் பூமிைய வ சாரித்து அதற்கு
நீர்ப்பாய்ச்சுக றீர்;

தண்ணீர் நைறந்த ேதவநதயனால் அைத
மிகவும்ெசழிப்பாக்குக றீர்;

இப்படி நீர்அைதத்தருத்த ,
அவர்களுக்குத் தானியத்ைத

வைளவக்கறீர்.
10 அதன் வரப்புகள் தணியும்படி அதன்

வயல்களுக்குத்தண்ணீர்இைறத்து,
அைத மைழகளால் கைரயச்ெசய்து, அதன்

பயைரஆசீர்வத க்க றீர்.
11 வருடத்ைத உம்முைடய நன்ைமயால்

முடிசூட்டுகறீர்;
உமதுபாைதகள்ெநய்யாகப்ெபாழிக றது.
12வனாந்த ர பசும்புல்களிலும்ெபாழிக றது;
ேமடுகள்சுற்றலும்பூரிப்பாகஇருக்க றது.
13 ேமய்ச்சலுள்ள ெவளிகளில் ஆடுகள்

நைறந்தருக்க றது;
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பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால்
மூடியருக்க றது;

அைவகள்ெகம்பீரித்துப் பாடுக றது.

சங்கீதம் 66
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த ஒரு
துத ப் பாடல்.
1 பூமியன் குடிகேள, நீங்கள் எல்ேலாரும்

ேதவனுக்குமுன்பாகக்
ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
2 அவர் ெபயரின் மகத்துவத்ைதக்

புகழ்ந்துபாடி,
அவருைடய துதயன் மகைமையக்

ெகாண்டாடுங்கள்.
3 ேதவைன ேநாக்க : உமது ெசயல்களில்

எவ்வளவுபயங்கரமாகஇருக்க றீர்;
உமது மகத்துவமான வல்லைமக்காக

உம்முைடயஎத ரிகள்
உமக்குவஞ்சகம் ேபச அடங்குவார்கள்.
4 பூமியன் மீெதங்கும் உம்ைமப்

பணிந்துெகாண்டு உம்ைமத் துத த்துப்
பாடுவார்கள்;

அவர்கள் உம்முைடய ெபயைரத் துத த்துப்
பாடுவார்கள் என்று ெசால்லுங்கள்.
(ேசலா)

5 ேதவனுைடய ெசய்ைககைள வந்து
பாருங்கள்;

அவர் மனிதர்களிடத்தல் நடப்ப க்கும்
ெசயல்களில் பயங்கரமானவர்.
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6கடைலஉலர்ந்த தைரயாக மாற்றனார்;
ஆற்ைறக்கால்நைடயாகக் கடந்தார்கள்;
அங்ேகஅவரில் சந்ேதாஷமைடந்ேதாம்.
7 அவர் தம்முைடய வல்லைமயனால்

என்ெறன்ைறக்கும்அரசாளுகறார்;
அவருைடய கண்கள் ேதசத்தன்ேமல்

ேநாக்கமாகஇருக்க றது;
துேராக கள் தங்கைள உயர்த்தாமல்

இருப்பார்களாக. (ேசலா)
8 மக்கேள, நம்முைடய ேதவைனத் துதத்து,

அவைரத் துத க்கும் சத்தத்ைதக்
ேகட்கச்ெசய்யுங்கள்.

9 அவர் நம்முைடய கால்கைளத்
தள்ளாடவ டாமல்,

நம்முைடய ஆத்துமாைவ உய ேராடு
ைவக்க றார்.

10ேதவேன, எங்கைளச் ேசாத த்தீர்;
ெவள்ளிையப் புடமிடுக றதுேபால எங்கைளப்

புடமிட்டீர்.
11எங்கைளவைலயல்அகப்படுத்த ,
எங்களுைடய இடுப்புகளின்ேமல்

வருத்தமானபாரத்ைதஏற்றனீர்.
12மனிதர்கைளஎங்களுைடயதைலயன்ேமல்

ஏற ப்ேபாகச்ெசய்தீர்;
தீையயும்தண்ணீைரயும்கடந்துவந்ேதாம்;
ெசழிப்பான இடத்தல் எங்கைளக்

ெகாண்டுவந்துவ ட்டீர்.
13 சர்வாங்க தகனபலிகேளாடு உமது

ஆலயத்த ற்குள்நுைழேவன்;
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14 என்னுைடய இக்கட்டில் நான் என்னுைடய
உதடுகைளத்தறந்து,

என்னுைடய வாயனால் ெசால்லிய
என்னுைடயெபாருத்தைனகைள

உமக்குச்ெசலுத்துேவன்.
15ஆட்டுக்கடாக்களின் சுகந்தவாசைனயுடேன

ெகாழுைமயானைவகைள உமக்குத்
தகனபலியாகெசலுத்துேவன்;

காைளகைளயும் ெசம்மறயாட்டுக்
கடாக்கைளயும் உமக்குப்
பலியடுேவன். (ேசலா)

16 ேதவனுக்குப் பயந்தவர்கேள, நீங்கள்
எல்ேலாரும்வந்துேகளுங்கள்;

அவர் என்னுைடய ஆத்துமாவுக்குச்
ெசய்தைதச்ெசால்லுேவன்.

17 அவைர ேநாக்க என்னுைடய வாயனால்
கூப்ப ட்ேடன்,

என்னுைடயநாவனால்அவர் புகழப்பட்டார்.
18 என்னுைடய இருதயத்தல் அக்க ரமச ந்ைத

ெகாண்டிருந்ேதனானால்,
ஆண்டவர் எனக்குச்ெசவெகாடுக்கமாட்டார்.
19 ெமய்யாக ேதவன் எனக்குச்

ெசவெகாடுத்தார்,
என்னுைடயெஜபத்தன்சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
20என்னுைடயெஜபத்ைதத்தள்ளாமலும்,
தமது கருைபைய என்ைனவட்டு

வலக்காமலும்
இருந்த ேதவனுக்குநன்ற உண்டாகட்டும்.
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சங்கீதம் 67
இைசக்கருவகைள இைசக்கும் இராகத்
தைலவனுக்குஒருதுத ப் பாடல்.
1ேதவேன,பூமியல்உம்முைடயவழியும்,
எல்லா ேதசங்களுக்குள்ளும் உம்முைடய

இரட்ச ப்பும்வளங்கும்படியாக,
2 ேதவேன நீர் எங்களுக்கு இரங்க , எங்கைள

ஆசீர்வத த்து,
உம்முைடய முகத்ைத எங்கள்ேமல்

ப ரகாச க்கச்ெசய்யும். (ேசலா)
3ேதவேன,மக்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக;
எல்லா மக்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக.
4 ேதவேன நீர் மக்கைள ந தானமாக

நயாயந்தீர்த்து, பூமியலுள்ள மக்கைள
நடத்துவீர்;

ஆதலால் ேதசங்கள்சந்ேதாஷத்து,
ெகம்பீரத்ேதாடுமக ழக்கடவர்கள். (ேசலா)
5ேதவேன,மக்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக;
எல்லா மக்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக.
6 பூமி தன்னுைடய பலைனத் தரும்,

ேதவனாகய எங்களுைடய ேதவேன
எங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

7ேதவன்எங்கைளஆசீர்வத ப்பார்;
பூமியன் எல்ைலகெளல்லாம் அவருக்குப்

பயந்தருக்கும்.
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சங்கீதம் 68
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
துத ப்பாடல்களுள்ஒன்று.
1 ேதவன் எழுந்தருளுவார், அவருைடய

எத ரிகள் ச தற ,
அவைரப் பைகக்க றவர்கள் அவருக்கு

முன்பாகஓடிப்ேபாவார்கள்.
2 புைக பறக்கடிக்கப்படுவதுேபால

அவர்கைளப்பறக்கடிப்பீர்;
ெமழுகு ெநருப்புக்கு முன்பு உருகுவதுேபால

துன்மார்க்கர்கள் ேதவனுக்குமுன்பாக
அழிவார்கள்.

3 நீத மான்கேளா ேதவனுக்கு முன்பாக
மக ழ்ந்துகளிகூர்ந்து,

ஆனந்த சந்ேதாஷமைடவார்கள்.
4 ேதவைனப் பாடி, அவருைடய ெபயைரப்

புகழ்ந்துபாடுங்கள்;
வனாந்த ரங்களில் ஏறவருகறவருக்கு

வழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
அவருைடய ெபயர் ெயேகாவா, அவருக்கு

முன்பாகக் களிகூருங்கள்.
5தம்முைடயபரிசுத்தவாசஸ்தலத்தலிருக்கற

ேதவன்,
த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குத் தகப்பனும்,

வதைவகளுக்கு நயாயம்
வ சாரிக்க றவருமாகஇருக்க றார்.

6ேதவன்தனிைமயானவர்களுக்குவீடுவாசல்
ஏற்படுத்த ,
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கட்டப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்குகறார்;
துேராக கேளா வறண்ட பூமியல்

தங்குவார்கள்.
7 ேதவேன, நீர் உம்முைடய மக்களுக்கு

முன்ேன ெசன்று, பாைலவனத்தல்
நடந்துவரும்ேபாது, (ேசலா)

8 பூமி அத ர்ந்தது; ேதவனாகய உமக்கு
முன்பாகவானமும்ெபாழிந்தது;

இஸ்ரேவலின் ேதவனாக இருக்க ற
ேதவனுக்கு முன்பாகேவ இந்தச்
சீனாய்மைலயும்அைசந்தது.

9 ேதவேன, சம்பூரண மைழையப்
ெபய்யச்ெசய்தீர்;

இைளத்துப்ேபான உமது சுதந்தரத்ைதத்
த டப்படுத்தனீர்.

10உம்முைடயமந்ைதஅத ேலதங்கயருந்தது;
ேதவேன, உம்முைடய தையயனாேல

ஏைழகைளப்பராமரிக்க றீர்.
11 ஆண்டவர் வசனம் தந்தார்; அைதப்

ப ரபலப்படுத்துகறவர்களின் கூட்டம்
மிகுத .

12 ேசைனகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து
ஓடினார்கள்;

வீட்டிலிருந்த ெபண் ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்
பங்க ட்டாள்.

13 நீங்கள் அடுப்பனடியல் க டந்தவர்களாக
இருந்தாலும்,
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ெவள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாவன்
இறக்ைககள்* ேபாலவும், பசும்ெபான்
நறமாகய அதன் இறகுகளின்
சாயலாகவும்இருப்பீர்கள்.

14 சர்வவல்லவர் அதல் ராஜாக்கைளச்
ச தறடித்தேபாது,

அது சல்ேமான் மைலயன் உைறந்த
மைழேபால்ெவண்ைமயானது.

15 ேதவ மைல பாசான் மைல ேபால
இருக்க றது;

பாசான்மைலஉயர்ந்த ச கரங்களுள்ளது.
16 உயர்ந்த ச கரமுள்ள மைலகேள, ஏன்

துள்ளுகறீர்கள்; இந்த மைலயல்
தங்கயருக்க ேதவன்வரும்பனார்;

ஆம், ெயேகாவா இத ேல என்ெறன்ைறக்கும்
தங்கயருப்பார்.

17ேதவனுைடயஇரதங்கள்பத்தாய ரங்களும்,
ஆயரமாய ரங்களுமாக இருக்க றது;

ஆண்டவர் பரிசுத்த ஸ்தலமான
சீனாயலிருந்தைதேபால
அைவகளுக்குள்இருக்கறார்.

18ேதவேனநீர்உன்னதத்த ற்குஏற ,
சைறப்பட்டவர்கைளச் சைறயாக்க க்

ெகாண்டுேபானீர்;
ேதவனாகய ெயேகாவா மனிதர்களுக்குள்

தங்கும்படியாக,

* சங்கீதம் 68:13 68:13 புறாக்கள்இஸ்ரேவல்ெபண்களுக்கு
அைடயாளமாகெசால்லப்பட்டுள்ளது



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 68:19 clviii சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 68:24

துேராக களாகய மனிதர்களுக்காகவும்
வரங்கைளப்ெபற்றுக்ெகாண்டீர்.

19 எந்த நாளும் ஆண்டவருக்கு
ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக;

நம்ேமல் பாரஞ்சுமத்தனாலும் நம்ைம
இரட்ச க்க ற ேதவன்அவேர. (ேசலா)

20 நம்முைடய ேதவன் இரட்ச ப்ைப அருளும்
ேதவனாகஇருக்க றார்;

ஆண்டவராகய கர்த்தரால் மரணத்தற்கு
நீங்கும்வழிகளுண்டு.

21 ெமய்யாகேவ ேதவன் தம்முைடய
எத ரிகளின்தைலையயும்,

தன்னுைடய அக்க ரமங்களில் துணிந்து
நடக்க றவனுைடய முடியுள்ள
உச்சந்தைலையயும்உைடப்பார்.

22 உன்னுைடய கால்கள் எத ரிகளின்
இரத்தத்தல்பதயும்படியாகவும்,

உன்னுைடய நாய்களின் நாக்கு அைத
நக்கும்படியாகவும்,

23 என்னுைடய மக்கைளப் பாசானிலிருந்து
தரும்பஅைழத்துவருேவன்;

அைத கடலின் ஆழங்களிலிருந்தும் தரும்ப
அைழத்து வருேவன் என்று ஆண்டவர்
ெசான்னார்.

24 ேதவேன, உம்முைடய நைடகைளக்
கண்டார்கள்;

என் ேதவனும் என்னுைடய ராஜாவும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல நடந்து வருகற
நைடகைளேயகண்டார்கள்.
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25 முன்னாகப் பாடுக றவர்களும், பன்னாக
வீைணகைளவாச க்க றவர்களும்,

சுற்றலும்தம்புருவாச க்க றகன்னிைககளும்
நடந்தார்கள்.

26 இஸ்ரேவலின் ஊற்றலிருந்து
ேதான்றனவர்கேள,

சைபகளின்நடுேவஆண்டவராக யேதவைன
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.

27 அங்ேக அவர்கைள ஆளுகற சன்ன
ெபன்யமீனும்,யூதாவன்ப ரபுக்களும்,

அவர்களுைடய கூட்டமும், ெசபுேலானின்
ப ரபுக்களும்,

நப்தலியன்ப ரபுக்களும்உண்டு.
28 உன்னுைடய ேதவன் உனக்குப் பலத்ைதக்

கட்டைளய ட்டார்;
ேதவேன, நீர் எங்களுக்காக உண்டாக்கயைத

பலப்படுத்தும்.
29 எருசேலமிலுள்ள உம்முைடய

ஆலயத்த ற்காக,
ராஜாக்கள் உமக்குக் காணிக்ைககைளக்

ெகாண்டுவருவார்கள்.
30 நாணலிலுள்ள மிருககூட்டத்ைதயும்,

மக்களாகய கன்றுகேளாடுகூட
கன்றுகளின்கூட்டத்ைதயும்அதட்டும்;

ஒவ்ெவாருவனும் ெவள்ளிப்பணங்கைளக்
ெகாண்டுவந்துபணிந்துெகாள்ளுவான்;

யுத்தங்களில் ப ரியப்படுக ற மக்கைளச்
ச தறடிப்பார்.

31ப ரபுக்கள்எக ப்தலிருந்துவருவார்கள்;
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எத்த ேயாப்ப யா ேதவைன ேநாக்க ைகைய
உயர்த்ததுரிதப்படும்.

32 பூமியன் ராஜ்ஜியங்கேள, ேதவைனப்
பாடி,ஆண்டவைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
(ேசலா)

33 ஆரம்பமுதலாயருக்க ற வானாத
வானங்களின்ேமல்எழுந்தருளியருக்க றவைரப்
பாடுங்கள்;

இேதா, தமது சத்தத்ைதப் பலத்த சத்தமாக
முழங்கச்ெசய்க றார்.

34 ேதவனுைடய வல்லைமையப்
ப ரபலப்படுத்துங்கள்;

அவருைடய மகைம இஸ்ரேவலின்ேமலும்,
அவருைடய வல்லைம
ேமகமண்டலங்களிலும்உள்ளது.

35 ேதவேன, உமது பரிசுத்த
ஸ்தலங்களிலிருந்து பயங்கரமாக
வளங்குகறீர்;

இஸ்ரேவலின் ேதவன் தம்முைடய
மக்களுக்குப் ெபலைனயும்
சத்துவத்ைதயும்அருளுகறவர்;

ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக.

சங்கீதம் 69
ேசாஷனீம் வாத்தயத்தல் வாச க்க
இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, என்ைனக்காப்பாற்றும்;
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ெவள்ளங்கள் என்னுைடய ஆத்துமாவைர
ெபருகவருகறது.

2 ஆழமான உைளயல் அமிழ்ந்தருக்க ேறன்,
ந ற்க நைலயல்ைல,

ஆழமான தண்ணீரில் இருக்க ேறன்;
ெவள்ளங்கள் என்ேமல்
புரண்டுேபாக றது.

3நான்கூப்படுகறதனால்இைளத்ேதன்;
என்னுைடயெதாண்ைடவறண்டுேபானது;
என்ேதவனுக்குநான்காத்தருக்கும்ேபாது,
என்னுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபானது.
4 காரணமில்லாமல் என்ைனப்

பைகக்க றவர்கள் என்னுைடய
தைலமுடியலும் அதகமாக
இருக்க றார்கள்;

வீணாக எனக்கு எத ரிகளாக என்ைன
அழிக்கேவண்டும் என்றருக்க றவர்கள்
பலத்தருக்க றார்கள்;

நான் எடுத்துக்ெகாள்ளாதைத நான்
ெகாடுக்கேவண்டியதானது.

5 ேதவேன, நீர் என்னுைடய புத்தயீனத்ைத
அற ந்தருக்க றீர்;

என்னுைடய குற்றங்கள் உமக்கு
மைறந்தருக்கவல்ைல.

6ேசைனகளின்கர்த்தராக யஆண்டவேர,
உமக்காகக் காத்தருக்க றவர்கள்

என்னால் ெவட்கப்பட்டுப்
ேபாகாமலிருப்பார்களாக;
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இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத்
ேதடுக றவர்கள் என்னிமித்தம்
ெவட்கமைடயாதருப்பார்களாக.

7உமக்காக ந ந்ைதையச் சக த்ேதன்;
அவமானம்என்னுைடயமுகத்ைதமூடினது.
8 என்னுைடய சேகாதரர்களுக்கு ேவற்று

மனிதனும், என்னுைடய தாயன்
பள்ைளகளுக்குஅந்நயனுமாேனன்.

9 உம்முைடய வீட்ைடக்குற த்து உண்டான
பக்தைவராக்கயம் எனக்குள்
பற்றெயரிந்தது;

உம்ைம ந ந்த க்க றவர்களுைடய
ந ந்தைனகள்என்ேமல்வழுந்தது.

10 என்னுைடய ஆத்துமா வாடும்படி
உபவாச த்துஅழுேதன்;

அதுவும்எனக்குந ந்ைதயாகமுடிந்தது.
11 சணலாைடைய என்னுைடய

உைடயாக்க ேனன்;
அப்ெபாழுதும் அவர்களுக்குப்

பழெமாழியாேனன்.
12வாசலில்உட்கார்ந்தருக்க றவர்கள் எனக்கு

வ ேராதமாகப் ேபசுக றார்கள்;
மதுபானம்குடிக்க றவர்களின்பாடலாேனன்.
13 ஆனாலும் ெயேகாவாேவ,

உதவக்காலத்த ேல உம்ைம ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்;

ேதவேன, உமது மிகுந்த கருைபயனாலும்
உமது இரட்ச ப்பன் சத்தயத்தனாலும்
எனக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 69:14 clxiii சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 69:20

14 நான் அமிழ்ந்து ேபாகாதபடிக்குச்
ேசற்றலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கவடும்;

என்ைனப் பைகக்க றவர்களிடத்தலிருந்தும்
ஆழமான தண்ணீர்களில் இருந்தும்
நான்நீங்கும்படிெசய்யும்.

15 ெவள்ளங்கள் என்ேமல் புரளாமலும், ஆழம்
என்ைனவழுங்காமலும்,

பாதாளம் என்ேமல் தன்னுைடய வாைய
அைடத்துக்ெகாள்ளாமலும்இருப்பதாக.

16 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்,

உம்முைடயதையநலமாயருக்க றது;
உமது உருக்கமான இரக்கங்களின்படி

என்ைனக்கண்ேணாக்கயருளும்.
17 உமது முகத்ைத உமது அடிேயனுக்கு

மைறயாேதயும்;
நான் வயாகுலப்படுக ேறன், எனக்குத்

தீவ ரமாகச் ெசவெகாடுத்தருளும்.
18 நீர் என் ஆத்துமாவனிடத்தல் வந்து அைத

வடுதைலெசய்யும்;
என்னுைடய எத ரிகளுக்காக என்ைன

மீட்டுவடும்.
19ேதவேனநீர் என்னுைடயந ந்ைதையயும்
என்னுைடய ெவட்கத்ைதயும் என்னுைடய

அவமானத்ைதயும்அற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடய எத ரிகள் எல்ேலாரும் உமக்கு

முன்பாகஇருக்க றார்கள்.
20 ந ந்ைத என்னுைடய இருதயத்ைதப்

பளந்தது;
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நான்மிகவும் ேவதைனப்படுக ேறன்;
எனக்காக பரிதப க்க றவனுண்ேடா என்று

காத்தருந்ேதன்,
ஒருவனும் இல்ைல; ேதற்றுகறவர்களுக்குக்

காத்தருந்ேதன்,
ஒருவனும்இல்ைல.
21 என்னுைடய ஆகாரத்தல் கசப்பு கலந்து

ெகாடுத்தார்கள்,
என்னுைடயதாகத்த ற்குக்காடிையக்குடிக்கக்

ெகாடுத்தார்கள்.
22 அவர்களுைடய பந்த அவர்களுக்குக்

கண்ணியும்,
அவர்களுைடய ெசல்வம் அவர்களுக்கு

வைலயுமாகஇருக்கட்டும்.
23 அவர்களுைடய கண்கள் காணாதபடி

இருளாகட்டும்;
அவர்கள் இடுப்புகைள எப்ேபாதும்

தள்ளாடச்ெசய்யும்.
24உம்முைடயகடுங்ேகாபத்ைதஅவர்கள்ேமல்

ஊற்றும்;
உம்முைடய ேகாபாக்கனி அவர்கைளத்

ெதாடர்ந்துப டிப்பதாக.
25அவர்கள்குடியருப்பு பாழாகட்டும்;
அவர்களுைடய கூடாரங்களில்

குடியல்லாமற்ேபாவதாக.
26 ேதவேன நீர் அடித்தவைன அவர்கள்

துன்பப்படுத்த ,
நீர் காயப்படுத்தனவர்கைள ேநாகப்

ேபசுக றார்கேள.
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27 அக்க ரமத்தன்ேமல் அக்க ரமத்ைத
அவர்கள்ேமல்சுமத்தும்,அவர்கள்உமது
நீத க்குவந்ெதட்டாதருப்பார்களாக.

28 ஜீவபுத்தகத்தலிருந்து அவர்கள் ெபயர்
கறுக்கப்பட்டுப்ேபாவதாக;

நீத மான்கள் ெபயேராேட அவர்கள் ெபயர்
எழுதப்படாதருப்பதாக.

29நாேனா சறுைமயும்துயரமுமுள்ளவன்;
ேதவேன, உம்முைடய இரட்ச ப்பு எனக்கு

உயர்ந்தஅைடக்கலமாவதாக.
30 ேதவனுைடய ெபயைரப் பாட்டினால்

துத த்து,
அவைரநன்ற ெசால்லிமகைமப்படுத்துேவன்.
31 ெகாம்பும் வ ரிகுளம்புமுள்ள காைள

எருைதவ ட,
இதுேவ ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாக

இருக்கும்.
32 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் இைதக் கண்டு

சந்ேதாஷப்படுவார்கள்;
ேதவைனத் ேதடுக றவர்கேள, உங்களுைடய

இருதயம்வாழும்.
33 ெயேகாவா எளியவர்களின்

வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க றார்,
கட்டுண்ட தம்முைடயவர்கைள அவர்

புறக்கணிக்கமாட்டார்.
34வானமும் பூமியும் கடல்களும் அைவகளில்

வாழ்க ற அைனத்தும் அவைரத்
துத க்கட்டும்.
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35 ேதவன் சீேயாைனக் காப்பாற்ற , யூதாவன்
பட்டணங்கைளக்கட்டுவார்;

அப்ெபாழுது அங்ேக குடியருந்து அைத
உரிைமயாக்க க்ெகாள்வார்கள்.

36 அவருைடய ஊழியக்காரரின் சந்ததயார்
அைதஉரிைமயாக்க க்ெகாள்வார்கள்;

அவருைடயெபயைர ேநச க்க றவர்கள்அதல்
குடியருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 70
நைனப்பூட்டுதலாகப்பாடிஇராகத்தைலவனுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1 ேதவேன, என்ைன வடுவயும்,

ெயேகாவாேவ,
எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
2என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றவர்கள்

ெவட்க குழப்பம்அைடவார்களாக;
எனக்குத் தீங்குவரும்படி வரும்புக றவர்கள்

பன்னிட்டுத் தரும்ப ெவட்கம்
அைடவார்களாக.

3 ஆ ஆ, ஆ ஆ, என்பவர்கள் தாங்கள்
அைடயும் ெவட்கத்தனால்
பன்னாகப்ேபாவார்களாக.

4 உம்ைமத் ேதடுக ற அைனவரும் உம்மில்
மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுவார்களாக;

உமது இரட்ச ப்பல் ப ரியப்படுக றவர்கள்
ேதவனுக்கு மகைமயுண்டாவதாக
என்று

எப்ெபாழுதும்ெசால்வார்களாக.
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5 நாேனா எளிைமயும், ேதைவயுள்ளவனுமாக
இருக்க ேறன்;

ேதவேன, என்னிடத்தல்வைரவாகவாரும்:
நீேர என்னுைடய துைணயும் என்ைன

வடுவக்கறவருமானவர்,
ெயேகாவாேவ, தாமத க்காமலிரும்.

சங்கீதம் 71
1ெயேகாவாேவ,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நான் ஒருேபாதும் ெவட்கம் அைடயாதபடி

ெசய்யும்.
2உமதுநீதயனிமித்தம் என்ைனவடுவத்து,
என்ைனக்காத்தருளும்;
உமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்து,
என்ைனக்காப்பாற்றும்.
3 நான் எப்ெபாழுதும் வந்தைடயக்கூடிய

கன்மைலயாகஇரும்;
என்ைனஇரட்ச ப்பதற்குக்கட்டைளய ட்டீேர;
நீேர என்னுைடய கன்மைலயும் என்னுைடய

ேகாட்ைடயுமாகஇருக்க றீர்.
4என்ேதவேன,துன்மார்க்கனுைடயைகக்கும்,
நயாயக்ேகடும் ெகாடுைமயுமுள்ளவனுைடய

ைகக்கும்என்ைனத்தப்புவயும்.
5 ெயேகாவா ஆண்டவேர, நீேர என்னுைடய

ேநாக்கமும்,
என்னுைடய சறுவயது ெதாடங்க

என்னுைடய நம்ப க்ைகயுமாக
இருக்க றீர்.
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6நான்கர்ப்பத்தல்உருவானதுமுதல்உம்மால்
ஆதரிக்கப்பட்ேடன்;

என்னுைடய தாயன் வயற்றலிருந்து
என்ைனஎடுத்தவர் நீேர;

உம்ைமேயநான்எப்ெபாழுதும்துத ப்ேபன்.
7அேநகருக்குநான்ஒருபுதுைமேபாலாேனன்;
நீேரா எனக்குப் பலத்த அைடக்கலமாக

இருக்க றீர்.
8என்னுைடயவாய்உமதுதுதயனாலும்,
நாள்ேதாறும் உமது மகத்துவத்தனாலும்

நைறந்தருப்பதாக.
9 முத ர்ந்த வயதல் என்ைனத்

தள்ளிவ டாமலும்,
என்னுைடய ெபலன் ஒடுங்கும்ேபாது

என்ைனக்ைகவ டாமலும்இரும்.
10 என்னுைடய எத ரிகள் எனக்கு

வ ேராதமாகப் ேபச ,
என்னுைடய ஆத்துமாவுக்குக்

காத்தருக்க றவர்கள் ஒன்றாக
ஆேலாசைனெசய்து:

11 ேதவன் அவைனக் ைகவ ட்டார், அவைனத்
ெதாடர்ந்துப டியுங்கள்;

அவைன வடுவப்பவர்கள் இல்ைல
என்கறார்கள்.

12 ேதவேன, எனக்குத் தூரமாக இருக்க
ேவண்டாம்;

என்ேதவேன,எனக்குஉதவெசய்யவைரந்து
வாரும்.
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13 என்னுைடய ஆத்துமாைவ
வேராத க்க றவர்கள்ெவட்க அழியவும்,

எனக்குப் ெபால்லாப்புத் ேதடுக றவர்கள்
ந ந்ைதயாலும் ெவட்கத்தாலும்
மூடப்படவும் ேவண்டும்.

14நாேனாஎப்ெபாழுதும்நம்ப க்ைகெகாண்டிருந்து,
ேமன்ேமலும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
15 என்னுைடய வாய் நாள்ேதாறும் உமது

நீதையயும் உமது இரட்ச ப்ைபயும்
ெசால்லும்;

அைவகளின் ெதாைகைய நான்
அறயவல்ைல.

16ெயேகாவா ஆண்டவருைடய வல்லைமைய
முன்னிட்டு நடப்ேபன்;

உம்முைடய நீதையப்பற்ற ேய
ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.

17 ேதவேன, என்னுைடய சறுவயதுமுதல்
எனக்குப் ேபாத த்துவந்தீர்;

இதுவைரக்கும் உம்முைடய அத சயங்கைள
அறவத்துவந்ேதன்.

18இப்ெபாழுதும் ேதவேன, இந்தச் சந்தத க்கு
உமதுெபலைனயும்,

வரப்ேபாக ற எல்ேலாருக்கும் உமது
வல்லைமையயும் நான்
அறவக்கும்வைர,

முத ர்வயதும்நைரமுடியும்உள்ளவனாகும்வைர
என்ைனக்ைகவ டாமல்இருப்பீராக.

19ேதவேன,உம்முைடயநீத உன்னதமானது,
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ெபரிதானைவகைள நீர் ெசய்தீர்; ேதவேன,
உமக்குந கரானவர்யார்?

20அேநகஇக்கட்டுகைளயும்ஆபத்துகைளயும்
காணும்படி ெசய்த என்ைன நீர்
தரும்பவும்உய ர்ப்ப த்து,

தரும்பவும் என்ைனப் பூமியன்
பாதாளங்களிலிருந்துஏறச்ெசய்வீர்.

21 என்னுைடய ேமன்ைமையப்
ெபருகச்ெசய்து,

என்ைனமறுபடியும் ேதற்றுவீர்.
22என்ேதவேன, நான்வீைணையக்ெகாண்டு

உம்ைமயும்உம்முைடயசத்தயத்ைதயும்
துத ப்ேபன்;

இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தேர, சுரமண்டலத்ைதக்
ெகாண்டுஉம்ைமப் பாடுேவன்.

23நான்பாடும்ேபாதுஎன்னுைடயஉதடுகளும்,
நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட என் ஆத்துமாவும்

ெகம்பீரித்துமகழும்.
24 எனக்குப் ெபால்லாப்ைபத் ேதடுக றவர்கள்

ெவட்க குழம்பனபடியால்,
நாள்ேதாறும் என்னுைடய நாவு உமது

நீதையக்ெகாண்டாடும்.

சங்கீதம் 72
1 ேதவேன, ராஜாவுக்கு உம்முைடய

நயாயத்தீர்ப்புகைளயும்,
ராஜாவன் மகனுக்கு உம்முைடய நீதையயும்

ெகாடுத்தருளும்.
2அவர்உம்முைடயமக்கைளநீத ேயாடும்,



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 72:3 clxxi சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 72:9

உம்முைடய ஏைழகைள நயாயத்ேதாடும்
வ சாரிப்பார்.

3 மைலகள் மக்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்
தரும்,

ேமடுகள்நீதயன்வைளேவாடுஇருக்கும்.
4 மக்களில் சறுைமப்படுக றவர்கைள அவர்

நயாயம்வ சாரித்து,
ஏைழயன் பள்ைளகைள இரட்ச த்து,

இடுக்கண் ெசய்கறவைன
ெநாறுக்குவார்.

5 சூரியனும் சந்த ரனும் உள்ளவைர,
அவர்கள் உமக்குத் தைலமுைற
தைலமுைறயாகப் பயந்தருப்பார்கள்.

6 புல் அறுக்கப்பட ெவளியன்ேமல் ெபய்யும்
மைழையப்ேபாலவும், பூமிைய
நைனக்கும் தூறைலப்ேபாலவும்
இறங்குவார்.

7 அவருைடய நாட்களில் நீத மான்
ெசழிப்பான்;

சந்த ரனுள்ளவைரக்கும் மிகுந்த சமாதானம்
இருக்கும்.

8ஒருசமுத்த ரந்ெதாடங்க மறுசமுத்த ரம்வைரக்கும்,
நத துவங்க பூமியன் எல்ைலகள்வைரக்கும்

அவர்அரசாளுவார்.
9 வனாந்த ரத்தார்கள் அவருக்கு முன்பாகக்

குனிந்துவணங்குவார்கள்;
அவருைடய எத ரிகள் மண்ைண

நக்குவார்கள்.
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10 தர்ஷீசன் ராஜாக்களும் மத்தய
தைரக் கடல் தீவுகளின்
ராஜாக்களும் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள்;

ேஷபாவலும் ேசபாவலுமுள்ள
ராஜாக்கள் ெவகுமானங்கைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள்.

11 எல்லா ராஜாக்களும் அவைரப்
பணிந்துெகாள்வார்கள்;

எல்லா ேதசங்களும்அவைரச் ேசவ ப்பார்கள்.
12 கூப்படுகற எளியவைனயும், உதவயற்ற

சறுைமயானவைனயும் அவர்
வடுவப்பார்.

13 எளியவனுக்கும், ேதைவயுள்ளவனுக்கும்
அவர்இரங்க ,

எளியவர்களின் ஆத்துமாக்கைள
வடுவப்பார்.

14அவர்கள்ஆத்துமாக்கைளவஞ்சகத்த ற்கும்
ெகாடுைமக்கும்தப்புவ ப்பார்;

அவர்களுைடய இரத்தம் அவருைடய
பார்ைவக்குஅருைமயாகஇருக்கும்.

15அவர் பைழத்தருப்பார், ேஷபாவன்ெபான்
அவருக்குக்ெகாடுக்கப்படும்;

அவர்ந மித்தம் இைடவ டாமல்
ெஜபம்ெசய்யப்படும்,

எந்நாளும்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவார்.
16பூமிய ேலமைலகளின்உச்ச களில்ஒருப டி

தானியம்வைதக்கப்பட்டிருக்கும்;
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அதன் வைளவு லீபேனாைனப்ேபால
அைசயும்;

பூமியன் புல்ைலப்ேபால நகரத்தார்கள்
ெசழித்ேதாங்குவார்கள்.

17 அவருைடய ெபயர் என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்;

சூரியன்இருக்கும்வைரஅவருைடயெபயரும்
புகழும்ெதாடர்ந்துநைலக்கும்;

மனிதர்கள்அவருக்குள்ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்,
எல்லா ேதசங்களும் அவைரப்

பாக்கயமுைடயவர்கள் என்று
வாழ்த்துவார்கள்.

18 இஸ்ரேவலின் ேதவனாக இருக்க ற
கர்த்தராக ய ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக;

அவேரஅத சயங்கைளச்ெசய்க றவர்.
19 அவருைடய மகைமெபாருந்தய

நாமத்த ற்கு என்ெறன்ைறக்கும் துத
உண்டாவதாக;

பூமிமுழுவதும் அவருைடய மகைமயால்
நைறந்தருப்பதாக.

ஆெமன்,ஆெமன்.
20 ஈசாயன் மகனாகய தாவீதன்

வண்ணப்பங்கள்முடிந்தது.

சங்கீதம் 73
ஆசாபன்பாடல்.
1 சுத்த இருதயமுள்ளவர்களாகய

இஸ்ரேவலர்களுக்கு
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ேதவன்நல்லவராகேவஇருக்க றார்.
2 ஆனாலும் என்னுைடய கால்கள்

தள்ளாடுதலுக்கும்,
என்னுைடய அடிகள் சறுக்குதலுக்கும் சற்ேற

தப்பயது.
3 துன்மார்க்கர்களின் வாழ்ைவ நான்

காணும்ேபாது,
வீம்புக்காரர்களாகய அவர்கள்ேமல்

ெபாறாைமெகாண்ேடன்.
4 மரணம்வைர அவர்களுக்கு ேவதைன

இல்ைல;
அவர்களுைடய ெபலன் உறுதயாக

இருக்க றது.
5 மனிதர்கள்படும் வருத்தத்தல்

அகப்படமாட்டார்கள்;
மனிதர்கள் அைடயும் உபத்த ரவத்ைத

அைடயமாட்டார்கள்.
6 ஆைகயால் ெபருைம கழுத்து

அணிகலன்ேபால அவர்கைளச்
சுற்ற க்ெகாள்ளும்,

ெகாடுைம ஆைடையப்ேபால் அவர்கைள
மூடிக்ெகாள்ளும்.

7 அவர்களுைடய கண்கள் ெகாழுப்பனால்
எடுப்பாகப் பார்க்க றது;

அவர்கள் இருதயம் வரும்புவதலும்
அதகமாக நடக்க றது.

8 அவர்கள் சீர்ெகட்டுப்ேபாய், அகந்ைதயாகக்
ெகாடுைம ேபசுக றார்கள்;

ெபருைமயாகப் ேபசுக றார்கள்.
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9 தங்களுைடய வாய் வானம்வைர எட்டப்
ேபசுக றார்கள்;

அவர்களுைடய நாவு பூமிெயங்கும்
உலாவுகறது.

10 ஆைகயால் அவருைடய மக்கள் இந்த
வழியாகேவதரும்புக றார்கள்;

தண்ணீர்கள் அவர்களுக்குப் பரிபூரணமாகச்
சுரந்துவரும்.

11ேதவனுக்குஅதுஎப்படித்ெதரியும்?
உன்னதமானவருக்கு அைதப்பற்ற அறவு

உண்ேடா?
என்றுெசால்லுகறார்கள்.
12இேதா,இவர்கள்துன்மார்க்கர்கள்;
இவர்கள்என்றும்சுகமாகவாழ்க றவர்களாயருந்து,
ெசாத்ைதப்ெபருகச்ெசய்க றார்கள்.
13 நான் வீணாகேவ என்னுைடய

இருதயத்ைதச்சுத்தம்ெசய்து,
குற்றமில்லாைமய ேல என்னுைடய

ைககைளக்கழுவ ேனன்.
14நாள்ேதாறும்நான்வாத க்கப்பட்டும்,
காைலேதாறும் தண்டிக்கப்பட்டும்

இருக்க ேறன்.
15 இந்த வதமாகப் ேபசுேவன் என்று நான்

ெசான்னால்,
இேதா, உம்முைடய பள்ைளகளின்

சந்தத க்குத்துேராக யாேவன்.
16இைதஅறயும்படிக்குேயாச த்துப்பார்த்ேதன்;
நான் ேதவனுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்

நுைழந்து,
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17 அவர்கள் முடிைவக் கவனித்து
உணரும்வைர,

அது என்னுைடய பார்ைவக்கு கடினமாக
இருந்தது.

18ந ச்சயமாகேவநீர்அவர்கைளச்சறுக்கலான
இடங்களில் நறுத்த ,

பாழானஇடங்களில்வழச்ெசய்க றீர்.
19 அவர்கள் ஒரு நமிடத்தல் எவ்வளவு

பாழாக ப்ேபாக றார்கள்!
பயங்கரங்களால் அழிந்து ஒன்றுமில்லாமல்

ேபாக றார்கள்.
20 தூக்கம் ெதளிந்தவுடேன ெசாப்பனம்

ஒழிவதுேபால்,ஆண்டவேர,
நீர் வ ழிக்கும்ேபாது, அவர்கள் ேவஷத்ைத

கைலத்துவடுவீர்.
21இப்படியாக என்னுைடயமனம்கசந்தது,
என்னுைடயஉள்மனத ேலகுத்தப்பட்ேடன்.
22நான்காரியம்அறயாதமூடனாேனன்;
உமக்குமுன்பாகமிருகம் ேபாலிருந்ேதன்.
23 ஆனாலும் நான் எப்ெபாழுதும்

உம்ேமாடிருக்க ேறன்;
என்னுைடய வலதுைகையப் ப டித்துத்

தாங்குகறீர்.
24 உம்முைடய ஆேலாசைனயன்படி நீர்

என்ைனநடத்த ,
முடிவ ேல என்ைன மகைமயல்

ஏற்றுக்ெகாள்வீர்.
25 பரேலாகத்தல் உம்ைமயல்லாமல் எனக்கு

யார்உண்டு?
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பூேலாகத்தல் உம்ைமத் தவ ர எனக்கு ேவேற
வருப்பமில்ைல.

26 என்னுைடய சரீரமும் என்னுைடய
இருதயமும் வளர்ச்ச யல்லாமல்
ேபாக றது;

ேதவன் என்ெறன்ைறக்கும் என்னுைடய
இருதயத்தன்கன்மைலயும்

என்னுைடயபங்குமாகஇருக்க றார்.
27இேதா,உம்ைமவ ட்டுத்தூரமாகப்ேபாக றவர்கள்

நாசமைடவார்கள்;
உம்ைமவ ட்டு உண்ைமயல்லாமல் ேபாக ற

அைனவைரயும்அழிப்பீர்.
28எனக்ேகா,ேதவைனஅண்டிக்ெகாண்டிருப்பேத

நலம்;
நான் உமது ெசயல்கைளெயல்லாம்

ெசால்லிவரும்படி
கர்த்தராக ய ஆண்டவர்ேமல் என்னுைடய

நம்ப க்ைகையைவத்தருக்க ேறன்.

சங்கீதம் 74
ஆசாப் பாடினமஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
1 ேதவேன, நீர் எங்கைள என்ெறன்ைறக்கும்

ஏன்தள்ளிவடுகறீர்?
உமது ேமய்ச்சலின் ஆடுகள்ேமல் உமது

ேகாபம் ஏன்புைகக றது?
2 நீர் பூர்வகாலத்தல் சம்பாத த்த உமது

சைபையயும்,
நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட உமது சுதந்தரமான

ேகாத்த ரத்ைதயும்,
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நீர் தங்கயருந்த சீேயான் மைலையயும்
நைனத்தருளும்.

3 ெநடுங்காலமாகப் பாழாகக்க டக்க ற
இடங்களில் உம்முைடய பாதங்கைள
எழுந்தருளச்ெசய்யும்;

பரிசுத்தஸ்தலத்த ேல எத ரி அைனத்ைதயும்
ெகடுத்துப்ேபாட்டான்.

4 உம்முைடய எத ரிகள் உம்முைடய
ஆலயங்களுக்குள்ேளெகர்ச்ச த்து,

தங்கள் ெகாடிகைள அைடயாளங்களாக
நாட்டுக றார்கள்.

5 ேகாடரிகைள ஓங்க ச் ேசாைலய ேல
மரங்கைள ெவட்டுகறவன்
ெபயர்ெபற்றவனானான்.

6 இப்ெபாழுேதா அவர்கள் அதன்
ச த்த ரேவைலகள் முழுவைதயும்
ேகாடரிகளாலும்,

சம்மட்டிகளாலும்தகர்த்துப்ேபாடுக றார்கள்.
7 உமது பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத அக்கனிக்கு

இைரயாக்க ,
உமது ெபயரின் வாசஸ்தலத்ைதத் தைரவைர

இடித்து,
அசுத்தப்படுத்தனார்கள்.
8 அவர்கைள ஒன்றாக அழித்துப்ேபாடுேவாம்

என்றுதங்கள்இருதயத்தல்ெசால்லி,
ேதசத்தலுள்ள ஆலயங்கைளெயல்லாம்

சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டார்கள்.
9 எங்களுக்கு இருந்த அைடயாளங்கைளக்

காேணாம்;
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தீர்க்கதரிச யும்இல்ைல;
இது எதுவைரக்கும் என்று அறகறவனும்

எங்களிடத்தல்இல்ைல.
10ேதவேன,எதுவைரக்கும்எத ரிந ந்த ப்பான்?
பைகவன் உமது நாமத்ைத எப்ெபாழுதும்

தூஷப்பாேனா?
11 உமது வலதுகரத்ைத ஏன்

முடக்க க்ெகாள்ளுகறீர்;
அைத உமது மடியலிருந்து எடுத்து ஓங்க

ந ர்மூலமாக்கும்.
12 பூமியன் நடுவல் இரட்ச ப்புகைளச்

ெசய்துவருகற
ேதவன்பூர்வகாலமுதல்என்னுைடய ராஜா.
13 ேதவேன நீர் உமது வல்லைமயனால்

சமுத்த ரத்ைதஇரண்டாகப் பளந்து,
தண்ணீரிலுள்ள வலுசர்ப்பங்களின்*

தைலகைளஉைடத்தீர்.
14 ேதவேன நீர் முதைலகளின் தைலகைள

நருக்க ப்ேபாட்டு,
அைத வனாந்த ரத்து மக்களுக்கு உணவாகக்

ெகாடுத்தீர்.
15ஊற்ைறயும்ஆற்ைறயும்பளந்துவ ட்டீர்;
மகா நத கைளயும்வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தீர்.
16 பகலும் உம்முைடயது, இரவும்

உம்முைடயது;

* சங்கீதம் 74:13 74:13 இந்த கடல் ப ராணி அேனக
தைலகள் ெகாண்டதாக கருதப்படுக றது. பார்க்க-சங்கீதம்
104:26, ஏசாயா 27:1
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ேதவேன நீர் ஒளிையயும் சூரியைனயும்
பைடத்தீர்.

17 பூமியன் எல்ைலகைளெயல்லாம்
த ட்டமிட்டீர்;

ேகாைடக்காலத்ைதயும் மைழகாலத்ைதயும்
உண்டாக்கனீர்.

18 ெயேகாவாேவ, எத ரி உம்ைம
ந ந்த த்தைதயும்,

மதயீன மக்கள் உமது நாமத்ைதத்
தூஷத்தைதயும்நைனத்துக்ெகாள்ளும்.

19 உமது காட்டுப்புறாவன் ஆத்துமாைவ
ெகாடூர மிருகங்களுைடயகூட்டத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்காமலிரும்;

உமது ஏைழகளின் கூட்டத்ைத என்ைறக்கும்
மறக்காமலிரும்.

20 உம்முைடய உடன்படிக்ைகைய
நைனத்தருளும்;

பூமியன்இருளானஇடங்கள்
ெகாடுைமயுள்ள குடியருப்புகளால்

நைறந்தருக்க றேத.
21 துன்பப்பட்டவன் ெவட்கத்ேதாடு

தரும்பவ டாமலிரும்;
சறுைமயும் எளிைமயுமானவன் உமது

ெபயைரத்துத க்கும்படிெசய்யும்.
22 ேதவேன, எழுந்தருளும், உமக்காக நீேர

வழக்காடும்;
மதயீனனாேல தனந்ேதாறும் உமக்கு வரும்

ந ந்ைதையநைனத்துக்ெகாள்ளும்.
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23 உம்முைடய எத ரிகளின் ஆரவாரத்ைத
மறக்காமலிரும்;

உமக்கு வ ேராதமாக எழும்புக றவர்களின்
கூச்சல்எப்ெபாழுதும்அதகரிக்க றது.

சங்கீதம் 75
அல்தஷ்ேகத் என்னும் வாத்தயத்தல்
வாச க்கும்படி பாடலின்இைசத்தைலவனுக்கு
ஆசாப்அளித்த பாடல்.
1உம்ைமத்துத க்க ேறாம்,
ேதவேன,உம்ைமத்துத க்க ேறாம்;
உமது ெபயர் அருகல் இருக்கறெதன்று

உமது அத சயமான ெசயல்கள்
அறவக்க றது.

2 நயமிக்கப்பட்ட காலத்த ேல, யதார்த்தமாக
நயாயந்தீர்ப்ேபன்.

3 பூமியானது அதன் எல்லாக்
குடிமக்கேளாடும்கைரந்துேபாக றது;

அதன்தூண்கைளநான்நைலநறுத்துக ேறன்.
(ேசலா)

4 வீம்புக்காரர்கைள ேநாக்க , வீம்பு
ேபசாமலிருங்கள்என்றும்;

துன்மார்க்கர்கைள ேநாக்க , ெகாம்ைப
உயர்த்தாமலிருங்கள் என்றும்
ெசான்ேனன்.

5 உங்கள் ெகாம்ைப உயரமாக
உயர்த்தாமலிருங்கள்;

உயர்ந்த கழுத்துைடயவர்களாகப்
ேபசாமலிருங்கள்.
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6க ழக்கலும்ேமற்கலும்வனாந்த ரதைசயலுமிருந்து
ெஜயம்வராது.

7ேதவேனநயாயாத பத ;
ஒருவைனத் தாழ்த்த , ஒருவைன

உயர்த்துகறார்.
8 கலங்க ப் ெபாங்குகற மதுபானத்தனால்

நைறந்த பாத்த ரம் ெயேகாவாவுைடய
ைகயலிருக்கறது,

அதலிருந்துஊற்றுகறார்;
பூமியலுள்ள துன்மார்க்கர்கள் அைனவரும்

அதன் வண்டல்கைள உறஞ்ச க்
குடிப்பார்கள்.

9 நாேனா என்ெறன்ைறக்கும் இைத
அறவத்து,

யாக்ேகாபன்ேதவைனக்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
10துன்மார்க்கர்களுைடயெகாம்புகைளெயல்லாம்

ெவட்டிப்ேபாடுேவன்;
நீத மானுைடயெகாம்புகேளாஉயர்த்தப்படும்.

சங்கீதம் 76
அல்தஷ்ேகத் என்னும் வாத்தயத்தல்
வாச க்கும்படி பாடலின்இைசத்தைலவனுக்கு
ஆசாப்அளித்த பாடல்.
1யூதாவல்ேதவன்அறயப்பட்டவர்;
இஸ்ரேவலில்அவருைடயெபயர்ெபரியது.
2சாேலமில்அவருைடயகூடாரமும்,
சீேயானில் அவருைடய தங்குமிடமும்

இருக்க றது.
3அங்ேகயருந்துவல்லின்அம்புகைளயும்,
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ேகடகத்ைதயும், வாைளயும், யுத்தத்ைதயும்
முறத்தார். (ேசலா)

4 மகத்துவமுள்ளவேர, ெகாள்ைளயுள்ள
மைலைளவடநீர் ப ரகாசமுள்ளவர்.

5 ைதரிய ெநஞ்சுள்ளவர்கள்
ெகாள்ைளய டப்பட்டு,

உறங்க அசந்தார்கள்;
வல்லைமயுள்ள எல்லா மனிதர்களுைடய

ைககளும் அவர்களுக்கு
உதவாமல்ேபானது.

6 யாக்ேகாபன் ேதவேன, உம்முைடய
அதட்டலின்சத்தத்தனால்

இரதங்களும் குதைரகளும் உறங்க
வழுந்தது.

7நீர், நீேர, பயங்கரமானவர்;
உமது ேகாபம் எழும்பும்ேபாது உமக்கு

முன்பாக ந ற்பவன்யார்?
8 நயாயம் வ சாரிக்கவும் பூமியல்

சறுைமப்பட்டவர்கள் யாவைரயும்
இரட்ச க்கவும்,

ேதவேனநீர் எழுந்தருளினேபாது,
9 வானத்தலிருந்து நயாயத்தீர்ப்புக்

ேகட்கச்ெசய்தீர்;
பூமி பயந்துஅமர்ந்தது. (ேசலா)
10 மனிதனுைடய ேகாபம் உமது மகைமைய

வளங்கச்ெசய்யும்;
மிஞ்சுங்ேகாபத்ைதநீர்அடக்குவீர்.
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11 ெபாருத்தைனெசய்து அைத உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
நைறேவற்றுங்கள்;

அவைரச் சூழ்ந்தருக்க ற அைனவரும்
பயங்கரமானவருக்குக்
காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவரேவண்டும்.

12ப ரபுக்களின்ஆவையஅடக்குவார்;
பூமியன் ராஜாக்களுக்கு அவர்

பயங்கரமானவர்.

சங்கீதம் 77
எதுதூன் என்னும் இராகத்தைலவனுக்கு
அளிக்கப்பட்டஆசாபன்பாடல்.
1 நான் ேதவைன ேநாக்க என்னுைடய

சத்தத்ைதஉயர்த்த க்ெகஞ்ச ேனன்,
என்னுைடய சத்தத்ைத ேதவனிடத்தல்

உயர்த்த ேனன்,
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
2 என்னுைடய ஆபத்துநாளில் ஆண்டவைரத்

ேதடிேனன்;
இரவலும் என்னுைடய ைக தளராமல்

வ ரிக்கப்பட்டிருந்தது;
என்னுைடயஆத்துமாஆறுதலைடயாமல்ேபானது.
3 நான் ேதவைன நைனத்தேபாது

அலற ேனன்;
நான் தயானிக்கும்ேபாது என்னுைடய ஆவ

ேசார்ந்துேபானது. (ேசலா)
4 நான் தூங்காதபடி என்னுைடய

கண்ணிைமகைளப்ப டித்தருக்க றீர்;
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நான்ேபசமுடியாதபடி கலக்கமைடக ேறன்.
5 ஆரம்பநாட்கைளயும், ஆரம்பகாலத்து

வருடங்கைளயும் ச ந்த க்க ேறன்.
6 இரவுேநரத்தல் என்னுைடய பாடைல நான்

நைனத்து,
என்னுைடய இருதயத்ேதாடு

ேபச க்ெகாள்ளுக ேறன்;
என்ஆவ ஆராய்ச்ச ெசய்தது.
7 ஆண்டவர் ந த்தயகாலமாகத்

தள்ளிவடுவாேரா?
இனிஒருேபாதும்தையெசய்யாமலிருப்பாேரா?
8 அவருைடய கருைப முற்றலும்

அற்றுப்ேபானேதா?
வாக்குத்தத்தமானது தைலமுைற

தைலமுைறக்கும்ஒழிந்துேபானேதா?
9ேதவன்இரக்கஞ்ெசய்யமறந்தாேரா?
ேகாபத்தனாேல தமது உருக்கமான

இரக்கங்கைளஅைடத்துக்ெகாண்டாேரா?
என்ேறன். (ேசலா)

10 அப்ெபாழுது நான்: இது என்னுைடய
பலவீனம்;

ஆனாலும் உன்னதமானவருைடய
வலதுகரத்தலுள்ள வருடங்கைள
நைனவுகூருேவன்.

11 ெயேகாவாவுைடய ெசயல்கைள
நைனவுகூருேவன்,

உம்முைடய ஆரம்பகாலத்து
அத சயங்கைளேயநைனவுகூருேவன்;
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12 உம்முைடய க ரிையகைளெயல்லாம்
தயானித்து,

உம்முைடய ெசயல்கைள ேயாச ப்ேபன்
என்ேறன்.

13 ேதவேன, உமது வழி பரிசுத்த
ஸ்தலத்தலுள்ளது;

நம்முைடயேதவைனப்ேபாலப்ெபரியேதவன்
யார்?

14அத சயங்கைளச்ெசய்க ற ேதவன்நீேர;
மக்களுக்குள்ேள உம்முைடய வல்லைமைய

வளங்கச்ெசய்தீர்.
15 யாக்ேகாபு ேயாேசப்பு என்பவர்களின்

சந்ததயாகயஉம்முைடயமக்கைள,
உமது வல்லைமயனாேல மீட்டுக்ெகாண்டீர்.

(ேசலா)
16தண்ணீர்கள்உம்ைமக்கண்டது; ேதவேன,
தண்ணீர்கள்உம்ைமக்கண்டுதத்தளித்தது;
ஆழங்களும்கலங்கனது.
17ேமகங்கள்தண்ணீர்கைளப்ெபாழிந்தது;
ஆகாயமண்டலங்கள்முழக்கமிட்டது;
உம்முைடய அம்புகளும் ெதற ப்புண்டு

பறந்தது.
18 உம்முைடய குமுறலின் சத்தம்

சுழல்காற்றல்முழங்கனது;
மின்னல்கள் உலைக ப ரகாச க்கச் ெசய்தது;

பூமி குலுங்க அத ர்ந்தது.
19 உமது வழி கடலிலும், உமது பாைதகள்

த ரண்டதண்ணீர்களிலும்இருந்தது;
உமதுகாலடிகள்ெதரியப்படாமல்ேபானது.
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20ேமாேசஆேரான்என்பவர்களின்ைகயால்,
உமதுமக்கைளஒருஆட்டுமந்ைதையப்ேபால

வழிநடத்தனீர்.

சங்கீதம் 78
ஆசாபன்மஸ்கீல்என்னும்ேபாதகப் பாடல்.
1 என் மக்கேள, என்னுைடய உபேதசத்ைதக்

ேகளுங்கள்;
என்வாயன்வார்த்ைதகளுக்குஉங்களுைடய

ெசவகைளச் சாயுங்கள்.
2 என்னுைடய வாைய உவைமகளால்

த றப்ேபன்;
ஆரம்ப காலத்தன் மைறெபாருட்கைள

ெவளிப்படுத்துேவன்.
3 அைவகைள நாங்கள் ேகள்வப்பட்டு

அற ந்ேதாம்;
எங்களுைடய முன்ேனார்கள் அைவகைள

எங்களுக்குத்ெதரிவ த்தார்கள்.
4 பன்வரும் சந்ததயான பள்ைளகளுக்கு

நாங்கள்அைவகைளமைறக்காமல்,
ெயேகாவாவன் துதகைளயும் அவருைடய

பலத்ைதயும்,
அவர் ெசய்த அவருைடய அத சயங்கைளயும்

வவரிப்ேபாம்.
5அவர்யாக்ேகாப ேல சாட்சையஏற்படுத்த ,
இஸ்ரேவலிேலேவதத்ைதநறுவ ,
அைவகைளத் தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு

அறவக்கும்படி
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நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.

6 இனிப் ப றக்கும் பள்ைளகளாகய
பன்சந்ததயார் அைத
அற ந்துெகாண்டு,

அவர்கள் எழும்ப த் தங்களுைடய
பள்ைளகளுக்கு அைவகைளச்
ெசால்லும்படிக்கும்;

7 ேதவன்ேமல் அவர்கள் தங்களுைடய
நம்ப க்ைகையைவத்து,

ேதவனுைடய ெசயல்கைள மறக்காமல்,
அவர் கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்;

8இருதயத்ைதச்ெசவ்ைவப்படுத்தாமலும்,
ேதவைனஉறுதயாகப்பற்ற க்ெகாள்ளாமலும்

இருந்த முரட்டாட்டமும் கலகமுமுள்ள
சந்ததயாகய

தங்களுைடய ப தாக்களுக்கு அவர்கள்
ஒப்பாகாதபடிக்கும், இைவகைளக்
கட்டைளய ட்டார்.

9 ஆயுதமணிந்த வல்வீரர்களான
எப்ப ராயீமீர்கள்

யுத்தநாளிேலமுதுகுகாட்டினார்கள்.
10அவர்கள்ேதவனுைடயஉடன்படிக்ைகையக்

ைகக்ெகாள்ளாமலும்,
அவருைடய கட்டைளகளின்படி நடக்கச்

சம்மத க்காமலும்,
11அவருைடயெசயல்கைளயும்,
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அவர் தங்களுக்குக் காண்பத்த
அத சயங்கைளயும்மறந்தார்கள்.

12 அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு
முன்பாக, எக ப்து ேதசத்துச் ேசாவான்
ெவளிய ேல,

அவர்அத சயமானைவகைளச்ெசய்தார்.
13 கடைலப் பளந்து, அவர்கைளக்

கடக்கச்ெசய்து,
தண்ணீைரக் குவயலாக ந ற்கும்படிச்

ெசய்தார்.
14பகலிேல ேமகத்தனாலும்,
இரவுமுழுவதும்அக்கனிெவளிச்சத்தனாலும்

அவர்கைளவழிநடத்தனார்.
15 பாைலவனத்த ேல கன்மைலகைளப்

பளந்து,
மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீைர

அவர்களுக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்தார்.
16 கன்மைலயலிருந்து நீேராட்டங்கைளப்

புறப்படச்ெசய்து,
தண்ணீைரநத ேபாலஓடிவரும்படிெசய்தார்.
17 என்றாலும், அவர்கள் பன்னும் அவருக்கு

வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்து,
பாைலவனத்த ேல உன்னதமான

ேதவனுக்குக் ேகாபம்மூட்டினார்கள்.
18 தங்களுைடய ஆைசக்ேகற்ற

உணைவக்ேகட்டு,
தங்களுைடய இருதயத்தல் ேதவைனப்

பரீட்ைசபார்த்தார்கள்.
19அவர்கள்ேதவனுக்குவேராதமாகப் ேபச :
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ேதவன் பாைலவனத்த ேல உணவுப்பந்தைய
ஆயத்தப்படுத்தக்கூடுேமா?

20இேதா அவர் கன்மைலைய அடித்ததனால்
தண்ணீர் புறப்பட்டு, நத களாகப்
புரண்டுவந்தது;

அவர்அப்பத்ைதயும்ெகாடுக்கமுடியுேமா?
தம்முைடய மக்களுக்கு இைறச்சையயும்

ஆயத்தப்படுத்துவாேரா என்றார்கள்.
21 ஆைகயால் ெயேகாவா அைதக் ேகட்டுக்

ேகாபங்ெகாண்டார்;
அவர்கள்ேதவைனவசுவாச க்காமலும்,
அவருைடய இரட்ச ப்ைப நம்பாமலும்

ேபானதனால்,
22 யாக்ேகாபுக்கு வ ேராதமாக ெநருப்பு

பற்றெயரிந்தது;
இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாகக் ேகாபம்

மூண்டது.
23 அவர் உயரத்தலுள்ள ேமகங்களுக்குக்

கட்டைளய ட்டு,
வானத்தன்கதவுகைளத்தறந்து,
24 மன்னாைவ அவர்களுக்கு ஆகாரமாகப்

ெபய்யச்ெசய்து,
வானத்தன் தானியத்ைத அவர்களுக்குக்

ெகாடுத்தார்.
25 தூதர்களின் அப்பத்ைத மனிதன்

சாப்ப ட்டான்;
அவர்களுக்கு ஆகாரத்ைதப் பூரணமாக

அனுப்பனார்.
26வானத்த ேலக ழக்குகாற்ைறவீசச்ெசய்து,
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தம்முைடய வல்லைமயனால் ெதன்றைலயும்
வீசச்ெசய்து,

27 இைறச்சைய தூைளப்ேபாலவும்,
ச றகுள்ள பறைவகைளக் கடற்கைர
மணலளவாகவும்ெபய்யச்ெசய்து,

28அைவகைளஅவர்கள்முகாமின்நடுவலும்,
அவர்கள் கூடாரங்கைளச் சுற்றலும்
இறங்கச்ெசய்தார்.

29அவர்கள்சாப்ப ட்டுதருப்தயைடந்தார்கள்;
அவர்கள் ஆைசப்பட்டைத அவர்களுக்குக்

ெகாடுத்தார்.
30 அவர்கள் தங்களுைடய ஆைசைய

ெவறுக்கவல்ைல;
அவர்களுைடய உணவு அவர்களுைடய

வாயல் இருக்கும்ேபாேத.
31ேதவேகாபம்அவர்கள்ேமல்எழும்ப ,

அவர்களில் ெகாழுத்தவர்கைள அழித்து,
இஸ்ரேவலில் வாலிபர்கைள
வழச்ெசய்தார்.

32 இைவெயல்லாம் நடந்தும், அவர் ெசய்த
அத சயங்கைளஅவர்கள்நம்பாமல்,

பன்னும்பாவஞ்ெசய்தார்கள்.
33ஆதலால்அவர்கள்நாட்கைளவீணாகவும்,
அவர்கள் வருடங்கைளப் பயங்கரத்தலும்

கழியச்ெசய்தார்.
34 அவர்கைள அவர் ெகால்லும்ேபாது

அவைரக்குற த்துவ சாரித்து,
அவர்கள் தரும்பவந்து ேதவைன

அதகாலேம ேதடி;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 78:35 cxcii சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 78:41

35ேதவன்தங்களுைடயகன்மைலெயன்றும்,
உன்னதமான ேதவன் தங்களுைடய மீட்பர்

என்றும், நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
36 ஆனாலும் அவர்கள் தங்களுைடய

வாயனால்அவருக்குவஞ்சகம் ேபச ,
தங்களுைடய நாவனால் அவரிடத்தல்

ெபாய்ெசான்னார்கள்.
37 அவர்களுைடய இருதயம் அவரிடத்தல்

நைலவரப்படவல்ைல;
அவருைடய உடன்படிக்ைகயல் அவர்கள்

உண்ைமயாகஇருக்கவல்ைல.
38 அவேரா அவர்கைள அழிக்காமல்,

இரக்கமுள்ளவராக அவர்கள்
அக்க ரமத்ைதமன்னித்தார்;

அவர் தமது கடுங்ேகாபம் முழுவைதயும்
எழுப்பாமல்,

அேநகமுைற தமது ேகாபத்ைத
வலக்கவ ட்டார்.

39அவர்கள் மாம்செமன்றும், தரும்பவராமல்
அகலுகற காற்ெறன்றும்
நைனவுகூர்ந்தார்.

40 எத்தைனமுைறேயா பாைலவனத்த ேல
அவருக்குக் ேகாபமூட்டி,

பாைலவனத்த ேலஅவைரேவதைனப்படுத்தனார்கள்.
41 அவர்கள் தரும்ப ேதவைனப் பரீட்ைச

பார்த்து,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்த ேதவைன

எரிச்சலூட்டினார்கள்.
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42 அவருைடய கரத்ைதயும், அவர் தங்கைள
எத ரிகளுக்கு வலக்க மீட்ட நாைளயும்
நைனக்காமல் ேபானார்கள்.

43 அவர் எக ப்த ேல தம்முைடய
அைடயாளங்கைளயும்,

ேசாவான் ெவளிய ேல தம்முைடய
அற்புதங்கைளயும்ெசய்தார்.

44 அவர்களுைடய நத கைள இரத்தமாக
மாற்ற ,அவர்களுைடய

ஆறுகளிலுள்ள தண்ணீைரக்
குடிக்கமுடியாதபடிெசய்தார்.

45 அவர்கைள அழிக்கும்படி வண்டு
வைககைளயும்,

அவர்கைளக் ெகடுக்கும்படி தவைளகைளயும்
அவர்களுக்குள்ேளஅனுப்பனார்.

46 அவர்களுைடய வைளச்சைலப்
புழுக்களுக்கும்,

அவர்களுைடய உைழப்பன் பலைன
ெவட்டுக்களிகளுக்கும்ெகாடுத்தார்.

47 கல்மைழயனால் அவர்களுைடய
த ராட்ைசச்ெசடிகைளயும்,

ஆலாங்கட்டியனால் அவர்களுைடய
அத்த மரங்கைளயும்அழித்து,

48 அவர்களுைடய மிருகங்கைளக்
கல்மைழக்கும்,

அவர்களுைடயஆடுமாடுகைளஇடிகளுக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.

49 தமது கடுைமயான ேகாபத்ைதயும்,
மூர்க்கத்ைதயும்,
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ப ரச்சைனையயும், உபத்த ரவத்ைதயும்,
தீங்குெசய்யும் தூதர்கைளயும்
அவர்களுக்குள்ேளஅனுப்பனார்.

50அவர்தம்முைடயேகாபத்த ற்குவழித றந்து,
அவர்களுைடய ஆத்துமாைவ
மரணத்தற்குவலக்க க்காக்காமல்,

அவர்கள் உயைரக் ெகாள்ைளேநாய்க்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.

51 எக ப்த ேல முதற்ப றந்த பள்ைளகள்
அைனத்ைதயும்,

காமின்* கூடாரங்களிேல அவர்களுைடய
ெபலனில் முதற்ப றந்த எல்ேலாைரயும்
அழித்து;

52 தம்முைடய மக்கைள ஆடுகைளப்ேபால்
புறப்படச்ெசய்து,

அவர்கைள வனாந்த ரத்த ேல
மந்ைதையப்ேபால்கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்;

53 அவர்கள் பயப்படாதபடிக்கு அவர்கைளப்
பத்த ரமாகவழிநடத்தனார்;

அவர்கள்எத ரிகைளக்கடல்மூடிப்ேபாட்டது.
54 அவர்கைளத் தமது பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்

எல்ைலவைரக்கும்,
தமது வலதுகரம் சம்பாத த்த

இந்த மைலவைரக்கும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,

* சங்கீதம் 78:51 78:51 காமின் எக ப்து ேதசத்ைத
குறக்க றது. காம் ேநாவாவன் குமாரன், எக ப்தன்
மூதாைதயர் என்றுஆதயாகமம் 10:6ல்ெசால்லியருக்க றது
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55 அவர்கள் முகத்த ற்கு முன்பாக
ேதசங்கைளத்துரத்தவ ட்டு,

ேதசத்ைதநூல்ேபாட்டுப் பங்க ட்டு,
அவர்களுைடயகூடாரங்களில்இஸ்ரேவலின்

ேகாத்த ரங்கைளக்குடிேயற்றனார்.
56 ஆனாலும் அவர்கள் உன்னதமான

ேதவைனப்பரீட்ைச பார்த்து,
அவருக்குக் ேகாபம் மூட்டி, அவருைடய

சாட்ச கைளக்ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய்,
57 தங்களுைடய முன்ேனார்கைளப்ேபால

வழிவலக ,
துேராகம்ெசய்து, ேமாசம்ேபாக்கும்

வல்ைலப்ேபால்துவண்டு,
58 தங்களுைடய ேமைடகளினால் அவருக்குக்

ேகாபம்மூட்டி,
தங்களுைடய வக்க ரகங்களினால் எரிச்சல்

உண்டாக்கனார்கள்.
59ேதவன்அைதக்ேகட்டுகடுங்ேகாபமைடந்து,
இஸ்ரேவைலமிகவும்ெவறுத்து,
60 தாம் மனிதர்களுக்குள்ேள ேபாட்ட

கூடாரமாக ய சீேலாவலுள்ள†

வாசஸ்தலத்ைதவ ட்டுவலக ,
61 தமது பலமாகய இஸ்ரேவலர்கைள

சைறயருப்புக்கும், தமது மகைமயான

† சங்கீதம் 78:60 78:60சீெலாேவாம்எருசேலமின்வடக்ேக 32
க மீதூரத்தல்இருக்கறது. இஸ்ரேவலின்ஆரம்ப நாட்களில்
ேதவனுைடய உடன்பட்டிக்ைகெபட்டி சீேலாேவாமில்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
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தம் ஜனத்ைத எத ரியன் ைகக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்து,

62 தமது மக்கைள வாளுக்கு இைரயாக்க ,
தமது சுதந்தரத்தன்ேமல்
ேகாபங்ெகாண்டார்.

63அவர்கள்வாலிபர்கைளெநருப்பு எரித்தது,
அவர்களுைடய கன்னிப்ெபண்கள்

வாழ்க்ைகப்படாமலிருந்தார்கள்.
64 அவர்களுைடய ஆசாரியர்கள் வாளால்

வழுந்தார்கள்,
அவர்களுைடயவதைவகள்அழவல்ைல.
65 அப்ெபாழுது ஆண்டவர் தூக்கம்

ெதளிந்தவைனப்ேபாலவும்,
த ராட்ைசரசத்தால் ெகம்பீரிக்க ற

பலசாலிையப்ேபாலவும்வழித்து,
66 தம்முைடய எத ரிகைளப் பன்புறமாக

அடித்து,
அவர்களுக்கு ந த்தய ந ந்ைதைய

வரச்ெசய்தார்.
67 அவர் ேயாேசப்பன் கூடாரத்ைதப்

புறக்கணித்தார்;
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைத அவர்

ெதரிந்துெகாள்ளாமல்,
68 யூதா ேகாத்த ரத்ைதயும் தமக்குப்

ப ரியமான சீேயான் மைலையயும்
ெதரிந்துெகாண்டார்.

69 தம்முைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத
மைலகைளப்ேபாலவும்,
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என்ைறக்கும் ந ற்கும்படி தாம்
அஸ்தபாரப்படுத்தனபூமிையப்ேபாலவும்
கட்டினார்.

70 தம்முைடய ஊழியனாகய தாவீைதத்
ெதரிந்துெகாண்டு,

ஆட்டுத்ெதாழுவங்களிலிருந்து அவைன
எடுத்தார்.

71 கறவலாடுகளின் பன்னாகத் த ரிந்த
அவைன,

தம்முைடயமக்களாகயயாக்ேகாைபயும்
தம்முைடய சுதந்தரமாக ய இஸ்ரேவைலயும்

ேமய்ப்பதற்காக,
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்.
72 இவன் அவர்கைளத் தன்னுைடய

இருதயத்தன் உண்ைமயன்படிேய
ேமய்த்து,

தன்னுைடய ைககளின் த றைமயனால்
அவர்கைளநடத்தனான்.

சங்கீதம் 79
ஆசாபன்துத ப் பாடல்.
1 ேதவேன, அன்னிய ேதசத்தார்கள் உமது

சுதந்தரத்தல்வந்து,
உமதுபரிசுத்தஆலயத்ைதத்தீட்டுப்படுத்த ,
எருசேலைமமண்ேமடுகளாக்கனார்கள்.
2 உமது ஊழியக்காரர்களின் ப ேரதங்கைள

வானத்துப்பறைவகளுக்கும்,
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உமது பரிசுத்தவான்களின் சரீரத்ைதப்
பூமியன்மிருகங்களுக்கும்இைரயாகக்
ெகாடுத்தார்கள்.

3 எருசேலைமச் சுற்றலும் அவர்களுைடய
இரத்தத்ைத தண்ணீைரப்ேபாலச்
ச ந்தனார்கள்;

அவர்கைளஅடக்கம்ெசய்பவருமில்ைல.
4எங்களுைடயஅயலாருக்குந ந்ைதயும்,
எங்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாருக்கு

இகழ்ச்ச யும், நைகப்புமாேனாம்.
5 எதுவைரக்கும் ெயேகாவாேவ! நீர்

என்ைறக்கும் ேகாபமாகஇருப்பீேரா?
உம்முைடய எரிச்சல் ெநருப்ைபப்ேபால்

எரியுேமா?
6உம்ைமஅறயாத ேதசங்கள்ேமலும்,
உமது ெபயைர ெதாழுதுெகாள்ளாத

ராஜ்ஜியங்கள்ேமலும்,
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்ைதஊற்றவடும்.
7அவர்கள்யாக்ேகாைபஅழித்து,
அவன்குடியருப்ைபப் பாழாக்கனார்கேள.
8 முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமங்கைள

எங்களுக்கு வேராதமாக
நைனயாமலிரும்;

உம்முைடய இரக்கங்கள் சீக்க ரமாக
எங்களுக்குேநரிடுவதாக;

நாங்கள்மிகவும்தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாேனாம்.
9 எங்கைள இரட்ச க்கும் ேதவேன, நீர் உமது

ெபயரின் மகைமக்காக எங்களுக்கு
உதவெசய்து,
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உமதுெபயருக்காக எங்கைளவடுவத்து,
எங்களுைடயபாவங்கைளமன்னியும்.
10 அவர்களுைடய ேதவன் எங்ேக என்று

அன்னியேதசத்தார் ெசால்வாேனன்?
உமது ஊழியக்காரர்களுைடய ச ந்தப்பட்ட

இரத்தத்தன்பழிவாங்குதல்
ேதசங்களுக்குள்ேள எங்களுைடய

கண்களுக்கு முன்பாக வளங்கும்படி
ெசய்யும்.

11 கட்டுண்டவனுைடய ெபருமூச்சு உமக்கு
முன்பாகவரட்டும்;

ெகாைலக்கு நயமிக்கப்பட்டவர்கைள உமது
கரத்தனால்உய ேராடுகாத்தருளும்.

12ஆண்டவேர,எங்களுைடயஅயலார்உம்ைம
ந ந்த த்த ந ந்ைதைய,

ஏழு மடங்காக அவர்களுைடய மடிய ேல
தரும்பச்ெசய்யும்.

13 அப்ெபாழுது, உம்முைடய மக்களும்
உம்முைடய ேமய்ச்சலின்
ஆடுகளுமாகய நாங்கள் உம்ைம
என்ெறன்ைறக்கும்புகழுேவாம்;

தைலமுைற தைலமுைறயாக உமது
துதையச்ெசால்லிவருேவாம்.

சங்கீதம் 80
எடூத் என்னும் வாத்தயத்தல் வாச க்க
இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
ஆசாபன்பாடல்.
1இஸ்ரேவலின்ேமய்ப்பேர,
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ேயாேசப்ைப ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால்
நடத்துகறவேர,

ெசவெகாடும்; ேகருபீன்கள் மத்தயல்
தங்குகறவேர, ப ரகாச யும்.

2 எப்ப ராயீம் ெபன்யமீன் மனாேச
என்பவர்களுக்கு முன்பாக, நீர் உமது
வல்லைமையஎழுப்ப ,

எங்கைளக்காப்பாற்றவந்தருளும்.
3 ேதவேன, எங்கைளத் தருப்ப க்

ெகாண்டுவாரும்,
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.
4ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உமது மக்களின் வண்ணப்பத்த ற்கு

வ ேராதமாக நீர்
எதுவைரக்கும் ேகாபங்ெகாள்வீர்.
5 கண்ணீராகய அப்பத்ைத அவர்களுக்கு

உணவாகவும்,
மிகுதயான கண்ணீைரேய அவர்களுக்குப்

பானமாகவும்ெகாடுத்தீர்.
6 எங்களுைடய அயலாருக்கு எங்கைள

வழக்காகைவக்க றீர்;
எங்களுைடய எத ரிகள் எங்கைளக்

ேகலிெசய்க றார்கள்.
7 ேசைனகளின் ேதவேன, எங்கைளத்

தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.
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8நீர்எக ப்தலிருந்துஒருத ராட்ைசக்ெகாடிையக்
ெகாண்டுவந்து,

ேதசங்கைளத்துரத்தவ ட்டு,அைதநாட்டினீர்.
9அதற்குஇடத்ைதஆயத்தப்படுத்தனீர்;
அதுேவரூன்ற , ேதசெமங்கும்படர்ந்தது.
10 அதன் நழலால் மைலகளும் அதன்

கைளகளால் உயர்ந்து வளர்ந்த
ேகதுருக்களும்மூடப்பட்டது.

11 அது தன்னுைடய ெகாடிகைளக் மத்தய
தைரக் கடல்வைரக்கும்,

தன்னுைடய கைளகைள ஆறுவைரக்கும்
படரவ ட்டது.

12 இப்ெபாழுேதா வழிநடக்க ற அைனவரும்
அைதப் பற க்கும்படியாக,

அதன்அைடப்புகைளஏன்தகர்த்துப்ேபாட்டீர்?
13காட்டுப்பன்ற அைதஉழுதுேபாடுக றது,
ெவளியன் மிருகங்கள் அைத

ேமய்ந்துேபாடுக றது.
14 ேசைனகளின் ேதவேன, தரும்ப

வாரும், வானத்தலிருந்து
கண்ேணாக்க ப்பார்த்து,

இந்தத்த ராட்ைசச்ெசடிையவ சாரித்தருளும்;
15 உம்முைடய வலதுகரம் ஊன்றய

ெகாடிையயும்,
உமக்கு நீர் த டப்படுத்தன கைளையயும்

பாதுகாத்தருளும்.
16அது ெநருப்பால் சுடப்பட்டும் ெவட்டப்பட்டும்

ேபானது;
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உம்முைடய முகத்தன் பயமுறுத்தலால்
அழிந்துேபாக றார்கள்.

17 உமது கரம் உமது வலதுபக்கத்து
மனிதன்மீதலும்,

உமக்கு நீர் த டப்படுத்தன மனிதகுமாரன்
மீதலும்இருப்பதாக.

18 அப்ெபாழுது உம்ைமவ ட்டுப்
பன்வாங்கமாட்ேடாம்;

எங்கைள உய ர்ப்பயும், அப்ெபாழுது உமது
ெபயைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்.

19ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்;
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.

சங்கீதம் 81
க த்தீத் என்னும்இைசக்கருவையவாச க்கும்
இராகத்தைலவனுக்குஆசாப்அளித்த பாடல்.
1 நம்முைடய ெபலனாகய ேதவைனக்

ெகம்பீரமாகப் பாடி,
யாக்ேகாபன் ேதவைனக்குறத்து

ஆர்ப்பரியுங்கள்.
2 தம்புரு வாச த்து, வீைணையயும் இனிய

ஓைசயான சுரமண்டலத்ைதயும்
எடுத்து,

பாட்டு பாடுங்கள்.
3மாதப்ப றப்பலும், நயமித்தகாலத்தலும்,
நம்முைடய பண்டிைகநாட்களிலும், எக்காளம்

ஊதுங்கள்.
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4இதுஇஸ்ரேவலுக்குப்ஆைணயும்,
யாக்ேகாபன் ேதவன்வதத்த கட்டைளயுமாக

இருக்க றது.
5 நாம் அறயாத ெமாழிையக்ேகட்ட

எக ப்துேதசத்ைதவ ட்டுப்
புறப்படும்ேபாது,

இைத ேயாேசப்ப ேல சாட்ச யாக
ஏற்படுத்தனார்.

6 அவனுைடய ேதாைளச் சுைமக்கு
வலக்க ேனன்;

அவனுைடய ைககள் கூைடக்கு
வடுவக்கப்பட்டது.

7 ெநருக்கத்த ேல நீ கூப்ப ட்டாய், நான்
உன்ைனத்தப்புவத்ேதன்;

இடிமுழக்கம்உண்டாகும்மைறவ டத்தலிருந்து
உனக்குஉத்த ரவுஅருளிேனன்;

ேமரிபாவன்தண்ணீர்கள்அருகல்உன்ைனச்
ேசாத த்துஅற ந்ேதன். (ேசலா)

8 என்னுைடய மக்கேள ேகள், உனக்குச்
சாட்ச ய ட்டுச்ெசால்லுேவன்;

இஸ்ரேவேல, நீ எனக்குச் ெசவெகாடுத்தால்
நலமாகஇருக்கும்.

9உனக்குள்ேவறுேதவன்உண்டாயருக்கேவண்டாம்;
அந்நய ேதவைனநீவணங்கவும் ேவண்டாம்.
10 உன்ைன எக ப்து ேதசத்தலிருந்து

புறப்படச்ெசய்த உன்னுைடய
ேதவனாகயெயேகாவா நாேன;

உன்னுைடய வாைய வ ரிவாகத் த ற, நான்
அைதந ரப்புேவன்.
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11 என்னுைடய மக்கேளா என்னுைடய
சத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடுக்கவல்ைல;

இஸ்ரேவல்என்ைனவரும்பவல்ைல.
12 ஆைகயால் அவர்கைள அவர்கள்

இருதயத்தன் கடினத்தற்கு
வ ட்டுவ ட்ேடன்;

தங்களுைடய ேயாசைனகளின்படிேய
நடந்தார்கள்.

13 ஆ, என்னுைடய மக்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுத்து,

இஸ்ரேவல் என்னுைடய வழிகளில் நடந்தால்
நலமாகஇருக்கும்!

14 நான் சீக்க ரத்தல் அவர்களுைடய
எத ராளிகைளத்தாழ்த்த ,

என்னுைடய ைகைய அவர்கள் எத ரிகளுக்கு
வ ேராதமாகத் தருப்புேவன்.

15 அப்ெபாழுது ெயேகாவாைவப்
பைகக்க றவர்கள் அவருக்கு வஞ்சகம்
ேபச அடங்குவார்கள்;

அவர்களுைடய காலம் என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்.

16 ெசழுைமயான ேகாதுைமயனால்
அவர்களுக்குஉணவளிப்பார்;

கன்மைலயன் ேதனினால் உன்ைனத்
தருப்தயாக்குேவன்.

சங்கீதம் 82
ஆசாபன்பாடல்.
1ேதவசைபய ேலேதவன்எழுந்தருளியருக்க றார்;
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ெதய்வங்களின் நடுவ ேல அவர் நயாயம்
வ சாரிக்க றார்.

2 எதுவைரக்கும் நீங்கள் அநயாயத்
தீர்ப்புச்ெசய்து,

துன்மார்க்கர்களுக்கு முகதாட்சணியம்
ெசய்வீர்கள். (ேசலா)

3 ஏைழக்கும் த க்கற்றபள்ைளக்கும்
நயாயஞ்ெசய்து,

சறுைமப்பட்டவனுக்கும் த க்கற்றவனுக்கும்
நீத ெசய்யுங்கள்.

4 பலவீனைனயும் எளியவைனயும்
வடுவத்து,

துன்மார்க்கர்களின் ைகக்கு அவர்கைளத்
தப்புவயுங்கள்.

5அறயாமலும்உணராமலும்இருக்கறார்கள்,
இருளிேல நடக்க றார்கள்; ேதசத்தன்

அஸ்தபாரங்கெளல்லாம்அைசக றது.
6நீங்கள்ெதய்வங்கள்என்றும்,
நீங்கெளல்ேலாரும் உன்னதமான

ேதவனுைடய மக்கள் என்றும் நான்
ெசால்லியருந்ேதன்.

7 ஆனாலும் நீங்கள் மனிதர்கைளப்ேபாலச்
ெசத்து,

உலகப்ப ரபுக்களில் ஒருவைனப்ேபால
வழுந்துேபாவீர்கள்.

8 ேதவேன, எழுந்தருளும், பூமிக்கு
நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்;

நீேர எல்லா ேதசங்கைளயும் சுதந்தரமாகக்
ெகாண்டிருப்பவர்.
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சங்கீதம் 83
ஆசாபன்பாடல்.
1ேதவேன,மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்,
ேபசாமல் இருக்கேவண்டாம்; ேதவேன,

சும்மாயருக்க ேவண்டாம்.
2இேதா,உம்முைடயஎத ரிகள்ெகாந்தளித்து,
உம்முைடய பைகஞர் தைலைய

உயர்த்துகறார்கள்.
3 உமது மக்களுக்கு வேராதமாக சத ெசய்ய

ேயாச த்து,
உமது மைறவல் இருக்கறவர்களுக்கு

வேராதமாகஆேலாசைனெசய்க றார்கள்.
4அவர்கள்இனிஒரு ேதசமாகஇல்லாமலும்,
இஸ்ரேவலின் ெபயர் இனி

நைனக்கப்படாமலும் ேபாவதற்காக,
அவர்கைள அழிப்ேபாம் வாருங்கள்

என்கறார்கள்.
5இப்படி, ஏேதாமின்கூடாரத்தார்களும்,
இஸ்மேவலர்களும், ேமாவாப யர்களும்,

ஆகாரியர்களும்,
6 ேகபாலர்களும், அம்ேமானியர்களும்,

அமேலக்கயர்களும்,
தீருவன் குடிமக்கேளாடுகூடிய

ெபலிஸ்தர்களும்,
7 ஒேர மனேதாடு முடிெவடுத்து

ஆேலாசைனெசய்து,
உமக்கு வ ேராதமாக ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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8அசீரியர்களும்அவர்கேளாேடகூடக்கலந்து,
ேலாத்தன் சந்தத களுக்கு பலமானார்கள்.

(ேசலா)
9மீதயானியர்களுக்குச்ெசய்ததுேபாலவும்,
கீேசான் என்னும் ஆற்றன் அருகல்

எந்ேதாரிேலஅழிக்கப்பட்டு,
10நலத்த ற்குஎருவாய்ப்ேபானசெசரா,
யாபீன்என்பவர்களுக்குச்ெசய்ததுேபாலவும்,

அவர்களுக்குச்ெசய்யும்.
11அவர்கைளயும் அவர்கள் அத பத கைளயும்

ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும்,
அவர்கள் ப ரபுக்கைளெயல்லாம்

ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும்
சமமாக்கும்.

12 ேதவனுைடய வாசஸ்தலங்கைள
எங்களுக்குச் சுதந்தரமாக
நாங்கள் கட்டிக்ெகாள்ேவாம் என்று
ெசால்லுகறார்கேள.

13 என் ேதவேன, அவர்கைளச் சுழல்காற்றன்
புழுதக்கும்,

காற்று முகத்தல் பறக்கும் துரும்புக்கும்
சமமாக்கும்.

14ெநருப்புகாட்ைடக்ெகாளுத்துவதுேபாலவும்,
அக்கனிஜூவாைலகள்மைலகைளஎரிப்பது

ேபாலவும்,
15 நீர் உமது புயலினாேல அவர்கைளத்

ெதாடர்ந்து,
உமது ெபருங்காற்றனாேல அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்யும்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 83:16 ccviii சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 84:3

16 ெயேகாவாேவ, அவர்கள் உமது ெபயைரத்
ேதடும்படிக்கு,

அவர்கள் முகங்கைள அவமானத்தாேல
மூடும்.

17 ேயேகாவா என்னும் ெபயைர உைடய
ேதவேன

நீர் ஒருவேர பூமியைனத்தன்ேமலும்
உன்னதமானேதவன்என்றுமனிதர்கள்
உணரும்படி,

18அவர்கள்என்ைறக்கும்ெவட்க க் கலங்க ,
அவமானமைடந்துஅழிந்துேபாவார்களாக.

சங்கீதம் 84
கீத்த த் என்னும் வாத்தயத்தல் இைசக்கும்
இராகத்தைலவனுக்குக்ேகாராகன்குடும்பம்
அளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
1ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உமது வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு

இன்பமானைவகள்!
2 என்னுைடய ஆத்துமா ெயேகாவாவுைடய

ஆலயமுற்றங்களின்ேமல் வாஞ்ைசயும்
ஆவலுமாகஇருக்க றது;

என்னுைடயஇருதயமும் என்னுைடய சரீரமும்
உயருள்ள ேதவைன ேநாக்க க் ெகம்பீர
சத்தமிடுக றது.

3 என்னுைடய ராஜாவும் என் ேதவனுமாகய
ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,

உம்முைடய பீடங்களின் அருகல்
அைடக்கலான்குருவக்குவீடும்,
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தைகவலான் குருவக்குத் தன்னுைடய
குஞ்சுகைள ைவக்கும் கூடும்
கைடத்தேத.

4 உம்முைடய வீட்டில் தங்க இருக்க றவர்கள்
பாக்கயவான்கள்;

அவர்கள் எப்ெபாழுதும் உம்ைமத்
துத த்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள் (ேசலா)

5உம்மிேலெபலன்ெகாள்ளுகறமனிதனும்,
தங்களுைடயஇருதயங்களில்ெசவ்ைவயான

வழிகைளக் ெகாண்டிருக்க றவர்களும்
பாக்கயவான்கள்.

6 அழுைகயன் பள்ளத்தாக்ைக உருவ
நடந்து அைத நீரூற்றாக்க க்
ெகாள்ளுகறார்கள்;

மைழயும்குளங்கைளந ரப்பும்.
7அவர்கள்பலத்தன்ேமல்பலம்அைடந்து,
சீேயானிேல ேதவசந்ந தயல் வந்து

காணப்படுவார்கள்.
8ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்;
யாக்ேகாபன் ேதவேன, ெசவெகாடும்.

(ேசலா)
9 எங்கள் ேகடகமாக ய ேதவேன,

கண்ேணாக்கமாகஇரும்;
நீர் அப ேஷகம் ெசய்தவரின் முகத்ைதப்

பாரும்.
10 ஆயரம் நாைளவ ட உமது முற்றங்களில்

ெசல்லும்ஒேர நாள்நல்லது;
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துன்மார்க்கர்களின் கூடாரங்களில்
தங்கயருப்பைதவ ட

என் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
வாசற்படியல் காத்தருப்பைதேய
ெதரிந்துெகாள்ளுேவன்.

11 ேதவனாகய ெயேகாவா சூரியனும்
ேகடகமுமானவர்;

ெயேகாவா கருைபையயும் மகைமையயும்
அருளுவார்;

உத்தமமாக நடக்க றவர்களுக்கு நன்ைமைய
வழங்காமல்இருக்கமாட்டார்.

12ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உம்ைம நம்பயருக்க ற மனிதன்

பாக்கயவான்.

சங்கீதம் 85
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு
அளித்ததுத ப் பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உமது ேதசத்தன்ேமல்

ப ரியம்ைவத்து,
யாக்ேகாபன்சைறயருப்ைபத்தருப்பனீர்.
2உமதுமக்களின்அக்க ரமத்ைதமன்னித்து,
அவர்கள் பாவத்ைதெயல்லாம் மூடினீர்.

(ேசலா)
3 உமது உக்க ரத்ைதெயல்லாம்

அடக்க க்ெகாண்டு,
உமது ேகாபத்தன் எரிச்சைலவ ட்டுத்

தரும்பனீர்.
4எங்கள்இரட்ச ப்பன்ேதவேன,
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நீர் எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
எங்கள்ேமலுள்ள உமது ேகாபத்ைத

ஆறச்ெசய்யும்.
5 என்ைறக்கும் எங்கள்ேமல் ேகாபமாக

இருப்பீேரா?
தைலமுைற தைலமுைறயாக உமது

ேகாபத்ைதநீடித்தருக்கச்ெசய்வீேரா?
6உமதுமக்கள்உம்மில் மக ழ்ந்தருக்கும்படி
நீர்எங்கைளத்தரும்பஉய ர்ப்ப க்கமாட்டீேரா?
7 ெயேகாவாேவ, உமது கருைபைய

எங்களுக்குக்காண்பத்து,
உமது இரட்ச ப்ைப எங்களுக்கு

அருளிச்ெசய்யும்.
8 கர்த்தராக ய ேதவன் ெசால்வைதக்

ேகட்ேபன்;
அவர்தம்முைடயமக்களுக்கும்
தம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கும்

சமாதானம்கூறுவார்;
அவர்கேளா மத ேகட்டுக்குத்

தரும்பாமலிருப்பார்களாக.
9 நம்முைடய ேதசத்தல் மகைம

தங்கயருக்கும்படி,
அவருைடய இரட்ச ப்பு அவருக்குப்

பயந்தவர்களுக்குச்சமீபமாயருக்க றது.
10 கருைபயும், சத்தயமும் ஒன்ைறெயான்று

சந்த க்கும்,
நீதயும் சமாதானமும் ஒன்ைறெயான்று

முத்தஞ்ெசய்யும்.
11சத்தயம்பூமியலிருந்துமுைளக்கும்,
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நீத வானத்தலிருந்துகீேழ பார்க்கும்.
12ெயேகாவா நன்ைமயானைதத்தருவார்;
நம்முைடய ேதசமும் தன்னுைடய பலைனக்

ெகாடுக்கும்.
13நீத அவருக்குமுன்னாகச்ெசன்று,
அவருைடய அடிச்சுவடுகளின் வழிய ேல

நம்ைமநறுத்தும்.

சங்கீதம் 86
தாவீதன்ெஜபம்.
1ெயேகாவாேவ,உமதுெசவையச் சாய்த்து,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்;
நான் ஏழ்ைமயும் ஒடுக்கப்பட்டவனுமாக

இருக்க ேறன்.
2என்னுைடயஆத்துமாைவக்காத்தருளும்,
நான்பக்தயுள்ளவன்;
என் ேதவேன, உம்ைம நம்பயருக்க ற உமது

அடிேயைனநீர்இரட்ச யும்.
3ஆண்டவேர, எனக்குஇரங்கும், நாள்ேதாறும்

உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்.
4 உமது அடிேயனுைடய ஆத்துமாைவ

மக ழ்ச்ச யாக்கும்;
ஆண்டவேர, உம்மிடத்தல் என்னுைடய

ஆத்துமாைவஉயர்த்துக ேறன்.
5 ஆண்டவேர, நீர் நல்லவரும்,

மன்னிக்க றவரும்,
உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுகற

எல்ேலார்ேமலும் கருைப
மிகுந்தவருமாகஇருக்க றீர்.
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6 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ெஜபத்த ற்குச்
ெசவெகாடுத்து,

என்னுைடயவண்ணப்பங்களின்சத்தத்ைதத்
கவனியும்.

7 நான் துயரப்படுக ற நாளில் உம்ைம
ேநாக்க க்கூப்படுேவன்;

நீர் என்ைனக்ேகட்டருளுவீர்.
8ஆண்டவேர, ெதய்வங்களுக்குள்ேள உமக்கு

இைணயுமில்ைல;
உம்முைடயெசயல்களுக்குஒப்புமில்ைல.
9 ஆண்டவேர, நீர் உண்டாக்கன எல்லா

ேதசங்களும்வந்து,
உமக்கு முன்பாகப் பணிந்து, உமது ெபயைர

மகைமப்படுத்துவார்கள்.
10 ேதவேன நீர் மகத்துவமுள்ளவரும்

அத சயங்கைளச் ெசய்க றவருமாக
இருக்க றீர்;

நீர்ஒருவேர ேதவன்.
11 ெயேகாவாேவ, உமது வழிைய எனக்குப்

ேபாத யும்,
நான்உமதுசத்தயத்த ேலநடப்ேபன்;
நான் உமது ெபயருக்குப் பயந்தருக்கும்படி

என்னுைடய இருதயத்ைத
ஒருமுகப்படுத்தும்.

12என்ேதவனாகயஆண்டவேர;
உம்ைம என்னுைடய முழு இருதயத்ேதாடும்

துத த்து,
உமது ெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்

மகைமப்படுத்துேவன்.
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13 நீர் எனக்குப் பாராட்டின உமது கருைப
ெபரியது;

என்னுைடய ஆத்துமாைவத் தாழ்ந்த
பாதாளத்த ற்குத்தப்புவ த்தீர்.

14 ேதவேன, அகங்காரிகள் எனக்கு
வ ேராதமாக எழும்புக றார்கள்,

ெகாடுைமக்காரராக ய கூட்டத்தார்கள்
என்னுைடய உயைர வாங்கத்
ேதடுக றார்கள்,

உம்ைமத் தங்களுக்கு முன்பாக நறுத்த
பார்க்காமலிருக்கறார்கள்.

15ஆனாலும்ஆண்டவேர, நீர் மனவுருக்கமும்,
இரக்கமும், நீடிய ெபாறுைமயும், பூரண

கருைபயும்,
சத்தயமுமுள்ளேதவன்.
16என்ேமல் ேநாக்கமாக , எனக்குஇரங்கும்;
உமது வல்லைமைய உமது அடியானுக்கு

அருளி,
உமதுஅடியாளின்மகைனக்காப்பாற்றும்.
17ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குத்துைணெசய்து
என்ைனத் ேதற்றுகறைத என்னுைடய

பைகஞர்கண்டுெவட்கப்படும்படிக்கு,
எனக்கு அநுகூலமாக ஒரு அைடயாளத்ைதக்

காண்பத்தருளும்.

சங்கீதம் 87
ேகாராகன்மகன்களுைடயபாடல்.
1 அவர் அஸ்தபாரம் பரிசுத்த மைலகளில்

இருக்க றது.
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2 ெயேகாவா யாக்ேகாபன் தங்குமிடங்கள்
எல்லாவற்ைறவ ட

சீேயானின் வாசல்களில் ப ரியமாக
இருக்க றார்.

3 ேதவனுைடய நகரேம! உன்ைனக் குறத்து
மகைமயானவேசஷங்கள் ேபசப்படும்.
(ேசலா)

4 என்ைன அறந்தவர்களுக்குள்ேள
ராகாைபயும் பாப ேலாைனயும்
குறத்துப் ேபசுேவன்;

இேதா,ெபலிஸ்தயர்களிலும்,தீரியர்களிலும்,
எத்த ேயாப்ப யர்களிலுங்கூட, இன்னான்

அங்ேக ப றந்தான்என்றும்;
5 சீேயாைனக் குறத்து, இன்னான்

இன்னான் அத ேல ப றந்தாெனன்றும்
ெசால்லப்படும்;

உன்னதமான ேதவன் தாேம அைத
உறுத ப்படுத்துவார்.

6ெயேகாவா மக்கைளப்ெபயெரழுதும்ேபாது,
இன்னான் அத ேல ப றந்தான் என்று

அவர்கைளக்கணக்ெகடுப்பார். (ேசலா)
7 எங்களுைடய ஊற்றுகெளல்லாம் உன்னில்

இருக்க றதுஎன்று
பாடுவாரும் ஆடுவாரும் ஒன்றாக

ெசால்லுவார்கள்.

சங்கீதம் 88
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு
அளித்த துத ப் பாடல். இது ேவதைன
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தரும் ஒரு ேநாையப் பற்றயது. இது
எஸ்ராகயனாகய ஏமானின்மஸ்கீல்என்னும்
ஒருபாடல்.
1 என்னுைடய இரட்ச ப்பன் ேதவனாகய

ெயேகாவாேவ,
இரவும் பகலும் உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்.
2 என் வண்ணப்பம் உமது சமுகத்தல்

வருவதாக;
என்னுைடய கூப்படுதலுக்கு உமது

ெசவையச் சாய்த்தருளும்.
3 என்னுைடய ஆத்துமா துக்கத்தால்

நைறந்தருக்க றது;
என்னுைடய உய ர் பாதாளத்த ற்கு அருகல்

வந்தருக்க றது.
4 நான் குழியல் இறங்குகறவர்கேளாடு

நைனக்கப்பட்டு,
ெபலனற்றமனிதைனப்ேபாலஆேனன்.
5 மரித்தவர்களில் ஒருவைனப்ேபால்

தள்ளப்பட்டிருக்க ேறன்;
நீர்இனி ஒருேபாதும்நைனயாதபடி,
உமது ைகயால் அறுக்கப்பட்டுேபாய்க்

கல்லைறகளிேலக டக்க றவர்கைளப்ேபாலாேனன்.
6 என்ைனப் பாதாளக்குழியலும் இருளிலும்

ஆழங்களிலும்ைவத்தீர்.
7 உம்முைடய ேகாபம் என்ைன

அமிழ்த்துகறது;
உம்முைடய அைலகள் எல்லாவற்றனாலும்

என்ைனவருத்தப்படுத்துகறீர். (ேசலா)
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8 எனக்கு அறமுகமானவர்கைள எனக்குத்
தூரமாகவலக்க ,

அவர்களுக்குஎன்ைனஅருவருப்பாக்கனீர்;
நான் ெவளிேயற முடியாதபடி

அைடபட்டிருக்க ேறன்.
9 துக்கத்தனால் என்னுைடய கண்

ெதாய்ந்துேபானது;
ெயேகாவாேவ, அநுதனமும் நான் உம்ைம

ேநாக்க க்கூப்ப ட்டு,
உமக்கு ேநராக என்னுைடய ைககைள

வ ரிக்க ேறன்.
10 இறந்தவர்களுக்கு அத சயங்கைளச்

ெசய்வீேரா?
ெசத்துப்ேபான வீரர்கள் எழுந்து உம்ைமத்

துத ப்பார்கேளா? (ேசலா)
11கல்லைறக்குழியல்உமதுகருைபயும்,
அழிவல் உமது உண்ைமயும்

வவரிக்கப்படுேமா?
12இருளில் உமது அத சயங்களும், மறதயன்

பூமியல்உமது
நீதயும்அறயப்படுேமா?
13 நாேனா ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்;
காைலய ேல என்னுைடய வண்ணப்பம்

உமக்குமுன்பாகவரும்.
14 ெயேகாவாேவ, ஏன் என்னுைடய

ஆத்துமாைவத்தள்ளிவடுக றீர்?
ஏன்உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்க றீர்?
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15 சறுவயதுமுதல் நான் பாத க்கப்பட்டவனும்
இறந்துேபாக றவனுமாகஇருக்க ேறன்;

உம்மால் வரும் த கல்கள் என்ேமல்
சுமந்தருக்க றது,

நான்மனங்கலங்குக ேறன்.
16 உம்முைடய எரிச்சல்கள் என்ேமல்

புரண்டுேபாக றது;
உம்முைடய பயங்கரங்கள் என்ைன

அழிக்க றது.
17அைவகள் நாள்ேதாறும் தண்ணீைரப்ேபால்

என்ைனச்சூழ்ந்து,
ஒன்றாக என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறது.
18 நண்பைனயும் ேதாழைனயும் எனக்குத்

தூரமாகவலக்கனீர்;
எனக்கு அறமுகமானவர்கள் மைறந்து

ேபானார்கள்.

சங்கீதம் 89
எஸ்ரானாகய ஏத்தானின் மஸ்கீல் என்னும்
ேபாதக பாடல்.
1 ெயேகாவாவன் கருைபகைள

என்ெறன்ைறக்கும்பாடுேவன்;
உமது உண்ைமையத் தைலமுைற

தைலமுைறயாக என்னுைடய
வாயனால்அறவப்ேபன்.

2 கருைப என்ெறன்ைறக்கும்
உறுத ப்பட்டிருக்கும்;

உமதுஉண்ைமையவானங்களிேலநறுவுவீர்
என்ேறன்.
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3 என்னால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவேனாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து,

என்னுைடயஊழியனாகயதாவீைத ேநாக்க :
4 என்ெறன்ைறக்கும் உன்னுைடய சந்ததைய

நைலநறுத்த ,
தைலமுைற தைலமுைறயாக உன்னுைடய

சங்காசனத்ைத நறுவுேவன் என்று
ஆைணயட்ேடன்என்றீர். (ேசலா)

5 ெயேகாவாேவ, வானங்கள் உம்முைடய
அத சயங்கைளத்துத க்கும்,

பரிசுத்தவான்களின் சைபய ேல உம்முைடய
உண்ைமயும்வளங்கும்.

6 வானத்தல் ெயேகாவாவுக்கு சமமானவர்
யார்?

பலவான்களின் மகன்களில் ெயேகாவாவுக்கு
ஒப்பானவர்யார்?

7 ேதவன் பரிசுத்தவான்களுைடய
ஆேலாசைனச் சைபயல் மிகவும்
பயப்படத்தக்கவர்,

தம்ைமச் சூழ்ந்தருக்க ற அைனவராலும்
பயப்படத்தக்கவர்.

8ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமப்ேபால வல்லைமயுள்ள ெயேகாவா

யார்?
உம்முைடய உண்ைம உம்ைமச்

சூழ்ந்தருக்க றது.
9 ேதவேன நீர் கடலின் ெபருைமைய

ஆளுகறவர்;
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அதன்அைலகள்எழும்பும்ேபாதுஅைவகைள
அடங்கச்ெசய்க றீர்.

10 நீர் ராகாைப* ெவட்டப்பட்ட
ஒருவைனப்ேபால்ெநாறுக்கனீர்;

உமது வல்லைமயான கரத்தனால்
உம்முைடயஎத ரிகைளச் ச தறடித்தீர்.

11 வானங்கள் உம்முைடயது, பூமியும்
உம்முைடயது,

பூேலாகத்ைதயும்அதலுள்ளஎல்ேலாைரயும்
நீேரஅஸ்த பாரப்படுத்தனீர்.
12 வடக்ைகயும் ெதற்ைகயும் நீர்

உண்டாக்கனீர்;
தாேபாரும் † எர்ேமானும்‡ உம்முைடய ெபயர்

வளங்கக்ெகம்பீரிக்கும்.
13உமக்குவல்லைமயுள்ளைகஇருக்கறது;
உம்முைடயைகபராக்க ரமமுள்ளது;
உம்முைடயவலதுைகஉன்னதமானது.
14 நீதயும் நயாயமும் உம்முைடய

சங்காசனத்தன்ஆதாரம்;
கருைபயும் சத்தயமும் உமக்கு முன்பாக

நடக்கும்.

* சங்கீதம் 89:10 89:10 ராகாப் ஒரு கற்பைனயான கடல்
ப ராணி. ேயாபு 9:13, 26:12,ஏசாயா 51:9 87:4. ல்குற ப்ப டப்பட்ட
ராகாப் புராணக் கைதகளிகளின் கடல் பாம்பு ஆகும்
† சங்கீதம் 89:12 89:12 தாேபார் ஒரு மைல. கேலலியா
ஏரியன் ெதன்ேமற்கு பகுதயல் அைமந்துள்ளது. இதன்
உயரம் 555அடிகளாகும் ‡ சங்கீதம் 89:12 89:12 எர்ேமான்
ஒரு மைலயன் ெபயர். கேலலியா ஏரியன் வடக ழக்கல்
75 க . மீ. தூரத்தல் இருக்கறது. இதன் உயரம் 8,940
அடிகளாகும்



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 89:15 ccxxi சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 89:22

15 ெகம்பீரசத்தத்ைத அறயும் மக்கள்
பாக்கயமுள்ளவர்கள்;

ெயேகாவாேவ, அவர்கள் உம்முைடய
முகத்தன்ெவளிச்சத்தல்நடப்பார்கள்.

16அவர்கள்உம்முைடயெபயரில்நாள்ேதாறும்
சந்ேதாஷப்பட்டு,

உம்முைடயநீதயால்உயர்ந்தருப்பார்கள்.
17நீேர அவர்களுைடய பலத்தன் மகைமயாக

இருக்க றீர்;
உம்முைடய தயவனால் எங்களுைடய

ெகாம்புஉயரும்.
18ெயேகாவாவால்எங்களுைடயேகடகமும்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரால் எங்களுைடய

ராஜாவும்உண்டு.
19 அப்ெபாழுது நீர் உம்முைடய பக்தனுக்குத்

தரிசனமாக :
உதவெசய்யக்கூடிய சக்தைய ஒரு

வல்லைமயுள்ளவன்ேமல்ைவத்து,
மக்களில் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவைன

உயர்த்த ேனன்.
20 என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீைதக்

கண்டுபடித்ேதன்;
என்னுைடய பரிசுத்த ைதலத்தனால்

அவைனஅப ேஷகம்ெசய்ேதன்.
21 என்னுைடய ைக அவேனாடு உறுதயாக

இருக்கும்;
என்னுைடயைகஅவைனப்பலப்படுத்தும்.
22எத ரி அவைனெநருக்குவதல்ைல;
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துன்மார்க்கமான மகன் அவைன
ஒடுக்குவதல்ைல.

23 அவனுைடய எத ரிகைள அவனுக்கு
முன்பாகெநாறுக்க ,

அவைனப்பைகக்க றவர்கைளெவட்டுேவன்.
24 என்னுைடய உண்ைமயும் என்னுைடய

கருைபயும்அவேனாடுஇருக்கும்;
என்னுைடய ெபயரினால் அவன் ெகாம்பு

உயரும்.
25 அவனுைடய ைகைய மத்தய தைரக்

கடலின்ேமலும்,
அவனுைடய வலது ைகைய ஆறுகள்ேமலும்

ஆளும்படிைவப்ேபன்.
26அவன்என்ைனேநாக்க :
நீர் என்னுைடய ப தா, என் ேதவன்,

என்னுைடய இரட்ச ப்பன்
கன்மைலெயன்றுெசால்லுவான்.

27 நான் அவைன எனக்கு முதலில்
பறந்தவனும்,

பூமியன் ராஜாக்கைளவ ட மகா
உயர்ந்தவனுமாக்குேவன்.

28 என்னுைடய கருைபைய
என்ெறன்ைறக்கும் அவனுக்காகக்
காப்ேபன்;

என்னுைடய உடன்படிக்ைக அவனுக்காக
உறுத ப்படுத்தப்படும்.

29 அவன் சந்தத என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்கவும்,
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அவன் ராஜாசனம் வானங்களுள்ளவைர
நைலநற்கவும்ெசய்ேவன்.

30 அவனுைடய பள்ைளகள் என்னுைடய
நயாயங்களின்படி நடக்காமல்,

என்னுைடயேவதத்ைதவ ட்டுவலக ;
31 என்னுைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ளாமல் என்னுைடய
நயமங்கைளமீற நடந்தால்;

32 அவர்களுைடய மீறுதைல
சாட்ைடயனாலும்,

அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத
வாைதகளினாலும்தண்டிப்ேபன்.

33 ஆனாலும் என்னுைடய கருைபைய
அவைனவட்டுவலக்காமலும்,

என்னுைடய உண்ைமயல் மீறாமலும்
இருப்ேபன்.

34என்னுைடயஉடன்படிக்ைகையமீறாமலும்,
என்னுைடய உதடுகள் ெசான்னைத

மாற்றாமலும்இருப்ேபன்.
35ஒருமுைறஎன்னுைடயபரிசுத்தத்தன்ேபரில்

ஆைணயட்ேடன்,
தாவீத ற்குநான்ெபாய்ெசால்லமாட்ேடன்.
36 அவனுைடய சந்தத என்ெறன்ைறக்கும்

இருக்கும்;
அவனுைடய சங்காசனம் சூரியைனப்ேபால

எனக்குமுன்பாக நைலநற்கும்.
37 சந்த ரைனப்ேபால அது என்ெறன்ைறக்கும்

உறுதயாயும்,
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வானத்துச் சாட்சையப்ேபால்உண்ைமயாயும்
இருக்கும்என்றுெசான்னீர். (ேசலா)

38 ஆனாலும் நீர் எங்கைள ெவறுத்துத்
தள்ளிவ ட்டீர்;

நீர் அப ேஷகம் ெசய்துைவத்தவன்ேமல்
கடுங்ேகாபமானீர்.

39 உமது அடியானுடன் நீர் ெசய்த
உடன்படிக்ைகையஒழித்துவ ட்டு,

அவனுைடய க ரீடத்ைதத் தைரய ேல தள்ளி
அவமானப்படுத்தனீர்.

40 அவனுைடய மதல்கைளெயல்லாம்
தகர்த்துப்ேபாட்டு,

அவனுைடய பாதுகாப்பான இடங்கைளப்
பாழாக்கனீர்.

41 வழிநடக்க ற அைனவரும் அவைனக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள்;

தன்னுைடயஅயலாருக்குந ந்ைதயானான்.
42அவனுைடயஎத ரிகளின்வலதுைகையநீர்

உயர்த்த ,
அவனுைடய வ ேராத கள் அைனவரும்

சந்ேதாஷக்கும்படிெசய்தீர்.
43 அவனுைடய வாளின் கூர்ைமைய

மழுங்கச்ெசய்து,
அவைனயுத்தத்தல்ந ற்காதபடிெசய்தீர்.
44 அவனுைடய மகைமைய

இல்லாமல்ேபாகச்ெசய்து,
அவனுைடய சங்காசனத்ைதத் தைரய ேல

தள்ளினீர்.
45அவனுைடயவாலிபநாட்கைளக்குறுக்க ,
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அவைனெவட்கத்தால்மூடினீர். (ேசலா)
46 எதுவைரக்கும், ெயேகாவாேவ! நீர்

என்ைறக்கும்மைறந்தருப்பீேரா?
உமதுேகாபம்அக்கனிையப்ேபாலஎரியுேமா?
47 என்னுைடய உய ர் எவ்வளவு நைலயற்றது

என்பைதநைனத்தருளும்;
மனிதர்கள் அைனவைரயும் வீணாக

பைடக்கேவண்டியெதன்ன?
48 மரணத்ைதக் காணாமல் உய ேராடு

இருப்பவன்யார்?
தன்னுைடய ஆத்துமாைவப் பாதாள

வல்லைமக்கு வலக்கவடுகறவன்
யார்? (ேசலா)

49 ஆண்டவேர, நீர் தாவீத ற்கு உம்முைடய
உண்ைமையக்ெகாண்டு

சத்தயம்ெசய்த உமது ஆரம்பநாட்களின்
கருைபகள்எங்ேக?

50 ஆண்டவேர, உம்முைடய எத ரிகள்
உம்முைடயஊழியக்காரர்கைளயும்,

நீர்அப ேஷகம்ெசய்தவனின்காலடிகைளயும்
ந ந்த க்க றபடியனால்,

51 ெயேகாவாேவ, உமது அடியார் சுமக்கும்
ந ந்ைதையயும்,

வலுைமயான மக்கள் எல்ேலாராலும் நான்
என்னுைடயமடியல்சுமக்கும்

என்னுைடயந ந்ைதையயும்நைனத்தருளும்.
52ெயேகாவாவுக்கு என்ெறன்ைறக்கும் நன்ற

உண்டாகட்டும்.
ஆெமன். ஆெமன்.
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சங்கீதம் 90
ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசயன்
ெஜபம்.
1 ஆண்டவேர, ேதவேன நீர் தைலமுைற

தைலமுைறயாக
எங்களுக்குஅைடக்கலமானவர்.
2மைலகள்ேதான்றுமுன்பும்,
நீர் பூமிையயும், உலகத்ைதயும்

உருவாக்குமுன்னும்,
நீேர அநாதயாய் என்ெறன்ைறக்கும்

ேதவனாகஇருக்க றீர்.
3நீர் மனிதர்கைளத்தூளாக்க ,
மனித சந்தத கைள, தரும்புங்கள்என்கறீர்.
4உமதுபார்ைவக்குஆய ரம்வருடங்கள்
ேநற்றுக்கழிந்த நாள்ேபாலவும்

இரவுேவைளேபாலவும்இருக்க றது.
5 அவர்கைள ெவள்ளம்ேபால்

அடித்துக்ெகாண்டுேபாக றீர்;
தூக்கத்த ற்குஒப்பாகஇருக்க றார்கள்;
காைலய ேல முைளக்கற புல்லுக்கு ஒப்பாக

இருக்க றார்கள்.
6அதுகாைலய ேலமுைளத்துப்பூத்து,
மாைலய ேலஅறுக்கப்பட்டுஉலர்ந்துேபாகும்.

7நாங்கள்உமதுேகாபத்தனால்அழிந்து
உமதுகடுங்ேகாபத்தனால்கலங்க ப்ேபாக ேறாம்.
8 எங்களுைடய அக்க ரமங்கைள உமக்கு

முன்பாகவும்,
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எங்களுைடய மைறவான பாவங்கைள
உமது முகத்தன் ெவளிச்சத்தலும்
நறுத்தனீர்.

9 எங்களுைடய நாட்கெளல்லாம் உமது
ேகாபத்தால் ேபாய்வ ட்டது;

ஒரு கைதையப்ேபால் எங்கள் வருடங்கைளக்
கழித்துப்ேபாட்ேடாம்.

10 எங்களுைடய ஆயுள் நாட்கள் எழுபது
வருடங்கள்,

ெபலத்தன் மிகுதயால் எண்பது
வருடங்களாகஇருந்தாலும்,

அதன் ேமன்ைமயானது வருத்தமும்
சஞ்சலமுேம;

அது சீக்கரமாகக் கடந்து ேபாக றது.
நாங்களும்பறந்துேபாக ேறாம்.

11உமதுேகாபத்தன்வல்லைமையயும்,
உமக்குப் பயப்படக்கூடிய வதமாக

உமது கடுங்ேகாபத்ைதயும்
அற ந்துெகாள்க றவன்யார்?

12நாங்கள்ஞானஇருதயமுள்ளவர்களாகும்படி,
எங்களுைடய நாட்கைள எண்ணும் அறைவ

எங்களுக்குப் ேபாத த்தருளும்.
13 ெயேகாவாேவ, தரும்பவாரும்,

எதுவைரக்கும் ேகாபமாகஇருப்பீர்?
உமதுஅடியார்களுக்காகப் பரிதப யும்.
14நாங்கள்எங்களுைடயவாழ்நாட்கெளல்லாம்

சந்ேதாஷத்துமகழும்படி,
காைலய ேல எங்கைள உமது கருைபயால்

தருப்தயாக்கும்.
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15 ேதவேன நீர் எங்கைள சறுைமப்படுத்தய
நாட்களுக்கும்,

நாங்கள் துன்பத்ைதக் கண்ட
வருடங்களுக்கும் இைணயாக
எங்கைளமக ழ்ச்ச யாக்கும்.

16 உமது ெசயல்கள் உமது
ஊழியக்காரர்களுக்கும்,

உமது மகைம அவர்களுைடய
பள்ைளகளுக்கும்வளங்குவதாக.

17 எங்களுைடய ேதவனாகய ஆண்டவரின்
ப ரியம் எங்கள்ேமல்இருப்பதாக;

எங்களுைடய ைககளின் ெசயல்கைள
எங்களிடத்தல்உறுத ப்படுத்தும்;

ஆம், எங்களுைடய ைககளின் ெசயல்கைள
எங்களிடத்தல்உறுத ப்படுத்தயருளும்.

சங்கீதம் 91
1 உன்னதமான ேதவனுைடய மைறவல்

இருக்கறவன்
சர்வவல்லவருைடயந ழலில்தங்குவான்.
2நான்ெயேகாவாைவேநாக்க :
நீர் என்னுைடயஅைடக்கலம்,
என்னுைடயேகாட்ைட, என்ேதவன்,
நான் நம்பயருக்க றவர் என்று

ெசால்லுேவன்.
3அவர்உன்ைனேவடனுைடயகண்ணிக்கும்,
பாழாக்கும் ெகாள்ைள ேநாய்க்கும்

தப்புவ ப்பார்.
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4 அவர் தமது ச றகுகளாேல உன்ைன
மூடுவார்;

அவர் இறக்ைககளின் கீேழ அைடக்கலம்
புகுவாய்;

அவருைடய சத்தயம் உனக்கு ெபரிய
கவசமும், ேகடகமுமாகும்.

5 இரவல் உண்டாகும் பயங்கரத்த ற்கும்,
பகலில்பறக்கும்அம்ப ற்கும்,

6இருளில் நடமாடும்ெகாள்ைளேநாய்க்கும்,
மத்தயானத்தல் பாழாக்கும்

வயாத களுக்கும் பயப்படாமல்
இருப்பாய்.

7உன்னுைடயபக்கத்தல்ஆய ரம்ேபரும்,
உன்னுைடய வலதுபுறத்தல்

பத்தாய ரம்ேபரும்வழுந்தாலும்,
அதுஉன்ைனஅணுகாது.
8 உன் கண்களால்மட்டும் நீ அைதப் பார்த்து,

துன்மார்க்கர்களுக்கு வரும் பலைனக்
காண்பாய்.

9 எனக்கு அைடக்கலமாக இருக்க ற
உன்னதமான ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ

உனக்குஅைடக்கலமாகக்ெகாண்டாய்.
10ஆைகயால்ெபால்லாப்புஉனக்குேநரிடாது,
வாைதஉன்னுைடயகூடாரத்ைதஅணுகாது.
11உன்னுைடயவழிகளிெலல்லாம்உன்ைனக்

காக்கும்படி,
உனக்காகத் தம்முைடய தூதர்களுக்குக்

கட்டைளயடுவார்.
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12உன்னுைடயபாதம் கல்லில்இடறாதபடிக்கு
அவர்கள் உன்ைனத் தங்களுைடய ைககளில்

ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள்.
13 சங்கத்தன்ேமலும் வ ரியன்

பாம்பன்ேமலும்நீ நடந்து,
பாலசங்கத்ைதயும் வலுசர்ப்பத்ைதயும்

மித த்துப்ேபாடுவாய்.
14 அவன் என்னிடத்தல் வாஞ்ைசயாக

இருக்க றபடியால் அவைன
வடுவப்ேபன்;

என்னுைடய ெபயைர அவன்
அறந்தருக்க றபடியால்

அவைன உயர்ந்த அைடக்கலத்த ேல
ைவப்ேபன்.

15அவன்என்ைனேநாக்க க்கூப்படுவான்,
நான் அவனுக்கு மறுஉத்த ரவு

அருளிச்ெசய்ேவன்;
ஆபத்தல் நாேன அவேனாடு இருந்து,

அவைனத்தப்புவத்து,
அவைனக்கனப்படுத்துேவன்.
16 நீடித்த நாட்களால் அவைனத்

தருப்தயாக்க ,
என்னுைடய இரட்ச ப்ைப அவனுக்குக்

காண்பப்ேபன்.

சங்கீதம் 92
ஓய்வுநாளின்பாடல்.
1 ெயேகாவாைவ துத ப்பதும், உன்னதமான

ேதவேன,
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உமதுநாமத்ைதப் புகழ்ந்துபாடுவதும்,
2 பத்துநரம்பு வீைணயனாலும்,

தம்புருவனாலும்,
தயானத்ேதாடுவாச க்கும்சுரமண்டலத்தனாலும்,
3காைலய ேலஉமதுகருைபையயும்,
இரவ ேல உமது சத்தயத்ைதயும்

அறவப்பதும்நலமாகஇருக்கும்.
4 ெயேகாவாேவ, உமது ெசயல்களால்

என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கனீர்,
உமது கரத்தன் ெசயல்களுக்காக ஆனந்த

சத்தமிடுேவன்.
5 ெயேகாவாேவ, உமது ெசயல்கள் எவ்வளவு

மகத்துவமானைவகள்!
உமதுேயாசைனகள்மகாஆழமானைவகள்.
6 மிருககுணமுள்ள மனிதன் அைத

அறயமாட்டான்;
மூடன்அைதஉணரமாட்டான்.
7துன்மார்க்கர்கள்புல்ைலப்ேபாேலதைழத்து,
அக்க ரமக்காரர்கள் அைனவரும்

ெசழிக்கும்ேபாது,
அது அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும்

அழிந்துேபாவதற்ேக ஏதுவாகும்.
8 ெயேகாவாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்

உன்னதமானவராகஇருக்க றீர்.
9ெயேகாவாேவ,உமதுஎத ரிகள்அழிவார்கள்;
உமது எத ரிகள் அழிந்ேதேபாவார்கள்;

எல்லா அக்க ரமக்காரர்களும்
ச தறப்பட்டுேபாவார்கள்.
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10என்னுைடயெகாம்ைபக்காண்டாமிருகத்தன்
ெகாம்ைபப்ேபாலஉயர்த்துவீர்;

புது எண்ெணயால் அப ேஷகம்
ெசய்யப்படுக ேறன்.

11 என்னுைடய எத ரிகளுக்கு ேநரிடுவைத
என்னுைடயகண்காணும்;

எனக்கு வ ேராதமாக எழும்புக ற
துன்மார்க்கர்களுக்கு

ேநரிடுவைதஎன்னுைடயகாது ேகட்கும்.
12நீத மான்பைனையப்ேபால்ெசழித்து,
லீபேனானிலுள்ள ேகதுருைவப்ேபால்

வளருவான்.
13 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல

நடப்பட்டவர்கள்
எங்களுைடய ேதவனுைடய முற்றங்களில்

ெசழித்தருப்பார்கள்.
14ெயேகாவாஉத்தமெரன்றும்,
என்னுைடயகன்மைலயாகயஅவரிடத்தல்
அநீதயல்ைலெயன்றும்,வளங்கச்ெசய்யும்படி,
15அவர்கள்முத ர்வயதலும்கனிதந்து,
புஷ்டியும்பசுைமயுமாகஇருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 93
1ெயேகாவாஆளுைகெசய்க றார்,
மாட்சைமைய அணிந்துெகாண்டிருக்க றார்;

ெயேகாவாவல்லைமையஅணிந்து,
அவர் அைத வார்க்கச்ைசயாகக்

கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்;
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ஆதலால் உலகம் அைசயாதபடி
நைலெபற்றருக்க றது.

2 உமது சங்காசனம் ஆரம்பம்முதல்
உறுதயானது;

நீர் என்ெறன்றும்இருக்கறீர்.
3ெயேகாவாேவ, நத கள்எழும்பன;
நத கள்இைரச்சலிட்டுஎழும்பன;
நத கள்அைலத ரண்டுஎழும்பன.
4த ரளானதண்ணீர்களின்இைரச்சைலவ ட,
கடலின் வலிைமயான அைலகைளவ ட,

ெயேகாவா உன்னதத்த ேல
வல்லைமயுள்ளவர்.

5உமதுசாட்ச கள்மிகவும்உண்ைமயுள்ளைவகள்;
ெயேகாவாேவ, பரிசுத்தமானது ந ரந்தர

நாளாக
உமது ஆலயத்தன் அலங்காரமாக

இருக்க றது.

சங்கீதம் 94
1 நீதையச் சரிக்கட்டுக ற ேதவனாகய

ெயேகாவாேவ,
நீதையச்சரிக்கட்டுக றேதவேன,ப ரகாச யும்.
2பூமியன்நயாயாத பத ேய,
நீர் எழுந்து, ெபருைமக்காரர்களுக்குப்

பதலளியும்.
3 ெயேகாவாேவ, துன்மார்க்கர்கள்

எதுவைரக்கும்மக ழ்ந்து,
எதுவைரக்கும் சந்ேதாஷமாகஇருப்பார்கள்?
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4 எதுவைரக்கும் அக்க ரமக்காரர்கள்
அைனவரும்வாயாடி,

கடினமாகப் ேபச ,ெபருைமபாராட்டுவார்கள்?
5 ெயேகாவாேவ, அவர்கள் உமது மக்கைள

ெநாறுக்க ,
உமதுசுதந்தரத்ைதஒடுக்குகறார்கள்.
6வதைவையயும்அந்நயைனயும்ெகான்று,
த க்கற்ற பள்ைளகைளக்ெகாைலெசய்து:
7ெயேகாவா பார்க்கமாட்டார்,
யாக்ேகாபன் ேதவன் கவனிக்கமாட்டார்

என்றுெசால்லுகறார்கள்.
8 மக்களில் மிருககுணமுள்ளவர்கேள,

உணர்வைடயுங்கள்;
மூடர்கேள,எப்ெபாழுதுபுத்த மான்களாவீர்கள்?
9காைதஉண்டாக்கனவர் ேகட்கமாட்டாேரா?
கண்ைணஉருவாக்கனவர்காணமாட்டாேரா?
10 ேதசங்கைளத் தண்டிக்க றவர்

கடிந்துெகாள்ளமாட்டாேரா?
மனிதனுக்கு அறைவப் ேபாத க்க றவர்

அறயமாட்டாேரா?
11 மனிதனுைடய ேயாசைனகள் வீெணன்று

ெயேகாவாஅற ந்தருக்க றார்.
12 ெயேகாவாேவ, துன்மார்க்கனுக்குக்

குழிெவட்டப்படும்வைரக்கும்,
நீர் தீங்குநாட்களில்அமர்ந்தருக்கச்ெசய்து,
13தண்டித்து,உம்முைடயேவதத்ைதக்ெகாண்டு
ேபாத க்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
14 ெயேகாவா தம்முைடய மக்கைளத்

தள்ளிவ டாமலும்,



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 94:15 ccxxxv சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 94:22

தம்முைடய சுதந்தரத்ைதக் ைகவ டாமலும்
இருப்பார்.

15நயாயம் நீதயனிடமாகத் தரும்பும்;
ெசம்ைமயான இருதயத்தார்கள் அைனவரும்

அைதப் பன்பற்றுவார்கள்.
16துன்மார்க்கர்களுக்குவேராதமாக
எனதுசார்பாக எழும்புக றவன்யார்?
அக்க ரமக்காரர்களுக்கு வேராதமாக எனது

சார்பாக ந ற்பவன்யார்?
17 ெயேகாவா எனக்குத் துைணயாக

இல்லாவ ட்டால்,
என்னுைடயஆத்துமா சீக்க ரமாக மவுனத்தல்

தங்கயருக்கும்.
18என்னுைடயகால் சறுக்குகறதுஎன்றுநான்

ெசால்லும்ேபாது,
ெயேகாவாேவ, உமது கருைப என்ைனத்

தாங்குகறது.
19 என்னுைடய உள்ளத்தல் கவைலகள்

ெபருகும்ேபாது,
உம்முைடய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாைவத்

ேதற்றுகறது.
20 தீைமையக் கட்டைளயனால் ப றப்ப க்க ற

துன்மார்க்கனுைடய ஆட்ச உம்ேமாடு
இைசந்தருக்குேமா?

21 அவர்கள் நீத மானுைடய ஆத்துமாவுக்கு
வ ேராதமாகக்கூட்டங்கூடி,

குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதக்
குற்றப்படுத்துகறார்கள்.

22ெயேகாவாேவா எனக்குஅைடக்கலமும்,
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என் ேதவன் நான் நம்பயருக்க ற
கன்மைலயுமாகஇருக்க றார்.

23 அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத
அவர்கள்ேமல்தருப்ப ,

அவர்களுைடய ெபால்லாப்பனால்
அவர்கைளஅழிப்பார்;

நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ
அவர்கைளஅழிப்பார்.

சங்கீதம் 95
1ெயேகாவாைவக்ெகம்பீரமாகப் பாடி,
நம்முைடய இரட்சணியக் கன்மைலையப்

புகழ்ந்துபாடக்கடேவாம்வாருங்கள்.
2 துதத்தலுடேன அவர் சந்ந த க்கு முன்பாக

வந்து,
பாடல்களால் அவைர ஆர்ப்பரித்துப்

பாடுேவாம்.
3 ெயேகாவாேவ மகா ேதவனும், எல்லா

ெதய்வங்களுக்கும் மகாராஜனுமாக
இருக்க றார்.

4 பூமியன் ஆழங்கள் அவருைடய ைகயல்
இருக்கறது;

மைலகளின்உயரங்களும்அவருைடயைவகள்.
5 கடல் அவருைடயது, அவேர அைத

உண்டாக்கனார்;
காய்ந்த தைரையயும் அவருைடய கரம்

உருவாக்கனது.
6 நம்ைம உண்டாக்கன ெயேகாவாவுக்கு

முன்பாக
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நாம்பணிந்துகுனிந்துமுழங்காற்படியடுேவாம்
வாருங்கள்.

7அவர் நம்முைடய ேதவன்;
நாம்அவர் ேமய்ச்சலின்மக்களும்,
அவர்ைகக்குள்ளானஆடுகளுமாேம.
8 இன்று அவருைடய சத்தத்ைதக்

ேகட்பீர்கெளன்றால்,
வனாந்த ரத்தல் ேகாபம் மூட்டினேபாதும்

ேசாதைனநாளிலும்நடந்ததுேபால,
உங்களுைடய இருதயத்ைதக்

கடினப்படுத்தாமலிருங்கள்.
9 அங்ேக உங்களுைடய முற்ப தாக்கள்

என்ைனச்ேசாத த்து,
என்ைனப் பரீட்ைச பார்த்து, என்னுைடய

ெசயல்கைளயும்கண்டார்கள்.
10 நாற்பது வருடங்களாக நான் அந்தச்

சந்ததயன்ேமல் ேகாபமாகஇருந்து,
அவர்கள் வழுவப்ேபாக ற இருதயமுள்ள

மக்கெளன்றும்,
என்னுைடயவழிகைளஅறயாதவர்கெளன்றும்

ெசால்லி,
11 என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் அவர்கள்

நுைழவதல்ைலெயன்று,
என்னுைடயேகாபத்த ேலஆைணயட்ேடன்.

சங்கீதம் 96
1 ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப்

பாடுங்கள்;
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பூமியன் குடிகேள, எல்ேலாரும்
ெயேகாவாைவப்பாடுங்கள்.

2 ெயேகாவாைவப் பாடி, அவருைடய
ெபயருக்குநன்ற ெசால்லி,

நாளுக்குநாள் அவருைடய இரட்ச ப்ைபச்
சுவ ேசஷமாகஅறவயுங்கள்.

3 ேதசங்களுக்குள் அவருைடய
மகைமையயும்,

எல்லா மக்களுக்குள்ளும் அவருைடய
அத சயங்கைளயும் வவரித்துச்
ெசால்லுங்கள்.

4 ெயேகாவா ெபரியவரும், மிகவும்
துத க்கப்படத்தக்கவருமாக
இருக்க றார்;

எல்லா ெதய்வங்களிலும் பயப்படத்தக்கவர்
அவேர.

5 எல்லா மக்களுைடய ெதய்வங்களும்
வக்க ரகங்கள்தாேன;

ெயேகாவாேவாவானங்கைள
உண்டாக்கனவர்.

6 மகைமயும், ேமன்ைமயும் அவர் சமுகத்தல்
இருக்கறது,

வல்லைமயும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தலுள்ளது.

7மக்களின்வம்சங்கேள,
ெயேகாவாவுக்கு மகைமையயும்

வல்லைமையயும்ெசலுத்துங்கள்,
கர்த்தருக்ேகஅைதச்ெசலுத்துங்கள்.
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8ெயேகாவாவுக்குஅவருைடயெபயருக்குரிய
மகைமையச்ெசலுத்த ,

காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து,
அவருைடய முற்றங்களில்
நுைழயுங்கள்.

9 பரிசுத்த அலங்காரத்துடேன ெயேகாவாைவ
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்;

பூமியல்உள்ளவர்கேள,
நீங்கள் அைனவரும் அவருக்கு முன்பாக

நடுங்குங்கள்.
10ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்,
ஆைகயால் உலகம் அைசயாதபடி

உறுத ப்பட்டிருக்கும்.
அவர் மக்கைள ந தானமாக நயாயந்தீர்ப்பார்

என்று ேதசங்களுக்குள்ேள
ெசால்லுங்கள்.

11வானங்கள்மக ழ்ந்து,பூமி பூரிப்பாக ,
கடலும்அதன்நைறவும்முழங்குவதாக.
12நாடும்அதலுள்ளஅைனத்தும்மக ழ்வதாக;
அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக

காட்டுமரங்கெளல்லாம்ெகம்பீரிக்கும்.
13 அவர் வருகறார், அவர் பூமிைய

நயாயந்தீர்க்கவருகறார்;
அவர்உலகத்ைதநீத ேயாடும்,
மக்கைளச்சத்தயத்ேதாடும்நயாயந்தீர்ப்பார்.

சங்கீதம் 97
1 ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்; பூமி

பூரிப்பாக ,
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த ரளானதீவுகள்மக ழட்டும்.
2 ேமகமும் மந்தாரமும் அவைரச்

சூழ்ந்தருக்க றது;
நீதயும் நயாயமும் அவருைடய

சங்காசனத்தன்ஆதாரம்.
3ெநருப்புஅவருக்குமுன்ெசன்று,
சுற்றலும்இருக்கறஅவருைடய எத ரிகைளச்

சுட்ெடரிக்க றது.
4 அவருைடய மின்னல்கள் பூமிையப்

ப ரகாச ப்ப த்தது;
பூமிஅைதக்கண்டுஅத ர்ந்தது.
5 ெயேகாவாவன் ப ரசன்னத்தனால்

மைலகள்ெமழுகுேபாலஉருகனது,
சர்வ பூமியனுைடய ஆண்டவரின்

ப ரசன்னத்தனாேலேய
உருக ப்ேபானது.

6 வானங்கள் அவருைடய நீதைய
ெவளிப்படுத்துகறது;

எல்லா மக்களும் அவருைடய மகைமையக்
காண்கறார்கள்.

7சைலகைளவணங்க ,
வக்க ரகங்கைளப்பற்ற ப்ெபருைமபாராட்டுக ற

அைனவரும் ெவட்கப்பட்டுப்
ேபாவார்களாக;

ெதய்வங்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

8சீேயான்ேகட்டுமக ழ்ந்தது;ெயேகாவாேவ,
உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளினால்

யூதாவன்மகள்கள்சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
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9ெயேகாவாேவ,பூமிஅைனத்தற்கும்
நீர் உன்னதமான ேதவன்; எல்லா

ெதய்வங்களிலும் நீேர மிகவும்
உயர்ந்தவர்.

10 ெயேகாவாவல் அன்புகூருகறவர்கேள,
தீைமையெவறுத்துவடுங்கள்;

அவர் தம்முைடய பரிசுத்தவான்களின்
ஆத்துமாக்கைளக்காப்பாற்ற ,

துன்மார்க்கர்களின் ைகக்கு அவர்கைளத்
தப்புவக்க றார்.

11நீத மானுக்காகெவளிச்சமும்,
ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்களுக்காக

மக ழ்ச்ச யும்வைதக்கப்பட்டிருக்க றது.
12 நீத மான்கேள, ெயேகாவாவுக்குள்

மக ழ்ந்து,
அவருைடயபரிசுத்தத்தன்நைனவுகூருதைலக்

ெகாண்டாடுங்கள்.

சங்கீதம் 98
பாடல்.
1 ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப்

பாடுங்கள்;
அவர்அத சயங்கைளச்ெசய்தருக்க றார்;
அவருைடயவலதுகரமும்,
அவருைடய பரிசுத்த கரமும், ெவற்றைய

உண்டாக்கனது.
2 ெயேகாவா தமது இரட்ச ப்ைப

ெவளிப்படுத்த ,
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தமது நீதைய ேதசங்களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாகவளங்கச்ெசய்தார்.

3 அவர் இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்காகத் தமது
கருைபையயும் உண்ைமையயும்
நைனவுகூர்ந்தார்;

பூமியன் எல்ைலகெளல்லாம் நமது
ேதவனுைடயெவற்றையக்கண்டது.

4பூமியல்உள்ளவர்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ஆனந்தமாக

ஆர்ப்பரியுங்கள்; முழக்கமிட்டுக்
ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.

5 சுரமண்டலத்தால் ெயேகாவாைவப்
புகழ்ந்துபாடுங்கள்,

சுரமண்டலத்தாலும் பாடலின் சத்தத்தாலும்
அவைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்.

6 ெயேகாவாவாகய ராஜாவன் சமுகத்தல்
பூரிைககளாலும்

எக்காள சத்தத்தாலும் ஆனந்தமாக
ஆர்ப்பரியுங்கள்.

7 கடலும் அதன் நைறவும், பூமியும் அதல்
உள்ளவர்களும்முழங்குவதாக.

8ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகஆறுகள்ைகதட்டி,
மைலகள்ஒன்றாகெகம்பீரித்துப் பாடட்டும்.
9அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்;
உலகத்ைதநீத ேயாடும்
மக்கைளந தானத்ேதாடும் நயாயந்தீர்ப்பார்.

சங்கீதம் 99
1ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்,
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மக்கள்தத்தளிப்பார்களாக;
அவர் ேகருபீன்களின் மத்தயல்

அமர்ந்தருக்க றார்,
பூமிஅைசவதாக.
2ெயேகாவா சீேயானில்ெபரியவர்,
அவர் எல்லாமக்கள்ேமலும்உயர்ந்தவர்.
3மகத்துவமும்பயங்கரமுமானஉமதுெபயைர

அவர்கள்துத ப்பார்களாக;
அதுபரிசுத்தமுள்ளது.
4 ராஜாவன் வல்லைம நீதயல்

ப ரியப்படுக றது,
ேதவேனநீர்ந யாயத்ைதநைலநறுத்துகறீர்;
நீர் யாக்ேகாபல் நயாயமும் நீதயும்

ெசய்க றீர்.
5 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ

உயர்த்த ,
அவர் பாதத்ைதப் பணியுங்கள்;
அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர்.
6 அவருைடய ஆசாரியர்களில் ேமாேசயும்

ஆேரானும்,
அவர் ெபயைரப்பற்ற க் கூப்படுகறவர்களில்

சாமுேவலும்,
ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்அவர்களுக்குமறுஉத்த ரவுஅருளினார்.
7 ேமகத்தூணிலிருந்து அவர்கேளாடு

ேபசனார்;
அவர்கள்அவருைடயசாட்ச ப்ப ரமாணங்கைளயும்
அவர் தங்களுக்குக் ெகாடுத்த

கட்டைளையயும்ைகக்ெகாண்டார்கள்.
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8எங்களுைடயேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர்அவர்களுக்குஉத்த ரவுெகாடுத்தீர்;
நீர் அவர்கள் ெசயல்களுக்காக நீத

சரிக்கட்டினேபாதலும்,
அவர்களுக்கு மன்னிக்க ற ேதவனாக

இருந்தீர்.
9 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ

உயர்த்த ,
அவருைடய பரிசுத்த மைலக்கு ேநராகப்

பணியுங்கள்;
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா

பரிசுத்தமுள்ளவர்.

சங்கீதம் 100
நன்ற ப்பாடல்.
1 பூமியல் உள்ளவர்கேள, எல்ேலாரும்

ெயேகாவாைவக் ெகம்பீரமாகப்
பாடுங்கள்.

2 மக ழ்ச்ச ேயாடு ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைனெசய்து,

ஆனந்தசத்தத்ேதாடு அவர் முன்பாக
வாருங்கள்.

3ெயேகாவாேவ ேதவெனன்றுஅறயுங்கள்;
நாம்அல்ல,அவேர நம்ைமஉண்டாக்கனார்;
நாம் அவர் மக்களும், அவர் ேமய்ச்சலின்

ஆடுகளுமாகஇருக்க ேறாம்.
4 அவர் வாசல்களில் துத ேயாடும், அவர்

முற்றங்களில் புகழ்ச்ச ேயாடும்
நுைழந்து,அவைரத்துத த்து,
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அவருைடயெபயருக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
5 ெயேகாவா நல்லவர், அவருைடய கருைப

என்ெறன்ைறக்கும்,
அவருைடய உண்ைம தைலமுைற

தைலமுைறக்கும்உள்ளது.

சங்கீதம் 101
தாவீதன்பாடல்.
1 இரக்கத்ைதயும், நயாயத்ைதயும் குறத்துப்

பாடுேவன்;
ெயேகாவாேவ,உம்ைமபுகழ்ந்துபாடுேவன்.
2 உத்தமமான வழிய ேல ேநர்ைமயாக

நடப்ேபன்;
எப்ெபாழுதுஎன்னிடத்தல்வருவீர்!
என்னுைடய வீட்டிேல உத்தம இருதயத்ேதாடு

நடந்துெகாள்ளுேவன்.
3தீங்கான காரியத்ைத என்னுைடய கண்முன்

ைவக்கமாட்ேடன்;
வழி வலகுகறவர்களின் ெசயல்கைள

ெவறுக்க ேறன்;
அதுஎன்ைனப்பற்றாது.
4 மாறுபாடான மக்கள் என்ைனவட்டு

வலகேவண்டும்;
ெபால்லாதவைனஏற்கமாட்ேடன்.
5ப றைனஇரகசயமாகஅவதூறுெசய்க றவைன

அழிப்ேபன்;
ெபருைமக் கண்ணைனயும் தமிர்ப டித்த

மனப்பான்ைம உள்ளவைனயும்
ெபாறுக்கமாட்ேடன்.
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6 ேதசத்தல் உண்ைமயானவர்கள் என்ேனாடு
குடியருக்கும்படி என்னுைடய கண்கள்
அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்கும்;

உத்தமமான வழியல் நடக்க றவன் எனக்கு
ஊழியம்ெசய்வான்.

7 கபடுெசய்க றவன் என்னுைடய வீட்டுக்குள்
இருப்பதல்ைல;

ெபாய்ெசால்லுகறவன் என்னுைடய
கண்முன்நைலப்பதல்ைல.

8 அக்க ரமக்காரர்கள் ஒருவரும்
ெயேகாவாவுைடய நகரத்தல்
இல்லாதபடி ேவர்அறுக்கப்பட்டுேபாக,

ேதசத்தலுள்ள அக்க ரமக்காரர்கள்
அைனவைரயும் அத காலேம
அழிப்ேபன்.

சங்கீதம் 102
துயரப்படுக றவன் துக்கத்தல் மூழ்க
ெயேகாவாவ டத்தல் தன் மனேவதைனைய
ெதரியப்படுத்தும்வண்ணப்பம்.
1 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய

வண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்;
என்னுைடயெஜபம்உம்மிடத்தல் ேசர்வதாக.
2 என்னுைடய ஆபத்துநாளிேல உமது

முகத்ைதஎனக்குமைறக்காமல்இரும்;
உமதுெசவையஎன்னிடத்தல் சாயும்;
நான் கூப்படுகற நாளிேல எனக்கு

வைரவாக பதல்ெசால்லும்.
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3 என்னுைடய நாட்கள் புைகையப்ேபால்
ஒழிந்தது;

என்னுைடய எலும்புகள் ஒரு
ெகாள்ளிையப்ேபால் எரிந்தது.

4 என்னுைடய இருதயம் புல்ைலப்ேபால்
ெவட்டப்பட்டுஉலர்ந்தது;

என்னுைடயஆகாரத்ைதச் சாப்ப ட மறந்ேதன்.
5 என்னுைடய ெபருமூச்சன் சத்தத்தனால்,

என்னுைடய எலும்புகள் என்னுைடய
சரீரத்ேதாடுஒட்டிக்ெகாள்ளுகறது.

6வனாந்தர நாைரக்குஒப்பாேனன்;
பாழான இடங்களில் தங்கும் ஆந்ைதையப்

ேபாலாேனன்.
7 நான் தூக்கம் இல்லாமல் வீட்டின்ேமல்

தனித்தருக்கும் குருவையப்ேபால
இருக்க ேறன்.

8நாள்ேதாறும் என்னுைடயஎத ரிகள் என்ைன
நந்த க்க றார்கள்;

என்ேமல் மூர்க்கெவறெகாண்டவர்கள்
எனக்கு வ ேராதமாகச் சாபம்
இடுகறார்கள்.

9நீர் என்ைனஉயரத்தூக்க , கீேழத் தள்ளினீர்,
உமது ேகாபத்த ற்கும், கடுங்ேகாபத்த ற்கும்

உள்ளாேனன்.
10 ஆதலால், நான் சாம்பைல அப்பமாகச்

சாப்ப ட்டு,
என்னுைடய பானங்கைளக் கண்ணீேராடு

கலக்க ேறன்.
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11என்னுைடயஆயுசுநாட்கள்சாய்ந்துேபாக ற
ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது;

புல்ைலப்ேபால்உலர்ந்துேபாக ேறன்.
12ெயேகாவாவாகயநீேராஎன்ெறன்ைறக்கும்

இருக்கறீர்;
உம்முைடய ெபயரின் புகழ் தைலமுைற

தைலமுைறயாக ந ற்கும்.
13 ேதவேன நீர் எழுந்தருளி சீேயானுக்கு

இரங்குவீர்;
அதற்கு தயவு ெசய்யும் காலமும், அதற்காகக்

குற த்த ேநரமும்வந்தது.
14 உம்முைடய ஊழியக்காரர்கள் அதன்

கல்லுகள்ேமல்வாஞ்ைசைவத்து,
அதன்மண்ணுக்குப்பரிதப க்க றார்கள்.
15 ெயேகாவா சீேயாைனக் கட்டி, தமது

மகைமயல்ெவளிப்படுவார்.
16 த க்கற்றவர்களுைடய ெஜபத்ைத

அலட்சயம்ெசய்யாமல்,
அவர்கள்வண்ணப்பத்ைதஅங்கீகரிப்பார்.
17 அப்ெபாழுது ேதசங்கள் ெயேகாவாவுைடய

ெபயருக்கும்,
பூமியலுள்ள ராஜாக்கெளல்ேலாரும்

உம்முைடய மகைமக்கும்
பயப்படுவார்கள்.

18பன்சந்தத க்காகஇதுஎழுதப்படும்;
உருவாக்கப்படும் மக்கள் ெயேகாவாைவ

துத ப்பார்கள்.
19 ெயேகாவா கட்டுண்டவர்களின்

ெபருமூச்ைசக் ேகட்கவும்,
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ெகாைலக்கு நயமிக்கப்பட்டவர்கைள
வடுதைலயாக்கவும்,

20 தம்முைடய உயர்ந்த பரிசுத்த
ஸ்தலத்தலிருந்துபார்த்து,

வானங்களிலிருந்து பூமியன்ேமல்
கண்ேணாக்கமானார்.

21 ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைனெசய்ய,
மக்களும் ராஜ்ஜியங்களும் ஒன்றாகக்
கூடிக்ெகாள்ளும்ேபாது,

22சீேயானில்ெயேகாவாவுைடயெபயைரயும்,
எருசேலமில் அவருைடய துதையயும்

பைறசாற்றுவார்கள்.
23 பாத வயதல் என்னுைடய ெபலைன அவர்

ஒடுக்க ,
என்னுைடயநாட்கைளக்குறுகச்ெசய்தார்.
24 அப்ெபாழுது நான்: என் ேதவேன,

பாத வயதல் என்ைன
எடுத்துக்ெகாள்ளாமல்இரும்;

உம்முைடய வருடங்கள் தைலமுைற
தைலமுைறயாகஇருக்கும்.

25 நீர் ஆரம்பத்த ேல பூமிைய
அஸ்தபாரப்படுத்தனீர்;

வானங்கள் உம்முைடய கரத்தன்
ெசயல்களாகஇருக்க றது.

26 அைவகள் அழிந்துேபாகும்,
நீேரா நைலத்தருப்பீர்;
அைவகெளல்லாம் ஆைடையப்ேபால்
பழைமயாகப்ேபாகும்;
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அைவகைள ஒரு சால்ைவையப்ேபால்
மாற்றுவீர்,அப்ெபாழுதுமாற ப்ேபாகும்.

27நீேரா மாறாதவராகஇருக்க றீர்;
உமதுஆண்டுகள்முடிந்துேபாவதல்ைல.
28 உமது அடியாரின் பள்ைளகள்

வாழ்ந்தருப்பார்கள்;
அவர்களுைடய சந்தத உமக்கு முன்பாக

நைலெபற்றருக்கும் என்று
ெசான்ேனன்.

சங்கீதம் 103
தாவீதன்பாடல்.
1என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று;
என் முழு உள்ளேம, அவருைடய பரிசுத்த

ெபயைரப் ேபாற்று.
2 என் ஆத்துமாேவ, ெயேகாவாவுக்கு

நன்றெசால்;
அவர் ெசய்த எல்லா நன்ைமகைளயும்

மறவாேத.
3அவர்உன்னுைடயஅக்க ரமங்கைளெயல்லாம்

மன்னித்து,
உன்னுைடய ேநாய்கைளெயல்லாம்

குணமாக்க ,
4 உன்னுைடய உயைர அழிவுக்கு வலக்க

மீட்டு,
உன்ைனக் கருைபயனாலும்

இரக்கங்களினாலும்முடிசூட்டி,
5 நன்ைமயனால் உன்னுைடய வாையத்

தருப்தயாக்குகறார்;
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கழுகுக்குச் சமமாக உன்னுைடய வயது
தரும்பஇளவயதுேபாலாக றது.

6 ஒடுக்கப்படுக ற அைனவருக்கும்,
ெயேகாவா நீதையயும்நயாயத்ைதயும்
ெசய்க றார்.

7 அவர் தமது வழிகைள ேமாேசக்கும், தமது
ெசயல்கைள இஸ்ரேவல் சந்தத க்கும்
ெதரியப்படுத்தனார்.

8ெயேகாவாஉருக்கமும்,இரக்கமும்,
நீடிய சாந்தமும்,மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவர்.
9அவர்எப்ெபாழுதும்கடிந்துெகாள்வதல்ைல;
என்ைறக்கும் ேகாபமாகஇருப்பதல்ைல.
10 அவர் நம்முைடய பாவங்களுக்குத்

தகுந்தபடி நமக்குச்ெசய்யாமலும்,
நம்முைடய அக்க ரமங்களுக்குத் தகுந்தபடி

நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும்இருக்கறார்.
11 பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாக

இருக்க றேதா,
அவருக்குப் பயப்படுக றவர்கள்ேமல்

அவருைடய கருைபயும் அவ்வளவு
ெபரிதாகஇருக்க றது.

12 ேமற்க ற்கும் க ழக்க ற்கும் எவ்வளவு
தூரேமா,

அவ்வளவு தூரமாக அவர் நம்முைடய
பாவங்கைள நம்ைமவ ட்டு
வலக்கனார்.

13 தகப்பன் தன்னுைடய பள்ைளகளுக்கு
இரங்குகறதுேபால,
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ெயேகாவா தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு
இரங்குகறார்.

14 நம்முைடய உருவம் இன்னெதன்று அவர்
அறவார்;

நாம் மண்ெணன்றுநைனவுகூருகறார்.
15 மனிதனுைடய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாக

இருக்க றது;
ெவளியன்பூைவப்ேபால்பூக்க றான்.
16 காற்று அதன்ேமல் வீசனவுடேன அது

இல்லாமற்ேபானது;
அதுஇருந்தஇடமும்இனிஅைதஅறயாது.
17ெயேகாவாவுைடயகருைபேயாஅவருக்குப்

பயந்தவர்கள்ேமலும்,
அவருைடய நீத அவர்கள் பள்ைளகளுைடய

பள்ைளகள்ேமலும் ஆதகாலம்
முதற்ெகாண்டு என்ெறன்ைறக்கும்
உள்ளது.

18 அவருைடய உடன்படிக்ைகையக்
ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய
கட்டைளகளின்படி ெசய்ய
நைனக்கறவர்கள் ேமேலேயஉள்ளது.

19 ெயேகாவா வானங்களில் தமது
சங்காசனத்ைதநறுவயருக்க றார்;

அவருைடய ராஜரிகம் எல்லாவற்ைறயும்
ஆளுகறது.

20ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டு,
அவருைடயவசனத்தன்படிெசய்க ற
பலத்த வல்லைமயுள்ளவர்களாகய

அவருைடயதூதர்கேள,
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அவைரத்துதயுங்கள்.
21ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்து,
அவர் பணிவைடக்காரர்களாக இருக்க ற

அவருைடயஎல்லா ேசைனகேள,
அவைரப் ேபாற்றுங்கள்.
22 ெயேகாவா ஆளுகற எல்லா

இடங்களிலுமுள்ள அவருைடய எல்லா
பைடப்புகேள,

அவைரப் ேபாற்றுங்கள்;
என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று.

சங்கீதம் 104
1என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று;
என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் மிகவும்

ெபரியவராகஇருக்க றீர்;
மகைமையயும் மகத்துவத்ைதயும்

அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்.
2 ஒளிைய ஆைடயாக அணிந்து,

வானங்கைளத் தைரையப்ேபால்
வ ரித்தருக்க றீர்.

3 தமது ேமல்வீடுகைளத் தண்ணீர்களால்
ேமல்தளமாக்க ,

ேமகங்கைளத் தமது இரதமாக்க ,
காற்றனுைடய இறக்ைககளின்ேமல்
ெசல்லுகறார்.

4தம்முைடயதூதர்கைளக்காற்றுகளாகவும்,
தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைள ெநருப்பு

ஜூவாைலகளாகவும்ெசய்க றார்.
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5 பூமி ஒருேபாதும் நகர்த்த முடியாதபடி
அதன் அஸ்தபாரங்கள்ேமல் அைத
நறுவனார்.

6 அைத ஆைடயனால் மூடுவதுேபால
ஆழத்தனால்மூடினீர்;

மைலகளின்ேமல்தண்ணீர்கள்நன்றது.
7 அைவகள் உமது கண்டிதத்தால்

வலக ேயாடி,
உமது குமுறலின் சத்தத்தால்

வைரந்துெசன்றது.
8 அைவகள் மைலகளில் ஏற ,

பள்ளத்தாக்குகளில்இறங்க ,
நீர் அைவகளுக்கு ஏற்படுத்தன இடத்தல்

ெசன்றது.
9 அைவகள் தரும்பவும் வந்து பூமிைய

மூடிக்ெகாள்ளாதபடி
கடக்காமல் இருக்கும் எல்ைலைய

அைவகளுக்குஏற்படுத்தனீர்.
10 அவர் பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைள

வரவடுகறார்;
அைவகள்மைலகள்நடுேவஓடுகறது.
11அைவகள்ெவளியன்உய ர்களுக்ெகல்லாம்

தண்ணீர்ெகாடுக்கும்;
அங்ேக காட்டுக்கழுைதகள் தங்களுைடய

தாகத்ைதத்தீர்த்துக்ெகாள்ளும்.
12 அைவகளின் ஓரமாக வானத்துப்

பறைவகள்குடியருந்து,
கைளகள்ேமலிருந்துபாடும்.
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13 தம்முைடய ேமல்வீடுகளிலிருந்து
மைலகளுக்குத் தண்ணீர்
இைறக்க றார்;

உமது ெசயல்களின் பயனால் பூமி
தருப்தயாகஇருக்க றது.

14 பூமியலிருந்து ஆகாரம் உண்டாகும்படி,
அவர்மிருகங்களுக்குப்புல்ைலயும்,

மனிதருக்கு உபேயாகமான
பய ர்வைககைளயும்முைளப்ப க்க றார்.

15 மனிதனுைடய இருதயத்ைத
மக ழ்ச்ச யாக்கும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்,

அவனுக்கு முகக்கைளைய உண்டாக்கும்
எண்ெணையயும்,

மனிதனுைடய இருதயத்ைத ஆதரிக்கும்
உணைவயும்வைளவக்கறார்.

16ெயேகாவாவுைடயமரங்களும்,
அவரால் நடப்பட்ட லீபேனானின்

ேகதுருக்களும் ெசழித்து
நைறந்தருக்கும்.

17 அங்ேக குருவகள் கூடுகட்டும்;
ேதவதாருமரங்கள் ெகாக்குகளின்
குடியருப்பு.

18 உயர்ந்த மைலகள் வைரயாடுகளுக்கும்,
கன்மைலகள் குழிமுயல்களுக்கும்
அைடக்கலம்.

19 சந்த ரைனக் காலக்குற ப்புகளுக்காகப்
பைடத்தார்;

சூரியன் தன்னுைடய மைறயும் ேநரத்ைத
அறயும்.
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20 நீர் இருைளக் கட்டைளயடுகறீர்,
இரவுேநரமாகும்;

அத ேலஎல்லா காட்டுஉய ர்களும்நடமாடும்.
21 இளசங்கங்கள் இைரக்காக ெகர்ச்ச த்து,

ேதவனால் தங்களுக்கு உணவு
கைடக்கும்படித்ேதடும்.

22 சூரியன் உதக்கும்ேபாது அைவகள்
ஒதுங்க ,

தங்களுைடய மைறவ டங்களில்
படுத்துக்ெகாள்ளும்.

23 அப்ெபாழுது மனிதன் மாைலவைர
தன்னுைடயேவைலக்கும்,

தன்னுைடயஉைழப்புக்கும்புறப்படுக றான்.
24ெயேகாவாேவ, உமது ெசயல்கள் எவ்வளவு

த ரளாகஇருக்க றது!
அைவகைளெயல்லாம் ஞானமாகப்

பைடத்தீர்;
பூமி உம்முைடய ெபாருட்களினால்

நைறந்தருக்க றது.
25 ெபரிதும் அகலமுமான இந்த கடலும்

அப்படிேய நைறந்தருக்க றது;
அத ேல வாழும் ச றயைவகளும்

ெபரியைவகளுமான கணக்கல்லாத
உய ர்கள்உண்டு.

26அத ேலகப்பல்கள்ஓடும்;
அத ேல வைளயாடும்படி நீர் உண்டாக்கன

தமிங்கலங்களும்உண்டு.
27 ஏற்றேவைளயல் உணைவத் தருவீர் என்று

அைவகெளல்லாம்
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உம்ைமேநாக்க க் காத்தருக்கும்.
28நீர்ெகாடுக்க,அைவகள்வாங்க க்ெகாள்ளும்;
நீர் உம்முைடய ைகையத் த றக்க, அைவகள்

நன்ைமயால்தருப்தயாகும்.
29நீர்உமதுமுகத்ைதமைறக்க, தைகக்கும்;
நீர் அைவகளின் சுவாசத்ைத

வாங்க க்ெகாள்ள,அைவகள்இறந்து,
தங்களுைடயமண்ணுக்குத்தரும்பும்.
30 நீர் உம்முைடய ஆவைய அனுப்பும்ேபாது,

அைவகள்உருவாக்கப்படும்;
நீர் பூமிஅைனத்ைதயும்புத தாக்குக றீர்.
31 ெயேகாவாவுைடய மகைம

என்ெறன்ைறக்கும்வளங்கும்;
ெயேகாவா தம்முைடய ெசயல்களிேல

மகழுவார்.
32 அவர் பூமிைய ேநாக்க ப்பார்க்க, அது

அதரும்;
அவர் மைலகைளத் ெதாட, அைவகள்

புைகயும்.
33 நான் உய ேராடிருக்கும்வைர என்னுைடய

ெயேகாவாைவப்பாடுேவன்;
நான் உய ேராடிருக்கும்வைரயும் என்

ேதவைனப்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
34 நான் அவைரத் தயானிக்கும் தயானம்

இனிதாகஇருக்கும்;
நான்ெயேகாவாவுக்குள்மகழுேவன்.
35பாவ கள்பூமியலிருந்துமைறந்து,
துன்மார்க்கர்கள்இனிஇல்லாமற்ேபாவார்கள்.
என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று,
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அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 105
1 ெயேகாவாைவ துதத்து, அவருைடய

ெபயைர ப ரபலமாக்குங்கள்,
அவருைடயெசய்ைககைளேதசங்களுக்குள்ேள

ப ரச த்தப்படுத்துங்கள்.
2அவைரப் பாடி,அவைரப் புகழுங்கள்;
அவருைடய அத சயங்கைளெயல்லாம்

தயானித்துப் ேபசுங்கள்.
3 அவருைடய பரிசுத்த ெபயைரக் குற த்து

ேமன்ைமபாராட்டுங்கள்;
ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்களின் இருதயம்

மக ழ்வதாக.
4 ெயேகாவாைவயும் அவர் வல்லைமையயும்

நாடுங்கள்;
அவர் சமுகத்ைதத்ெதாடர்ந்து ேதடுங்கள்.
5 அவருைடய ஊழியனாகய ஆப ரகாமின்

சந்தத ேய!
அவரால் ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்டவர்களாகய

யாக்ேகாபன்மக்கேள!
6 அவர் ெசய்த அத சயங்கைளயும்,

அவருைடயஅற்புதங்கைளயும்,
அவர் வாயலிருந்து புறப்படும்

நயாயத்தீர்ப்புகைளயும்
நைனவுகூருங்கள்.

7அவேர நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவா,
அவருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் பூமிெயங்கும்

வளங்கும்.
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8 ஆயரம் தைலமுைறக்ெகன்று அவர்
கட்டைளய ட்டவார்த்ைதயும்,

ஆப ரகாேமாடு அவர் ெசய்த
உடன்படிக்ைகையயும்,

9 அவர் ஈசாக்குக்கு இட்ட ஆைணையயும்
என்ெறன்ைறக்கும்நைனத்தருக்க றார்.
10 அைத யாக்ேகாபுக்குப்
ப ரமாணமாகவும்,

இஸ்ரேவலுக்குந ரந்தரஉடன்படிக்ைகயாகவும்
உறுத ப்படுத்த :

11 உங்களுைடய சுதந்தரபாகமான கானான்
ேதசத்ைதஉனக்குத்தருேவன்என்றார்.

12 அக்காலத்தல் அவர்கள் ெகாஞ்சத்
ெதாைகக்குட்பட்ட ச ல மக்களுமாக
இருந்தார்கள்.

13 அவர்கள் ஒரு ேதசத்ைதவ ட்டு மறு
ேதசத்த ற்கும்,

ஒரு ராஜ்ஜியத்ைதவ ட்டு மறுேதசத்த ற்கும்
ேபானார்கள்.

14 அவர்கைள ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும்
இடங்ெகாடுக்காமல்,

அவர்களுக்காக ராஜாக்கைளக்
கடிந்துெகாண்டு:

15 நான் அப ேஷகம்ெசய்தவர்கைள நீங்கள்
ெதாடாமலும்,

என்னுைடய தீர்க்கதரிச களுக்குத் தீங்கு
ெசய்யாமலும்இருங்கள்என்றார்.
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16அவர் ேதசத்த ேல பஞ்சத்ைத வரவைழத்து,
உணவு என்னும் ஆதரவுேகாைல
முற்றலும்முறத்தார்.

17 அவர்களுக்கு முன்னாேல ஒரு மனிதைன
அனுப்பனார்;

ேயாேசப்பு சைறயாகவற்கப்பட்டான்.
18 அவனுைடய கால்கைள வலங்குேபாட்டு

ஒடுக்கனார்கள்;
அவனுைடய உய ர் இரும்பல்

அைடபட்டிருந்தது.
19 ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத

நைறேவறும்வைர
அவருைடயவசனம்அவைனப்புடமிட்டது.
20 ராஜா ஆள் அனுப்ப , அவைனக்

கட்டவழ்க்கச்ெசான்னான்;
மக்களின் அத பத அவைன வடுதைல

ெசய்தான்.
21 தன்னுைடய ப ரபுக்கைள அவனுைடய

மனதன்படிகட்டவும்,
தன்னுைடயமூப்பர்கைளஞானிகளாக்கவும்,
22 அவைனத் தன்னுைடய வீட்டுக்கு

அதகாரியும்,
தன்னுைடய ெசல்வங்களுக்ெகல்லாம்

ஆளுனராகவும்ஏற்படுத்தனார்.
23 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் எக ப்த ற்கு

வந்தான்;
யாக்ேகாபு காமின் ேதசத்த ேல அந்நயனாக

இருந்தான்.
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24 அவர் தம்முைடய மக்கைள மிகவும்
பலுகச்ெசய்து,

அவர்களுைடய எத ரிகைளவ ட அவர்கைளப்
பலவான்களாக்கனார்.

25தம்முைடயமக்கைளப்பைகக்கவும்,
தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைள

வஞ்சைனயாக நடத்தவும்,
அவர்களுைடயஇருதயத்ைதமாற்றனார்.
26 தம்முைடய ஊழியனாகய ேமாேசையயும்

தாம் ெதரிந்துெகாண்ட ஆேராைனயும்
அனுப்பனார்.

27 இவர்கள் அவர்களுக்குள் அவருைடய
அைடயாளங்கைளயும்,

காமின் ேதசத்த ேல அற்புதங்கைளயும்
ெசய்தார்கள்.

28 அவர் இருைள அனுப்ப , காரிருைள
உண்டாக்கனார்;

அவருைடய வார்த்ைதகைள எத ர்ப்பவர்கள்
இல்ைல.

29அவர்களுைடய தண்ணீர்கைள இரத்தமாக
மாற்ற ,

அவர்களுைடயமீன்கைளசாகடித்தார்.
30 அவர்களுைடய ேதசம் தவைளகைள

அதகமாகப் ப றக்கைவத்தது;
அவர்களுைடய ராஜாக்களின்

அைறவீடுகளிலும்அைவகள்வந்தது.
31 அவர் கட்டைளய ட, அவர்களுைடய

எல்ைலகளிெலங்கும் வண்டுகளும்
ேபன்களும்வந்தது.
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32 அவர்களுைடய மைழகைளக்
கல்மைழயாக்க ,

அவர்களுைடய ேதசத்த ேல ஜூவாலிக்கற
ெநருப்ைபவரச்ெசய்தார்.

33 அவர்களுைடய த ராட்ைசச்ெசடிகைளயும்
அத்த மரங்கைளயும்அழித்து,

அவர்களுைடய எல்ைலகளிலுள்ள
மரங்கைளயும்முறத்தார்.

34 அவர் கட்டைளய ட, எண்ணிமுடியாத
ெவட்டுக்களிகளும்பச்ைசப்புழுக்களும்
வந்து,

35 அவர்களுைடய ேதசத்தலுள்ள எல்லா
தாவரங்கைளயும்அரித்து,

அவர்களுைடய நலத்தன் கனிையத்
தன்றுேபாட்டது.

36 அவர்களுைடய ேதசத்த ேல
முதற்ப றப்புகள்அைனத்ைதயும்,

அவர்களுைடய ெபலனில் முதற்ெபலனான
எல்ேலாைரயும்அழித்தார்.

37 அப்ெபாழுது அவர்கைள ெவள்ளிேயாடும்
ெபான்ேனாடும்புறப்படச்ெசய்தார்;

அவர்கள்ேகாத்த ரங்களில்பலவீனப்பட்டவன்
ஒருவனும்இருந்ததல்ைல.

38 எக ப்தயர்கள் அவர்களுக்குப்
பயந்ததனால், அவர்கள்
புறப்பட்டேபாதுமக ழ்ந்தார்கள்.

39அவர் ேமகத்ைதமைறவுக்காகவ ரித்து,
இரைவ ெவளிச்சமாக்குக றதற்காக

ெநருப்ைபயும்தந்தார்.
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40இஸ்ரேவலர்கள் உணவு ேகட்டார்கள், அவர்
காைடகைளவரச்ெசய்தார்;

வான அப்பத்தனாலும் அவர்கைளத்
தருப்தயாக்கனார்.

41 கன்மைலையத் த றந்தார், தண்ணீர்கள்
புறப்பட்டு, வனாந்த ரத்தல் ஆறாக
ஓடினது.

42 அவர் தம்முைடய பரிசுத்த
வாக்குத்தத்தத்ைதயும்,

தம்முைடய ஊழியனாகய ஆப ரகாைமயும்
நைனத்து,

43தம்முைடயமக்கைளமக ழ்ச்ச ேயாடும்,
தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைளக் ெகம்பீர

சத்தத்ேதாடும் புறப்படச்ெசய்து,
44 தமது கட்டைளகைளக் காத்து

நடக்கும்படிக்கும்,
தமது நயாயப்ப ரமாணங்கைளக்

ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்,
45 அவர்களுக்கு அந்நயர்களுைடய

ேதசங்கைளக்ெகாடுத்தார்;
அந்நய மக்களுைடய உைழப்பன் பலைனச்

சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 106
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2 ெயேகாவாவுைடய வல்லைமயான

ெசயல்கைளச்ெசால்லி,
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அவருைடய துதையெயல்லாம்
ெசால்லக்கூடியவன்யார்?

3நயாயத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களும்,
எக்காலத்தலும் நீதையச் ெசய்க றவர்களும்

பாக்கயவான்கள்.
4ெயேகாவாேவ,நீர்ெதரிந்துெகாண்டவர்களின்

நன்ைமையநான்கண்டு,
உம்முைடய மக்களின் மக ழ்ச்ச யால்

மக ழ்ந்து,
உம்முைடயசுதந்தரத்ேதாடுேமன்ைமபாராட்டும்படிக்கு,
5 உம்முைடய மக்களுக்கு நீர் பாராட்டும்

கருைபயன்படி என்ைனநைனத்து,
உம்முைடய இரட்ச ப்பனால் என்ைனச்

சந்த த்தருளும்.
6 எங்களுைடய முன்ேனார்கேளாடு

நாங்களும்பாவஞ்ெசய்து,
அக்க ரமம் நடப்ப த்து, தீைமகைளச்

ெசய்ேதாம்.
7 எங்களுைடய முன்ேனார்கள் எக ப்த ேல

உம்முைடய அத சயங்கைள
உணராமலும்,

உம்முைடய கருைபகளின் ெபருக்கத்ைத
நைனக்காமலும்ேபாய்,

சவந்தகடலின்ஓரத்த ேலகலகம்ெசய்தார்கள்.
8 ஆனாலும் அவர் தமது வல்லைமைய

ெவளிப்படுத்தும்படி,
தம்முைடய ெபயரினிமித்தம் அவர்கைளக்

காப்பாற்றனார்.
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9 அவர் சவந்த கடைல அதட்டினார், அது
வற்ற ப்ேபானது;

காய்ந்த தைரயல் நடக்க றதுேபால
அவர்கைள ஆழங்களில்
நடந்துேபாகச்ெசய்தார்.

10 பைகவரின் ைகக்கு அவர்கைள வலக்க க்
காப்பாற்ற , எத ரியன் ைகக்கு
அவர்கைளவலக்க மீட்டார்.

11 அவர்களுைடய எத ரிகைளத் தண்ணீர்கள்
மூடிக்ெகாண்டது;

அவர்களில் ஒருவனும் மீதயாக
இருக்கவல்ைல.

12 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவருைடய
வார்த்ைதகைளவசுவாச த்து,

அவருைடயதுதையப்பாடினார்கள்.
13 ஆனாலும் சீக்க ரமாக அவருைடய

ெசயல்கைளமறந்தார்கள்;
அவருைடய ஆேலாசைனக்கு அவர்கள்

காத்தருக்காமல்,
14வனாந்த ரத்த ேலஆைசயுள்ளவர்களாக ,
பாைலவனத்த ேல ேதவைனப்

பரீட்ைசபார்த்தார்கள்.
15 அப்ெபாழுது அவர்கள் ேகட்டைத

அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்,
அவர்கள் சரீரத்த ேலா வயாதைய

அனுப்பனார்.
16முகாமில்அவர்கள் ேமாேசயன்ேமலும்,
ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தனாகய

ஆேரானின்ேமலும்ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.
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17பூமி பளந்துதாத்தாைனவழுங்க ,
அப ராமின்கூட்டத்ைதமூடிப்ேபாட்டது.
18 அவர்கள் கூட்டத்தல் ெநருப்பு

பற்றெயரிந்தது;
ெநருப்பு ஜூவாைல துன்மார்க்கர்கைள

எரித்துப்ேபாட்டது.
19 அவர்கள் ஓேரப ேல ஒரு

கன்றுக்குட்டிையயுண்டாக்க ,
வார்க்கப்பட்ட சைலையவழிபட்டார்கள்.
20தங்களுைடயமகைமையப்
புல்ைலத் தன்கற மாட்டின் சாயலாக

மாற்றனார்கள்.
21எக ப்த ேலெபரிய ெசயல்கைளயும்,
காமின் ேதசத்த ேலஅத சயங்கைளயும்,
சவந்தகடலினருகல்பயங்கரமானைவகைளயும்

ெசய்தவராக ய,
22 தங்களுைடய இரட்சகரான ேதவைன

மறந்தார்கள்.
23 ஆைகயால், அவர்கைள நாசம்ெசய்ேவன்

என்றார்;
அப்ெபாழுதுஅவரால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட

ேமாேச,
அவர்கைளஅவர்அழிக்காதபடி,
அவருைடயகடுங்ேகாபத்ைதஆற்றுவதற்கு,
அவருக்கு முன்பாகத் த றப்பன் வாசலிேல

நன்றான்.
24 அவருைடய வார்த்ைதைய

வசுவாச க்காமல்,
வரும்பத்தக்கேதசத்ைதஅசட்ைடச்ெசய்தார்கள்.
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25 ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்காமல்,

தங்களுைடய கூடாரங்களில்
முறுமுறுத்தார்கள்.

26 அப்ெபாழுது அவர்கள் வனாந்தரத்த ேல
இறக்கவும்,

அவர்கள் சந்தத ேதசங்களுக்குள்ேள
அழியவும்,

27 அவர்கள் பற்பல ேதசங்களிேல
ச தறடிக்கப்படவும்,

அவர்களுக்கு வேராதமாகத் தம்முைடய
ைகையஎடுத்தார்.

28 அவர்கள் பாகால்ேபேயாைரப்
பற்ற க்ெகாண்டு,

உய ரில்லாதைவகளுக்கு ெசலுத்தன
பலிகைளசாப்ப ட்டு,

29தங்களுைடய ெசயல்களினால் அவருக்குக்
ேகாபம்மூட்டினார்கள்;

ஆைகயால்வாைதஅவர்களுக்குள்புகுந்தது.
30 அப்ெபாழுது பெனகாஸ் எழுந்து நன்று

நயாயஞ்ெசய்தான்;
அதனால்வாைதநறுத்தப்பட்டது.
31 அது தைலமுைற தைலமுைறயாக

என்ைறக்கும் அவனுக்கு நீதயாக
எண்ணப்பட்டது.

32 ேமரிபாவன் தண்ணீர்களிடத்தலும்
அவருக்குக் கடுங்ேகாபம்
மூட்டினார்கள்;
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அவர்களினால் ேமாேசக்கும் ெபால்லாப்பு
வந்தது.

33 அவர்கள் அவன் ஆவையத்
துக்கப்படுத்தனதனாேல,

தன்னுைடய உதடுகளினால்
பதற ப்ேபசனான்.

34ெயேகாவா தங்களுக்குச்ெசான்னபடி,
அவர்கள்அந்தமக்கைளஅழிக்கவல்ைல.
35 அந்நய ஜாத கேளாடு கலந்து,

அவர்களுைடயெசயல்கைளக்கற்று;
36அவர்களுைடயசைலகைளவழிபட்டார்கள்;
அைவகள்அவர்களுக்குக்கண்ணியானது.
37அவர்கள்தங்களுைடயமகன்கைளயும்
தங்களுைடயமகள்கைளயும்ப சாசுகளுக்குப்

பலிய ட்டார்கள்.
38 அவர்கள் கானான் ேதசத்து சைலகளுக்கு

பலிய ட்டு,
தங்களுைடய மகன்கள் மகள்களுைடய

குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்
ச ந்தனார்கள்;

ேதசம்இரத்தத்தால்தீட்டுப்பட்டது.
39 அவர்கள் தங்களுைடய ெசயல்களினால்

அசுத்தமாக ,
தங்களுைடய ெசயல்களினால் ேவச த்தனம்

ெசய்தார்கள்.
40அதனால் ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் தமது

மக்களின்ேமல்எழும்பனது;
அவர்தமதுசுதந்தரத்ைதஅருவருத்தார்.
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41 அவர்கைளத் ேதசங்களுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;

அவர்களுைடய பைகவர்கள் அவர்கைள
ஆண்டார்கள்.

42 அவர்களுைடய எத ரிகள் அவர்கைள
ஒடுக்கனார்கள்;

அவர்களுைடய ைகயன்கீழ்த்
தாழ்த்தப்பட்டார்கள்.

43அேநகமுைறஅவர்கைளவடுவத்தார்;
அவர்கேளா தங்களுைடய ேயாசைனயனால்

அவருக்குவ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
தங்களுைடய அக்க ரமத்தனால்

சறுைமப்படுத்தப்பட்டார்கள்.
44 அவர்கள் கூப்படுதைல அவர்

ேகட்கும்ேபாேதா,
அவர்களுக்கு உண்டான இடுக்கத்ைத அவர்

பார்த்து,
45அவர்களுக்காகத் தமது உடன்படிக்ைகைய

நைனத்து,
தமது மிகுந்த கருைபயன்படி மனேவதைன

அைடந்து,
46 அவர்கைளச் சைறப டித்த அைனவரும்

அவர்களுக்குஇரங்கும்படிெசய்தார்.
47எங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நாங்கள்உமதுபரிசுத்தப்ெபயைரப் ேபாற்ற ,
உம்ைமத்துத க்க றதல்ேமன்ைமபாராட்டும்படி

எங்கைளக்காப்பாற்ற ,
எங்கைளத் ேதசங்களிலிருந்துேசர்த்தருளும்.
48இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவா



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 107:1 cclxx சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 107:8

அநாதயாக என்ெறன்ைறக்கும்
ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படத்தக்கவர்.

மக்கெளல்ேலாரும்ஆெமன், என்பார்களாக,
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 107
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2 ெயேகாவாவால் எத ரியன் ைகக்கு

நீங்கலாக்க மீட்கப்பட்டு,
3 க ழக்கலும் ேமற்கலும் வடக்கலும்

ெதற்கலுமுள்ள
பலேதசங்களிலுமிருந்துேசர்க்கப்பட்டவர்கள்,
அப்படிச்ெசால்வார்களாக.
4அவர்கள்வாழும்ஊைரக்காணாமல்,
வனாந்த ரத்த ேலபாைலவனவழியாக,
5 பச யாகவும், தாகமாகவும், ஆத்துமா

ேசார்ந்துேபானதாகவும்
அைலந்துத ரிந்தார்கள்.
6 தங்களுைடய ஆபத்த ேல ெயேகாவாைவ

ேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்,
அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்கைள

மீட்ெடடுத்தார்.
7வாழும்ஊருக்குப்ேபாய்ச்ேசர,
அவர்கைளச் ெசவ்ைவயான வழிய ேல

நடத்தனார்.
8 தாகமுள்ள ஆத்துமாைவக் ெயேகாவா

தருப்தயாக்க ,
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பச யுள்ள ஆத்துமாைவ நன்ைமயனால்
ந ரப்புக றாெரன்று,

9அவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற

அத சயங்களினிமித்தமும் அவைரத்
துத ப்பார்களாக.

10 ேதவனுைடய வார்த்ைதகளுக்கு
வேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,

உன்னதமான ேதவனுைடய ஆேலாசைனைய
அசட்ைடெசய்தவர்கள்,

11 காரிருளிலும் மரண இருளிலும்
ைவக்கப்பட்டிருந்து,

ஒடுக்கத்தலும் இரும்பலும் கட்டப்பட்டு
க டந்தார்கள்.

12 அவர்களுைடய இருதயத்ைத அவர்
வருத்தத்தால்தாழ்த்தனார்;

உதவெசய்ய ஒருவரும் இல்லாமல் வழுந்து
ேபானார்கள்.

13 தங்களுைடய ஆபத்த ேல ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;

அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்கைள
நீங்கலாக்க க் காப்பாற்றனார்.

14 காரிருளிலும் மரண இருளிலுமிருந்து
அவர்கைளெவளிப்படச்ெசய்து,

அவர்களுைடயகட்டுகைளஅறுத்தார்.
15 ெயேகாவா ெவண்கலக் கதவுகைள

உைடத்து,
இரும்புத்தாழ்ப்பாள்கைளமுறத்தாெரன்று,
16அவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
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மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற
அத சயங்களினிமித்தமும் அவைரத்
துத ப்பார்களாக.

17 புத்தயீனரும் தங்களுைடய கலக
வழிகளாலும்

தங்களுைடய அக்க ரமங்களாலும்
ேநாய்ெகாண்டுஒடுங்க ப்ேபாக றார்கள்.

18 அவர்களுைடய ஆத்துமா எல்லா
உணைவயும்ெவறுக்கறது,

அவர்கள் மரணவாசல்கள் வைரயலும்
ெநருங்குகறார்கள்.

19 தங்களுைடய ஆபத்த ேல ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க்கூப்படுகறார்கள்;

அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கைள
நீங்கலாக்க க் காப்பாற்றுகறார்.

20 அவர் தமது வசனத்ைத அனுப்ப
அவர்கைளக்குணமாக்க ,

அவர்கைளஅழிவுக்குத்தப்புவ க்க றார்.
21 அவர்கள் ெயேகாவாைவ அவருைடய

கருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற

அத சயங்களினிமித்தமும்துத த்து,
22 நன்ற பலிகைளச் ெசலுத்த , அவருைடய

ெசயல்கைள ஆனந்த சத்தத்ேதாடு
வவரிப்பார்களாக.

23 கப்பேலற , கடற்பயணம்ெசய்து,
த ரளான தண்ணீர்களிேல ெதாழில்
ெசய்க றார்கேள,
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24 அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ெசயல்கைளயும்,

ஆழத்த ேல அவருைடய அத சயங்கைளயும்
காண்கறார்கள்.

25அவர்கட்டைளய டெபருங்காற்றுஎழும்ப ,
அதன்அைலகைளக்ெகாந்தளிக்கச்ெசய்யும்.
26அவர்கள்வானத்தல்ஏற ,
ஆழங்களில்இறங்குகறார்கள்,
அவர்களுைடய ஆத்துமா துன்பத்தனால்

கைரந்துேபாக றது.
27 குடித்துெவறத்தவைனப்ேபால் அைலந்து

தடுமாறுகறார்கள்;
அவர்களுைடய ஞானெமல்லாம்

முழுக ப்ேபாக றது.
28 அப்ெபாழுது தங்களுைடய ஆபத்த ேல

அவர்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்படுகறார்கள்,

அவர்களுைடய இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கைள
நீங்கலாக்க வடுவக்க றார்.

29 ெகாந்தளிப்ைப அமர்த்துகறார், அதன்
அைலகள்அடங்குகன்றது.

30 அைமத உண்டானதற்காக அவர்கள்
சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்;

தாங்கள் வரும்பய துைறமுகத்தல்
அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்து
ேசர்க்க றார்.

31 அவர்கள் ெயேகாவாைவ அவருைடய
கருைபயனிமித்தமும்,
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மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற
அத சயங்களினிமித்தமும்துத த்து,

32மக்களின் சைபய ேலஅவைரஉயர்த்த ,
மூப்பர்களின் சங்கத்த ேல அவைரப்

ேபாற்றுவார்களாக.
33 அவர் ஆறுகைள வனாந்த ரமாகவும்,

நீரூற்றுகைளவறண்டஇடமாகவும்,
34 குடிகளுைடய ெபால்லாப்புக்காக

ெசழிப்பான ேதசத்ைதத் தரிசு
நலமாகவும்மாற்றுகறார்.

35 அவர் வனாந்த ரெவளிையத் தண்ணீர்
குளமாகவும்,

வறண்டநலத்ைதநீரூற்றுகளாகவும்மாற்ற ,
36பச த்தவர்கைளஅங்ேககுடிேயற்றுகறார்;
அங்ேக அவர்கள் குடியருக்கும் நகரத்ைதக்

கட்டி,
37 வயல்கைள உண்டாக்க வைதத்து,

த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டுக றார்கள்,

அைவகள்வரத்துள்ளபலைனத்தரும்.
38அவர்கைளஆசீர்வத க்க றார்,
மிகுதயும் ெபருகுகறார்கள்;

அவர்களுைடய மிருகங்கள்
குைறயாமலிருக்கச்ெசய்க றார்.

39 பன்பு அவர்கள் இடுக்கத்தனாலும்,
ஆபத்தனாலும்,

துயரத்தனாலும் குைறவுபட்டுத்
தாழ்வைடக றார்கள்.
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40 அவர் எத ரிகளின் தைலவர்கள்ேமல்
இகழ்ச்சவரச்ெசய்து,

வழியல்லாத வனாந்த ர ெவளிய ேல
அவர்கைளத்த ரியச்ெசய்து,

41 எளியவைனேயா சறுைமயலிருந்து
எடுத்து,

உயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவத்து,
அவனுைடயவம்சங்கைளமந்ைதையப்ேபாலாக்குக றார்.
42உத்தமர்கள்அைதக்கண்டுமகழுவார்கள்;
நயாயக்ேகெடல்லாம் தன்னுைடய வாைய

மூடும்.
43 எவன் ஞானமுள்ளவேனா அவன்

இைவகைளக்கவனிக்கட்டும்;
ஞானவான்கள் ெயேகாவாவுைடய

கருைபகைளஉணர்ந்துெகாள்வார்கள்.

சங்கீதம் 108
தாவீதுபாடிய பாடல்.
1ேதவேன,என்னுைடயஇருதயம்ஆயத்தமாக

இருக்க றது;
நான்இன்னிைசயால்புகழ்ந்துபாடுேவன்;
என்னுைடயமகைமயும்பாடும்.
2வீைணேய,சுரமண்டலேம,வழியுங்கள்,
நான்அதகாைலயல்வழிப்ேபன்.
3 ெயேகாவாேவ, மக்களுக்குள்ேள உம்ைமத்

துத ப்ேபன்;
ேதசங்களுக்குள்ேள உம்ைமப் புகழ்ந்து

பாடுேவன்.
4உமதுகருைபவானங்களுக்குேமலாகவும்,
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உமது சத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்
வைரயலும்எட்டுக றது.

5 ேதவேன, வானங்களுக்கு ேமலாக
உயர்ந்தரும்;

உமது மகைம பூமியைனத்தன்ேமலும்
உயர்ந்தருப்பதாக.

6உமதுப ரியர்கள்வடுவக்கப்படுவதற்காக,
உமதுவலதுகரத்தனால்இரட்ச த்து,
எங்களுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்.
7 ேதவன் தமது பரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டு

ெசான்னார்,
ஆைகயால் சந்ேதாஷப்படுேவன்;
சீேகைமப் பங்க ட்டு, சுக்ேகாத்தன்

பள்ளத்தாக்ைகஅளந்துெகாள்ளுேவன்.
8 கீேலயாத் என்னுைடயது, மனாேசயும்

என்னுைடயது;
எப்ப ராயீம் என்னுைடயதைலயன்ெபலன்,
யூதா என்னுைடயெசங்ேகால்.
9 ேமாவாப் என்னுைடய பாதம் கழுவும்

பாத்த ரம்;
ஏேதாமின்ேமல் என்னுைடய காலணிைய

எற ேவன்;
ெபலிஸ்தயாவன்ேமல்ஆர்ப்பரிப்ேபன்.
10 வலுவான நகரத்த ற்குள் என்ைன

நடத்த க்ெகாண்டுேபாக றவன்யார்?
ஏேதாம்வைர எனக்கு வழிகாட்டுக றவன்

யார்?
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11 எங்களுைடய ேசைனகேளாடு
புறப்படாமலிருந்த ேதவேன
நீரல்லேவா?

எங்கைளத் தள்ளிவ ட்டிருந்த ேதவேன
நீரல்லேவா?

12இக்கட்டில்எங்களுக்குஉதவெசய்யும்;
மனிதனுைடயஉதவ வீண்.
13ேதவனாேலெவற்ற ெபறுேவாம்;
அவேர எங்களுைடய எத ரிகைள

மித த்துப்ேபாடுவார்.

சங்கீதம் 109
இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1நான்துதக்கும் ேதவேன,
மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்.
2துன்மார்க்கனுைடயவாயும்,வஞ்சகவாயும்,
எனக்குவ ேராதமாகத் த றந்தருக்க றது;
ெபாய் நாவனால்என்ேனாடு ேபசுக றார்கள்.
3 பைகயுண்டாக்கும் வார்த்ைதகளால்

என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டு,
காரணமில்லாமல் என்ேனாடு

ேபார்ெசய்க றார்கள்.
4 என்னுைடய அன்புக்கு பதலாக என்ைன

வேராத க்க றார்கள்,
நாேனாெஜபம்ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
5 நன்ைமக்குப் பதலாக எனக்குத்

தீைமெசய்க றார்கள்,
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என்னுைடய அன்புக்குப் பதலாக என்ைனப்
பைகக்க றார்கள்.

6 அவனுக்கு ேமலாகத் தீயவைன ஏற்படுத்த
ைவயும்,

சாத்தான் அவனுைடய வலதுபக்கத்தல்
ந ற்கட்டும்.

7அவனுைடயநயாயம்வ சாரிக்கப்படும்ேபாது
குற்றவாளியாகட்டும்;

அவனுைடயெஜபம் பாவமாகட்டும்.
8அவனுைடயநாட்கள்ெகாஞ்சமாகட்டும்;
அவனுைடய ேவைலைய ேவெறாருவன்

ெபறட்டும்.
9அவனுைடயபள்ைளகள்த க்கற்றவர்களும்,
அவனுைடயமைனவ வதைவயுமாகட்டும்.
10அவனுைடயபள்ைளகள்அைலந்துத ரிந்து

ப ச்ைசெயடுத்து,
தங்களுைடய பாழான வீடுகளிலிருந்து

ப ச்ைச எடுக்கட்டும்.
11 கடன் ெகாடுத்தவன் அவனுக்கு

உள்ளெதல்லாவற்ைறயும்
அபகரித்துக்ெகாள்ளட்டும்;

அவனுைடய உைழப்பன் பலைன
அந்நயர்கள்பற த்துக்ெகாள்ளட்டும்.

12அவனுக்குஒருவரும்இரக்கங்காட்டாமலும்,
அவனுைடய த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குத்

தயவுெசய்யாமல் ேபாகட்டும்.
13அவனுைடயசந்ததயார்அழிக்கப்படட்டும்;
இரண்டாம் தைலமுைறயல் அவர்களுைடய

ெபயர்இல்லாமல் ேபாகட்டும்.
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14 அவனுைடய முன்ேனார்களின்
அக்க ரமம் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
நைனக்கப்படட்டும்,

அவனுைடய தாயன் பாவம்
நீங்காமலிருக்கட்டும்.

15 அைவகள் எப்ெபாழுதும் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகஇருக்கட்டும்;

அவர்களுைடய ெபயர் பூமியல் இல்லாமல்
அழிக்கப்படட்டும்.

16அவன்தயவுெசய்யநைனக்காமல்,
ஏைழயும், ேதைவயுள்ளவனுமாகய

மனிதைனத்துன்பப்படுத்த ,
மனமுறவுள்ளவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி

ேதடினாேன.
17 சாபத்ைத வரும்பனான், அது அவனுக்கு

வரும்;
அவன்ஆசீர்வாதத்ைதவரும்பாமற்ேபானான்,
அதுஅவனுக்குத்தூரமாகவலக ப்ேபாகும்.
18 சாபத்ைத அவன் தனக்கு ஆைடயாக

உடுத்த க்ெகாண்டான்;
அது அவனுைடய உள்ளத்தல்

தண்ணீைரப்ேபாலவும்,
அவனுைடயஎலும்புகளில்எண்ெணையப்ேபாலவும்

பாயும்.
19 அது அவன் ேபார்த்துக்ெகாள்ளுகற

ஆைடயாகவும்,
எப்ெபாழுதும் கட்டிக்ெகாள்ளுகற

வார்க்கச்ைசயாகவும்இருக்கட்டும்.
20இதுதான்என்ைனவேராத க்க றவர்களுக்கும்,



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 109:21 cclxxx சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 109:28

என்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு வ ேராதமாகத்
தீங்கு ேபசுக றவர்களுக்கும்
ெயேகாவாவால்வரும்ப ரத பலன்.

21ஆண்டவராகயெயேகாவாேவ,
நீர் உமது ெபயரினிமித்தம் என்ைன

ஆதரித்து,
உமதுகருைபநலமானதனால்,
என்ைனவடுவத்தருளும்.
22 நான் ஏைழயும் ேதைவயுள்ளவனுமாக

இருக்க ேறன்,
என்னுைடய இருதயம் எனக்குள்

புண்பட்டிருக்க றது.
23சாயும் ந ழைலப்ேபால்அகன்றுேபாேனன்;
ெவட்டுக்களிையப்ேபால்பறக்கடிக்கப்படுக ேறன்.
24 உபவாசத்தனால் என்னுைடய

முழங்கால்கள்பலவீனமைடக றது;
என்னுைடய சரீரமும் பலமற்று உலர்ந்து

ேபாக றது.
25 நான் அவர்களுக்கு ந ந்ைதயாேனன்;

அவர்கள்என்ைனப்பார்த்து,
தங்களுைடயதைலையஅைசக்க றார்கள்.
26 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ எனக்கு

உதவெசய்யும்;
உமது கருைபயன்படி என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
27இதுஉமதுகரம் என்றும்,ெயேகாவாேவ,
ேதவேன நீர் இைதச் ெசய்தீர் என்றும்,

அவர்கள்அறவார்களாக.
28அவர்கள்சப த்தாலும், நீர்ஆசீர்வதயும்;
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அவர்கள்எழும்பனாலும்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகட்டும்;
உமதுஅடியாேனாமக ழ்சயாகஇருப்ேபன்.
29 என்னுைடய வ ேராத கள் அவமானத்தால்

மூடப்பட்டு,
தங்களுைடய ெவட்கத்ைதச்

சால்ைவையப்ேபால்அணிந்துக்ெகாள்வார்களாக.
30 ெயேகாவாைவ நான் என்னுைடய

வாயனால்மிகவும்துத த்து,
அேநகர் நடுவ ேலஅவைரப் புகழுேவன்.
31 தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றவர்களிடம்

ஒடுக்கப்பட்டவனுைடய ஆத்துமாைவ
காப்பாற்றும்படி

அவர்அவனுைடயவலதுபக்கத்தல்ந ற்பார்.

சங்கீதம் 110
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ஆண்டவைர ேநாக்க :
நான் உம்முைடய எத ரிகைள உம்முைடய

பாதத்தன்கீழ் ேபாடும்வைரக்கும்,
நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்காரும்

என்றார்.
2 ெயேகாவா சீேயானிலிருந்து உமது

வல்லைமயன் ெசங்ேகாைல
அனுப்புவார்;

நீர் உம்முைடய எத ரிகளின் நடுேவ
ஆளுைகெசய்யும்.

3உமதுமகத்துவத்தன்நாளிேல
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உம்முைடய மக்கள் மனப்பூர்வமும்
பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாக
இருப்பார்கள்;

அதகாைலயன் கர்ப்பத்தல் ப றக்கும்
பனிக்குச் சமமாக உம்முைடய மக்கள்
உமக்குப் ப றப்பார்கள்.

4நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்முைறைமயன்படி
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர்

என்றுெயேகாவாஆைணயட்டார்;
மனம்மாறாமலுமிருப்பார்.
5 உம்முைடய வலதுபக்கத்தலிருக்கற

ஆண்டவர்,
தமது ேகாபத்தன் நாளிேல ராஜாக்கைள

ெவட்டுவார்.
6அவர் ேதசங்களுக்குள்நயாயந்தீர்ப்பார்;
எல்லா இடங்கைளயும் ப ேரதங்களால்

ந ரப்புவார்;
அேநக ேதசங்களின்ேமல் தைலவர்களாக

இருக்க றவர்கைளெநாறுக்க ப்ேபாடுவார்.
7வழிய ேலஅவர் நதயல்குடிப்பார்;
ஆைகயால்அவர் தமதுதைலையஎடுப்பார்.

சங்கீதம் 111
1அல்ேலலூயா,
ெசம்ைமயானவர்களுைடய கூட்டத்தலும்

சைபயலும் ெயேகாவாைவ முழு
இருதயத்ேதாடும்துத ப்ேபன்.

2 ெயேகாவாவன் ெசய்ைககள்
ெபரியைவகளும்,
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அைவகளில் ப ரியப்படுக ற எல்ேலாராலும்
ஆராயப்படுக றைவகளுமாக
இருக்க றது.

3 அவருைடய ெசயல் மகைமயும்
மகத்துவமுமுள்ளது,

அவருைடயநீத என்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கும்.
4அவர் தம்முைடயஅத சயமான ெசயல்கைள

நைனவுகூரும்படிெசய்தார்,
ெயேகாவாஇரக்கமும்மனவுருக்கமுமுள்ளவர்.
5 தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு உணவு

ெகாடுத்தார்;
தமது உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்கும்

நைனப்பார்.
6 ேதசங்களின் சுதந்தரத்ைதத் தமது

மக்களுக்குக்ெகாடுத்ததனால்,
தமது ெசயல்களின் ெபலத்ைத

அவர்களுக்குத்ெதரியப்படுத்தனார்.
7அவருைடய கரத்தன் ெசயல்கள் சத்தயமும்

நயாயமுமானைவகள்;
அவருைடய கட்டைளகெளல்லாம்

உண்ைமயானைவகள்.
8 அைவகள் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள

எல்லாகாலங்களுக்கும்
உறுதயானைவகள்,

அைவகள் உண்ைமயும் ெசம்ைமயுமாகச்
ெசய்யப்பட்டைவகள்.

9அவர்தமதுமக்களுக்குமீட்ைபஅனுப்ப ,
தமது உடன்படிக்ைகைய ந ரந்தர

உடன்படிக்ைகயாகக் கட்டைளய ட்டார்;
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அவருைடய ெபயர் பரிசுத்தமும்
பயங்கரமுமானது.

10 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேல
ஞானத்தன்ஆரம்பம்;

அவருைடய கற்பைனகளின்படி ெசய்க ற
அைனவருக்கும்நற்புத்தயுண்டு;

அவருைடயபுகழ்ச்ச என்ைறக்கும்ந ற்கும்.

சங்கீதம் 112
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவருைடய கட்டைளகளில் மிகவும்

ப ரியமாயருக்க ற மனிதன்
பாக்கயவான்.

2அவன்சந்தத கள்பூமியல்பலத்தருக்கும்,
ெசம்ைமயானவர்களின் வம்சம்

ஆசீர்வத க்கப்படும்.
3 ெசழிப்பும் ெசல்வமும் அவனுைடய

வீட்டிலிருக்கும்;
அவனுைடயநீத என்ைறக்கும்ந ற்கும்.
4 ெசம்ைமயானவர்களுக்கு இருளிேல

ெவளிச்சம்உத க்கும்;
அவன் இரக்கமும் மனவுருக்கமும்

நீதயுமுள்ளவன்.
5 இரங்க க் கடன்ெகாடுத்து, தன்னுைடய

காரியங்கைள நயாயமானபடி
நடத்துகறமனிதன்பாக்கயவான்.

6 அவன் என்ெறன்ைறக்கும்
அைசக்கப்படாதருப்பான்;

நீத மான்என்ெறன்றும்புகழுள்ளவன்.
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7 துர்ச்ெசய்தையக் ேகட்க றதனால்
பயப்படமாட்டான்;

அவனுைடயஇருதயம்ெயேகாவாைவநம்ப த்
த டனாயருக்கும்.

8அவனுைடயஇருதயம்உறுதயாயருக்கும்;
அவன் தன்னுைடய எத ரிகளில்

சரிக்கட்டுதைலக் காணும்வைர
பயப்படாமலிருப்பான்.

9 வாரியைறத்தான், ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுத்தான், அவனுைடய நீத
என்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கும்;

அவன்ெகாம்பு மகைமயாகஉயர்த்தப்படும்.
10 துன்மார்க்கன் அைதக் கண்டு

மனச்ேசார்வாக ,
தன்னுைடய பற்கைளக் கடித்துக்

கைரந்துேபாவான்;
துன்மார்க்கர்களுைடயஆைசஅழியும்.

சங்கீதம் 113
1 அல்ேலலூயா, ெயேகாவாவுைடய

ஊழியக்காரர்கேள,துதயுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்துதயுங்கள்.
2 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும்

ெயேகாவாவுைடய ெபயர்
ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவதாக.

3சூரியன்உதக்கும்தைசெதாடங்க
அது மைறயும் தைசவைர ெயேகாவாவுைடய

ெபயர்துத க்கப்படட்டும்.
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4 ெயேகாவா எல்லா ேதசங்கள்ேமலும்
உயர்ந்தவர்;

அவருைடய மகைம வானங்களுக்கு
ேமலானது.

5 உன்னதங்களில் வாழ்க ற நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குச்
சமமானமானவர்யார்?

6அவர்வானத்தலிருந்துபூமியலுமுள்ளைவகைளப்
பார்க்கும்படி தம்ைமத்தாழ்த்துகறார்.

7 அவர் ச றயவைனப் புழுதயலிருந்து
தூக்கவடுகறார்;

ஏழ்ைமயானவைனக் குப்ைபயலிருந்து
உயர்த்துகறார்.

8அவைனப்ப ரபுக்கேளாடும்,
தமது மக்களின் அத பத கேளாடும்

உட்காரச்ெசய்க றார்.
9 மலடிையச் சந்ேதாஷமான

பள்ைளத்தாய்ச்ச யாக்க ,
வீட்டிேலகுடியருக்கச்ெசய்க றார்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 114
1 இஸ்ரேவல் எக ப்தலும், யாக்ேகாபன்

வீட்டார் அந்நய மக்களிடமிருந்து
புறப்பட்டேபாது,

2யூதாஅவருக்குப் பரிசுத்தஇடமும்,
இஸ்ரேவல்அவருக்குஇராஜ்ஜியமுமானது.
3கடல்கண்டுவலக ஓடினது;
ேயார்தான்பன்னிட்டுத் தரும்பனது.
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4மைலகள்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்,
குன்றுகள் ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்

துள்ளினது.
5கடேல, நீவலக ேயாடுக றதற்கும்;
ேயார்தாேன, நீ பன்னாகதரும்புக றதற்கும்;
6மைலகேள,நீங்கள்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்;

குன்றுகேள,
நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்

துள்ளுகறதற்கும்,
உங்களுக்குஎன்னவந்தது?
7பூமிேய, நீஆண்டவருக்குமுன்பாகவும்,
யாக்ேகாபுைடய ேதவனுக்கு முன்பாகவும்

அதரு.
8அவர்கன்மைலையத்தண்ணீர்குளமாகவும்,
கற்பாைறைய நீரூற்றுகளாகவும்

மாற்றுகறார்.

சங்கீதம் 115
தாவீதன்பாடல்.
1 எங்களுக்கு அல்ல, ெயேகாவாேவ,

எங்களுக்குஅல்ல,
உமது கருைபயனிமித்தமும் உமது

சத்தயத்தனிமித்தமும், உம்முைடய
ெபயருக்ேகமகைமவரச்ெசய்யும்.

2அவர்களுைடய ேதவன்இப்ெபாழுதுஎங்ேக
என்றுேதசங்கள்ஏன்ெசால்லேவண்டும்?
3 நம்முைடய ேதவன் பரேலாகத்தல்

இருக்கறார்;
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தமக்குச் ச த்தமான அைனத்ைதயும்
ெசய்க றார்.

4 அவர்களுைடய சைலகள் ெவள்ளியும்
ெபான்னும்,

மனிதர்களுைடய ைகேவைலயுமாக
இருக்க றது.

5அைவகளுக்குவாயருந்தும் ேபசாது;
அைவகளுக்குக்கண்களிருந்தும்காணாது.
6அைவகளுக்குக்காதுகளிருந்தும் ேகட்காது;
அைவகளுக்குமூக்கருந்தும்முகராது.
7அைவகளுக்குக்ைககளிருந்தும்ெதாடாது;
அைவகளுக்குக்கால்களிருந்தும்நடக்காது;
தங்களுைடய ெதாண்ைடயால் சத்தமிடவும்

மாட்டாது.
8 அைவகைளச் ெசய்க றவர்களும்,

அைவகைள நம்புக றவர்கள்
அைனவரும்,

அைவகைளப்ேபாலேவஇருக்கறார்கள்.
9இஸ்ரேவேல,ெயேகாவாைவநம்பு;
அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும்

அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாக
இருக்க றார்.

10 ஆேரான் குடும்பத்தாேர, ெயேகாவாைவ
நம்புங்கள்;

அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும்
அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாக
இருக்க றார்.

11ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கேள,
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ெயேகாவாைவ நம்புங்கள்; அவேர
அவர்களுக்குத் துைணயும்
அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாக
இருக்க றார்.

12ெயேகாவா நம்ைமநைனத்தருக்க றார்,
அவர் ஆசீர்வத ப்பார்; இஸ்ரேவல்

குடும்பத்தார்கைளஆசீர்வத ப்பார்,
அவர் ஆேரான் குடும்பத்தார்கைள

ஆசீர்வத ப்பார்.
13 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற

ெபரிேயார்கைளயும்,
ச ற ேயார்கைளயும்ஆசீர்வத ப்பார்.
14 ெயேகாவா உங்கைளயும் உங்களுைடய

பள்ைளகைளயும்ெபருகச்ெசய்வார்.
15 வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்த

ெயேகாவாவாேல நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

16வானங்கள்ெயேகாவாவுைடயைவகள்;
பூமிையேயா மனிதர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
17 இறந்தவர்களும் மவுனத்தல் இறங்குகற

அைனவரும்

ெயேகாவாைவதுதக்கமாட்டார்கள்.
18நாேமா,இதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுேவாம்.
அல்ேலலூயா.
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சங்கீதம் 116
1 ெயேகாவா என்னுைடய சத்தத்ைதயும்

என்னுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்
ேகட்டதனால்,

அவரில்அன்புகூருக ேறன்.
2 அவர் தமது ெசவைய எனக்குச்

சாய்த்தபடியால்,
நான் உய ேராடிருக்கும்வைர அவைரத்

ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
3 மரணக்கட்டுகள் என்ைனச்

சுற்ற க்ெகாண்டது,
பாதாளக் கண்ணிகள் என்ைனப் ப டித்தது;

கவைலயும்துன்பமும்அைடந்ேதன்.
4 அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாவுைடய

ெபயைரத்ெதாழுதுெகாண்டு:
ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ஆத்துமாைவ

வடுவயும்என்றுெகஞ்ச ேனன்.
5ெயேகாவா கருைபயும்நீதயுமுள்ளவர்,
நம்முைடய ேதவன்மனவுருக்கம்உள்ளவர்.
6ெயேகாவா கபடற்றவர்கைளக்காக்க றார்;
நான்ெமலிந்துேபாேனன்,
அவர் என்ைனப்பாதுகாத்தார்.
7 என் ஆத்துமாேவ, ெயேகாவா உனக்கு

நன்ைமெசய்தபடியால்,
நீ உன்னுைடய இைளப்பாறுதலுக்குத்

தரும்பு.
8 என் ஆத்துமாைவ மரணத்தற்கும், என்

கண்ைணக்கண்ணீருக்கும்,
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என்காைலஇடறுதலுக்கும்தப்புவத்தீர்.
9 நான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக

உயருள்ளவர்கள் ேதசத்த ேல
நடப்ேபன்.

10வசுவாச த்ேதன்,ஆைகயால் ேபசுக ேறன்;
நான்மிகவும்வருத்தப்பட்ேடன்.
11 எந்த மனிதனும் ெபாய்யன் என்று

என்னுைடய மனக்கலக்கத்த ேல
ெசான்ேனன்.

12 ெயேகாவா எனக்குச் ெசய்த எல்லா
உதவகளுக்காகவும், அவருக்கு
என்னத்ைதச்ெசலுத்துேவன்.

13 இரட்ச ப்பன் பாத்த ரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு,

ெயேகாவாவுைடய ெபயைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.

14 நான் ெயேகாவாவுக்குச் ெசய்த
ெபாருத்தைனகைள

அவருைடய மக்கெளல்ேலாருக்கும்
முன்பாகவும்ெசலுத்துேவன்.

15 ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தவான்களின்
மரணம் அவருைடய பார்ைவக்கு
அருைமயானது.

16ெயேகாவாேவ, நான்உமதுஅடிேயன்;
நான் உமது அடியாளின் மகனும், உமது

ஊழியக்காரனுமாகஇருக்க ேறன்;
என்னுைடயகட்டுகைளஅவழ்த்துவ ட்டீர்.
17நான்உமக்குநன்ற பலிையச்ெசலுத்த ,
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ெயேகாவாவுைடய ெபயைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.

18 நான் ெயேகாவாவுக்குச் ெசய்த
ெபாருத்தைனகைள

அவருைடய மக்கெளல்ேலாருக்கும்
முன்பாகவும்,

19 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
முற்றங்களிலும்,

எருசேலேம உன்னுைடய நடுவலும்
நைறேவற்றுேவன்.

அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 117
1 ேதசங்கேள, எல்ேலாரும் ெயேகாவாைவ

துதயுங்கள்;
மக்கேள,எல்ேலாரும்அவைரப்ேபாற்றுங்கள்.
2அவர் நம்ேமல்ைவத்தகருைபெபரியது;
ெயேகாவாவன்உண்ைமஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளது.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 118
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,அவர் நல்லவர்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2 அவர் கருைப என்றுமுள்ளெதன்று

இஸ்ரேவல்ெசால்வார்களாக.
3 அவர் கருைப என்றுமுள்ளெதன்று,

ஆேரானின் குடும்பத்தார்
ெசால்வார்களாக.

4அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளெதன்று,
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ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கள்
ெசால்வார்களாக.

5 ெநருக்கத்தலிருந்து ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,

ெயேகாவா என்ைனக் ேகட்டருளி
வ சாலத்த ேலைவத்தார்.

6 ெயேகாவா என்ேனாடு இருக்கறார், நான்
பயப்படமாட்ேடன்;

மனிதன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
7 எனக்கு உதவ ெசய்க றவர்கள் நடுவல்

ெயேகாவா என்ேனாடுஇருக்கறார்;
என்னுைடய எத ரிகளில் சரிக்கட்டுதைலக்

காண்ேபன்.
8மனிதைனநம்புவைதவ ட,
ெயேகாவா ேமல்பற்றுதலாயருப்பேத நலம்.
9ப ரபுக்கைளநம்புவைதவ டெயேகாவாேமல்

பற்றுதலாயருப்பேத நலம்.
10 எல்லா ேதசத்தாரும் என்ைன

வைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ெபயரினால் அவர்கைள

அழிப்ேபன்.
11 என்ைனச் சுற்றலும் வைளந்து

ெகாள்ளுகறார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ெபயரினால் அவர்கைள

அழிப்ேபன்.
12 ேதனீக்கைளப்ேபால என்ைன

வைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
முள்ளில் பற்றன ெநருப்ைபப்ேபால

அைணந்துேபாவார்கள்;
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ெயேகாவாவுைடய ெபயரினால் அவர்கைள
அழிப்ேபன்.

13நான்வழும்படி நீ என்ைனத்தள்ளினாய்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஉதவ ெசய்தார்.
14 ெயேகாவா என்னுைடய ெபலனும்,

என்னுைடயபாடலுமானவர்;
அவர் எனக்குஇரட்ச ப்புமானார்.
15 நீத மான்களுைடய கூடாரங்களில்

இரட்ச ப்பன்ெகம்பீர சத்தம்உண்டு;
ெயேகாவாவன்வலதுகரம்பராக்க ரமஞ்ெசய்யும்.
16 ெயேகாவாவன் வலதுகரம்

உயர்ந்தருக்க றது;
ெயேகாவாவன்வலதுகரம்பராக்க ரமஞ்ெசய்யும்.
17நான்சாகாமல், பைழத்தருந்து,
ெயேகாவாவுைடய ெசய்ைககைள

வவரிப்ேபன்.
18 ெயேகாவா என்ைனக் கடினமாகத்

தண்டித்தும்,
என்ைனச்சாவுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கவல்ைல.
19நீதயன்வாசல்கைளத்தறவுங்கள்;
நான் அைவகளுக்குள் நுைழந்து

ெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்.
20ெயேகாவாவன்வாசல்இதுேவ;
நீத மான்கள்இதற்குள்நுைழவார்கள்.
21 நீர் எனக்குச் ெசவெகாடுத்து, எனக்கு

இரட்ச ப்பாகஇருந்தபடியால்,
நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
22வீடுகட்டுக றவர்கள் ஆகாெதன்று தள்ளின

கல்ேல,



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 118:23 ccxcv சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 119:1

மூைலக்குத்தைலக்கல்லானது.
23அதுெயேகாவாவாேலஆனது,
அது நம்முைடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக

இருக்க றது.
24இதுெயேகாவாஉண்டாக்கனநாள்;
இத ேல சந்ேதாஷப்பட்டுமக ழ்ேவாம்.
25ெயேகாவாேவ,இரட்ச யும்;
ெயேகாவாேவ, காரியத்ைத

வாய்க்கச்ெசய்யும்.
26 ெயேகாவாவுைடய ெபயராேல வருகறவர்

ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்;
ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தலிருந்து
உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்.
27 ெயேகாவா நம்ைமப் ப ரகாச க்கச்ெசய்க ற

ேதவனாகஇருக்க றார்;
பண்டிைகப் பலிையக் ெகாண்டுேபாய்

பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில்
கயறுகளால்கட்டுங்கள்.

28நீர் என்ேதவன், நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
நீர் என்ேதவன், நான்உம்ைமஉயர்த்துேவன்.
29 ெயேகாவாைவ துதயுங்கள், அவர்

நல்லவர்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.

சங்கீதம் 119
ஆெலப்.
1ெயேகாவாவுைடய ேவதத்தன்படி
நடக்க ற உத்தம வழியல் நடப்பவர்கள்

பாக்கயவான்கள்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 119:2 ccxcvi சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 119:10

2அவருைடய சாட்ச கைளக்ைகக்ெகாண்டு,
அவைர முழு இருதயத்ேதாடும்

ேதடுக றவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
3அவர்கள்அநயாயம்ெசய்வதல்ைல;
அவருைடயவழிகளில் நடக்க றார்கள்.
4 உமது கட்டைளகைள நாங்கள் கருத்தாகக்

ைகக்ெகாள்ளும்படி
நீர் கற்றுக்ெகாடுத்தீர்.
5உமதுப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படி,
என்னுைடய நைடகள் நைலத்தருந்தால்

நலமாகஇருக்கும்.
6 நான் உம்முைடய கற்பைனகைளெயல்லாம்

நைனக்கும்ேபாது,
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.
7 உம்முைடய நீத நயாயங்கைள நான்

கற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது,
ெசம்ைமயான இருதயத்தால் உம்ைமத்

துத ப்ேபன்.
8உமதுப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்;
முற்றலும்என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்.
ேபத்.
9 வாலிபன் தன்னுைடய வழிைய எதனால்

சுத்தம்ெசய்வான்?
உமதுவசனத்தற்குக்கீழ்படிக றதனால்தாேன.
10 என்னுைடய முழு இருதயத்ேதாடும்

உம்ைமத் ேதடுக ேறன்,
என்ைன உமது கற்பைனகைளவட்டு

வழிதவற ச்ெசல்லவ டாமலிரும்.
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11 நான் உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவஞ்ெசய்யாதபடிக்கு,

உமது வசனத்ைத என் இருதயத்தல் ைவத்து
ைவத்ேதன்.

12ெயேகாவாேவ, நீர்வாழ்த்த ற்குரியவர்;
உம்முைடய ப ரமாணங்கைள எனக்குப்

ேபாத யும்.
13உம்முைடயவசனத்தன்நயாயத்தீர்ப்புகைளெயல்லாம்

என்னுைடய உதடுகளால்
வவரித்தருக்க ேறன்.

14த ரளானெசல்வத்தல்சந்ேதாஷப்படுவதுேபால,
நான் உமது சாட்ச களின் வழியல்

சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
15 உமது கட்டைளகைளத் தயானித்து, உமது

வழிகைளமனதல்ைவக்க ேறன்.
16 உமது ப ரமாணங்களில் மனமக ழ்ச்ச யாக

இருக்க ேறன்;
உமதுவசனத்ைதமறேவன்.
க ெமல்.
17 உமது அடிேயனுக்கு அனுகூலமாக இரும்;

அப்ெபாழுதுநான்பைழத்து,
உமதுவசனத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
18உமதுேவதத்தலுள்ளஅத சயங்கைளநான்

பார்க்கும்படிக்கு,
என்னுைடயகண்கைளத்தறந்தருளும்.
19பூமிய ேலநான்அந்நயன்;
உமது கற்பைனகைள எனக்கு

மைறயாமலிரும்.
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20 உமது நயாயங்கள்ேமல் என் ஆத்துமா
எந்தேநரமும் ைவத்தருக்க ற
வாஞ்ைசயனால் ேசார்ந்துேபாக றது.

21 உமது கற்பைனகைள வட்டு வழிவலகன
சப க்கப்பட்ட

ெபருைமயுள்ளவர்கைள நீர்
கடிந்துெகாள்ளுகறீர்.

22ந ந்ைதையயும்அவமானத்ைதயும் என்ைன
வட்டுஅகற்றும்;

நான் உம்முைடய சாட்ச களுக்குக்
கீழ்படிக ேறன்.

23 அதகாரிகளும் உட்கார்ந்து
எனக்கு வ ேராதமாகப்
ேபச க்ெகாள்ளுகறார்கள்;

உமதுஊழியேனா, உமது ப ரமாணங்கைளத்
தயானிக்க ேறன்.

24உம்முைடய சாட்ச கள்எனக்குஇன்பமும்,
எனக்கு ஆேலாசைன தருபைவயாக

இருக்க றது.
டாெலத்.
25 என் ஆத்துமா மண்ேணாடு

ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றது;
உமதுவசனத்தன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
26 என்னுைடய வழிகைள நான் உமக்கு

வவரித்துக்காட்டினேபாது
எனக்குச் ெசவெகாடுத்தீர்; உமது

ப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
27 உமது கட்டைளகளின் வழிைய எனக்கு

உணர்த்தயருளும்;
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அப்ெபாழுது உமது அத சயங்கைளத்
தயானிப்ேபன்.

28துயரத்தால் என்னுைடயஆத்துமா கைரந்து
ேபாக றது;

உமது வசனத்தன்படி என்ைன எடுத்து
நறுத்தும்.

29ெபாய்வழிையஎன்ைனவட்டுவலக்க ,
உம்முைடய ேவதத்ைத எனக்கு

அருள்ெசய்யும்.
30ெமய்வழிையநான்ெதரிந்துெகாண்டு,
உம்முைடய நயாயங்கைள எனக்கு முன்பாக

நறுத்த ேனன்.
31 உமது சாட்ச கள்ேமல் பற்றுதலாக

இருக்க ேறன்;
ெயேகாவாேவ, என்ைன ெவட்கமைடய

வ டாமலிரும்.
32 நீர் என்னுைடய இருதயத்ைத

வ ரிவாக்கும்ேபாது,
நான் உமது கற்பைனகளின் வழியாக

ஓடுேவன்.
எ.
33 ெயேகாவாேவ, உமது ப ரமாணங்களின்

வழிையஎனக்குப் ேபாத யும்;
முடிவுவைரநான்அைதக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
34எனக்குஉணர்ைவத்தாரும்;
அப்ெபாழுது நான் உமது ேவதத்ைதப்

பற்ற க்ெகாண்டு,
என்னுைடய முழு இருதயத்ேதாடும் அைதக்

ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
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35உமது கற்பைனகளின் பாைதயல் என்ைன
நடத்தும்;

நான்அதல்ப ரியமாகஇருக்க ேறன்.
36 என்னுைடய இருதயம் ெபாருளாைசையச்

சார்ந்துஇருக்காமல்,
உமது சாட்ச கைளச் சார்ந்து இருக்கும்படி

ெசய்யும்.
37 மாையையப் பார்க்காதபடி நீர் என்னுைடய

கண்கைளவலக்க ,
உமதுவழிகளில் என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
38 உமக்குப் பயப்படுக றதற்கு ஏற்ற உமது

வாக்குத்தத்தத்ைத உமது அடிேயனுக்கு
உறுத ப்படுத்தும்.

39 நான் பயப்படுக ற அவமானத்ைத
வலக்கயருளும்;

உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்நல்லைவகள்.
40 இேதா, உம்முைடய கட்டைளகள்ேமல்

வாஞ்ைசயாகஇருக்க ேறன்;
உமதுநீதயால்என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
ெவௗ.
41 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய

வாக்குத்தத்ததன்படி,
உமது தயவும் உமது இரட்ச ப்பும் எனக்கு

வருவதாக.
42 அப்ெபாழுது என்ைன நந்த க்க றவனுக்கு

பதல்ெசால்லுேவன்;
உம்முைடயவசனத்ைதநம்பயருக்க ேறன்.
43 சத்தய வசனம் முற்றலும் என்னுைடய

வாயலிருந்துநீங்கவ டாமலிரும்;
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உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளுக்குக்
காத்தருக்க ேறன்.

44 நான் எப்ெபாழுதும் என்ைறக்கும் உமது
ேவதத்ைதக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.

45 நான் உம்முைடய கட்டைளகைள
ஆராய்க றபடியால்,

அகலமானபாைதயல்நடப்ேபன்.
46நான்உம்முைடய சாட்ச கைளக்குறத்து,
ராஜாக்களுக்குமுன்பாகவும் ெவட்கப்படாமல்

ேபசுேவன்.
47 நான் ப ரியப்படுக ற உமது கற்பைனகளில்

மனமக ழ்ச்ச யாகஇருப்ேபன்.
48 நான் ப ரியப்படுக ற உமது

கற்பைனகளுக்குக் ைகைய
உயர்த்துேவன்,

உமதுப ரமாணங்கைளத்தயானிப்ேபன்.
சாயீன்.
49நீர் என்ைனநம்பச்ெசய்தவசனத்ைத
உமதுஅடிேயனுக்காக நைனத்தருளும்.
50 அதுேவ என்னுைடய துன்பத்தல் எனக்கு

ஆறுதல்,
உம்முைடய வாக்குத்தத்தம் என்ைன

உய ர்ப்ப த்தது.
51 ெபருைமக்காரர்கள் என்ைன மிகவும்

பரியாசம்ெசய்தும்,
நான் உமது ேவதத்ைதவ ட்டு

வலகனதல்ைல. 52 ெயேகாவாேவ,
ஆரம்பமுதலான உமது
நயாயத்தீர்ப்புகைள
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நான்நைனத்துஎன்ைனத்ேதற்றுக ேறன்.
53 உமது ேவதத்ைத வ ட்டு வலகுகற

துன்மார்க்கர்களின் நடுக்கம் என்ைனப்
ப டித்தது.

54நான்நைலயல்லாதகுடியருக்கும்வீட்டிேல
உமது ப ரமாணங்கள் எனக்கு

பாடல்களானது.
55 ெயேகாவாேவ, இரவுேநரத்தல் உமது

ெபயைர நைனத்து,
உமதுேவதத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுக ேறன்.
56 நான் உமது கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாண்டதால்,
இதுஎனக்குக்கைடத்தது.
ெஹத்.
57ெயேகாவாேவ, நீேர என்னுைடயபங்கு;
நான் உமது வசனங்கைளக்

ைகக்ெகாள்ளுேவன்என்ேறன்.
58 முழு இருதயத்ேதாடும் உம்முைடய

தயவுக்காகக்ெகஞ்சுக ேறன்;
உமது வாக்குத்தத்தத்தன்படி எனக்கு

இரங்கும்.
59என்னுைடயவழிகைளச்ச ந்த த்துக்ெகாண்டு,
என்னுைடய கால்கைள உம்முைடய

சாட்ச களுக்குேநராகத் தருப்ப ேனன்.
60உமதுகற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படி,
நான்தாமத க்காமல்வைரந்ேதன்.
61 துன்மார்க்கர்களின் கூட்டங்கள் என்ைனக்

ெகாள்ைளய ட்டும்,
உம்முைடய ேவதத்ைதநான்மறக்கவல்ைல.
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62உமதுநீதயானநயாயத்தீர்ப்புகளுக்காக,
உம்ைமத் துத க்கும்படி பாத இரவல்

எழுந்தருப்ேபன்.
63 உமக்குப் பயந்து, உமது கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ளுகற அைனவருக்கும்
நான்நண்பன்.

64 ெயேகாவாேவ, பூமி உமது கருைபயனால்
நைறந்தருக்க றது;

உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
ேதத்.
65ெயேகாவாேவ,உமதுவசனத்தன்படி
உமதுஅடிேயைனநன்றாக நடத்தனீர்.
66 உத்தம ந தானிப்ைபயும் அறைவயும்

எனக்குப் ேபாத த்தருளும்,
உம்முைடய கற்பைனகளில் நம்ப க்ைகயாக

இருக்க ேறன்.
67 நான் உபத்த ரவப்படுவதற்கு முன்பு

வழிதப்ப நடந்ேதன்;
இப்ெபாழுேதா உம்முைடய வார்த்ைதையக்

காத்துநடக்க ேறன்.
68 ேதவேன நீர் நல்லவரும், நன்ைம

ெசய்க றவருமாகஇருக்க றீர்;
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
69 ெபருைமக்காரர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப்

ெபாய்கைளப்பைணக்கறார்கள்;
நாேனா, முழு இருதயத்ேதாடும் உம்முைடய

கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
70 அவர்களுைடய இருதயம்

ெகாழுத்தருக்க றது; நாேனா,
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உம்முைடய ேவதத்தல் மனமகழ்ச்ச யாக
இருக்க ேறன்.

71நான்உபத்த ரவப்பட்டதுஎனக்குநல்லது;
அதனால் உமது ப ரமாணங்கைளக்

கற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
72அேநகஆய ரம்ெபான்ெவள்ளிையவ ட,
நீர் ெகாடுத்த ேவதேம எனக்குநலம்.
ேயாட்.
73உம்முைடயகரங்கள்என்ைனஉண்டாக்க ,
என்ைனஉருவாக்கனது;
உம்முைடய கற்பைனகைளக் கற்றுக்ெகாள்ள

என்ைனஉணர்வுள்ளவனாக்கும்.
74 நான் உம்முைடய வசனத்தற்குக்

காத்தருக்க றபடியால், உமக்குப்
பயந்தவர்கள் என்ைனக் கண்டு
சந்ேதாஷப்படுவார்கள்.

75 ெயேகாவாேவ, உமது நயாயத்தீர்ப்புகள்
நீதயுள்ளெதன்றும்,

உண்ைமயன்படிஎன்ைனஉபத்த ரவப்படுத்தனீெரன்றும்
அற ேவன்.

76 நீர் உமது அடிேயனுக்குக் ெகாடுத்த உமது
வாக்குத்தத்தத்தன்படி,

உமதுகருைபஎன்ைனத்ேதற்றட்டும்.
77 நான் பைழத்தருக்கும்படிக்கு உமது

இரக்கங்கள்எனக்குக்கைடக்கட்டும்;
உம்முைடய ேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
78 ெபருைமக்காரர்கள் என்ைனப்

ெபாய்களினால் ெகடுக்கப்
பார்த்தபடியால்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகட்டும்;
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நாேனா உமது கட்டைளகைளத்
தயானிப்ேபன்.

79 உமக்குப் பயந்து, உமது சாட்ச கைள
அறந்தருக்க றவர்கள் என்னிடம்
தரும்பட்டும்.

80நான்ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதபடிக்கு,
என்னுைடய இருதயம் உமது

ப ரமாணங்களில் உத்தமமாக
இருக்கட்டும்.

கப்.
81 உம்முைடய இரட்ச ப்புக்கு என்னுைடய

ஆத்துமா தவக்க றது;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
82எப்ெபாழுதுஎன்ைனத்ேதற்றுவீர் என்று,
உம்முைடய வாக்குத்தத்தத்தன்ேமல்

ேநாக்கமாக என்னுைடய கண்கள்
பூத்துப்ேபாக றது.

83புைகயலுள்ளேதால்ைப ேபாலாேனன்;
உமதுப ரமாணங்கைளேயா மறேவன்.
84உமதுஅடிேயனுைடயநாட்கள்எவ்வளவு?
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்களுக்கு நீர்

எப்ெபாழுதுநயாயத்தீர்ப்புெசய்வீர்?
85 உம்முைடய ேவதத்த ற்கு வ ேராதமாக

ெபருைமக்காரர்கள் எனக்குக்
குழிகைளெவட்டினார்கள்.

86 உம்முைடய கற்பைனகெளல்லாம்
உண்ைமயாகஇருக்க றது;

அநயாயமாகஎன்ைனத்துன்பப்படுத்துகறார்கள்;
நீர் எனக்குஉதவ ெசய்யும்.
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87 அவர்கள் என்ைனப் பூமியல் இல்லாமல்
நீக்கவ டச் சற்ேற தப்பனது;

ஆனாலும் நான் உமது கட்டைளகைள
வ ட்டுவ டவல்ைல.

88 உமது கருைபயன்படிேய என்ைன
உய ர்ப்பயும்;

அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய
வாக்குத்தத்தத்தன் சாட்சையக் காத்து
நடப்ேபன்.

லாேமட்.
89 ெயேகாவாேவ, உமது வசனம்

என்ெறன்ைறக்கும்
வானங்களில் நைலத்தருக்க றது.
90 உம்முைடய உண்ைம தைலமுைற

தைலமுைறயாகஇருக்கும்;
பூமிைய உறுத ப்படுத்தனீர், அது

நைலத்தருக்க றது.
91 உம்முைடய ப ரமாணங்கைள

நைறேவற்றும்படி அைவகள் இந்த
நாள்வைரக்கும்ந ற்க றது;

அைனத்தும்உம்ைமச் ேசவ க்கும்.
92உமதுேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச யாக

இல்லாமலிருந்தால்,
என்னுைடயதுக்கத்த ேலஅழிந்துேபாயருப்ேபன்.
93 நான் ஒருேபாதும் உம்முைடய

கட்டைளகைளமறக்கமாட்ேடன்;
அைவகளால்நீர் என்ைனஉய ர்ப்ப த்தீர்.
94நான்உம்முைடயவன், என்ைனஇரட்ச யும்;
உம்முைடயகட்டைளகைளஆராய்க ேறன்.
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95 துன்மார்க்கர்கள் என்ைன அழிக்கக்
காத்தருக்க றார்கள்;

நான்உமதுசாட்ச கைளச்ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
96 நைறவான அைனத்தற்கும் எல்ைலையக்

கண்ேடன்;
உம்முைடயகற்பைனேயா மகா ெபரிது.
ேமம்.
97உமதுேவதத்தல்நான்எவ்வளவுப ரியமாக

இருக்க ேறன்!
நாள்முழுவதும்அதுஎன்னுைடயதயானம்.
98 நீர் உம்முைடய கற்பைனகைளக் ெகாண்டு

என்ைன என்னுைடய எத ரிகளிலும்
அத கஞானமுள்ளவனாக்குகறீர்;

அைவகள் என்ைறக்கும் என்னுடேன
இருக்கறது.

99 உம்முைடய சாட்ச கள் என்னுைடய
தயானமாகஇருக்க றபடியால்,

எனக்குப் ேபாத த்தவர்கள் எல்ேலாரிலும்
அறவுள்ளவனாகஇருக்க ேறன்.

100 உம்முைடய கட்டைளகைள நான்
ைகக்ெகாண்டிருக்க றபடியால்,

முத ேயார்கைளவ ட ஞானமுள்ளவனாக
இருக்க ேறன்.

101 உம்முைடய வசனத்ைத நான் காத்து
நடக்கும்படிக்கு,

எல்லாெபால்லாதவழிகளுக்கும்என்னுைடய
கால்கைளவலக்குக ேறன்.

102நீர் எனக்குப் ேபாத த்தருக்க றபடியால்,
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நான் உம்முைடய நயாயங்கைள வ ட்டு
வலகமாட்ேடன்.

103 உம்முைடய வார்த்ைதகள்
என்னுைடய நாவுக்கு எவ்வளவு
இனிைமயானைவகள்;

என்னுைடயவாய்க்குஅைவகள்ேதனிலும்
இனிைமயானதாகஇருக்கும்.
104உமதுகட்டைளகளால்உணர்வைடந்ேதன்,
ஆதலால் எல்லாப் ெபாய்வழிகைளயும்

ெவறுக்க ேறன்.
நூன்.
105 உம்முைடய வசனம் என்னுைடய

கால்களுக்குத்தீபமும்,
என்னுைடய பாைதக்கு ெவளிச்சமுமாக

இருக்க றது.
106 உம்முைடய நீத நயாயங்கைளக் காத்து

நடப்ேபன்என்றுஆைணயட்ேடன்;
அைதநைறேவற்றுேவன்.
107நான்மிகவும்உபத்த ரவப்படுக ேறன்;
ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவசனத்தன்படிேய

என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
108 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய வாயன்

உற்சாகபலிகைளநீர் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
உமது நயாயங்கைள எனக்குப்

ேபாத த்தருளும்.
109 என்னுைடய உய ர் எப்ெபாழுதும்

என்னுைடயைகயல்இருக்கறது;
ஆனாலும் உம்முைடய ேவதத்ைத

மறக்கமாட்ேடன்.
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110 துன்மார்க்கர்கள் எனக்குக்
கண்ணிைவக்க றார்கள்;

ஆனாலும் நான் உம்முைடய கட்டைளகைள
வ ட்டுவழிதவற ப் ேபாகமாட்ேடன்.

111 உம்முைடய சாட்ச கைள ந ரந்தர
சுதந்தரமாக்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்,

அைவகேள என்னுைடய இருதயத்தன்
மக ழ்ச்ச .

112 முடிவுவைர இைடவ டாமல் உம்முைடய
ப ரமாணங்களின்படி ெசய்ய
என்னுைடயஇருதயத்ைதச்சாய்த்ேதன்.

சாெமக்.
113 வீண் சந்தைனகைள நான் ெவறுத்து,

உமதுேவதத்தல்ப ரியப்படுக ேறன்.
114 என்னுைடய மைறவ டமும் என்னுைடய

ேகடகமும்நீேர;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
115 ெபால்லாதவர்கேள, என்ைனவட்டு

அகன்றுேபாங்கள்;
என் ேதவனுைடய கற்பைனகைள நான்

ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
116 நான் பைழத்தருப்பதற்கு உமது

வார்த்ைதயன்படி என்ைன
ஆதரித்தருளும்;

என்னுைடய நம்ப க்ைக வீணாக ப்ேபாக
என்ைன ெவட்கத்த ற்கு உட்படுத்தாமல்
இரும்.

117 என்ைன ஆதரித்தருளும்; அப்ெபாழுது
நான்இரட்ச க்கப்பட்டு,
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எந்தநாளும் உம்முைடய ப ரமாணங்களில்
தயானமாகஇருப்ேபன்.

118 உமது ப ரமாணங்கைளவட்டு
வழிவலகுகற அைனவைரயும்
மித த்துப் ேபாடுக றீர்;

அவர்களுைடயச ந்தைனவஞ்சைனயானது.
119 பூமியலுள்ள துன்மார்க்கர்கள்

அைனவைரயும் துருைவப்ேபால
அகற்றவடுகறீர்;

ஆைகயால் உமது சாட்ச களில்
ப ரியப்படுக ேறன்.

120உமக்குப் பயப்படும் பயத்தால் என்னுைடய
உடல் சலிர்க்க றது;

உமது நயாயத்தீர்ப்புகளுக்குப்
பயப்படுக ேறன்.

ஆயன்.
121 நயாயமும் நீதயும் ெசய்க ேறன்; என்ைன

ஒடுக்குகறவர்களுக்கு என்ைன
ஒப்புக்ெகாடாமல்இரும்.

122 உமது அடிேயனுக்கு நன்ைமயாகத்
துைணநல்லும்;

ெபருைமக்காரர்கள் என்ைன
ஒடுக்கச்ெசய்யாதரும்.

123 உமது இரட்ச ப்புக்கும் உமது நீதயன்
வார்த்ைதகளுக்கும்

காத்தருக்க றதனால் என்னுைடய கண்கள்
பூத்துப்ேபாக றது.

124 உமது ஊழியைன உமது
கருைபயன்படிேயநடத்த ,
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உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
125நான்உமதுஊழியன்;
உம்முைடய சாட்ச கைள நான் அறயும்படி

என்ைனஉணர்வுள்ளவனாக்கும்.
126 நீதையச்ெசய்யக் ெயேகாவாவுக்கு

ேவைளவந்தது;
அவர்கள் உம்முைடய நயாயப்ப ராணத்ைத

மீறனார்கள்.
127 ஆதலால் நான் ெபான்னிலும்

பசும்ெபான்னிலும் அத கமாக உமது
கற்பைனகளில் ப ரியப்படுக ேறன்.

128 எல்லாவற்ைறப்பற்றயும் நீர்
அருளின எல்லாக் கட்டைளகளும்
ெசம்ைமெயன்றுஎண்ணி,

அைனத்து ெபாய்வழிகைளயும்
ெவறுக்க ேறன்.

ேப.
129உம்முைடயசாட்ச கள்அத சயமானைவகள்;
ஆைகயால் என்னுைடய ஆத்துமா

அைவகைளக்ைகக்ெகாள்ளும்.
130 உம்முைடய வசனத்தன் வளக்கம்

ெவளிச்சம் தந்து,
ேபைதகைளஉணர்வுள்ளவர்களாக்கும்.
131 உம்முைடய கற்பைனகைள நான்

வரும்புக றபடியால்,
என்னுைடய வாைய ஆெவன்று தறந்து

அைவகளுக்குஏங்குக ேறன்.
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132உம்முைடயெபயைரேநச க்க றவர்களுக்கு
வழங்கும் நயாயத்தன்படிேய என்ைன
ேநாக்க ப்பார்த்து, எனக்குஇரங்கும்.

133 உம்முைடய வார்த்ைதய ேல என்னுைடய
காலடிகைளநைலப்படுத்த ,

ஒரு அநயாயமும் என்ைன
ஆட்ெகாள்ளச்ெசய்யாமல்இரும்.

134 மனிதர்கள் ெசய்யும் அநீத களுக்கு
என்ைனவலக்க வடுவத்தருளும்;

அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய
கட்டைளகைளக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.

135 உமது ஊழியன்ேமல் உமது முகத்ைதப்
ப ரகாச க்கச்ெசய்து,

உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
136 உம்முைடய ேவதத்ைத மனிதர்கள் காத்து

நடக்காதபடியால்,
என்னுைடய கண்களிலிருந்து நீர்த்தாைரகள்

ஓடுகறது.
த்சாேட.
137 ெயேகாவாேவ, நீர் நீத பரர்,

உமது நயாயத்தீர்ப்புகள்
ெசம்ைமயானைவகள்.

138 நீர் கட்டைளய ட்ட சாட்ச கள் நீதயும், மகா
உண்ைமயுமானைவகள்.

139 என்னுைடய எத ரிகள் உம்முைடய
வசனங்கைளமறந்தபடியால்,

என்னுைடய பக்தைவராக்கயம் என்ைன
அழிக்க றது. 140 உமது வார்த்ைத
மிகவும் புடமிடப்பட்டது,
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உமதுஅடிேயன்அதல்ப ரியப்படுக ேறன்.
141 நான் ச றயவனும் அசட்ைட

ெசய்யப்பட்டவனுமாகஇருக்க ேறன்;
ஆனாலும்உமதுகட்டைளகைளமறேவன்.
142 உம்முைடய நீத ந ரந்தர நீத , உம்முைடய

ேவதம் சத்தயம்.
143 துயரமும் ேவதைனயும் என்ைனப்

ப டித்தது;
ஆனாலும் உம்முைடய கற்பைனகள்

என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
144 உம்முைடய சாட்ச களின் நீத

என்ைறக்கும் ந ற்கும்; என்ைன
உணர்வுள்ளவனாக்கும்,

அப்ெபாழுதுநான்பைழத்தருப்ேபன்.
ேகாப்.
145 முழு இருதயத்ேதாடும் கூப்ப ட்ேடன்,

ெயேகாவாேவ, என்னுைடய
ெஜபத்ைதக் ேகளும்;

உம்முைடய ப ரமாணங்கைளக்
ைகக்ெகாள்ளுேவன்.

146உம்ைம ேநாக்க க் கூப்ப ட்ேடன், என்ைனக்
காப்பாற்றும்;

அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய சாட்ச கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.

147 அதகாைலயல் நான் எழுந்து
சத்தமிட்ேடன்;

உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
148உமதுவசனத்ைதத்தயானிக்கும்படி,
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குறத்த இரவு ேநரங்களுக்கு
முன்ேன என்னுைடய கண்கள்
வழித்துக்ெகாள்ளும்.

149 உம்முைடய கருைபயன்படி என்னுைடய
சத்தத்ைதக் ேகளும்;

ெயேகாவாேவ,உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்பன்படி
என்ைனஉய ர்ப்பயும்.

150தீைமையப் பன்பற்றுகறவர்கள் ெநருங்க
இருக்க றார்கள்;

அவர்கள் உம்முைடய ேவதத்த ற்குத் தூரமாக
இருக்க றார்கள்.

151ெயேகாவாேவ, நீர்அருகல்இருக்கறீர்;
உமதுகற்பைனகெளல்லாம்உண்ைம.
152 நீர் உம்முைடய சாட்ச கைள

என்ெறன்ைறக்கும் ந ற்க நறுவனீர்
என்பைத,

அைவகளால் நான் ெநடுநாளாக
அற ந்தருக்க ேறன்.

ேரஷ்.
153 என்னுைடய உபத்த ரவத்ைதப் பார்த்து,

என்ைனவடுவயும்;
உமதுேவதத்ைதமறக்கமாட்ேடன்.
154 எனக்காக நீர் வழக்காடி என்ைன

மீட்டுக்ெகாள்ளும்,
உம்முைடய வார்த்ைதயன்படிேய என்ைன

உய ர்ப்பயும்.
155இரட்ச ப்பு துன்மார்க்கர்களுக்குத்தூரமாக

இருக்க றது,
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அவர்கள் உமது ப ரமாணங்கைளத்
ேதடமாட்டார்கள்.

156 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய இரக்கங்கள்
ெபரியைவகளாகஇருக்க றது;

உமது நயாயங்களின்படி என்ைன
உய ர்ப்பயும்.

157 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்களும்
என்ைன வேராத க்க றவர்களும்
அேநகர்;

ஆனாலும் உம்முைடய சாட்ச கைள
வ ட்டுவலகமாட்ேடன்.

158 உமது வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளாத
துேராக கைளநான்கண்டேபாது,

எனக்குஅருவருப்பாகஇருந்தது.
159 இேதா, உம்முைடய கட்டைளகைள

ேநச க்க ேறன்;ெயேகாவாேவ,
உமதுகருைபயன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
160உம்முைடயவசனம்முழுவதும்சத்தயம்,
உம்முைடயநீத நயாயெமல்லாம் ந த்தயம்.
ஷீன்.
161 அதகாரிகளும் காரணமில்லாமல்

என்ைனத்துன்பப்படுத்தனார்கள்,
ஆனாலும் என்னுைடய இருதயம் உமது

வசனத்தற்ேக பயப்படுக றது.
162 மிகுந்த ெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளக்

கண்டுபடிக்க றவன்மகழுகறதுேபால,
நான் உமது வார்த்ைதயன் ெபயரில்

மகழுக ேறன்.
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163 ெபாய்ையப் பைகத்து அருவருக்க ேறன்;
உம்முைடய ேவதத்ைதேயா
ேநச க்க ேறன்.

164உமது நீத நயாயங்களுக்காக, ஒருநாளில்
ஏழுமுைறஉம்ைமத்துத க்க ேறன்.

165உம்முைடயேவதத்ைதேநச க்க றவர்களுக்கு
மிகுந்த சமாதானமுண்டு;

அவர்களுக்குதைடகள்இல்ைல.
166 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய இரட்ச ப்புக்கு

நான்காத்தருந்து,
உம்முைடயகற்பைனகளின்படிெசய்க ேறன்.
167என்னுைடயஆத்துமா உமது சாட்ச கைளக்

காக்கும்;
அைவகைளநான்மிகவும் ேநச க்க ேறன்.
168 உமது கட்டைளகைளயும் உமது

சாட்ச கைளயும்காத்துநடக்க ேறன்;
என்னுைடய வழிகெளல்லாம் உமக்கு

முன்பாகஇருக்க றது.
ெதள.
169 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய கூப்படுதல்

உமதுசந்ந தயல்வருவதாக;
உமது வசனத்தன்படிேய என்ைன

உணர்வுள்ளவனாக்கும்.
170 என்னுைடய வண்ணப்பம் உமது

சந்ந தயல்வரட்டும்;
உமது வார்த்ைதயன்படி என்ைன

வடுவத்தருளும்.
171உம்முைடய ப ரமாணங்கைள நீர் எனக்குப்

ேபாத க்கும்ேபாது,
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என்னுைடய உதடுகள் உமது துதையப்
ப ரபலப்படுத்தும்.

172 உமது கற்பைனகெளல்லாம்
நீதயுள்ளைவகள்;ஆதலால்,

என்னுைடய நாவு உம்முைடய வசனத்ைத
வவரித்துச்ெசால்லும்.

173 நான் உம்முைடய கட்டைளகைளத்
ெதரிந்துெகாண்டபடியால்,

உமது கரம் எனக்குத் துைணயாக
இருக்கட்டும்.

174 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய
இரட்ச ப்பன்ேமல் ஆவலாக
இருக்க ேறன்;

உம்முைடய ேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
175 என்னுைடய ஆத்துமா பைழத்தருந்து

உம்ைமத்துத க்கட்டும்;
உமது நயாயத்தீர்ப்புகள் எனக்கு உதவயாக

இருக்கட்டும்.
176 காணாமற்ேபான ஆட்ைடப்ேபால

வழிதப்ப ப்ேபாேனன்;
உமது அடிேயைனத் ேதடும்; உமது

கற்பைனகைளநான்மறக்கமாட்ேடன்.

சங்கீதம் 120
ஆேராகணபாடல்.
1என்னுைடயெநருக்கத்த ேலெயேகாவாைவ

ேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
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2 ெயேகாவாேவ, ெபாய் உதடுகளுக்கும்
வஞ்சகமாக ேபசும் நாவுக்கும்
என்னுைடயஆத்துமாைவத்தப்புவயும்.

3வஞ்சக நாேவ,உனக்குஎன்னகைடக்கும்?
உனக்குஎன்னெசய்யப்படும்?
4பலவானுைடயகூர்ைமயானஅம்புகளும்,
சூைரச்ெசடிகைள எரிக்கும் தழலுேம

கைடக்கும்.
5 ஐேயா, நான் ேமேசக்க ேல* வாழ்ந்தது

ேபாதும்,
ேகதாரின் கூடாரங்கள் அருகல்

குடியருந்ததும் ேபாதும்!
6 சமாதானத்ைதப் பைகக்க றவர்களிடம்

என்னுைடய ஆத்துமா குடியருந்ததும்
ேபாதும்!

7நான்சமாதானத்ைதநாடுக ேறன்;
அவர்கேளா, நான் ேபசும்ேபாது ேபார்ெசய்ய

முயற்ச ெசய்க றார்கள்.

சங்கீதம் 121
ஆேராகணபாடல்.
1எனக்குஉதவ வரும்மைலகளுக்குேநராக
என்னுைடயகண்கைளஉயர்த்துக ேறன்.
2வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கன

* சங்கீதம் 120:5 120:5 ேமேசக்கு கருங்கடலுக்கும்
காசுப்பயன் கடலுக்கும் மத்தயல் உள்ள பகுதயாகும்.
ேகதார் சீரியவன் தமஸ்குக்கு ெதன்பகுதயல் உள்ள
பகுதயாகும் இங்கு நாேடாடிகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள்
இவர்கள்மிகவும்ெவற த்தனமானவர்களாய்இருந்தார்கள்
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ெயேகாவாவ டத்தலிருந்து எனக்கு உதவ
வரும்.

3உன்னுைடயகாைலத்தள்ளாடவ டமாட்டார்;
உன்ைனக்காக்க றவர்உறங்கமாட்டார்.
4 இேதா, இஸ்ரேவைலக் காக்க றவர்

உறங்குகறதுமில்ைலதூங்குகறதுமில்ைல.
5ெயேகாவாஉன்ைனக்காக்க றவர்;
ெயேகாவா உன்னுைடய வலது பக்கத்த ேல

உனக்குநழலாகஇருக்க றார்.
6பகலிேலெவய ேலா,இரவ ேலநலேவா
உன்ைனச்ேசதப்படுத்துவதல்ைல.
7 ெயேகாவா உன்ைன எல்லாத் தீங்குக்கும்

வலக்க க்காப்பார்;
அவர்உன்னுைடயஆத்துமாைவக்காப்பார்.
8 ெயேகாவா உன்னுைடய ேபாக்ைகயும்

உன்னுைடயவரத்ைதயும்
இதுமுதற்ெகாண்டுஎன்ெறன்றும்காப்பார்.

சங்கீதம் 122
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்

ேபாேவாம்வாருங்கள்
என்று என் நண்பர்கள் எனக்கு அவர்கள்

ெசான்னேபாது மக ழ்ச்ச யாக
இருந்ேதன்.

2 எருசேலேம, உன்னுைடய வாசல்களில்
எங்களுைடயகால்கள்ந ற்க றது.

3 எருசேலம் கச்ச தமான நகரமாகக்
கட்டப்பட்டிருக்க றது.
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4அங்ேகஇஸ்ரேவலுக்குச் சாட்ச யாகக்
ெயேகாவாவுைடய மக்களாகய

ேகாத்த ரங்கள் ெயேகாவாவன்
ெபயைரப் ேபாற்றுவதற்குப் ேபாகும்.

5 அங்ேக தாவீதன் வீட்டாருைடய
சங்காசனங்களாகய

நயாயாசனங்கள்ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
6 எருசேலமின் சமாதானத்த ற்காக

ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
உன்ைனேநச க்க றவர்கள்ெசழித்தருக்கட்டும்.
7 உன்னுைடய மதல்களுக்குள்ேள

சமாதானமும்,
உன்னுைடய அரண்மைனகளுக்குள்ேள

ெசழிப்பும்இருக்கும்.
8 என்னுைடய சேகாதரர்களுக்காகவும்

என்னுைடயநண்பர்களுக்காகவும்,
உன்னில் சமாதானம்இருக்கட்டும்என்ேபன்.
9 எங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்

ஆலயத்த ற்காக
உனக்குநன்ைமயுண்டாகத் ேதடுேவன்.

சங்கீதம் 123
ஆேராகணபாடல்.
1பரேலாகத்தல்இருக்க றவேர,
உம்மிடத்த ற்கு என்னுைடய கண்கைள

ஏெறடுக்க ேறன்.
2 தங்களுைடய எஜமான்களின் ைகைய

ேநாக்கயருப்பதுேபாலவும்,
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ேவைலக்காரியன் கண்கள் தன்னுைடய
எஜமானியன் ைகைய
ேநாக்கயருப்பதுேபாலவும்,

எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களுக்கு
இரக்கஞ்ெசய்யும்வைரக்கும்,

எங்களுைடய கண்கள் அவைர
ேநாக்கயருக்க றது.

3எங்களுக்குஇரங்கும்ெயேகாவாேவ,
எங்களுக்குஇரங்கும்;
அவமானத்தனால்மிகவும்நைறந்தருக்க ேறாம்.
4 சுகமாக வாழ்க றவர்களுைடய

அவமானத்தனாலும்,
அகங்காரிகளுைடயஇகழ்ச்ச யனாலும்,
எங்களுைடய ஆத்துமா மிகவும்

நைறந்தருக்க றது.

சங்கீதம் 124
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1 மனிதர்கள் நமக்கு வ ேராதமாக

எழும்பனேபாது,
ெயேகாவா நமதுபக்கத்தல்இல்லாவ ட்டால்,
2 ெயேகாவா தாேம நமது பக்கத்தல்

இல்லாவ ட்டால்,
3 அவர்களுைடய ேகாபம் நம்ேமல்

எரியும்ேபாது,
நம்ைமஉய ேராடுவழுங்கயருப்பார்கள்.
4அப்ெபாழுதுதண்ணீர்கள்நம்ேமல்பாய்ந்து,
ெவள்ளங்கள் நமது ஆத்துமாவன்ேமல்

ெபருக ,
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5 ெகாந்தளிக்கும் தண்ணீர்கள்
நமது ஆத்துமாவன்ேமல்
புரண்டுேபாயருக்கும்

என்றுஇஸ்ரேவல்இப்ெபாழுதுெசால்வதாக.
6 நம்ைம அவர்களுைடய பற்களுக்கு

இைரயாகஒப்புக்ெகாடுக்காமல்
இருக்க றெயேகாவாவுக்குநன்ற .
7 ேவடருைடய கண்ணிக்குத் தப்பன

குருவையப்ேபால
நம்முைடயஆத்துமா தப்பனது,
கண்ணிெதற த்தது, நாம் தப்ப ேனாம்.
8 நம்முைடய உதவ வானத்ைதயும்

பூமிையயும்உண்டாக்கன
ெயேகாவாவுைடயெபயரில்உள்ளது.

சங்கீதம் 125
1 ெயேகாவாைவ நம்புக றவர்கள்

என்ெறன்ைறக்கும் அைசயாமல்
நைலத்தருக்கும்

சீேயான்மைலையப்ேபால்இருப்பார்கள்.
2 மைலகள் எருசேலைமச் சுற்றலும்

இருக்கறதுேபால்,
ெயேகாவாஇதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்
தம்முைடயமக்கைளச்சுற்றலும்இருக்கறார்.
3 நீத மான்கள் அநயாயத்த ற்குத்

தங்களுைடயைககைளநீட்டாதபடிக்கு,
துன்மார்க்கத்தன் ெகாடுங்ேகால்

நீத மான்களுைடய ெசாத்தன்ேமல்
நைலத்தருக்காது.
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4 ெயேகாவாேவ, நல்லவர்களுக்கும்
இருதயத்தல்ெசம்ைமயானவர்களுக்கும்
நன்ைமெசய்யும்.

5 தங்களுைடய ேகாணலான வழிகளுக்குச்
சாய்க றவர்கைளக்

ெயேகாவா அக்க ரமக்காரர்கேளாடு
ேபாகச்ெசய்வார்.

இஸ்ரேவலுக்ேகா சமாதானம்உண்டு.

சங்கீதம் 126
ஆேராகணபாடல்.
1 சீேயானின் சைறயருப்ைபக் ெயேகாவா

தருப்ப எருசேலமுக்கு ெகாண்டு
வந்தேபாது,

கனவுகாண்கறவர்கள்ேபால்இருந்ேதாம்.
2 அப்ெபாழுது நம்முைடய வாய்

ச ரிப்பனாலும்,
நம்முைடய நாவு ஆனந்தசத்தத்தனாலும்

நைறந்தருந்தது;
அப்ெபாழுது: ெயேகாவா இவர்களுக்குப்

ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்தார்
என்றுேதசங்களுக்குள்ேளெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
3ெயேகாவா நமக்குப் ெபரிய காரியங்கைளச்

ெசய்தார்;
இதற்காக நாம் மக ழ்ந்தருக்க ேறாம்.
4ெயேகாவாேவ,
ெதற்கத்தய ெவள்ளங்கைளத்

தருப்புவதுேபால,
எங்களுைடயசைறயருப்ைபத்தருப்பும்.
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5கண்ணீேராடுவைதக்க றவர்கள்
ெகம்பீரத்ேதாடுஅறுப்பார்கள்.
6 அள்ளித்தூவும் வைதையச் சுமக்க றவன்

அழுதுெகாண்டுேபாக றான்;
ஆனாலும் தான் அறுத்த அரிகைளச்

சுமந்துெகாண்டு
ெகம்பீரத்ேதாடுதரும்பவருவான்.

சங்கீதம் 127
சாெலாேமானின்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவீட்ைடக் கட்டாவ ட்டால்,
அைதக்கட்டுக றவர்களின்உைழப்புவீண்;
2 ெயேகாவா நகரத்ைதக் காக்காமல்

இருந்தால்
காவலாளர்கள்வழித்தருக்க றதுவீண்.
3நீங்கள்அதகாைலயல்எழுந்து,
ேநரத்துடன்ேவைலகைளச்ெசய்து,
வருத்தத்தன் அப்பத்ைதச் சாப்படுக றதும்

வீண்;
அவேர தமக்குப் ப ரியமானவனுக்குத்

தூக்கத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
4 இேதா, பள்ைளகள் கர்த்தரால் வரும்

சுதந்த ரம்,
கர்ப்பத்தன்கனிஅவரால்கைடக்கும்பலன்.
5 இளவயதன் மகன்கள் பலவான்

ைகயலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றார்கள்.

அைவகளால்தன்னுைடயஅம்பறாத்தூணிைய
ந ரப்பனமனிதன்பாக்கயவான்;
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அவர்கள் ெவட்கமைடயாமல்
ஒலிமுகவாசலில் எத ரிகேளாடு
ேபசுவார்கள்.

சங்கீதம் 128
ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவர் வழிகளில் நடக்க றவன் எவேனா,

அவன்பாக்கயவான்.
2 உன்னுைடய ைககளின் உைழப்ைப நீ

சாப்படுவாய்;
உனக்குப் பாக்கயமும் நன்ைமயும்

உண்டாயருக்கும்.
3உன்னுைடயமைனவ உன்வீட்ேடாரங்களில்

கனிதரும்
த ராட்ைசக்ெகாடிையப்ேபால்இருப்பாள்;
உன்னுைடய பள்ைளகள் உன்னுைடய

பந்தையச் சுற்றலும் ஒலிவமரக்
கன்றுகைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.

4 இேதா, ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற
மனிதன்

இவ்வதமாகஆசீர்வத க்கப்படுவான்.
5 ெயேகாவா சீேயானிலிருந்து உன்ைன

ஆசீர்வத ப்பார்;
நீ உயருள்ள நாட்கெளல்லாம் எருசேலமின்

வாழ்ைவக்காண்பாய்.
6 நீ உன்னுைடய பள்ைளகளின்

பள்ைளகைளயும்,
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இஸ்ரேவலுக்கு உண்டாகும்
சமாதானத்ைதயும்காண்பாய்.

சங்கீதம் 129
ஆேராகணபாடல்.
1என்னுைடயசறுவயதுமுதற்ெகாண்டு
அேநகமுைறஎன்ைனெநருக்கனார்கள்.
2 என்னுைடய சறுவயது முதற்ெகாண்டு

அேநகமுைறஎன்ைனெநருக்கயும்,
என்ைனேமற்ெகாள்ளாமற் ேபானார்கள்.
3 உழுகறவர்கள் என்னுைடய முதுகன்ேமல்

உழுது,
தங்களுைடயவரப்புகைளநீளமாக்கனார்கள்.
4ெயேகாவாேவா நீதயுள்ளவர்;
துன்மார்க்கர்களுைடய கயறுகைள அவர்

அறுத்தார் என்று,
இஸ்ரேவல்இப்ெபாழுதுெசால்வதாக.
5 சீேயாைனப் பைகக்க ற அைனவரும்

ெவட்கப்பட்டு பன்னிட்டுத்
தரும்புவார்கள்.

6வீட்டின்ேமல்முைளக்கும்புல்லுக்குஅவர்கள்
ஒப்பாவார்கள்;

அதுவளரும்முன்புஉலர்ந்துேபாகும்.
7 அறுக்கறவன் அதனால் தன்னுைடய

ைகையயும்,
அரிகைளக் கட்டுக றவன் தன்னுைடய

மடிையயும்ந ரப்புவதல்ைல.
8 ெயேகாவாவுைடய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு

உண்டாகட்டும்;
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ெயேகாவாவன் ெபயரினால் உங்கைள
ஆசீர்வத க்க ேறாம்

என்றுவழிப்ேபாக்கர்கள்ெசால்வதுமில்ைல.

சங்கீதம் 130
ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உபத்த ரவத்தன்

ஆழங்களிலிருந்து உம்ைம ேநாக்க க்
கூப்படுக ேறன்.

2 ஆண்டவேர, என்னுைடய சத்தத்ைதக்
ேகளும்;

என்னுைடய வண்ணப்பங்களின்
சத்தத்த ற்கு

உமதுெசவகள்கவனித்தருக்கட்டும்.
3 ெயேகாவாேவ, நீர் அக்க ரமங்கைளக்

கவனித்தருப்பீரானால்,
யார் நைலநற்பான்,ஆண்டவேர.
4 உமக்குப் பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்தல்

மன்னிப்புஉண்டு.
5 ெயேகாவாவுக்குக் காத்தருக்க ேறன்;

என்னுைடயஆத்துமா காத்தருக்க றது;
அவருைடயவார்த்ைதையநம்பயருக்க ேறன்.
6 எப்ெபாழுது வடியும் என்று

வடியற்காலத்த ற்குக் காத்தருக்க ற
காவலர்கைளவ ட

அத கமாக என்னுைடய ஆத்துமா
ஆண்டவருக்குக்காத்தருக்க றது.

7 இஸ்ரேவல் ெயேகாவாைவ
நம்பயருப்பதாக;
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கர்த்தரிடத்தல் கருைபயும், அவரிடத்தல்
த ரளானமீட்பும்உண்டு.

8 அவர் இஸ்ரேவைல அதன் எல்லா
அக்க ரமங்களிலிருந்தும்
மீட்டுக்ெகாள்வார்.

சங்கீதம் 131
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய இருதயம்

ெபருைமெகாள்வதல்ைல,
என்னுைடயகண்கள்ேமட்டிைமயுள்ளைவகளுமல்ல;
ெபரிய காரியங்களிலும், எனக்கு

மிஞ்சன கருமங்களிலும் நான்
தைலயடுகறதுமில்ைல.

2 தாயன் பால்மறந்த குழந்ைதையப்ேபால
நான்என்னுைடயஆத்துமாைவஅடக்க
அமரச்ெசய்ேதன்;

என்னுைடய ஆத்துமா பால்மறந்த
குழந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.

3 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவல்
ெயேகாவாைவநம்பயருப்பதாக.

சங்கீதம் 132
ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, தாவீைதயும் அவனுைடய

எல்லா உபத்த ரவத்ைதயும்
நைனத்தருளும்.

2 அவன்: நான் ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
இடத்ைதயும்,
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யாக்ேகாபன் வல்லவருக்கு ஒரு
குடியருக்கும் இடத்ைதயும்
பார்க்கும்வைர,

3 என்னுைடய வீடாகய கூடாரத்தல்
நுைழவதல்ைல, என்னுைடய
படுக்ைகயாகய கட்டிலின்ேமல்
ஏறுவதுமில்ைல,

4என்னுைடயகண்களுக்குத்தூக்கத்ைதயும்,
என்னுைடய இைமகளுக்கு உறக்கத்ைதயும்

வரவடுவதுமில்ைலஎன்று,
5ெயேகாவாவுக்குஆைணயட்டு,
யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குப்

ெபாருத்தைனெசய்தான்.
6 இேதா, நாம் எப்ப ராத்தாவ ேல அதன்

ெசய்தையக் ேகட்டு,
வயல்ெவளிகளில்அைதக்கண்ேடாம்.
7அவருைடயஆலயத்தன்குடியருப்புகளுக்குள்

நுைழந்து,
அவர் பாதத்தல்பணிேவாம்.
8 ெயேகாவாேவ, உமது வல்லைம

ெவளிப்படும் ெபட்டியுடன் நீர் உமது
தங்கும்இடத்த ற்குள்எழுந்தருளும்.

9உம்முைடயஆசாரியர்கள்நீதையஅணிந்து,
உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள்
ெகம்பீரிக்கட்டும்.

10 நீர் அப ேஷகம்ெசய்தவனின் முகத்ைத
உமது ஊழியனாகய தாவீதனிமித்தம்
தள்ளிவ டாதரும்.
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11 உன்னுைடய கர்ப்பத்தன் பள்ைளைய
உன்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
ைவப்ேபன்என்றும்,

12 உன்னுைடய மகன்கள் என்னுைடய
உடன்படிக்ைகையயும்,

நான்ேபாத க்கும்என்னுைடயசாட்ச கைளயும்
காத்துநடந்தால்,

அவர்கள் மகன்களும் என்ெறன்ைறக்கும்
உன்னுைடய சங்காசனத்தல்
அமர்ந்தருப்பார்கள்என்றும்,

ெயேகாவா தாவீத ற்கு உண்ைமயாக
ஆைணயட்டார்;அவர்தவறமாட்டார்.

13ெயேகாவா சீேயாைனத்ெதரிந்துெகாண்டு,
அது தமக்குக் குடியருக்கும் இடமாகும்படி

வரும்பனார்.
14இதுஎன்ெறன்ைறக்கும்நான்தங்கும்இடம்;
இைத நான் வரும்பனதால், இங்ேக

தங்குேவன்.
15 அதன் ஆகாரத்ைத நான் ஆசீர்வத த்து

வருேவன்;
அதன் ஏைழகைள நான் அப்பத்தனால்

தருப்தயாக்குேவன்.
16 அதன் ஆசாரியர்களுக்கு இரட்ச ப்ைப

அணிவ ப்ேபன்;
அதலுள்ள பரிசுத்தவான்கள் மிகவும்

ெகம்பீரிப்பார்கள்.
17 அங்ேக தாவீதுக்காக ஒரு ெகாம்ைப

முைளக்கச்ெசய்ேவன்;
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நான் அப ேஷகம் ெசய்தவவனுக்காக ஒரு
வளக்ைகஆயத்தம்ெசய்ேதன்.

18 அவனுைடய எத ரிகளுக்கு ெவட்கத்ைத
அணிவ ப்ேபன்;

அவன்மீேதாஅவன்க ரீடம்பூக்கும்என்றார்.

சங்கீதம் 133
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1 இேதா, சேகாதரர் ஒருமித்து

வாசம்ெசய்க றது
எத்தைன நன்ைமயும் எத்தைன

இன்பமுமானது?
2 அது ஆேரானுைடய தைலயன்ேமல்

ஊற்றப்பட்டு,
அவனுைடயதாடிய ேலவடிக றதும்,
அவனுைடய அங்ககளின்ேமல்

இறங்குகறதுமான நல்ல
ைதலத்த ற்கும்,

3 எர்ேமான்ேமலும், சீேயான் மைலகள்ேமலும்
இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாக
இருக்க றது;

அங்ேகெயேகாவா என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசீர்வாதத்ைதயும் வாழ்ைவயும்

கட்டைளயடுகறார்.

சங்கீதம் 134
ஆேராகணபாடல்.
1இேதா,இரவுேநரங்களில்ெயேகாவாவுைடய
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ஆலயத்தல் ந ற்கும் ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரர்கேள,

நீங்கெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவுக்கு
நன்றெசலுத்துங்கள்.

2 உங்களுைடய ைககைளப் பரிசுத்த
இடத்த ற்குேநராக எடுத்து,

ெயேகாவாவுக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
3 வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கன

ெயேகாவா
சீேயானிலிருந்துஉன்ைனஆசீர்வத ப்பாராக.

சங்கீதம் 135
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்

துதயுங்கள்;
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரர்கேள,

துதயுங்கள்.
2ெயேகாவாவுைடயவீட்டிலும்,
நமது ேதவனுைடய ஆலயமுற்றங்களிலும்

ந ற்க றவர்கேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்.
3ெயேகாவா நல்லவர்;அவருைடய ெபயைரப்

புகழ்ந்துபாடுங்கள்;
அதுஇன்பமானது.
4ெயேகாவாயாக்ேகாைபத்தமக்காகவும்,
இஸ்ரேவைலத் தமக்குச் ெசாந்தமாகவும்

ெதரிந்துெகாண்டார்.
5ெயேகாவா ெபரியவர் என்றும்,
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நம்முைடய ஆண்டவர் எல்லா
ெதய்வங்களுக்கும்ேமலானவர்என்றும்
நான்அற ேவன்.

6 வானத்தலும் பூமியலும், கடல்களிலும்,
எல்லாஆழங்களிலும்,

ெயேகாவாதமக்குவருப்பமானைதெயல்லாம்
ெசய்க றார்.

7 அவர் பூமியன் கைடசயலிருந்து
ேமகங்கைளஎழும்பச்ெசய்து,

மைழயுடன்மின்னைலயும்உண்டாக்க ,
காற்ைறத் தமது ேசமிப்புக்க டங்கலிருந்து

புறப்படச்ெசய்க றார்.
8 அவர் எக ப்த ேல மனிதருைடய

தைலப்பள்ைளகைளயும் மிருகத்தன்
தைலயீற்றுகைளயும்அடித்தார்.

9 எக ப்துேதசேம, உன் நடுவல்
பார்ேவான்ேமலும் அவனுைடய எல்லா
ஊழியக்காரர்கள் ேமலும்

அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
அனுப்பனார். 10 அவர் அேநகம்
ேதசங்கைள அடித்து, வலிைமமிக்க
ராஜாக்கைளக்ெகான்று;

11 எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகாைனயும், பாசானின் ராஜாவாகய
ஓைகயும்,

கானானின் எல்லா ராஜ்ஜியங்கைளயும்
அழித்து,
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12 அவர்கள் ேதசத்ைதத் தம்முைடய
மக்களுமாகய இஸ்ரேவலுக்குச்
சுதந்தரமாகக்ெகாடுத்தார்.

13 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ெபயர்
என்ைறக்குமுள்ளது;

ெயேகாவாேவ, உம்முைடய புகழ் தைலமுைற
தைலமுைறக்கும்இருக்கும்.

14 ெயேகாவா தம்முைடய மக்களின்
நயாயத்ைதவ சாரித்து,

தம்முைடய ஊழியக்காரர்கள்ேமல்
பரிதாபப்படுவார்.

15 அஞ்ஞானிகளுைடய சைலகள்
ெவள்ளியும்ெபான்னும்,

மனிதர்களுைடய ைகேவைலயுமாக
இருக்க றது. 16 அைவகளுக்கு
வாயருந்தும் ேபசாது,

அைவகளுக்குக்கண்களிருந்தும்காணாது.
17அைவகளுக்குக்காதுகளிருந்தும் ேகளாது,
அைவகளுைடயவாய ேலசுவாசமுமில்ைல.
18 அைவகைளச் ெசய்க றவர்களும்,

அைவகைள நம்புக றவர்கள்
அைனவரும்,

அைவகைளப்ேபால்இருக்க றார்கள்.
19இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாேர,
ெயேகாவாவுக்கு நன்றெசால்லுங்கள்;

ஆேரான் குடும்பத்தாேர,
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுங்கள்.

20 ேலவ குடும்பத்தாேர, ெயேகாவாவுக்கு
நன்றெசால்லுங்கள்;
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ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தவர்கேள,
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுங்கள்.

21எருசேலமில்குடியருக்க றெயேகாவாவுக்கு
சீேயானிலிருந்துநன்றஉண்டாகட்டும்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 136
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ேதவாத ேதவைனத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
3கர்த்தாத ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
4 ஒருவராக ெபரிய அத சயங்கைளச்

ெசய்க றவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
5வானங்கைளஞானமாகஉண்டாக்கனவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
6 தண்ணீர்களுக்கு ேமேல பூமிையப்

பரப்பனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
7 ெபரிய சுடர்கைள உண்டாக்கனவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது;
8 பகலில் ஆளச் சூரியைனப் பைடத்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
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9 இரவல் ஆளச் சந்த ரைனயும்
நட்சத்த ரங்கைளயும் பைடத்தவைரத்
துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது;
10 எக ப்தயர்களுைடய தைலப்பள்ைளகைள

அழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
11 அவர்கள் நடுவலிருந்து இஸ்ரேவைலப்

புறப்படச்ெசய்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
12 வலிைமயான ைகயனாலும் ேதாளின்

பலத்தனாலும் அைதச் ெசய்தவைரத்
துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
13 சவந்த கடைல இரண்டாகப் ப ரித்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
14 அதன் நடுேவ இஸ்ரேவைலக்

கடந்துேபாகச் ெசய்தவைரத்
துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
15பார்ேவாைனயும்அவன்ேசைனகைளயும்
ெசங்கடலில் கவழ்த்துப்ேபாட்டவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
16 தம்முைடய மக்கைள வனாந்தரத்தல்

நடத்தனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
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17 ெபரிய ராஜாக்கைள அழித்தவைரத்
துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
18 ப ரபலமான ராஜாக்கைள அழித்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது. 19எேமாரியரின்

ராஜாவாகய சீேகாைன அழித்தவைரத்
துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
20 பாசானின் ராஜாவாகய ஓைக

அழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
21 அவர்களுைடய ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாகத்

தந்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
22 அைதத் தம்முைடய ஊழியனாகய

இஸ்ரேவலுக்குச் சுதந்த ரமாகேவ
தந்தவைரத்துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
23 நம்முைடய தாழ்வல் நம்ைம

நைனத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
24 நம்முைடய எத ரிகளின் ைகயலிருந்து

நம்ைம வடுதைல ெசய்தவைரத்
துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
25 உய ரினம் அைனத்தற்கும் ஆகாரம்

ெகாடுக்க றவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
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26பரேலாகத்தன்ேதவைனத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.

சங்கீதம் 137
1 பாப ேலான் ஆறுகள் அருேக நாங்கள்

உட்கார்ந்து,
அங்ேக சீேயாைனநைனத்துஅழுேதாம்.
2அதன்நடுவலிருக்கும்அலரிச்ெசடிகளின்ேமல்

எங்களுைடய கன்னரங்கைளத்
தூக்கைவத்ேதாம்.

3 எங்கைளச் சைறப டித்தவர்கள் அங்ேக
எங்களுைடயபாடல்கைளயும்,

எங்கைளயும் பாழாக்கனவர்கள் மக ழ்ச்ச
பாடல்கைளவரும்ப :

சீேயானின் பாட்டுகளில் சலவற்ைற
எங்களுக்குப் பாடுங்கள் என்று
ெசான்னார்கள்.

4 ெயேகாவாவன் பாட்ைட அந்நய ேதசத்தல்
நாங்கள்பாடுவெதப்படி?

5 எருசேலேம, நான் உன்ைன மறந்தால்
என்னுைடய வலதுைக தன்னுைடய
ெதாழிைலமறப்பதாக.

6நான்உன்ைனநைனக்காமலும்,
எருசேலைம என்னுைடய முக்கயமான

மக ழ்ச்ச யலும் அதகமாகக்
கருதாமலும்ேபானால்,

என்னுைடய நாவு என் ேமல் வாேயாடு
ஒட்டிக்ெகாள்வதாக.
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7 ெயேகாவாேவ, எருசேலமின் நாளில்
ஏேதாமியர்கைளநைனயும்;

அவர்கள்: அைத இடித்துப்ேபாடுங்கள்,
அஸ்தபாரம்வைரஇடித்துப்ேபாடுங்கள்
என்றுெசான்னார்கேள.

8பாப ேலான்மகேள, பாழாகப்ேபாக றவேள,
நீ எங்களுக்குச் ெசய்தபடி உனக்குப் பதல்

ெசய்க றவன்பாக்கயவான்.
9உன்னுைடயகுழந்ைதகைளப்ப டித்து,
கல்லின்ேமல் ேமாதயடிக்க றவன்

பாக்கயவான்.

சங்கீதம் 138
தாவீதன்பாடல்.
1 உம்ைம என் முழு இருதயத்ேதாடும்

துத ப்ேபன்;
ெதய்வங்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமப்புகழ்ந்து

பாடுேவன்.
2 உமது பரிசுத்த ஆலயத்த ற்கு ேநராக நான்

பணிந்து,
உமது கருைபயனிமித்தமும் உமது

உண்ைமயனிமித்தமும் உமது
ெபயைரத்துத ப்ேபன்;

உமது எல்லாப் புகைழவ ட உமது
வார்த்ைதையநீர்மகைமப்படுத்தயருக்க றீர்.

3 நான் கூப்ப ட்ட நாளிேல எனக்கு
மறுஉத்த ரவுஅருளினீர்;

என் ஆத்துமாவ ேல ெபலன்தந்து என்ைனத்
ைதரியப்படுத்தனீர்;
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4ெயேகாவாேவ,பூமியன்ராஜாக்கெளல்ேலாரும்
உமது வாயன் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்கும்ேபாதுஉம்ைமத்துத ப்பார்கள்.
5 ெயேகாவாவன் மகைம ெபரிதாக

இருப்பதனால்,
அவர்கள் ெயேகாவாவன் வழிகைளப்

பாடுவார்கள்.
6ெயேகாவாஉயர்ந்தவராகஇருந்தும்,
தாழ்ைமயுள்ளவைனேநாக்க ப் பார்க்க றார்;
ேமட்டிைமயானவைனேயா தூரத்தலிருந்து

அறகறார்.
7 நான் துன்பத்தன் நடுவல் நடந்தாலும் நீர்

என்ைனஉய ர்ப்ப ப்பீர்;
என்னுைடய எத ரிகளின் ேகாபத்த ற்கு

வ ேராதமாகஉமதுைகையநீட்டுவீர்;
உமதுவலதுகரம் என்ைனஇரட்ச க்கும்.
8 ெயேகாவா எனக்காக யாைவயும் ெசய்து

முடிப்பார்;
ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபஎன்றுமுள்ளது;
உமது கரத்தன் ெசயல்கைளத்

தள்ளிவ டாமலிரும்.

சங்கீதம் 139
இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைனஆராய்ந்து,
அறந்தருக்க றீர்.
2என்னுைடயஉட்காருதைலயும்
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என்னுைடய எழுந்தருக்குதைலயும் நீர்
அற ந்தருக்க றீர்;

என்னுைடய நைனவுகைளத்தூரத்தலிருந்து
அறகறீர்.

3 நான் நடந்தாலும் படுத்தருந்தாலும்
என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றீர்;

என்னுைடய வழிகெளல்லாம் உமக்குத்
ெதரியும்.

4 என்னுைடய நாவல் ெசால்
உருவாகுமுன்ேன,

இேதா, ெயேகாவாேவ, அைதெயல்லாம் நீர்
அற ந்தருக்க றீர்.

5 முற்புறத்தலும் ப ற்புறத்தலும் நீர் என்ைன
ெநருக்க ,

உமதுகரத்ைதஎன்ேமல்ைவக்கறீர்.
6இந்தஅறவுஎனக்குமிகுந்தஆச்சரியமும்,
எனக்குஎட்டாதஉயரமுமாகஇருக்க றது.
7 உம்முைடய ஆவக்கு மைறவாக எங்ேக

ேபாேவன்?
உம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டு எங்ேக

ஓடுேவன்?
8 நான் வானத்த ற்கு ஏறனாலும், நீர் அங்ேக

இருக்க றீர்;
நான் பாதாளத்தல் படுக்ைக ேபாட்டாலும், நீர்

அங்ேகயும்இருக்க றீர்.
9 நான் வடியற்காலத்துச் இறக்ைககைள

எடுத்து,
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கடலின் கைடச எல்ைலகளிேல ேபாய்த்
தங்கனாலும், 10 அங்ேகயும் உமது ைக
என்ைனநடத்தும்,

உமதுவலதுகரம் என்ைனப்ப டிக்கும்.
11இருள்என்ைனமூடிக்ெகாள்ளுெமன்றாலும்,

இரவும் என்ைனச் சுற்ற ெவளிச்சமாக
இருக்கும்.

12 உமக்கு மைறவாக இருளும் இருளாக
இருக்காது;

இரவும் பகைலப்ேபால ெவளிச்சமாக
இருக்கும்;

உமக்குஇருளும்ெவளிச்சமும்ஒன்றானது.
13 நீர் என்னுைடய ச ந்ைதையக்

ைகக்ெகாண்டிருக்க றீர்;
என்னுைடய தாயன் கர்ப்பத்தல் என்ைனக்

காப்பாற்றனீர். 14 நான் ப ரமிக்கத்தக்க
அத சயமாக உண்டாக்கப்பட்டதால்,
உம்ைமத்துத ப்ேபன்;

உமதுெசயல்கள்அத சயமானைவகள்;
அது என்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு நன்றாகத்

ெதரியும்.
15நான்ஒளிப்ப டத்த ேலஉண்டாக்கப்பட்டு,
பூமியன் தாழ்வ டங்களிேல வ ச த்த ர

வ ேநாதமாகஉருவாக்கப்பட்டேபாது,
என்னுைடய எலும்புகள் உமக்கு மைறவாக

இருக்கவல்ைல.
16 என்னுைடய கருைவ உம்முைடய கண்கள்

கண்டது;
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என்னுைடய உறுப்புகளில் ஒன்றாகலும்
இல்லாதேபாேத அைவகள்
அைனத்தும்,

அைவகள்உருேவற்படும்நாட்களும்,
உமதுபுத்தகத்தல்எழுதயருந்தது.
17 ேதவேன, உமது ஆேலாசைனகள் எனக்கு

எத்தைனஅருைமயானைவகள்;
அைவகளின்அளவுஎவ்வளவுஅதகம்.
18அைவகைளநான்எண்ணப்ேபானால்,
மணைலவட அத கமாம்; நான்

வழிக்கும்ேபாது இன்னும் உம்மருகல்
இருக்க ேறன்.

19 ேதவேன, நீர் துன்மார்க்கைன
அழித்தீரானால்நலமாகஇருக்கும்;

இரத்தப்ப ரியர்கேள, நீங்கள் என்ைன வட்டு
அகன்றுேபாங்கள்.

20 அவர்கள் உம்ைமக் குறத்துத்
துன்மார்க்கமாகப் ேபசுக றார்கள்;

உம்முைடய எத ரிகள்உமது ெபயைர வீணாக
வழங்குகறார்கள்.

21 ெயேகாவாேவ, உம்ைமப்
பைகக்க றவர்கைள நான்
பைகக்காமலும்,

உமக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கைள
அருவருக்காமலும்இருப்ேபேனா?
22 முழுப்பைகயாக அவர்கைளப்

பைகக்க ேறன்;
அவர்கைள எனக்குப் பைகவர்களாக

நைனக்க ேறன்.
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23ேதவேன, என்ைனஆராய்ந்து,
என்னுைடயஇருதயத்ைதஅற ந்துெகாள்ளும்;
என்ைனச் ேசாத த்து, என்னுைடய

ச ந்தைனகைளஅறந்துெகாள்ளும்.
24 ேவதைன உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தல்

உண்ேடா என்றுபார்த்து,
ந த்தயவழிய ேலஎன்ைனநடத்தும்.

சங்கீதம் 140
இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, ெபால்லாத மனிதனுக்கு

என்ைனத்தப்புவயும்;
ெகாடுைமயுள்ளவனுக்கு என்ைன வலக்க

காப்பாற்றும்.
2 அவர்கள் தங்களுைடய இருதயத்தல்

ெபால்லாப்புகைளச் ச ந்த த்து,
யுத்தஞ்ெசய்ய நாள்ேதாறும்

கூட்டங்கூடுகறார்கள்.
3 பாம்ைபப்ேபால் தங்களுைடய நாைவ

கூர்ைமயாக்குகறார்கள்;
அவர்கள் உதடுகளின்கீழ் வ ரியன் பாம்பன்

வஷம்இருக்கறது. (ேசலா)
4 ெயேகாவாேவ, துன்மார்க்கனுைடய

ைககளுக்குஎன்ைனநீங்கலாக்க
ெகாடியவனுக்கு என்ைன வலக்க

காப்பாற்றும்;
அவர்கள் என்னுைடய நைடகைளக்

கவழ்க்கப்பார்க்க றார்கள்.
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5 ெபருைமக்காரர்கள் எனக்குக்
கண்ணிையயும்

கயறுகைளயும்மைறவாகைவக்க றார்கள்;
வழிேயாரத்த ேல வைலைய வ ரித்து,

எனக்குச்சுருக்குகைளைவக்கறார்கள்.
(ேசலா)

6 நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க : நீர் என்
ேதவன்என்ேறன்;

ெயேகாவாேவ, என்னுைடய
வண்ணப்பங்களின் சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடும்.

7ஆண்டவராகய ெயேகாவாேவ, என்னுைடய
இரட்ச ப்பன்ெபலேன,

யுத்தநாளில் என்னுைடயதைலையமூடினீர்.
8 ெயேகாவாேவ, துன்மார்க்கனுைடய

ஆைசகள்நைறேவறாதபடிெசய்யும்;
அவன் தன்ைன உயர்த்தாதபடி அவனுைடய

ேயாசைனைய நடந்ேதற வ டாமலிரும்.
(ேசலா)

9என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறவர்களுைடய
உதடுகளின் தீவைனகள் அவர்கள்
தைலகைளேய மூடுவதாக.
10 ெநருப்புத்தழல் அவர்கள்ேமல்
வழுவதாக;

ெநருப்பலும், அவர்கள் எழுந்தருக்கமுடியாத
படுகுழிகளிலும்தள்ளப்படுவார்களாக.

11 ெபால்லாத நாக்குள்ளவன் பூமிய ேல
நைலப்பதல்ைல;
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ெகாடுைமயான மனிதைன பறக்கடிக்கப்
ெபால்லாப்புஅவைனேவட்ைடயாடும்.

12சறுைமயானவனின்வழக்ைகயும்,
எளியவர்களின் நயாயத்ைதயும் ெயேகாவா

வ சாரிப்பாெரன்றுஅற ேவன்.
13 நீத மான்கள் உமது ெபயைரத்

துத ப்பார்கள்;
ெசம்ைமயானவர்கள்உமதுசமுகத்தல்வாசம்

ெசய்வார்கள்.

சங்கீதம் 141
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்,
என்னிடத்த ற்குவைரந்துவாரும்;
நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படும்ேபாது,
என்னுைடயசத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
2 என்னுைடய வண்ணப்பம் உமக்கு

முன்பாகத்தூபமாகவும்,
என் ைகயுயர்த்துதல் மாைலேநரப்

பலியாகவும்இருக்கட்டும்.
3 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய வாய்க்குக்

காவல்ைவயும்;
என்னுைடய உதடுகளின் வாசைலக்

காத்துக்ெகாள்ளும்.
4 அக்க ரமஞ்ெசய்க ற மனிதேராடு

துன்மார்க்கச் ெசயல்கைள
நடப்ப க்கும்படி

என்னுைடயஇருதயத்ைதத்
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துன்மார்க்கத்த ற்கு இைசந்துப்ேபாகச்
ெசய்யாமல்இரும்;

அவர்களுைடய ருசயுள்ள உணவுகளில்
ஒன்ைறயும் நான் சாப்ப டாமல்
இருப்ேபனாக.

5நீத மான்என்ைனத்தயவாய்க்குட்டி,
என்ைனக்கடிந்துெகாள்ளட்டும்;
அது என்னுைடய தைலக்கு

எண்ெணையப்ேபாலிருக்கும்;
என்னுைடயதைலஅைதந ராகரிப்பதல்ைல;
அவர்கள் இக்கட்டுகளில் நான் இன்னும்

ெஜபம்ெசய்ேவன்.
6அவர்களுைடய நயாயாத பத கள் கன்மைல

ேமலிருந்து
தள்ளப்பட்டுேபாக றேபாது,
என்னுைடயவார்த்ைதகள்இன்பமானைவகெளன்று

ேகட்பார்கள்.
7 பூமியன்ேமல் ஒருவன் மரத்ைத ெவட்டிப்

பளக்க றதுேபால,
எங்களுைடய எலும்புகள் பாதாள வாய்க்கு

ேநராகச் ச தறடிக்கப்பட்டிருக்க றது.
8ஆனாலும்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
என்னுைடய கண்கள் உம்ைம ேநாக்க

இருக்க றது;
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
என்னுைடய ஆத்துமாைவ ெவறுைமயாக

வ டாதரும்.
9 அவர்கள் எனக்கு ைவத்த கண்ணியன்

ச க்குகளுக்கும்,
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அக்க ரமக்காரர்களின் சுருக்குகளுக்கும்
என்ைனவலக்க பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

10துன்மார்க்கர்கள்தங்களுைடயவைலகளில்
அகப்படுவார்களாக;

நாேனாஅதற்குத்தப்ப க் கடந்துேபாேவன்.

சங்கீதம் 142
குைகயலிருந்த ேபாது தாவீதன் பாடல்,
ெஜபம்.
1 ெயேகாவாைவ ேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்

கூப்படுக ேறன்;
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்

ெகஞ்சுக ேறன்.
2 அவருக்கு முன்பாக என்னுைடய

சஞ்சலத்ைதஊற்றுக ேறன்;
அவருக்கு முன்பாக என்னுைடய

ெநருக்கத்ைதஅறக்ைகயடுக ேறன்.
3என்னுைடயஆவ என்னில்தயங்கும்ேபாது,
நீர் என்னுைடயபாைதையஅறந்தருக்க றீர்;
நான் நடக்க ற வழியல் மைறவாக எனக்குக்

கண்ணிைவத்தார்கள்.
4வலதுபக்கமாகக் கண்ேணாக்க ப் பாரும்,
என்ைனஅறவார்ஒருவரும்இல்ைல;
எனக்குஅைடக்கலமில்லாமற் ேபானது;
என்னுைடய ஆத்துமாைவ வசாரிப்பார்

ஒருவரும்இல்ைல.
5 ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்;
நீேர என்அைடக்கலமும்,
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உயருள்ேளார் ேதசத்த ேல என்னுைடய
பங்குமாகஇருக்க றீர் என்ேறன்.

6என்னுைடயகூக்குரலுக்குச்ெசவெகாடும்,
நான்மிகவும்தாழ்த்தப்பட்ேடன்;
என்ைனப் பன்ெதாடருக றவர்களுக்கு

என்ைனத்தப்புவயும்,
அவர்கள் என்னிலும் பலவான்களாக

இருக்க றார்கள்.
7உமதுெபயைர நான்துதக்கும்படி,
என்னுைடய ஆத்துமாைவக் காவலுக்கு

நீங்கலாக்கவடும்;
எனக்குநீர் தயவுெசய்யும்ேபாது
நீத மான்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளுவார்கள்.

சங்கீதம் 143
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ெஜபத்ைதக்

ேகளும்,
என்னுைடய வண்ணப்பங்களுக்குச்

ெசவெகாடும்;
உமது உண்ைமயன்படியும் உமது

நீதயன்படியும் எனக்கு உத்த ரவு
அருளிச்ெசய்யும்.

2 உயருள்ள ஒருவனும் உமக்கு முன்பாக
நீத மானாகஇல்லாததனாேல,

அடிேயைன நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமல்
இரும்.

3 எத ரி என்னுைடய ஆத்துமாைவத்
ெதாடர்ந்து,
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என்னுைடயஉயைரத்தைரேயாடுநசுக்க ,
ெவகுகாலத்த ற்குமுன்புஇறந்தவர்கள்ேபால்

என்ைனஇருளில்இருக்கச்ெசய்க றான்.
4என்னுைடயஆவ என்னில்தயங்குகறது;
என்னுைடய இருதயம் எனக்குள்

ேசார்ந்துேபாக றது.
5 ஆரம்பநாட்கைள நைனக்க ேறன்,

உமது ெசய்ைககைளெயல்லாம்
தயானிக்க ேறன்;

உமதுகரத்தன்ெசயல்கைளேயாச க்க ேறன்.
6 என்னுைடய ைககைள உமக்கு ேநராக

வ ரிக்க ேறன்;
வறண்ட நலத்ைதப்ேபால் என்னுைடய

ஆத்துமா உம்ேமல் தாகமாக
இருக்க றது. (ேசலா)

7 ெயேகாவாேவ, சீக்க ரமாக எனக்குச்
ெசவெகாடும்,

என்னுைடயஆவ ேசார்ந்து ேபாக றது;
நான் குழியல் இறங்குகறவர்களுக்கு

ஒப்பாகாதபடிக்கு,
உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்காமல்இரும்.
8 அதகாைலயல் உமது கருைபையக்

ேகட்கச்ெசய்யும்,
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்,
நான் நடக்கேவண்டிய வழிைய எனக்குக்

காண்பயும்;
உம்மிடத்தல் என்னுைடய ஆத்துமாைவ

உயர்த்துக ேறன்.
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9 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய எத ரிகளுக்கு
என்ைனத்தப்புவயும்;

உம்ைமப் புகலிடமாகக்ெகாள்ளுக ேறன்.
10உமக்குப் ப ரியமானைதச் ெசய்ய எனக்குப்

ேபாத த்தருளும்,
நீேர என்ேதவன்;
உம்முைடய நல்ல ஆவ என்ைனச்

ெசம்ைமயானவழிய ேலநடத்தட்டும்.
11 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய

ெபயரினிமித்தம்என்ைனஉய ர்ப்பயும்;
உம்முைடய நீதயன்படி என்னுைடய

ஆத்துமாைவ
ப ரச்சைனகளுக்குநீங்கலாக்கவடும்.
12 உம்முைடய கருைபயன்படி என்னுைடய

எத ரிகைளஅழித்து,
என்னுைடய ஆத்துமாைவ ஒடுக்குகற

யாவைரயும்அழியும்;
நான்உமதுஅடிேயன்.

சங்கீதம் 144
தாவீதன்பாடல்.
1என்னுைடயைககைளப் ேபாருக்கும்
என்னுைடய வ ரல்கைள யுத்தத்த ற்கும்

படிப்ப க்க ற என்னுைடய
கன்மைலயாகய ெயேகாவாவுக்கு
நன்ற .

2அவர் என்னுைடயதயாபரரும்,
என்னுைடய ேகாட்ைடயும், என்னுைடய

உயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
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என்ைன வடுவக்கறவரும், என்னுைடய
ேகடகமும்,

நான் நம்பனவரும், என்னுைடய மக்கைள
எனக்குக் கீழ்ப்படுத்துகறவருமாக
இருக்க றார்.

3 ெயேகாவாேவ, மனிதைன நீர்
கவனிக்க றதற்கும்,

மனுபுத்த ரைன நீர் எண்ணுகறதற்கும்,
அவன்எம்மாத்த ரம்?

4மனிதன்மாையக்குஒப்பாகஇருக்க றான்;
அவனுைடய நாட்கள் கடந்துேபாக ற

ந ழலுக்குச் சமானம்.
5 ெயேகாவாேவ, நீர் உமது வானங்கைளத்

தாழ்த்த இறங்க ,
மைலகள்புைகயும்படிஅைவகைளத்ெதாடும்.
6 மின்னல்கைள வரவ ட்டு எத ரிகைளச்

ச தறடியும்,
உமது அம்புகைள எய்து அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்யும்.
7உயரத்தலிருந்துஉமதுகரத்ைதநீட்டி,
ெபருெவள்ளத்தற்கு என்ைன வலக்க

இரட்ச யும்.
8மாையையப் ேபசும்வாயும்,
கள்ளத்தனமான வலதுைகயும் உைடய

அந்நயர்களின்ைகக்கு
என்ைனவலக்க த்தப்புவயும்.
9 ெயேகாவாேவ, நான் உமக்குப்

புதுப்பாட்ைடப் பாடுேவன்;
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தம்புரினாலும் பத்து நரம்பு வீைணயனாலும்
உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.

10நீேர ராஜாக்களுக்குெஜயத்ைதத்தந்து,
ஊழியனாகய தாவீைதப் ெபால்லாத

வாளுக்குத்தப்புவக்க றவர்.
11 மாையையப் ேபசும் வாயும்,

கள்ளத்தனமான வலதுைகயும் உைடய
அந்நயர்களின் ைகக்கு என்ைன
வலக்க த்தப்புவயும்.

12 அப்ெபாழுது எங்களுைடய மகன்கள்
இளைமயல் ஓங்க வளருகற
மரக்கன்றுகைளப்ேபாலவும்,

எங்களுைடய மகள்கள் ச த்த ரந்தீர்ந்த
அரண்மைனமூைலக்கற்கைளப்ேபாலவும்
இருப்பார்கள்.

13 எங்களுைடய களஞ்சயங்கள் எல்லாவத
ெபாருட்கைளயும் ெகாடுக்கத்தக்கதாக
ந ரம்ப யருக்கும்;

எங்களுைடய க ராமங்களில் எங்களுைடய
ஆடுகள் ஆய ரமும் பத்தாய ரமாகப்
பலுகும்.

14 எங்களுைடய எருதுகள் பலத்தைவகளாக
இருக்கும்;

எத ரி உட்புகுதலும் குடிேயாடிப்ேபாகுதலும்
இருக்காது;

எங்களுைடய வீத களில் கூக்குரலும்
உண்டாகாது.

15 இந்த வத ஆசீர்வாதத்ைதப்ெபற்ற மக்கள்
பாக்கயமுள்ளவர்கள்;
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ெயேகாவாைவ ெதய்வமாகக்
ெகாண்டிருக்க ற மக்கள்
பாக்கயமுள்ளது.

சங்கீதம் 145
தாவீதன்நன்றப்பாடல்.
1 ராஜாவாகய என் ேதவேன, உம்ைம

உயர்த்த ,
உம்முைடய ெபயைர எப்ெபாழுதும்

என்ெறன்ைறக்கும்நன்றெசால்லுேவன்.
2நாள்ேதாறும்உமக்குநன்றெசலுத்த ,
எப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய

ெபயைரத்துத ப்ேபன்.
3 ெயேகாவா ெபரியவரும் மிகவும்

புகழப்படத்தக்கவருமாகஇருக்க றார்;
அவருைடயமகத்துவம்ஆராய்ந்துமுடியாது.
4 தைலமுைற தைலமுைறயாக உம்முைடய

ெசயல்களின்புகழ்ச்சையச்ெசால்லி,
உம்முைடய வல்லைமயுள்ள ெசய்ைககைள

அறவப்பார்கள்.
5 உம்முைடய ச றந்த மகைமப்

ப ரதாபத்ைதயும்,
உம்முைடயஅத சயமானெசயல்கைளயுங்குறத்துப்

ேபசுேவன்.
6 மக்கள் உம்முைடய பயங்கரமான

ெசயல்களின் வல்லைமையச்
ெசால்லுவார்கள்;

உம்முைடய மகத்துவத்ைத நான்
வவரிப்ேபன்.
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7 அவர்கள் உமது மிகுந்த தயைவ நைனத்து
ெவளிப்படுத்த ,

உமதுநீதையக்ெகம்பீரித்துப் பாடுவார்கள்.
8ெயேகாவாஇரக்கமும்மனஉருக்கமும்,
நீடியசாந்தமும்மிகுந்தகருைபயும்உள்ளவர்.
9ெயேகாவா எல்ேலார்ேமலும்தயவுள்ளவர்;
அவர் இரக்கங்கள் அவருைடய எல்லாச்

ெசயல்களின்ேமலுமுள்ளது.
10 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய

ெசயல்கெளல்லாம்உம்ைமத்துத க்கும்;
உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள் உமக்கு நன்ற

ெசால்வார்கள்.
11 மனிதர்களுக்கு உமது வல்லைமயுள்ள

ெசய்ைககைளயும்,
உமது ராஜ்ஜியத்தன் ச றந்த

மகைமப்ப ரதாபத்ைதயும்
ெதரிவ க்கும்படிக்கு;

12 உமது ராஜ்ஜியத்தன் மகைமைய
அறவத்து,

உமதுவல்லைமையக்குறத்துப்ேபசுவார்கள்.
13 உம்முைடய ராஜ்ஜியம் எல்லாக்

காலங்களிலுமுள்ளராஜ்ஜியம்,
உம்முைடய ஆளுைக தைலமுைற

தைலமுைறயாகவும்உள்ளது.
14 ெயேகாவா வழுகற அைனவைரயும்

தாங்க ,
மடங்கடிக்கப்பட்ட அைனவைரயும்

தூக்கவடுகறார்.
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15 எல்லா உய ர்களின் கண்களும் உம்ைம
ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது;

ஏற்ற ேவைளய ேல நீர் அைவகளுக்கு
உணவுெகாடுக்க றீர்.

16நீர்உமதுைகையத்த றந்து,
எல்லா உய ர்களின் வாஞ்ைசையயும்

தருப்தயாக்குகறீர்.
17 ெயேகாவா தமது வழிகளிெலல்லாம்

நீதயுள்ளவரும்,
தமது ெசயல்களிெலல்லாம்

கருைபயுள்ளவருமாகஇருக்க றார்.
18 தம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுகற

அைனவருக்கும்,
உண்ைமயாகத்தம்ைமேநாக்க க்கூப்படுகற

அைனவருக்கும்,
ெயேகாவாஅருகல்இருக்கறார்.
19 அவர் தமக்குப் பயந்தவர்களுைடய

வருப்பத்தன்படிெசய்து,
அவர்கள்கூப்படுதைலக் ேகட்டு,
அவர்கைளப்பாதுகாக்க றார்.
20 ெயேகாவா தம்மில் அன்புகூருகற

அைனவைரயும்காப்பாற்ற ,
துன்மார்க்கர்கள்அைனவைரயும்அழிப்பார்.
21 என்னுைடய வாய் ெயேகாவாவன்

துதையச்ெசால்வதாக;
மாம்ச சரீரமுள்ள யாவும் அவருைடய பரிசுத்த

ெபயைர
எப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும்

ேபாற்றட்டும்.
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சங்கீதம் 146
1அல்ேலலூயா, என்னுைடயஆத்துமாேவ,
ெயேகாவாைவதுத .
2நான்உய ேராடிருக்கும்வைரெயேகாவாைவ

துத ப்ேபன்;
நான் உள்ளளவும் என் ேதவைனப் புகழ்ந்து

பாடுேவன்.
3 ப ரபுக்கைளயும், இரட்ச க்கப் ெபலனில்லாத

மனிதர்கைளயும்நம்பேவண்டாம்.
4 அவனுைடய ஆவ ப ரியும், அவன்

தன்னுைடய மண்ணுக்குத்
தரும்புவான்;

அந்த நாளிேல அவனுைடய ேயாசைனகள்
அழிந்துேபாகும்.

5யாக்ேகாபன் ேதவைனத் தன்துைணயாகக்
ெகாண்டிருந்து,

தன் ேதவனாகய ெயேகாவாேமல்
நம்ப க்ைகைய ைவக்கறவன்
பாக்கயவான்.

6 அவர் வானத்ைதயும் பூமிையயும்
கடல்கைளயும் அைவகளிலுள்ள
அைனத்ைதயும்உண்டாக்கனவர்;

அவர் என்ெறன்ைறக்கும் உண்ைமையக்
காக்க றவர்.

7 அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு
நயாயஞ்ெசய்க றார்;

பச யாக இருக்க றவர்களுக்கு
உணவுெகாடுக்க றார்;
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கட்டப்பட்டவர்கைளக் ெயேகாவா
வடுதைலயாக்குகறார்.

8 குருடர்களின் கண்கைளக் ெயேகாவா
த றக்க றார்;

வழுந்தவர்கைளக் ெயேகாவா
தூக்கவடுகறார்.

நீத மான்கைளக்ெயேகாவா ேநச க்க றார்.
9 அந்நயர்கைளக் ெயேகாவா

காப்பாற்றுகறார்;
அவர் த க்கற்ற பள்ைளையயும்

வதைவையயும்ஆதரிக்க றார்;
துன்மார்க்கர்களின் வழிையேயா கவழ்த்துப்

ேபாடுக றார்.
10 ெயேகாவா எல்லாக் காலங்களிலும்

அரசாளுகறார்;
சீேயாேன, உன்னுைடய ேதவன்

தைலமுைற தைலமுைறயாகவும்
ராஜரிகம்ெசய்க றார்.

அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 147
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
நம்முைடய ேதவைனப் புகழ்ந்து பாடுக றது

நல்லது,
துதத்தேல இன்பமும் ஏற்றதுமாக

இருக்க றது.
2ெயேகாவா எருசேலைமக்கட்டுக றார்;
துரத்தப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கைளக் கூட்டிச்

ேசர்க்க றார்.
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3 இருதயம் ெநாறுங்குண்டவர்கைளக்
குணமாக்குகறார்,

அவர்களுைடயகாயங்கைளக்கட்டுக றார்.
4 அவர் நட்சத்த ரங்களின் ெதாைகைய

எண்ணி,
அைவகளுக்ெகல்லாம் ெபயரிட்டு

அைழக்க றார்.
5 நம்முைடய ஆண்டவர் ெபரியவரும் மகா

ெபலமுள்ளவருமாகஇருக்க றார்;
அவருைடயஅறவுஅளவல்லாதது.
6 ெயேகாவா சாந்தகுணமுள்ளவர்கைள

உயர்த்துகறார்;
துன்மார்க்கர்கைளத் தைரவைர

தாழ்த்துகறார்.
7 ெயேகாவாைவ துதயுடன்

பாடிக்ெகாண்டாடுங்கள்;
நம்முைடய ேதவைனச் சுரமண்டலத்தால்

புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
8அவர்வானத்ைத ேமகங்களால்மூடி,
பூமிக்குமைழையஆயத்தப்படுத்த ,
மைலகளில் புல்ைலமுைளக்கச்ெசய்க றார்.
9 அவர் மிருகங்களுக்கும் கூப்படுகற

காக்ைகக் குஞ்சுகளுக்கும்
ஆகாரங்ெகாடுக்க றார்.

10 அவர் குதைரயன் பலத்தல் வருப்பமாக
இருக்கமாட்டார்;

வீரனுைடயகால்களில் ப ரியப்படமாட்டார்.
11 தமக்குப் பயந்து, தமது கருைபக்குக்

காத்தருக்க றவர்கள்ேமல்
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ெயேகாவா ப ரியமாகஇருக்க றார்.
12எருசேலேம,ெயேகாவாவுக்குநன்ற ெசால்;
சீேயாேன,உன்னுைடயேதவைனத்துத .
13 அவர் உன்னுைடய வாசல்களின்

தாழ்ப்பாள்கைளப்பலப்படுத்த ,
உன்னிடத்தலுள்ள உன்னுைடய

பள்ைளகைளஆசீர்வத க்க றார்.
14 அவர் உன்னுைடய எல்ைலகைளச்

சமாதானமுள்ளைவகளாகமாற்ற ,
ெசழிப்பான ேகாதுைமயனால் உன்ைனத்

தருப்தயாக்குகறார்.
15 அவர் தமது வார்த்ைதையப் பூமிய ேல

அனுப்புக றார்;
அவருைடய ெசால் மகா வைரவாக

ெசல்லுகறது.
16 பஞ்ைசப்ேபால் உைறந்த மைழையத்

தருகறார்;
சாம்பைலப்ேபால உைறந்த பனிையத்

தூவுகறார்.
17 அவர் தமது கல்மைழையத்

துணிக்ைககளாகஅனுப்புக றார்;
அவருைடய குளிருக்கு முன்பாக ந ற்பவன்

யார்?
18 அவர் தமது வார்த்ைதைய அனுப்ப ,

அைவகைளஉருகச்ெசய்க றார்;
தமது காற்ைற வீசும்படி ெசய்ய, தண்ணீர்கள்

ஓடும்.
19 யாக்ேகாபுக்குத் தம்முைடய

வசனங்கைளயும்,
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இஸ்ரேவலுக்குத் தமது ப ரமாணங்கைளயும்
தமது நயாயங்கைளயும்
அறவக்க றார்.

20 அவர் ேவேற எந்த ேதசத்த ற்கும் இப்படிச்
ெசய்ததல்ைல;

அவருைடய கட்டைளகைள அறயாமற்
ேபாக றார்கள்.

அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 148
1 அல்ேலலூயா, வானங்களில்

உள்ளைவகேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
உன்னதங்களில்அவைரத்துதயுங்கள்.
2அவருைடயதூதர்கேள,
நீங்கள்அைனவரும்அவைரத்துதயுங்கள்;
அவருைடய ேசைனகேள, நீங்கள்

அைனவரும்அவைரத்துதயுங்கள்.
3சூரிய சந்த ரேர,அவைரத்துதயுங்கள்;
ப ரகாசமுள்ள எல்லா நட்சத்த ரங்கேள,

அவைரத்துதயுங்கள்.
4 வானாத வானங்கேள, அவைரத்

துதயுங்கள்;
வானத்தன்ேமலுள்ளதண்ணீர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்.
5 அைவகள் ெயேகாவாவன் ெபயைரத்

துத க்கட்டும்;
அவர் கட்டைளய ட அைவகள்

சருஷ்டிக்கப்பட்டது.
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6 அவர் அைவகைள என்ைறக்குமுள்ள
எல்லாகாலங்களிலும் நைலக்கும்படி
ெசய்தார்;

மாறாத கட்டைளைய அைவகளுக்கு
நயமித்தார்.

7 பூமியலுள்ளைவகேள, ெயேகாவாைவ
துதயுங்கள்;

ெபரிய மீன்கேள, எல்லாஆழங்கேள,
8 அக்கனிேய, கல்மைழேய, உைறந்த

மைழேய,மூடுபனிேய,
அவர்ெசாற்படிெசய்யும்ெபருங்காற்ேற,
9 மைலகேள, எல்லா ேமடுகேள,

கனிமரங்கேள,
எல்லா ேகதுருக்கேள,
10 காட்டுமிருகங்கேள, எல்லா நாட்டு

மிருகங்கேள,
ஊரும்ப ராணிகேள,இறகுள்ளபறைவகேள,
11 பூமியன் ராஜாக்கேள, எல்லா மக்கேள,

ப ரபுக்கேள,
பூமியலுள்ளஎல்லா நயாயாத பத கேள,
12 வாலிபேர, கன்னிைககேள, முத ர்

வயதுள்ளவர்கேள, பள்ைளகேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்.
13 அவர்கள் ெயேகாவாவன் ெபயைரத்

துத க்கட்டும்;
அவருைடயெபயர் மட்டும்உயர்ந்தது;
அவருைடய மகைம பூமிக்கும் வானத்த ற்கும்

ேமலானது.
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14 அவர் தம்முைடய பரிசுத்தவான்கள்
அைனவருக்கும்,

தம்ைமச் ேசர்ந்த மக்களாகய இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கும்ெகாண்டாட்டமாக,

தம்முைடய மக்களுக்கு ஒரு ெகாம்ைப
உயர்த்தனார்.

அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 149
1 அல்ேலலூயா, ெயேகாவாவுக்குப்

புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
பரிசுத்தவான்களின் சைபய ேல அவருைடய

துத ெவளிப்படட்டும்.
2 இஸ்ரேவல் தன்ைன உண்டாக்கனவரில்

மக ழவும்,
மகன்களாகய சீேயான் தங்களுைடய

ராஜாவல்சந்ேதாஷப்படட்டும்.
3அவருைடயெபயைர நடனத்ேதாடுதுத த்து,
தம்புரினாலும் கன்னரத்தனாலும் அவைர

புகழ்ந்துபாட ேவண்டும்.
4 ெயேகாவா தம்முைடய மக்களின்ேமல்

ப ரியம்ைவக்க றார்;
சாந்தகுணமுள்ளவர்கைள இரட்ச ப்பனால்

அலங்கரிப்பார்.
5 பரிசுத்தவான்கள் மகைமேயாடு

சந்ேதாஷப்பட்டு,
தங்களுைடய படுக்ைககளின்ேமல்

ெகம்பீரிப்பார்கள்.
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6ேதசங்களிடத்தல்பழிவாங்கவும்,மக்கைளத்
தண்டிக்கவும்,

7 அவர்களுைடய ராஜாக்கைளச்
சங்கலிகளாலும்,

அவர்களுைடய ேமன்மக்கைள இரும்பு
வலங்குகளாலும்கட்டவும்,

எழுதப்பட்ட ந யாயத்தீர்ப்ைப அவர்கள்ேமல்
ெசலுத்தவும்,

8 அவர்களுைடய வாயல் ெயேகாவாைவ
உயர்த்தும்துதயும்,

அவர்களுைடய ைகயல் இருபுறமும்
கூர்ைமயுள்ளவாளும்இருக்கும்.

9 இந்த மரியாைத அவருைடய
பரிசுத்தவான்கள் அைனவருக்கும்
உண்டாகும்.

அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 150
1 அல்ேலலூயா, ேதவைன அவருைடய

பரிசுத்தஸ்தலத்தல்துதயுங்கள்;
அவருைடய வல்லைம ெவளிப்படும்

வானத்ைதப்பார்த்து அவைரத்
துதயுங்கள்.

2 அவருைடய வல்லைமயுள்ள
ெசயல்களுக்காக அவைரத்
துதயுங்கள்;

மாட்சைம ெபாருந்தய அவருைடய
மகத்துவத்த ற்காக அவைரத்
துதயுங்கள்.
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3எக்காளச்சத்தத்ேதாடுஅவைரத்துதயுங்கள்;
வீைணேயாடும் சுரமண்டலத்ேதாடும்

அவைரத்துதயுங்கள்.
4 தம்புேராடும் நடனத்ேதாடும் அவைரத்

துதயுங்கள்;
யாேழாடும் தீங்குழேலாடும் அவைரத்

துதயுங்கள்.
5ஓைசயுள்ளைகத்தாளங்கேளாடும்அவைரத்

துதயுங்கள்;
ேபேராைசயுள்ள ைகத்தாளங்கேளாடும்

அவைரத்துதயுங்கள்.
6 சுவாசமுள்ள அைனத்தும் ெயேகாவாைவ

துத ப்பதாக.
அல்ேலலூயா.
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