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சங்கீத
புத்தகம்

௧
புத்தகம் 1 (சங்கீதம் 1-41)

சங்கீதம்
௧ தீய ஜனங்களின் அறவுைரையக்

ேகளாமலும், பாவ கைளப்ேபான்று
வாழாமலும்,

ேதவைன மத க்காத ஜனங்கேளாடு
ேசராமலும், இருக்கற மனிதன்
உண்ைமய ேலேய மக ழ்ச்ச யாக
இருப்பான்.

௨ ஒரு நல்ல மனிதன் கர்த்தருைடய
ேபாதைனகைளேநச க்க றான்.

அவற்ைறக் குறத்து அவன் இரவும்
பகலும்தயானிக்க றான்.

௩ அம்மனிதன் நீேராைடகளின் கைரயல்
நடப்பட்ட ஒரு மரத்ைதப்ேபான்று
வலிைமயுள்ளவனாகஇருக்க றான்.

தக்கசமயத்தல் பலன் தருகற
மரத்ைதப்ேபால் அவன்
காணப்படுகறான்.

உத ராமலிருக்கற இைலகைளக்ெகாண்ட
மரத்ைதப்ேபால்அவன்இருக்கறான்.
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அவன் ெசய்கன்ற ெசயல்கள்
எல்லாவற்றலும் அவன் ெவற்ற
ெபறுவான்.

௪ஆனால்தீேயார்அப்படிய ரார்கள்.
அத்தீய ஜனங்கள் காற்றல் பறக்க ற
உமிையப் ேபான்றவர்கள்.

௫ ஒரு நீத மன்றத்தன் வழக்ைக
முடிவுகட்டுவதற்காக நல்ல
ஜனங்கள் கூடியருக்கும்ேபாது
தீேயார் குற்றவாளிகளாக
நரூப க்கப்படுவார்கள்.

அந்தப் பாவ கள் குற்றமற்றவர்களாகக்
கருதப்படமாட்டார்கள்.

௬ ஏன்? கர்த்தர் நல்ல ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுகறார்.

தீேயாைரஅவர்அழிக்க றார்.

௨
௧ யூதரல்லாத மனிதர்கள் ஏன் இவ்வளவு

ேகாபமாயருக்க றார்கள்?
ஏன் அந்தத் ேதசங்கள் மதயீனமான
த ட்டங்கைளவகுக்கன்றன?

௨ அவர்களுைடய அரசர்களும்,
தைலவர்களும்கர்த்தைரயும்,

கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அரசைனயும்எத ர்க்கஒன்றுகூடினார்கள்.

௩ அந்நாடுகளின் தைலவர்கள், “நாம்
ேதவைனயும், அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த
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அரசைனயும் எத ர்த்துக் கலகம்
ெசய்ேவாம்.

அவரிடமிருந்துநம்ைமவடுவத்துக்ெகாள்ேவாம்!”
என்றார்கள்.

௪ ஆனால் என் ஆண்டவர் பரேலாகத்தன்
அரசர்,

அவர் அந்த ஜனங்கைளப் பார்த்து
நைகக்க றார்.

௫-௬ேதவன்ேகாபமைடந்துஅந்தஜனங்கைள
ேநாக்க ,

“நான் இம்மனிதைன அரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்!

அவன்சீேயான்மைலயல்அரசாளுவான்.
சீேயான் என்னுைடய பரிசுத்த மைல”
என்கறார்.

அதுமற்றதைலவர்கைளபயமுறுத்தும்.

௭இப்ேபாது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகைய
உனக்குக்கூறுேவன்.

கர்த்தர்என்னிடம், “இன்றுநான்உனக்குத்
தந்ைதயாேனன்!

நீ எனக்குமகன்.
௮ நீ என்ைனக் ேகட்டால், நான் உனக்குத்

ேதசங்கைளெயல்லாம்ெகாடுப்ேபன்.
பூமியன் ஜனங்கெளல்லாம்
உன்னுைடயவர்களாவார்கள்!

௯ இரும்புத் தடியால் மண்குடத்ைத
உைடப்பைதப்ேபால
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நீ அத்ேதசங்கைள அழிக்கமுடியும்”
என்றார்.

௧௦ எனேவ அரசர்கேள, ஞானமுள்ளவர்களாய்
இருங்கள்.

அரசாளுபவர்கேள, இப்பாடத்ைத
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

௧௧ மிகுந்த அச்சத்ேதாடு கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள்.

௧௨ ேதவனுைடய குமாரனுக்கு நீங்கள்
உண்ைமயானவர்கள் என்பைதக்
காட்டுங்கள், நீங்கள் இவ்வாறு
ெசய்யாவ ட்டால் ஆண்டவர் உங்கைள
அழிக்க தன் ேகாபத்ைதக் காட்டத்
தயாராகஇருக்க றார்.

கர்த்தைர நம்பும் ஜனங்கள்
சந்ேதாஷமாயருப்பார்கள்.

ஆனால் மற்ற ஜனங்கள் கவனமாக
இருக்கேவண்டும்.

கர்த்தர்தமதுேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தத்
தயாராகஇருக்க றார்.

௩
தன் குமாரனாகய அப்சேலாமிடமிருந்து

தப்ப ச் ெசன்றேபாதுதாவீதுபாடிய பாட்டு
௧கர்த்தாேவ, எனக்குப்பைகவர்கள்அேநகர்,

பல ஜனங்கள் எனக்ெகத ராக
எழும்புகன்றனர்.
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௨பலர்என்ைனக்குறத்து, “ேதவன்அவைனத்
ெதால்ைலயலிருந்து மீட்கமாட்டார்!”
என்றுேபசுகன்றனர்.

௩ஆனால் கர்த்தாேவ, நீேர எனக்குக் ேகடகம்.
நீேர என்மகைம.

கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன
ப ரதானமானவனாக்குகறீர்!

௪நான்கர்த்தரிடம் ெஜப ப்ேபன்.
அவரது பரிசுத்த மைலயலிருந்து அவர்
எனக்குப் பதல்தருவார்.

௫ நான் படுத்து ஓய்ெவடுக்க முடியும், நான்
எழும்புேவன் என்பதும் எனக்குத்
ெதரியும்.

இைத நான் எப்படி அற ேவன்? கர்த்தர்
என்ைனமூடிப் பாதுகாக்க றார்!

௬ஆயரம்வீரர்கள்என்ைனச்சூழக்கூடும்.
ஆனால் நான் அப்பைகவர்களுக்கு
அஞ்ேசன்!

௭கர்த்தாேவ, எழும்பும்!
எனது ேதவேன, வந்து என்ைனப்
பாதுக்காப்பீராக!

நீர்வல்லைமயுள்ளவர்!
என் தீய பைகவைரக் கன்னத்தல் நீர்
அைறந்தால் அவர்கள் பற்கெளல்லாம்
ெநாறுங்கும்.
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௮ கர்த்தேர தம் ஜனங்கைளப்
பாதுக்காக்க றார்.

கர்த்தாேவ, உம்முைடய ஜனங்களுக்கு
நல்லவராயரும்.

௪

தாவீதன் சங்கீதம். இைசக்குழுவன்
தைலவனுக்கு நரம்புக் கருவகளால்
இைசக்கப்பட்டது
௧ என் நல்ல ேதவேன, நான் உம்மிடம்

ெஜப க்ைகயல் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டருளும்.

என் வண்ணப்பத்ைதக் ேகளும், என்னிடம்
இரக்கமாயரும்!

என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎனக்குசற்று
வடுதைலதாரும்!

௨ ஜனங்கேள, எத்தைன நாள் என்ைனக்
குறத்துஅவதூறுேபசுவீர்கள்?

என்ைனப்பற்ற ச் ெசால்ல
புதுப்புதுப் ெபாய்கைளத் ேதடிக்
ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

நீங்கள் அப்ெபாய்கைளச் ெசால்ல
வரும்புக றீர்கள்.

௩கர்த்தர் தம் நல்லஜனங்களின்ெஜபத்ைதக்
ேகட்க றார்.
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கர்த்தைர ேநாக்க ெஜப க்கும்ேபாது,
எனக்குச் ெசவெகாடுக்க றார் என்பைத
நீங்கள்அறவீர்கள்.

௪உங்கைளஏேதாஒன்றுதுன்புறுத்துவதனால்,
நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவம்
ெசய்யாதீர்கள்.

படுக்ைகக்குச் ெசல்ைகயல் அவற்ைறப்
பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள், அப்ேபாது
அைமத அைடவீர்கள்.

௫ேதவனுக்குநல்லபலிகைளக்ெகாடுத்துக்
கர்த்தர் ேமல்நம்ப க்ைகைவயுங்கள்!

௬ “நமக்கு ேதவனுைடய நன்ைமையக்
காட்டுவதுயார்?

கர்த்தாேவ! ப ரகாசமான உமதுமுகத்ைத
நாங்கள்காணட்டும்!”

என்றுபலர்கூறுகறார்கள்.
௭ கர்த்தாேவ! நீர் எனக்கு

மக ழ்ச்ச யுண்டாக்கனீர்!
தானியமும் த ராட்ைசரசமும் ெபருகய
பண்டிைக நாட்களாகய அறுவைடக்
காலத்ைதக் காட்டிலும் இப்ேபாது நான்
மக ழ்க ேறன்.

௮ நான் படுக்ைகக்குச் ெசன்று சமாதானமாய்
உறங்குக ேறன்.

ஏெனனில், கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனப்
பாதுகாப்பாய்தூங்கச்ெசய்க றீர்.
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௫

புல்லாங்குழலில் வாச க்க
இைசக்குழுவன்தைலவனிடம்அளிக்கப்பட்ட
தாவீதன்சங்கீதம்
௧கர்த்தாேவ, என்வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.

நான் ெசால்ல முயற்ச ப்பைத
புரிந்துெகாள்ளும்.

௨எனதுேதவனாகயஅரசேன,
என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

௩ கர்த்தாேவ, என் அன்பளிப்புகைள
காைலேதாறும்உமக்குபைடக்க ேறன்.

உம்ைம உதவக்காக ேநாக்குக ேறன், நீர்
என்ெஜபங்கைளக் ேகளும்.

௪ ேதவேன, தீய ஜனங்கள் உம்மருேக
வருவைதநீர்வரும்புக றதல்ைல.

தீய ஜனங்கள் உம்ைம ஆராத க்க
முடியாது.

௫மூடர்உம்மிடம்வரஇயலாது,
தீைம ெசய்யும் ஜனங்கைள நீர்
ெவறுக்கறீர்.

௬ெபாய்கூறும்ஜனங்கைளநீர்அழிக்க றீர்.
ப றைரத் தாக்குவதற்காக இரகச யமாகத்
த ட்டமிடுேவாைரக் கர்த்தர்
ெவறுக்க றார்.

௭ கர்த்தாேவ, உமது மிகுந்த இரக்கத்தனால்
நான்உமதுஆலயத்த ற்குவருேவன்.
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உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைத ேநாக்க த்
தைல தாழ்த்த அச்சத்ேதாடும்,
மரியாைதேயாடும் உம்ைம
வணங்குேவன்.

௮கர்த்தாேவ, சரியானவாழ்க்ைகவாழஉமது
வழிையக்காட்டும்.

ஜனங்கள் எனது குைறகைளத்
ேதடுக றார்கள்.

எனேவ நான் எவ்வாறு வாழ நீர்
வரும்புக றீேரா, அவ்வழிைய எனக்குக்
காட்டும்.

௯ அந்த ஜனங்கள் உண்ைம ேபசுவதல்ைல
அவர்கள் உண்ைமையப் புரட்டும்
ெபாய்யர்கள்.

அவர்கள் வாய்கள் தறந்த
கல்லைறகைளப் ேபான்றைவ.

அவர்கள் ப றரிடம் நயமான ெமாழிகைளச்
ெசால்வார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் கண்ணியல்
ச க்கைவப்பதற்காகேவ அவ்வாறு
ெசய்வார்கள்.

௧௦ேதவேன,அவர்கைளத்தண்டியும்.
அவர்கள் தங்கள் வைலய ேலேய
வழட்டும்.

அந்த ஜனங்கள் உமக்ெகத ராகத்
தரும்புக றார்கள்.

எனேவ அவர்களின் எண்ணிக்ைகயற்ற
குற்றங்களுக்காக அவர்கைளத்
தண்டியும்.
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௧௧ ஆனால் ேதவைன நம்பும் ஜனங்கள்
களிகூரட்டும்.

என்ெறன்றும்அவர்கள்மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்.
ேதவேன, உமது நாமத்ைத ேநச க்கும்
ஜனங்கைளப் பாதுகாத்து, ெபலைனத்
தாரும்.

௧௨ கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கு நீர் நன்ைம
ெசய்தால்

அவர்கைளக்காக்கும்ெபருங்ேகடகமாவீர்.

௬
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவகைள

இைசப்ேபாரின் இராகத் தைலவனுக்கு
தாவீதுதந்த பாடல்
௧ கர்த்தாேவ, ேகாபத்தல் என்ைனக்

கண்டிக்காதரும்.
என் மீது ேகாபமைடயாமலும் என்ைனத்
தண்டியாமலும்இரும்.

௨ கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயரும். நான்
ேநாயுற்றுத்தளர்ந்ேதன்.

என்ைனக்குணமாக்கும்!
என்எலும்புகள்நடுங்குகன்றன.

௩என்முழுஉடம்பும் நடுங்குகறது.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் குணப்படுத்த
எவ்வளவுகாலம்நீடிக்கும்?

௪கர்த்தாேவ, என்ைனவலிைமயாக்கும்.
நீர் தயவுள்ளவர், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௫ கல்லைறயலுள்ள மரித்த மனிதர்கள்
உம்ைமநைனயார்கள்.
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மரணத்தன் இடத்தலுள்ள ஜனங்கள்
உம்ைமத்துத க்கமாட்டார்கள்.

எனேவஎன்ைனநீர்குணமாக்கும்!

௬கர்த்தாேவ, இரவுமுழுவதும் நான் உம்மிடம்
ெஜபம்ெசய்ேதன்.

என் கண்ணீரால் என் படுக்ைக
நைனந்தது.

என் படுக்ைகயலிருந்து கண்ணீர்
ச ந்துகன்றது.

உம்ைம ேநாக்க அழுவதால் நான்
ெபலனற்றுப்ேபாக ேறன்.

௭ எனது பைகவர்கள் எனக்குத் துன்பம் பல
ெசய்தனர்.

வருத்தத்தால்என்துயரம்ெபருகற்று.
ெதாடர்ந்து அழுவதனால் என் கண்கள்
ேசார்ந்தன.

௮தீேயாேரஅகன்றுேபாங்கள்!
ஏெனனில் கர்த்தர் என்
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.

௯கர்த்தர் என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.
கர்த்தர் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு பதல்
தந்தார்.

௧௦ எனது எத ரிகள் எல்ேலாரும் மனமுைடந்து
கலங்கனார்கள்.

ஏேதா த டீெரன ந கழும், அவர்கள்
ெவட்கமுற்றுத்தரும்ப ச்ெசல்வார்கள்.
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௭

கர்த்தைர ேநாக்க தாவீது பாடிய பாடல்,
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைத ேசர்ந்த கீசன்
மகனாகய சவுைலப்பற்றயதுஇந்தப் பாடல்
௧ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நான்

உம்ைமநம்புக ேறன்.
என்ைனத் துரத்தும் மனிதரிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்!
௨ நீர் எனக்கு உதவாவ ட்டால், சங்கத்தால்

ப டிக்கப்பட்ட மிருகத்ைதப்
ேபாலாேவன்.

என்ைனக் கவர்ந்து ெசல்ைகயல் யாரும்
என்ைனக்காப்பாற்றஇயலாது!

௩ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நான் தவறு
ஒன்றும்ெசய்யவல்ைல.

நான் தவறைழக்க வல்ைலெயன்று
உறுதயளிக்க ேறன்!

௪ என் நண்பர்களுக்கு நான் தீங்ேகதும்
ெசய்யவல்ைல.

என் நண்பர்களின் பைகவர்க்கு
உதவவுமில்ைல.

௫ ஆனால் ஒரு பைகவன் என்ைனத்
துரத்துகறான்.

அவன் என்ைனக் ெகால்ல
ஆவலாயருக்க றான்.
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அவன் என் ஜீவைனத் தைரயல் வீழ்த்த
நசுக்க வரும்ப அழுக்குக்குள் என்
ஆத்துமாைவஅழுத்துகறான்.

௬ கர்த்தாேவ எழுந்து உமது ேகாபத்ைதக்
காட்டும்!

என்பைகவன்ேகாபங்ெகாண்டிருக்க றான்,
எழுந்துஅவேனாடு ேபார் புரியம்.

கர்த்தாேவ, எழுந்துநீத ெசய்யும்.
௭கர்த்தாேவ,ஜனங்கைளநயாயந்தீரும்.

உம்ைமச் சுற்றலும் ேதசங்கைள ஒன்று
ேசரும்.

௮கர்த்தாேவஎனக்குநயாயம்வழங்கும்.
எனது ேநர்ைமையயும், நான்
களங்கமற்றவன் என்பைதயும்
நரூபயும்.

௯ தீேயாைரத் தண்டியும், நல்ேலாருக்கு
உதவும்.

ேதவேன, நீர் நல்லவர்.
நீர்ஜனங்களின்இருதயங்கைளப்பார்க்க
வல்லவர்.

௧௦ ேநர்ைமயான இருதயம் ெகாண்ட
ஜனங்களுக்குத் ேதவன்உதவுகறார்.

ேதவன்என்ைனப்பாதுகாப்பார்.
௧௧ேதவன்ஒருநல்லநீத பத ,

எந்ேநரமும் அவர் தீைமக்கு எத ராக தன்
ேகாபத்ைதக்காட்டுவார்.
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௧௨ ேதவன் ஒரு முடிெவடுத்தால் அவர்
அதலிருந்துமாறுவதல்ைல.

௧௩ தீய ஜனங்கைளத் தண்டிக்க ேதவன்
ஆயத்தமாயருக்க றார்.*

௧௪ ச ல ஜனங்கள் எப்ேபாதும் தீயவற்ைறத்
த ட்டமிடுவார்கள்.

அவர்கள்இரகச யமாய் த ட்டமிடுவார்கள்,
ெபாய்யுைரப்பார்கள்.

௧௫ அவர்கள் ப றைர வைலக்குட்படுத்த த்
துன்புறுத்தமுயல்வார்கள்.

ஆனால் தங்கள் வைலகளில் தாங்கேள
ச க்க த்துன்புறுவார்கள்.

௧௬அவர்கள் தங்களுக்கான தண்டைனையப்
ெபறுவார்கள்.

அவர்கள் ப றரிடம் ெகாடுைமயாய்
நடந்துெகாண்டனர்.

ஆனால் அவர்களுக்குத் தகுதயானைதப்
ெபறுவார்கள்.

௧௭ கர்த்தர் நல்லவராயருப்பதால் அவைரத்
துத ப்ேபன்.

மகா உன்னதமான கர்த்தருைடய
நாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

* ௭:௧௩: ேதவன்...ஆயத்தமாயருக்க றார் எழுத்தன்
ப ரகாரம் “அவர் தரும்பவ டமாட்டார். அவர் தன் வாைளக்
கூர்ைமபடுத்துவார். தம் வல்ைல வைளத்து குற பார்ப்பார்.
மரண ஆயுதத்ைதத் தயாரித்தருக்க றார். ெநருப்பு
அம்புகைளச்ெசய்தருக்க றார்” எனப்ெபாருள்படும்.
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௮

க த்தீத் என்ற இைசக் கருவயல் வாச க்க
இராகத் தைலவனுக்குத் தந்த தாவீதன்
சங்கீதம்
௧ எங்கள் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது

நாமம் பூமியன் எல்லா இடத்தலும்
மிகுந்தஅற்புதமானது!

வண்ணுலகலும் உமது நாமம் உமக்குத்
துத கைளக்ெகாண்டுவருகறது.

௨ பள்ைளகள், குழந்ைதகள் வாயலுமிருந்து
உம்ைமத் துத க்கும் பாடல்கள்
ெவளிப்படும்.

உம் பைகவைர அைமத ப்படுத்த
இவ்வல்லைமயான பாடல்கைளக்
ெகாடுத்தீர்.

௩ கர்த்தாேவ, உமது ைககளால் நீர் ெசய்த
வானங்கைளநான்கண்ேடன்.

நீர் பைடத்த நலாைவயும்,
நட்சத்த ரங்கைளயும் நான் கண்டு
ஆச்சரியமைடந்ேதன்.

௪ஏன்மனிதர்கள்உமக்குமுக்கயமாயனர்?
ஏன்அவர்கைளநீர் நைனவுகூருகறீர்?
ஏன்அவர்கைளக்கவனிக்க றீர்?

௫ ஆனால் மனிதர்கள் உமக்கு
முக்கயமாயனர்!
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அவர்கைள ஏறக்குைறய ேதவர்கைளப்
ேபாலேவஉண்டாக்கனீர்.

மனிதைர மகைமயாலும்,
ேமன்ைமயாலும்முடிசூட்டினீர்.

௬ நீர் உண்டாக்கன எல்லாவற்றற்கும்
அவர்கைளஅதகாரிகளாகைவத்தீர்.

௭ ஆடுகள்,பசுக்கள், காட்டு மிருகங்கள்
அைனத்ைதயும்மனிதர்கள்ஆண்டனர்.

௮வானத்துப்பறைவகைளயும்
சமுத்த ரத்தல் நீந்தும் மீன்கைளயும்
அவர்கள்ஆண்டனர்.

௯ எங்கள் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது
நாமம் உலகத்தல் எங்கும் மிகவும்
மிகவும்அற்புதமானது!

௯
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவயல்

வாச க்க இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த
பாடல்
௧என்முழுஇருதயத்ேதாடும் நான்கர்த்தைரத்

துத ப்ேபன்.
கர்த்தாேவ, நீர்ெசய்தஎல்லாஅற்புதமான
காரியங்கைளயும் நான் எடுத்துக்
கூறுேவன்.

௨நீர்என்ைனமிகவும்சந்ேதாஷப்படுத்துகறீர்.
உன்னதமான ேதவேன, நான் உமது
நாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

௩ என் பைகவர்கள் உம்மிடமிருந்து ஓட
முயன்றார்கள்.
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ஆனால்அவர்கள்வழுந்துஅழிந்தார்கள்.

௪ நீர் நல்ல நீத பத . உமது சங்காசனத்தல்
நீத பதயாகஅமர்ந்தீர்.

கர்த்தாேவ, என்வழக்ைகக் ேகட்டீர்.
எனக்குரிய நீதயானமுடிைவஅளித்தீர்.

௫ப ற ஜனங்கைள நீர் கண்டித்தீர் கர்த்தாேவ,
நீர்அந்தத் தீேயாைரஅழித்தீர்.

உயருள்ளஜனங்களின்பட்டியலிலிருந்து
என்ெறன்றும் அவர்கள் ெபயைர
அகற்றனீர்.

௬பைகவன்ஒழிக்கப்பட்டான்!
கர்த்தாேவ, அவர்கள் நகரங்கைள
அழித்தீர், அழிந்த கட்டிடங்கேள இன்று
உள்ளன.

அத்தீேயாைர நைனவுபடுத்த எதுவும்
இன்றுஇல்ைல.

௭ஆனால்கர்த்தர்என்ெறன்றும்அரசாளுவார்.
கர்த்தர்அவர்அரைசவலுவாக்குவார்.
உலகற்கு நயாயத்ைத வழங்க அவர்
இைதச்ெசய்தார்.

௮ உலகல் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும்
கர்த்தர்ந யாயமானதீர்ப்புவழங்குவார்.

எல்லா நாடுகளுக்கும் நீத ேயாடு தீர்ப்பு
வழங்குவார்.

௯பலகுழப்பங்கள்இருப்பதால்பலஜனங்கள்
அகப்பட்டுக்காயமுற்றனர்.
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அவர்கள் தங்கள் துன்பங்களின்
பாரத்தால் நசுங்குண்டுேபாயனர்.

கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்கு
அைடக்கலமாயரும்.

௧௦உமதுநாமத்ைதஅற ந்தஜனங்கள்உம்ைம
நம்பேவண்டும்.

கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்மிடம் வந்தால்
அவர்களுக்குஉதவாதுவ டமாட்டீர்.

௧௧ சீேயானில் வாழும் ஜனங்கேள கர்த்தைரத்
துத த்துப் பாடுங்கள்.

கர்த்தர் ெசய்த ெபரிய காரியங்கைளப்
ப ற ேதசங்களில்கூறுங்கள்.

௧௨ உதவநாடிப் ேபாேனாைரக் கர்த்தர்
நைனவுகூருவார்.

அந்த ஏைழ ஜனங்கள் உதவக்காக
அவரிடம் ெசன்றனர்.

கர்த்தர்அவர்கைளமறக்கவல்ைல.
௧௩ நான் ேதவனிடம் இந்த ெஜபத்ைதக்

கூற ேனன்:
“கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயரும்.
பாரும், என் பைகவர்கள் என்ைனத்
தாக்குகறார்கள்.

‘மரணவாசலில்’ இருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௧௪ அப்ேபாது கர்த்தாேவ, எருசேலமின்
வாசல்களில் நான் உம்ைமத் துத த்துப்
பாடக்கூடும்.
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என்ைன நீர் காப்பாற்றயதால் நான்
மிகவும்மக ழ்ச்ச ெகாள்ேவன்.”

௧௫ப றைரஅகப்படுத்தயூதரல்லாதஜனங்கள்
குழிகைளத் ேதாண்டினார்கள்.

அக்குழிகளில்அவர்கேளவீழ்ந்தனர்.
ப றைர அகப்படுத்த வைலகைள
வ ரித்தனர். அவ்வைலகளில்
அவர்கேள ச க்குண்டனர்.

௧௬கர்த்தர்அத்தீேயாைரப் ப டித்தார்.
தீயைவ ெசய்ேவாைரக் கர்த்தர்
தண்டிப்பாெரன அந்த ஜனங்கள்
அறந்துெகாண்டனர்.

௧௭ேதவைனமறக்கும்ஜனங்கள்தீேயார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் மரணத்தன்
இடங்களுக்குச்ெசல்வார்கள்.

௧௮ துன்பப்பட்ட ஜனங்கைள ேதவன்
மறந்துவ ட்டாெரன சல ேநரங்களில்
ேதான்றும்.

அந்த ஏைழகள் நம்ப க்ைகயழக்கும்
நைலவந்தெதன்றுேதான்றும்.

ஆனால்ேதவன்அவர்கைளஎன்ெறன்றும்
மறப்பதல்ைல.

௧௯ கர்த்தாேவ, எழுந்து ேதசங்கைள நயாந்
தீரும்.

தாங்கள் வல்லைம மிகுந்ேதாெரன
ஜனங்கள் தங்கைள நைனயாதபடி
ெசய்யும்.
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௨௦ஜனங்களுக்குப்பாடம் கற்பயும்.
அவர்கள் தாங்கள் சாதாரண மனிதப்
பைடப்பு மட்டுேம என்றறயச்ெசய்யும்.

௧௦
௧கர்த்தாேவ,ஏன்தூரத்தல்தங்கயருக்க றீர்?

ெதால்ைலக்குள்ளான மனிதர்கள்
உம்ைமக்காணஇயலாது.

௨ெபருைமயும் தீைமயும் நைறந்த ஜனங்கள்
தீயத ட்டங்கைளவகுக்கறார்கள்.

அவர்கள் ஏைழ ஜனங்கைளத்
துன்புறுத்துகறார்கள்.

௩தீயஜனங்கள்தங்களுைடயஇச்ைசகைளக்
குறத்துெபருைமெகாள்வார்கள்.

ேபராைசமிக்கஅந்தஜனங்கள்ேதவைன
சப ப்பார்கள். இவ்வைகயாகக்
கர்த்தைரத் தாங்கள் ெவறுப்பைதத்
தீேயார் ெவளிக்காட்டுவார்கள்.

௪ தீேயார் ேதவைனப் பன்பற்றக்கூடாத
அளவற்கு அதகப் ெபருைம
பாராட்டுவார்கள். அவர்கள் தீய
த ட்டங்கைளேயவகுப்பார்கள்.

ேதவேனஇல்ைலஎன்பதுேபாலஅவர்கள்
நடந்துெகாள்வார்கள்.

௫தீேயார் எப்ேபாதும் ேகாணலானவற்ைறேய
ெசய்வார்கள்.
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அவர்கள் ேதவனுைடய சட்டங்கைளயும்,
நல்ல ேபாதகத்ைதயும்
கவனிப்பதல்ைல.*

ேதவனுைடய பைகவர்கள் அவரது
ேபாதைனகைளஅசட்ைடெசய்வார்கள்.

௬ தீயைவ அவர்கைள ஒருேபாதும்
அணுகுவதல்ைலஎனநைனப்பார்கள்.

அவர்கள், “நாம் களிகூருேவாம், நமக்குத்
தண்டைனயல்ைல” என்பார்கள்.

௭அந்தஜனங்கள்எப்ேபாதும் சப ப்பார்கள்.
அவர்கள் ப றைரக் குற த்து எப்ேபாதும்
தீைமேய ேபசுவார்கள். அவர்கள்
தீயவற்ைறேயத ட்டமிடுவார்கள்.

௮ அந்த ஜனங்கள் மைறவ டங்களில்
இருந்து ஜனங்கைளப் ப டிக்கக்
காத்தருப்பார்கள்.

ஜனங்கைளக் காயப்படுத்த
மைறந்தருப்பார்கள்.

ஒன்றும் அறயாத ஜனங்கைள அவர்கள்
ெகால்லுவார்கள்.

௯ மிருகங்கைள உண்பதற்காய் ெகால்லக்
காத்தருக்கும் சங்கங்கைளப்
ேபாலாவார்கள்.

ஏைழகைள அவர்கள் தாக்குவார்கள்.
தீேயார் வ ரிக்கும் வைலயல் அவர்கள்
ச க்குவார்கள்.

* ௧௦:௫: அவர்கள்...கவனிப்பதல்ைல எழுத்தன்
ப ரகாரமாக, “உமது நீத அவைன காட்டிலும்
உயரமாயருக்க றது” எனப்ெபாருள்படும்.
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௧௦ மீண்டும் மீண்டும் ஏைழகைளயும்
ப றைரயும்துன்புறுத்துவார்கள்.

௧௧ எனேவ, “ேதவன் எங்கைள மறந்தார்.
என்ெறன்றும் ேதவன் நம்மிடமிருந்து
வலக ச்ெசன்றார்.

நமக்கு ஏற்படும் தீைமைய ேதவன்
பாரார்!”

என்று அந்த ஏைழகள் எண்ணத்
ெதாடங்குவார்கள்.

௧௨கர்த்தாேவ, எழுந்துெசயல்படும்!
ேதவேன,அத்தீேயாைரத் தண்டியும்!
ஏைழகைளமறவாேதயும்!

௧௩தீேயார் ேதவனுக்குஎத ராவார்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவன் தங்கைளத் தண்டி
யாெரன்றுஎண்ணுவார்கள்.

௧௪ கர்த்தாேவ, தீேயார் ெசய்யும்
ெகாடுைமகைளயும் தீைமகைளயும்
நீர் காண்கறீர்.

அவற்ைறப் பார்த்துஏேதனும்ெசய்யும்!
ெதால்ைலக்குள்ளான ஜனங்கள் உதவ

ேகட்டுஉம்மிடம்வருவார்கள்.
கர்த்தாேவ, நீேர அனாைதகளுக்கு
உதவுகறவர்.

எனேவஅவர்களுக்குஉதவும்!

௧௫கர்த்தாேவ, தீேயாைரஅழித்துவடும்.
௧௬உமதுநாட்டிலிருந்துஅவர்கைளஅகற்றும்.
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அப்ெபாழுது ஆண்டவராக ய நீேர
ந த்தய ராஜா என்பைத எல்ேலாரும்
உணருவார்கள்.

௧௭ கர்த்தாேவ, ஏைழ ஜனங்களின்
ேதைவையக் ேகட்டற ந்தீர்.

அவர்கள்ெஜபங்கைளக்ேகட்டு,அதன்படி
ெசய்யும்.

௧௮கர்த்தாேவ, ெபற்ேறாரற்ற பள்ைளகைளக்
காப்பாற்றும்.

துயரப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும்
ஜனங்கைள ேமலும் ெதால்ைலகளால்
வருந்தவ டாதரும்.

தீேயார் இங்கு வாழாதபடி அவர்கைள
அச்சுறுத்தும்.

௧௧
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧கர்த்தைர, நான்நம்பயருக்க ேறன்.
ஏன் என்ைன ஓடி ஒளிந்துெகாள்ளச்

ெசால்லுகறீர்கள்?
நீங்கள் என்னிடம், “உன் மைலக்குப்
பறைவையப்ேபால் பறந்து ெசல்!”
என்றீர்கள்.

௨ தீேயார் ேவட்ைடக்காரைனப் ேபான்ேறார்.
இருளில்அவர்கள்ஒளிவார்கள்.

அவர்கள் வல்ைல வைளத்து அம்ைபக்
குறைவப்பார்கள்.
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நல்ல, ேநர்ைமயான இருதயமுள்ள
ஜனங்களின் ேமல்எய்வார்கள்.

௩ நல்லவற்ைற அவர்கள் அழித்தால் என்ன
நகழும்?

நல்ேலார்அப்ேபாதுஎன்னெசய்வார்கள்?

௪ கர்த்தர் அவரது பரிசுத்த ஆலயத்தல்
இருக்கறார்.

பரேலாகத்தல் தனது சங்காசனத்தல்
கர்த்தர்வீற்றருக்க றார்.

நடப்பவற்ைறகர்த்தர் கண்காணிக்க றார்.
கர்த்தருைடய கண்கள் ஜனங்கைள
நல்ேலாரா, தீேயாரா எனக்கண்டறயும்.

௫கர்த்தர் நல்ேலாைரத் ேதடுக றார்.
கர்த்தர் தீயவைரயும், ெகாடிேயாைரயும்,
ெவறுக்கறார்.

௬ தீேயார்ேமல் ெவப்பமான நலக்கரிையயும்,
எரியும் கந்தகத்ைதயும் மைழயாய்ப்
ெபாழியச் ெசய்வார்.

ெவப்பமான எரியும் காற்ைறமட்டுேம
அத்தீேயார்அனுபவப்பார்கள்.

௭ஆனால்கர்த்தர் நல்லவர்.
நல்லைதச் ெசய்யும் ஜனங்கைள அவர்
ேநச க்க றார்.

நல்ேலார் அவருடன் இருப்பார்கள், அவர்
முகத்ைதக்காண்பார்கள்.
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௧௨
ெசமினீத் என்னும் இைசக் கருவயல்

வாச க்க இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த
பாடல்
௧கர்த்தாேவ, என்ைனக்காப்பாற்றும்.

நல்ேலார் மடிந்துேபாயனர்.
பூமியலுள்ள ஜனங்களிைடேய
உண்ைமயான நம்ப க்ைகயுள்ேளார்
எவருமில்ைல.

௨ அண்ைட வீட்டாரிடம் ஜனங்கள் ெபாய்
ேபசுக றார்கள்.

ெபாய்களால் அயலாைனப் புகழ்ந்து
ேபசுக றார்கள்.

௩ ெபாய் கூறும் நாைவக் கர்த்தர்
அறுத்ெதறவார்.

தங்கைளேய புகழ்ேவாரின் நாக்குகைளக்
கர்த்தர்துண்டித்ெதறவார்.

௪ அந்த ஜனங்கள், “நாங்கள் தக்க
ெபாய்யுைரப்ேபாம் எங்கள்
நாக்குகளின் மூலமாக, நாங்கள்
ெபரியவர்களாேவாம்.

யாரும் எங்கள் எஜமானராக இயலாது!”
என்கறார்கள்.

௫ ஆனால் கர்த்தேரா, “தீேயார் ஏைழகளின்
ெபாருள்கைளத்தருடுவார்கள்.

உதவயற்ற ஜனங்களின் ெபாருள்கைள
அபகரிப்பார்கள்.
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கைளப்புற்ேறாைர இப்ேபாது நான் எழுந்து
பாதுகாப்ேபன்” என்கறார்.

௬ கர்த்தருைடய ெசாற்கள் உண்ைமயும்
தூய்ைமயுமானைவ.

ெநருப்பல் உருக்கப்பட்ட
ெவள்ளிையப்ேபால் அைவ
தூய்ைமயானைவ.

ஏழுமுைற உருக்க த் தூய்ைமயாக்கப்பட்ட
ெவள்ளிையப் ேபால் அைவ
தூய்ைமயானைவ.

௭ கர்த்தாேவ, உதவயற்ற ஜனங்கைளப்
பாதுகாத்தருளும்.

இப்ேபாதும் எப்ேபாதும் அவர்கைளப்
பாதுகாப்பீராக.

௮ அத்தீேயார் முக்கயமானவர்கைளப்
ேபான்றுநடிப்பார்கள்.

உண்ைமயல் அவர்கள் ேபாலி
நைககைளப் ேபான்றவர்கள்.

அைவ வைலயுயர்ந்ததாய் ேதான்றும்
ஆனால்அைவமலிவானைவ.

௧௩
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧ கர்த்தாேவ, எத்தைன காலம் என்ைன
மறப்பீர்?

என்ெறன்றும் மறந்தருப்பீேரா? என்ைன
ஏற்கஎத்தைனக்காலம்மறுப்பீர்?
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௨ எவ்வளவு காலத்துக்கு நீர் என்ைன
மறந்தருப்பீர்.

என் இருதயத்தல் எத்தைனக் காலம்
துக்கம்அனுபவக்கட்டும்?

எத்தைனக்காலம்என்பைகவன்என்ைன
ெவற்ற ெகாள்வான்?

௩ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என்ைனப்
பாரும்!

எனக்குப் பதல்தாரும்! என்பதைலநான்
அறயட்டும்!

இல்ைலெயனில் நான்மடிேவன்.
௪ அது நடந்தால் என் பைகவன், “நான்

அவைனெவன்ேறன்” என்பான்.
என்ைனத் ேதாற்கடித்தால் என் பைகவன்
மகழ்வான்.

௫ கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும் உம் அன்பல்
நான்நம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

நீர் என்ைனக் காத்து என்ைன மகழச்
ெசய்தீர்.

௬ கர்த்தர் நல்லைத எனக்குச் ெசய்ததால்
சந்ேதாஷப் பாடைல கர்த்தருக்காய்
பாடுேவன்.

௧௪
தாவீது இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த

பாடல்
௧ “ேதவன் இல்ைல” என்று மூடன் தன்

உள்ளத்தல்ெசால்லிக்ெகாள்வான்.
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ெகாடிய,சீர்ெகட்டகாரியங்கைளமூடர்கள்
ெசய்வார்கள்.

அவர்களுள் ஒருவனும் நல்லைதச்
ெசய்வதல்ைல.

௨ கர்த்தர் பரேலாகத்தலிருந்து கீேழ
ஜனங்கைளப்பார்ப்பார்.

ஞானவாைனப் பார்க்க கர்த்தர்
முயன்றார்.

(ஞானமுள்ளவன் ேதவனிடம் உதவ
ேகட்பான்.)

௩ ஆனால் எல்ேலாரும் ேதவைனவட்டு
வலக ப் ேபானார்கள்.

எல்லா ஜனங்களும் தீேயாராய்
மாறனார்கள். ஒருவன்கூட நல்லைதச்
ெசய்யவல்ைல.

௪தீேயார் என்ஜனங்கைளஅழித்தனர்.
அத்தீேயார் ேதவைனஅறயார்கள்.

தீேயாருக்குமிகுதயாய்உணவுஉண்டு.
கர்த்தைரஅவர்கள்ஆராத ப்பதல்ைல.

௫-௬ ஏைழயன் அறவுைரைய அத்தீேயார்
ேகளார்கள்.

ஏெனனில் ஏைழ ேதவைன நம்ப
வாழ்வான்.

ேதவன்நல்லவர்கேளாடுஇருப்பார்.
எனேவ தீேயார் மிகவும் அச்சம்
ெகாள்வார்கள்.
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௭ சீேயான் (மைல) ேமல் உள்ளவேர
இஸ்ரேவைலக்காப்பாற்றமுடியும்.

கர்த்தர் தாேமஇஸ்ரேவைலக்காப்பவர்!
கர்த்தருைடய ஜனங்கள் அைழத்துச்

ெசல்லப்பட்டுச் சைறக்
ைகத களாக்கப்பட்டனர்.

ஆனால் கர்த்தேரா தம் ஜனங்கைளத்
தரும்பஅைழத்துவருவார்.

அப்ேபாது யாக்ேகாபுக்கு (இஸ்ரேவல்)
மிகவும்மக ழ்ச்ச யுண்டாகும்.

௧௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ,உமதுபரிசுத்தகூடாரத்தல்யார்
வாழக்கூடும்?

உமது பரிசுத்த மைலகளில் யார்
வாழக்கூடும்?

௨தூய வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, நற்ெசயல்கைள
ெசய்பவனும்,

உள்ளத்தலிருந்து உண்ைமையப்
ேபசுபவனும் உமது மைலயல்
வாழமுடியும்.

௩ அம்மனிதன் பறைரக் குற த்துத் தீைம
கூறான்.

அம்மனிதன் அயலானுக்குத் தீங்கு
ெசய்யான்.

அம்மனிதன் அவன் குடும்பத்ைதக்
குற த்து ெவட்கம் தரும் ெமாழிகைளச்
ெசால்லான்.
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௪ேதவைனெவறுப்ேபாைரஅவன்மதயான்.
ஆனால்கர்த்தைரச்ேசவ ப்ேபாைரெயல்லாம்
அம்மனிதன்மத ப்பான்.

அவன்அயலானுக்குவாக்களித்தால்
அவற்ைறச் சரியாகக் கைடப்ப டிப்பான்.

௫அவன்கடன்ெகாடுத்தால்,வட்டி ேகளான்.
குற்றமற்ற மனிதருக்குத்
தீங்கைழப்பதற்கு அவன் பணம்
ெபறான்.

அந்த நல்ல மனிதைனப்ேபால வாழும்
ஒருவன் எப்ேபாதும் நீங்காது
ேதவனுைடயஅருேகஇருப்பான்.

௧௬

தாவீதன்மிக்தாம் என்னும்பாடல்
௧ ேதவேன, நாம் உம்ைமச் சார்ந்தருப்பதால்

என்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
௨நான்கர்த்தைரேநாக்க , “கர்த்தாேவ,நீர்என்

ஆண்டவர்,
என்னிடமுள்ள நற்காரியம்
ஒவ்ெவான்றும் உம்மிடமிருந்து
வருகறது” என்ேறன்.

௩ பூமியலுள்ள தன் சீடருக்குக் கர்த்தர்
அற்புதமானவற்ைறச்ெசய்க றார்.

அந்த ஜனங்கைள உண்ைமயாய்
ேநச ப்பைதக்கர்த்தர் காட்டுக றார்.
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௪ ப ற ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
ஓடும் ஜனங்கேளா ேவதைனக்கு
ஆளாவார்கள்.

அவ்வக்க ரகங்களுக்கு அவர்கள்
பைடக்கும்இரத்தபலிகளில்நான்பங்கு
ெகாள்ளமாட்ேடன்.

அவ்வக்க ரகங்களின் ெபயர்கைளயும்
கூடநான்கூறமாட்ேடன்.

௫ என் பங்கும் பாத்த ரமும் கர்த்தரிடமிருந்ேத
வரும்.

கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும், என் பங்ைக
எனக்குத்தாரும்.

௬என்பரம்பைரச்ெசாத்துஅற்புதமானது.
நான்ெபற்ற பங்குமிகஅழகானது.

௭ எனக்கு நன்கு ேபாத த்த கர்த்தைரத்
துத ப்ேபன்.

இரவல்என்உள்ளத்தன்ஆழத்தலிருந்து
இந்தஆேலாசைனகள்வருகன்றன.

௮ என் கர்த்தைர எப்ெபாழுதும் எனக்கு
முன்பாகைவத்தருக்க ேறன்.

அவர் என் வலதுபுறத்தலிருப்பதால்
ந ச்சயமாய்வலகமாட்ேடன்.

௯ என் இருதயமும் ஆத்துமாவும் மிகவும்
மகழும்.

என்உடலும்பாதுகாப்பாய்வாழும்.
௧௦ ஏெனனில் கர்த்தாேவ, என்

ஆத்துமாைவ மரணத்தன் இடத்தல்
இருக்கவ டமாட்டீர்.
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உம்மீது நம்ப க்ைக ைவத்த ஒருவைரயும்
கல்லைறயல் அழுக ப்ேபாக
அனுமதக்கமாட்டீர்.

௧௧ சரியான வழியல் வாழ நீர் எனக்குப்
ேபாத ப்பீர்.

கர்த்தாேவ, உம்ேமாடிருப்பேத எனக்குப்
பூரணஆனந்தம்தரும்.

உமது வலதுபுறத்தல் தங்குவேத
என்ெறன்றும்இன்பம்தரும்.

௧௭
தாவீதன்ஒருெஜபம்

௧ கர்த்தாேவ, நயாயத்த ற்கான என்
ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

எனது ெஜபப் பாடலுக்குச்
ெசவெகாடுத்தருளும்.

எனதுேநர்ைமயானெஜபத்ைதக் ேகளும்.
௨என்ைனப்பற்றய சரியானமுடிவுஎடுப்பீர்.

உம்மால்உண்ைமையக்காணமுடியும்.
௩நீர் என்இருதயத்தன்ஆழத்ைதப் பார்த்தீர்.

இரவுமுழுவதும்என்ேனாடிருந்தீர்.
என் இருதயத்ைத ஆராய்ந்து என்னில் ஒரு

குற்றத்ைதயும்நீர் காணவல்ைல.
நான் எந்தத் தீய ெசயல்கைளயும்
த ட்டமிடவல்ைல.

௪ உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு
என்னால்இயன்றமட்டும்முயன்ேறன்.

௫உமதுவழிமுைறகைளபன்பற்ற ேனன்.
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உமது வாழ்க்ைக வழிகளிலிருந்து என்
பாதங்கள்வலகவல்ைல.

௬ ேதவேன,உம்ைமக்கூப்ப ட்டேபாெதல்லாம்,
எனக்குப் பதலளித்தீர்.

எனேவ, இப்ேபாதும் எனக்குச்
ெசவெகாடும்.

௭ ேதவேன, உம்ைம நம்புக ற உமது வலது
பக்கத்தலிருக்கும் ஜனங்களுக்கு
உதவுகறீர்.

உம்ைமப் பன்பற்றுகறவனின் இந்த
ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.

௮ கண்ணின் மணிையப்ேபால என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

உமது ச றகுகளின் ந ழலில் என்ைன
மைறத்துக்ெகாள்ளும்.

௯ கர்த்தாேவ, என்ைன அழிக்க நைனக்கற
தீேயாரிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டருளும்.

என்ைனத் தாக்க முயல்கற
ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௦ தங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமபாராட்டுக ற
அத்தீேயார் ேதவனுக்குச் ெசவ சாய்க்க
முடியாதபடி

ெபருைமயுைடேயாராய்இருக்க றார்கள்.
௧௧அந்தஜனங்கள்என்ைனத்துரத்தனார்கள்.

இப்ேபாது அவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.

என்ைனத் தாக்குவதற்குத் தயாராக
இருக்க றார்கள்.
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௧௨ ப ற வலங்குகைளக் ெகான்று சாப்ப டக்
காத்தருக்கும் சங்கத்ைதப்ேபான்று
அத்தீேயார் காணப்படுகறார்கள்.

தாக்கக் காத்தருக்கும் சங்கத்ைதப்ேபால்
மைறந்தருக்க றார்கள்.

௧௩ கர்த்தாேவ, எழுந்து பைகவரிடம் ெசன்று,
அவர்கள்சரணைடயச்ெசய்யும்.

உமது வாளால் அத்தீேயாரிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௪ கர்த்தாேவ, உயருள்ேளார் வாழும்
ேதசத்தலிருந்துஅத்தீேயாைர

உமதுவல்லைமயால்அப்புறப்படுத்தும்.
கர்த்தாேவ, பலர் உம்மிடம் உதவக்காக

வருவார்கள். இவ்வாழ்க்ைகயல்
அதகம் பலனில்ைல.

அவர்களுக்குஅதகஉணவளியும்.
ேவண்டுவனவற்ைற அவர்கள்
பள்ைளகளுக்குக்ெகாடும்.

அவர்களின் பள்ைளகளுக்கும்
மிகுந்தருக்கும்படியாக
அப்பள்ைளகளுக்குத் தருப்தயாய்
உணவளியும்.

௧௫நான்நீத க்காகெஜப க்க ேறன்.
கர்த்தாேவ,உமதுமுகத்ைதக்காண்ேபன்.
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பார்ப்பதால்
முழுைமயானதருப்தெகாள்ேவன்.
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௧௮
இைசத் தைலவனுக்கு கர்த்தருைடய

ஊழியனாகய தாவீது எழுதய பாடல்.
சவுலிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும்
கர்த்தர் அவைனத் தப்புவத்தப்ேபாது
இப்பாடைலஎழுதனான்.
௧ “எனதுெபலனாகயகர்த்தாேவ,

நான்உம்ைமேநச க்க ேறன்!”

௨ கர்த்தர் என் பாைறயாகவும்,
ேகாட்ைடயாகவும், எனக்குப்
பாதுகாப்பானஇடமாகவும்இருக்க றார்.

பாதுகாப்ப ற்காக ஓடும் பாைறயாக என்
ேதவன்இருக்கறார்.

ேதவன் எனக்குக் ேகடகம். அவரது வல்லைம
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

உயர்ந்த மைலகளில் மைறவ டமாக
கர்த்தர் எனக்குவளங்குகறார்.

௩ எனது வேராத கள் என்ைன காயப்படுத்த
முயன்றனர்.

ஆனால் நான் கர்த்தருைடய உதவைய
நாடிேனன்,நான்என்பைகவரிடமிருந்து
காப்பாற்றப்பட்ேடன்.

௪ என் பைகவர்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்!

மரணத்தன் கயறுகள் என்ைனச்
சூழ்ந்தருந்தன.
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மரணத்தன் இடங்களுக்கு என்ைனக்
ெகாண்டு ெசல்லும் ெபருெவள்ளத்தல்
நான்அகப்பட்ேடன்.

௫ கல்லைறயன் கயறுகள் என்ைனச்
சுற்றலுமிருந்தன.

மரணக்கண்ணிகள்என்முன்க டந்தன.
௬ ெநருக்கத்தல் கர்த்தருைடய உதவைய

நாடிேனன்.
ஆம், என்ேதவைனநான்கூப்ப ட்ேடன்.

ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்இருந்தார்.
என்குரைலக் ேகட்டார். என்அபயக் குரல்
அவர் காதல்வழுந்தது.

௭ பூமி அத ர்ந்து நடுங்கற்று. வண்ணின்
அஸ்தபாரங்கள்அத ர்ந்தன.

ஏெனனில்கர்த்தர் ேகாபமாயருந்தார்!
௮ேதவனுைடயமூக்கல்புைககளம்ப ற்று.

ேதவனுைடயவாயல்ெநருப்புக்ெகாழுந்துகள்
ேதான்றன.

அவரிடமிருந்து எரியும் ஜூவாைலகள்
பறந்தன.

௯ கர்த்தர் வானத்ைதக் க ழித்துக்
கீழிறங்கனார்!

த ரண்டகாரிருளின் ேமல்நன்றார்!
௧௦கர்த்தர் காற்றன்ேமல்எழுந்து

பறக்கும் ேகருபீன்கள் ேமேலற ப்
பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

௧௧ அவைரச் சுற்ற கூடாரம்ேபால்
சூழ்ந்தருந்த கருேமகங்களுக்குள்
கர்த்தர் மைறந்தருந்தார்.
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இடி ேமகங்களினுள் அவர்
ஒளிந்தருந்தார்.

௧௨அப்ேபாதுேதவனுைடயப ரகாச க்கும்ஒளி
ேமகங்கைளக்க ழித்துெவளிவந்தது.

புயலும்மின்னலும்ேதான்றன.
௧௩கர்த்தர்வானத்தலிருந்துஇடிஇடித்தார்.

உன்னதமான ேதவன் அவரது குரைலக்
ேகட்கச் ெசய்தார். கல்மைழயும்,
மின்னல்ஒளியும் ேதான்றன.

௧௪ கர்த்தர் அம்புகைளச்* ெசலுத்த ப்
பைகவைரச் ச தறடித்தார்.

கர்த்தர் மின்னைல அனுப்பனார்
ஜனங்கள் குழப்பத்தல்
ச தறடிக்கப்பட்டனர்.

௧௫கர்த்தாேவ, நீர்வல்லைமயாகப் ேபசனீர்,
உமது வாயலிருந்து வல்லைமயுள்ள
காற்றுவீச ற்று,தண்ணீரானதுபன்ேன
தள்ளப்பட்டது.

கடலின்அடிப்பகுதையப் பார்க்கமுடிந்தது.
பூமியன் அஸ்தபாரங்கள் எங்கள்
கண்களுக்குப்புலப்பட்டன.

௧௬ கர்த்தர் ேமலிருந்து கீழிறங்க என்ைனக்
காப்பாற்றனார்.

கர்த்தர் என்ைனப் ப டித்து ஆழமான
தண்ணீரிலிருந்துெவளிேய எடுத்தார்.

௧௭ எனது பைகவர்கள் என்னிலும்
பலவான்கள்.

* ௧௮:௧௪: அம்புகள்அது “மின்னல்.”
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அவர்கள்என்ைனப்பைகத்தார்கள்.
என்ைனக் காட்டிலும் என் பைகவர்கள்

பலசாலிகள்.
எனேவ ேதவன் என்ைனக்
காப்பாற்றனார்.

௧௮நான் ெதால்ைலயல் ச க்குண்டேபாது என்
பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்கனார்கள்.

ஆனால் கர்த்தேரா எனக்கு
ஆதரவளித்தார்.

௧௯ கர்த்தர் என்ைன ேநச க்க றார், எனேவ
என்ைனக்காப்பாற்றனார்.

என்ைனப் பாதுகாப்பான இடத்த ற்கு
அைழத்துச்ெசன்றார்.

௨௦ நான் ஒன்றும் அறயாதவன் எனேவ
கர்த்தர் எனக்குரிய பலைனத்தருவார்.

நான் தவேறதும் ெசய்யவல்ைல, எனேவ
எனக்காக அவர் நன்ைமகைளச்
ெசய்வார்.

௨௧ ஏெனனில் நான் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்ேதன்.

என் ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்யவல்ைல.

௨௨ கர்த்தருைடய முடிவுகைள நான் நைனவு
கூர்ந்ேதன்.

அவர் சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்!
௨௩ அவருக்கு முன் என்ைனத்

தூய்ைமயாகவும்
களங்கமின்றயும்ைவத்துக்ெகாண்ேடன்.
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௨௪ அதனால் கர்த்தர் எனக்கு ெவகுமத
ெகாடுப்பார்.

ஏெனனில் நான்கபடமற்றவன்.
ேதவனுைடய பார்ைவயல் நான்

தவறைழக்கவல்ைல.
அவர் எனக்குநன்ைமகள்ெசய்வார்.

௨௫ கர்த்தாேவ! ஒருவன் உம்ைம
உண்ைமயாய் ேநச த்தால் நீர் உமது
உண்ைமயான அன்ைப அவனுக்குக்
காண்பப்பீர்.

ஆண்டவேர ஒருவன் உமக்கு
உண்ைமயாய் இருந்தால் நீரும்
அவனுக்குஉண்ைமயாய்இருப்பீர்.

௨௬ கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கும்
தூேயாருக்கும்நீர் நல்லவர்,தூயவர்.

ஆனால் இழிவானவர்கைளயும்,
கபடதாரிகைளயும் நீர் மிக நன்கு
அறவீர்.

௨௭ கர்த்தாேவ, நீர் தாழ்ைமயுள்ேளாருக்கு
உதவுகறீர்.

அகந்ைதயுள்ேளாைரத் தாழ்த்துவீர்.
௨௮கர்த்தாேவ, என்வளக்ைகஏற்றுகறீர்.

என் ேதவனுைடய ெவளிச்சம் என்ைனச்
சூழ்ந்தஇருைளேபாக்குக றது!

௨௯ கர்த்தாேவ, உமது உதவயால், நான்
வீரேராடுஓடுேவன்.

ேதவனுைடய உதவயால், பைகவரின்
சுவர்களில் ஏறுேவன்.
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௩௦ேதவனுைடயவல்லைமமுழுைமயானது.
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகள்
புடமிடப்பட்டிருக்க றது.

அவைர நம்பும் ஜனங்கைள அவர்
பாதுகாக்க றார்.

௩௧கர்த்தைரத் தவ ர ேதவன்எவருமில்ைல.
நமது ேதவைனத் தவ ர ேவறு பாைற
இல்ைல.

௩௨ேதவன்எனக்குெபலன்தந்து
தூயவாழ்க்ைகவாழஉதவுவார்.

௩௩ மாைனப்ேபால ஓடுவதற்குத் ேதவன்
உதவுகறார்.

உயர்ந்த இடங்களில் என்ைனஉறுதயாக
நைலநறுத்துகறார்.

௩௪ ேதவன் என்ைன யுத்தங்களுக்குப்
பழக்குகறார்.

எனேவஎனதுகரங்கள்பலமானவல்ைல
வைளக்கும்.

௩௫ ேதவேன, நீர் என்ைனப் பாதுகாத்து
ெவற்றயைடயச்ெசய்தீர்.

உமது வலது கரத்தால் என்ைனத்
தாங்கனீர்.

என் சத்துருக்கைள நான் ெவல்ல உதவ
ெசய்தீர்.

௩௬ நான் தடுமாறாமல் வைரந்து
நடக்கும்படிக்குஉதவ ெசய்தீர்.

எனது கால்கைளயும், மூட்டுக்கைளயும்
பலப்படுத்தனீர்.
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௩௭நான்என்பைகவர்கைளத்துரத்த ப் ப டிக்க
முடியும்.

அவர்கள்அழியும்வைர நான்தரும்ேபன்.
௩௮எனதுபைகவைரத் ேதாற்கடிப்ேபன்.

அவர்கள்மீண்டும்எழுந்த ரார்கள்.
என் பைகவர்கள் என் பாதங்களுக்குக்
கீழிருப்பார்கள்.

௩௯ேதவேன, என்ைனயுத்தங்களில் பலவான்
ஆக்கனீர்.

என் பைகவர்கள் என் முன்ேன வழும்படி
ெசய்தீர்.

௪௦ என் பைகவரின் கழுத்ைத முறக்கப்
பண்ணி,

அவர்கைளஅழிக்கச் ெசய்தீர்.
௪௧என்பைகவர்கள்உதவ ேவண்டினார்கள்.

அவர்கைளக்காப்பவர் எவருமில்ைல.
கர்த்தைர ேநாக்க முைறய ட்டனர்,

அவர் பதலளிக்கவல்ைல.
௪௨நான்என்பைகவைரத்துண்டிப்ேபன்.

அவர்கள் காற்றல் பறக்கும் தூைளப்
ேபாலாவார்கள்.

அவர்கைளத்துண்டாக நசுக்குேவன்.

௪௩ என்னிடம் ேபார் ெசய்க ற
ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

என்ைன அத்ேதசங்களின்
தைலவனாக்கும்.



சங்கீதம்௧௮:௪௪ xlii சங்கீதம்௧௮:௪௯

எனக்குத் ெதரியாத ஜனங்களும்
என்ைனச்ேசவ ப்பார்கள்.

௪௪ அந்த ஜனங்கள் என்ைனக் குறத்துக்
ேகள்வப்படுவார்கள். எனக்கு உடேன
கீழ்ப்படிவார்கள்.

அந்த அயலார்கள் என்ைனக் கண்டு
அஞ்சுவார்கள். அந்த அயலார் நடுங்க
வீழ்வார்கள்.

௪௫அவர்கள்ைதரியமிழந்து
தங்கள் மைறவ டங்களிலிருந்து
நடுங்க க்ெகாண்ேடெவளிவருவார்கள்.

௪௬கர்த்தர்உய ேராடிருக்க றார்!
நான் என் பாைறைய (ேதவைன)
துத ப்ேபன்!

ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
அவர் ேமன்ைமயானவர்.

௪௭ ேதவன் எனக்காக என் பைகவர்கைளத்
தண்டித்தார்.

என் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜனங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தார்.

௪௮ கர்த்தாேவ, நீர் என் பைகவரிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றனீர்.

எனக்கு எத ரான ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
உதவனீர்.

ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டீர்.
௪௯ கர்த்தாேவ, ேதசங்களுக்கு முன்பாக

உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
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உமது நாமத்ைதக் குற த்துப் பாடல்கள்
இைசப்ேபன்.

௫௦ தான் ஏற்படுத்தன அரசன் யுத்தங்கள்
பலவற்றல் ெவல்ல கர்த்தர்
உதவுகறார்!

தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்குத்
தன் உண்ைமயான அன்ைப
உணர்த்துகறார்.

அவர் தாவீதுக்கும் அவன்
சந்ததயனருக்கும் என்ெறன்றும்
உண்ைமயுள்ளவராகஇருக்க றார்.

௧௯
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧ வானங்கள் ேதவனுைடய மகைமையக்
கூறுகன்றன.

ேதவனுைடய கரங்கள் ெசய்த
நல்ல ெசயல்கைள ஆகாயங்கள்
அறவக்கன்றன.

௨ ஒவ்ெவாரு புதுநாளும் அந்தக் கைதைய
ேமலும்கூறும்.

ஒவ்ெவாரு இரவும் ேதவனுைடய
வல்லைமைய ேமலும் ேமலும்
உணர்த்தும்.

௩ உண்ைமயல் ேபச்ைசேயா,
வார்த்ைதையேயா ேகட்கமுடியாது.

நாம் ேகட்கவல்ல சத்தத்ைத அைவ
எழுப்புவதல்ைல.
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௪ ஆனால் அவற்றன் “குரல்” உலகெமங்கும்
ெசல்க றது.

அவற்றன் “வார்த்ைதகள்” பூமியன்
இறுதையஎட்டுகன்றன.

ஆகாயம் சூரியனின் வீட்ைடப்
ேபான்றருக்கும்.

௫ படுக்ைகயைறயலிருந்து ெவளிவரும்
மக ழ்ச்ச யான மணமகைனப்ேபால்
சூரியன்ெவளிப்படும்.

பந்தயத்த ற்கு ஆைசயாய் காத்தருக்கும்
ஓட்ட வீரைனப் ேபால் சூரியன்
வானத்தன் குறுக்ேக தன் வழியல்
ெசல்லும்.

௬ ஆகாயத்தன் ஒருமுைனயல் ெதாடங்க
அதன் மறுமுைன வைரக்கும் சூரியன்
எங்கும்ஓடும்.

அதன் ெவப்பத்த ற்கு எதுவும்
தப்ப இயலாது. கர்த்தருைடய
ேபாதைனகளும்அப்படிப்பட்டைவேய.

௭ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்
குைறயற்றைவ.

அைவ ேதவனுைடய ஜனங்களுக்குப்
ெபலைனக் (ஆற்றைல)ெகாடுக்கும்.

கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகநம்பத்தக்கது.
அறவற்ேறார் ஞானமைடவதற்கு அது
உதவும்.

௮கர்த்தருைடய சட்டங்கள்நயாயமானைவ.
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அைவஜனங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.
கர்த்தருைடயகட்டைளகள்நல்லைவ.

வாழத்தக்க வழிைய அைவ
ஜனங்களுக்குக்காட்டும்.

௯ கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வது எப்ேபாதும்
ெவளிச்சமாய் ப ரகாச க்க ற ஒளி
ேபான்றது.

கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள்
நல்லைவ, ெசம்ைமயானைவ. அைவ
முற்றலும்சரியானைவ.

௧௦ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்
சுத்தமான ெபான்ைனக்காட்டிலும்
ெபருமத ப்புைடயைவ.

ேதனைடயலிருந்து வரும் உயர்ந்த
ேதைனக் காட்டிலும் அைவ
இனிைமயானைவ.

௧௧ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் அவர்
ேவைலயாைளஎச்சரிக்கன்றன.

அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதால் நல்லைவ
ந கழும்.

௧௨ கர்த்தாேவ, ஒருவனும் தன் எல்லா
பைழகைளயும்காணமுடியாது.

எனேவ மைறவான பாவங்கள் நான்
ெசய்யாதருக்கஉதவும்.

௧௩ கர்த்தாேவ, நான் ெசய்ய வரும்பும்
பாவங்களிலிருந்துஎன்ைனவலக்கும்.
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அப்பாவங்கள் என்ைன ஆள
அனுமதயாதரும்.

நீர்உதவனால்
நான் பாவங்களிலிருந்து வலக
தூயவனாய்இருக்கமுடியும்.

௧௪ என் வார்த்ைதகளும் எண்ணங்களும்
உமக்குஏற்றதாய்இருக்கட்டும்.

கர்த்தாேவ, நீர் என் பாைற. நீேர என்ைன
வடுவப்பவர்.

௨௦
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧ ெதால்ைலகள் சூழ்ந்தருக்ைகயல் நீ
கர்த்தைர ேநாக்க க் கூப்படும்ேபாது
கர்த்தர் பதலளிக்கட்டும்.

யாக்ேகாபன் ேதவன் உன் ெபயைர
முக்கயமாக்கட்டும்.

௨ அவரது பரிசுத்த இடத்தலிருந்து ேதவன்
உதவ அனுப்பட்டும்.

சீேயானிலிருந்துஅவர்உனக்குத்துைண
நற்கட்டும்.

௩ நீ அளித்த அன்பளிப்புகைள ேதவன்
நைனவுகூரட்டும்.

உன் பலிகைளெயல்லாம் அவர்
ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்.

௪ ேதவன் உனக்குத் ேதைவயான
எல்லாவற்ைறயும் தருவார் என
நம்புக ேறன்.
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உன் எல்லாத் த ட்டங்கைளயும்
நைறேவற்றுவார் எனநம்புக ேறன்.

௫ ேதவன் உனக்கு உதவும்ேபாது நாம்
மக ழ்வைடேவாம்.

நாம் ேதவனுைடய நாமத்ைதத்
துத ப்ேபாம்.

நீ ேகட்பவற்ைற ெயல்லாம் கர்த்தர் தருவார்
என்றுநான்நம்புக ேறன்.

௬ கர்த்தர் தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்கு
உதவுகறார்எனஇப்ேபாதுஅறக ேறன்.

ேதவன் அவரது பரிசுத்த பரேலாகத்தல்
இருந்தார்.

அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்குப் பதல்
தந்தார்.

அவைனப் பாதுகாக்க ேதவன்
தன் உயர்ந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார்.

௭ச லர் தங்கள்இரதங்கைளநம்புகன்றனர்.
மற்ேறார் தங்கள் வீரர்கைள
நம்புகன்றனர்.

ஆனால் நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைர நைனக்கன்ேறாம்.

அவரின் நாமத்ைதச் ெசால்லிக்
கூப்படுேவாம்.

௮அவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள்யுத்தத்தல்மடிந்தனர்.

ஆனால்நாங்கள்ெவன்ேறாம்!
நாங்கள்ெவற்றெபற்றவர்கள்.
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௯ கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன
மீட்டார்!

ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசன் உதவ
ேவண்டினான். ேதவன்பதல்தந்தார்!

௨௧
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧ கர்த்தாேவ, உமது ெபலன் அரசைன
மகழ்வக்க றது.

நீர் அவைன மீட்கும்ேபாது அவன் மிகவும்
சந்ேதாஷமைடக றான்.

௨ நீர் அரசனுக்கு ேவண்டியவற்ைறக்
ெகாடுத்தீர்.

அரசன்சலவற்ைறக் ேகட்டான்.
கர்த்தாேவ, அவன் ேகட்டவற்ைற நீர்

ெகாடுத்தீர்.

௩ கர்த்தாேவ, நீர் உண்ைமயாகேவ அரசைன
ஆசீர்வத த்தீர்.

அவன் தைலயல் ெபாற்க ரீடத்ைதச்
சூட்டினீர்.

௪ ேதவேன அரசன் உம்மிடம், ஆயுைளக்
ேகட்டான். நீர் அைத அவனுக்குக்
ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவனுக்கு என்ெறன்றும் நைலத்துத்
ெதாடரும் நீண்டஆயுைளக்ெகாடுத்தீர்.

௫ ெவற்ற க்கு ேநராக நீர் அரசைன
வழிநடத்தனீர்.
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அவனுக்குப் ெபரும் ேமன்ைமையத்
தந்தீர்.

அவனுக்குப் ெபருைமையயும், புகைழயும்
தந்தீர்.

௬ ேதவேன, நீர் உண்ைமயாகேவ
என்ெறன்ைறக்கும் ேதர்ந்ெதடுத்த
அரசைனஆசீர்வத த்தீர்.

உமது உயர்ந்த வல்லைமைய
உபேயாக த்துஅரசைனப்பாதுகாத்தீர்.

அரசன் உம்முகத்ைதப் பார்க்கும்ேபாது
அதுஅவைனமகழச்ெசய்யும்.

௭அரசன்கர்த்தைர நம்புக றான்.
உன்னதமான ேதவனாகய நீர் அவைன
ஏமாற்றமாட்டீர்.

௮ேதவேன,உமதுபைகவர்க்குஉம்ெபலைன
உணர்த்துவீர்.

உம்ைமப் பைகக்க ற அந்த ஜனங்கைள
உமதுவல்லைமெவல்லும்.

௯ கர்த்தாேவ, நீர் அரசேனாடு இருக்கும்
ேபாது, அவர் எல்லாவற்ைறயும்
ெகாளுத்தவடும் உைலையப்ேபால்
இருப்பார்.

அவர்தன்பைகவர்கைளஅழிப்பார்.
௧௦ அவரது பைகவர்களின் குடும்பங்கள்

அழிக்கப்படும்.
அவர்கள் பூமியலிருந்து
அகற்றப்படுவார்கள்.
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௧௧ ஏெனனில் கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள்
தீயவற்ைற உமக்ெகத ராய்
த ட்டமிட்டார்கள்.

அவர்கள் தீயன ெசய்யத் த ட்டமிட்டும்
ெவற்ற ெபறவல்ைல.

௧௨ கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கைள
அடிைமகைளப் ேபாலாக்கனீர்.

நீர்அவர்கைளக்கயறுகளால்கட்டினீர்.
அவர்களின் கழுத் துக்கைளச் சுற்ற

கயறுகளால்வைளத்தீர்.
அடிைமகைளப் ேபால் உம்ைமக் குனிந்து
வணங்கச்ெசய்தீர்.

௧௩ கர்த்தாேவ, உமது மகத்துவத்தல் நீர்
உயர்ந்தரும்.

கர்த்தருைடய ேமன்ைமையப்
பாடல்களால்பாடிஇைசப்ேபாம்!

௨௨
“உதயத்தன் மான்” என்னும் இராகத்தல்

இைசப்பதற்கு இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது
தந்த பாடல்
௧என்ேதவேன, என்ேதவேன!

ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
என்ைன மீட்பதற்கு இயலாதபடி ெவகு

தூரத்த ற்குச்ெசன்றீர்
உதவ ேவண்டிக் கதறும் என் குரைலக்
ேகளாதபடிெவகுதூரத்தல்இருக்கறீர்!
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௨ என் ேதவேன, பகல் ெபாழுதல் உம்ைமக்
கூப்ப ட்ேடன்.

நீர் எனக்குப் பதல்தரவல்ைல.
இரவலும் ெதாடர்ந்து உம்ைமக்
கூப்ப ட்ேடன்.

௩ேதவேன,நீர் பரிசுத்தர்.
நீர்அரசைனப்ேபால்அமர்க றீர்.
கர்த்தாேவ, உமது சங்காசனம்
இஸ்ரேவலின் துதகளின் மத்தயல்
உள்ளது.

௪ எங்கள் முற்ப தாக்கள் உம்ைம
நம்பனார்கள்.

ஆம் ேதவேன, அவர்கள் உம்ைம
நம்பனார்கள்.

நீர்அவர்கைளமீட்டீர்.
௫ ேதவேன, எங்கள் முற்ப தாக்கள்

உதவக்காய்உம்ைமஅைழத்தனர்.
அவர்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
தப்ப த்தனர்.

அவர்கள்உம்ைமநம்பனார்கள்.அவர்கள்
ஏமாந்து ேபாகவல்ைல.

௬நான்மனிதனன்ற , புழுவா?
ஜனங்கள் என்ைனக் கண்டு
ெவட்கனார்கள்.

ஜனங்கள்என்ைனப்பழித்தனர்.
௭என்ைனப்பார்ப்ேபார் பரிகாசம்ெசய்தனர்.

அவர்கள் தைலைய அைசத்து,
உதட்ைடப்பதுக்கனர்.
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௮ அவர்கள் என்ைன ேநாக்க , “நீ கர்த்தரிடம்
உதவ ேகள்.

அவர்உன்ைனமீட்கக்கூடும்.
உன்ைனஅவர் மிகவும் ேநச த்தால்,அவர்
உன்ைன ந ச்சயம் காப்பாற்றுவார்!”
என்றார்கள்.

௯ ேதவேன, நான் உம்ைம முற்றலும்
சார்ந்தருக்க ேறன்என்பேதஉண்ைம.

நான் ப றந்த நாளிலிருந்ேத என்ைனக்
காப்பாற்ற வருகறீர்.

என் தாய டம் பால் பருகும்
காலத்தலிருந்ேத நீர் உறுதயான
நம்ப க்ைகைய தந்து எனக்கு ஆறுதல்
அளித்தீர்.

௧௦ நான் ப றந்த நாளிலிருந்ேத நீேர என்
ேதவன்.

என் தாயன் உடலிலிருந்து ெவளி
வந்ததுமுதல்உமது பாதுகாப்பல் நான்
வாழ்க ேறன்.

௧௧ எனேவ, ேதவேன, என்ைன வட்டு
நீங்காதரும்!

ெதால்ைல அருேக உள்ளது, எனக்கு
உதவுவார் எவருமில்ைல.

௧௨ஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளனர்.
முரட்டுக் காைளகள்ேபால் என்ைனச்
சுற்றலும்இருக்கன்றனர்.
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௧௩ ெகர்ச்ச த்துக்ெகாண்டு வலங்ைகக்
க ழித்துண்ணும்சங்கத்ைதப்ேபால்

அவர்கள்வாய்கள்தறந்தருக்கன்றன.
௧௪நலத்தல்ஊற்றப்பட்ட நீைரப்ேபான்றுஎன்

வலிைமஅகன்றது.
என்எலும்புகள்ப ரிக்கப்பட்டிருந்தன. என்
ைதரியம் மைறந்தது.

௧௫ உைடந்த மண்பாண்டத்தன் துண்ைடப்
ேபான்றுஎன்வாய்உலர்ந்துேபாய ற்று.

என் வாயன் ேமலண்ணத்தல் என் நாவு
ஒட்டிக்ெகாண்டது.

“மரணத்தூளில்” நீர் என்ைனப்ேபாட்டீர்.
௧௬ “நாய்கள்” என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன.

தீேயார் கூட்டத்தன் கண்ணியல்
வழுந்ேதன்.

சங்கத்ைதப்ேபான்று என் ைககைளயும்
கால்கைளயும் அவர்கள்
க ழித்ெதற ந்தார்கள்.

௧௭என்எலும்புகைளநான்காண்க ேறன்.
ஜனங்கள்என்ைனமுைறத்தனர்!
அவர்கள்என்ைனக்கவனித்துக்ெகாண்ேடயருக்க றார்கள்!

௧௮ அந்த ஜனங்கள் என் ஆைடகைளத்
தங்களுக்குள்பக ர்ந்துெகாள்க றார்கள்.

என் அங்கயன் ெபாருட்டு சீட்ெடழுத ப்
ேபாடுகன்றார்கள்.

௧௯கர்த்தாேவ, என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
நீேர என் வலிைம. வைரந்து எனக்கு
உதவும்!
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௨௦ கர்த்தாேவ, என் உயைர வாளுக்குத்
தப்புவயும்.

அந்த நாய்களிடமிருந்து அருைமயான
என்உயைரமீட்டருளும்.

௨௧ சங்கத்தன் வாயலிருந்து என்ைன
வடுவயும்.

காைளயன் ெகாம்புகளுக்கு என்ைனத்
தப்புவயும்.

௨௨ கர்த்தாேவ, என் சேகாதரர்களுக்கு
உம்ைமப் பற்ற ச்ெசால்லுேவன்.

ெபரும் சைபகளில் நான் உம்ைமத்
துத ப்ேபன்.

௨௩கர்த்தைரத்துதயுங்கள். ஜனங்கேள!
அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

இஸ்ரேவலின் சந்ததயனேர, கர்த்தைர
மகைமப்படுத்துங்கள்.

இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்கேள,
கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர
மதயுங்கள்.

௨௪ ெதால்ைலகளில் உழலும் ஏைழகளுக்கு
கர்த்தர்உதவுகறார்.

கர்த்தர் அவர்கைளக் குறத்து
ெவட்கப்படுவதல்ைல.

கர்த்தர்அவர்கைளெவறுப்பதல்ைல.
கர்த்தரிடம் ஜனங்கள் உதவ
ேகட்ைகயல்அவர்கைளக் கண்டுஅவர்
ஒளிப்பதல்ைல.
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௨௫ கர்த்தாேவ, மகாசைபயல் எனது
வாழ்த்துதல்கள் உம்மிடமிருந்ேத
வருகன்றன.

உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவார்
முன்பாக, நான் உமக்குச் ெசான்ன
வாக்குறுதயான பலிகைளச்
ெசலுத்துேவன்.

௨௬ஏைழகள்உண்டுதருப்தயுறுவார்கள்.
கர்த்தைரத் ேதடிவரும் ஜனங்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்.

உங்கள் இருதயம் என்ெறன்றும்
மக ழ்வதாக!

௨௭ தூரத்து நாடுகளின் ஜனங்கள் கர்த்தைர
நைனத்துஅவரிடம் மீண்டும்வரட்டும்.

எல்லா அயல் நாடுகளின் ஜனங்களும்
கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.

௨௮ஏெனனில்கர்த்தேரஅரசர்.
அவர்எல்லாேதசங்கைளயும்ஆளுகறார்.

௨௯ ெபலமுள்ள, ஆேராக்கயமான
ஜனங்கள் உண்டு, ேதவனுக்குமுன்
வணங்கயருக்க றார்கள்.

எல்லா ஜனங்களும், ஏற்ெகனேவ
இறந்தவரும், மரிக்கப் ேபாேவாரும்
ேதவனுக்கு முன்பாக நாம்
ஒவ்ெவாருவரும் குனிந்து
வணங்குேவாம்.

௩௦ வருங்காலத்தல், நம் சந்ததயனர்
கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்வார்கள்.



சங்கீதம்௨௨:௩௧ lvi சங்கீதம்௨௩:௪

என்ெறன்றும் ஜனங்கள் அவைரக்
குற த்துச்ெசால்வார்கள்.

௩௧ ப றக்கவருக்கும் பள்ைளகளுக்கு
அவர்கள் ேதவனுைடய நன்ைமையச்
ெசால்வார்கள்.

ேதவன் உண்ைமயாகச் ெசய்த நல்ல
காரியங்கைளஅவர்கள்ெசால்வார்கள்.

௨௩
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தர் என்ேமய்ப்பர்.
எனக்குத் ேதைவயானைவ எப்ேபாதும்
என்னிடமிருக்கும்.

௨ அவர் பசுைமயான புல்ெவளிகளில்
என்ைனஇைளப்பாறச்ெசய்க றார்.

குளிர்ந்த நீேராைடகளருேக அவர்
என்ைனவழிநடத்துக றார்.

௩ அவர் நாமத்தன் நன்ைமக்ேகற்ப, என்
ஆத்துமாவற்குப் புது வலிைமையத்
தருகறார்.

அவர் நல்லவெரனக் காட்டும்படி,
நன்ைமயன் பாைதகளில் என்ைன
நடத்துகறார்.

௪ மரணத்தன் இருண்ட பள்ளத்தாக்குகளில்
நான் நடந்தாலும் எந்தத் தீைமக்கும்
பயப்படமாட்ேடன்.

ஏெனனில் கர்த்தாேவ, நீர்
என்ேனாடிருக்க றீர்.
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உமது ேகாலும் தடியும் எனக்கு ஆறுதல்
நல்கும்.

௫ கர்த்தாேவ, என் பைகவர்களின்
முன்னிைலயல் என் பந்தைய
ஆயத்தமாக்கனீர்.

என் தைலயல் எண்ெணைய ஊற்றனீர்.
என்பாத்த ரம் ந ரம்ப வழிக றது.

௬ என் ஆயுள் முழுவதும் உமது நன்ைமயும்
இரக்கமும்என்ேனாடிருக்கும்.

ந த்தய காலமாக நான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல்அமர்ந்தருப்ேபன்.

௨௪
தாவீதன்பாடல்

௧பூமியும் அதலுள்ள எல்லாப் ெபாருள்களும்
கர்த்தருைடயைவ.

உலகமும் அதன் ஜனங்களும் அவருக்ேக
உரிைமயாம்.

௨ கர்த்தர் பூமிைய தண்ணீரின் ேமல்
உண்டாக்கனார்.

ஆறுகளின்மீதுஅைதஉண்டாக்கனார்.

௩ கர்த்தருைடய மைலகளின் ேமல் யார்
ஏறக்கூடும்?

கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஆலயத்தல் யார்
ந ற்கக்கூடும்?

யார்அங்குவழிபடமுடியும்?
௪தீயைவெசய்யாதஜனங்களும்,

பரிசுத்தஇருதயம்உைடேயாரும்,
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ெபாய்ைய உண்ைமெயனக் கூறுவதற்கு
என் ெபயைரப்* பயன்படுத்தாேதாரும்,
ெபாய்யும்,

ெபாய்யான வாக்குறுதகளும்
அளிக்காேதாரும், மட்டுேம அங்கு
ெதாழுதுெகாள்ளமுடியும்.

௫ நல்ல ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் மற்ற
ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்கச்
ெசால்வார்கள்.

அந்த நல்ல ஜனங்கள் தங்கள்
இரட்சகராக ய ேதவைன நல்லக்
காரியங்கைளச் ெசய்யச்
ெசால்வார்கள்.

௬ அந்த நல்ேலார் ேதவைனப் பன்பற்ற
முயல்வார்கள்.

யாக்ேகாபன் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டி
அவர்கள்ெசல்வார்கள்.

௭ வாசல்கேள, உங்கள் தைலகைள
உயர்த்துங்கள்!

பைழைமயானகதவுகேள! த றவுங்கள்!
மகைமவாய்ந்தஅரசர்உள்ேளவருவார்.

௮யார்இந்தமகைமமிக்கஅரசர்?
கர்த்தேர அந்த அரசர். அவேர
வல்லைமயுள்ளவீரர்.

கர்த்தேர அந்த அரசர். அவேர ேபாரின்
நாயகன்.

* ௨௪:௪: என்ெபயர் எழுத்தன்ப ரகாரமாக “என்ஆத்துமா”
எனப்ெபாருள்படும்.
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௯ வாசல்கேள, உங்கள் தைலகைள
உயர்த்துங்கள்!

பைழைமயானகதவுகேள, த றவுங்கள்!
மகைமமிக்கஅரசர்உள்ேளவருவார்.

௧௦யார்அந்தமகைமமிக்கஅரசர்?
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தேர அந்த
அரசர்.

அவேர மகைமமிக்கஅரசர்.

௨௫
தாவீதன்பாடல்

௧ கர்த்தாேவ, நான் என்ைன உமக்கு
அளிக்க ேறன்.

௨ என் ேதவேன, நான் உம்ைம நம்புக ேறன்.
நான்ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகமாட்ேடன்.

என் பைகவர்கள் என்ைனக் கண்டு
நைகப்பதல்ைல.

௩ ஒருவன் உம்ைம நம்பனால் அவன்
ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகமாட்டான்.

ஆனால்வஞ்சகர் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அவர்களுக்குஎதுவும்கைடப்பதல்ைல.

௪ கர்த்தாேவ, உமது வழிகைளக் கற்றுக்
ெகாள்ளஉதவும்.

உமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
௫ எனக்கு வழிகாட்டி உமது உண்ைமகைளப்

ேபாத யும்.
நீேர என்ேதவன், என்மீட்பர்.
அனுதனமும்நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
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௬ கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயருக்க
நைனவுகூரும்.

எப்ேபாதுமுள்ள உமது ெமன்ைமயான
அன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.

௭ எனது பாவங்கைளயும் என் சறுவயதன்
தீய ெசயல்கைளயும் நைனவல்
ெகாள்ளாேதயும்.

கர்த்தாேவ, உமது நல்ல நாமத்த ற்ேகற்ப,
என்ைனஅன்ப ேலநைனத்தருளும்.

௮கர்த்தர்உண்ைமயாகேவநல்லவர்.
பாவ களுக்கு வாழ்வதற்குரிய வழிைய
அவர் ேபாத க்க றார்.

௯ தாழ்ைமப்பட்டவர்களுக்கு அவர் தம்
வழிையப் ேபாத க்க றார்.

அவர் அந்த ஜனங்கைள நயாயமாக
நடத்துகறார்.

௧௦ அவரது உடன்படிக்ைகையயும்,
வாக்குறுதகைளயும் பன்பற்றும்
ஜனங்களுக்குக்

கர்த்தர் தயவுள்ளவரும்,
உண்ைமயுமானவர்.

௧௧ கர்த்தாேவ, நான் பைழயான காரியங்கள்
பலவற்ைறச்ெசய்ேதன்.

ஆனால் உம் நன்ைம ெவளிப்படும்
ெபாருட்டுநான்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
மன்னித்தீர்.
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௧௨ கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத ஒருவன்
ெதரிந்துெகாண்டால்

அவன் வாழ்வதற்குரிய நல் வழிைய
ேதவன்காட்டுவார்.

௧௩ அம்மனிதன் நல்லவற்ைற
அனுபவப்பான்.

ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத அவன்
பள்ைளகள்ெபறுவார்கள்.

௧௪ தன்ைனப் பன்பற்றுேவாருக்குக் கர்த்தர்
தன்இரகச யங்கைளச்ெசால்வார்.

அவைரப் பன்பற்றுேவாருக்குத் தமது
உடன்படிக்ைகையக்கற்ப க்க றார்.

௧௫ உதவக்காக நான் எப்ேபாதும் கர்த்தைர
ேநாக்கயருக்க ேறன்.

ெதால்ைலகளிலிருந்து அவர் எப்ேபாதும்
முடிவுஉண்டாக்குகறார்.

௧௬ கர்த்தாேவ, நான் காயமுற்றுத்
தனித்தருக்க ேறன்.

என்னிடம் தரும்ப எனக்கு இரக்கத்ைதக்
காட்டும்.

௧௭ என் ெதால்ைலகளிலிருந்து என்ைன
வடுவயும்.

என்ச க்கல்கைளத்தீர்க்கஎனக்குஉதவும்.
௧௮ கர்த்தாேவ, என் ெதால்ைலகைளயும்,

துன்பத்ைதயும்பாரும்.
நான் ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம்
மன்னியும்.

௧௯என்பைகவர்கைளெயல்லாம் பாரும்.
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அவர்கள் என்ைனப் பைகத்துத் தாக்க
வரும்புக றார்கள்.

௨௦ ேதவேன, என்ைனப் பாதுகாத்து
மீட்டருளும்.

நான் உம்ைம நம்புக ேறன், என்ைன
ஏமாற்றமைடயச்ெசய்யாேதயும்.

௨௧ேதவேன, நீர்உண்ைமயாகேவநல்லவர்.
நான் உம்ைம நம்புவதால் என்ைனப்
பாதுகாத்தருளும்.

௨௨ேதவேன,இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள
அவர்களது பைகவர்கள்
எல்ேலாரிடமிருந்தும்மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௨௬
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்ைனநயாயந்தீரும்.
நான் தூய வாழ்க்ைக வாழ்ந்தைத
நரூபயும்.

கர்த்தைர நம்புவைத என்றும் நான்
நறுத்தயதல்ைல.

௨கர்த்தாேவ, என்ைனேசாத த்துப்பாரும்.
என் இருதயத்ைதயும், மனைதயும்
கவனமாகப் பாரும்.

௩ நான் எப்ேபாதும் உமது ெமன்ைமயான
அன்ைபக்காண்க ேறன்.

உமதுஉண்ைமகளால்நான்வாழ்க ேறன்.
௪ நான் ெபாய்யேராடும் ேமாசடிக்காரேராடும்

ஒருேபாதும் ேசர்ந்ததல்ைல.
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அவ்வைகயான பயனற்ற ஜனங்கேளாடு
ஒருேபாதும் ேசர்ந்ததல்ைல.

௫அத்தீயகூட்டத்தாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.
தீங்கு ெசய்யும் அக்கூட்டத்தாேராடு நான்
ேசரமாட்ேடன்.

௬ கர்த்தாேவ, நான் தூய்ைமயானவன் என்று
காண்பக்க

என் ைககைளக் கழுவக்ெகாண்டு உமது
பலிபீடத்த ற்குவருக ேறன்.

௭ கர்த்தாேவ, உம்ைமத் துத த்துப்
பாடல்கைளப்பாடுக ேறன்.

நீர் ெசய்த அற்புதமான
காரியங்கைளப்பற்ற ப் பாடுக ேறன்.

௮ கர்த்தாேவ, உமது ஆலயத்ைத
ேநச க்க ேறன்.

மகைமெபாருந்தய உமது கூடாரத்ைத
ேநச க்க ேறன்.

௯கர்த்தாேவ, அந்தப் பாவ கேளாடு என்ைனச்
ேசர்க்காேதயும்.

அக்ெகாைலக்காரர்கேளாடு என்ைனக்
ெகால்லாேதயும்.

௧௦அந்தஜனங்கள்பறைர ஏமாற்றக்கூடும்.
தீைம ெசய்வதற்கு அவர்கள் பணம்
ெபறக்கூடும்.

௧௧ஆனால்நான்களங்கமற்றவன்.
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எனேவ, ேதவேன, என்னிடம்
தயவாயருந்து என்ைன
மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௧௨ ேநர்ைமயான வழியல் நான்
ெதாடர்க ேறன்.

கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்
சந்த க்ைகயல் நான் உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

௨௭
தாவீதன்பாடல்

௧ கர்த்தாேவ, நீேர என் ஒளியும்
இரட்சகருமானவர்.

யாருக்கும்நான்பயப்படமாட்ேடன்!
கர்த்தர் என் வாழ்க்ைகயன்

பாதுகாப்பானவர்.
எந்தமனிதனுக்கும்நான்அஞ்ேசன்.

௨தீயஜனங்கள்என்ைனத்தாக்கக்கூடும்.
என்ைனத் தாக்க என் சரீரத்ைத அழிக்க
என்பைகவர்கள்முயலக்கூடும்.

௩ ஒரு பைடேய என்ைனச் சூழ்ந்தாலும் நான்
அஞ்சமாட்ேடன்.

ேபாரில் ஜனங்கள் என்ைனத்
தாக்கனாலும்நான்பயப்பேடன்.

ஏெனனில் நான்கர்த்தைர நம்புக ேறன்.
௪ எனக்குத் தருமாறு ஒன்ைறேய நான்

கர்த்தரிடம் ேகட்ேபன்.
இதுேவஎன்ேகாரிக்ைக:
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“என் வாழ்க்ைக முழுவதும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல்தங்க

கர்த்தருைடய அழைகக்கண்டு
அவர் அரண்மைனைய தரிச க்க
அனுமதயும்.”

௫ ஆபத்தல் நான் இருக்ைகயல் கர்த்தர்
என்ைனக்காப்பார்.

அவரது கூடாரத்தல் என்ைன ஒளித்து
ைவப்பார்.

அவரது பாதுகாப்ப டம் வைரக்கும்
என்ைனஅைழத்துச்ெசல்வார்.

௬என்பைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கக் கர்த்தர்
எனக்குஉதவுவார்.

அப்ேபாது அவரது கூடாரத்தல் பலிகைளச்
ெசலுத்துேவன்.

மக ழ்ச்ச ஆரவாரத்ேதாடு என் பலிகைள
அளிப்ேபன்.

கர்த்தைர, மகைமப்படுத்தும் பாடல்கைள
இைசத்துப் பாடுேவன்.

௭ கர்த்தாேவ, என் குரைலக் ேகட்டு எனக்குப்
பதல்தாரும், என்னிடம் தயவாயரும்.

௮கர்த்தாேவ,உம்ேமாடு ேபசவரும்புக ேறன்.
என் இருதயத்தலிருந்து உம்மிடம்
ேபசவாஞ்ச க்க ேறன்.

கர்த்தாேவ, உம்மிடம் ேபசுவதற்காக
உமக்குமுன்பாகவருக ேறன்.
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௯கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்துவலகாேதயும்!
உமது ஊழியனாகய என்னிடம்
ேகாபங்ெகாண்டு, என்ைனவட்டு
வலகாேதயும்!

எனக்கு உதவும்! என்ைனத்
தூரத்தள்ளாதரும்.

என்ைனவட்டுவ டாதரும்!
என்ேதவேன, நீேர என்இரட்சகர்!

௧௦ என் தந்ைதயும் தாயும் என்ைன
ைகவ ட்டனர்.

ஆனால் கர்த்தர் என்ைன எடுத்து
தமக்குரியவன்ஆக்கனார்.

௧௧கர்த்தாேவ, எனக்குப்பைகவருண்டு.
எனேவ உமது வழிகைள எனக்குப்
ேபாத யும்.

சரியான காரியங்கைளச் ெசய்வதற்கு
எனக்குப் ேபாத யும்.

௧௨ எனது சத்தருக்கள் என்ைனத்
தாக்கனார்கள்.

என்ைனப்பற்ற ெபாய்யுைரத்தனர்.
என்ைனத்துன்புறுத்தெபாய்கூறனர்.

௧௩நான்மரிக்கும்முன்னர்
கர்த்தருைடய நன்ைமையக் காண்ேபன்
என நான் உண்ைமயாகேவ
நம்புக ேறன்.

௧௪கர்த்தருைடயஉதவக்குக்காத்தரு.
ெபலத்ேதாடும் ைதரியத்ேதாடும் இருந்து,
கர்த்தருக்குக்காத்தரு.
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௨௮
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧கர்த்தாேவ, நீர் என்பாைற.
உதவக்காகஉம்ைமஅைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என் ெஜபங்களுக்கு உமது காதுகைள
மூடிக்ெகாள்ளாதரும்.

உதவ ேகட்கும் என் கூக்குரலுக்கு நீர்
பதலளிக்காதருந்தால் கல்லைறக்குச்
ெசன்ற பணத்ைதக் காட்டிலும் நான்
ேமலானவனில்ைலஎனஎண்ணுேவன்.

௨கர்த்தாேவ, என் கரங்கைளஉயர்த்த ,உமது
மகா பரிசுத்தஇடத்த ற்குேநராகெஜபம்
ெசய்ேவன்.

உம்ைம ேநாக்க நான் கூப்படும்ேபாது
ெசவெகாடும். எனக்கு இரக்கம்
காட்டும்.

௩ கர்த்தாேவ, தீைம ெசய்யும் தீேயாைரப்
ேபால என்ைனஎண்ணாேதயும்.

“ஷாேலாம்” என்று அவர்கள் தங்கள்
அயலாைரவாழ்த்துவார்கள்.

ஆனால் அவர்கைளக் குறத்துத்
தீயவற்ைறத் தங்கள் இருதயங்களில்
எண்ணுகறார்கள்.

௪ கர்த்தாேவ, அவர்கள் ப றருக்குத் தீய
காரியங்கைளச்ெசய்வார்கள்.

எனேவ அவர்களுக்குத் தீங்கு
வரச்ெசய்யும்.

அவர்களுக்குத் தக்க தண்டைனைய நீர்
ெகாடுத்தருளும்.
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௫ கர்த்தர் ெசய்யும் நல்லவற்ைறத் தீேயார்
புரிந்துெகாள்வதல்ைல.

ேதவன் ெசய்யும் நல்ல காரியங்கைள
அவர்கள்பார்ப்பதல்ைல.

அவர்கள்அைதப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
அவர்கள்அழிக்க மட்டுேமமுயல்வார்கள்.

௬கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்,
இரக்கம்காட்டுமாறுேகட்டஎன்ெஜபத்ைத
அவர் ேகட்டார்.

௭கர்த்தேர என்ெபலன்,அவேர என்ேகடகம்.
அவைரநம்ப ேனன்.

அவர் எனக்குஉதவனார்.
நான்மிகவும்மக ழ்க ேறன்!
அவைரத் துத த்துப் பாடல்கைளப்
பாடுேவன்.

௮ கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்தவைனக்
காக்க றார்.

கர்த்தர் அவைன மீட்க றார். கர்த்தேர
அவன்ெபலன்.

௯ேதவேன,உம்ஜனங்கைளமீட்டருளும்.
உமதுஜனங்கைளஆசீர்வதயும்!

அவர்கைள வழி நடத்த என்ெறன்றும்Ԕ
கனப்படுத்தும்!

௨௯
தாவீதன்பாடல்

௧ ேதவனுைடய புத்த ரேர, கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!
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அவரதுமகைமையயும்வல்லைமையயும்
துதயுங்கள்.

௨ கர்த்தைரத் துத த்து அவர் நாமத்ைத
கனப்படுத்துங்கள்!

உங்கள் வ ேசஷ ஆைடகைள அணிந்து
அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௩ கடலின்ேமல் கர்த்தர் தமது குரைல
எழுப்புக றார்.

மகைமெபாருந்தய ேதவனுைடய குரல்
ெபரும் சமுத்த ரத்தன்ேமல் இடியாய்
முழங்கும்.

௪ கர்த்தருைடய குரல் அவர் வல்லைமையக்
காட்டும்.

அவரதுகுரல்அவர்மகைமையக்காட்டும்.
௫ கர்த்தருைடய குரல் ெபரிய ேகதுரு

மரங்கைளயும் சன்னஞ்சறு
துண்டுகளாக்கும்.

லீபேனானின் ெபரிய ேகதுரு மரங்கைள
கர்த்தர்உைடத்ெதற க றார்.

௬கர்த்தர்லீபேனாைனக்குலுக்குகறார்.
இளங்கன்றுநடனமாடினாற்ேபான்றுஅது
ேதான்றுகறது.

எர்ேமான்மைலநடுங்குகறது.
இளைமயான ெவள்ளாடு
குத ப்பைதப்ேபான்று அது
ேதான்றுகறது.

௭ கர்த்தருைடய குரல் மின்னைலப்ேபால்
ஒளிவ ட்டுத்தாக்குக றது.
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௮ கர்த்தருைடய குரல் பாைலவனத்ைதக்
குலுக்குகறது.

கர்த்தருைடய குரலால் காேதஸ்
பாைலவனம்நடுங்குகறது.

௯ கர்த்தருைடய குரல் மாைன
அஞ்சச்ெசய்யும்.

கர்த்தர் காடுகைளஅழிக்க றார்.
அவரது அரண்மைனயல், ஜனங்கள் அவரது

மகைமையப்பாடுக றார்கள்.

௧௦ ெவள்ளப்ெபருக்கன்ேபாது கர்த்தர்
அரசராயருந்தார்.

என்ெறன்றும்கர்த்தேரஅரசர்.
௧௧ கர்த்தர்தாேம அவரது ஜனங்கைளப்

பாதுகாப்பாராக.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள
சமாதானத்ேதாடு வாழும்படி
ஆசீர்வத ப்பாராக.

௩௦
தாவீது பாடிய பாடல்களுள் ஒன்று.

ஆலயத்தன் அர்ப்பணிப்புக்காகப் பாடிய
பாடல்.
௧ கர்த்தாேவ, என் ெதால்ைலகளினின்று

என்ைனவடுவத்தீர்.
எனது பைகவர்கள் என்ைனத்
ேதாற்கடித்து என்ைன ேநாக்க
நைகக்காமல்இருக்கச்ெசய்தீர்.

எனேவநான்உம்ைமகனப்படுத்துேவன்.
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௨என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ,நான்உம்மிடம்
ெஜப த்ேதன்.

நீர் என்ைனக்குணமாக்கனீர்.
௩கல்லைறயனின்றுஎன்ைனவடுவத்தீர்.

என்ைனவாழவ ட்டீர்.
குழிகளில் இருக்கும் பணங்கேளாடு
நான்தங்கயருக்க ேநரவல்ைல.

௪ ேதவைனப் பன்பற்றுேவார் கர்த்தருக்குத்
துத கைளப்பாடுவார்கள்!

அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துதயுங்கள்!
௫ ேதவன் ேகாபங்ெகாண்டார். அதன் முடிவு

“மரணேம”.
ஆனால் அவர் அன்ைப
ெவளிப்படுத்தனார், எனக்கு
“உயைரக்”ெகாடுத்தார்.

இரவல்அழுதபடி படுத்தருந்ேதன்.
மறுநாள் காைலயல் மக ழ்ச்ச ேயாடு
பாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன்!

௬இப்ேபாதுஇவ்வாறுநான்கூறமுடியும்.
அது உண்ைமெயன ந ச்சயமாய் நான்
அற ேவன்.

“நான்ஒருேபாதும்ேதாற்கடிக்கப்படமாட்ேடன்!”
௭கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயருந்தீர்.

எதுவும் என்ைன ெவல்ல முடியாது என
உணர்ந்ேதன்.

ச லகாலம், நீர் என்ைனவட்டுவலகனீர்,
நான்மிகவும் பயந்ேதன்.



சங்கீதம்௩௦:௮ lxxii சங்கீதம்௩௦:௧௨

௮ ேதவேன, நான் உம்மிடம் தரும்ப
ெஜப த்ேதன்.

எனக்கு இரக்கம் காட்டுமாறு
ேவண்டிேனன்.

௯ நான், “ேதவேன, நான் மரித்துக்
கல்லைறக்குள் அடக்கம்
பண்ணப்பட்டால் என்னபயன்?

மரித்ேதார் புழுதயல்க டப்பார்கள்.
அவர்கள்உம்ைமத்துத ப்பதல்ைல!

என்ெறன்றும் ெதாடரும் உம் நன்ைமைய
அவர்கள்ேபசார்கள்” என்ேறன்.

௧௦கர்த்தாேவஎன்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
என்னிடம் தயவாயரும்!
கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும்.

௧௧நான்ெஜப த்ேதன், நீர் எனக்குஉதவனீர்!
என் அழுைகைய நடனக்களிப்பாய்
மாற்றனீர்.

அழுைகயன் ஆைடகைள நீர்
அகற்ற ப்ேபாட்டீர்.

மக ழ்ச்ச யால் என்ைனப் ெபாத ந்து
ைவத்தீர்.

௧௨ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்ைம
என்ெறன்றும்நான்துத ப்ேபன்.

ஒருேபாதும் அைமதயாய ராமல் நான்
இைதச்ெசய்ேவன்.

எப்ேபாதும் யாராவது ஒருவர் உம்ைம
கனப்படுத்த க்ெகாண்டிருப்பார்கள்.



சங்கீதம்௩௧:௧ lxxiii சங்கீதம்௩௧:௬

௩௧
இைசத்தைலவனுக்காக தாவீது பாடிய

பாடல்
௧ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம

நம்பயருக்க ேறன்.
என்ைன ஏமாற்றாேதயும். என்னிடம்
தயவாயருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௨ேதவேன, எனக்குச்ெசவெகாடும்.
வைரந்துவந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

எனது பாைறயாய் இரும். எனக்குப்
பாதுகாப்பானஇடமாயரும்.

எனக்குக் ேகாட்ைடயாயரும். என்ைனப்
பாதுகாத்தருளும்.

௩ேதவேன, நீேர என்பாைற.
எனேவ, உமது நாமத்தன் நன்ைமயால்
என்ைனநடத்த ,வழி காட்டும்.

௪ என் பைகவர்கள் எனக்கு முன்ேன
கண்ணிையைவத்தார்கள்.

அவர்கள் கண்ணிக்கு என்ைனக்
காப்பாற்றும். நீேர என் பாதுகாப்ப டம்
ஆவீர்.

௫கர்த்தாேவ, நான்நம்பவல்லேதவன்நீேர.
என் உயைர உமது கரங்களில் நான்
ைவத்ேதன். என்ைனக்காப்பாற்றும்!

௬ ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுது
ெகாள்ளும் ஜனங்கைள நான்
ெவறுக்க ேறன்.

கர்த்தைரமட்டுேம நான்நம்புக ேறன்.
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௭ ேதவேன, உமது தயவு எனக்கு மிகுந்த
களிப்பூட்டுக றது.

நீர் எனதுெதால்ைலகைளக்கண்டுள்ளீர்.
என்ெதால்ைலகைளநீர்அற க றீர்.

௮ எனது பைகவர்கள் என்ைன
ெவற்றெகாள்ளவ டமாட்டீர்.

அவர்கள் கண்ணிகளிலிருந்து என்ைன
வடுவயும்.

௯ கர்த்தாேவ, எனக்குத் ெதால்ைலகள் பல
உண்டு,எனேவஎன்னிடம்தயவாயரும்.

என் மனத் துன்பத்தனால் என் கண்கள்
ேநாகன்றன.

என் ெதாண்ைடயும் வயறும்
வலிக்கன்றன.

௧௦ என் வாழ்க்ைகத் துயரத்தல் முடிந்து
ெகாண்டிருக்க றது.

ெபருமூச்சால் என் வயது கழிந்து
ேபாக றது.

என் ெதால்ைலகள் என் வலிைமைய
அழிக்கன்றன.

என் ஆற்றல் என்ைன வட்டு வலக க்
ெகாண்டிருக்க றது.

௧௧ என் பைகவர்கள் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள்.

என் அக்கம் பக்கத்தாரும் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள்.

என் உறவனர்கள் ெதருவல் என்ைனப்
பார்க்க றார்கள்.
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அவர்கள்எனக்குப்பயந்துஎன்ைனவட்டு
வலகுகறார்கள்.

௧௨ காணாமற்ேபான கருவையப்
ேபாலாேனன்.

ஜனங்கள் என்ைன முற்றலும்
மறந்தார்கள்.

௧௩ ஜனங்கள் என்ைனக்குறத்துப் ேபசும்
ெகாடியகாரியங்கைளநான்ேகட்ேடன்.

அந்த ஜனங்கள் எனக்கு எத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் ெகால்லத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

௧௪கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
நீேர என்ேதவன்.

௧௫என்உய ர்உமதுைககளில்உள்ளது.
என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

ச லஜனங்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
அவர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௧௬ உமது ேவைலயாைள வரேவற்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

என்னிடம் தயவாயருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

௧௭கர்த்தாேவ,உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
எனேவநான்ஏமாந்து ேபாகமாட்ேடன்.

தீேயார் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
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அைமதயாக கல்லைறக்குச்
ெசல்வார்கள்.

௧௮ அத்தீேயார் நல்ேலாைரக் குற த்துத்
தீைமயும்ெபாய்யும்உைரப்பார்கள்.

அத்தீேயார் ெபருைமக்காரர்.
ஆனால் அவர்களின் ெபாய் கூறும்
உதடுகள்அைமதயாகவடும்.

௧௯ேதவேன,உம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்காக
பல அத சயமான காரியங்கைள நீர்
மைறவாய்ைவத்தருக்க றீர்.

உம்ைம நம்பும் ஜனங்களுக்கு எல்ேலார்
முன்பாகவும் நற்காரியங்கைளச்
ெசய்க றீர்.

௨௦ தீேயார் நல்ேலாைரத் தாக்க ஒருமித்துக்
கூடுகறார்கள்.

அத்தீேயார் சண்ைடய டமுயல்கறார்கள்.
ஆனால் அந்நல்ேலாைர மைறத்து

அவர்கைளக்காப்பாற்றும்.
உமது அைடக்கலத்தல் ைவத்து
அவர்கைளப்பாதுகாத்தருளும்.

௨௧கர்த்தருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
நகரம் பைகவர்களால் சூழப்பட்டேபாது
அவர் தம் உண்ைமயான
அன்ைப அத சயமாக எனக்கு
ெவளிப்படுத்தனார்.

௨௨ நான் அஞ்ச ேனன், “ேதவன்
பார்க்கமுடியாத இடத்தல் நான்
இருக்க ேறன்” என்ேறன்.
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ஆனால் ேதவேன, நான் உம்மிடம்
ெஜப த்ேதன்.

உதவக்கானஎன்உரத்தெஜபங்கைளநீர்
ேகட்டீர்.

௨௩ ேதவைனப் பன்பற்றுேவாேர, நீங்கள்
கர்த்தைர ேநச யுங்கள்.

தம்மிடம் வசுவாசமுள்ள ஜனங்கைள
கர்த்தர் காக்க றார்.

ஆனால் தங்கள் வல்லைமையக் குறத்துப்
ெபருைம பாராட்டுேவாைர கர்த்தர்
தண்டிக்க றார்.

அவர்களுக்கான தண்டைனைய ேதவன்
அளிக்க றார்.

௨௪ கர்த்தருைடய உதவக்காகக் காத்துக்
ெகாண்டிருக்க றஜனங்கேள,

வலிைமயும்துணிவும்உைடேயாராயருங்கள்!

௩௨
மஸ்கீல், என்னும்தாவீதன்பாடல்

௧ பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

பாவங்கள் முடப்பட்ட மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௨ குற்றமற்றவன் எனக் கர்த்தர் கூறும்
மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

இரகசயமான பாவங்கைள
மைறக்க முயலாதருக்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
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௩ ேதவேன, நான் மீண்டும் மீண்டும் உம்மிடம்
ெஜப த்ேதன்.

ஆனால்என்இரகசயமானபாவங்கைளக்
குறத்துநான்ேபசவல்ைல.

நான் ெஜப த்த ஒவ்ெவாரு முைறயும் என்
வலிைமகுன்றப்ேபாய ற்று.

௪ ேதவேன, இரவும் பகலும் என்
வாழ்க்ைகையெமன்ேமலும்
கடினமாக்கனீர்.

ேகாைடக் காலத்தல் உலர்ந்து
காய்ந்துேபான நலத்ைதப்
ேபாலாேனன்.

௫ என் பாவங்கைளெயல்லாம் கர்த்தரிடம்
அற க்ைகய டத் தீர்மானித்ேதன்.

கர்த்தாேவ, உம்மிடம் என் பாவங்கைளப்
பற்ற க்கூற ேனன்.

என் குற்றங்கள் எைதயும் நான்
மறக்கவல்ைல. என் பாவங்கைள
எல்லாம் நீர் எனக்குமன்னித்தீர்.

௬ இதற்காக, ேதவேன, உம்ைமப்
பன்பற்றுேவார் உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டும்.

ெவள்ளப் ெபருக்ைகப்ேபால்
ெதால்ைலகள் வந்தாலும் உம்ைமப்
பன்பற்றுேவார் ெஜப க்கேவண்டும்.

௭ேதவேன,நீர்எனக்குமைறவ டமாயருக்க றீர்.
என்ெதால்ைலகளிலிருந்துநீர் என்ைனக்
காக்க றீர்.
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நீர் என்ைனச்சூழ்ந்துஎன்ைனக்காக்க றீர்.
எனேவ நீர் என்ைனப் பாதுகாத்த
வைகையநான்பாடுக ேறன்.

௮கர்த்தர், “நீவாழேவண்டியவழிையஉனக்கு
ேபாத த்துவழிநடத்துேவன்.

உன்ைனக் காத்து உனக்கு
வழிகாட்டியாயருப்ேபன் என்று
கூறுகறார்.

௯ எனேவ குதைரைய அல்லது கழுைதையப்
ேபால்மூடனாகாேத.

அம்மிருகங்கைள வழி நடத்துேவார்
கடிவாளங்கைளயும் பயன்படுத்தாமல்
அவற்ைற கட்டுப்படுத்த இயலாது”
என்கறார்.

௧௦தீேயாருக்குேவதைனகள்ெபருகும்.
கர்த்தைர நம்புேவாைர ேதவனுைடய
உண்ைமயானஅன்புசூழ்ந்துெகாள்ளும்.

௧௧ நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள் மக ழ்ந்து
களிகூருங்கள்.

பரிசுத்த இருதயமுள்ள ஜனங்கேள!
களிப்பைடயுங்கள்.

௩௩
௧ நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்

களிப்பைடயுங்கள்!
நல்லேநர்ைமயானஜனங்கேள,அவைரத்
துதயுங்கள்!
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௨ சுரமண்டலத்ைத இைசத்துக் கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

பத்து நரம்பு வீைணைய இைசத்து
கர்த்தைரப் பாடுங்கள்.

௩புதுப்பாட்ைடஅவருக்குப் பாடுங்கள்!
மக ழ்ச்ச யான இராகத்ைத இனிைமயாய்
மீட்டுங்கள்.

௪ேதவனுைடயவாக்குஉண்ைமயானது!
அவர் ெசய்பவற்ைற உறுதயாக
நம்புங்கள்!

௫ நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் ேதவன்
ேநச க்க றார்.

கர்த்தர் பூமிைய அவரது அன்பனால்
ந ப்பயுள்ளார்.

௬கர்த்தர் கட்டைளய ட,உலகம்உருவாயற்று.
ேதவனுைடயவாயன்மூச்சுபூமியலுள்ள
அைனத்ைதயும்உருவாக்க ற்று.

௭ கடலின் தண்ணீைர ஒேர இடத்தல் ேதவன்
ஒன்றுத ரட்டினார்.

அவர் சமுத்த ரத்ைதஅதற்குரியஇடத்தல்
ைவக்கறார்.

௮ பூமியலுள்ேளார் யாவரும் கர்த்தருக்குப்
பயந்துஅவைரமத க்கேவண்டும்.

உலகல் வாழும் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
அவருக்குஅஞ்ச ேவண்டும்.

௯ ஏெனனில் ேதவன் கட்டைளய ட,
அக்காரியம் நைறேவறுகறது.

அவர் “நல்!” எனக்கூற அக்காரியம்
நன்றுவடும்.
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௧௦ எல்ேலாருைடய அறவுைரையயும்
பயனற்றுப்ேபாகச் ெசய்ய
கர்த்தராலாகும்.

அவர்கள் த ட்டங்கைள கர்த்தர் அழிக்கக்
கூடும்.

௧௧ கர்த்தருைடய அறவுைர என்ெறன்றும்
நல்லது.

தைலமுைற தைலமுைறக்கும் அவர்
த ட்டங்கள்நன்ைமதரும்.

௧௨ கர்த்தைர ேதவனாக ஏற்றுக்ெகாண்ட
ஜனங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

ேதவன் தனது ெசாந்த ஜனங்களாக
அவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௧௩பரேலாகத்தலிருந்துகர்த்தர் கீேழ பார்த்து,
எல்லாஜனங்கைளயும்கண்டார்.

௧௪அவரதுஉயர்ந்த சங்காசனத்தலிருந்து
பூமியல் வாழும் மனிதர்கைளெயல்லாம்
பார்த்தார்.

௧௫ ஒவ்ெவாருவனின் மனைதயும் ேதவன்
பைடத்தார்.

ஒவ்ெவாருவனின் எண்ணத்ைதயும்
ேதவன்அறகறார்.

௧௬ அரசன் தனது ெசாந்த வல்லைமயால்
காப்பாற்றப்படுவதல்ைல.

ஒரு வீரன் தனது மிகுந்த ெபலத்தால்
காப்பாற்றப்படுவதல்ைல.

௧௭ ேபாரில் குதைரகள் உண்ைமயான
ெவற்றையத்தருவதல்ைல.
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அவற்றன் ஆற்றல் நம்ைம தப்புவக்க
வைகெசய்வேதயல்ைல.

௧௮ கர்த்தர் அவைரப் பன்பற்றுேவாைர
கவனித்துக்காப்பாற்றுகறார்.

அவரது ேபரன்பு அவைர
ெதாழுதுெகாள்ேவாைரக் காக்கும்.

௧௯ ேதவன் அந்த ஜனங்கைள
மரணத்தனின்றுகாக்க றார்.

அவர்கள் பச த்தருக்ைகயல் அவர்
ெபலனளிக்க றார்.

௨௦ எனேவ நாம் கர்த்தருக்காகக்
காத்தருப்ேபாம்.

அவேர நமக்கு உதவயும்
ேகடகமுமாயருக்க றார்.

௨௧ ேதவன் என்ைன மகழ்ச்ச யைடயச்
ெசய்க றார்.

அவரது பரிசுத்த நாமத்ைத நான்
உண்ைமயாக நம்புக ேறன்.

௨௨ கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ைம
உண்ைமயாகெதாழுதுெகாள்க ேறாம்!

உமது ேபரன்ைப எங்களுக்குக்
காண்பயும்.

௩௪
தாவீதன் ேவஷத்ைதக் கண்டு

அபெமேலக்கு அவைனத் துரத்தயேபாது
தாவீது பாடியது. இவ்வாறு தாவீது அவைன
வட்டுப் ப ரிந்தான்.
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௧ நான் எந்த காலத்தலும் கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்தரிப்ேபன்.

என் உதடுகள் எப்ேபாதும் அவைரத்
துத க்கும்.

௨ தாழ்ைமயான ஜனங்கேள,
ெசவக்ெகாடுத்துமகழுங்கள்.

என் ஆத்துமா கர்த்தைரக் குற த்துப்
ெபருைமெகாள்ளும்.

௩ ேதவனுைடய ேமன்ைமைய எனக்குக்
கூறுங்கள்.

அவரது நாமத்ைத என்ேனாடு ேசர்ந்து
துதயுங்கள்.

௪உதவ ேவண்டிேதவனிடம் ேபாேனன்.
அவர் ேகட்டார், நான் அஞ்சய எல்லாக்
காரியங்களிலிருந்தும் அவர் என்ைன
மீட்டார்.

௫உதவக்காக ேதவைனநாடுங்கள்.
அவர் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார்.
ெவட்கமைடயாதீர்கள்.

௬ இந்த ஏைழ உதவக்காகக் கர்த்தைரக்
கூப்ப ட்டான்.

கர்த்தர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
என் ெதால்ைலகளிலிருந்து என்ைன
மீட்டார்.

௭ கர்த்தைர நம்புேவாைரச் சுற்றலும்
கர்த்தருைடய தூதன் ஒரு
பாைளயமிடுக றான்.
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கர்த்தருைடயதூதன்அவர்கைளக் காத்து
அவர்களுைடய துன்பங்களிலிருந்து
வடுதைலஅளிக்க றான்.

௮ கர்த்தைர நல்லவர் என்று ருச த்து
அறயுங்கள்.

கர்த்தைரச் சார்ந்து வாழும் மனிதன்
உண்ைமயாகேவ சந்ேதாஷமைடவான்.

௯ கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஜனங்கள் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.

கர்த்தைரப் பன்பற்றுேவாருக்கு
ேவெறந்த அைடக்கலமும்
ேதைவயல்ைல.

௧௦ வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் ேசார்ந்து
பசயைடவார்கள்.

ஆனால் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டிச்
ெசல்ேவார் நல்லவற்ைறெயல்லாம்
அைடவார்கள்.

௧௧பள்ைளகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
கர்த்தைர எப்படி மத க்கேவண்டுெமன்று
உங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.

௧௨ தன் வாழ்க்ைகைய ேநச த்து, நீண்ட
ஆயுைளவரும்பும்,

௧௩மனிதன்தீயவற்ைறப் ேபசக்கூடாது.
அம்மனிதன்ெபாய் ேபசக்கூடாது.

௧௪ தீைம ெசய்வைத அவன் வட்டுவ ட
ேவண்டும்.

நல்லவற்ைறச்ெசய். சமாதானத்த ற்காகப்
பாடுபடு.
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அைதஅைடயும்வைரஅதற்ெகனமுயற்ச
ெசய்.

௧௫நல்ேலாைரக் கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.
அவர்கள்ெஜபங்கைளஅவர் ேகட்க றார்.

௧௬கர்த்தர் தீேயாருக்குஎத ரானவராயருந்து
அவர்கைளமுற்றலும்அழிக்க றார்.

௧௭கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள்.
அவர் உங்கள் வண்ணப்பங்கைளக்
ேகட்பார்.

உங்கள்எல்லாத்ெதால்ைலகளிலிருந்தும்
உங்கைளக்காப்பார்.

௧௮ ச லருக்குத் ெதால்ைலகள்
மிகுதயாகும்ெபாழுது அவர்கள்
ெபருைமையவ ட்ெடாழிப்பர்.

கர்த்தர் அவர்களருேக இருந்து
தாழ்ைமயான அந்த ஜனங்கைளக்
காக்க றார்.

௧௯ நல்ேலாருக்குத் ெதால்ைலகள் பல
ேநரிட்டாலும்

அவர்கள் ெதால்ைலகளிலிருந்து கர்த்தர்
அவர்கைளமீட்பார்.

௨௦ அவர்கள் எலும்புகளில் ஒன்றும் முறந்து
ேபாகாதபடி

கர்த்தர்அவற்ைறப் பாதுகாப்பார்.
௨௧தீேயாைரத்ெதால்ைலகள்ெகால்லும்.

நல்ேலாரின் பைகவர்கள்
அழிக்ப்படுவார்கள்.
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௨௨ தமது ஊழியர்களின் ஆத்துமாக்கைளக்
கர்த்தர் மீட்க றார்.

அவைரச் சார்ந்தருக்கும் ஜனங்கைள
அழியவ டமாட்டார்.

௩௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்யுத்தங்கைளயும்
என்ேபார்கைளயும்நீேர நடத்தும்.

௨ கர்த்தாேவ, ச றயதும் ெபரியதுமான
ேகடகத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்ளும்.

எழுந்தருந்துஎனக்குஉதவும்.
௩ ஈட்டிைய எடுத்து என்ைனத் துரத்தும்

ஜனங்கேளாடு ேபாரிடும்.
கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ ேநாக்க ,

“நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்”
என்றுகூறும்.

௪ச லர் என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.
அவர்கள் ஏமாறவும் ெவட்கமைடயவும்
ெசய்யும். அவர்கள் தரும்ப ஓடிவ டச்
ெசய்யும்.

அவர்கள் என்ைனக் காயப்படுத்தத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்யும்.
௫ காற்றால் பறக்கடிக்கும் பதைரப்ேபால்

அவர்கைளமாற்றும்.
கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளத்
துரத்தட்டும்.
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௬ கர்த்தாேவ, அவர்களின் பாைத
இருளாகவும், வழுக்கலுைடயதாகவும்
ஆகட்டும்.

கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளத்
துரத்தட்டும்.

௭நான்பைழேயதும்ெசய்யவல்ைல.
ஆனால் அவர்கள் என்ைனத்
தங்கள் கண்ணியல் ச க்கைவக்க
முயல்கறார்கள்.

காரணமின்ற அவர்கள் என்ைனச்
ச க்கைவக்கமுயல்கறார்கள்.

௮ எனேவ கர்த்தாேவ, அவர்கேள தங்கள்
கண்ணிகளில்வழட்டும்.

அவர்கள் தங்கள் வைலகளில்
தடுமாறட்டும்.

அறயாத தீங்குஅவர்கைளப்ப டிக்கட்டும்.
௯அப்ேபாதுநான்கர்த்தரில் களிகூருேவன்.

அவர் என்ைன மீட்கும்ேபாது நான்
சந்ேதாஷம்ெகாள்ேவன்.

௧௦ “கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
யாருமில்ைல.

கர்த்தாேவ, பலமான ஜனங்களிடமிருந்து
நீர் ஏைழையக்காப்பாற்றுகறீர்.

ஏைழயனும் கீழ்ப்பட்ட ஏைழகளின்
ெபாருள்கைளக் கவரும்
கயவர்களிடமிருந்து

அவர்கைளக் காப்பாற்றுகறீர்” என்று என்
முழுமனேதாடும்கூறுேவன்.
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௧௧ சாட்ச கள் சலர் என்ைனத் துன்புறுத்தத்
த ட்டமிடுகன்றனர்.

அந்த ஜனங்கள் ேகள்வகள்
எழுப்புகன்றனர்.

அவர்கள் ேபசுவைதக் குற த்து நான்
அற ேயன்.

௧௨ நான் நற்காரியங்கைளேய
ெசய்தருக்க ேறன்.

ஆனால் அந்த ஜனங்கள் எனக்குத் தீய
காரியங்கைளச்ெசய்கன்றனர்.

கர்த்தாேவ, தகுதயான நற்காரியங்கைள
எனக்குத்தாரும்.

௧௩ அந்த ஜனங்கள் ேநாயுற்றேபாது,
அவர்களுக்காகவருந்த ேனன்.

உணவு உண்ணாமல் என் துக்கத்ைத
ெவளிப்படுத்த ேனன்.

அவர்களுக்காக ெஜப த்ததனால் நான்
ெபறும்பலன்இதுவா?

௧௪ அந்த ஜனங்களுக்காகத் துக்கத்தன்
ஆைடகைளஉடுத்த க்ெகாண்ேடன்.

அந்த ஜனங்கைள என்
நண்பர்கைளப் ேபாலவும், என்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும்
நடத்த ேனன்.

தாைய இழந்த மனிதன் அழுவைதப்ேபான்று
நான்துக்கமுற்ேறன்.

அந்த ஜனங்களுக்காக என் துக்கத்ைத
ெவளிப்படுத்துவதற்குக் கறுப்பு ந ற
ஆைடகைளஉடுத்த க்ெகாண்ேடன்.
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துக்கத்தால்தைலகுனிந்துநடந்ேதன்.
௧௫ஆனால் என் தவற்றுக்கு அந்த ஜனங்கள்

நைகத்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைம நண்பர்கள்
அல்ல.

ஜனங்கைளநான்அறந்தருக்கவல்ைல.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்து
தாக்கனார்கள்.

௧௬ அவர்கள் தீய ெமாழிகைளப் ேபச
என்ைனப்பரிகச த்தார்கள்.

அவர்கள் பற்கைளக் கடித்துத் தங்கள்
ேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தனார்கள்.

௧௭ என் ஆண்டவேர, அத்தீய காரியங்கள்
நடப்பைத எத்தைனக் காலம்
ெபாறுத்தருப்பீர்?

அந்த ஜனங்கள் என்ைன அழிக்க
முயலுகறார்கள்.

கர்த்தாேவ, என் உயைரக் காப்பாற்றும்
குரூரமான சங்கம் ேபான்றவர்களாகய
அத்தீேயாரிடமிருந்து என் ஆருயைரக்
காப்பாற்றும்.

௧௮ கர்த்தாேவ, ெபரும் சைபயல் உம்ைமத்
துத ப்ேபன்.

வல்லைமமிக்க ஜனங்கள் மத்தயல்
உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

௧௯ ெபாய் ேபசுக ற என் பைகவர்கள்
எப்ேபாதும் நைகத்துக்ெகாண்டிருக்க
முடியாது.
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தங்களின்இரகச யத ட்டங்களுக்காகஎன்
பைகவர்கள் கண்டிப்பாகத் தண்டைன
ெபறுவார்கள்.

௨௦ என் பைகவர்கள் சமாதானத்த ற்கான
த ட்டங்கைள ந ச்சயமாக
வகுக்கவல்ைல.

இந்நாட்டிலுள்ள சமாதானமான
ஜனங்களுக்குத் தீைமகள் ெசய்வதற்கு
இரகச ய த ட்டங்கைள அவர்கள்
வகுக்க றார்கள்.

௨௧ என் பைகவர்கள் என்ைனக்குறத்துத் தீய
காரியங்கைளேய ேபசுக றார்கள்.

அவர்கள்மக ழ்ச்ச யைடந்து “ஆஹா!
நீ என்ன ெசய்க றாய் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம்” என்கறார்கள்.

௨௨ கர்த்தாேவ, உண்ைமயல் நடப்பவற்ைற
நீர் ந ச்சயமாகப் பார்க்கமுடியும்.

எனேவசும்மாஇராேதயும்.
என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.

௨௩கர்த்தாேவவழித்ெதழும், எழுந்தரும்.
என் ேதவேன, என் ஆண்டவேர,
எனக்காகப் ேபாரிட்டு நயாயமளியும்.

௨௪ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, தக்க
முைறயல்என்ைனநயாயந்தீரும்.

அந்த ஜனங்கள் என்ைனப் பார்த்து
நைகக்கவ டாேதயும்.

௨௫அந்தஜனங்கள், “ஆஹா!
எங்களுக்கு ேவண்டியைதப் ெபற்ேறாம்”
எனக்கூறவ டாேதயும்.
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கர்த்தாேவ, “நாங்கள் அவைன
அழித்ேதாம்!”

எனஅவர்கள்கூறவ டாேதயும்.
௨௬ என் பைகவர்கள் ெவட்க , நாணுவார்கள்

எனநம்புக ேறன்.
எனக்குத் தீயக் காரியங்கள்
ந கழ்ந்தேபாது அந்த ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள்.

என்ைனக் காட்டிலும் தாங்கள் ச றந்தவர்கள்
என்றுஅவர்கள்எண்ணினார்கள்.

எனேவ அந்த ஜனங்கள்
ெவட்கத்தனாலும் இழிவனாலும்
மூடப்படட்டும்.

௨௭ எனக்கு நல்ல காரியங்கள்
ந கழட்டுெமன்று சல ஜனங்கள்
வரும்புக றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் மிகுந்த மக ழ்ச்ச ேயாடு
வாழுவார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

அந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும், “கர்த்தர்
ேமன்ைமயானவர்!

அவரது ேவைலயாளுக்கு நல்லது
எதுேவா அைதேய அவர் வரும்புவார்”
என்றுகூறுகறார்கள்.

௨௮எனேவகர்த்தாேவ, நீர் எவ்வளவுநல்லவர்
என்பைதஜனங்களுக்குக்கூறுேவன்.

ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் உம்ைமத்
துத ப்ேபன்.
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௩௬
இராகத் தைலவனுக்கு, கர்த்தருைடய

ஊழியனாகயதாவீதுெகாடுத்த பாடல்
௧ தீயவன் ஒருவன் தனக்குள், “நான்

ேதவனுக்கு பயப்படேவா, அவைர
மத க்கேவாமாட்ேடன்” எனக்
கூறும்ேபாது

அவன் மிகத்தீைமயான காரியத்ைதச்
ெசய்க றான்.

௨ அம்மனிதன் தனக்குத்தாேன ெபாய்
ேபசுக றான்.

அம்மனிதன் தனது ெசாந்த தவறுகைளப்
பார்ப்பதல்ைல.

எனேவஅவன்மன்னிப்பும்ேகட்பதல்ைல.
௩ அவன் வார்த்ைதகள் பயனற்ற

ெபாய்களாகும்.
அவன் ஞானம் ெபறவுமில்ைல,
நல்லைதச்ெசய்யக்கற்றுக்ெகாள்ளவுமில்ைல.

௪ இரவல், அவன் தீய ெசயல்கைளத்
த ட்டமிடுக றான்.

எழுந்து, நல்லவற்ைறச்ெசய்வதல்ைல.
ஆனால் தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்குஅவன்
மறுப்பதல்ைல.

௫ கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்பு
வானத்தலும்உயர்ந்தது.

உம்ேநர்ைம ேமகங்களிலும்உயர்ந்தது.
௬ கர்த்தாேவ, உமது நன்ைம உயரமான

மைலகைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.
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உமது நயாயம் ஆழமான
சமுத்த ரத்தலும்ஆழமானது.

கர்த்தாேவ, நீர் மனிதைனயும்
மிருகங்கைளயும்காப்பாற்றுகறீர்.

௭ உமது அன்பான இரக்கத்ைதக் காட்டிலும்
வைலயுயர்ந்ததுஎதுவுமில்ைல.

ஜனங்கள் உம்மிடத்தல் அைடக்கலம்
புகுகன்றனர்.

உமது கருைணயான பாதுகாப்பல்
மக ழ்க றார்கள்.

௮ கர்த்தாேவ, உம் வீட்டின் நற்காரியங்களால்
அவர்கள்புதுவலிைமெபறுகறார்கள்.

அற்புதமான நதயலிருந்து அவர்கைளப்
பருகப்பண்ணுவீர்.

௯ கர்த்தாேவ, ஜீவஊற்று உம்மிடமிருந்து
புறப்படுக றது.

உமது ெவளிச்சம் நாங்கள் ஒளிையக்
காணஉதவுகறது.

௧௦ கர்த்தாேவ, உம்ைம உண்ைமயல் அறயும்
ஜனங்கைளத்ெதாடர்ந்து ேநச யும்.

உமக்கு உண்ைமயாயருக்க ற அந்த
ஜனங்களுக்கு உமது நன்ைம
எப்ேபாதும்இருக்கட்டும்.

௧௧ கர்த்தாேவ, ெபருைம ந ரம்ப ேயார்
என்ைனஅகப்படுத்தாதருக்கட்டும்.

தீயவர்கள்என்ைனப்ப டிக்கவ டாதரும்.
௧௨ “துன்மார்க்கர் இங்ேக வழுந்து

நசுக்கப்பட்டனர்.
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அவர்கள் மீண்டும் எழுந்தருப்பதல்ைல”
என்பைத அவர்கள் கல்லைறகளில்
ெபாற த்துைவயுங்கள்.

௩௭
தாவீதன்பாடல்

௧தீேயாைரக் கண்டுகலங்காேத,
தீயகாரியங்கைளச்ெசய்ேவாைரக்கண்டு
ெபாறாைமெகாள்ளாேத.

௨ வைரவல் வாடி மடிந்துேபாகும்
புல்ைலப்ேபான்று

தீேயார் காணப்படுகறார்கள்.
௩கர்த்தைர நம்ப நல்லவற்ைறச்ெசய்தால்,

பூமி ெகாடுக்கும் பல நற்பலன்கைள
நீங்கள்அனுபவத்துவாழுவீர்கள்.

௪ கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்வதல்
மகழுங்கள்.

அவர்உங்களுக்குத்ேதைவயானவற்ைறக்
ெகாடுப்பார்.

௫ கர்த்தைரச் சார்ந்தருங்கள், அவைர
நம்புங்கள்,

ெசய்யேவண்டியைதஅவர்ெசய்வார்.
௬நண்பகல்சூரியைனப்ேபான்று

உன்னுைடய நற்குணத்ைதயும்
நீதையயும்ப ரகாச க்கெசய்வாராக.

௭ கர்த்தைர நம்பு, அவர் உதவக்காகக்
காத்தரு.

தீேயார் ெவற்றயைடயும்ேபாது
கலங்காேத.
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தீய ஜனங்கள் ெகாடிய த ட்டங்கைள
வகுக்கும்ேபாதும், அதல் அவர்கள்
ெவற்றயைடயும்ேபாதும்கலங்காேத.

௮ேகாபமைடயாேத!
மனக்குழப்பமைடயாேத. தீய
காரியங்கைளச் ெசய்ய
முடிெவடுக்குமளவற்கு நீ
கலக்கமைடயாேத!

௯ஏெனனில்தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தருைடய உதவைய
நாடும் ஜனங்கள் ேதவன் வாக்களித்த
ேதசத்ைதப்ெபறுவார்கள்.

௧௦ இன்னும் சல காலத்த ற்குப்பன் தீேயார்
இரார்.

அந்த ஜனங்கைளத் ேதடிப் பார்க்ைகயல்
அவர்கள்அழிந்துேபாயருப்பார்கள்.

௧௧ ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத
தாழ்ைமயானஜனங்கள்ெபறுவார்கள்.

அவர்கள் சமாதானத்ைத
அனுபவப்பார்கள்.

௧௨ தீேயார் நல்ேலாருக்ெகத ராக தீய
காரியங்கைளத்த ட்டமிடுவார்கள்.

நல்ேலாைர ேநாக்க ப் பற்கடித்து தங்கள்
ேகாபத்ைதெவளிப்படுத்துவார்கள்.

௧௩ ஆனால் நம் ஆண்டவர் அத்தீேயாைரக்
கண்டுநைகப்பார்.

அவர்களுக்கு ேநரிடவருப்பைத அவர்
காண்கறார்.
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௧௪தீேயார்வாைளஎடுக்க றார்கள்,வல்ைலக்
குற பார்க்க றார்கள்,

இயலாத ஏைழகைளயும்,
ேநர்ைமயானவர்கைளயும் ெகால்ல
வரும்புக றார்கள்.

௧௫அவர்கள்வல்முறயும்.
அவர்கள் வாள்கள் அவர்கள்
இதயங்கைளேயதுைளக்கும்.

௧௬ஒருகூட்டம் தீேயாைரக்காட்டிலும்
நல்ேலார் ச லேர ச றந்ேதாராவர்.

௧௭ஏெனனில்தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
கர்த்தர் நல்ேலாைரத் தாங்குகறார்.

௧௮ தூய்ைமயுள்ேளாரின் வாழ்நாள்
முழுவைதயும்கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.

கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தரும் பரிசு
என்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௯ ெதால்ைல ெநருங்குைகயல் நல்ேலார்
அழிக்கப்படுவதல்ைல.

பஞ்ச காலத்தல் நல்ேலாருக்கு
மிகுதயானஉணவுகைடக்கும்.

௨௦ ஆனால் தீேயார் கர்த்தருைடய
பைகவர்கள்.

அவர்களின் பள்ளத்தாக்குகள் வறண்டு
எரிந்து ேபாகும்.

அவர்கள்முற்றலும்அழிக்கப்படுவார்கள்.
௨௧ தீய மனிதன் பணத்ைதக்க கடனாகப்

ெபற்றுத்தரும்பச்ெசலுத்துவதல்ைல.
ஆனால் ஒரு நல்ல மனிதன் பறருக்குத்
தாராளமாகக்ெகாடுக்க றான்.
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௨௨ நல்லவன் ஒருவன் பறைர
ஆசீர்வத த்தால் ேதவன் வாக்களித்த
நலத்ைதஅவர்கள்ெபறுவார்கள்.

ஆனால்அவன்தீைமந கழும்படிேகட்டால்
அந்தஜனங்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௩ஒருவீரன்கவனமாகநடப்பதற்குக்கர்த்தர்
உதவுகறார்.

அவன் வழாதபடிக் கர்த்தர் வழி
நடத்துக றார்.

௨௪வீரன்ஓடிபைகவைனஎத ர்த்தால்
கர்த்தர் வீரனின் ைககைளப் ப டித்து
அவன் வழாதபடி தாங்க க்
ெகாள்க றார்.

௨௫நான்இைளஞனாகஇருந்ேதன்.
இப்ேபாதுவயதுமுத ர்ந்தவன்.

நல்ேலாைரத் ேதவன் ைகவடுவடுவைத
நான்பார்த்ததல்ைல.

நல்ேலாரின் பள்ைளகள் உணவற்காக
ப ச்ைசெயடுப்பைத நான்
பார்த்ததல்ைல.

௨௬ ஒரு நல்ல மனிதன் பறருக்குத்
தாராளமாகக்ெகாடுக்க றான்.

நல்ல மனிதனின் பள்ைளகள்
ஆசீர்வாதமாகஇருப்பார்கள்.

௨௭ தீைம ெசய்ய மறுத்து நல்லவற்ைறேய நீ
ெசய்தால்

என்ெறன்றும்நீவாழ்வாய்.
௨௮கர்த்தர் நீதையவரும்புக றார்.
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அவைரப் பன்பற்றுேவாைர
உதவயன்றக்ைகவ ட்டதல்ைல.

கர்த்தர் அவைரப் பன்பற்றுேவாைர
எப்ேபாதும் பாதுகாக்க றார்.

ஆனால் ெகட்ட ஜனங்கைள அவர்
அழித்துவடுவார்.

௨௯ ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத நல்ேலார்
ெபறுவார்கள்.

அங்குஅவர்கள்எந்நாளும்வாழ்வார்கள்.
௩௦ ஒரு நல்ல மனிதன் நல்ல ேபாதைனைய

ெகாடுக்க றான்.
அவன் முடிவுகள் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
நயாயமுள்ளைவகள்.

௩௧ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் அவன்
இருதயத்தல்இருக்கும்.

அவன் நல்வழியல் வாழ்வைத வ ட்டு
வலகான்.

௩௨ தீேயார் நல்ேலாைரத் துன்புறுத்தும்
வழிகைளநாடுவார்கள்.

தீேயார் நல்ேலாைரக் ெகால்ல
முைனவார்கள்.

௩௩ அவர்கள் அவ்வாறு ெசயல்பட ேதவன்
வடார்.

நல்ேலார் தீேயாெரன நயாயந்தீர்க்கப்பட
கர்த்தர்வ டார்.

௩௪ கர்த்தருைடய உதவக்காகக்
காத்தருங்கள், கர்த்தைரப்
பன்பற்றுங்கள்.
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தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு
முக்கயத்துவமளிப்பார், ேதவன்
வாக்களித்த ேதசத்ைதநீெபறுவாய்.

௩௫வல்லைமமிக்க தீேயாைர நான்கண்ேடன்.
அவன் பசுைமயான, வலிய மரத்ைதப்
ேபாலிருந்தான்.

௩௬ஆனால்அவன்மடிந்தான்,
அவைன நான் ேதடியேபாது அவன்
காணப்படவல்ைல.

௩௭ தூய்ைமயாகவும், உண்ைமயாகவும்
இருங்கள். ஏெனனில் அது
சமாதானத்ைதத்தரும்.

சமாதானத்ைத வரும்பும் ஜனங்களுக்கு
பலசந்ததயனர்இருப்பார்கள்.

௩௮ சட்டத்ைத மீறுகற ஜனங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்களின் சந்தத நாட்ைட வ ட்டு
ெவளிேயற ேநரிடும்.

௩௯கர்த்தர் நல்ேலாைரமீட்க றார்.
நல்ேலார் ேவதைனப்படும்ேபாது கர்த்தர்
அவர்களின்ெபலனாவார்.

௪௦ கர்த்தர் நல்ேலாருக்கு உதவெசய்து
அவர்கைளப்பாதுகாக்க றார்.

நல்ேலார் கர்த்தைரச் சார்ந்தருப்பார்கள்.
அவர் அவர்கைளத் தீேயாரிடமிருந்து
காக்க றார்.
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௩௮
நைனவுகூரும் நாளுக்கான தாவீதன்

பாடல்.
௧ கர்த்தாேவ, நீர் ேகாபத்த ேல என்ைனக்

கடிந்துெகாள்ளாேதயும்.
என்ைன ஒழுங்குபடுத்துைகயல்
ேகாபமைடயாேதயும்.

௨கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனத்துன்புறுத்துகறீர்.
உமது அம்புகள் என்ைன ஆழமாகத்
தாக்கயுள்ளன.

௩நீர் என்ைனத்தண்டித்தீர்.
இப்ேபாது என் உடல் முழுவதும்
புண்களாயருக்கன்றன.

நான் பாவம் ெசய்ததனால், நீர் என்ைனத்
தண்டித்தீர்.

என்எலும்புகள்எல்லாம்வலிக்கன்றன.
௪ தீய காரியங்கைளச் ெசய்ததனால் நான்

குற்றவாளியாேனன்.
என் ேதாளில் அக்குற்றங்கள் பாரமாக
உள்ளன.

௫ நான் அறவல்லாத காரியெமான்ைறச்
ெசய்ேதன்.

இப்ேபாது ஆறாத காயங்கள் என்னில்
உள்ளன.

௬நான்குனிந்துவைளந்ேதன்.
நாள்முழுவதும்நான்வருத்தமைடந்தருக்க ேறன்.

௭காய்ச்சலினாலும்வலியனாலும்
என்உடல்முழுவதும்துன்புறுகறது.

௮நான்ெபரிதும் தளர்ந்து ேபாக ேறன்.
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வலியனால் முனகவும், அலறவும்
ெசய்க ேறன்.

௯ என் ஆண்டவேர, என் அலறலின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.

என் ெபருமூச்சு உமக்கு
மைறவாயருக்கவல்ைல.

௧௦ என் காய்ச்சலினால் என் ெபலன்
மைறந்தது.

என்பார்ைவெபரிதும்மங்க ப் ேபாய ற்று.
௧௧ என் ேநாயனிமித்தம் என் நண்பர்களும்,

அயலகத்தாரும் என்ைனச்
சந்த ப்பதல்ைல.

என் குடும்பத்தாரும் என்ைன
ெநருங்குவதல்ைல.

௧௨ என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறத்துத் தீய
காரியங்கைளச்ெசால்க றார்கள்.

ெபாய்ையயும்,வதந்த கைளயும்அவர்கள்
பரப்புக றார்கள்.

என்ைனக் குறத்து எப்ேபாதும்
ேபசுக றார்கள்.

௧௩ நான் ேகட்கமுடியாத ெசவ டைனப்
ேபாலாேனன்.

நான் ேபசமுடியாத ஊைமையப்
ேபாலாேனன்.

௧௪ நான், ஒருவைனக் குறத்தும் ப றர்
கூறுபவற்ைறக் ேகட்க முடியாத
மனிதைனப் ேபாலாேனன்.
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என் பைகவர்கள் தவறு ெசய்க றார்கள்
என்பைத நரூப க்க என்னால்
இயலவல்ைல.

௧௫கர்த்தாேவஎனக்குஆதரவளியும்.
எனது ேதவனாகய ஆண்டவேர, நீர்
எனக்காகப் ேபச ேவண்டும்.

௧௬ நான் ஏேதனும் ேபசனால், என்
பைகவர்கள் என்ைனப் பார்த்து
நைகப்பார்கள்.

நான் ேநாயுற்றருப்பைத அவர்கள்
காண்பார்கள்.

ெசய்த தவற்றற்கு நான் தண்டைன
அனுபவப்பதாக அவர்கள்
கூறுவார்கள்.

௧௭ தீயக் காரியங்கைளச் ெசய்த குற்றவாளி
நான்என்பைதஅற ேவன்.

என்ேநாைவஎன்னால்மறக்கஇயலாது.
௧௮ கர்த்தாேவ, நான் ெசய்த தீயக்

காரியங்கைளக் குறத்து உம்மிடம்
ேபச ேனன்.

என்பாவங்களுக்காகக்கவைலயைடக ேறன்.
௧௯ என் பைகவர்கள் உய ேராடும்

ஆேராக்கயத்ேதாடும்இருக்க றார்கள்.
அவர்கள் பல பல ெபாய்கைளக்
கூறயுள்ளார்கள்.

௨௦ என் பைகவர்கள் எனக்குத் தீயக்
காரியங்கைளச்ெசய்தனர்.

ஆனால் நான் அவர்களுக்கு
நல்லவற்ைறேயெசய்ேதன்.
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நான் நல்லவற்ைற மட்டுேம ெசய்ய
முயன்ேறன், ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
எனக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்.

௨௧கர்த்தாேவ, என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
என்ேதவேன, என்அருேகதங்கயரும்.

௨௨வைரந்துவந்துஎனக்குஉதவும்!
என்ேதவேன, என்ைனமீட்டருளும்.

௩௯
எதுதூன்என்னும்தைலவனுக்குதாவீதன்

பாடல்
௧ நான், “நான் கூறும் காரியங்களில்

கவனமாகஇருப்ேபன்.
என் நாவனால் நான் பாவம் ெசய்யாதபடி
நான் தீய ஜனங்களின் அருேக
இருக்ைகயல் வாய்மூடி ெமௗனமாக
இருப்ேபன்” என்ேறன்.

௨நான்ேபச மறுத்ேதன்.
நான்எைதயும்கூறவல்ைல.
ஆனால் உண்ைமயல் கலங்க ப்
ேபாேனன்.

௩நான்மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன்.
அைத நைனக்கும்ேபாெதல்லாம் என்
ேகாபம் ெபருகயபடியால், நான் ஏேதா
கூற ேனன்.

௪கர்த்தாேவ, எனக்குஎன்னேநரிடும்?
எத்தைன காலம் நான் வாழ்ேவன் என
எனக்குச்ெசால்லும்.
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என் ஆயுள் எவ்வளவு குறுகயெதன
எனக்குத்ெதரியப்படுத்தும்.

௫ கர்த்தாேவ, எனக்கு அற்ப ஆயுைளக்
ெகாடுத்தீர்.

என்ஆயுள்உமக்குப்ெபாருட்டல்ல.
ஒவ்ெவாருவனின் ஆயுளும் ேமகத்ைதப்
ேபான்றது.

ஒருவனும்ந ரந்தரமாகவாழ்வதல்ைல!

௬ நாம் வாழும் வாழ்க்ைக கண்ணாடியல்
காணும்ேதாற்றத்ைதப் ேபான்றது.

நமது ெதால்ைலகளுக்குக்
காரணேமதுமில்ைல.

நாம்ெபாருள்கைளச் ேசர்த்துைவக்க ேறாம்.
ஆனால்யார்அைதஅனுபவப்பாெரன்பைத
நாம்அற ேயாம்.

௭ எனேவ, ஆண்டவேர, நான் ேவறு எதலும்
நம்ப க்ைகைவக்கவல்ைல.

நீேர என்நம்ப க்ைக!
௮ கர்த்தாேவ, நான் ெசய்த தீய

ெசயல்களிலிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

ஒரு துன்மார்க்கைனப் ேபால நான்
நடத்தப்படஅனுமதயாதரும்.

௯ நான் என் வாையத் த றந்து, எைதயும்
கூறப்ேபாவதல்ைல.

கர்த்தாேவ, ெசய்ய ேவண்டியைத நீர்
ெசய்தீர்.
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௧௦ ேதவேன, என்ைனத் தண்டிப்பைத
நறுத்தும்.

நீர் நறுத்தாவ ட்டால் நான்
அழிந்துேபாேவன்.

௧௧கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்தவறுெசய்வதனால்
நீர் தண்டிக்க றீர்.

ேநர்ைமயான வாழ்க்ைக வாழ
ேபாத க்க றீர்.

பூச்ச துணிைய அரிப்பதுேபால் ஜனங்கள்
ேநச க்க றவற்ைறஅழிக்க றீர்.

எங்களுைடய வாழ்க்ைக வைரவல்
மைறயும் சறுேமகம் ேபான்றது.

௧௨கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
நான் உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படும்
வார்த்ைதகைளக்கவனியும்.

என்கண்ணீைரப் பாரும்.
உம்ேமாடு வாழ்க்ைகையத் தாண்டிச்
ெசல்க ற ஒரு பயணியாகேவ நான்
இருக்க ேறன்.

என் முற்ப தாக்கைளப்ேபால சல காலம்
மட்டுேமஇங்குநான்வாழ்க ேறன்.

௧௩ கர்த்தாேவ, என்ைனத் தனித்து
வ ட்டுவடும்.

நான் மரிக்கும் முன்பு மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கட்டும்.

௪௦
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்
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௧ கர்த்தைரக் கூப்ப ட்ேடன், அவர் என்ைனக்
ேகட்டார்.

அவர் என்கூப்படுதைலக் ேகட்டார்.
௨அழிவன் குழியலிருந்து கர்த்தர் என்ைனத்

தூக்கெயடுத்தார்.
ேசற்றலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கனார்.

என்ைனத் தூக்கெயடுத்துப் பாைறயன் மீது
ைவத்தார்.

என்பாதங்கைளஉறுதயாக்கனார்.
௩ ேதவைன வாழ்த்த ப் பாடும் புதுப்பாடைலக்

கர்த்தர் என்வாயல்ைவத்தார்.
எனக்கு ந கழ்ந்த காரியங்கைளப் பலர்
காண்பார்கள்.

அவர்கள்ேதவைனத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
அவர்கள்கர்த்தைர நம்புவார்கள்.

௪ ஒருவன் கர்த்தைர நம்பனால்
அவன் உண்ைமயாகேவ
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

ப சாசுகளிடமும்,ெபாய்த்ெதய்வங்களிடமும்
உதவ ேகட்டு ெசல்லாத
ஒருவன் உண்ைமயாகேவ
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௫ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர்
அற்புதமான காரியங்கள் பலவற்ைறச்
ெசய்தருக்க றீர்!

எங்களுக்காக அற்புதமான த ட்டங்கைள
வகுத்தருக்க றீர்!

கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
ேவெறவருமில்ைல!
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நீர் ெசய்த காரியங்கைளக் குறத்து நான்
மீண்டும்மீண்டும்கூறுேவன்.

அைவஎண்ணிலடங்காதைவ.

௬ கர்த்தாேவ, நீர் இவற்ைற எனக்குத்
ெதளிவாக்கனீர்!

உமக்குப் பலிகேளா, தானியக்
காணிக்ைககேளா ேதைவயல்ைல.

உமக்குத் தகன பலிகேளா, பாவப்பரிகார
பலிகேளா ேதைவயல்ைல.

௭ எனேவ நான், “இேதா, நானிருக்க ேறன்
என்ைனஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

நான் வருக ேறன் புத்தகத்தல் என்ைனக்
குறத்துஇதுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௮ என் ேதவேன, நீர் வரும்புவைதச் ெசய்ய
நான்வரும்புக ேறன்.

உமது ேபாதைனகைள நான்
படித்தருக்க ேறன்.

௯ பலர் கூடிய சைபயல் உமது நன்ைமயன்
நற்ெசய்தையநான்எடுத்துைரப்ேபன்.

நான்வாய்மூடிெமௗனியாயருப்பதல்ைல.
கர்த்தாேவ, நீர்அைதஅறவீர்.

௧௦ கர்த்தாேவ, உமது நன்ைமகைள நான்
கூறுேவன்.

அவற்ைற என் இருதயத்தல் மைறத்து
ைவக்கமாட்ேடன்.

கர்த்தாேவ, மீட்பைடவதற்கு ஜனங்கள்
உம்ைம நம்பலாெமன நான்
அவர்களுக்குக்கூறுேவன்.
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சைபயன் ஜனங்களுக்கு நான்
உமது தயைவயும் உண்ைமையயும்
மைறக்கமாட்ேடன்.

௧௧ கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து உமது
இரக்கத்ைதமைறக்காேதயும்.

உமது தயவும் உண்ைமயும் என்ைன
எப்ெபாழுதும் பாதுகாக்கட்டும்”
என்ேறன்.

௧௨தீேயார் என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள் எண்ணிக்ைகக்
கடங்காதவர்கள்.

என் பாவங்கள் என்ைனப் ப டித்தன, நான்
அவற்றனின்றுதப்பஇயலாது.

என் தைலமுடிையக் காட்டிலும் அதக
பாவங்கள்என்னில்உள்ளன.

என்ைதரியத்ைதஇழந்துேபாேனன்.
௧௩கர்த்தாேவ, என்னிடம் ஓடிவந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்!
கர்த்தாேவ, வைரந்து வந்து எனக்கு
உதவும்.

௧௪ அத்தீேயார் என்ைனக் ெகால்ல
முயலுகறார்கள்.

கர்த்தாேவ, அவர்கள் அவமானமும்
ஏமாற்றமும்அைடயச்ெசய்யும்.

அவர்கள் என்ைனக் காயப்படுத்த
வரும்புக றார்கள்.

அவர்கள் அவமானத்தால்
ஓடிப்ேபாகட்டும்.
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௧௫ அத்தீேயார் என்ைனக் ேகலி
ெசய்க றார்கள்.

அவர்கள் ேபசமுடியாதபடி தடுமாறச்
ெசய்யும்.

௧௬ ஆனால் உம்ைம ேநாக்க ப் பார்க்கும்
ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச அைடயட்டும், அந்த
ஜனங்கள் எப்ேபாதும், “கர்த்தைரத்
துத ப்ேபாம்” என்றுகூறட்டும்.

உம்மால் காப்பாற்றப்பட்டதால் அந்த
ஜனங்கள்உம்ைமேநச க்க றார்கள்.

௧௭ ஆண்டவேர, நான் ஏைழயும்
உதவயற்றவனுமானமனிதன்.

எனக்குஉதவும், என்ைனக்காப்பாற்றும்.
என்ேதவேன,மிகவும்தாமதயாேதயும்.

௪௧
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்

௧ ஏைழகள் ெவற்றெபற உதவ ெசய்யும்
ஒருவன் பல ஆசீர்வாதங்கைளப்
ெபறுவான்.

ெதால்ைலகள் வரும்ேபாது கர்த்தர்
அவைனமீட்பார்.

௨ கர்த்தர் அவைனக் காத்து அவன் வாழ்ைவ
மீட்பார்.

பூமியல்அவன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பான்.
அவைன அழிக்க அவனுைடய
பைகவர்கைள ேதவன்
அனுமதக்கமாட்டார்.
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௩ அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயல்
வழும்ேபாது கர்த்தர் அவனுக்குப்
பலமளிப்பார்.

அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயல்
இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர்
அவைனக்குணப்படுத்துவார்.

௪ நான், “கர்த்தாேவ, என்னிடம்
இரக்கமாயரும்.

நான்உமக்ெகத ராகப் பாவம்ெசய்ேதன்.
ஆனால் என்ைன மன்னித்து என்ைனக்
குணப்படுத்தும்!” என்ேறன்.

௫ என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறத்துத்
தீைமயானவற்ைறப் ேபசனார்கள்.

அவர்கள், “அவன் எப்ேபாது மரித்து,
மறக்கப்படுவான்?” என்றார்கள்.

௬ச லர் என்ைனச்சந்த க்கவந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயல்
நைனப்பைதஎன்னிடம்கூறவல்ைல.

அவர்கள் என்ைனப்பற்றயச் ெசய்த கைள
ெதரிந்துெகாள்ளவந்தார்கள்.

அதன் பறகு அவர்கள் ெசன்று
வதந்த கைளபரப்புக றார்கள்.

௭ என்ைனப்பற்றய தீயெசாற்கைள
என் பைகவர்கள் இரகச யமாக
முணுமுணுக்கறார்கள்.

அவர்கள் எனக்ெகத ராகத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.
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௮ அவர்கள், “அவன் ஏேதா தவுறு ெசய்தான்,
எனேவேநாயுற்றான்.

அவன் குணப்படப் ேபாவதல்ைல”
என்கறார்கள்.

௯ என் ச றந்த நண்பன் என்ேனாடு
சாப்ப ட்டான்.

நான்அவைனநம்ப ேனன்.
ஆனால் இப்ேபாது அவனும்
எனக்ெகத ராகத் தரும்பவ ட்டான்.

௧௦ எனேவ கர்த்தாேவ, என்னிடம்
இரக்கமாயரும்.

நான் குணமாக எழுந்தருக்கட்டும்,
அவர்களுக்குப்பதல்அளிப்ேபன்.

௧௧ கர்த்தாேவ, என் பைகவர்கள் என்ைன
காயப்படுத்தாதருக்கட்டும்.

அப்ேபாது நீர் என்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டீர்
என்பைதஅற ேவன்.

௧௨ நான் களங்கமற்றருந்ேதன். நீர் எனக்கு
ஆதரவளித்தீர்.

என்ைன எழுந்தருக்கப் பண்ணி,
என்ெறன்றும் உமக்குச் ேசைவ
ெசய்யப்பண்ணும்.

௧௩ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர
வாழ்த்துங்கள்.

இவர்இருந்தவரும்இருக்கறவருமானவர்.

ஆெமன்! ஆெமன்!
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௪௨
புத்தகம் 2

ேகாராகன்குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும்
இராகத் தைலவனிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்
௧ நீரூற்றன் தண்ணீருக்காக மானானது

தாகங்ெகாள்ளுகறது.
அவ்வாேற என் ஆத்துமா ேதவேன
உமக்காகத் தாகமைடக றது.

௨ என் ஆத்துமா ஜீவனுள்ள ேதவனுக்காகத்
தாகமைடக றது.

அவைரச் சந்த க்க நான் எப்ேபாது
ேபாேவன்?

௩ என் பைகவன் எப்ேபாதும் என்ைனக் ேகலி
ெசய்து, “உன்ேதவன்எங்ேக?

உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காக அவர்
இன்னமும் வரவல்ைலயா?” என்று
ேகட்க றபடியால் இரவும் பகலும் என்
கண்ணீேரஎன்உணவாயற்று.

௪ ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக்
கூட்டத்தனைர வழிநடத்த
நடந்தைதயும்,

பலேராடு ஓய்வு நாைளக்
ெகாண்டாடியைதயும்,

துதத்துப்பாடல்கைளப்பாடிமக ழ்ந்தைதயும்,
நான் நைனவு கூரும்ேபாது என் உள்ளம்
உைடந்துேபாக றது.
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௫ ஏன் நான் மிகவும் துக்கமாயருக்க
ேவண்டும்?

ஏன் நான் மிகவும் கலங்க ப்ேபாக
ேவண்டும்?

நான் ேதவனுைடய உதவக்காகக்
காத்தருப்ேபன்.

அவைரத் துத க்கும் வாய்ப்பு இன்னும்
எனக்குக்கைடக்கும்.

அவர் என்ைனமீட்பார்.
௬ என் ேதவேன, நான் மிகவும்

துக்கமாயருக்க ேறன்.
எனேவநான்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.

ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து எர்ேமான்
மைலவைரக்கும்

பன் மிசார் மைல (சறுமைல) வைரக்கும்
ேபாேனன்.

௭ பூமியன் ஆழங்களிலிருந்து
ெபாங்கெயழும் தண்ணீைரப்
ேபான்றும், கடலிலிருந்து அைலகள்
ெதாடர்ந்து எழும்புவைதப் ேபான்றும்,
மீண்டும் மீண்டும் ெதால்ைலகள்
என்ைனச்சூழ்ந்தன.

கர்த்தாேவ, உமது அைலகள் என்ைனச்
சூழ்ந்துதாக்குகன்றன.

௮ஒவ்ெவாரு நாளும் கர்த்தர் தமது உண்ைம
அன்ைப ெவளிப்படுத்துகறதனால்
ஒவ்ெவாரு இரவும் அவரது பாடல்கைள
நான்பாடுக ேறன்.
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ஜீவனுள்ள ேதவனிடம் நான்
ெஜப க்க ேறன்.

௯ என் பாைறயான ேதவனிடம் நான்
ேபசுேவன்.

நான், “கர்த்தாேவ, ஏன்என்ைனமறந்தீர்?
என் பைகவரிடமிருந்து தப்பும் வழிைய
எனக்கு நீர் ஏன் காட்டவல்ைல”
என்ேபன்.

௧௦ என் பைகவர்கள் என்ைன இைடவ டாது
ேகலிெசய்து, “உன்ேதவன்எங்ேக?

உன்ைனக் காப்பாற்ற இன்னமும் அவர்
வரவல்ைலயா?”

என்று என்ைனக் ேகட்டு அவர்களின்
ெவறுப்ைபக்காட்டுக றார்கள்.

௧௧ஏன்நான்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்கலக்கம்ெகாள்ளேவண்டும்?

நான் ேதவனுைடய உதவக்காகக்
காத்தருப்ேபன்.

அவைரத் துத க்கும் வாய்ப்பு இன்னும்
எனக்குக்கைடக்கும்.

அவர் என்ைனமீட்பார்!

௪௩
௧ ேதவேன, உம்ைமப் பன்பற்றாதவன்

ஒருவன்இருக்கறான்.
அவன்வஞ்சகன்,ெபாய்யன்.

ேதவேன, நான் நீத மான் என்பைத நரூபயும்,
என்ைனப்பாதுகாத்தருளும்.
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அம்மனிதனிடமிருந்து என்ைனத்
தப்புவயும்.

௨ேதவேன, நீர் என்பாதுகாப்ப டம்.
ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
பைகவரிடமிருந்துதப்பும்வழிையநீர்ஏன்
எனக்குக்காட்டவல்ைல?

௩ ேதவேன, உமது ஒளியும் உண்ைமயும் என்
ேமல்ப காச ப்பதாக.

உமது பரிசுத்த மைலக்கு அைவ
வழிகாட்டும்.

உமது வீட்டிற்கு அைவ என்ைன
வழிநடத்தும்.

௪ நான் ேதவனுைடய பலிபீடத்த ற்கு
வருேவன்.

என்ைன மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடயச்
ெசய்க ற ேதவனிடம் நான்வருேவன்.

ேதவேன, என் ேதவேன, உம்ைமச்
சுரமண்டலத்தால்வாழ்த்துேவன்.

௫ஏன்நான்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்கலக்கம்ெகாள்ளேவண்டும்?

நான் ேதவனுைடய உதவக்காகக்
காத்தருப்ேபன்.

அவைரத் துத க்கும் வாய்ப்பு இன்னும்
எனக்குகைடக்கும்.

அவர் என்ைனமீட்பார்.

௪௪
ேகாராகன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இராகத்
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தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட ‘மஸ்கீல்’
என்னும்பாடல்
௧ ேதவேன, நாங்கள் உம்ைமக் குறத்துக்

ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.
எங்கள் முற்ப தாக்கள் அவர்களுைடய
வாழ்நாளில் நீர் ெசய்தவற்ைற
எங்களுக்குக்கூறயருக்க றார்கள்.

கடந்தகாலத்தல் நீர் ெசய்தவற்ைற
அவர்கள் எங்களுக்குக்
கூறயருக்க றார்கள்.

௨ேதவேன,உமதுமிகுந்தவல்லைமயனால்
ப றரிடமிருந்து இந்த ேதசத்ைத எடுத்து
எங்களுக்குநீர்ெகாடுத்தீர்.

அந்நயர்கைளஅழித்தீர்.
இத்ேதசத்தனின்று அவர்கைளத் துரத்த
வலக்கனீர்.

௩ எங்கள் முற்ப தாக்களின் வாள்கள்
ேதசத்ைதக்ைகப்பற்றவல்ைல.

அவர்களின் பலமான கரங்கள்
அவர்கைளெவற்ற வீரர்களாக்கவல்ைல.

நீர் எங்கள் முன்ேனாேராடிருந்ததால்
அவ்வாறுந கழ்ந்தது.

ேதவேன,உமதுெபரியவல்லைமஎங்கள்
முற்ப தாக்கைளக் காத்தது. ஏெனனில்
நீர்அவர்கைளேநச த்தீர்.

௪என்ேதவேன, நீர் என்அரசர்.
நீர் கட்டைளயடும், யாக்ேகாபன்
ஜனங்கைள ெவற்ற க்கு ேநராக
வழிநடத்தும்.
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௫ என் ேதவேன, உமது உதவயால்
பைகவர்கைளத்துரத்துேவாம்.

உமது ெபயரின் உதவ ேயாடு
பைகவர்கள்மீதுநடப்ேபாம்.

௬ நான் என் வல்லுகைளயும், அம்புகைளயும்
நம்பமாட்ேடன்.

என்வாள்என்ைனக்காப்பாற்றாது.
௭ ேதவேன, நீர் எங்கைள எக ப்தலிருந்து

மீட்டீர்.
எங்கள் பைகவர்கைள ெவட்கமைடயச்
ெசய்தீர்.

௮ ேதவைன நாங்கள் எப்ெபாழுதும்
துத ப்ேபாம்.

உமதுநாமத்ைதஎந்நாளும்துத ப்ேபாம்!

௯ ஆனால், ேதவேன, நீர் எங்கைள வ ட்டு
வலகனீர்.

நீர் எங்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்க றீர்.
யுத்தத்த ற்குநீர் எங்கேளாடுவரவல்ைல.

௧௦ எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளத் துரத்தச்
ெசய்தீர்.

எங்கள் பைகவர்கள் எங்கள் ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௧௧உணவாகும்ஆடுகைளப்ேபால் எங்கைளக்
ெகாடுத்துவ ட்டீர்.

ேதசங்களில் எல்லாம் எங்கைளச்
ச தறடித்தீர்.

௧௨ ேதவேன, உமது ஜனங்கைள எந்தப்
பயனுமின்ற வற்றுப்ேபாட்டீர்.
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நீர் எங்கைளவைலேபசவுமில்ைல.
௧௩ எங்கள் அயலாரிடம் எங்கைள

ந ந்ைதயாக்கனீர்.
அயலார்கள்எங்கைளப்பார்த்துநைகத்து
எங்கைளக் ேகலிெசய்க றார்கள்.

௧௪ஜனங்கள்கூறும் ேவடிக்ைகக் கைதகளில்
ஒன்றாேனாம்.

தங்களுக்ெகன நாடற்ற ஜனங்கள்
கூட எங்கைளப் பார்த்து நைகத்துத்
தைலையக்குலுக்குகறார்கள்.

௧௫நான்நாணத்தால்மூடப்பட்ேடன்.
நான் முழுவதும் ெவட்கத்தால்
நாணுகேறன்.

௧௬ என் பைகவர்கள் என்ைன அவமானப்படச்
ெசய்தனர்.

என் பைகவர்கள் என்ைனக் ேகலி
ெசய்வதன் மூலம் பழிவாங்க முயற்ச
ெசய்க றார்கள்.

௧௭ேதவேன,நாங்கள்உம்ைமமறக்கவல்ைல.
ஆயனும் நீர் இவற்ைறெயல்லாம்
எங்களுக்குச்ெசய்க றீர்.

உம்ேமாடு உடன்படிக்ைக ெசய்து
ெகாண்டேபாது நாங்கள்
ெபாய்யுைரக்கவல்ைல.

௧௮ ேதவேன, நாங்கள் உம்ைம வ ட்டு வலக ச்
ெசல்லவல்ைல.

உம்ைமப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தவல்ைல.



சங்கீதம்௪௪:௧௯ cxix சங்கீதம்௪௪:௨௫

௧௯ ஆனால் ேதவேன, ஓநாய்கள் வாழும்
இடத்தல்எங்கைளத்தள்ளினீர்.

மரண இருைளப் ேபான்ற இடத்தல்
எங்கைளைவத்தீர்.

௨௦ ேதவனுைடய நாமத்ைத நாங்கள்
மறந்ேதாமா?

ப ற ெதய்வங்களிடம் ெஜப த்ேதாமா?
இல்ைல!

௨௧ உண்ைமயாகேவ, ேதவன் இவற்ைற
அறகறார்.

எங்கள் ஆழ்ந்த இரகச யங்கைளயும்
அவர்அற ந்தருக்க றார்.

௨௨ ேதவேன, உமக்காக ஒவ்ெவாரு நாளும்
நாங்கள்ெகால்லப்படுக ேறாம்.

ெகால்லப்படுவதற்குஅைழத்துச்ெசல்லப்படும்
ஆடுகைளப் ேபாலாேனாம்.

௨௩என்ஆண்டவேர, எழுந்தரும்!
ஏன்ந த்தைரெசய்க றீர்? எழுந்தரும்!
எப்ெபாழுதும் எங்கைளக் ைகவ ட்டு
வ டாேதயும்.

௨௪ ேதவேன, எங்களிடமிருந்து ஏன் ஒளிந்து
ெகாண்டிருக்க றீர்?

எங்கள் ேவதைனகைளயும்,
ெதால்ைலகைளயும் நீர் மறந்து
வ ட்டீரா?

௨௫நாங்கள்புழுதயல்தள்ளப்பட்ேடாம்,
தைரயன்ேமல் தைலகுப்புறப்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
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௨௬ ேதவேன, எழுந்தருந்து எங்களுக்கு
உதவும்.

உமது உண்ைமயான அன்பனால்
எங்கைளப்பாதுகாத்தருளும்.

௪௫

“ேசாஷனீம்” என்னும் இைசக்கருவயல்
வாச க்க ேகாரா குடும்பத்தனரின் இராகத்
தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட, ஒரு
ேநசத்தன்பாடல்
௧அரசனுக்கு இவற்ைற எழுதுைகயல் அழகு

ெசாற்கள்என்இதயத்ைதந ரப்பும்.
ேதர்ந்த எழுத்தாளனின் எழுதுேகால்
ெவளிப்படுத்தும் ெசாற்களாய்
என் நாவலிருந்து ெசாற்கள்
ெவளிப்படுகன்றன.

௨நீேர யாவரினும்அழகானவர்!
நீர் ேபச்ச ல் வல்லவர், எனேவ ேதவன்
உம்ைமஎன்ெறன்றும்ஆசீர்வத ப்பார்.

௩வாைளஎடும்.
ேமன்ைமயானஆைடகைளஅணியும்.

௪நீர்அற்புதமாகக் காட்ச யளிக்க றீர்!
நன்ைமக்காகவும், நீத க்காகவும் ெசன்று
ேபாரில் ெவல்லும்.

அத சயங்கைளச் ெசய்வதற்கு
வல்லைமமிக்க உமது வலக்கரத்ைதப்
பயன்படுத்தும்.
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௫உமதுஅம்புகள்ஆயத்தமாயுள்ளன.
நீர் பலைரத் ேதாற்கடிப்பீர். உமது
பைகவர்கள்மீதுஅரசனாயரும்.

௬ ேதவேன, உமது ஆட்ச என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

நன்ைமேயஉமதுெசங்ேகாலாகும்.
௭ நீர் நன்ைமைய வரும்ப த் தீைமையப்

பைகக்க றீர்.
எனேவஉமதுேதவன்உம்நண்பர்களுக்கு
ேமலாகஉம்ைமஅரசனாக்கனார்.

௮ ெவள்ைளப்ேபாளம், இலவங்கம், சந்தனம்
ஆகயவற்றன் நறுமணம் உம்
ஆைடகளில்வீசும்.

தந்தத்தால்மூடப்பட்டஅரண்மைனகளிலிருந்து
உம்ைமமக ழ்வூட்டும்இைசபரவும்.

௯ மணத்ேதாழியேர அரசனின் குமாரத்த கள்
ஆவர்.

உமது வலப் பக்கத்தல் மணப்ெபண்
ெபான்க ரீடம்சூடிந ற்க றாள்.

௧௦மகேள, ேகள்,
கவனமாகக் ேகள், நீ புரிந்துெகாள்வாய்.

உன் ஜனங்கைளயும், உன் தந்ைதயன்
குடும்பத்ைதயும்மறந்துவடு.

௧௧அரசர்உன்அழைகவரும்புக றார்.
அவர்உன்புதுமணமகன்.

நீஅவைரப்ெபருைமப்படுத்துவாய்.
௧௨ தீருவன் ெசல்வந்தர்கள் ஜனங்கள்

உனக்குப்பரிசுகள்தருவார்கள்.
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அவர்கள் உன்ைனக் காண
வரும்புவார்கள்.

௧௩அரசகுமாரத்த
ெபான்னில் பத க்கப் ெபற்ற
வைலயுயர்ந்த அழகய மணிையப்
ேபான்றவள்.

௧௪ மணமகள் அழகய ஆைடயணிந்து
அரசனிடம்அைழத்துவரப்பட்டாள்.

மணத் ேதாழியர் அவைளத்
ெதாடர்ந்தனர்.

௧௫அவர்கள்மக ழ்ச்ச ெபாங்கவந்தனர்.
மனமக ழ்ேவாடு அரண்மைனக்குள்
நுைழந்தனர்.

௧௬அரேச, உம் மகன்கள் உமக்குப் பன்ஆட்ச
ெசய்வார்கள்.

ேதசம் முழுவதும் அவர்கைள ஆளச்
ெசய்வீர்.

௧௭உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்புகழ்ெபறச்
ெசய்ேவன்.

என்ெறன்றும் ஜனங்கள் உம்ைமத்
துத ப்பார்கள்.

௪௬
அலேமாத் என்னும் கருவயல்

வாச க்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட ேகாராகன்
குடும்பத்தன் இராகத் தைலவனுக்கு, ஒரு
பாடல்
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௧ ேதவன் நம் வல்லைமயன்
ஊற்றாயருக்க றார்.

ெதால்ைலகள் சூழ்ைகயல் நாம்
அவரிடமிருந்து எப்ெபாழுதும் உதவ
ெபறலாம்.

௨எனேவபூமி நடுங்கனாலும்,
மைலகள் கடலில் வீழ்ந்தாலும் நாம்
அஞ்ேசாம்.

௩கடல்ெகாந்தளித்துஇருள்சூழ்ந்தாலும்
பர்வ தங்கள் நடுங்க அத ர்ந்தாலும் நாம்
அஞ்ேசாம்.

௪உன்னதேதவனுைடயபரிசுத்த நகரத்த ற்கு,
மக ழ்ச்ச அளிக்க ற ஓைடகைளயுைடய
நத ஒன்றுஇருக்கறது.

௫ அந்நகரம் அழியாதபடி ேதவன்
அங்கருக்க றார்.

சூரிய உதயத்த ற்குமுன் ேதவன் அதற்கு
உதவுவார்.

௬ேதசங்கள்பயத்தால்நடுங்கும்.
கர்த்தர் சத்தமிடுைகயல் அந்த
இராஜ்யங்கள்வழும்,பூமி சீர்குைலயும்.

௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
நம்ேமாடிருக்க றார்.

யாக்ேகாபன் ேதவன் நமது
பாதுகாப்ப டம்.

௮ கர்த்தர் ெசய்யும் வல்லைம மிக்க
காரியங்கைளப்பாருங்கள்.
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அவர் பூமியன்ேமல் ெசய்துள்ள
பயத்த ற்குரிய காரியங்கைளப்
பாருங்கள்.

௯ பூமியல் எவ்வ டத்தல் ேபார் ந கழ்ந்தாலும்
கர்த்தர்அைதநறுத்தவல்லவர்.

வீரர்களின் வல்லுகைள அவர் முறத்து
அவர்கள் ஈட்டிகைளச் ச தறடிக்க றார்.

இரதங்கைள ெநருப்பனால் அழிக்க
ேதவன்வல்லவர்.

௧௦ ேதவன், “நீங்கள் சண்ைடயடுவைத
நறுத்த அைமதயாயருந்து நாேன
ேதவன்எனஉணருங்கள்!

நான் பூமியல் ெபருைமயுற்று
ேதசங்களில்வாழ்த்தப்படுேவன்”என்று
கூறனார்.

௧௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
நம்ேமாடிருக்க றார்.

யாக்ேகாபன் ேதவன் நமது
பாதுகாப்ப டம்.

௪௭
ேகாராகன் குடும்பத்தன் இராகத்

தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருபாடல்
௧சகலஜனங்கேள,ைககைளத்தட்டுங்கள்,

ேதவைன ேநாக்க மக ழ்ச்ச யால்
சத்தமிடுங்கள்.

௨ உன்னதமான கர்த்தர் நமது
பயத்த ற்குரியவர்.
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பூமிெயங்கும்அவர் ேபரரசர்.
௩ ப றைரத் ேதாற்கடிக்க அவர் நமக்கு

உதவுகறார்.
அத்ேதசங்கைளநம்ஆளுைகக்குட்படுத்துகறார்.

௪ ேதவன் நம் ேதசத்ைத நமக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

தான் ேநச த்த யாக்ேகாப ற்காக அந்த
அத சய ேதசத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௫எக்காளமும்ெகாம்பும்முழங்க,
கர்த்தர் அவரது சங்காசனத்தல்
ஏறுகறார்.

௬ ேதவைனத் துதத்துப் பாடுங்கள், துதத்துப்
பாடுங்கள்.

நம் அரசைரத் துத த்துப் பாடுங்கள்,
துதத்துப் பாடுங்கள்.

௭அகலஉலகத்த ற்கும் ேதவேனஅரசர்.
துத ப் பாடல்கைளப்பாடுங்கள்.

௮ பரிசுத்த சங்காசனத்தல் ேதவன்
அமருகறார்.

எல்லாத் ேதசங்கைளயும் ேதவன்
ஆளுகறார்.

௯ஆப ரகாமின் ேதவனுைடயஜனங்கைளத்
ேதசங்களின்தைலவர்கள்சந்த ப்பார்கள்.

எல்லாத் ேதசங்களின் எல்லாத்
தைலவர்களும்ேதவனுக்குரியவர்கள்.

ேதவேனஎல்ேலாரிலும்ேமன்ைமயானவர்.



சங்கீதம்௪௮:௧ cxxvi சங்கீதம்௪௮:௮

௪௮
ேகாராகன்புத்த ரருக்குஅளிக்கப்பட்டஒரு

துதயன்பாடல்
௧கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.

ேதவன் தமது பரிசுத்த நகரில்
துத க்குரியவர்.

௨ேதவனுைடயபரிசுத்த நகரம்அழகானது.
அது உலைக சுற்றயுள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும் மக ழ்ச்ச யைடச்
ெசய்யும்.

சீேயான்மைலஉயர்ந்த, பரிசுத்த மைல.
அதுேவேபரரசரின் நகரமாகும்.

௩அந்நகரத்துஅரண்மைனகளில்
ேதவேன ேகாட்ைட என்று
எண்ணப்படுவார்.

௪ஒருமுைற, ச லஅரசர்கள் சந்த த்து,
இந்நகைரத் தாக்கத் த ட்டமிட்டார்கள்.

அவர்கள் ஒருமித்து நகைர ேநாக்க
அணிவகுத்தார்கள்.

௫ அவ்வரசர்கள் அந்நகைரக் கண்டதும்,
ஆச்சரியமைடந்து, பயந்து, தரும்ப
ஓடினார்கள்.

௬அச்சம்அவர்கைளஆட்ெகாண்டது.
அவர்கள்பயத்தால்நடுங்கனார்கள்.

௭ேதவேன, நீர்வலியகழக்குக்காற்றால்
ெபருங்கப்பல்கைளஉைடத்தீர்.

௮ஆம், உமது வல்லைமயான காரியங்கைள
நாங்கள்ேகள்வப்பட்ேடாம்.
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ஆனால், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருைடய நகரில், எங்கள்
ேதவனுைடய நகரில் அது
ந கழக்கண்ேடாம்.

ேதவன்அந்நகைரஎன்றும்வலிைமயுள்ள
நகராக்கனார்.

௯ ேதவேன, உமது ஆலயத்தல் உமது
அன்பான தயைவக் கவனமாக
நைனத்துப்பார்த்ேதாம்.

௧௦ேதவேன, நீர் புகழ்வாய்ந்தவர்,
பூமிெயங்கும் ஜனங்கள் உம்ைமத்
துத க்கன்றனர்.

நீர் மிக நல்லவர் என்பைத அைனவரும்
அற ேவாம்.

௧௧ ேதவேன, உமது நல்ல முடிவுகளால்
சீேயான்மைலமக ழ்க றது.

யூதாவன்ஊர்கள்களிகூருகன்றன.
௧௨சீேயாைனச்சுற்ற நட.

நகைரப் பார். ேகாபுரங்கைள
எண்ணிப்பார்.

௧௩அந்தஉயர்ந்தசுவர்கைளப்பார்.
சீேயானின் அரண்மைனகைள
வயப்புடன்பார்.

வரும் தைலமுைறக்கு அைதப்பற்ற நீ
கூறலாம்.

௧௪ இந்த ேதவன் என்ெறன்றும்
உண்ைமயாகேவநமதுேதவன்.
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அவர் என்ெறன்றும் நம்ைம வழி
நடத்துவார்.

௪௯
ேகாராகன் புத்த ரரின், இராகத்

தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருபாடல்
௧எல்லா ேதசங்கேள,இைதக் ேகளுங்கள்.

பூமியல் வாழும் ஜனங்கேள, எல்ேலாரும்
இைதக் ேகளுங்கள்.

௨ ஏைழயும் பணக்காரருமான ஒவ்ெவாரு
வரும் ேகட்கேவண்டும்.

௩ ஞானமும் புத்த சாலித்தனமுமான சல
ெசய்த கைள நான் உங்களுக்குக்
கூறுேவன்.

௪நான்உவைமயானகைதகைளக் ேகட்ேடன்.
இப்ேபாது என் சுரமண்டலத்ைத
இைசத்து அக்கைதகளின் பாடல்கைள
உங்களுக்குப்பாடுேவன்.

௫ெதால்ைலகள்வரும்ேபாதுநான்ஏன்அஞ்ச
ேவண்டும்?

தீேயார் என்ைனச் சூழ்ந்து அகப்படுத்த
முயலும்ேபாது நான் ஏன்
அஞ்சேவண்டும்?

௬ பலமும் ெசல்வமும் தங்கைளப் பாதுகாக்கு
ெமன்றுசலர் நைனக்கறார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்மூடர்கேள.
௭மனிதனான எந்த நண்பனும்உன்ைனமீட்க

இயலாது.
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நீ ேதவனுக்குலஞ்சம்தரமுடியாது.
௮ ஒருவன் தனது ஜீவைன

மீட்டுக்ெகாள்வதற்குரிய பணத்ைத
ஒருேபாதும் சம்பாத த்துவ டமுடியாது.

௯ என்ெறன்றும் வாழும் உரிைமையப்
ெபறவும்,

கல்லைறயல் தன் உடல் அழியாமல்
காக்கவும், ேதைவயான பணத்ைத
ஒருவன்ஒருேபாதும்அைடயமுடியாது.

௧௦பாருங்கள்,மூடரும்அறவீனரும்மடிவைதப்
ேபாலேவ,ஞானிகளும்இறக்க றார்கள்.

ப றர் அவர்களின் ெசல்வத்ைதப்
ெபறுகறார்கள்.

௧௧கல்லைறேய என்ெறன்றும் ஒருவனது புது
வீடாகும்.

அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான பல
நலங்கள் எந்த மாற்றத்ைதயும்
ஏற்படுத்துவதல்ைல.

௧௨ ச லர் ெசல்வந்தராயருந்தாலும் இங்ேக
ந ரந்தரமாகவாழ்ந்துவ டமுடியாது.

எல்ேலாரும் மிருகங்கைளப்ேபாலேவ
மடிவார்கள்.

௧௩மூடரானமனிதருக்கும்,
தங்கள் ெசல்வங்களினால்
தருப்தயைடந்தருக்க ற
அைனவருக்கும் இதுேவ
சம்பவக்க றது.

௧௪ எல்லா ஜனங்களும் ஆட்டு மந்ைதையப்
ேபான்ேறஇருக்கன்றனர்.
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கல்லைறேய அவர்கள் வாசஸ்தலம்,
மரணேமஅவர்கள்ேமய்ப்பன்.

அவர்கள் சரீரங்கள் அழிந்து
கல்லைறக்குள்நாறும்.

௧௫ ஆனால் ேதவன் எனக்காக வைலையக்
ெகாடுத்துஎன்உயைரமீட்பார்.

கல்லைறயன் வலிைமயலிருந்து
என்ைனஅவர்மீட்பார்!

௧௬ ச லர் ெசல்வந்தராயருப்பதனால்
அவர்களுக்குஅஞ்சாதீர்கள்.

ச லர் ெபரிய அழகய மாளிைககளில்
வச ப்பதால் அவர்களுக்கு
அஞ்சாதீர்கள்.

௧௭ அவர்கள் இறக்கும்ேபாது தங்கேளாடு
எந்தப் ெபாருைளயும் எடுத்துச்
ெசல்லமாட்டார்கள்.

அந்த அழகய ெபாருட்களில் எைதயும்
அவர்கள்எடுத்துச்ெசல்லமுடியாது.

௧௮ மனிதர்கள் வாழ்நாளின்ேபாது ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும்.

ேதவன் மனிதருக்கு நல்லவற்ைறச்
ெசய்ைகயல் அவர்கள் ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும்.

௧௯ அந்த ஜனங்கள் தங்கள்
முற்ப தாக்கேளாடு ெசன்று
அைடயுங்காலம்வரும்.
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அவர்கள் மீண்டும் பகலின் ஒளிையக்
காண்பதல்ைல.

௨௦ ஜனங்கள் ெசல்வத்ைதத் தங்களுக்ெகன
ைவத்துக்ெகாள்ளமுடியாது.

மிருகங்கைளப் ேபாலேவ
ஒவ்ெவாருவனும்மரிப்பான்.

௫௦
ஆசாபன்பாடல்களில்ஒன்று

௧ ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனாகய
கர்த்தர் ேபசுக றார்.

சூரியன் உதக்குமிடத்தலிருந்து அது
மைறகற இடம் வைரக்குமுள்ள
பூமியன் எல்லா ஜனங்கைளயும்
அைழக்க றார்.

௨ சீேயானிலிருந்து ப ரகாச க்கும் ேதவன்
அழகானவர்.

௩ நம் ேதவன் வருகறார், அவர் அைமதயாக
இரார்.

அவருக்கு முன்ேன ெநருப்பு எரியும்.
அவைரச்சூழ்ந்துபுயல்வீசும்.

௪தமதுஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பதற்கு
நமது ேதவன் பூமிையயும் வானத்ைதயும்
அைழக்க றார்.

௫ ேதவன் கூறுகறதாவது, “என்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்கேள,

என்ைனச்சூழ்ந்துநல்லுங்கள்.
என்ைனவணங்குகறவர்கேள,வாருங்கள்.
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நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் ஒரு
உடன்படிக்ைகெசய்துள்ேளாம்.”

௬ேதவேனநயாயாத பத ,
வானங்கள் அவரது நன்ைமகைளக்
கூறும்.

௭ “எனது ஜனங்கேள, நான் கூறுவைதக்
ேகளுங்கள்!

இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, உங்களுக்கு
எத ரான எனது சாட்சையக்
காட்டுேவன்.

நாேனஉங்கள்ேதவன்.
௮ உங்கள் பலிகைளக் குறத்து நான் குைற

கூறமாட்ேடன்.
எப்ேபாதும் இஸ்ரேவலராக ய நீங்கள்
உங்கள் தகனபலிகைள என்னிடம்
ஒவ்ெவாருநாளும்ெகாண்டுவந்தீர்கள்.

௯உங்கள்வீட்டின்எருதுகைளேயா
உங்கள்மந்ைதயன்ஆடுகைளேயா நான்
எடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல.

௧௦எனக்குஅம்மிருகங்கள்ேதைவயல்ைல.
காட்டின் மிருகங்கள் எனக்குச்
ெசாந்தமானைவ.

மைலகளிலுள்ள பல்லாய ரம் மிருகங்கள்
எல்லாம் எனக்குச்ெசாந்தமானைவ.

௧௧ உயர்ந்த மைலயன் ஒவ்ெவாரு
பறைவையயும்நான்அற ேவன்.

மைலயன்ேமல் அைசயும்
ெபாருட்கெளல்லாம் என்னுைடயைவ.
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௧௨ எனக்குப் பச யல்ைல! எனக்குப்
பச த்தாலும் உணவுக்காக உன்ைனக்
ேகட்கமாட்ேடன்.

உலகமும் அதன் அைனத்துப்
ெபாருள்களும் எனக்குச்
ெசாந்தமானைவ.

௧௩ எருதுகளின் மாமிசத்ைத நான்
புச ப்பதல்ைல.

ஆடுகளின் இரத்தத்ைத நான்
குடிக்கமாட்ேடன்” என்று ேதவன்
கூறுகறார்.

௧௪ எனேவ ஸ்ேதாத்த ர பலிகைள
ேதவனுக்குக்ெகாண்டுவந்துஅவேராடு
இருக்கும்படிவாருங்கள்.

நீங்கள் மிக உன்னதமான ேதவனுக்கு
வாக்குறுத பண்ணினீர்கள்.

எனேவ வாக்களித்த ெபாருள்கைள
அவருக்குக்ெகாடுங்கள்.

௧௫ ேதவன், “இஸ்ரேவலேர, துன்பம்
ேநர்ைகயல் என்னிடம் வண்ணப்பம்
ெசய்யுங்கள்!

நான்உங்களுக்குஉதவுேவன்.
நீங்கள் அப்ேபாது என்ைன
மகைமப்படுத்த முடியும்” என்று
கூறுகறார்.

௧௬ேதவன்தீேயாைரப்பார்த்து, “நீங்கள்எனது
சட்டங்கைளக்குறத்துப் ேபசுக றீர்கள்.
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எனது உடன்படிக்ைகையக் குறத்துப்
ேபசுக றீர்கள்.

௧௭ஆனால் நான் உங்கைளத் தருத்தும்ேபாது
அைதஏன்ெவறுக்கறீர்கள்?

நான் கூறும் காரியங்கைள ஏன்
புறக்கணிக்க றீர்கள்?

௧௮ நீங்கள் ஒரு தருடைனப் பார்க்க றீர்கள்,
அவேனாடு ேசர்வதற்காகஓடுகறீர்கள்.

வபச்சாரமாக ய பாவத்ைதச்
ெசய்க றவர்கேளாடு நீங்களும்
படுக்ைகயல்குதக்க றீர்கள்.

௧௯ நீங்கள் தீயவற்ைறப் ேபச ப் ெபாய்கைளச்
ெசால்க றீர்கள்.

௨௦ உங்கள் ெசாந்த சேகாதரைரயும்
ப றைரயும் குற த்து எப்ேபாதும்
தீயவற்ைறேயெசால்க றீர்கள்.

௨௧ நீங்கள் இத்தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்க றீர்கள், நான் அைமதயாக
இருப்ேபன்என்றுநைனக்கறீர்கள்.

நீங்கள்எைதயும்ெசால்லாதருக்க றீர்கள்,
நானும் அைமதயாக இருப்ேபன் என்று
நைனக்கறீர்கள்.

ஆனால்நான்அைமதயாகஇேரன்!
நீங்கள் அைதத் ெதளிவாக உணரும்படி
நான்ெசய்ேவன்.

உங்கள் முகத்த ற்ெகத ராக உங்கைள
வமர்ச ப்ேபன்!

௨௨நீங்கள்ேதவைனமறந்தருக்க றீர்கள்.
உங்கைளக்க ழித்ெதறயும்முன்னர்
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நீங்கள்அைதநன்குபுரிந்துெகாள்ளுங்கள்!
அது நகழந்தால் உங்கைள மீட்பவர்
எவருமில்ைல!

௨௩ எனேவ ஒருவன் ஸ்ேதாத்த ர
காணிக்ைக ெசலுத்தனால்
அவன் என்ைன உண்ைமய ேலேய
மகைமப்படுத்துகறான்.

ஒருவன் அவனது வாழ்க்ைகைய
மாற்றயைமத்தால் அப்ேபாது நான்
அவனுக்கு ேதவனுைடய காக்கும்
வல்லைமையக் காட்டுேவன்”
என்கறார்.

௫௧
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது எழுதய

பாடல்.பத்ேசபாேளாடு தாவீது ெசய்த
பாவத்த ற்குப் ப றகு தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தான் தாவீத டம் ெசன்ற காலத்தல் இது
பாடப்பட்டது.
௧ ேதவேன உமது மிகுந்த அன்பான

தயவனாலும் மிகுந்த
இரக்கத்தனாலும் என்னிடம்
இரக்கமாயரும்.

என்பாவங்கைளஅழித்துவடும்.
௨ ேதவேன, எனது குற்றத்ைதத்

துைடத்துவடும்.
என்பாவங்கைளக்கழுவவடும்.
என்ைனமீண்டும்தூய்ைமப்படுத்தும்!
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௩நான்பாவம்ெசய்ேதெனனஅற ேவன்.
அப்பாவங்கைள எப்ேபாதும் நான்
காண்க ேறன்.

௪ நீர் தவெறனக்கூறும் காரியங்கைளச்
ெசய்ேதன்.

ேதவேன, நான் உமக்கு வ ேராதமாக
பாவம்ெசய்ேதன்.

நான் தவறு ெசய்தவன் என்பைதயும்,
நீர் ந யாயமானவர் என்பைதயும்,
ஜனங்கள்அறயும் ெபாருட்டுஇவற்ைற
அறக்ைகயடுக ேறன்.

உமதுமுடிவுகள்நயாயமாைனைவ.
௫நான்பாவத்தல்ப றந்ேதன்.

என் தாய் என்ைனப் பாவத்தல்
கருவுற்றாள்.

௬ ேதவேன! நான் உண்ைமயும் ேநர்ைமயும்
உள்ளவனாகவரும்பனால்

உண்ைமயான ஞானத்ைத என்னுள்ேள
ைவயும்.

௭ ஈேசாப்பு ெசடியால் என்ைனத்
தூய்ைமயாக்கும்.

பனிையக் காட்டிலும் நான்
ெவண்ைமயாகும் வைர என்ைனக்
கழுவும்!

௮ என்ைன மகழ்ச்ச யாக்கும். மீண்டும்
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும் வைகையக்
கூறும்.

நீர் ெநாறுக்கன என் எலும்புகள் மீண்டும்
மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்.
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௯எனதுபாவங்கைளப்பாராேதயும்!
அவற்ைறெயல்லாம் நீக்கவடும்

௧௦ ேதவேன, எனக்குள் ஒரு பரிசுத்த
இருதயத்ைதச் சருஷ்டியும்!

எனதுஆவையமீண்டும்பலமாக்கும்.
௧௧என்ைனத்தூரத்தள்ளாேதயும்!

என்னிடமிருந்து உமது பரிசுத்த ஆவைய
எடுத்துவ டாேதயும்!

௧௨உமதுஉதவ என்ைனமகழ்வக்க றது!
மீண்டும் அந்தச் சந்ேதாஷத்ைத எனக்குக்
ெகாடும்.

எனது ஆவையப் பலப்படுத்த
உமக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத் தயாராக
இருக்கச்ெசய்யும்.

௧௩ நீர் கூறும் வாழ்க்ைக ெநறையப்
பாவ களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்,

அவர்கள்உம்மிடம் தரும்புவார்கள்.
௧௪ ேதவேன, என்ைனக் ெகாைலக்

குற்றவாளியாக்காேதயும்.
என்ேதவேன, நீேர எனதுமீட்பர்.

நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத நான் பாடச்
ெசய்யும்.

௧௫ என் ஆண்டவேர, நான் என் வாையத்
த றந்துஉம்ைமத்துத த்துப் பாடுேவன்!

௧௬நீர் பலிகைளவரும்பவல்ைல.
நீர்வரும்பாதபலிகைளநான்ெகாடுக்கத்
ேதைவயல்ைல!

௧௭ேதவன்வரும்பும் பலிபணிவானஆவேய.
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ேதவேன, உைடந்து ெநாறுங்க ப்ேபான
இருதயத்ேதாடு உம்மிடம் வருபவைர
நீர் தள்ளிவ டமாட்டீர்.

௧௮ ேதவேன, சீேயானிடம் நல்லவராகவும்
இரக்கமுைடயவராகவும்இரும்.

எருசேலமின்சுவர்கைளஎழுப்பும்.
௧௯ அப்ேபாது நீர் நல்ல பலிகைளயும் தகன

பலிமுழுவைதயும்ஏற்றுமக ழமுடியும்.
ஜனங்கள் மீண்டும் உமது பலிபீடத்தல்
காைளகைளப்பலியடுவார்கள்.

௫௨

இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது
அளித்த மஸ்கீல் என்னும் பாடல் “தாவீது
அபெமேலக்கன் வீட்டில் இருக்கறான் என்று
ஏேதாமியனாகய ேதாேவக் சவுலிடம் ேபாய்
கூறயசமயத்தல்பாடப்பட்ட பாடல்.
௧ ெபரிய மனிதேன, நீ ெசய்யும் தீய

ெசயல்கைளக் குறத்து ஏன் ெபருைம
ெகாள்க றாய்?

நீ ேதவனுக்குமுன்மத ப்பற்றவனாவாய்.
நாள் முழுவதும் தீைம ெசய்யேவ

த ட்டமிடுக றாய்.
௨நீமூடத்தனமானத ட்டங்கைளவகுக்கறாய்.

உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரக்கத்தையப்
ேபான்றுஆபத்தானது.
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நீ எப்ேபாதும் ெபாய் ேபச , யாைரேயனும்
ஏமாற்றமுயல்கறாய்.

௩ நீ நன்ைமையப் பார்க்கலும் தீைமைய
வரும்புக றாய்.

உண்ைமையக் காட்டிலும் ெபாய்ேபச
முயல்கறாய்.

௪ நீயும் உனது ெபாய்கூறும் நாவும்
ஜனங்கைளத்துன்புறுத்தவரும்பும்.

௫ எனேவ ேதவன் உன்ைன என்ைறக்கும்
அழிப்பார்!

அவர் உன்ைன உனது வீட்டிலிருந்து*
இழுத்துஎறவார்.

அவர் உன்ைனக் ெகால்வார், உனக்குச்
சந்தத இராது.

௬நல்ேலார்இதைனக்காண்பார்கள்.
ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர மத த்து
வாழஅவர்கள்கற்பார்கள்.

அவர்கள்உன்ைனப்பார்த்துநைகத்து,
௭ “ேதவைனச் சார்ந்து வாழாத
மனிதனுக்குந கழ்ந்தைதப் பாருங்கள்.

அம்மனிதன் தனது ெசல்வமும்,
ெபாய்களும் தன்ைனக் காக்கும் என்று
நம்ப க்ெகாண்டிருந்தான்” என்பார்கள்.

* ௫௨:௫: வீடு இது சரீரத்ைதக் குற க்கும். ேதவன்
ஒருவைன அழிப்பார் என்பைதக் கவைதயல் ெசால்லும்
வைகஇது.
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௮ ஆனால் நான் ேதவனுைடய ஆலயத்தல்,
ெநடுங்காலம் வாழும் பச்ைசயான
ஒலிவமரத்ைதப்ேபாலிருப்ேபன்.

ேதவனுைடயஅன்ைபநான்என்ெறன்றும்
நம்புேவன்.

௯ ேதவேன, நீர் ெசய்த காரியங்களுக்காக
நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

நான் உமது நாமத்ைத உம் சீடர்களுக்கு
முன்பாகப் ேபசுேவன்.

ஏெனனில் அது மிகவும் நல்லதாக
இருக்க றது.

௫௩

மகலாத் என்னும் கருவைய இைசக்கும்
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த ஒரு
மஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
௧ ேதவன் இல்ைல என்று மூடன் மட்டுேம

நைனப்பான்.
அத்தைகயமனிதர்கள்ெகட்டவர்களாகவும்
தீயவர்களாகவும்அருவருப்பானவர்களாகவும்
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள் நல்ல காரியங்கைளச்
ெசய்வதல்ைல.

௨ ேதவனுக்காக எத ர்ேநாக்கயருக்கும்
ஞானமுள்ளவர்கள்உண்ேடா என்று

பரேலாகத்தலிருந்து ேதவன் நம்ைமக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
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௩ஆனால் ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன வட்டு
வழி வலக ப் ேபானார்கள்.

ஒவ்ெவாருமனிதனும்தீயவன்.
நன்ைமயானகாரியத்ைதச்ெசய்பவன்

ஒருவன்கூடஇல்ைல.

௪ ேதவன்: “அத்தீேயார் ந ச்சயமாக
உண்ைமையஅறவர்!

ஆனால் அவர்கள் என்னிடம் ெஜப ப்
பதல்ைல.

தங்கள் உணைவ உண்பைதப் ேபால்
தீேயார் வைரந்து என் ஜனங்கைள
அழிக்கக் காத்தருக்க றார்கள்”
என்கறார்.

௫ ஆனால் அந்த தீேயார்கள் முன்பு
ஒருேபாதும் அஞ்சாத அளவுக்கு
அஞ்சுவார்கள்.

அத்தீேயார்இஸ்ரேவலரின் பைகவர்கள்.
அத்தீேயாைரக் ேதவன்தள்ளிவ ட்டார்.

எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள்
அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்கள்.

அத்தீேயாரின் எலும்புகைள ேதவன்
ச தறடிப்பார்.

௬ சீேயானிலிருந்து இஸ்ரேவலருக்கு ெவற்ற
வருவதாக.

ேதவன், அவர்கள் ெவற்றெபற
உதவுவார்.
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அடிைமத்தனத்தலிருந்து ேதவன் தமது
ஜனங்கைள மீட்கும்ேபாது யாக்ேகாபு
களிகூருவான்.

இஸ்ரேவல்மிகுந்தமக ழ்ச்ச ெகாள்வான்.

௫௪

இைசக் கருவகைள இைசக்கும் இராகத்
தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல்
என்னும் பாடல்களுள் ஒன்று. சீப்பூரார்
சவுலிடம்வந்து, “எங்கள்ஜனங்கள் மத்தயல்
தாவீது ஒளிந்தருக்க றார்” எனக் கூறய
காலத்தல்பாடியது.
௧ேதவேன,உமதுவல்லைமயான நாமத்ைதப்

பயன்படுத்த என்ைனக்காப்பாற்றும்.
உமது வல்லைமைய பயன்படுத்த
என்ைனவடுதைலயாக்கும்.

௨ேதவன், என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
நான்கூறும்காரியங்கைளக் ேகளும்.

௩ேதவைனெதாழுதுெகாள்ளாதஅந்நயர்கள்
எனக்குஎத ராகத் தரும்புக றார்கள்.

அந்த பலசாலிகள் என்ைனக் ெகால்ல
முயல்கறார்கள்.

௪பாருங்கள், என்ேதவன்எனக்குஉதவுவார்.
என்ஆண்டவர் எனக்குத்துைணநற்பார்.

௫ எனக்கு எத ராகத் தரும்பயுள்ள
ஜனங்கைளஎன்ேதவன்தண்டிப்பார்.
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ேதவன் எனக்கு உண்ைமயானவராக
இருப்பார்.

அவர் அந்த ஜனங்கைள அறேவ
அழிப்பார்.

௬ ேதவேன, நான் மனவருப்பத்தன்படி
காணிக்ைககைளஉமக்குத்தருேவன்.

கர்த்தாேவ, நான் உமது நாமத்ைதத்
துத ப்ேபன்.

௭ என் எல்லாத் ெதால்ைலகளிலுமிருந்து
என்ைன வடுவக்கும்படி நான் உம்ைம
ேவண்டுக ேறன்.

எனதுபைகவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவைத
நான்பார்க்கட்டும்.

௫௫
இைசக்கருவகைள இைசக்கும் இராகத்

தைலவனுக்குத் தாவீது அளித்த மஸ்கீல்
என்னும்பாடல்.
௧ேதவேன, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

இரக்கத்த ற்கான என் ெஜபத்ைத
ஒதுக்காதரும்.

௨ ேதவேன, எனக்குச் ெசவ சாய்த்துப்
பதலளியும்.

என் குைறகைள உம்மிடம் நான்
முைறயடுேவன்.

௩ என் பைகவன் என்னிடம் தீய
காரியங்கைளக்கூறனான்.
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ெகட்ட மனிதர்கள் என்ைன ேநாக்க க்
கூக்குரலிட்டார்கள்.

என்பைகவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டுஎன்ைனத்
தாக்கனார்கள்.

என்ைன வீழ்த்தும்படி ெதால்ைலகைள
எனக்குச்ெசய்தார்கள்.

௪ என் இருதயம் எனக்குள் நடுங்க த்
துன்புறுகறது.

நான்மரணபயம்அைடந்ேதன்.
௫நான்அஞ்ச நடுங்க ேனன்.

பயத்தால்தாக்குண்ேடன்.
௬ ஒரு புறாைவப்ேபால் ச றகுகள் எனக்கு

ேவண்டுெமனவரும்ப ேனன்.
அப்ேபாது நான் பறந்துேபாய்
ஓய்வுெகாள்ளும் இடத்ைதத்
ேதடியருப்ேபன்.

௭ நான் தூரத்த ற்குப் ேபாய்,
பாைலவனத்தற்குச்ெசல்ேவன்.

௮நான்ஓடிதப்ப த்துக்ெகாள்ேவன்.
துன்பங்களாகய புயலிலிருந்து
ஓடிவடுேவன்.

௯-௧௦ என் ஆண்டவேர, அவர்கள் ெபாய்கைள
நறுத்தும்.

இந்நகரில்அத கமானெகாடுைமகைளயும்,
சண்ைடகைளயும்நான்காண்க ேறன்.

என்ைனச் சுற்றலும் இரவும் பகலும் ஊரின்
ஒவ்ெவாரு பகுதயலும் குற்றங்களும்,
ெகாடுைமகளும்ந ரம்பயுள்ளன.
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இந்த ஊரில் பயங்கரமான காரியங்கள்
ந கழ்கன்றன.

௧௧ ெதருக்களில் ெபருங்குற்றங்கள்
ேநரிடுகன்றன.

ஜனங்கள் ெபாய்கைளக்கூற , எங்கும்
ஏமாற்றுகறார்கள்.

௧௨ ஒரு பைகவன் என்ைனத் தாக்கனால்
நான்ெபாறுத்துக்ெகாள்ேவன்.

என் பைகவர்கள் என்ைனத் தாக்கனால்
நான்ஒளிந்துக்ெகாள்ேவன்.

௧௩ ஆனால் எனக்குச் சமமானவனும்,
என்னுடன்வாழ்பவனும்,

என் நண்பனுமாகய நீேய
எனக்குத் ெதால்ைலகைளத்
தந்துெகாண்டிருக்க றாய்.

௧௪ நாங்கள் எங்கள் இரகச யங்கைளப்
பக ர்ந்துெகாண்ேடாம்.

ேதவனுைடய ஆலயத்தல் நாங்கள்
ஒருமித்துவழிப்பட்ேடாம்.

௧௫ என் பைகவர்கள் அவர்கள் காலத்த ற்கு
முன்ேனமரிப்பார்கள்எனநம்புக ேறன்.

அவர்கள்உய ேராேடபுைதக்கப்படுவார்கள்
எனநம்புக ேறன்!

ஏெனனில் அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில்
மிகப் பயங்கரமான காரியங்கைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.
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௧௬ உதவக்காக நான் ேதவைனக்
கூப்படுேவன்.

கர்த்தர் எனக்குப் பதல்தருவார்.
௧௭ நான் ேதவேனாடு மாைல, காைல,

நடுப்பகல் ேவைளகளில் ேபசுேவன்.
என் முைறயீடுகைள ேதவனுக்குச்
ெசால்ேவன். அவர் நான்
கூறுபவற்ைறக் ேகட்க றார்!

௧௮நான்பலயுத்தங்களில் ேபாரிட்டுள்ேளன்.
ஆனால் ேதவன் எல்லாவற்றலும்
என்ைனக் காப்பாற்ற , என்ைனப்
பத்த ரமாகத் தரும்பவும் அைழத்து
வந்தார்.

௧௯ேதவன்நான்கூறுவைதக் ேகட்க றார்.
ந த்தயஅரசர் எனக்குஉதவுவார்.

௨௦ என் பைகவர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய
மாற்றமாட்டார்கள்.

அவர்கள் ேதவனுக்குப் பயப்படேவா,
அவைரமத க்கேவாமாட்டார்கள்.

௨௧ என் பைகவர்கள் தங்கள் ெசாந்த
நண்பர்கைளத்தாக்குக றார்கள்.

அவர்கள் ெசய்வதாக ஒப்புக்ெகாள்ளும்
காரியங்கைளச்ெசய்யமாட்டார்கள்.

என் பைகவர்கள் ெமன்ைமயாகப்
ேபசுக றார்கள்.

அவர்கள் சமாதானத்ைதக் குற த்துப்
ேபசுக றார்கள்.
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ஆனால் உண்ைமயல் யுத்தங்களுக்குத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள்ெசாற்கள்எண்ெணையப்ேபால்
மிருதுவானைவ.

ஆனால் அைவ கத்தையப்ேபால்
ஊடுருவக்கூடியைவ.

௨௨ உங்கள் கவைலகைளக் கர்த்தரிடம்
ஒப்பைடத்துவடுங்கள்.

அவர் உங்கைள ஆதரிப்பார். நல்ல
ஜனங்கள் ேதால்வ காண்பதற்குக்
கர்த்தர்அனுமதயார்.

௨௩ உடன்படிக்ைகயன் உமது பங்காக,
ேதவேன அந்தப் ெபாய்யர்கைளயும்,
ெகாைலக்காரர்கைளயும் அவர்களின்
பாத வாழ்க்ைக கழியும் முன்ேப
அவர்கைளக் கல்லைறக்கு
அனுப்பவடும்!

உடன்படிக்ைகயன் எனது பங்காக நான்
உம்ேமல்நம்ப க்ைகைவப்ேபன்.

௫௬

“தூரத்து ஓக் மரத்தன் புறா” என்னும்
இைசயல் வாச க்க இைசத்தைலவனுக்கு
தாவீது அளித்த மிக்தாம் என்ற பாடல்.
ெபலிஸ்தர் தாவீைத காத் என்னும் இடத்தல்
ப டித்தேபாதுபாடியது.
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௧ ேதவேன, ஜனங்கள் என்ைனத்
தாக்குகறார்கள், நீர் என்ேமல்
இரக்கமாயரும்.

அவர்கள் என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து
வந்து பகலும் இரவும் என்ேனாடு
ேபாரிடுக றார்கள்.

௨ என் பைகவர்கள் ெதாடர்ந்து என்ைனத்
தாக்குகறார்கள்.

என்ேனாடு ேபாரிடுபவர்கள்
எண்ணிக்ைகக்குஅடங்காதவர்கள்.

௩நான்அஞ்சும்ேபாது,
உம்மிடம் நம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

௪ நான் ேதவைன நம்புக ேறன், எனேவ
அஞ்ேசன். ஜனங்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தமுடியாது!

ேதவன் எனக்குத் தந்த வாக்குறுதக்காக
ேதவைனத்துத ப்ேபன்.

௫ என் பைகவர்கேளா என் வார்த்ைதகைள
எப்ேபாதும் புரட்டுக றார்கள்.

அவர்கள் எப்ேபாதும் எனக்ெகத ராகத்
த ட்டங்கைளவகுக்கறார்கள்.

௬என்ைனக்ெகால்லும்வைகேதடி,
அவர்கள் ஒருமித்து ஒளிந்தருந்து
என் ஒவ்ெவாரு அைசைவயும்
கண்காணிக்க றார்கள்.

௭ேதவேன,அவர்கைளத்தப்பவ டாேதயும்.
அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக
அவர்கைள அந்நய ேதசத்தாரிடம்
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அனுப்ப அவர்களின் ேகாபத்தால்
துன்புறச்ெசய்யும்.

௮என்வருத்தத்ைதநீர்அற க றீர்.
என்ஓயாதஅழுைகையநீர்அற க றீர்.
என் கண்ணீைர நீர் ந ச்சயமாகக்
கணக்க ட்டுைவத்தருக்க றீர்.

௯ எனேவ நான் உம்மிடம் உதவ
ேவண்டும்ேபாது, என் பைகவர்கைளத்
ேதால்வயைடயச்ெசய்யும்.

நீர் அைதச் ெசய்யக்கூடுெமன்பைத
அற ேவன். நீேர ேதவன்!

௧௦ ேதவன் தந்த வாக்குறுதக்காக நான்
அவைரத்துத ப்ேபன்.

கர்த்தர் எனக்களித்த வாக்குறுதக்காக
நான்அவைரத்துத ப்ேபன்.

௧௧ நான் ேதவைன நம்பயருப்பதால்
அஞ்ேசன்.

ஜனங்கள் என்ைனத் துன்புறுத்த
முடியாது!

௧௨ ேதவேன, நான் உமக்கு வ ேசஷ
ெபாருத்தைனகைளப்பண்ணிேனன்.

நான் ெசான்ன ெபாருத்தைனகைள
நைறேவற்றுேவன்.

என் ஸ்ேதாத்த ரபலிைய உமக்குச்
ெசலுத்துேவன்.

௧௩ ஏெனனில் நீர் என்ைன மரணத்தனின்று
காத்தீர்.
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ப றரிடம் நான் ேதால்வயைடயாதவாறு
ெசய்தீர்.

எனேவ நான் ேதவைன ஒளியல்
ெதாழுதுெகாள்ேவன்.

அைத ஜீவனுள்ேளார் மட்டும் பார்க்க
முடியும்.

௫௭
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்

தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம்
என்னும் பாடல். சவுலிடமிருந்து தப்ப தாவீது
குைகயல்ஒளிந்தருந்தேபாதுபாடியது.
௧ேதவேன, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.

என்ஆத்மாஉம்ைமநம்புவதால்என்னிடம்
இரக்கமாயரும்.

துன்பங்கள்என்ைனக்கடந்துெசல்ைகயல்,
பாதுகாப்ப ற்காக நான் உம்மிடம்
வந்துள்ேளன்.

௨ மிக உன்னதமான ேதவனிடம் உதவ
ேவண்டிநான்ெஜப க்க ேறன்.

ேதவன் என்ைன முற்றலும்
கண்காணித்துக்ெகாள்க றார்.

௩ பரேலாகத்தலிருந்து அவர் எனக்கு உதவ
ெசய்து, என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.

எனக்குத் ெதால்ைல தரும் ஜனங்கைள
ேதால்வ காணச்ெசய்க றார்.

ேதவன் தனது உண்ைமயான அன்ைப
எனக்குக்காட்டுக றார்.
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௪என்வாழ்க்ைகஆபத்தல்ச க்கயருக்க றது.
என் பைகவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள் மனிதைர உண்ணும்
சங்கங்கைளப் ேபாலிருக்க றார்கள்.

அவர்கள்பற்கள் ஈட்டிகைளப் ேபாலவும்.
அம்புகைளப்ேபாலவும்கூர்ைமயானைவ.
அவர்கள் நாவுகள் வாைளப் ேபான்று
கூரியைவ.

௫ ேதவேன, நீர் வானங்களின்ேமல் மிக
உயரத்தல்இருக்க றீர்.

உமது மகைம பூமிைய மூடிக்
ெகாள்க றது.

௬அவர்கள்எனக்குகண்ணிைவத்துப் ப டிக்க
வரும்புகன்றனர்.

நான் வழுவதற்காக அவர்கள் ஒரு
ஆழமானகுழிையெவட்டினார்கள்.

ஆனால் தாங்கேள அக்கண்ணியல்
வழுந்தார்கள்.

௭ ஆனால் ேதவன் என்ைனப் பத்த ரமாக
காப்பார்.

அவர் என்ைனத் துணிவுடனிருக்கச்
ெசய்க றார்.

நான்அவைரத்துத த்துப் பாடுேவன்.
௮என்ஆத்துமாேவ, எழுந்தரு.
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வீைணேய, சுரமண்டலேம இைசக்கத்
ெதாடங்குங்கள். அதகாைலைய
வழித்ெதழச்ெசய்ேவாமாக!

௯ என் ஆண்டவேர, ஒவ்ெவாருவரிடமும்
உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

ஒவ்ெவாரு ேதசத்தலும்
உம்ைமப்பற்றயத் துத ப்பாடல்கைளப்
பாடுேவன்.

௧௦உமதுஉண்ைமயானஅன்பு
வானத்தன் உயர்ந்த ேமகங்கைளக்
காட்டிலும்உயர்ந்தது.

௧௧ ேதவன் வானங்களுக்கு ேமலாக
எழுந்தருளியருக்க றார்.

அவரது மகைம பூமிைய மூடிக்
ெகாள்க றது.

௫௮

“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்
இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
மிக்தாம் என்னும்ஒருபாடல்.
௧ நயாயாத பத களாகய நீங்கள் உங்கள்

தீர்ப்புகளில் நயாயமானவர்களாக
இருக்கவல்ைல.

நீங்கள் ஜனங்களுக்குச் சரியான நீத
வழங்கவல்ைல.

௨ நீங்கள் தீயகாரியங்கைளச் ெசய்வைதக்
குற த்ேத எண்ணுகறீர்கள்.
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இந்நாட்டில் நீங்கள் ெகாடிய
குற்றங்கைளச்ெசய்க றீர்கள்.

௩ அத்தீேயார் அவர்கள் ப றந்த உடேனேய
தவறுகைளச்ெசய்யஆரம்ப த்தார்கள்.

ப றந்தது முதேல அவர்கள்
ெபாய்யர்களாகவாழ்க றார்கள்.

௪ அவர்கள் பாம்புகைளப்ேபான்று
ஆபத்தானவர்கள்.

காதுேகளாத வ ரியன் பாம்புகைளப்
ேபான்று, அவர்கள் உண்ைமையக்
ேகட்க மறுக்க றார்கள்.

௫ பாம்பாட்டிகளின் இைசையேயா,
பாடல்கைளேயா,வ ரியன்பாம்புகளால்
ேகட்கமுடிவதல்ைல.

அத்தீேயாரும் அப்பாம்புகைளப்
ேபான்றவர்கேள.

௬கர்த்தாேவ,அந்த ஜனங்கள் சங்கங்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.

எனேவ கர்த்தாேவ, அவர்கள் பற்கைள
உைடத்துவடும்.

௭வழிந்ேதாடுக ற தண்ணீைரப்ேபான்றுஅந்த
ஜனங்கள்மைறந்துேபாகட்டும்.

பாைதயன் கைளகைளப்ேபால் அவர்கள்
சைதக்கப் படட்டும்.

௮அவர்கள்,அைசயும்ேபாெதல்லாம் கைரந்து
ேபாக ற நத்ைதையப் ேபாலாகட்டும்.
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அவர்கள் பகலின் ஒளிையக் காணாமல்
ப றக்கும்ேபாேத மரித்துப்ேபான
குழந்ைதையப்ேபாலஇருக்கட்டும்.

௯ ெநருப்பல் ைவக்கப்படும் பாைனையச்
சூேடற்றுவதற்காக

வைரந்து எரியும் முட்கைளப்ேபான்று
அவர்கள்வைரவல்அழியட்டும்.

௧௦ நல்லவனுக்குத் தீைமெசய்த ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவைத, அவன்
பார்க்ைகயல்மக ழ்ச்ச யைடவான்.

அக்ெகட்ட மனிதர்களின் இரத்தத்தால்
அவன்தனதுபாதங்கைளக்கழுவுவான்.

௧௧ அவ்வாறு ந கழும்ேபாது, ஜனங்கள்,
“நல்ேலார் உண்ைமய ேலேய
பயன்ெபறுவர்,

உலைக நயாயந்தீர்க்கும் ேதவன்
உண்ைமயாகேவ இருக்க றார்”
என்பார்கள்.

௫௯
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்

இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
மிக்தாம் என்னும் ஒரு பாடல். தாவீைதக்
ெகல்வதற்காக சவுல் தாவீதன் வீட்ைடக்
கண்காணிப்பதற்காக ஆட்கைள
அனுப்பயேபாதுபாடியது.
௧ ேதவேன, என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
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என்ேனாடுேபாரிடவந்துள்ளஜனங்கைள
ெவல்வதற்குஎனக்குஉதவும்.

௨ தீைம ெசய்யும் ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

அக்ெகாைலக்காரரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௩ பாரும், பலவான்கள் எனக்காகக்
காத்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் ெகால்லக்
காத்தருக்க றார்கள்.

ஆனால் நான் பாவேமா குற்றேமா
ெசய்யவல்ைல.

௪அவர்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
ஆனால் நாேனா தவேறதும்
ெசய்யவல்ைல.

கர்த்தாேவ, நீேரவந்துஅைதப் பாரும்.
௫ நீர் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய, சர்வ

வல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்.
எழுந்துஅந்தஜனங்கைளத்தண்டியும்.
அத்தீய ஏமாற்றுக்காரருக்கு இரக்கம்
காட்டாேதயும்.

௬அத்தீேயார்,ஊரினுள்மாைலயல்நுைழந்து
ஊைளய ட்டு அைலயும் நாய்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.

௭ அவர்களின் பயமுறுத்தல்கைளயும்
ந ந்தைனையயும் ேகளும்.

அவர்கள் ெகாடியவற்ைறச்
ெசால்க றார்கள்.
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அவற்ைற யார் ேகட்டாலும் அவர்கள்
கவைலப்படமாட்டார்கள்.

௮ கர்த்தாேவ, அவர்கைளப் பார்த்து
நைகத்தருளும்.

அந்த ஜனங்கைளெயல்லாம்
ேகலிக்குள்ளாக்கும்.

௯ ேதவேன, நீேர என் ெபலன், நான்
உமக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.

ேதவேன, உயர்ந்த மைலகளில் நீேர என்
பாதுகாப்பானஇடமாவீர்.

௧௦ ேதவன் என்ைன ேநச க்க றார். நான்
ெவற்றைய காண அவர் எனக்கு
உதவுவார்.

என் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க அவர்
எனக்குஉதவுவார்.

௧௧ேதவேன,அவர்கைளெவறுமேனெகான்று
வடுவீரானால், என் ஜனங்கள்அதைன
மறந்துவடுவார்கள்.

என்ஆண்டவரும்பாதுகாவலருமானவேர,
உமது வல்லைமயால் அவர்கைளச்
ச தறடித்துத் ேதால்வைய காணச்
ெசய்யும்.

௧௨அத்தீேயார் சப த்துப்ெபாய்க்கூறுவர்.
அவர்கள்கூறயவற்றற்காகஅவர்கைளத்
தண்டியும்.

அவர்கள் அகந்ைதேய அவர்களுக்குக்
கண்ணியாகட்டும்.

௧௩உமதுேகாபத்தல்அவர்கைளஅழியும்.
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அவர்கைளமுற்றலுமாகஅழியும்!
யாக்ேகாபன் ஜனங்கைளயும், உலகம்

முழுைமையயும்,
ேதவன் ஆளுகறார் என்பைத அப்ேபாது
ஜனங்கள்அறவார்கள்!

௧௪ ஊர் முழுவதும் உறுமியவாேற
சுற்றயைலயும் நாய்கைளப்ேபான்று
அத்தீேயார் இரவல் ஊருக்குள்
வந்தனர்.

௧௫ அவர்கள் உணவுக்காகத்
ேதடியைலவார்கள், ஆனால்
உணேவதும் அவர்களுக்கு
அகப்படுவதல்ைல.

அவர்களுக்குஉறங்கஇடமும்இராது.
௧௬ ஆனால் நான் உம்ைமப் பாடல்களால்

வாழ்த்த த்துத ப்ேபன்.
ஒவ்ெவாரு காைலயும் உமது அன்பல்
நான்களிகூருேவன்.

ஏெனனில் நீேர உயர்ந்த மைலகளில் எனது
பாதுகாப்பாயருக்க றீர்.

ெதால்ைலகள் வரும்ெபாழுது நான்
உம்மிடம்ஓடிவரலாம்.

௧௭உம்ைம வாழ்த்தும் என் பாடல்கைள நான்
பாடுேவன்.

ஏெனனில் நீேர உயர்ந்த மைலகளில்
எனதுபாதுகாப்பாயருக்க றீர்.

நீேர என்ைனேநச க்கும் ேதவன்.
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௬௦
“உடன்படிக்ைகயன் லில்லி” என்ற

பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது
அளித்த பாடல். இது ேபாத ப்பதற்குரியது.
தாவீதுஆராம்நகராயீம்,ஆராம்ேசாபாஆகய
நாட்டினேராடு யுத்தம் பண்ணிய காலத்தல்,
ேயாவாப் தரும்பவந்து 12,000 ஏேதாமிய
வீரர்கைள உப்புப் பள்ளத்தாக்கல் ெவட்டிக்
ெகான்றேபாதுபாடியது.
௧ ேதவேன, எங்கேளாடு சனங்ெகாண்டீர்,

எனேவஎங்கைளந ராகரித்துஅழித்தீர்.
தயவாய்எங்களிடம் தரும்ப வாரும்.

௨ நீர் பூமிைய அைசத்து அைதப் பளக்கப்
பண்ணினீர்.

நம்உலகம் ப ரிந்துவழுந்தது.
அருள் கூர்ந்து அவற்ைற ஒன்றாக
இைணத்துவடும்.

௩ நீர் உமது ஜனங்களுக்குப் பல
ெதால்ைலகைளஅனுமதத்தீர்.

நாங்கேளா தள்ளாடி வழுகன்ற
குடிெவறயர்கைளப் ேபாலாேனாம்.

௪உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ஜனங்கைள
நீர் எச்சரித்தீர்.

அவர்கள் இப்ேபாது பைகவனிடமிருந்து
தப்ப ச்ெசல்லமுடியும்.

௫உமதுமிகுந்தவல்லைமையப் பயன்படுத்த
எங்கைளக்காப்பாற்றும்!
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என் ெஜபத்த ற்குப் பதல் தாரும், நீர்
ேநச க்க றஜனங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௬ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்ேபசனார்:
“நான் யுத்தத்தல் ெவன்று,
அவ்ெவற்றயால்மக ழ்ேவன்!

இந்நாட்ைட எனது ஜனங்கேளாடு
பக ர்ந்துெகாள்ேவன்.

அவர்களுக்குசீேகைமக்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குசுக்ேகாத்பள்ளத்தாக்ைகயும்
ெகாடுப்ேபன்.

௭கீேலயாத்தும்,மனாேசயும் என்னுைடயைவ.
எப்ப ராயீம் எனதுதைலக்குப்ெபலன்.
யூதா என்நயாயத்தன்ேகால்.

௮ ேமாவாப் என் பாதங்கைளக் கழுவும்
பாத்த ரம்

ஏேதாம் என் மித யடிகைளச் சுமக்கும்
அடிைம.

நான் ெபலிஸ்தைர ெவன்று என்
ெவற்றையமுழக்கமிடுேவன்!”

௯-௧௦ேதவேனநீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்!
வலிய,பாதுகாவலானநகரத்த ற்குள்யார்
என்ைனஅைழத்துச்ெசல்வார்?

ஏேதாமிற்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்ய யார்
என்ைனவழி நடத்துவார்?

ேதவேன, நீர் மட்டுேம எனக்கு
உதவக்கூடும்.

ஆனால்நீேரா எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்!
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நீர்எங்கள்ேசைனேயாடுெசல்லவல்ைல.
௧௧ ேதவேன, எங்கள் பைகவைர ெவல்ல

எங்களுக்குஉதவும்!
மனிதர்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியாது!

௧௨ ேதவன் மட்டுேம எங்கைளப் பலப்படுத்த
முடியும்.

ேதவன் எங்கள் பைகவர்கைள ெவல்ல
முடியும்.

௬௧
நரம்புக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத்

தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல்களில்
ஒன்று.
௧ ேதவேன, என் ெஜபப் பாடைலக்

ேகட்டருளும்.
என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

௨ நான் எங்கருந்தாலும், எப்படிச் ேசார்ந்து
ேபானாலும் நான் உம்ைம உதவக்குக்
கூப்படுேவன்.

எட்டாத உயரத்தன் பாதுகாவலான
இடத்த ற்குஎன்ைனச்சுமந்துெசல்லும்.

௩நீேர எனக்குப் பாதுகாப்பானஇடம்!
நீேர என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக்
காக்கும்பலமானேகாபுரம்.

௪நான்என்ெறன்றும்உம்முைடயகூடாரத்தல்
வாழ்ந்தருப்ேபன்.

நீர் என்ைனப் பாதுகாக்கத்தக்க இடத்தல்
நான்ஒளிந்தருப்ேபன்.
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௫ ேதவேன, நான் உமக்குப் பண்ணின
ெபாருத்தைனையக் ேகட்டீர்.

உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவாரின்
ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் உம்மிடமிருந்து
வருவேதயாகும்.

௬அரசனுக்குநீண்டஆயுைளக்ெகாடும்.
அவர் என்ெறன்றும்வாழட்டும்!

௭அவர் என்ெறன்றும்ேதவேனாடுவாழட்டும்!
உமது உண்ைமயான அன்பால் அவைரப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௮ நான் என்ைறக்கும் உமது நாமத்ைதத்
துத ப்ேபன்.

நான் உமக்குக் கூறய உறுத
ெமாழியன்படிேய, ஒவ்ெவாரு நாளும்
ெசய்ேவன்.

௬௨
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு

தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று
௧ என்ன நடந்தாலும் பரவாயல்ைல என்

ஆத்துமா ெபாறுைமேயாடு ேதவன்
என்ைனமீட்கும்படி காத்தருக்க றது.

என் இரட்ச ப்பு அவரிடத்தலிருந்து
மட்டுேமவருகறது.

௨ எனக்கு அேநக வ ேராத கள்
இருக்கறார்கள்.

ஆனால் ேதவேன எனக்கு அரணாக
இருக்க றார்.

ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
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உயரமான மைலகளில் ேதவேன என்
பாதுகாவலானஇடம்.

ெபரும் பைடகளும் என்ைனத்
ேதாற்கடிக்கஇயலாது.

௩எத்தைனகாலம்என்ைனத்தாக்குவீர்.
நாேனா சாய்ந்த சுவைரப் ேபாலவும்,
வீழும் நைலயலுள்ள ேவலிையப்
ேபாலவும்இருக்க ேறன்.

௪ேமன்ைமயானஎன்நைலையஎண்ணி
அந்த ஜனங்கள் என்ைனக் ெகால்லத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் குறத்துப் ெபாய்கைளக்
கூறுவதல்மக ழ்ச்ச அைடக றார்கள்.

ெவளிப்பைடயாக அவர்கள்
என்ைனப்பற்ற நல்லவற்ைறப்
ேபசனாலும் இரகச யமாக என்ைன
சப க்க றார்கள்.

௫ ேதவன் என்ைன மீட்க ேவண்டுெமன்று
ெபாறுைமேயாடு என் ஆத்துமா
காத்தருக்க றது.

ேதவன்ஒருவேர என்நம்ப க்ைக.
௬ேதவேனஎன்அரண்.

ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
உயரமான மைலகளில் ேதவேன என்
பாதுகாவலானஇடம்.

௭ என் ெபருைமயும் ெவற்றயும்
ேதவனிடமிருந்துவருகறது.
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அவர் எனக்குப் பலமானஅரண்.
ேதவன்எனக்குப்பாதுகாவலானஇடம்.

௮ ஜனங்கேள, எப்ேபாதும் ேதவைன
நம்புங்கள்!

ேதவனிடம் உங்கள் ெதால்ைலகைளக்
கூறுங்கள்!

ேதவேனநமக்குப் பாதுகாவலானஇடம்.
௯ மனிதர்கள்உண்ைமயாகேவ உதவ

முடியாது.
உண்ைமயான உதவக்கு நீங்கள்
அவர்கைளநம்பமுடியாது.

ேதவேனாடு ஒப்படுைகயல் அவர்கள்
ேலசானகாற்ைறப்ேபால்

ஒன்றுமில்லாதவர்களாயருக்க றார்கள்.
௧௦ கட்டாயமாகப் ெபாருைளப் பற க்கும்

வல்லைமையநம்பாதீர்கள்.
தருடுவதால் ெபாருைளப்ெபற
முடியுெமனநைனக்காதீர்கள்.

நீங்கள்ெசல்வந்தரானால்
அச்ெசல்வங்கள்உங்களுக்குஉதவுெமன
நம்பாதீர்கள்.

௧௧ நீங்கள் உண்ைமய ேலேய சார்ந்து
ந ற்கவல்ல ெபாருள் ஒன்று உண்டு
என்றுேதவன்ெசால்க றார்.

வல்லைமேதவனிடமிருந்துவருகறது.

௧௨ என் ஆண்டவேர, உமது அன்பு
உண்ைமயானது.
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ஒருவன் ெசய்யும் காரியங்களுக்ேகற்ப
நீர் மனிதைனத் தண்டிக்கேவா,
அவனுக்குஉதவேவாெசய்க றீர்.

௬௩
யூதாவன் பாைலவனத்தல் இருந்தேபாது

தாவீதுபாடியஒருபாடல்
௧ேதவேன, நீேர என்ேதவன்.

நீர் எனக்குமீகவும் ேதைவயானவர்.
நீரற்று உலர்ந்து பாழாய்ேபான

ேதசத்ைதப்ேபான்று
என் ஆத்துமாவும் சரீரமும் உமக்காகத்
தாகமாயருக்க றது.

௨ உமது ஆலயத்தல் நான் உம்ைமக்
கண்ேடன்.

நான் உமது வல்லைமையயும்
மகைமையயும்கண்ேடன்.

௩ஜீவைனக்காட்டிலும்உமதுஅன்புச றந்தது.
என்உதடுகள்உம்ைமத்துத க்கும்.

௪என்வாழ்நாளில்நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
உமது நாமத்ைதக்கூற ெஜபத்ேதாடு என்
ைககைளஉயர்த்துேவன்.

௫ சுைவயான உணவு வைககைள உண்டது
ேபால் நான்தருப்தயைடேவன்.

மக ழ்ச்ச நைறந்த உதடுகளுள்ள என்
வாய்உம்ைமத்துத க்கும்.

௬ என் படுக்ைகயல் நான் உம்ைம நைனவு
கூருேவன்.
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நள்ளிரவலும் உம்ைம நான் நைனவு
கூருேவன்.

௭நீர்உண்ைமயாகேவஎனக்குஉதவனீர்!
நீர் என்ைனப் பாதுகாத்ததால் நான்
மக ழ்க ேறன்.

௮என்ஆத்துமாஉம்ைமப்பற்ற க்ெகாள்க றது.
நீர் என்ைககைளப்ப டித்துக்ெகாள்க றீர்.

௯ ச ல ஜனங்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயல்கறார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்கல்லைறக்குள்ேளேபாவார்கள்.
௧௦அவர்கள்பட்டயத்தால்ெகால்லப்படுவார்கள்.

அவர்கள் பணங்கைளக் காட்டு நாய்கள்
தன்னும்.

௧௧ ஆனால் அரசேனா அவரது ேதவேனாடு
மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.

அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதாக உறுத தந்த
ஜனங்கள்ேதவைனத்துத ப்பார்கள்.

ஏெனனில் அவர் எல்லாப்
ெபாய்யர்கைளயும் ேதாற்கடித்தார்.

௬௪
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீதன் ஒரு

பாடல்.
௧ ேதவேன நான் கூறுவைதக் ேகளும். நான்

என்பைகவர்களுக்குஅஞ்சுக ேறன்.
என் ஜீவைனப் பைகவரிடமிருந்து
காத்தருளும்.
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௨ என் பைகவரின் இரகச ய
த ட்டங்களிலிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

அத்தீய ஜனங்களிடமிருந்து என்ைன
மைறத்துைவயும்.

௩ அவர்கள் என்ைனக்குறத்து இழிவான
ெபாய்கள்பலவற்ைறக்கூறனார்கள்.

அவர்கள் நாவுகேளா கூரிய வாள்கைளப்
ேபான்றைவ.

அவர்களின் கசப்பான வார்த்ைதகள்
அம்புகளுக்குஒப்பானைவ.

௪அவர்கள்ஒளிந்தருந்துஉடனடியாகஎவ்வத
பயமுமின்ற த் தங்கள் அம்புகைள
ேநர்ைமயான,

சாதாரண ஒரு மனிதைன ேநாக்க
எய்க றார்கள்.

௫ அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீங்கு
ெசய்வதற்கு தங்கைளத் தாங்கேள
உற்சாகப்படுத்த க்ெகாண்டனர்.

அவர்கள் ெபாய்கைளக் கூற ,
கண்ணிகைளைவக்கறார்கள்.

அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும்
ேநாக்க “நாம் கண்ணி ைவப்பைத
யாரும் பார்க்கமாட்டார்கள்” என்று
ெசால்லிக்ெகாள்க றார்கள்.

௬ அவர்கள் கண்ணிகைள மைறத்து
ைவத்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள் பலிைய எத ர்
ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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ஜனங்கள் நைனப்பைத அறவது
கடினமானது.

௭ ஆனால் ேதவனும் தமது “அம்புகைள”
எய்யக்கூடும்!

தீேயார் அைத அற ந்துெகாள்ளும்
முன்னேமகாயமுற்றருப்பார்கள்.

௮ தீேயார் ப றருக்குத் தீயவற்ைறச் ெசய்ய
நைனப்பார்கள்.

ஆனால் ேதவனால் அவர்கள் த ட்டத்ைத
அழிக்கமுடியும்.

அத்தீய காரியங்கள் அவர்களுக்ேக
ந கழுமாறுெசய்யஇயலும்.

அவர்கைளக் காணும் ஒவ்ெவாருவரும்
ஆச்சரியத்தால் தங்கள் தைலகைள
அைசப்பார்கள்.

௯ ேதவன் ெசய்தைத ஜனங்கள்
அறந்துெகாள்வார்கள்.

அவைரக் குற த்து அந்த ஜனங்கள்
பறருக்குச்ெசால்வார்கள்.

அப்ேபாது ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைனக்
குறத்துஅதகமாகஅறவார்கள்.

ேதவனுக்கு அஞ்ச , அவைர மத க்க
அவர்கள்கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

௧௦ நால்ேலார் கர்த்தருக்குள்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.

அவர்கள்ேதவனில்நம்ப க்ைகக்ெகாள்வார்கள்.
நல்ேலாராக ய நீங்கள் எல்ேலாரும்
கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
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௬௫
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

ஒருதுத ப் பாடல்.
௧ சீேயானின் ேதவேன, நான் உம்ைமத்

துத க்க ேறன்.
நான் வாக்குறுத பண்ணினவற்ைற
உமக்குத்தருேவன்.

௨நீர்ெசய்தகாரியங்கைளக்குறத்துநாங்கள்
கூறுேவாம்.

நீர் எங்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்க றீர்.
உம்மிடம் வருகற ஒவ்ெவாருவரின்
ெஜபத்ைதயும்நீர் ேகட்க றீர்.

௩ எங்கள் பாவங்கள் மிகுந்த
பாரமாயருக்ைகயல்

அப்பாவங்கைளநீர் மன்னித்தருளும்.
௪ ேதவேன, நீர் உம் ஜனங்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
நாங்கள் உமது ஆலயத்தல் வந்து
ெதாழுதுெகாள்ளுமாறு நீர் எங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.

நாங்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடக ேறாம்!
உமது பரிசுத்த இடமாக ய உமது
ஆயலயத்தல் எல்லா அத சயக்
காரியங்கைளயும்நாங்கள்ெபற்ேறாம்.

௫ேதவேன, நீர் எங்கைளக்காப்பாற்றும்.
நல்ேலார் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வார்கள்,
நீர் அவர்கள் ெஜபத்த ற்குப்
பதலளிப்பீர்.
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அவர்களுக்குப் பல அத சயமான
காரியங்கைளச்ெசய்வீர்.

உலகத்தன் பல பாகங்களில் வாழ்ேவார்
உம்ைமநம்புவார்கள்.

௬ ேதவன் தமது வல்லைமயால் மைலகைள
உண்டாக்கனார்.

அவரது வல்லைமைய நம்ைம சுற்றலும்
நாம் காண்க ேறாம்.

௭சீறும்கடைலத் ேதவன்அைமதயாக்கனார்.
“சமுத்த ரம்” ேபால ஜனங்கைளத் ேதவன்
பூமியல்உண்டாக்கனார்.

௮ நீர் ெசய்யும் அத சயமான காரியங்கைளக்
கண்டு உலகெமங்கும் வாழும்
ஜனங்கள்வயப்பைடவார்கள்.

சூரிய உதயமும், சூரியன் மைறவும்
எங்களுக்குமிகுந்தமக ழ்ச்சயூட்டும்.

௯நீர் நலத்ைதப் பாதுகாக்க றீர்.
நீருற்ற , தாவரங்கள் வளர
வைகெசய்க றீர்.

ேதவேன, நீர் நீருற்றுகளில் தண்ணீைர
ந ரப்ப , பய ர்கைளவளரச்ெசய்க றீர்.

இவ்வாறுநீர்இதைனச்ெசய்க றீர்:
௧௦ உழுத நலங்களில் மைழ தண்ணீைர

ஊற்றுகறீர்.
வயல்கைள தண்ணீரால் நைனயப்
பண்ணுகறீர்.

நலத்ைதமைழயால்மிருதுவாக்குகறீர்.
இளம்பய ர்கள் வளர்ந்ேதாங்கச்
ெசய்க றீர்.
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௧௧ நல்ல அறுவைடயால் புத்தாண்ைட
ஆரம்ப க்க றீர்.

பய ர்களால் வண்டிகளில்
பாரேமற்றுகறீர்.

௧௨ பாைலவனங்களும் மைலகளும்
புற்களால்ந ரம்பன.

௧௩ புல்ெவளிகளில் ஆட்டு மந்ைதகள்
ந ரம்பன.

பள்ளத்தாக்குகளில் தானியங்கள்
ந ரம்பன.

ஒவ்ெவாருவரும் மக ழ்ச்ச யால்
ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௬௬
இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருதுத ப்பாடல்.

௧பூமியலுள்ளஅைனத்தும்ேதவைனேநாக்க
மக ழ்ச்ச யால்ஆர்ப்பரிக்கும்.

௨ அவரது மகைமமிக்க நாமத்ைதத்
துதயுங்கள்!

துத ப்பாடல்களால் அவைரப்
ெபருைமப்படுத்துங்கள்!

௩ அவரது ேவைலப்பாடுகள் எவ்வளவு
அத சயமானைவ என்று ேதவனுக்குக்
கூறுங்கள்!

ேதவேன,உமதுவல்லைமமிகப்ெபரியது!
உமது பைகவர்கள் குனிந்து

வணங்குவார்கள்.
அவர்கள்உம்ைமக்கண்டுஅஞ்சுவார்கள்.
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௪ உலகம் முழுவதும் உம்ைம
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.

ஒவ்ெவாருவரும் உமது நாமத்ைத
துத த்துப் பாடட்டும்.

௫ேதவன்ெசய்தகாரியங்கைளப்பாருங்கள்!
அக்காரியங்கள் நம்ைம
வயக்கைவக்கும்.

௬ேதவன்கடைலவறண்டநலமாக்கனார்.
மக ழ்ச்ச யுைடய அவரது ஜனங்கள்
நதையக்கடந்து ேபானார்கள்.

௭ ேதவன், அவரது மிகுந்த வல்லைமயயால்
உலகத்ைதஆளுகறார்.

எல்லா இடங்களிலுமுள்ள ஜனங்கைள
ேதவன்கண்ேணாக்குகறார்.

ஒருவனும் அவைர எத ர்த்துப் ேபாராட
முடியாது.

௮ஜனங்கேள, நம் ேதவைனத்துதயுங்கள்,
உரத்த குரலில் துத ப்பாடல்கைள
அவருக்குப்பாடுங்கள்.

௯ேதவன்நமக்குஉயைரத் தந்தார்.
ேதவன்நம்ைமக்காப்பாற்றுகறார்.

௧௦ ஜனங்கள் ெவள்ளிைய ெநருப்பலிட்டுப்
பரிேசாத ப்பைதப்ேபால ேதவன்
நம்ைமப் பரிேசாத த்தார்.

௧௧ ேதவேன, நீர் எங்கைளக் கண்ணியல்
வழச்ெசய்தீர்.
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கனமான பாரத்ைத நீர் எங்கள் ேமல்
ைவக்கறீர்.

௧௨ எங்கள் பைகவர்கள் எங்கள்மீது நடக்க நீர்
அனுமத த்தீர்.

ெநருப்பன் வழியாகவும் தண்ணீரின்
வழியாகவும்நடக்குமாறுஎங்கைளவழி
நடத்தனீர்.

ஆனால் ஒரு பத்த ரமான இடத்த ற்கு
எங்கைளஅைழத்துவந்தீர்.

௧௩-௧௪ எனேவ நான் உமது ஆலயத்த ற்குப்
பலிகைளக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான் ெதால்ைலயல் ச க்குண்டேபாது
உதவக்காகஉம்ைமக் ேகட்ேடன்.

உமக்குப் பல ெபாருத்தைனகைளப்
பண்ணிேனன்.

இப்ேபாது, நான் ெபாருத்தைனப்
பண்ணினைத உமக்குக்
ெகாடுக்க ேறன்.

௧௫ நான் பாவப்பரிகார பலிகைள
உமக்குக்ெகாடுக்க ேறன்.

நான் ஆட்டுக் கடாக்கேளாடு
நறுமணப்ெபாருட்கைளப்
புைகயடுேவன்.

நான் உமக்குக் காைளகைளயும் ெசம்மற
ஆடுகைளயும்தருேவன்.

௧௬ ேதவைனத் ெதாழுதுக்ெகாள்க ற எல்லா
ஜனங்கேள,வாருங்கள்.

ேதவன் எனக்குச் ெசய்தவற்ைற
உங்களுக்குக்கூறுேவன்.



சங்கீதம்௬௬:௧௭ clxxiii சங்கீதம்௬௭:௩

௧௭ நான் அவரிடம் ெஜப த்ேதன், நான்
அவைரத்துத த்ேதன்.

௧௮என்இருதயம்தூய்ைமயாயருந்தது.
எனேவ என் ஆண்டவர் நான்
கூறயவற்ைறக் ேகட்டார்.

௧௯ேதவன்நான்கூறயவற்ைறக் ேகட்டார்.
ேதவன்என்ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.

௨௦ேதவைனத்துதயுங்கள்,
ேதவன் என்னிடம் பாராமுகமாக
இருக்கவல்ைல,அவர்என்ெஜபத்ைதக்
ேகட்டார்.

ேதவன் அவரது அன்ைப என்னிடம்
காட்டியருளினார்.

௬௭
இைசக்கருவகைள இைசக்கும் இராகத்

தைலவனுக்குஒருதுத ப் பாடல்.
௧ேதவேன, என்னிடம்இரக்கம் காட்டி என்ைன

ஆசீர்வதயும்.
தயவாய்எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளும்!

௨ ேதவேன, பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும்
உம்ைமக்குறத்துத்ெதரிந்துக்ெகாள்க றான்
எனநம்புக ேறன்.

நீர் எவ்வாறு ஜனங்கைள மீட்க றீெரன்று
ஒவ்ெவாரு ேதசமும்பார்க்கட்டும்.

௩ேதவேன,ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கட்டும்!
எல்லா ஜனங்களும் உம்ைமத்
துத க்கட்டும்.
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௪ எல்லா ேதசங்களும் களிக்கூர்ந்து
மக ழட்டும்!

ஏெனனில் நீர் ஜனங்கைளத் தகுதயாக
நயாயந்தீர்க்க றீர்.

நீர் ஒவ்ெவாரு ேதசத்ைதயும்
அரசாளுகறீர்.

௫ேதவேன,ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.
எல்லா ஜனங்களும் உம்ைமத்
துத க்கட்டும்.

௬ ேதவேன, எங்கள் ேதவேன, எங்கைள
ஆசீர்வதயும்.

எங்கள் ேதசம் நல்ல அறுவைடைய
எங்களுக்குக்ெகாடுக்கட்டும்.

௭ேதவன்நம்ைமஆசீர்வத க்கட்டும்.
பூமியலுள்ள எல்லா மனிதரும்
ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர
மத க்கட்டும்.

௬௮
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

துத ப்பாடல்களுள்ஒன்று.
௧ ேதவேன, எழுந்து உமது பைகவர்கைளச்

ச தறடிக்கச்ெசய்யும்.
அவனது பைகவர்கள் எல்ேலாரும்
அவைனவட்டுஓடிப் ேபாகட்டும்.

௨ காற்றால் ச தறடிக்கப்படும் புைகையப்
ேபான்றுஉமது பைகவர்கள் ச தறுண்டு
ேபாகட்டும்.
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ெநருப்பல் உருகும் ெமழுைகப்ேபான்று
உமதுபைகவர்கள்அழிந்துேபாகட்டும்.

௩ஆனால்நல்ேலார்மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
நல்ேலார் ேதவேனாடுகூட மக ழ்ச்ச யாய்
காலம்கழிப்பார்கள்.

நல்ேலார் களிப்பைடந்து மிகவும்
மக ழ்ச்ச க்ெகாள்வார்கள்.

௪ேதவைனேநாக்க ப் பாடுங்கள்.
அவர் நாமத்ைததுத த்துப் பாடுங்கள்.

ேதவனுக்குவழிையஉண்டுபண்ணுங்கள்.
அவர் பாைலவனத்தல் அவரது
இரதத்ைதச்ெசலுத்துகறார்.

அவர் நாமம் ேயேகாவா
அவரதுநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.

௫ அவரது பரிசுத்த ஆலயத்தல், ேதவன்
அநாைதகளுக்குத் தந்ைதையப்
ேபான்றவர்.

ேதவன் வதைவகைளக்
கவனித்துக்ெகாள்க றார்.

௬ேதவன்தனிைமயல்வாழும்ஜனங்களுக்கு
வீட்ைடக்ெகாடுக்க றார்.

ேதவன் அவரது ஜனங்கைளச்
சைறயலிருந்துதப்புவக்க றார்.

அவர்கள்மிகுந்தமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
ஆனால் ேதவனுக்கு எத ராகத் தரும்பும்
ஜனங்கேளா ெகாடிய சைறய ேல
உழல்வார்கள்.

௭ ேதவேன, உமது ஜனங்கைள
எக ப்தலிருந்துவழிநடத்தனீர்.
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நீர் பாைலவனத்தன் குறுக்காகக் கடந்து
ெசன்றீர்.

௮பூமிஅத ர்ந்தது,
இஸ்ரேவலின் ேதவன் சீனாய் மைலக்கு
வந்தார்,வானம்உருகற்று.

௯ ேதவேன, பயனற்ற பாழ்நலத்ைத மீண்டும்
பலன்ெபறும்படிெசய்வதற்காக

மைழையப்ெபய்யப்பண்ணினீர்.
௧௦ உமது ஜனங்கள் அத்ேதசத்த ற்குத்

தரும்பன.
ேதவேன,அங்குஏைழகளுக்குப்பலநல்ல
ெபாருள்கள்கைடக்கும்படிெசய்தீர்.

௧௧ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,
பலர் நற்ெசய்தையக்கூறச்ெசன்றனர்.

௧௨ “வல்லைமயுள்ள அரசர்களின் பைடகள்
ஓடிப்ேபாயன!

வீரர் ேபாருக்குப்பன் தந்த ெபாருள்கைள
வீட்டில்ெபண்கள்பங்க ட்டனர்.

வீட்டில் தங்கயருந்ேதார் ெசல்வத்ைதப்
பக ர்ந்துெகாண்டனர்.

௧௩அவர்கள் ெவள்ளியால் மூடப்பட்ட (வைல
உயர்ந்த நைககள்.)

புறாக்களின் ச றகுகைளெபறுவார்கள்.
அச்ச றகுகள் ெபான்னால் பளபளத்து
ஒளிரும்.”

௧௪ சல்ேமான் மைலயல், பைகயரசர்கைள
ேதவன்ச தறடித்தார்.
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அவர்கள் வழும் பனிையப்
ேபாலானார்கள்.

௧௫ பாசான் மைல பல ச கரங்கைளயுைடய
ெபரிய மைல.

௧௬ பாசான் மைலேய, ஏன் சீேயான் மைலைய
இழிவாகப் பார்க்க றாய்?

ேதவன் அம்மைலைய (சீேயான்)
ேநச க்க றார்.

என்ெறன்றும் வாழும்படி கர்த்தர்
அம்மைலையத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௧௭ பரிசுத்த சீேயான் மைலக்குக் கர்த்தர்
வருகறார்.

அவைர இலட்சக்கணக்கான இரதங்கள்
பன்ெதாடருகன்றன.

௧௮உயர்ந்தமைலயல்அவர் ஏறனார்.
சைறப்பட்ேடாரின் கூட்டத்ைத அவர்
வழிநடத்தனார்.

எத ராகத் தரும்பயவர்கள் உட்பட,
மனிதரிடமிருந்து அவர் பரிசுகைள
ஏற்றார்.

ேதவனாகய கர்த்தர் அங்கு வச ப்பதற்கு
ஏற ச்ெசன்றார்.

௧௯கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் நாம் சுமக்கேவண்டிய
பாரங்கைளச் சுமப்பதற்கு அவர்
உதவுகறார்.

ேதவன்நம்ைமமீட்க றார்.
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௨௦அவேரநமதுேதவன்அவேரநம்ைமமீட்கும்
ேதவன்.

நமது ேதவனாகய கர்த்தர் நம்ைம
மரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றுகறார்.

௨௧ ேதவன் அவரது பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க றார் என்பைதக்
காட்டுக றார்.

அவைர எத ர்த்த ஜனங்கைள ேதவன்
தண்டிக்கறார்.

௨௨ என் ஆண்டவர், “பாசானிலிருந்து
பைகவைனவரவைழப்ேபன்.

ேமற்கலிருந்து பைகவைன
வரவைழப்ேபன்.

௨௩நீஅவர்களின்இரத்தத்தல்நடப்பாய்,
உன் நாய்கள் அவர்களின் இரத்தத்ைத
நக்கும்” என்றார்.

௨௪ ெவற்ற ஊர்வலத்ைத ேதவன் நடத்த ச்
ெசல்வைதபாருங்கள்.

என் அரசராக ய பரிசுத்த ேதவன் ெவற்ற
ஊர்வலத்ைத நடத்த ச் ெசல்வைத
ஜனங்கள்காண்பார்கள்.

௨௫ பாடகர் முன்னால் வீர நைடய ட்டுச்
ெசல்வார்கள்.

பன்னர் தம்புரு மீட்டும் இளம் ெபண்கள்
வருவார்கள்.

இைசக் கைலஞர்கள் பன்ேன வீர
நைடயடுவார்கள்.

௨௬ சைபக்கூடும் கூட்டத்தல் ேதவைனத்
துதயுங்கள்!
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இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

௨௭ சன்ன ெபன்யமீன் அவர்கைள
வழிநடத்த ச் ெசல்க றான்.

அங்கு யூதாவன் ெபரிய குடும்பமும்
இருக்கறது.

அங்கு ெசபுேலான், நப்தலியன்
தைலவர்களும்உள்ளனர்.

௨௮ ேதவேன, எங்களுக்கு உமது
வல்லைமையக்காட்டும்!

கடந்த காலத்தல் எங்களுக்காய்
பயன்படுத்தன உமது வல்லைமையக்
காட்டும்.

௨௯எருசேலமிலுள்ளஉமதுஅரண்மைனக்கு,
அரசர்கள் தங்கள் ெசல்வத்ைத
உமக்காகக்ெகாண்டுவருவார்கள்.

௩௦ நீர் வரும்புவைத அந்த “மிருகங்கள்”
ெசய்யும்படி உமது ேகாைலப்
பயன்படுத்தும்.

அத்ேதசங்களின் “காைளகளும்”
“பசுக்களும்” உமக்குக் கீழ்ப்படியச்
ெசய்யும்.

ேபாரில்அத்ேதசங்கைளநீர்ெவன்றீர்.
இப்ேபாது அவர்கள் ெவள்ளிைய
உம்மிடம் ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.

௩௧ எக ப்தலிருந்து அவர்கள் ெசல்வத்ைதக்
ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.
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ேதவேன, எத்த ேயாப்ப யர்கள்அவர்களது
ெசல்வத்ைத உம்மிடம் ெகாண்டு
வரச்ெசய்யும்.

௩௨ பூமியலுள்ள அரசர்கேள, ேதவைனப்
பாடுங்கள்!

நமதுஆண்டவருக்கு துத ப் பாடல்கைளப்
பாடுங்கள்!

௩௩ ேதவைனப் பாடுங்கள்! பைழய
வானங்களினூேட அவர் தமது
இரதத்ைதச்ெசலுத்துகறார்.

அவரது வல்லைமயான குரலுக்குச்
ெசவக்ெகாடுங்கள்!

௩௪ உங்கள் ெதய்வங்கைளப் பார்க்கலும்
ேதவன்மிகவும்வல்லைமயுள்ளவர்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவன் தமது
ஜனங்கைள ெபலுமும், வல்லைமயும்
உள்ேளாராக்குக றார்.

௩௫ ேதவன் அவரது ஆலயத்தல்
அத சயமானவர்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவன் அவரது
ஜனங்களுக்கு ெபலத்ைதயும்,
வல்லைமையயும்ெகாடுக்க றார்.

ேதவைனத்துதயுங்கள்!

௬௯
“லீலிப் பூக்கள்” என்ற இைசயல் பாடும்படி

இராகத்தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்தபாடல்.
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௧ேதவேன,எல்லாத்ெதால்ைலகளிலுமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்வாய்வைரெவள்ளம்ந ரம்பயுள்ளது.
௨நான்நற்பதற்குஇடமில்ைல.

ேசற்றுக்குள்அமிழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
ஆழமானதண்ணீரினுள்இருக்க ேறன்.

அைலகள் என்ைனச் சுற்றலும்
ேமாத க்ெகாண்டிருக்கன்றன.

நான்அமிழும் நைலயல்உள்ேளன்.
௩ உதவ ேவண்டிக் கூப்படுவதால் நான்

ேசார்ந்து ேபாக ேறன்.
என்ெதாண்ைடபுண்ணாகவ ட்டது.

நான் காத்தருக்க ேறன், என் கண்கள்
ேநாகும்வைர

உமதுஉதவக்காக ேநாக்கயருக்க ேறன்.
௪ என் தைலயன் முடிகைளக் காட்டிலும்

எனக்கு அதகமான பைகவர்கள்
இருக்கறார்கள்.

எக்காரணமுமின்ற அவர்கள் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள்.

என்ைன அழிப்பதற்கு அவர்கள் மிகவும்
முயன்றார்கள்.

என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறத்துப்
ெபாய்கைளப் ேபசுக றார்கள்.

நான் தருடியதாக அவர்கள் ெபாய்கைளக்
கூறனார்கள்.

நான் தருடாத ெபாருள்களுக்கு அபராதம்
ெசலுத்தும்படி அவர்கள் என்ைன
வற்புறுத்தனார்கள்.
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௫ேதவேன, என்பாவங்கைளநீர்அறவீர்.
நான் உம்மிடமிருந்து எனது பாவங்கைள
மைறக்கமுடியாது.

௬ என் ஆண்டவேர, சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தேர, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்
என்ைனக் கண்டு ெவட்கப்படாதபடி
ெசய்யும்.

இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத்
ெதாழுதுெகாள்ேவார் என்னால்
அவமானப்படாதபடிச் ெசய்யும்.

௭என்முகம்ெவட்கத்தால்மூடப்பட்டிருக்க றது.
உமக்காக இவ்ெவட்கத்ைத நான்
சுமக்க ேறன்.

௮ என் சேகாதரர்கள் என்ைன ஒரு
அந்நயைனப்ேபால நடத்துகறார்கள்.

என் தாயன் பள்ைளகள் என்ைன
ஒரு அயல் நாட்டவைனப்ேபால
நடத்துகறார்கள்.

௯ உமது ஆலயத்தன் மீது ெகாண்ட என்
ஆழ்ந்த உணர்ச்ச கள் என்ைன
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.

உம்ைமக் ேகலி ெசய்யும் ஜனங்களின்
அவதூறுகைளநான்ஏற்க ேறன்.

௧௦நான்அழுது,உபவாசம் ேமற்ெகாண்ேடன்.
அவர்கள்என்ைனக்ேகலிெசய்தார்கள்.

௧௧ துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு முரட்டு
ஆைடகைளஉடுத்துக ேறன்.

ஜனங்கள் என்ைனக் குறத்து ேவடிக்ைக
ேபசுக றார்கள்.
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௧௨ ெபாது இடங்களில் அவர்கள் என்ைனப்
பற்ற ப் ேபசுக றார்கள்.

குடிக்காரர்கள் என்ைனப்பற்ற ப்
பாடல்கைளப்பாடுக றார்கள்.

௧௩ஆனால்இதுகர்த்தராக யஉம்ைம ேநாக்க
நான்உமக்காகெஜப க்கும்ெஜபம்.

நீர் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.

ேதவேன, அன்ேபாடு நீர் எனக்குப் பதல்
அளிப்பீெரனஎத ர்ப்பார்க்க ேறன்.

நான் மீட்பைடவதற்கு உம்மீது நம்ப க்ைக
ைவக்கமுடியுெமனநான்அற ேவன்.

௧௪ என்ைனச் ேசற்றலிருந்து இழுத்து
ெவளிேயற்றும்.

நான் ேசற்றல் அமிழ்ந்து ேபாகாதபடி
ெசய்யும்.

என்ைனப் பைகக்கும் ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

ஆழமான தண்ணீரிலிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௧௫ அைலகள் என்ைன அமிழ்த்தாதபடிச்
ெசய்யும்.

ஆழத்தன் குழி என்ைன வழுங்காதபடிச்
ெசய்யும்.

கல்லைற என் மீது தன் வாைய
அைடத்துக்ெகாள்ளாதபடிச் ெசய்யும்.

௧௬ கர்த்தாேவ, உமது அன்பு நல்லது. உமது
முழுைமயான அன்பனால் எனக்குப்
பதலளியும்.
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உமது மிகுந்த தயவனால் என்னிடம்
தரும்ப எனக்குஉதவும்!

௧௭ உமது பணியாளிடமிருந்து வலக ப்
ேபாய்வ டாேதயும்.

நான்ெதால்ைலயல்ச க்கயருக்க ேறன்!
வைரந்துஎனக்குஉதவும்.

௧௮வந்து, என்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்றும்.
என் பைகவரிடமிருந்து என்ைன
மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௧௯ நான் அைடந்த ெவட்கத்ைத நீர்
அற ந்தருக்க றீர்.

என் பைகவர்கள் என்ைன
அவமானப்படுத்தயைதநீர்அற க றீர்.

அவர்கள் எனக்கு அக்காரியங்கைளச்
ெசய்தைதநீர் கண்டீர்.

௨௦ெவட்கம் என்ைனநசுக்க ற்று!
ெவட்கத்தால் நான் இறக்கும் நைலக்கு
ஆளாேனன்.

எனக்காகப் பரிதப ப்பவர்களுக்காகக்
காத்தருந்ேதன்.

ஆனால் ஒருவைரயும் நான் பார்க்க
முடியவல்ைல.

எனக்கு ஆறுதல் கூறுேவாருக்காக நான்
காத்தருந்ேதன்.

ஆனால்ஒருவரும்வரவல்ைல.
௨௧ அவர்கள் எனக்கு உணைவயல்ல,

வஷத்ைதக்ெகாடுத்தார்கள்.
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அவர்கள் எனக்குத் த ராட்ைச
ரசத்ைதயல்ல, காடிையக்
ெகாடுத்தார்கள்.

௨௨ அவர்கள் ேமைசகள் உணவால்
ந ரம்பயருந்தன.

ஐக்கய பந்த க்கான உணவு வைககள்
ந ரம்பயருந்தன.

அந்த உணவுகேள அவர்கைள
அழிக்குெமனநம்புக ேறன்.

௨௩ அவர்கள் குருடாக , அவர்கள் முதுகுகள்
தளர்ந்துேபாகும்எனநான்நம்புக ேறன்.

௨௪உமதுேகாபத்ைதஅவர்கள்உணரட்டும்.
௨௫ அவர்கள் வீடுகள் ெவறுைமயைடயச்

ெசய்யும்.
யாரும்அங்குவாழவ டாேதயும்.

௨௬ அவர்கைளத் தண்டியும், அவர்கள் ஓடிப்
ேபாவார்கள்.

அப்ேபாதுஅவர்கள்ேபச க்ெகாள்ளும்படியாக
அவர்களுக்கு வலியும் காயங்களும்
உண்டாகும்.

௨௭ அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக
அவர்கைளத்தண்டியும்.

நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத
அவர்களுக்குக்காட்டாேதயும்.

௨௮ ஜீவ புத்தகத்தலிருந்து அவர்கள்
ெபயர்கைளஎடுத்துப்ேபாடும்.

நல்ேலாரின் ெபயர்கேளாடு அவர்கள்
ெபயர்கைள அப்புத்தகத்தல்
எழுதாேதயும்.
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௨௯நான்கவைலயும்புண்பட்டவனுமாேனன்.
ேதவேன, என்ைனத் தூக்கவடும்,
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩௦ நான் ேதவனுைடய நாமத்ைதப்
பாடல்களால்துத ப்ேபன்.

நான் அவைர நன்ற நைறந்த
பாடல்களால்துத ப்ேபன்.

௩௧இதுேதவைனசந்ேதாஷப்படுத்தும்!
ஒரு காைளையக் ெகான்று, அதைன
முழுைமயாகப் பலி ெசலுத்துவைதக்
காட்டிலும்இதுசறந்தது.

௩௨ ஏைழ ஜனங்கேள, நீங்கள் ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாள்ளவந்தீர்கள்.

நீங்கள் இக்காரியங்கைள
அறந்துக்ெகாண்டுமகழ்வீர்கள்.

௩௩கர்த்தர்ஏைழகளுக்கும்த க்கற்ேறாருக்கும்
ெசவ சாய்க்க றார்.

சைறப்பட்ட ஜனங்கைளயும் கர்த்தர்
வரும்புக றார்.

௩௪ பரேலாகமும், பூமியும் ேதவைனத் துதக்
கட்டும்.

கடலும் அதலுள்ள அைனத்தும்
கர்த்தைரத்துத க்கட்டும்.

௩௫கர்த்தர் சீேயாைனமீட்பார்.
கர்த்தர் யூதாவன் நகரங்கைள
கட்டிெயழுப்புவார்.

நலத்தன் ெசாந்தக்காரர்கள் அங்கு மீண்டும்
வாழ்வார்கள்.



சங்கீதம்௬௯:௩௬ clxxxvii சங்கீதம் ௭௦:௫

௩௬ அவரது பணியாட்களின்
தைலமுைறயனர் அத்ேதசத்ைதப்
ெபறுவார்கள்.

அவரது நாமத்ைத ேநச க்கும் ஜனங்கள்
அங்குவாழ்வார்கள்.

௭௦
ஜனங்கள் நைனவுக்கு உதவும்படியாக

இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
பாடல்களில்ஒன்று.
௧ேதவேன, என்ைனமீட்டருளும்!

ேதவேனவைரந்துஎனக்குஉதவும்!
௨ ஜனங்கள் என்ைனக் ெகால்ல

முயல்கறார்கள்.
அவர்கள்ஏமாற்றமைடயச்ெசய்யும்!

௩ஜனங்கள்என்ைனஏளனம்ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் வழுந்து ெவட்கமைடவார்கள்
எனநம்புக ேறன்.

௪ உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ஜனங்கள்
மிகவும் மக ழ்ச்ச க்ெகாள்வார்கள் என
நம்புக ேறன்.

உமது உதவைய ேவண்டும் (நாடும்)
ஜனங்கள் எப்ேபாதும்உம்ைமத்துத க்க
முடியும்எனநம்புக ேறன்.

௫நான்ஏைழயான,உதவயற்றமனிதன்.
ேதவேன, வைரந்து வந்து என்ைன
மீட்டருளும்!
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ேதவேன, நீர் மட்டுேம என்ைனக் காப்பாற்ற
முடியும்.

மிகவும்தாமதயாேதயும்!

௭௧
௧கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்,

எனேவநான்என்றும்ஏமாற்றமைடயமாட்ேடன்.
௨ உமது நல்ல ெசயலினால், நீர் என்ைன

மீட்பீர். நீர் என்ைனக்காப்பாற்றுவீர்.
நான் ெசால்வைதக் ேகளும், என்ைன
மீட்டருளும்.

௩ பாதுகாப்ப ற்காக ஓடிவரக்கூடிய
புகலிடமான அரணாக நீர் எனக்கு
இரும்.

நீர் என்கன்மைலஎன்பாதுகாப்ப டம்.
எனேவ என்ைனக் காப்பதற்குரிய

ஆைணையக்ெகாடும்.
௪ என் ேதவேன, ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து

என்ைனமீட்டருளும்.
ெகாடிேயாரும் தீேயாருமான
ஜனங்களிடமிருந்து என்ைன
மீட்டருளும்.

௫என்ஆண்டவேர, நீேர என்நம்ப க்ைக.
நான் சறுவனாக இருந்தேபாேத உம்ைம
நம்ப ேனன்.

௬ நான் ப றப்பதற்கு முன்பருந்ேத உம்ைமேய
சார்ந்தருக்க ேறன்.

என்தாயன்கருவல்இருந்தேபாேத நான்
உம்ைமச் சார்ந்தருந்ேதன்.
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நான் உம்மிடம் எப்ேபாதும் ெஜபம்
பண்ணிேனன்.

௭நீேர என்ெபலத்தன்இருப்ப டம்.
எனேவ நான் பற ஜனங்களுக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்டாேனன்.

௮ நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளக்
குறத்து நான் எப்ேபாதும்
பாடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௯ நான் வயது முத ர்ந்தவனாகவ ட்டதால்
என்ைனத்தள்ளிவ டாேதயும்.

என் ெபலைன நான் இழக்ைகயல்
என்ைனவட்டுவ டாேதயும்.

௧௦ என் பைகவர்கள் எனக்ெகத ராகத்
த ட்டங்கள்வகுத்தார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய
ஒருமித்துச் சந்த த்தார்கள், அவர்கள்
என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிட்டார்கள்.

௧௧ என் பைகவர்கள், “ேபாய் அவைனப்
ப டியுங்கள்!

ேதவன்அவைனக்ைகவ ட்டார்.
அவனுக்கு ஒருவரும் உதவமாட்டார்கள்”
என்றனர்.

௧௨ ேதவேன, நீர் என்ைன வட்டு
வலகாேதயும்!

ேதவேன, வைரயும்! வந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

௧௩என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்!
அவர்கைளமுழுைமயாகஅழித்துவடும்.

அவர்கள்என்ைனத்தாக்கமுயல்கறார்கள்.
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அவர்கள் ெவட்கமும் இகழ்ச்ச யும்
அைடவார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

௧௪பன்நான்உம்ைமஎப்ேபாதும்நம்புேவன்.
நான்உம்ைமெமன்ேமலும்துத ப்ேபன்.

௧௫ நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத நான்
ஜனங்களுக்குக்கூறுேவன்.

நீர் என்ைன மீட்ட காலங்கைளக் குறத்து
நான்ஜனங்களுக்குக்கூறுேவன்.

எண்ணமுடியாத பலகாலங்கள்உள்ளன.
௧௬ என் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது

ெபருைமையப்பற்ற நான்கூறுேவன்.
உம்ைமயும் உமது நற்குணங்கைளயும்
நான்ேபசுேவன்.

௧௭ ேதவேன, நான் சறுவனாக
இருக்ைகய ேலேய நீர் எனக்குப்
ேபாத த்துள்ளீர்.

இன்றுவைர நீர் ெசய்துள்ள அற்புதமான
காரியங்கைளக் குறத்து நான்
ஜனங்களுக்குக்கூறயுள்ேளன்.

௧௮இப்ேபாது நான் வயது முத ர்ந்தவன், என்
தைலமுடிநைரத்துவ ட்டது.

ஆனாலும் ேதவேன, நீர் என்ைன
வட்டுவ டமாட்டீர் என்பைத நான்
அற ேவன்.

உமது வல்லைமையயும்,
ெபருைமையயும் ஒவ்ெவாரு புதய
தைலமுைறயனருக்கும் நான்
ெசால்லுேவன்.
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௧௯ேதவேன,உமதுநன்ைமவானங்களுக்கும்
ேமலாக எட்டுக றது.

ேதவேன, உம்ைமப் ேபான்ற ேதவன்
ேவெறாருவருமில்ைல.

நீர் அற்புதமான காரியங்கைளச்
ெசய்தருக்க றீர்.

௨௦ ெதால்ைலகைளயும் தீயகாலங்கைளயும்
நான்காணச்ெசய்தீர்.

ஆனாலும் அைவ எல்லாவற்றனின்றும்
நீர் என்ைனமீட்டு,உய ேராடுைவத்தீர்.

எத்தைன ஆழத்தல் மூழ்கயும்
ெதால்ைலகளிலிருந்து நீர் என்ைனத்
தூக்க நறுத்தனீர்.

௨௧ முன்னிலும் ெபரியக் காரியங்கைளச்
ெசய்ய, நீர் எனக்குஉதவும்.

ெதாடர்ந்துஎனக்குஆறுதல்அளியும்.
௨௨ வீைணைய மீட்டி, நான் உம்ைமத்

துத ப்ேபன்.
என் ேதவேன, நீர் நம்ப க்ைகக் குரியவர்
என்பைதப் பாடுேவன்.

இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருக்காக,
என் சுரமண்டலத்தல் பாடல்கைள
இைசப்ேபன்.

௨௩ நீர் என் ஆத்துமாைவக் காத்தீர். என்
ஆத்துமா மக ழ்ந்தருக்கும்.

என் உதடுகளால் துத ப்பாடல்கைள நான்
பாடுேவன்.

௨௪ எப்ேபாதும் உமது நன்ைமைய என் நாவு
பாடும்.
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என்ைனக் ெகால்ல வரும்பய
ஜனங்கள், ேதாற்கடிக்கப்பட்டு இகழ்ச்ச
அைடவார்கள்.

௭௨

சாெலாேமானுக்கு
௧ ேதவேன, அரசனும் உம்ைமப்ேபான்று

ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுக்க
அவருக்குஉதவும்.

உமது நல்லியல்ைப அரசனின் மகனும்
அறந்துெகாள்ளஉதவும்.

௨அரசன் உமது ஜனங்களுக்குத் தகுதயான
நீத வழங்கஉதவும்.

உமது ஏைழ ஜனங்களுக்காக
ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுக்க
அவனுக்குஉதவும்.

௩ ேதசம் முழுவதும் சமாதானமும் நீதயும்
நலவட்டும்.

௪ ஏைழகளுக்கு அரசன் நல்லவனாக
இருக்கட்டும்.

த க்கற்ேறாருக்குஅவன்உதவட்டும்.
அவர்கைளத் தாக்குேவாைர அவன்
தண்டிக்கட்டும்.

௫ சூரியன் ஒளிவடும் மட்டும், சந்த ரன்
வானிலுள்ள மட்டும் ஜனங்கள்
அரசனுக்குப் பயந்து அவைன
மத ப்பார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.
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என்ெறன்றும் ஜனங்கள் அவனுக்குப்
பயந்து அவைன மத பார்கள் என நான்
நம்புக ேறன்.

௬ வயலில் வழும் மைழையப்ேபான்றருக்க
அரசனுக்குஉதவும்.

பூமியல் வழும் தூறைலப் ேபான்றருக்க
அவனுக்குஉதவும்.

௭ அவன் அரசனாக இருக்கும்ேபாது நன்ைம
மலரட்டும்.

சந்த ரன் இருக்கும்மட்டும் சமாதானம்
நலவட்டும்.

௮ஐப ராத்து நதயலிருந்து பூமியன் தூரத்து
எல்ைலவைரக்கும்,

கடலிலிருந்து கடல் வைரக்கும் அவன்
அரசுெபருகட்டும்.

௯ பாைலவனத்தல் வாழும் எல்லா
ஜனங்களும் அவனுக்குத் தைல
வணங்குவார்கள்.

புழுதயல் முகத்ைதப் புைதத்து அவன்
பைகவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக
வழுந்துவணங்கட்டும்.

௧௦ தர்ஷீசன் அரசர்களும் தூரத்துத்
ேதசங்களின் அரசர்களும் அவனுக்குப்
பரிசுகைளக்ெகாண்டுவரட்டும்.

ேஷபாவலும், ேசபாவலுமுள்ளஅரசர்கள்
தங்கள் கப்பத்ைத அவனுக்குக்
ெகாண்டுவரட்டும்.

௧௧ எல்லா அரசர்களும் நமது அரசைன
வழுந்துவணங்கட்டும்.
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எல்லா ேதசங்களும் அவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்யட்டும்.

௧௨ நமது அரசன் த க்கற்ேறாருக்கு
உதவுகறார்.

ஏைழயான த க்கற்ற ஜனங்களுக்கு நம்
அரசன்உதவுகறார்.

௧௩ ஏைழயான த க்கற்ற ஜனங்கள் நம்
அரசைனச் சார்ந்தருப்பார்கள்.

அரசன் அவர்கைள உய ேராடு வாழச்
ெசய்க றார்.

௧௪ அவர்கைளத் துன்புறுத்த முயலும்
ெகாடிேயாரிடமிருந்து அரசன்
அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறார்.

அந்த ஏைழ ஜனங்களின் உய ர்கள்
அரசனுக்குமிகமுக்கயமானைவ.

௧௫அரசன்நீடூழி வாழ்க!
அவர் ேசபாவன்ெபான்ைனப்ெபறட்டும்.

எப்ேபாதும் அரசனுக்காக ெஜபம்
ெசய்யுங்கள்.

ஒவ்ெவாரு நாளும் அவைர
ஆசீர்வதயுங்கள்.

௧௬வயல் நலங்கள் மிகுதயான தானியத்ைத
வைளவக்கட்டும்.

மைலகளும்பய ர்களால்ந ரம்பட்டும்.
நலங்களில் புல்வளர்வதுேபான்று

நகரங்கள்ஜனங்களால்ந ரம்பட்டும்.
௧௭அரசன்என்ெறன்றும்புகழ்ெபறட்டும்.

சூரியன் ஒளிவடும்மட்டும் ஜனங்கள்
அவர் நாமத்ைதநைனவுகூரட்டும்.
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ஜனங்கள்அவரால்ஆசீர்வத க்கப்படட்டும்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைர
வாழ்த்தட்டும்.

௧௮இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய, கர்த்தராக ய
ேதவைனத்துதயுங்கள்.

ேதவன் ஒருவேர அத்தைகய அற்புதமான
காரியங்கைளச்ெசய்யமுடியும்.

௧௯ அவரது மகைமெபாருந்தய நாமத்ைத
என்ெறன்றும்துதயுங்கள்!

அவரது மகைம முழு உலகத்ைதயும்
ந ரப்பட்டும்! ஆெமன்,ஆெமன்!

௨௦ ஈசாயன் மகனாகய தாவீதன் ெஜபங்கள்
இங்குமுடிகன்றன.

புத்தகம் 3
௭௩

(சங்கீதம் 73-89)

ஆசாபன்துத ப்பாடல்
௧ ேதவன் உண்ைமயாகேவ இஸ்ரேவலுக்கு

நல்லவர்.
பரிசுத்த இருதயமுள்ள ஜனங்களுக்கு
ேதவன்நல்லவர்.

௨நான்தவற வீழ்ந்து,
பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கும் நைலயல்
இருந்ேதன்.

௩ ெகட்ட ஜனங்கள் ெவற்றயைடந்தைதக்
கண்ேடன்.
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ெபருைமபாராட்டும் அந்த ஜனங்கைளக்
கண்டு ெபாறாைமெகாள்ள
ஆரம்ப த்ேதன்.

௪அந்தஜனங்கள்ஆேராக்கயமுள்ளவர்கள்.
வாழ்வதற்கு அவர்கள் ேபாராட
ேவண்டாம்.

௫எங்கைளப்ேபாலஅந்தப்ெபருைமக்காரர்கள்
ெதால்ைலப்படுவதல்ைல.

ப றைரப்ேபான்று அவர்களுக்குத்
ெதால்ைலகள்இல்ைல.

௬ எனேவ அவர்கள் ெபருைமமிக்கவர்களாய்,
ெவறுக்கத்தக்கவர்களாய்உள்ளனர்.

அவர்கள் அணியும் அணிகலன்கைளயும்
அழகய ஆைடகைளயும் ேபான்று அது
வைரவல்கண்டுெகாள்ளத்தக்கது.

௭தாங்கள்பார்க்கும்எைதயும்அந்தஜனங்கள்
வருப்பனால் ேபாய் தங்களுக்ெகன
அைதஎடுத்துக்ெகாள்கன்றனர்.

தாங்கள் ெசய்ய நைனப்பவற்ைற
அவர்கள்ெசய்துமுடிக்க றார்கள்.

௮ப றைரப்பற்ற க்ெகாடிய,தீயகாரியங்கைள
அவர்கள்கூறுகறார்கள்.

அவர்கள் ெபருைமயும் ப டிவாதமும்
உைடயவர்கள்.

அவர்கள்எப்ேபாதும்மற்றவர்களிடமிருந்து
அனுகூலம் ெபறும் வழிகைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.
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௯ தங்கைளத் ெதய்வங்கெளன்று
அப்ெபருைமக்காரர்கள்
நைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

பூமியன் அரசர்கெளன்று அவர்கள்
தங்கைளக்கருத க்ெகாள்க றார்கள்.

௧௦ எனேவ ேதவஜனங்கள் கூட அவர்களிடம்
ெசன்று

அவர்கள்கூறுபவற்ைறச்ெசய்க றார்கள்.
௧௧ அத்தீேயார், “நாங்கள் ெசய்து

ெகாண்டிருப்பவற்ைற ேதவன்
அறயார்!

உன்னதமான ேதவன் அறயார்!
என்கறார்கள்.

௧௨ அப்ெபருைமக்காரர்கள் துர்க்குணம்
மிக்கவர்கள்.

ஆனால் அவர்கள் ெசல்வந்தராகவும்,
நாளுக்கு நாள் ெசல்வத்ைத
ெபறுேவாராகவும்காணப்படுகறார்கள்.

௧௩ எனேவ நான் ஏன் என் இருதயத்ைதத்
தூயதாக்க ேவண்டும்?

ஏன் நான் எனது ைககைளச் சுத்தமாக
ைவத்தருக்கேவண்டும்?

௧௪ ேதவேன, நான் நாள் முழுவதும்
துன்புறுக ேறன்,

ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் நீர்
என்ைனத்தண்டிக்கறீர்.
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௧௫ ேதவேன, நான் இவற்ைறக் குறத்துப்
ப றரிடம் ேபசவரும்ப ேனன்.

அப்படிச் ெசய்தால் உமது ஜனங்களுக்கு
நான்துேராகம்ெசய்தவனாேவன்.

௧௬-௧௭ இக்காரியங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள
நான்மிகவும்முயன்ேறன்.

ஆனால் நான் உமது ஆலயத்த ற்குச்
ெசல்லும்வைர இைவயைனத்தும்
எனக்குமிகவும்கடினமாயருந்தன.

நான் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாேனன்,

அப்ேபாதுஅைதநான்உணர்ந்துக்ெகாண்ேடன்.
௧௮ேதவேன,நீர்அந்தஜனங்கைளஆபத்தான

நைலயல்ைவத்தருக்க றீர்.
வழுந்து அழிவெதன்பது அவர்களுக்கு
மிகவும்சுலபமானது.

௧௯ ெதால்ைலகள் த டீெரன ேநரும்,
அப்ேபாது அப்ெபருைமக்காரர்கள்
அழிந்துவடுவார்கள்.

ெகாடியக் காரியங்கள் அவர்களுக்கு
ேநரிடும், அப்ேபாது அவர்கள்
அழிந்துப்ேபாவார்கள்.

௨௦ கர்த்தாேவ, நாங்கள் வழித்ெதழும்ேபாது
மறந்துவடும் கனைவப்ேபால அந்த
ஜனங்கள்இருப்பார்கள்.

எங்கள் கனவல் வரும் ெபரும்
வலங்குகைளப்ேபால் அந்த ஜனங்கள்
மைறந்துேபாகும்படி நீர் ெசய்வீர்.
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௨௧-௨௨நான்மூடனாகஇருந்ேதன்.
நான் ெசல்வத்ைதக் குற த்தும் ெகட்ட
ஜனங்கைளக் குறத்தும் எண்ணிக்
கலங்க ேனன்.

ேதவேன, நான் மனங்கலங்க , உம்மிடம்
ேகாபங்ெகாண்ேடன்.

மூடத்தனமும் அறயாைமயுமுள்ள
மிருகத்ைதப் ேபால் நடந்து
ெகாண்ேடன்.

௨௩ எனக்குத் ேதைவயானைவ எல்லாம்
என்னிடம்உள்ளன.

நான்எப்ேபாதும்உம்ேமாடிருக்க ேறன்.
ேதவேன, நீர் என் ைகையப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்.

௨௪ ேதவேன, நீர் என்ைனவழிநடத்த , எனக்கு
நல்லேபாதைனையத்தருவீர்.

பன்பு என்ைன மகைமக்கு ேநராக வழி
நடத்துவீர்.

௨௫ ேதவேன, பரேலாகத்தல் நீர் எனக்காக
இருக்க றீர்.

நான் உம்ேமாடிருக்ைகயல் இப்பூமியல்
எனக்குஎன்னேவண்டும்?

௨௬என்மனமும்சரீரமும்அழிந்துப்ேபாகலாம்,
ஆனால்நான்ேநச க்கும்கன்மைலயாகய
ேதவன்எனக்காகஇருக்க றீர்.

என்ெறன்றும் எனக்காக ேதவன்
இருக்கறீர்.

௨௭ ேதவேன, உம்ைம வ ட்டு வலகும்
ஜனங்கள்அழிந்துேபாவார்கள்.
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உமக்கு உண்ைமயாயல்லாத
ஜனங்கைளநீர்அழித்துவடுவீர்.

௨௮ என்ைனப் ெபாருத்தமட்டும், நான்
ேதவனிடம் வந்தருக்க ேறன், அதுேவ
எனக்குநலமானது.

என் ஆண்டவராக ய கர்த்தைர என்
பாதுகாப்ப டமாகைவத்தருக்க ேறன்.

ேதவேன, நீர் ெசய்துள்ள
எல்லாவற்ைறயும் குறத்துக் கூற நான்
வந்துள்ேளன்.

௭௪
ஆசாபன்ஒருமஸ்கீல்

௧ ேதவேன, என்ெறன்றும் நீர் எங்கைளவ ட்டு
வலகனீரா?

உமது ஜனங்களிடம் நீர் இன்னும்
ேகாபமாயருக்க றீரா?

௨ பல்லாண்டுகளுக்கு முன் நீர் வாங்கய
உமதுஜனங்கைளநைனவுகூரும்.

நீர் எங்கைள மீட்டீர். நாங்கள் உமக்குச்
ெசாந்தமானவர்கள்.

நீர் வாழ்ந்த இடமாக ய சீேயான் மைலைய
நைனவுகூரும்.

௩ ேதவேன, பைழைமயான இந்த
இடிபாடுகளுக்கு மத்தயல் நீர்
நடந்துவாரும்.

பைகவன் அழித்த பரிசுத்த இடத்த ற்குத்
தரும்பவாரும்.
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௪ ஆலயத்தல் பைகவர்கள் தங்கள் யுத்த
ஆரவாரத்ைதச்ெசய்தார்கள்.

ேபாரில் தங்கள் ெவற்றையக்
குற ப்பதற்கு ஆலயத்தல் அவர்கள்
தங்கள்ெகாடிகைளஏற்றனார்கள்.

௫பைகப்பைடவீரர்கள்
ேகாடரியால் கைளகைள அழிக்கும்
ஜனங்கைளப் ேபான்றருந்தார்கள்.

௬ ேதவேன, அவர்கள் தங்கள்
ேகாடாரிகைளயும், சம்மட்டிகைளயும்
பயன்படுத்த ,

உமது ஆலயத்தல் மரத்தனாலான
ச த்த ர ேவைலப்பாடுகைள நாசம்
ெசய்தார்கள்.

௭ அந்த வீரர்கள் உமது பரிசுத்த இடத்ைத
எரித்துவ டடார்கள்.

அந்த ஆலயம் உமது நாமத்தன்
மகைமக்காகக் கட்டப்பட்டது.

அவர்கள் அைதத் தைரயல் வழும்படி
இடித்துத்தள்ளினார்கள்.

௮ பைகவன் எங்கைள முழுைமயாக அழிக்க
முடிவுெசய்தான்.

ேதசத்தன் ஒவ்ெவாரு பரிசுத்த
இடத்ைதயும்அவர்கள்எரித்தார்கள்.

௯ எங்களுக்கான அைடயாளங்கள் எைதயும்
நாங்கள்காணமுடியவல்ைல.

எந்தத் தீர்க்கதரிச களும்இங்குஇல்ைல.
யாருக்கும் என்ன ெசய்வெதன்று
ெதரியவல்ைல.
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௧௦ ேதவேன, எத்தைனக் காலம்வைரக்கும்
பைகவன் எங்கைளப் பரிகாசம்
பண்ணுவான்?

உமது நாமத்ைத அவர்கள் என்ெறன்றும்
இழிவுபடுத்த நீர்அனுமத ப்பீரா?

௧௧ேதவேன,நீர்ஏன்எங்கைளக்கடுைமயாகத்
தண்டிக்க றீர்?

நீர் உமது மிகுந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்த , எங்கைள முற்றலும்
அழித்துவ ட்டீர்.

௧௨ ேதவேன, நீணடகாலம் நீேர எங்கள்
அரசராகஇருந்தீர்.

இத்ேதசத்தல் பல ேபார்களில் ெவல்லநீர்
எங்களுக்குஉதவனீர்.

௧௩ ேதவேன, நீர் மிகுந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்த

ெசங்கடைலப் பளக்கச்ெசய்தீர்.
௧௪ கடலின் ெபரிய வலங்குகைள நீர்

ேதாற்கடித்தீர்!
லிவயாதானின் தைலகைள நீர்
சைதத்துப்ேபாட்டீர்.

ப ற வலங்குகள் உண்ணும்படி அதன்
உடைலவ ட்டுவ ட்டீர்.

௧௫ நீர் நீரூற்றுக்களும் நத களும் பாயும்படி
ெசய்க றீர்.

நத கள் உலர்ந்து ேபாகும்படியும்
ெசய்க றீர்.

௧௬ேதவேன, நீர் பகைலஆளுகறீர்.
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நீர் இரைவயும் ஆளுகறீர். நீர்
சந்த ரைனயும் சூரியைனயும்
உண்டாக்கனீர்.

௧௭ பூமியலுள்ள ஒவ்ெவான்றற்கும் நீர்
எல்ைலையவகுத்தீர்.

நீர் ேகாைடையயும் குளிர் காலத்ைதயும்
உண்டாக்கனீர்.

௧௮ ேதவேன, இவற்ைற நைனவுகூரும்.
பைகவன் உம்ைம இழிவுபடுத்தனான்
என்பைதநைனவுகூரும்.

அம்மூடர்கள் உமது நாமத்ைத
ெவறுக்கறார்கள்.

௧௯ அக்ெகாடிய வலங்குகள் உமது புறாைவ
எடுத்துக்ெகாள்ளவ டாேதயும்!

என்ெறன்றும் உமது ஏைழ ஜனங்கைள
மறந்துவ டாேதயும்.

௨௦நமதுஉடன்படிக்ைகையநைனவுகூரும்!
இத்ேதசத்தன் ஒவ்ெவாரு இருண்ட
இடத்தலும்ெகாடுைமந கழ்க றது.

௨௧ ேதவேன, உமது ஜனங்கள் ேமாசமாக
நடத்தப்பட்டார்கள்.

இனிேமலும் அவர்கள் துன்புறாதபடி
பாரும். உமதுதக்கற்ற,ஏைழஜனங்கள்
உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௨௨ேதவேன, எழுந்துேபாரிடும்!
அம்மூடர்கள்உம்ேமாடுேபாட்டியடுகறார்கள்
என்பைதநைனவுகூரும்.

௨௩ உமது பைகவர்களின் கூக்குரைல
மறவாேதயும்.
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மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் உம்ைம
இழிவுப்படுத்தனார்கள்.

௭௫

“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்
இைசத்தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த
துத ப்பாடல்களுள்ஒன்று
௧ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமத்துத க்க ேறாம்.

நாங்கள்உம்ைமத்துத க்க ேறாம்.
நீர் அருகாைமயல்இருக்க, ஜனங்கள் நீர்
ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளக்
குறத்துகூறுகறார்கள்.

௨ேதவன்கூறுகறார்:
“நயாயத்தீர்ப்பன் காலத்ைத நான்
ெதரிந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

நான்தகுந்தபடி நயாயந்தீர்ப்ேபன்.
௩ பூமியும் அதலுள்ள அைனத்தும் நடுங்க

வழும்நைலயல்இருக்கும்.
ஆனால் நான் அைதத் த டமாக இருக்கச்
ெசய்ேவன்”.

௪-௫ “ச லர் அத கமாக ெபருைமயுள்ளவர்கள்,
தாங்கள் வலிைம மிக்கவர்கள் என்றும்
முக்கயமானவர்கள் என்றும் அவர்கள்
நைனக்கறார்கள்.

ஆனால் நான் அவர்களிடம் ‘வீம்பு
ேபசாதீர்கள்!’
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‘ெபருைம பாராட்டாதீர்கள்!’ என்று
கூறுேவன்” என்கறார்.

௬ ஒருவைன முக்கயமானவனாக்கும்
வல்லைம

எதுவும்இப்பூமியல்இல்ைல.
௭ ேதவேன நீத பத , யார் முக்கயமானவர்

என்பைத ேதவன்முடிெவடுக்க றார்.
ேதவன் ஒருவைன உயர்த்த அவைன
முக்கயமானவனாக்குகறார்.

ேதவன் மற்ெறாருவைனத் தாழ்த்த
அவைனமுக்கயமற்றவனாக்குகறார்.

௮ ேதவன் தீேயாைரத் தண்டிக்கத் தயாராய்
இருக்க றார்.

கர்த்தர் ைகயல் ஒரு ேகாப்ைப
உள்ளது, அக்ேகாப்ைப வஷம் கலந்த
த ராட்ைசரசத்தால் ந ரம்பயுள்ளது.

அவர் அத்த ராட்ைசரசத்ைத (தண்டைனைய)
ஊற்றுவார்,

கைடச த் துளிமட்டும் ெகட்டஜனங்கள்
அதைனக்குடிப்பார்கள்.

௯ நான் எப்ேபாதும் ஜனங்களுக்கு
இவற்ைறப்பற்ற க்கூறுேவன்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்கு நான்
துத ப்பாடுேவன்.

௧௦ ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து நான்
வல்லைமையஅகற்றவடுேவன்.

நான் நல்ல ஜனங்களுக்கு வல்லைமைய
அளிப்ேபன்.
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௭௬
இைசக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத்

தைலவனுக்குஆசாப்அளித்ததுத ப்பாடல்
௧யூதாவன்ஜனங்கள்ேதவைனஅறவார்கள்.

இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் ேதவனுைடய
நாமத்ைதமத க்க றார்கள்.

௨ ேதவனுைடய ஆலயம் சாேலமில்*
இருக்கறது.

ேதவனுைடய வீடு சீேயான் மைலயல்
இருக்கறது.

௩ அவ்வடத்தல் ேதவன் வல்கள், அம்புகள்,
ேகடயங்கள்,வாள்கள்,

மற்றும் ேபார்க்கருவகைளெயல்லாம்
உைடத்ெதற ந்தார்.

௪ ேதவேன, நீர் உமது பைகவர்கைள
முறயடித்த ேபாது

மைலகளிலிருந்து மகைம
ெபாருந்தயவராய்ெவளிப்பட்டீர்.

௫ அவர்கள் வலிைமயுள்ளவர்கள் என அந்த
வீரர்கள்நம்பனார்கள்.

ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் களங்களில்
(வயல்களில்)மரித்துக்க டக்க றார்கள்.

அவர்கள் அணிந்தருந்தைவெயல்லாம்
அவர்கள் உடம்பலிருந்து
அகற்றப்பட்டன.

* ௭௬:௨: சாேலாம் இது எருசேலமுக்கு மற்ெறாரு ெபயர்.
இப்ெபயருக்கு “சமாதானம்” எனப்ெபாருள்படும்.
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அவ்வலிய வீரர்களில் எவரும் தங்கைள
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல.

௬யாக்ேகாபன் ேதவன்அவ்வீரர்களிடம்குரல்
உயர்த்த க் கண்டித்தார்.

இரதங்கேளாடும்குதைரகேளாடும்கூடிய
அப்பைடயனர்மரித்துவீழ்ந்தனர்.

௭ேதவேன, நீர் பயங்கரமானவர்!
நீர் சனமைடயும்ேபாது ஒருவனும்
உமக்ெகத ராக ந ற்கமுடிவதல்ைல.

௮-௯ கர்த்தர் நீத பதயாக இருந்து, அவரது
முடிைவஅறவக்க றார்.

ேதசத்தன் எளிய ஜனங்கைள ேதவன்
மீட்டார்.

பரேலாகத்தலிருந்து அவர் இம்முடிைவத்
தந்தார்.

பூமி முழுவதும்அைமதயாகப் பயத்ேதாடு
காணப்பட்டது.

௧௦ேதவேன, நீர் தீேயாைரத் தண்டிக்கும்ேபாது
ஜனங்கள்உம்ைமமத க்க றார்கள்.

நீர்உமதுேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தும்.
தப்ப த்துவாழ்பவர்கள்வலிைமயுள்ேளாராவர்கள்.

௧௧ ஜனங்கேள, உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு வாக்குறுத ப்
பண்ணினீர்கள்.

இப்ேபாது, வாக்குறுத ப்
பண்ணினவற்ைற நீங்கள் அவருக்குக்
ெகாடுங்கள்.
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எல்லாஇடங்களிலும்ஜனங்கள் ேதவனுக்குப்
பயந்துஅவைரமத க்க றார்கள்.

அவர்கள் அவருக்குப் பரிசுகைளக்
ெகாண்டுவருகறார்கள்.

௧௨ ேதவன் ெபருந்தைலவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க றார்.

பூமியன் எல்லா அரசர்களும் அவருக்குப்
பயப்படுக றார்கள்.

௭௭
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு

ஆசாபன்பாடல்களுள்ஒன்று
௧ேதவேனேநாக்க உதவக்காகநான்உரக்கக்

கூப்படுக ேறன்.
ேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப க்க ேறன்.
நான்ெசால்வைதக் ேகளும்.

௨ என் ஆண்டவேர, ெதால்ைலகள்
வரும்ேபாதுநான்உம்மிடம்வருக ேறன்.

இரவு முழுவதும் நான் உம்ைம ெநருங்க
முயன்ேறன்.

என்ஆத்துமாஆறுதல்அைடயமறுத்தது.
௩நான்ேதவைனப்பற்ற நைனக்க ேறன்,

நான் உணரும் வதத்ைத அவருக்குச்
ெசால்ல முயல்க ேறன், ஆனால்
என்னால்முடியவல்ைல.

௪நீர் என்ைனஉறங்கெவாட்டீர்.
நான்ஏேதாெசால்லமுயன்ேறன்,ஆனால்
மிகவும்வருத்தமைடந்ேதன்.
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௫ நான் நீண்ட காலத்தல் நடந்தைதப்பற்ற
நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

முற்காலத்தல் ந கழ்ந்தவற்ைறப்பற்ற
நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

௬ இரவல், எனது பாடல்கைளப்பற்ற
நைனக்கமுயல்க ேறன்.

நான் என்ேனாடு ேபச , புரிந்துெகாள்ள
முயல்க ேறன்.

௭ நான், “எங்கள் ஆண்டவர் என்ைறக்கும்
எங்கைளவ ட்டுவலகவ ட்டாரா?

மீண்டும் அவர் எப்ேபாதும் நம்முடன்
மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பாரா?

௮ ேதவனுைடய அன்பு என்ெறன்றும்
வலகவ ட்டதா?

அவர் நம்ேமாடுமீண்டும்ேபசுவாரா?
௯ இரக்கம் என்ெனெவன்பைத ேதவன்

மறந்துவ ட்டாரா?
அவரது நீடிய ெபாறுைம
ேகாபமாய ற்றா?” என்றுவயக்க ேறன்.

௧௦ பன்பு நான், “என்ைன உண்ைமய ேலேய
பாத ப்பதுஇது.

‘மிக உன்னதமான ேதவன்’ அவரது
வல்லைமைய இழந்துவ ட்டாரா?” என
எண்ணிேனன்.

௧௧ கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற நான்
நைனவுகூருக ேறன்.
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ேதவேன, நீர் முற்காலத்தல் ெசய்த
அற்புதமான காரியங்கைள நான்
நைனவுகூருக ேறன்.

௧௨நீர் ெசய்தவற்ைறக்குறத்துேயாச த்ேதன்.
அக்காரியங்கைளநான்நைனத்ேதன்.

௧௩ேதவேன,உமதுவழிகள்பரிசுத்தமானைவ.
ேதவேன, உம்ைமப்ேபான்று உயர்ந்தவர்
(ேமன்ைமயானவர்) எவருமில்ைல.

௧௪ அற்புதமானக் காரியங்கைளச் ெசய்த
ேதவன்நீேர.

நீர் ஜனங்களுக்கு உமது மிகுந்த
வல்லைமையக்காண்பத்தீர்.

௧௫உமதுவல்லைமயால்உமதுஜனங்கைளக்
காத்தீர்.

நீர் யாக்ேகாைபயும் ேயாேசப்பன்
சந்ததயனைரயும்காத்தீர்.

௧௬ ேதவேன, தண்ணீர் உம்ைமக் கண்டு
பயந்தது.

ஆழமான தண்ணீர் பயத்தால்
நடுங்கற்று.

௧௭கருேமகங்கள்தண்ணீைரப்ெபாழிந்தன.
உயர்ந்த ேமகங்களில் உரத்த
இடிமுழக்கத்ைதஜனங்கள்ேகட்டார்கள்.

அப்ேபாது மின்னல்களாகய உமது
அம்புகள் ேமகங்களினூேட
ப ரகாச த்தன.

௧௮உரத்தஇடிமுழக்கங்கள்உண்டாயன.
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உலகத்ைத மின்னல் ஒளியால்
ந ரப்ப ற்று.

பூமிஅத ர்ந்துநடுங்கற்று.
௧௯ ேதவேன, நீர் ஆழமான தண்ணீரில்

(ெவள்ளத்தல்) நடந்துெசன்றீர்.
நீர்ஆழமானகடைலக்கடந்தீர்.
ஆனால் உமது பாதச்சுவடுகள் அங்குப்
பதயவல்ைல.

௨௦ உமது ஜனங்கைள மந்ைதகைளப்ேபால்
வழி நடத்துவதற்கு

நீர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
பயன்படுத்தனீர்.

௭௮
ஆசாபன்ஒருமஸ்கீல்

௧ என் ஜனங்கேள, என் ேபாதைனகளுக்கு
ெசவக்ெகாடுங்கள்.

நான் கூறுவனவற்ைறக் கவனித்துக்
ேகளுங்கள்.

௨ நான் உங்களுக்கு இந்தக் கைதையக்
கூறுேவன்.

நான் உங்களுக்கு இப்பழங்கைதையக்
கூறுேவன்.

௩ நாங்கள் இக்கைதையக் ேகட்ேடாம், அைத
நன்றாகஅற ந்ேதாம்.

எங்கள் தந்ைதயர் இக்கைதையக்
கூறனார்கள்.

௪நாங்கள்இக்கைதையமறக்கவும்மாட்ேடாம்.
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இறுத தைலமுைற வைரக்கும்
எங்கள் ஜனங்கள் இக்கைதையச்
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயருப்பார்கள்.

நாம்அைனவரும்கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்.
அவர்ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளக்
குறத்துச்ெசால்ேவாம்.

௫ கர்த்தர் யாக்ேகாேபாடு ஒரு
உடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்.

ேதவன் இஸ்ரேவலருக்குச் சட்டத்ைத
(நீதமுைறைய)ெகாடுத்தார்.

நம்முற்ப தாக்களுக்கு ேதவன்கட்டைளகைள
அளித்தார்.

தமது பன் சந்ததயனருக்கு அந்தச்
சட்டங்கைளப் ேபாத க்குமாறு அவர் நம்
முற்ப தாக்களுக்குக்கூறனார்.

௬ புது குழந்ைதகள் ப றப்பார்கள், அவர்கள்
இைனஞராகவளருவார்கள்.

அவர்கள் அக்கைதகைளத் தங்கள்
குழந்ைதகளுக்குச்ெசால்வார்கள்.

இவ்வைகயல் கைடச தைலமுைறயனர்
வைரக்கும் எல்ேலாரும் சட்டத்ைத
அற ந்தருப்பார்கள்.

௭ எனேவ அந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
ேதவைனநம்புவார்கள்.

ேதவன் ெசய்தவற்ைற அவர்கள்
மறக்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள் கவனமாக அவரது
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவார்கள்.
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௮ தங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள
ஜனங்கள் அவர்கள் குழந்ைதகளுக்குச்
ெசால்வார்களானால், அந்தக்
குழந்ைதகள் அவர்களின்
முற்ப தாக்கைளப்ேபால்
இருக்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள் முற்ப தாக்கள் ேதவனுக்கு
எத ராகத் தரும்பனார்கள்.

அவர்கள்அவருக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ப டிவாதமாக
இருந்தார்கள்.

அவர்கள் ேதவ ஆவயானவருக்கு
உண்ைமயாகஇருக்கவல்ைல.

௯ எப்ப ராயீமின் மனிதர்கள் ஆயுதங்கைளத்
தாங்கயருந்தார்கள்,

ஆனால் அவர்கள் யுத்தத்தலிருந்து
ஓடிப்ேபானார்கள்.

௧௦ அவர்கள் ேதவேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையப்பன்பற்றவல்ைல.

அவரது ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
அவர்கள்மறுத்தார்கள்.

௧௧ ேதவன் ெசய்த ெபரிய காரியங்கைள
எப்ப ராயீமின் மனிதர்கள்
மறந்துவ ட்டார்கள்.

அவர் காட்டியஅற்புதமானகாரியங்கைள
அவர்கள்மறந்துப்ேபானார்கள்.

௧௨எக ப்தன்ேசாவானில் ேதவன்
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அவர்களின் தந்ைதயருக்குத்
தனது மிகுந்த வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தனார்.

௧௩ ேதவன் ெசங்கடைலப் பளந்து
ஜனங்கைள அதனூேட
நடத்த ச்ெசன்றார்.

இருபுறங்களிலும் தண்ணீரானது
உறுதயானசுவராய் எழுந்துநன்றது.

௧௪ ஒரு உயர்ந்த ேமகத்தனால் ேதவன்
அவர்கைள ஒவ்ெவாரு பகலிலும்
வழிநடத்தனர்.

ஒவ்ேவார்இரவும்ஒருெநருப்புத்தூணின்
ஒளியனால் ேதவன் அவர்கைள
வழிநடத்தனர்.

௧௫ பாைலவனத்தன் பாைறைய ேதவன்
பளந்தார்.

நலத்தன் ஆழத்தலிருந்து அவர்
அந்த ஜனங்களுக்கு தண்ணீைரக்
ெகாடுத்தார்.

௧௬கன்மைலயலிருந்து
ஆறாகப் ெபருக்ெகடுக்கும் தண்ணீைர
ேதவன்வரவைழத்தார்!

௧௭ ஆனால் ஜனங்கள் ேதவனுக்ெகத ராகத்
ெதாடர்ந்துபாவம்ெசய்தனர்.

பாைலவனத்தலும் அவர்கள் மிக
உன்னதமான ேதவனுக்ெகத ராகத்
தரும்பனார்கள்.
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௧௮ பன் அந்த ஜனங்கள் ேதவைன ேசாத க்க
வரும்பனார்கள்.

தங்கள் இச்ைசைய நைறேவற்ற க்
ெகாள்வதற்காக அவர்கள் ேதவனிடம்
உணைவக்ேகட்டார்கள்.

௧௯அவர்கள்ேதவைனக்குறத்துமுைறய ட்டு,
“பாைலவனத்தல் ேதவன் நமக்கு
உணைவக்ெகாடுக்கக்கூடுமா?

௨௦ ேதவன் பாைறைய அடித்தார்,
ெபருெவள்ளம்ெவளிப்பட்டது.

ந ச்சயமாக, அவர் நமக்கு ெராட்டியும்
(அப்பமும்) இைறச்சயும் ெகாடுக்க
முடியும்” என்றார்கள்.

௨௧ அந்த ஜனங்கள் கூறயவற்ைற கர்த்தர்
ேகட்டார்.

யாக்ேகாப டம் ேதவன்ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவலிடம் ேகாபமைடந்தார்.

௨௨ ஏெனனில் ஜனங்கள் அவைர
நம்பவல்ைல.

ேதவன் அவர்கைளக் காக்கக்கூடுெமன
அவர்கள்நம்பவல்ைல.

௨௩-௨௪ ஆனால் ேதவன் ேமேலயுள்ள
ேமகங்கைளத்தறந்தார்.

உணவுக்கான மன்னா அவர்கள் மீது
ெபாழிந்தது.

வானில் கதவுகள் தறக்கப்பட்டு வானிலுள்ள
க டங்கலிருந்து

தானியங்கள் கீேழ ெகாட்டினாற்ேபால
காட்ச தந்தது.
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௨௫ ேதவதூதர்களின் உணைவ ஜனங்கள்
உண்டார்கள்.

அவர்கள் தருப்தயைடயும்வைர ேதவன்
மிகுதயானஉணைவஅனுப்பனார்.

௨௬-௨௭ ேதவன் கழக்கலிருந்து ஒரு
ெபருங்காற்றுவீசுமாறுெசய்தார்.

காைடகள் மைழையப்ேபான்று அவர்கள்
மீதுவீழ்ந்தன.

ேதமானிலிருந்து ேதவன் காற்ைற
வீசச்ெசய்தார்.

பறைவகள் மிகுதயாக இருந்தைமயால்
நீலவானம்இருண்டது.

௨௮பாைளயத்தன்நடுேவ
கூடாரங்கைளச்சுற்றலும்அப்பறைவகள்
வீழ்ந்தன.

௨௯ அவர்களுக்கு உண்பதற்கு மிகுதயான
உணவுஇருந்தது.

ஆனால் தங்களின் பசயால் தாங்கேள
பாவம் ெசய்யும்படி தங்கைள அவர்கள்
ஆட்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.

௩௦ அவர்கள் தங்கள் பசைய
அடக்க க்ெகாள்ளவல்ைல.

எனேவ அவர்கள் பறைவகளின் இரத்தம்
வடிந்து ேபாகும்வைர காத்த ராது
அக்காைடகைளஉண்டார்கள்.

௩௧ ேதவன் அந்த ஜனங்களிடம் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டார்.

அவர்களில் பலைரக்ெகான்றுேபாட்டார்.
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பல ஆேராக்கயமான இைளஞர்கள்
இறக்கும்படிெசய்தார்.

௩௨ ஆனால் ஜனங்கேளா இன்னும் பாவம்
ெசய்தார்கள்!

ேதவன் ெசய்ய வல்ல அற்புதமான
காரியங்கைள அவர்கள்
சார்ந்தருக்கவல்ைல.

௩௩ எனேவ ேதவன் அவர்கள் பயனற்ற
வாழ்க்ைகையச்

சலஅழிவுகளினால்முடிவுறச்ெசய்தார்.
௩௪ ேதவன் சலைரக் ெகான்றேபாது மற்ேறார்

அவைரப் பன்பற்றனார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பன்ேன
வைரந்ேதாடிவந்தார்கள்.

௩௫ ேதவேன அவர்கள் கன்மைலெயன்று
அந்தஜனங்கள்நைனவுக்கூர்ந்தார்கள்.

மிக உன்னதமான ேதவன் அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார் என்பைத நைனத்து
பார்த்தார்கள்.

௩௬ அவர்கள் அவைர ேநச த்ததாக
கூறனார்கள், ஆனால் ெபாய்
கூறனார்கள்.

அவர்கள்உறுதயாகஇருக்கவல்ைல.
௩௭ அவர்கள் இருதயங்கள் உண்ைமயாகேவ

ேதவேனாடுஇருக்கவல்ைல.
ஆண்டவர் அவர்கேளாடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கு
நம்ப க்ைகக்குரியவர்களாக
நடந்துக்ெகாள்ளவல்ைல.



சங்கீதம் ௭௮:௩௮ ccxviii சங்கீதம் ௭௮:௪௨

௩௮ஆனால்ேதவன்இரக்கமுள்ளவராயருந்தார்.
அவர்கள் பாவங்களுக்காக அவர்
அவர்கைளமன்னித்தார்.

அவர்அவர்கைளஅழிக்கவல்ைல. பலமுைற
ேதவன் அவரது ேகாபத்ைத அடக்க க்
ெகாண்டார்.

ேதவன் தாம் மிகுந்த ேகாபமைடயாதபடி
பார்த்துக்ெகாண்டார்.

௩௯ அவர்கள் ஜனங்கேள என்பைத ேதவன்
நைனவுக்கூர்ந்தார்.

ஜனங்கள் வீசும் காற்ைறப்
ேபான்றவர்கள், பன்பு அது
மைறந்துப்ேபாகும்.

௪௦ ஓ! அந்த ஜனங்கள் பாைலவனத்தல்
ேதவனுக்கு மிகவும் வருத்தத்ைத
ஏற்படுத்தனார்கள்!

அவருக்கு மிகுந்த வ சனமைடயச்
ெசய்தார்கள்.

௪௧ மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஜனங்கள்
ேதவனுைடய ெபாறுைமைய
ேசாத த்தார்கள்.

இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைர அவர்கள்
உண்ைமயாகேவபுண்படுத்தனார்கள்.

௪௨ ேதவனுைடய வல்லைமைய அந்த
ஜனங்கள்மறந்துவ ட்டார்கள்.

பைகவரிடமிருந்து பலமுைற ேதவன்
அவர்கைளக் காத்தார் என்பைத
அவர்கள்மறந்தார்கள்.
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௪௩ எக ப்தல் ஆண்டவர் நடத்தய
அற்புதங்கைளயும்,

ேசாவானின் களங்களில் (வயல்களில்)
நடந்த அற்புதங்கைளயும் அவர்கள்
மறந்தார்கள்.

௪௪ேதவன்ஆறுகைளஇரத்தமாக்கனார்.
எக ப்தயர்கள் அந்த தண்ணீைரப் பருக
முடியவல்ைல.

௪௫ ேதவன் கூட்டமாக வண்டுகைள
அனுப்பனார், அைவ எக ப்தயைரக்
கடித்தன.

ேதவன் தவைளகைள அனுப்பனார்.
அைவ எக ப்தயரின் வாழ்க்ைகையக்
ெகடுத்தன.

௪௬ ேதவன் அவர்கள் பய ர்கைளப் புழு
பூச்ச களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

அவர்களின் ப ற தாவரங்கைள
ெவட்டுக்களிகளுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௪௭ ேதவன் அவர்களின் த ராட்ைசக்
ெகாடிகைளக்கல்மைழயால்அழித்தார்.

அவர்களின் மரங்கைள அழிக்கப்
ெபருங்கல் மைழையப்
பயன்படுத்தனார்.

௪௮ கல்மைழயால் ேதவன் அவர்கள்
வலங்குகைளக்ெகான்றார்.

அவர்கள் மந்ைதகள் (ஆடு, மாடுகள்)
மின்னலால்தாக்குண்டுமடிந்தன.

௪௯ ேதவன் எக ப்தயருக்கு அவரது
ேகாபத்ைதக்காண்பத்தார்.
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அவர்களுக்கு எத ராக அழிக்கும்
ேதவதூதர்கைளஅனுப்பனார்.

௫௦ ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக் காட்ட ஒரு
வழிையக்கண்டார்.

அவர் அந்த ஜனங்கள் வாழ
அனுமதக்கவல்ைல.

ெகாடிய ேநாயால் அவர்கள் மடியச்
ெசய்தார்.

௫௧ எக ப்தன் முதற்ேபறான ஆண்
குழந்ைதகைளேதவன்ெகான்றார்.

காமின் குடும்பத்தல் முதற்ேபறான
எல்லாவற்ைறயும்அவர்ெகான்றார்.

௫௨ அப்ேபாது ேதவன் இஸ்ரேவலைர ஒரு
ேமய்ப்பைனப்ேபால்வழிநடத்தனார்.

அவர் தமது ஜனங்கைள மந்ைதகைளப்
ேபால் பாைலவனத்தனூேட
வழிநடத்த ச் ெசன்றார்.

௫௩அவர் தமதுஜனங்கைளப் பத்த ரமாகவழி
காட்டி நடத்தனார்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் அஞ்ச
ேவண்டியதுஎதுவுமில்ைல.

ேதவன் அவர்களது பைகவர்கைளச்
ெசங்கடலில்அமிழச் ெசய்தார்.

௫௪ ேதவன் அவரது ஜனங்கைள அவரது
பரிசுத்த ேதசத்த ற்குவழிநடத்தனார்.

தமது வல்லைமயால் எடுத்துக்ெகாண்ட
மைலக்கு அவர்கைள அைழத்துச்
ெசன்றார்.
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௫௫ ப ற ேதசத்தனைர அந்நாட்டிலிருந்து
ேபாகும்படியாக ேதவன்
கட்டாயப்படுத்தனார்.

ேதவன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தனருக்கும்
ேதசத்தல் அவரவர்களின் பங்ைகக்
ெகாடுத்தார்.

ேதவன் ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரத்தனருக்கும் வச ப்பதற்கு
வீட்ைடத் தந்தார்.

௫௬ ஆனால் அவர்கள் மிக உன்னதமான
ேதவைன ேசாத த்து அவைர
வ சனத்தற்குள்ளாக்கனார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.

௫௭ இஸ்ரேவலர் ேதவனிடமிருந்து
வலக ச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
தந்ைதயர் ெசய்தாற்ேபான்று அவர்கள்
அவருக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்.

எறயும் வல்ைலப்ேபான்று
அவர்கள் தங்கள் ேபாக்கைன
மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

௫௮ இஸ்ரேவலர் உயர்ந்த பீடங்கைளக் கட்டி,
ேதவைனேகாபமைடயச்ெசய்தார்கள்.

அவர்கள் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குச்
சைலகைள எழுப்ப , ேதவைன
ெபாறாைமஅைடயச்ெசய்தார்கள்.

௫௯ ேதவன் இைதக் ேகட்டு மிகுந்த
ேகாபமைடந்தார்.
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அவர் இஸ்ரேவலைர முற்றலும்
தள்ளினார்.

௬௦ ேதவன் சீேலாவலுள்ள பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதவ ட்டுநீக்கனார்.

ஜனங்கேளாடு கூட ேதவன்
அக்கூடாரத்தல்வாழ்ந்தருந்தார்.

௬௧ப றேதசங்கள்அவரதுஜனங்கைளச்சைற
ப டிக்க, ேதவன்அனுமதத்தார்.

பைகவர்கள் ேதவனுைடய “அழகய
நைகைய” எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.

௬௨ ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்ெகத ராகத்
தமதுேகாபத்ைதக்காட்டினார்.

அவர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படும்படியாக
அனுமதத்தார்.

௬௩ இைளஞர்கள் மரணமைடயும்படியாக
எரிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் மணக்க ேவண்டிய இளம்
ெபண்கள் தருமணப்பாடல் எைதயும்
பாடவல்ைல.

௬௪ஆசாரியர்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.
ஆனால் அவர்களின் வதைவகள்
அவர்களுக்காகஅழவல்ைல.

௬௫ இறுதயாக, தூக்கத்தலிருந்து
வழித்ெதழும் ஒரு மனிதைனப்ேபால
நம்ஆண்டவர் எழுந்தருந்தார்.

அவர் மிகுதயாகத் த ராட்ைசரசத்ைதப்
பருகயவீரைனப்ேபாலகாணப்பட்டார்.

௬௬ ேதவன் தமது பைகவர்கைள பன்வாங்கச்
ெசய்து,அவர்கைளமுறயடித்தார்.
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ேதவன் தமது பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து, என்ெறன்றும் அவர்கள்
அவமானமுறும்படிெசய்தார்.

௬௭ ஆனால் ேதவன் ேயாேசப்பன்
குடும்பத்ைதந ராகரித்தார்.

எப்ப ராயீமின் குடும்பத்தாைர ேதவன்
ஏற்கவல்ைல.

௬௮ இல்ைல, ேதவன் யூதாவன்
ேகாத்த ரத்தனைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

ேதவன், தாம் ேநச க்கும் சீேயான்
மைலையத் ேதர்ந்துக்ெகாண்டார்.

௬௯ அம்மைலயன் ேமல் உயரத்தல் ேதவன்
அவரது பரிசுத்த ஆலயத்ைதக்
கட்டினார்.

பூமிையப் ேபால என்ெறன்றும்
இருக்கும்படியாக ேதவன் அவரது
பரிசுத்தஆலயத்ைதக்கட்டினார்.

௭௦ தனது வேசஷ பணியாளாக ேதவன்
தாவீைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

தாவீது ஆட்டுத் ெதாழுவங்கைளக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

ஆனால் ேதவன் அவைன
அப்பணியலிருந்துஅகற்றனார்.

௭௧ தாவீது மந்ைத ஆடுகைள ேமய்த்துக்
ெகாண்டிருந்தான்.

ஆனால் ேதவன் அவைன
அவ்ேவைலயலிருந்துஅகற்றனார்.

ேதவன் அவரது ஜனங்கைளக் கவனிக்கும்
ேவைலையதாவீதுக்குக்ெகாடுத்தார்.
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ேதவனுைடய ெசாத்தாக ய யாக்ேகாபன்
ஜனங்கைளயும் இஸ்ரேவலரின்
ஜனங்கைளயும் கவனிக்கும்
ெபாறுப்ைபஅவனுக்குஅளித்தார்.

௭௨ தாவீது அவர்கைள பரிசுத்த
இருதயத்ேதாடும்,

மிகுந்தஞானத்ேதாடும்வழிநடத்தனான்.

௭௯
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ ேதவேன, ச ல ஜனங்கள் மற்ற
நாடுகளிலிருந்து உமது ஜனங்கேளாடு
ேபாரிட வந்தார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உமது பரிசுத்த
ஆலயத்ைதஅழித்தார்கள்.

அவர்கள் எருசேலைமப் பாழக்க ச்
ெசன்றார்கள்.

௨ காட்டுப் பறைவகள் உண்ணும்படி
பைகவர்கள் உமது ஊழியக்காரனின்
சரீரங்கைளக்ெகாடுத்தார்கள்.

உம்ைமப் பன்பற்றுேவாரின்
சரீரங்கைளக் காட்டு வலங்குகள்
உண்ணும்படிவ ட்டுச்ெசன்றார்கள்.

௩ ேதவேன, இரத்தம் தண்ணீராகப்
ெபருக்ெகடுத்ேதாடும் வைரக்கும்
பைகவன் உமது ஜனங்கைளக்
ெகான்றான்.

மரித்த உடல்கைளப் புைதப்பதற்ெகன
ஒருவனும்வ ட்டுைவக்கப்படவல்ைல.
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௪ எங்கைளச் சுற்றலுமுள்ள நாடுகள்
எங்கைளஇழிவுப்படுத்தன.

எங்கைளச் சூழ வாழ்ந்த ஜனங்கள்
எங்கைளமனம்ேநாகச்ெசய்தனர்.

௫ ேதவேன, என்ெறன்றும் எங்கேளாடு
ேகாபம்ெகாள்வீரா?

உமது ஆழ்ந்த உணர்ச்ச கள் ெதாடர்ந்து
ெநருப்ைபப் ேபால் எரியுமா?

௬ ேதவேன, உம்ைம அறயாத ேதசங்களின்
மீதுஉமதுேகாபத்ைதத்தருப்பும்.

உமது நாமத்ைத ெதாழுதுெகாள்ளாத
ேதசங்களின்மீது உமது ேகாபத்ைதத்
தருப்பும்.

௭அத்ேதசங்கள்யாக்ேகாைபஅழித்தன.
அவர்கள் யாக்ேகாபன் நாட்ைட
அழித்தார்கள்.

௮ ேதவேன, எங்கள் முற்ப தாக்களின்
பாவத்த ற்காக எங்கைளத்
தண்டியாேதயும்.

வைரயும், எங்களுக்கு உமது
இரக்கத்ைதக்காட்டும்!

நீர் எங்களுக்குமிகவும் ேதைவயானவர்!
௯ எங்கள் மீட்பராக ய ேதவேன, எங்களுக்கு

உதவும்!
எங்களுக்கு உதவும்! எங்கைளக்
காப்பாற்றும்!

உமதுநாமத்துக்குஅதுமகைமையதரும்.
உமது நாமத்தன் நன்ைமக்காக எங்கள்
பாவங்கைளஅழித்துவடும்.
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௧௦ப றேதசங்கள்எங்களிடம், “உங்கள் ேதவன்
எங்ேக?

அவர் உங்களுக்கு உதவக் கூடாதா?”
என்றுேகட்கவ டாேதயும்.

ேதவேன, நாங்கள் பார்க்கும்படி அவர்கைளத்
தண்டியும்.

உமது பணியாட்கைளக் ெகான்றதற்காக
அவர்கைளத்தண்டியும்.

௧௧ சைறப்பட்டவர்களின் துன்பக் குரைல நீர்
ேகளும்!

ேதவேன, உமது மிகுந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்த மரணத்தற்ெகன்று
ேதர்ந்து ெகாண்ட அந்த ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றும்.

௧௨ ேதவேன, எங்கைளச் சுற்றலும் வாழும்
ஜனங்கள் எங்களுக்குச் ெசய்தைதப்
பார்க்கலும்

ஏழுமடங்குஅவர்கைளத்தண்டியும்.
உம்ைம அவமானப்படுத்தயதற்காய்
அவர்கைளத்தண்டியும்.

௧௩நாங்கள் உமது ஜனங்கள். நாங்கள் உமது
மந்ைதயன்ஆடுகள்.

நாங்கள் உம்ைம என்ெறன்றும்
துத ப்ேபாம்.

ேதவேன, என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
நாங்கள்உம்ைமத்துத ப்ேபாம்.

௮௦
“உடன்படிக்ைகயன் அல்லிகள்” என்னும்
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பாடைல இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்கு
ஆசாப்அளித்ததுத ப் பாடல்களுள்ஒன்று
௧ இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பேர, என்ைனக்

ேகளும்.
நீர்ேயாேசப்பன்ஆடுகைள (ஜனங்கைள)
வழி நடத்துக றீர்.

ேகருபீன்கள் ேமல் அரசராக நீர்
வீற்றருக்க றீர்.

நாங்கள்உம்ைமப் பார்க்கட்டும்.
௨ இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பேர, உமது

ெபருைமைய எப்ப ராயீமுக்கும்
ெபன்யமீனுக்கும், மனாேசக்கும்
காட்டும்.

வந்துஎங்கைளக்காப்பாற்றும்.
௩ ேதவேன, எங்கைள மீண்டும்

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எங்கைள ஏற்றருளும், எங்கைளக்
காப்பாற்றும்.

௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, எப்ேபாது நீர் எங்கள்
ெஜபங்கைளக் ேகட்பீர்?

என்ெறன்ைறக்கும் எங்கேளாடு
ேகாபமாயருப்பீேரா?

௫ உமது ஜனங்களுக்கு நீர் கண்ணீைரேய
உணவாகக்ெகாடுத்தீர்.

உமது ஜனங்களின் கண்ணீர் ந ரம்பய
பாத்த ரத்ைதேய உமது ஜனங்களுக்கு
நீர்ெகாடுத்தீர்.
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அதுேவ அவர்கள் பருகும்
தண்ணீராயற்று.

௬எங்கள்சுற்றத்தனர்சண்ைடயடுவதற்கான
ெபாருளாக எங்கைளமாற்றனீர்.

எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளப் பார்த்து
நைகக்க றார்கள்.

௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, எங்கைள
மீண்டும்ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

எங்கைள ஏற்றருளும், எங்கைளக்
காப்பாற்றும்.

௮ கடந்த காலத்தல் எங்கைள முக்கயமான
ஒரு தாவரத்ைதப்ேபான்று நடத்த
வந்தீர்.

நீர் உமது “த ராட்ைசக்ெகாடிைய”
எக ப்தலிருந்துெகாண்டுவந்தீர்.

இத்ேதசத்தலிருந்துபறர்வலக ப்ேபாகுமாறு
கட்டாயப்படுத்தனீர்.

உமது “த ராட்ைசக் ெகாடிைய” நீர் இங்கு
நட்டுைவத்தீர்.

௯ “த ராட்ைசக்ெகாடிக்காக” நீர் நலத்ைதப்
பண்படுத்தனீர்.

அதன் ேவர்கள் ேவரூன்ற ச் ெசல்வதற்கு
நீர்உதவனீர்.

உடேன அத் “த ராட்ைசக்ெகாடி”
ேதசெமங்கும்படர்ந்தது.

௧௦அதுபர்வதங்கைளமூடிற்று.
அதன் இைலகள் ெபரும் ேகதுரு
மரங்களுக்குநழல்தந்தன.



சங்கீதம்௮௦:௧௧ ccxxix சங்கீதம்௮௦:௧௬

௧௧ அதன் ெகாடிகள் மத்தயதைரக் கடல்
வைரக்கும்படர்ந்தது.

அதன் கைளகள் ஐப ராத்து
நதவைரக்கும்ெசன்றது.

௧௨ ேதவேன, உமது “த ராட்ைசக்ெகாடி”ையப்
பாதுகாக்கும் சுவர்கைள ஏன் இடித்துத்
தள்ளினீர்?

இப்ேபாது வழிநடந்து ெசல்பவன்
ஒவ்ெவாருவனும் த ராட்ைசக்
கனிகைளப்பற த்துச்ெசல்க றான்.

௧௩காட்டுப்பன்றகள்வந்துஉமது “த ராட்ைசக்
ெகாடியன்”மீதுநடந்துெசல்கன்றன.

காட்டு மிருகங்கள் வந்து அதன்
இைலகைளத்தன்கன்றன.

௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, மீண்டும்
வாரும்.

பரேலாகத்தலிருந்து கீேழ உமது
“த ராட்ைசக்ெகாடி”ையப் பார்த்து
அதைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௫ ேதவேன, உமது ைககளால் நட்ட
“த ராட்ைசக்ெகாடிையப்” பாரும்.

நீர் வளர்த்ெதடுத்த இளைமயான
ெசடிையநீர் பாரும்.

௧௬உலர்ந்தசருைகப்ேபால்உமது “த ராட்ைசக்
ெகாடி”ெநருப்பல்எரிக்கப்பட்டது.

நீர் அதனிடம் ேகாபங்ெகாண்டு, அதைன
அழித்தீர்.
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௧௭ ேதவேன, உமது வலது பக்கத்தல் நன்ற
உமதுமகைனெநருங்கும்.

நீர் வளர்த்ெதடுத்த உமது மகனிடம்
ெநருங்க வாரும்.

௧௮ அவர் மீண்டும் உம்ைம வ ட்டுச்
ெசல்லமாட்டார்.

அவர் வாழட்டும், அவர் உமது நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வார்.

௧௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தேர, எங்களிடம் மீண்டும்வாரும்.

எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும், எங்கைளக்
காப்பாற்றும்.

௮௧
க த்தீத் என்னும் இைசக்கருவைய

வாச க்கும் இராகத் தைலவனுக்கு ஆசாப்
அளித்த பாடல்களுள்ஒன்று
௧ நமது ெபலனாகய ேதவைனப் பாடி

மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவைன ேநாக்க
மக ழ்ச்ச யால்ஆர்ப்பரியுங்கள்.

௨ இைசையத் ெதாடங்குங்கள், தம்புராைவ
வாச யுங்கள்.

வீைணையயும் சுரமண்டலத்ைதயும்
இைசயுங்கள்.

௩மாதப்ப றப்பு நாளில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
முழு நலவன் நாளில் எக்காளம்
ஊதுங்கள்.

அப்ேபாதுநம்வடுமுைறஆரம்பமாக றது.
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௪ அது இஸ்ரேவலருக்கு சட்டமாக
வகுக்கப்பட்டிருந்தது.

ேதவன்அக்கட்டைளையயாக்ேகாப ற்குக்
ெகாடுத்தார்.

௫ ேதவன் ேயாேசப்ைப* எக ப்தலிருந்து
அைழத்துச் ெசன்றேபாது அவேனாடு
இந்தஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்.

எக ப்தல், எங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாதெமாழிையநாங்கள்ேகட்ேடாம்.

௬ ேதவன், “உனது ேதாள்களிலிருந்து
பாரத்ைதஇறக்கயருக்க ேறன்.

உன்னிடமிருந்து பணியாட்களின்
கூைடையவழப்பண்ணிேனன்.

௭நீங்கள்ெதால்ைலகளில்ச க்குண்டிருந்தீர்கள்.
நீங்கள் உதவக்காகக் கூப்ப ட்டீர்கள்,
நான்உங்கைளவடுவத்ேதன்.

புயல் ேமகங்களில் மைறந்தருந்து
உங்களுக்குப்பதலளித்ேதன்.

ேமரிபாவன் தண்ணீரண்ைடயல் நான்
உங்கைளேசாத த்ேதன்.”

௮ “எனது ஜனங்கேள, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்.

அப்ேபாது என் உடன்படிக்ைகைய
உங்களுக்குத்தருேவன்.

இஸ்ரேவேல, நான் ெசால்வைத
தயவாய்க்ேகள்!

* ௮௧:௫: ேயாேசப்பு இங்கு இது ேயாேசப்பன் குடும்பம்
என்றுஅர்த்தம்,இவர்கள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்.
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௯ ேவற்றுநாட்டார் ெதாழுதுெகாள்ளும் ெபாய்
ெதய்வங்கைள

நீெதாழுதுெகாள்ளாேத.
௧௦கர்த்தராக ய நாேனஉன்ேதவன்.

நான் உன்ைன எக ப்தலிருந்து
வரவைழத்ேதன்.

இஸ்ரேவேல,உன்வாையத்த ற,
நான்உன்ைனப்ேபாஷப்ேபன்.

௧௧ “ஆனால் என் ஜனங்கள் எனக்குச்
ெசவ சாய்க்கவல்ைல.

இஸ்ரேவல்எனக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.
௧௨ எனேவ அவர்கள் ெசய்ய வரும்பயைதச்

ெசய்யுமாறுஅனுமதத்ேதன்.
இஸ்ரேவலர்அவர்கள்வரும்பயவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்தார்கள்.

௧௩என்ஜனங்கள்நான்கூறுவைதக் ேகட்டு,
என்வருப்பப்படிேயவாழ்ந்தால்,

௧௪அப்ேபாது நான் அவர்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்ேபன்.

இஸ்ரேவலருக்குத் ெதால்ைல தரும்
ஜனங்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

௧௫ கர்த்தருைடய பைகவர்கள் அச்சத்தால்
நடுங்குவார்கள்.

அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

௧௬ ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்குச் ச றந்த
ேகாதுைமையெகாடுப்பார்.
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அவர்கள் தருப்தயைடயும்வைர
கன்மைலயானவர் அவரது
ஜனங்களுக்குத்ேதைனக்ெகாடுப்பார்”.

௮௨
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவன்ேதவர்களின் சைபயல்* ந ற்க றார்.
ேதவர்களின்கூட்டத்தல்அவேர நீத பத .

௨ ேதவன், “எத்தைனக் காலம்
நீங்கள் ஜனங்கைளத் தகாதபடி
நயாயந்தீர்ப்பீர்கள்?

தீயவர்கைளத் தண்டைன இல்லாமல்
எவ்வளவு காலம் தப்ப க்கச்
ெசய்வீர்கள்?”

௩ “ஏைழகளுக்கும் அநாைதகளுக்கும்
ஆதரவளியுங்கள்.

அந்த ஏைழகளின் உரிைமகளுக்குப்
பாதுகாப்பளியுங்கள்.

௪ ஏைழகளுக்கும் த க்கற்ேறாருக்கும்
உதவுங்கள்.

அவர்கைளத் தீேயாரிடமிருந்து
காப்பாற்றுங்கள்.

* ௮௨:௧: ேதவர்களின் சைப ேதவனும் அந்நய
ெதய்வங்களும் சந்த த்துப் பூமியல் உள்ள ஜனங்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியகாரியங்கைளத்தீர்மானித்தனர்என்றுபற
ேதசத்தார் ேபாத த்தனர். பல ேவைளகளில் தைலவர்களும்
அரசர்களும் கூட ெதய்வங்கள் என அைழக்கப்பட்டனர்.
எனேவ இச்சங்கீதம் இஸ்ரேவல் தைலவர்களுக்கு ேதவன்
ெகாடுத்த எச்சரிக்ைகயாகஇருக்கலாம்.
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௫ “அவர்கள் ந கழ்வது என்னெவன்று
அறயார்கள்.

அவர்கள்புரிந்துெகாள்ளார்கள்!
அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத அவர்கள்

அறயார்கள்.
அவர்கள் உலகம் அவர்கைளச் சுற்றலும்
வீழ்ந்துெகாண்டிருக்க றது!” என்கறார்.

௬நான் (ேதவன்),
“நீங்கள் ேதவர்கள். மிக உன்னதமான
ேதவனுைடயமகன்கள்.

௭ ஆனால் நீங்கள் எல்லா ஜனங்களும்
மடிவைதப்ேபாலமடிவீர்கள்.

ப ற எல்லாத் தைலவர்கைளயும்ேபால
நீங்களும் மடிவீர்கள்” என்று
ெசால்லுக ேறன்.

௮ ேதவேன! எழுந்தருளும்! நீேர
நீத பதயாயரும்!

ேதவேன, ேதசங்களுக்ெகல்லாம் நீேர
தைலவராயரும்!

௮௩
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவேன,அைமதயாய்இராேதயும்!
உமதுெசவகைளமூடிக்ெகாள்ளாேதயும்!
ேதவேனதயவாய்எைதயாவதுேபசும்.

௨ ேதவேன, உமது பைகவர்கள்
உமக்ெகத ராகத் த ட்டங்கள்
வகுக்க றார்கள்.
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உமது பைகவர்கள் உடேன தாக்குதல்
ஆரம்ப க்கக்கூடும்.

௩ உமது ஜனங்களுக்கு எத ராக அவர்கள்
இரகச யத ட்டஙகைளவகுக்கறார்கள்.

நீர் ேநச க்கும் ஜனங்களுக்கு எத ராக
உமதுபைகவர்கள்த ட்டங்கைளகலந்து
ஆேலாச க்க றார்கள்.

௪பைகவர்கள்இவ்வாறுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்:
“வாருங்கள், நாம் பைகவர்கைள
முற்றலும்அழிப்ேபாம்.

பன்பு ஒருநாளும் ஒருவனும்
‘இஸ்ரேவல்’ என்னும்ெபயைர நைனவு
கூரமாட்டான்.”

௫ ேதவேன, அந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
உமக்கும்

நீர் எங்கேளாடு ெசய்த உமது
உடன்படிக்ைகக்கும் எத ராகப் ேபாராட
ஒருமித்துக்கூடினார்கள்.

௬-௭ அப்பைகவர்கள் எங்கைள எத ர்க்க
ஒருமித்துச் ேசர்ந்தார்கள்.

இஸ்மேவலராக ய ஏேதாமியரும்,
ேமாவாப யரும், ஆகாரின்
சந்ததயனரும், ேகபாலரும்,
அம்ேமானியரும், அமேலக்கயரும்,
ெபலிஸ்தரும், தீருவல் வச க்கும்
ஜனங்களும், ஆகய எல்ேலாரும்
எங்கைள எத ர்க்க ஒருமித்துக்
கூடினார்கள்.
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௮ அசீரியரும்கூட அந்த ஜனங்கேளாடு
ேசர்ந்தார்கள்.

ேலாத்தன் சந்ததயனர் மிகுந்த
வல்லைமெபறும்படிச்ெசய்தார்கள்.

௯ ேதவேன, மீதயானியைரத்
ேதாற்கடித்தைதப் ேபாலவும்

கீேசான் நதயருேக ச ெசரா
மற்றும் யாபீன் ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடித்தைதப்ேபாலவும்
பைகவைனத்ேதாற்கடியும்.

௧௦நீர்அவர்கைளஎந்ேதாரில் ேதாற்கடித்தீர்.
அவர்கள் சரீரங்கள் நலத்தல் வழுந்து
அழிந்தன.

௧௧ ேதவேன, பைகவனின் தைலவர்கைளத்
ேதாற்கடியும்.

ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும் ெசய்தபடிேய
ெசய்யும்.

ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும்
ெசய்தபடிேயெசய்யும்.

௧௨ேதவேன,அந்தஜனங்கள்
உமது ேதசத்ைத வ ட்டுப் ேபாகும்படியாக
எங்கைளவற்புறுத்தவரும்பனார்கள்!

௧௩ ேதவேன, அந்த ஜனங்கைளக் காற்றல்
பறக்கும்பதராகப் பண்ணும்.

காற்றுப் பறக்கடிக்கும் புல்ைலப்ேபால்
அந்தஜனங்கைளச் ச தறடியும்.

௧௪ெநருப்பு காட்ைடஅழிப்பைதப்ேபாலவும்
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ெபருெநருப்பு மைலகைளச்
சுடுவது ேபாலவும் பைகவைன
அழித்துப்ேபாடும்.

௧௫ ேதவேன, புயலில் அைலக்கழிக்கப்படும்
துகைளப்ேபால அந்த ஜனங்கைள
துரத்தவடும்.

அவர்கைள அைசயும், அவர்கைளப்
ெபருங்காற்ைறப்ேபால நன்று
பறக்கடியும்.

௧௬ ேதவேன அவர்கள் உண்ைமய ேலேய
ேசார்வுைடயவர்கள் என்பைத அந்த
ஜனங்கள் அறயும்படி அவர்களுக்குப்
ேபாத யும்.

அப்ேபாது அவர்கள் உமது நாமத்ைத
ெதாழுதுெகாள்ளவரும்புவார்கள்!

௧௭ ேதவேன, அந்த ஜனங்கைள அச்சுறுத்த ,
அவர்கள் என்ெறன்றும் ெவட்கமைடயச்
ெசய்யும்.

அவர்கைள இழிவுப்படுத்த ,
அழித்துப்ேபாடும்.

௧௮ அப்ேபாது நீேர ேதவெனன்று அவர்கள்
அறவார்கள்.

உமது நாமம் ேயேகாவா என்பைதயும்
அவர்கள்அறவார்கள்.

மிகஉன்னதமானேதனாகயநீர்
உலகம் முழுவதற்கும் ேதவன்
என்பைதயும்அவர்கள்அறவார்கள்.
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௮௪
கீத்த த் என்னும்வாத்தயத்தல்இைசக்கும்

இராகத்தைலவனுக்குக்ேகாராகன்குடும்பம்
அளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன,

உமது ஆலயம் உண்ைமய ேலேய
இனிைமயானது.

௨ கர்த்தாேவ, உமது ஆலயத்த ற்குள்
நுைழவதற்கு என்னால் காத்தருக்க
முடியாது.

ஏெனனில் நான் மிகுந்த ஆவலாய்
இருக்க ேறன்.

என் அவயவங்கள் ஒவ்ெவான்றும்
ஜீவனுள்ள ேதவேனாடு இருப்பைதேய
வரும்புக றது.

௩ என் அரசேர, என் ேதவேன, சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ,
குருவகளுக்கும், அைடக்கலான்
குருவகளுக்கும் உம்முைடய
ஆலயத்தல்வீடுகள்உண்டு.

உமது பலிபீடத்தருேக அப்பறைவகள்
தங்கள் கூடுகைள அைமக்கும், அங்கு
அவற்றன்குஞ்சுகைளப்ெபறும்.

௪ உமது ஆலயத்தல் வாழும் ஜனங்கள்
மிகுந்த பாக்கயமுள்ளவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள் எப்ேபாதும் உம்ைமத்
துத த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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௫ தங்கள் இருதயத்தல் கீதங்கைளப் பாடிக்
ெகாண்டு

ஆலயத்தற்கு வருகற ஜனங்கள் மிகுந்த
சந்ேதாஷமாயருக்க றார்கள்.

௬ அவர்கள் அழுைகயன் பள்ளத்தாக்கன்
வழியாகப் பயணம்ெசய்க றார்கள்.

ேதவன் அைத ஒரு நீரூற்றாகச்
ெசய்க றார்.

இைலயுத ர்கால மைழயன் தண்ணீரால்
குளங்கள்ேதான்றும்.

௭ ேதவைனச் சந்த ப்பதற்காக சீேயானுக்குச்
ெசல்லும்வழியல்

ஜனங்கள் ஒரு ஊரிலிருந்து மற்ெறாரு
ஊருக்குபயணமாக றார்கள்.

௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.

யாக்ேகாபன் ேதவேன, எனக்குச்
ெசவெகாடும்.

௯ ேதவேன, எங்கள் பாதுகாவலைரப்
(ேகடகத்ைதப்) பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசன் மீது
இரக்கமாயரும்.

௧௦ ேவற டங்களில் ெசலவடும் ஆய ரம்
நாட்கைளக் காட்டிலும் உமது
ஆலயத்தல் இருக்கும் ஒேர நாள்
நல்லது.
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எனது ேதவனுைடய வீட்டின் வாசலில்
நற்பேதா தீயவனின் வீட்டில்
வாழ்வைதக்காட்டிலும்நல்லது.

௧௧ கர்த்தர் நமது ேகடகமும் மகைம வாய்ந்த
அரசருமானவர்.*

தயவனாலும் மகைமயாலும் ேதவன்
நம்ைமஆசீர்வத க்க றார்.

அவைரப் பன்பற்ற க் கீழ்ப்படிக ற
ஜனங்களுக்கு

ேதவன் எல்லா நல்ல ெபாருள்கைளயும்
தருகறார்.

௧௨சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,
உம்ைம நம்புக ற ஜனங்கள்
உண்ைமயாகேவசந்ேதாஷமானவர்கள்.

௮௫
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத்

தைலவனுக்குஅளித்தஒருதுத ப் பாடல்
௧ கர்த்தாேவ, உமது ேதசத்தன்ேமல்

தயவாயரும்.
யாக்ேகாபன் ஜனங்கள் ஒரு அந்நய

ேதசத்தல் அடிைமகளாக
இருக்க றார்கள்.

அடிைமப்பட்டவர்கைள மீண்டும் அவர்கள்
ேதசத்த ற்குஅைழத்துவாரும்.

௨கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கைளமன்னியும்!

* ௮௪:௧௧: ேகடகமும்...அரசனுமானவர் “சூரியனும்
ேகடகமும்” எனப்ெபாருள்படும்.
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அவர்கள்பாவங்கைளேபாக்கவடும்!

௩ கர்த்தாேவ, சனமாயருப்பைத நீர்
நறுத்தும்.

கடுங்ேகாபமாகஇராேதயும்.
௪எங்கள்ேதவனும்இரட்சகருமானவேர,

எங்களிடம் ேகாபமாயருப்பைத
வ ட்டு வ ட்டு எங்கைள மீண்டும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

௫நீர் என்ெறன்றும்ேகாபங்ெகாள்வீேரா?
௬ தயவுகூரும், எங்கைள மீண்டும் வாழச்

ெசய்யும்.
உமதுஜனங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.

௭கர்த்தாேவ, எங்கைளக்காப்பாற்றும்.
நீர் எங்கைள ேநச ப்பைத எங்களுக்குக்
காட்டும்.

௮ ேதவனாகய கர்த்தர் கூறயைத நான்
ேகட்ேடன்.

அவரது ஜனங்களுக்கும், உண்ைமயான
சீடர்களுக்கும் சமாதானம்
உண்டாகுெமன்றுகர்த்தர்கூறனார்.

எனேவ மூடத்தனமான வாழ்க்ைக
முைறக்கு அவர்கள் மீண்டும் தரும்ப ச்
ெசல்லக்கூடாது.

௯ ேதவன் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைர
வைரவல்மீட்பார்.

நமது ேதசத்தல் நாம் ெபருைமேயாடு
வைரவல்வாழுேவாம்.
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௧௦ேதவனுைடயஉண்ைமயானஅன்புஅவைர
பன்பற்றுேவாைரவந்ைதைடயும்.

நன்ைமயும் சமாதானமும் முத்தமிட்டு
அவர்கைளவாழ்த்தும்.

௧௧ பூமியன் ஜனங்கள் ேதவனிடம்
ேநர்ைமயானவர்களாயருப்பார்கள்.

பரேலாகத்தன் ேதவனும் அவர்களுக்கு
நல்லவராகஇருப்பார்.

௧௨கர்த்தர்நமக்குப்பலநல்லெபாருள்கைளத்
தருவார்.

நலம் பல நல்ல பய ர்கைள
வைளவக்கும்.

௧௩நன்ைமேதவனுக்குமுன்பாகச்ெசல்லும்.
அது அவருக்கு வழிைய
ஆயத்தப்படுத்தும்.

௮௬
தாவீதன்வண்ணப்பம்

௧நான்ஒருஏைழ,உதவயற்றமனிதன்.
கர்த்தாேவ, தயவாய் எனக்குச்
ெசவெகாடுத்து என் ெஜபத்த ற்குப்
பதல்தாரும்.

௨கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமப் பன்பற்றுபவன்.
தயவாய்என்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்!
நான்உமதுபணியாள்.

நீேர என்ேதவன். நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
எனேவஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩என்ஆண்டவேர, என்னிடம் தயவாயரும்.
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நாள் முழுவதும் நான் உம்மிடம்
ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௪ஆண்டவேர, உமது ைககளில் என் ஜீவைன
ைவக்க ேறன்.

என்ைன மகழ்ச்ச யாக்கும். நான் உமது
பணியாள்.

௫ஆண்டவேர, நீர் நல்லவர், கருைபயுள்ளவர்.
உமது ஜனங்கள் உதவக்காக உம்ைமக்
கூப்படுவார்கள்.

நீர் உண்ைமயாகேவ அந்த ஜனங்கைள
ேநச க்க றீர்.

௬கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
இரக்கத்த ற்கான ெஜபத்த ற்குச்
ெசவெகாடும்.

௭ கர்த்தாேவ, ெதால்ைலமிக்க
காலத்தல் நான் உம்மிடம்
ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நீர் பதலளிப்பீர் என்பைத நான்
அற ேவன்.

௮ ேதவேன, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
ேவெறவருமில்ைல.

நீர் ெசய்தவற்ைற ேவெறவரும் ெசய்ய
முடியாது.

௯ ஆண்டவேர, நீர் ஒவ்ெவாருவைரயும்
உண்டாக்கனீர்.

அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து உம்ைம
ெதாழுதுெகாள்வார்கள் என்றும்,
அவர்கள் எல்ேலாரும் உமது நாமத்ைத



சங்கீதம்௮௬:௧௦ ccxliv சங்கீதம்௮௬:௧௫

ெபருைமப்படுத்துவார்கள் என்றும்
நான்நம்புக ேறன்.

௧௦ேதவேன, நீர் ேமன்ைமயானவர்!
நீர் அற்புதமான காரியங்கைளச்
ெசய்க றீர்.

நீேர, நீர் மட்டுேம ேதவன்!
௧௧ கர்த்தாேவ, உமது வழிகைள எனக்குப்

ேபாத யும்.
நான் வாழ்ந்து உமது சத்தயங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.

உமதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வைதேய
என் வாழ்க்ைகயன் மிக முக்கயமான
காரியமாகக்ெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.

௧௨ என் ஆண்டவராக ய ேதவேன, என்
முழு இருதயத்ேதாடும் உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

உமது நாமத்ைத என்ெறன்றும்
துத ப்ேபன்.

௧௩ ேதவேன, என்னிடம் மிகுந்த அன்பு
காட்டுக றீர்.

கீேழ மரணத்தன் இடத்தலிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௪ ேதவேன, ெபருைமமிக்க மனிதர்கள்
என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.

ெகாடிய மனிதர்களின் கூட்டம் என்ைனக்
ெகால்லமுயல்கறது.

அம்மனிதர்கள்உம்ைமமத ப்பதல்ைல.
௧௫ஆண்டவேர, நீர் தயவும் இரக்கமும் உள்ள

ேதவன்.
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நீர் ெபாறுைமயுைடயவர், உண்ைமயும்
அன்பும்நைறந்தவர்.

௧௬ ேதவேன, நீர் எனக்குச் ெசவெகாடுப்பைத
எனக்குக் காண்பத்து, என்மீது
தயவாயரும்.

நான்உமதுபணியாள்.
எனக்குப்ெபலைனத்தாரும்.

நான்உமதுபணியாள்.
என்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௭ ேதவேன, நீர் எனக்கு உதவுவீர் என்பதற்கு

ஒருஅைடயாளத்ைதத்தாரும்.
என் பைகவர்கள் அந்த அைடயாளத்ைதக்
கண்டு, ஏமாற்றம்ெகாள்வார்கள்.

நீர் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு எனக்கு
உதவுவீர் என்பைதஅதுகாட்டும்.

௮௭
ேகாராகன் குடும்பம் அளித்த ஒரு துத ப்

பாடல்
௧ எருசேலமின் பரிசுத்த மைலகளில் ேதவன்

தமதுஆலயத்ைதக்கட்டினார்.
௨ இஸ்ரேவலின் ேவெறந்த
இடத்ைதக் காட்டிலும் சீேயானின்
வாசற்கதவுகைளக் கர்த்தர்
ேநச க்க றார்.

௩ேதவனுைடயநகரேம,ஜனங்கள்உன்ைனக்
குறத்துஆச்சரியமான காரியங்கைளக்
கூறுகறார்கள்.
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௪ ேதவன் தமது எல்லா ஜனங்களின்
பட்டியைலயும்ைவத்தருக்க றார்.

அவர்களுள் சலர் எக ப்தலும்
பாப ேலானிலும்வச க்க றார்கள்.

அவர்களுள் சலர் ெபலிஸ்தயாவலும்,
தீருவலும், எத்த ேயாப்ப யாவலும்
ப றந்தார்கள்.

௫ சீேயானில் ப றந்த ஒவ்ெவாருவைரயும்
ேதவன்அறகறார்.

மிகஉன்னதமானேதவன்அந்நகரத்ைதக்
கட்டினார்.

௬ ேதவன் தமது எல்லா ஜனங்களின்
பட்டியைலயும்ைவத்தருக்க றார்.

ஒவ்ெவாருவனும் எங்ேக ப றதான்
என்பைதயும் ேதவன்அறகறார்.

௭ வேசஷ ஓய்வு நாட்கைளக்
ெகாண்டாடுவதற்கு ேதவனுைடய
ஜனங்கள் எருசேலமுக்குப்
ேபாக றார்கள்.

அவர்கள்மிகமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பாடிக்ெகாண்டும்ஆடிக்ெகாண்டுமிருக்க றார்கள்.

அவர்கள், “எல்லா நல்லைவயும்
எருசேலமிலிருந்து வருகன்றன”
என்றார்கள்.

௮௮
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத்

தைலவனுக்கு அளித்த துத ப் பாடல். இது
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ேவதைனதரும்ஒருேநாையப்பற்றயது. இது
எஸ்ராகயனாகய ஏமானின்மஸ்கீல்என்னும்
ஒருபாடல்.
௧ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நீேர எனதுமீட்பர்.

இரவும் பகலும் நான் உம்ைம ேநாக்க
ெஜபம் பண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௨ தயவாய் என் ெஜபங்கைளக் கவனித்துக்
ேகளும்.

இரக்கத்த ற்காய் ேவண்டும் என்
ெஜபங்களுக்குச்ெசவெகாடும்.

௩ இந்த ேநாயனால் என் ஆத்துமா
துயரமாயருக்க றது,

நான்வைரவல்மரிப்ேபன்.
௪ ஏற்ெகனேவ ஜனங்கள் என்ைன

மரித்தவைனப்ேபான்றும்
வாழ ெபலனற்ற மனிதைனப் ேபான்றும்
கருத நடத்துகறார்கள்.

௫மரித்ேதாரிடம் என்ைனத்ேதடிப்பாருங்கள்.
உங்களிடமிருந்தும் உங்கள்
பாதுகாப்பலிருந்தும் ெதாடர்ப ழந்த
நீங்கள் மறந்து ேபான மரித்த
ஜனங்களில் ஒருவைனப்
ேபாலவும், கல்லைறயல் க டக்கும்
பணத்ைதப்ேபாலவும் நான்
இருக்க ேறன்.

௬ பூமியலுள்ள அந்தத் துவாரத்தல் நீர்
என்ைனைவத்தீர்.

ஆம், நீர் என்ைன இருண்ட இடத்தல்
ைவத்தீர்.
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௭ ேதவேன, நீர் என்னிடம் ேகாபமாயருந்தீர்,
என்ைனத்தண்டித்தீர்.

௮ என் நண்பர்கள் என்ைன வட்டுப்
ப ரிந்தார்கள்.

யாரும் ெதாடவரும்பாத ஒருவைனப்
ேபான்றும் அவர்கள் என்ைனவட்டு
வலகனார்கள்.

நான் வீட்டில் அைடக்கப்பட்ேடன், நான்
ெவளிேயெசல்லமுடியவல்ைல.

௯ என் எல்லாத் துன்பங்களுக்காகவும்
அழுவதால் என் கண்கள்
புண்படுகன்றன.

ேதவேன, உம்மிடம் ெதாடர்ந்து ெஜபம்
ெசய்க ேறன்!

ெஜபத்தல் என் கரங்கைள உமக்கு
ேநராகஉயர்த்துக ேறன்.

௧௦ கர்த்தாேவ, மரித்தவர்களுக்காக
அற்புதங்கள்ந கழ்த்துவீரா?

ஆவகள் எழுந்து உம்ைமத் துத க்குமா?
இல்ைல!

௧௧கல்லைறகளில்இருக்கும்மரித்ேதார்உமது
அன்ைபக்குறத்துப் ேபசமுடியாது.

மரித்ேதாரின் உலகத்தலுள்ளவர்கள்
உமது உண்ைமையக் குறத்துப்
ேபசமுடியாது.

௧௨இருளில் க டக்கும் மரித்ேதார் நீர் ெசய்யும்
அற்புதமான காரியங்கைளப் பார்க்க
முடியாது.
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மறக்கப்பட்ேடாரின் உலகலுள்ள
மரித்ேதார் உமது நன்ைமையக்
குறத்துச்ெசால்லமுடியாது.

௧௩ கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு
உதவேவண்டுெமன உம்ைமக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

ஒவ்ெவாரு நாளும் அதகாைலயல் நான்
உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

௧௪கர்த்தாேவ, ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
ஏன்எனக்குச்ெசவெகாடுக்கமறுக்க றீர்?

௧௫ என் இளைமப் பருவத்தலிருந்ேத நான்
ேசார்ந்து ேநாயாளியாயருக்க ேறன்.

உமது ேகாபத்தால் துன்புற்ேறன், நான்
த க்கற்றவன்.

௧௬ கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் ேகாபம்
ெகாண்டிருந்தீர்.

உமது தண்டைன என்ைனக் ெகான்று
ெகாண்டிருக்க றது.

௧௭ வலியும் ேநாயும் எப்ேபாதும் என்ைன
வருத்துகன்றன.

என் வலியலும் ேநாயலும் நான்
அமிழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாக
உணருக ேறன்.

௧௮ கர்த்தாேவ, என் நண்பர்கைளயும்,
அன்பர்கைளயும், என்ைன வட்டு
வலகுமாறுெசய்தீர்.

இருள் மட்டுேம என்னிடம்
நைலெகாண்டது.
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௮௯
எஸ்ராக யனாகயஏத்தானின்ஒருமஸ்கீல்

௧ கர்த்தருைடய அன்ைபக்குறத்து
என்ைறக்கும்நான்பாடுேவன்.

என்ெறன்றுமுள்ள அவரது
உண்ைமையப்பற்ற நான்பாடுேவன்.

௨ கர்த்தாேவ, உமது அன்பு என்ெறன்றும்
நைலக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ
நான்நம்புக ேறன்.

உமது உண்ைம வானத்ைதப்ேபாலத்
ெதாடர்க றது.

௩ ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த
அரசேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்ேடன்.

௪ தாவீேத, உன் குடும்பம் என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்கும்படிச்ெசய்ேவன்.

என்ெறன்ைறக்கும் உமது அரசு
ெதாடருமாறுெசய்ேவன்” என்றார்.

௫ கர்த்தாேவ, நீர் வயக்கத்தக்க
காரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.

வன்ணுலகம் இதற்காக உம்ைமத்
துத க்கும்.

ஜனங்கள்உம்ைமச் சார்ந்தருக்கமுடியும்.
பரிசுத்தரின் கூட்டம் இைதப்பற்ற ப்
பாடும்.

௬ பரேலாகத்தல் கர்த்தருக்கு ந கரானவர்
எவருமில்ைல.
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“ெதய்வங்களில்” எவைரயும் கர்த்தேராடு
ஒப்ப டமுடியாது.

௭ேதவன்பரிசுத்தமானவைரச் சந்த க்க றார்.
அவருைடய தூதர்கள் அவைரச்
சுற்றயருப்பார்கள்.

அவர்கள் ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர
மத ப்பார்கள்.

அவைரக் கண்டு பயபக்த ேயாடு
ந ற்பார்கள்.

௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
ேவெறவருமில்ைல.

உம்ைம நாங்கள் முழுைமயாக
நம்பமுடியும்.

௯நீர் ெபருமிதத்ேதாடுகடைலஆளுகறீர்.
அதன் ேகாபமான அைலகைள நீர்
அைமத ப்படுத்தமுடியும்.

௧௦ேதவேன, நீர் ராகாைபத் ேதாற்கடித்தீர்.
உமது ெசாந்த வல்லைமைமமிக்க
கரங்களால் நீர் உமது பைகவர்கைளச்
ச தறடித்தீர்.

௧௧ேதவேன,பரேலாகத்தலும்,பூமியலுமுள்ள
அைனத்தும்உமக்குரியைவ.

உலைகயும் அதலுள்ள அைனத்ைதயும்
நீேரஉண்டாக்கனீர்.

௧௨ வடக்கு, ெதற்கு, அைனத்ைதயும் நீர்
பைடத்தீர்.

தாேபார் மைலயும் எர்ேமான் மைலயும்
உமதுநாமத்ைதத்துத த்துப் பாடும்.
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௧௩ேதவேன,உமக்குவல்லைமஉண்டு!
உமது வல்லைம ேமன்ைமயானது!
ெவற்றயும்உமக்குரியேத!

௧௪ உண்ைமயலும் நீதயலும் உமது அரசு
கட்டப்பட்டது.

அன்பும் நம்ப க்ைகயும் உமது
சங்காசனத்த ற்கு முன்பு ந ற்கும்
பணியாட்கள்.

௧௫ ேதவேன, உம்ைம ேநர்ைமயாகப்
பன்பற்றுேவார் உண்ைமய ேலேய
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள் உமது தயவன் ஒளியல்
வாழ்க றார்கள்.

௧௬ உமது நாமம் அவர்கைள எப்ேபாதும்
மக ழ்ச்ச யாக்கும்.

அவர்கள் உமது நன்ைமையத்
துத க்க றார்கள்.

௧௭நீேரஅவர்களின்வயக்கத்தக்கெபலன்.
அவர்களுைடயவல்லைமஉம்மிடமிருந்து
வரும்.

௧௮கர்த்தாேவ, நீேர எமதுபாதுகாவலர்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவேர எங்கள்
ராஜா.

௧௯ உம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்குத் தரிசனம்
தந்த நீர், “கூட்டத்தலிருந்து ஒரு
இைளஞைனநான்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

அந்தஇைளஞைனமுக்கயமானவனாக்க ேனன்.
அந்தஇளம்வீரைனஆற்றலுைடயவனாக்க ேனன்.
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௨௦ நான் எனது பணியாளாகய தாவீைதக்
கண்ெடடுத்ேதன்.

வேசஷமான எண்ெணயால் அவைன
அப ேஷகம்ெசய்ேதன்.

௨௧ என் வலது கரத்தால் தாவீைதத்
தாங்க ேனன்.

எனது வல்லைமயால், அவைன
வலிைமயுள்ளவனாக்க ேனன்.

௨௨ேதர்ந்ெதடுத்தஅந்தஅரசைனப்பைகவன்
ேதாற்கடிக்கமுடியாமற்ேபாய ற்று.

தீேயார் அவைனத் ேதாற்கடிக்க
இயலவல்ைல.

௨௩அவனதுபைகவர்கைளநான்அழித்ேதன்.
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைனப்
பைகத்தவர்கைள நான்
ேதாற்கடித்ேதன்.

௨௪ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன எப்ேபாதும்
ேநச த்துஅவைனத்தாங்குேவன்.

அவைன எப்ேபாதும் ஆற்றல்
ெபறச்ெசய்ேவன்.

௨௫ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைனக் கடலுக்கு
அதகாரியாகைவத்ேதன்.

அவன்ஆறுகைளக்கட்டுப்படுத்துவான்.
௨௬அவன்என்ைனேநாக்க , ‘நீேர என்தந்ைத.

நீர் என் ேதவன், என் பாைற, என் மீட்பர்’
என்பான்.

௨௭ நான் அவைன என் முதற்ேபறான
மகனாக்குேவன்.
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அவன் பூமியன் முதன்ைமயான
அரசனாகஇருப்பான்.

௨௮ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன என் அன்பு
என்ெறன்றும்பாதுகாக்கும்.

அவேனாடு நான் ெசய்த உடன்படிக்ைக
ஒருேபாதும்மாறாது.

௨௯அவன்குடும்பம் என்ெறன்றும்ெதாடரும்,
அவன் அரசு வானங்களிருக்கும்வைர
நைலக்கும்.

௩௦ அவனது சந்ததயனர் என் சட்டத்ைதப்
பன்பற்றாதுவலகும்ேபாதும்,

அவர்கள் என் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியாது மீறும்ேபாதும் நான்
அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

௩௧ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனின்
சந்ததயனர் எனதுசட்டங்கைளமீற ,

என்கட்டைளகைளஉதாசீனப்படுத்தனால்,
௩௨ அப்ேபாது நான் அவர்கைளக்

கடுைமயாகத் தண்டிப்ேபன்.
௩௩ ஆனால் அந்த ஜனங்களிடமிருந்து என்

அன்ைபவலக்கமாட்ேடன்.
நான் அவர்களிடம் எப்ேபாதும்
ேநர்ைமயாகஇருப்ேபன்.

௩௪ நான் தாவீேதாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையமீறமாட்ேடன்.

நான் எனது உடன்படிக்ைகைய
மாற்றமாட்ேடன்.

௩௫ எனது பரிசுத்தத்தனால் நான் அவனுக்கு
ஒருவாக்குறுத அளித்ேதன்.
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நான்தாவீத டம்ெபாய்கூறமாட்ேடன்!
௩௬ தாவீதன் குடும்பம் என்ெறன்றும்

நைலத்தருக்கும்.
சூரியன் இருக்கும்வைர அவன் அரசு
நைலக்கும்.

௩௭ சந்த ரன் இருக்கும்வைர என்ெறன்றும்
அதுெதாடரும்.

வானங்கள் அந்த உடன்படிக்ைகக்கு
சான்று.

அந்த உடன்படிக்ைகைய நம்பலாம்”
என்றீர்.

௩௮ ஆனால் ேதவேன, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த
அரசனிடம் ேகாபங்ெகாண்டு,

அவைனத்தன்னந்தனியாகவ ட்டீர்.
௩௯நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகையத்தள்ளினீர்.

நீர் அரசனின் க ரீடத்ைதத் தைரய ேல
வீசனீர்.

௪௦அரசனின் நகரத்தன் சுவர்கைள நீர் கீேழ
வீழ்த்தனீர்.

அவனது ேகாட்ைடகைளெயல்லாம்
அழித்தீர்.

௪௧ கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள்
அவனிடமிருந்த ெபாருட்கைளத்
தருடினார்கள்.

அவனது அயலார் அவைனக் கண்டு
நைகத்தனர்.

௪௨நீர்அரசனின்பைகவர்கள்அைனவைரயும்
மக ழ்ச்ச யைடயச்ெசய்தீர்.
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அவனது பைகவர்கள் ேபாரில் அவைன
ெவற்ற க்ெகாள்ளஅனுமதத்தீர்.

௪௩ ேதவேன, அவர்கள் தங்கைளப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளஉதவனீர்.

உமது அரசன் யுத்தத்தல் ெவல்ல நீர்
உதவவல்ைல.

௪௪நீர்அவைனெவல்லவ டவல்ைல.
நீர் அவனது சங்காசனத்ைத தைரயல்
வீசனீர்.

௪௫நீர்அவனதுஆயுைளக்குைறத்தீர்.
நீர்அவைனஅவமானப்படுத்தனீர்.

௪௬ கர்த்தாேவ, இது எத்தைன காலம்
ெதாடரும்?

எதுவைரக்கும் நீர் எங்கைள
உதாசீனப்படுத்துவீர்?

என்ெறன்றும் உமது ேகாபம் ெநருப்ைபப்
ேபால் எரியுமா?

௪௭ என் ஆயுள் எத்தைன குறுகயது என்பைத
நைனவுகூரும்.

குைறந்த காலங்கள் வாழ்ந்து, மடியும்படி
நீர் எங்கைளப்பைடத்தீர்.

௪௮ ஒருவனும் வாழ்ந்து, பன் மடியாமல்
இருப்பதல்ைல.

ஒருவனும் கல்லைறக்குத்
தப்புவதல்ைல.

௪௯ ேதவேன, கடந்த காலத்தல் நீர் காட்டிய
அன்புஎங்ேக?
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நீர் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கு
ேநர்ைமயாக இருப்பதாக அவனுக்கு
வாக்குப்பண்ணினீர்.

௫௦-௫௧ ஆண்டவேர, உமது பணியாைள
எவ்வாறுஜனங்கள்அவமானப்படுத்தனார்கள்
என்பைதத்தயவாய்நைனவுகூரும்.

கர்த்தாேவ, உமது பைகவரின் எல்லா
அவமானச் ெசாற்களுக்கும் நான்
ெசவெகாடுக்க ேநரிட்டது.

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன அந்த
ஜனங்கள்அவமானப்படுத்தனார்கள்.

௫௨கர்த்தருக்ேக என்ெறன்றும்ஸ்ேதாத்த ரம்!
ஆெமன்,ஆெமன்!

புத்தகம் 4

௯௦
(சங்கீதம் 90-106)

ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசயன்
ெஜபம்
௧ஆண்டவேர, என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் நீேர

எங்கள்புகலிடம்.
௨ ேதவேன, பர்வதங்கள் பறக்கும்முன்பும்,

பூமியும் உலகமும் உருவாக்கப்படும்
முன்பும்நீேர ேதவன்.

ேதவேன, நீர் எப்ேபாதும் இருந்தவர், நீர்
எப்ேபாதும்இருக்கும் ேதவன்!
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௩நீர்உலகல்ஜனங்கைளக்ெகாண்டுவந்தீர்,
நீர் அவர்கைள மீண்டும் தூளாக
மாற்றுகறீர்.

௪ ஓராய ரம் ஆண்டுகள் உமக்கு முந்தய
நாைளப் ேபாலவும்

கடந்தஇரைவப் ேபாலவும்இருக்கும்.
௫நீர் எங்கைளப்ெபருக்க த் தள்ளுகறீர்.

எங்கள் வாழ்க்ைக ஒரு கனைவப்
ேபான்றது, காைலயல் நாங்கள்
மைறந்துேபாக ேறாம்.

நாங்கள்புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
௬ காைலயல் புல் வளரும், மாைலயல்
அதுகாய்ந்து,வாடிப்ேபாகும்.

௭ ேதவேன, நீர் ேகாபமாயருக்கும்ேபாது
நாங்கள்அழிக்கப்படுேவாம்.

உமது ேகாபம் எங்கைள
அச்சுறுத்துகறது!

௮ எங்கள் பாவங்கள் அைனத்ைதயும் நீர்
அற க றீர்.

ேதவேன, எங்கள் இரகச ய பாவங்கள்
ஒவ்ெவான்ைறயும்நீர் காண்கறீர்.

௯ உமது ேகாபம் எங்கள் வாழ்க்ைகைய
முடிவுறச்ெசய்யும்.

காதல் இரகச யமாகச் ெசால்லும்
ெசால்ைலப்ேபான்று எங்கள் உய ர்கள்
மைறந்துேபாகும்.

௧௦நாங்கள்எழுபதுஆண்டுகள்வாழக்கூடும்.
பலமுைடயவர்களாயன் எண்பது
ஆண்டுகள்வாழலாம்.
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எங்கள் வாழ்க்ைக கடும் உைழப்பனாலும்,
ேநாயனாலும்ந ரம்பயைவ.

த டீெரன, எங்கள்வாழ்க்ைகமுடிவுறும்!
நாங்கள்பறந்துமைறேவாம்.

௧௧ ேதவேன, உமது ேகாபத்தன் முழு
வல்லைமையயும்ஒருவரும்அறயார்.

ஆனால் ேதவேன, எங்கள் பயமும்,
உம்மிடம் நாங்கள் ெகாண்டுள்ள
மத ப்பும் உமது ேகாபத்ைதப்ேபான்று
ெபரியைவ.

௧௨ நாங்கள் உண்ைமய ேலேய
ஞானமுைடயவர்களாகும்படி

எங்கள் வாழ்க்ைக எத்தைன குறுகயது
என்பைதஎங்களுக்குக்கற்பயும்.

௧௩கர்த்தாேவ, எங்களிடம் எப்ேபாதும்தரும்ப
வாரும்.

உமதுபணியாட்களிடம்இரக்கமாயரும்.
௧௪ ஒவ்ெவாரு காைலயலும் உமது அன்பால்

எங்கைளந ரப்பும்.
நாங்கள் மக ழ்ந்து எங்கள்வாழ்க்ைகயல்
களிகூரச்ெசய்யும்.

௧௫ எங்கள் வாழ்க்ைகயல் மிகுந்த
துன்பத்ைதயும் குழப்பங்கைளயும்
தந்தீர்.

இப்ேபாதுஎங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.
௧௬ நீர் ெசய்யும் அற்புதச் ெசய்லகைள உமது

ஊழியர்கள்காணச்ெசய்யும்
உம்முைடய மகைமைய அவர்களின்
பள்ைளகள்காணச்ெசய்யும்.
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௧௭ எங்கள் ேதவனாகய ஆண்டவேர,
எங்களிடம் தயவாயரும்.

நாங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசம்ைமப்படுத்தும்.

ேதவேன நாங்கள் ெசய்யும்
எல்லாவற்றலும் நன்ைமைய வழங்கு
வீராக.

௯௧
௧ மிக உன்னதமான ேதவனிடம்

மைறந்துெகாள்ளநீ ேபாகமுடியும்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம்
பாதுகாப்ப ற்காக நீ ேபாகமுடியும்.

௨ நான் கர்த்தைர ேநாக்க , “நீேர என்
பாதுகாப்ப டம், என்ேகாட்ைட,

என் ேதவேன, நான்உம்ைம நம்புக ேறன்”
என்றுகூறுக ேறன்.

௩மைறவானஆபத்துக்களிலிருந்தும்
ஆபத்தான ேநாய்களிலிருந்தும் ேதவன்
உன்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.

௪ நீ ேதவைனப் பாதுகாப்ப ற்காக
அணுகமுடியும்.

அவர் உன்ைன ஒரு பறைவ சறைக
வ ரித்துத் தன் குஞ்சுகைளக்
காப்பைதப்ேபான்றுகாப்பார்.

ேதவன் ஒரு ேகடகத்ைதப் ேபான்றும்
சுவைரப் ேபான்றும் உன்ைனப்
பாதுகாக்க றார்.

௫இரவல்நீஅஞ்சத்தக்கதுஎதுவுமில்ைல.
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நீ பகலில் பைகவரின் அம்புக்கும்
பயப்படமாட்டாய்.

௬இருளில்வரும்ெகாடிய ேநாய்களுக்கும்,
நடுப் பகலில் வரும் ெகாடிய
ேநாய்களுக்கும்நீஅஞ்சமாட்டாய்.

௭நீஆய ரம் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பாய்.
உன் ெசாந்த வலதுைக பதனாய ரம்
பைகவீரர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்.

உன் பைகவர்கள் உன்ைனத்
ெதாடக்கூடமாட்டார்கள்.

௮சற்றுப்பார்,
அத்தீேயார் தண்டிக்கப்பட்டைத நீ
காண்பாய்!

௯ஏெனனில் நீ கர்த்தைர நம்புக றாய்.
மிக உன்னதமான ேதவைன நீ உன்
பாதுகாப்ப டமாகக்ெகாண்டாய்.

௧௦தீயைவஉனக்குந கழாது,
உன் வீட்டில் எந்தவதமான ேநாய்களும்
இருப்பதல்ைல.

௧௧ ேதவன் அவரது தூதர்கைள உனக்காகக்
கட்டைளயடுவார்.

நீ ேபாகுமிடங்களிெலல்லாம் அவர்கள்
உன்ைனப்பாதுகாப்பார்கள்.

௧௨உன்கால்பாைறயல்ேமாதாதபடிக்கு
அவர்கள் ைககள் உன்ைனப்
ப டித்துக்ெகாள்ளும்.

௧௩சங்கங்களின் ேமலும்
வஷம் ந ரம்பய பாம்புகளின் ேமலும்
நடக்கும்வல்லைமஉனக்குவாய்க்கும்.
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௧௪ கர்த்தர்: “ஒருவன் என்ைன நம்பனால்,
நான்அவைனமீட்ேபன்.

என் நாமத்ைத ெதாழுது ெகாண்டு
என்ைனப் பன்பற்றுேவாைர நான்
கப்பாற்றுேவன்” என்கறார்.

௧௫ என்ைனப் பன்பற்றுேவார் உதவக்காக
என்ைனஅைழப்பார்கள்.

நான்அவர்களுக்குப்பதல்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குத்ெதால்ைலேநரும்ேபாதுநான்

அவர்கேளாடுஇருப்ேபன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்ற ப்
ெபருைமப்படுத்துேவன்.

௧௬ என்ைனப் பன்பற்றுேவாருக்கு நான்
நீண்டஆயுைளக்ெகாடுப்ேபன்.

நான்அவர்கைளக்காப்பாற்றுேவன்.

௯௨
ஓய்வுநாளின்துத ப்பாடல்

௧ மிக உன்னதமான ேதவனாகய கர்த்தைரத்
துத ப்பதுநல்லது.

உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பதுநல்லது.
௨காைலயல்உமதுஅன்ைபப்பற்றயும்

இரவல் உமது நம்ப க்ைகையப் பற்றயும்
பாடுவதுநல்லது.

௩ ேதவேன பத்து நரம்பு வாத்தயங்களாலும்,
வீைணயனாலும், தம்புருவனாலும்,

இைசமீட்டிஉம்ைமப் பாடுவதுநல்லது.
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௪ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த காரியங்களால்
எங்கைள உண்ைமயாகேவ
மக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறீர்.

அக்காரியங்கைளக் குறத்து நாங்கள்
சந்ேதாஷமாகப் பாடுேவாம்.

௫ கர்த்தாேவ, நீர் ேமன்ைமயான
காரியங்கைளச்ெசய்தீர்.

உமது எண்ணங்கைள எங்களால்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௬ உம்ேமாடு ஒப்படுைகயல் ஜனங்கள்
மூடமிருகங்கைளப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

நாங்கள் எைதயும் புரிந்துெகாள்ள
முடியாத மூடர்கைளப்ேபால்
இருக்க ேறாம்.

௭ கைளகைளப்ேபால் தீேயார் வாழ்ந்து
மைறகறார்கள்.

அவர்கள்ெசய்யும்பயனற்றகாரியங்கேள
என்ெறன்றும்அழிக்கப்படும்.

௮ ஆனால் ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும்
மகைமப்படுத்தப்படுவீர்.

௯ கர்த்தாேவ, உமது பைகவர்கள் எல்ேலாரும்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

தீயைவ ெசய்யும் எல்லா ஜனங்களும்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

௧௦ஆனால்நீர்என்ைனப்ெபலனுைடயவனாகச்
ெசய்க றீர்.

பலத்த ெகாம்புகைளயுைடய ஆட்ைடப்
ேபாலாேவன்.
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வேசஷ ேவைலக்காக நீர் என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.

உமது புது எண்ெணைய என்மீது
ஊற்றனீர்.

௧௧ என் பைகவர்கைள என்ைனச் சுற்றலும்
காண்க ேறன்.

என்ைனத் தாக்க வருகற
ெபருங்காைளகைளப் ேபால அவர்கள்
காணப்படுகறார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் குறத்துச்
ெசால்பவற்ைறநான்ேகட்க ேறன்.

௧௨-௧௩ ெசழிப்பாக வளருகன்ற
பைனமரத்ைதப் ேபால் நீத மான்
இருப்பான்.

லீபேனானின் ேகதுரு மரத்ைதப்ேபால்
நல்லவன்இருப்பான்.

கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் நடப்பட்ட
மரங்கைளப்ேபால் நல்ேலார்
வலிைமயுடன்இருப்பார்கள்.

ேதவனுைடயஆலயமுற்றத்தல்அவர்கள்
வலிைமேயாடுவளருவார்கள்.

௧௪ வயது முத ர்ந்தேபாதும் அவர்கள்
ெதாடர்ந்துகனிகைளத்தருவார்கள்.

அவர்கள் ெசழுைமயும், பசுைமயுமான
மரங்கைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.

௧௫கர்த்தர் நல்லவர் என்பைதஎல்ேலாருக்கும்
காண்பப்பார்கள்.
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அவர் என்பாைறஅவர்ஒருேபாதும் தீைம
ெசய்வதல்ைல.

௯௩
௧கர்த்தர்அரசர்.

அவர் மகத்துவத்ைதயும்
வல்லைமையயும் ஆைடையப்ேபால்
அணிந்தருக்க றார்.

அவர் ஆயத்தமாயருப்பதால் உலகம்
பாதுகாப்பாய்உள்ளது,

அதுஅைசக்கப்படுவதல்ைல.
௨ ேதவேன, உமது அரசு என்ெறன்றும்

ெதாடருக றது.
ேதவேன, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்
வாழ்க றீர்!

௩ கர்த்தாேவ, ஆறுகளின் ஒலி மிகுந்த
இைரச்சலுைடயது.

ேமாதும்அைலகள்இைரச்செலழுப்புகன்றன.
௪ கடலின் ேமாதும் அைலகள் ஒலிமிகுந்து

வல்லைமமிகுந்தைவயாகஉள்ளன.
ஆனால் ேமேலயுள்ள கர்த்தர் இன்னும்
மிகுந்தவல்லைமயுள்ளவர்.

௫ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கள் என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

உமது பரிசுத்த ஆலயம் ெவகு காலம்
நைலநற்கும்.
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௯௪
௧ கர்த்தாேவ, நீர் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்

ேதவன்.
நீர் வருகறவரும் ஜனங்களுக்குத்
தண்டைனையத் தருகறவருமான
ேதவன்.

௨நீர்முழுபூமிக்கும் நீத பத .
ெபருைமயுைடய ஜனங்களுக்கு,
அவர்களுக்குரிய தண்டைனையக்
ெகாடும்.

௩ கர்த்தாேவ, எத்தைன காலம்
தீயவர்கள் ேகளிக்ைககளில்
தைளத்தருப்பார்கள்?

௪எதுவைரக்கும்அக்குற்றவாளிகள்
அவர்கள்ெசய்ததீயகாரியங்கைளப்பற்ற ப்
ெபருைமபாராட்டுவார்கள்?

௫ கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமது ஜனங்கைளத்
தாக்குக றார்கள்.

உமது ஜனங்கள் துன்புறும்படி அவர்கள்
ெசய்க றார்கள்.

௬ அத்தீேயார் வ தைவகைளயும்
இத்ேதசத்ைதப் பார்க்க வருேவாைரயும்
ெகால்க றார்கள்.

ெபற்ேறாரில்லாத பள்ைளகைள
அவர்கள்ெகாைலெசய்க றார்கள்.

௭ அவர்கள் அத்தீயக் காரியங்கைளச்
ெசய்வைதக் கர்த்தர் பார்ப்பதல்ைல
என்றுஅவர்கள்ெசால்க றார்கள்.
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ந கழ்வைத இஸ்ரேவலின் ேதவன்
அறயார் என்று அவர்கள்
ெசால்க றார்கள்.

௮தீயஜனங்களாகயநீங்கள்மூடர்கள்.
நீங்கள் எப்ேபாது உங்கள் பாடத்ைதக்
கற்பீர்கள்?

ெகாடிய ஜனங்களாகய நீங்கள்
அறவல்லாதவர்கள்!

நீங்கள்புரிந்துெகாள்ளமுயலேவண்டும்.
௯ேதவன்நமதுகாதுகைளஉண்டாகனார்.

ந ச்சயமாகஅவருக்கும்காதுகள்உள்ளன.
அவரால்ந கழ்வைதக் ேகட்கமுடியும்!

ேதவன்நமதுகண்கைளஉண்டாக்கனார்.
ந ச்சயமாகஅவருக்கும்கண்கள்உள்ளன.

அவரால்ந கழ்வைதக்காணமுடியும்!
௧௦ ேதவன் அந்த ஜனங்கைள

ஒழுங்குபடுத்துவார்.
ேதவன் அவர்கள் ெசய்ய
ேவண்டியவற்ைற அவர்களுக்குக்
கற்ப ப்பார்.

௧௧ ஜனங்கள் நைனப்பைத ேதவன்
அறகறார்.

ெவளிப்படும் ச றய அளவு
காற்ைறப்ேபான்றவர்கள் ஜனங்கள்
என்பைத ேதவன்அறகறார்.

௧௨ கர்த்தர் ஒழுங்குபடுத்தும் மனிதன்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பான்.
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சரியான வழியல் வாழ்வதற்கு ேதவன்
அவனுக்குக்கற்ப ப்பார்.

௧௩ ேதவேன, குழப்பம் ேநருைகயல் அவன்
அைமதயாயருக்க நீர் அவனுக்கு
உதவுவீர்.

தீேயார்கல்லைறக்குள்ைவக்கப்படும்வைர
அவன் அைமதயாயருக்க நீர்
அவனுக்குஉதவுவீர்.

௧௪ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள வ ட்டு
வலகுவதல்ைல.

உதவயன்ற அவரது ஜனங்கைள அவர்
வ ட்டுவடுவதல்ைல.

௧௫ நீத தரும்பும், அது நயாயத்ைதக்
ெகாண்டுவரும்,

அப்ேபாது நல்ல, உண்ைமயான
ஜனங்கள்வாழ்வர்கள்.

௧௬ தீேயாைர எத ர்ப்பதற்கு ஒருவனும்
உதவவல்ைல.

தீைம ெசய்ேவாைர எத ர்க்கும்ேபாது
ஒருவனும்எனக்குத்துைணவரவல்ைல.

௧௭கர்த்தர் எனக்குஉதவய ராவ ட்டால்
நான்மரணத்தனால்ெமௗனமாக்கப்பட்டிருப்ேபன்!

௧௮ நான் வழத்தயாராயருப்பைத
அறக ேறன்,

ஆனால் கர்த்தர் தம்ைமப்
பன்பற்றுபவனுக்குஉதவுகறார்.

௧௯நான்கவைலயைடந்துகலங்கயருந்ேதன்.
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ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு ஆறுதல்
கூற எனக்குமக ழ்ச்ச யளித்தீர்.

௨௦ ேதவேன, நீர் அநீதயுள்ள நீத பத களுக்கு
உதவுவதல்ைல.

ஜனங்களின் வாழ்க்ைக கடினமாவதற்கு
அத்தீய நீத பத கள் சட்டங்கைளப்
பயன்படுத்துகறார்கள்.

௨௧ அந்நீத பத கள் நல்ேலாைரத்
தாக்குக றார்கள்.

களங்கமற்ற ஜனங்கைளக்
குற்றவாளிகள் எனக் கூற ,
அவர்கைளக்ெகால்க றார்கள்.

௨௨ஆனால்உயரமானபர்வதங்களில் கர்த்தர்
எனக்குப் பாதுகாப்ப டம்.

என் கன்மைலயான ேதவன் என்
பாதுகாப்ப டம்.

௨௩ அத்தீய நீத பத கள் ெசய்த தீய
காரியங்களுக்காக ேதவன்
அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.

அவர்கள் பாவம் ெசய்ததால் ேதவன்
அவர்கைளஅழிப்பார்.

எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அத்தீய
நீத பத கைளஅழிப்பார்.

௯௫
௧வாருங்கள், நாம் கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
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நம்ைமக் காப்பாற்றுகன்ற பாைறைய
ேநாக்க துத கைளஉரக்கக்கூறுேவாம்.

௨ கர்த்தருக்கு நன்ற கூறும் பாடல்கைளப்
பாடுேவாம்.

அவருக்கு மக ழ்ச்ச யான துத
பாடல்கைளப்பாடுேவாம்.

௩ஏெனனில்கர்த்தர் ேமன்ைமயானேதவன்!
ப ற “ெதய்வங்கைள” எல்லாம்
ஆளுகன்றேபரரசர்ஆவார்.

௪ ஆழமான குைககளும் உயரமான
பர்வதங்களும்கர்த்தருக்குஉரியைவ.

௫ சமுத்த ரம் அவருைடயது. அவேர அைதப்
பைடத்தார்.

ேதவன்உலர்ந்தநலத்ைதத்தமதுெசாந்த
ைககளால்உண்டாக்கனார்.

௬வாருங்கள்,நாம்தாழ்ந்துகுனிந்துஅவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.

நம்ைம உண்டாக்கன ேதவைன நாம்
துத ப்ேபாம்.

௭அவேர நமதுேதவன்!
நாம்அவரதுஜனங்கள்.
அவரது சத்தத்த ற்கு நாம்
ெசவெகாடுத்தால் இன்று நாம் அவரது
ஆடுகளாயருப்ேபாம்.

௮ ேதவன்: “பாைலவனத்தல் ேமரிபாவல்
ெசய்தது ேபாலவும், மாசாவல் ெசய்தது
ேபாலவும் அடம்ப டிக்காதீர்கள்” என்று
கூறனார்.
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௯ உங்கள் முற்ப தாக்கள் என்ைன
ேசாத த்தார்கள்.

அவர்கள் என்ைன ேசாத த்தேபாது நான்
ெசய்யக்கூடியவற்ைறக்கண்டார்கள்.

௧௦ நாற்பது ஆண்டுகள் அந்த ஜனங்களிடம்
நான்ெபாறுைமயாகஇருந்ேதன்.

அவர்கள் உண்ைமயல்லாதவர்கள் என
நான்அற ேவன்.

அந்த ஜனங்கள் என் ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றமறுத்தார்கள்.

௧௧எனேவநான்ேகாபமைடந்ேதன்,
எனது இைளப்பாறுதலின் ேதசத்தல்
அவர்கள் நுைழவதல்ைல என
ஆைணயட்ேடன்.

௯௬
௧ கர்த்தர் ெசய்த புதுகாரியங்கைளப்பற்ற

ஒருபுதுப்பாடைலப் பாடுங்கள்!
உலகம் முழுவதும் கர்த்தைர ேநாக்க ப்
பாடட்டும்.

௨கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடுங்கள்!
அவரதுநாமத்ைதஸ்ேதாத்தரியுங்கள்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவர் நம்ைம
பாதுகாப்பைதப் பற்ற ச்ெசால்லுங்கள்!

௩ ேதவன் உண்ைமய ேலேய அற்புதமானவர்
என்பைதஜனங்களுக்குக்கூறுங்கள்.

ேதவன் ெசய்க ற வயப்ப ற்குரிய
காரியங்கைள எங்குமுள்ள
ஜனங்களுக்குச்ெசால்லுங்கள்.
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௪ கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்,
துதகளுக்குரியவர்.

ேவெறந்த “ெதய்வங்கைளக்” காட்டிலும்
அவர்அஞ்சத்தக்கவர்.

௫ப ற ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” எல்லாரும்
ெவறும்சைலகேள.

ஆனால் கர்த்தேரா வானங்கைள
உண்டாகனவர்.

௬ அவருக்கு முன்ேன அழகய மகைம ஒளி
வீசும்.

ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆலயத்தல்
ெபலனும்அழகும்வளங்கும்.

௭குடும்பங்களும்ேதசங்களும்
கர்த்தருக்குமகைமயும்,துதயும்ந ரம்பய
பாடல்கைளப்பாடுவார்கள்.

௮கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
உங்கள் காணிக்ைககேளாடு
ஆலயத்த ற்குச்ெசல்லுங்கள்.

௯ கர்த்தருைடய அழகான ஆலயத்தல்
அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

கர்த்தைரப் பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௧௦ கர்த்தேர அரசெரன்று
ேதசங்களுக்ெகல்லாம்அறவயுங்கள்!

அதனால்உலகம்அழிக்கப்படுவதல்ைல.
கர்த்தர் ஜனங்கைள நயாயமாக
அரசாளுவார்.

௧௧வண்ணுலகங்கேள!
மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுங்கள்.
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பூமிேய! களிகூரு.
கடலும் அதலுள்ளைவயும் களிப்பால்
குரல்எழுப்பட்டும்!

௧௨ வயல்களும் அதல் வைளந்துள்ள
அைனத்தும்மக ழ்ச்ச ெகாள்ளட்டும்!

வனத்தன்மரங்கேள, பாடி மகழுங்கள்!
௧௩ கர்த்தர் வருகறார் ஆதலால்

மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள்.
கர்த்தர் உலைக ஆளுைக ெசய்ய
வந்துெகாண்டிருக்க றார்.

நீத ேயாடும் நயாயத்ேதாடும்
அவர்உலைகஆளுைகெசய்வார்.

௯௭
௧கர்த்தர்ஆளுகறார்,பூமி மகழும்.

தூரத்துத் ேதசங்கள் எல்லாம்
மக ழ்கன்றன.

௨ அடர்ந்த இருண்ட ேமகங்கள் கர்த்தைரச்
சூழும்.

நன்ைமயும் நீதயும் அவர் அரைச
வலிைமயாக்கும்.

௩ கர்த்தருக்கு முன்ேன ஒரு அக்கனி
ெசல்க றது,

அதுபைகவைரஅழிக்க றது.
௪வானத்தல்அவரதுமின்னல்மின்னுகறது.

ஜனங்கள் அைதக் கண்டு
அஞ்சுகறார்கள்.

௫கர்த்தருக்குமுன்பு மைலகள்ெமழுகு ேபால
உருகும்.
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பூமியன் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அைவ
உருகும்.

௬ வானங்கேள, அவரது நம்ைமையக்
கூறுங்கள்!

ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனுைடய
மகைமையக்காணட்டும்!

௭ ஜனங்கள் அவர்களது வக்க ரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் “ெதய்வங்கைளப்”
பற்ற ப்ெபருைமப்படுக றார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்ெவட்கமைடவார்கள்.
அவர்கள் “ெதய்வங்கள்”
குனிந்து வணங்க கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

௮சீேயாேன,ெசவக்ெகாடுத்துமக ழ்வாயாக!
யூதாவன்நகரங்கேள,மக ழ்ச்ச க்ெகாள்ளுங்கள்!
ஏெனனில் கர்த்தர் ஞானமுள்ள
முடிவுகைளஎடுக்க றார்.

௯ மகா உன்னதமான ேதவேன, ெமய்யாகேவ
நீேர பூமியன்அரசர்.

ப ற ெதய்வங்கைளக் காட்டிலும் நீர்
மகத்துவமுள்ளவர்.

௧௦ கர்த்தைர ேநச க்கும் ஜனங்கள் தீைமைய
ெவறுப்பார்கள்.

எனேவ ேதவன் தம்ைமப்
பன்பற்றுேவாைரக் காப்பாற்றுகறார்.

தீேயாரிடமிருந்து ேதவன் தம்ைமப்
பன்பற்றுேவாைரக் காப்பாற்றுகறார்.
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௧௧ நல்ேலார் மீது ஒளியும், மக ழ்ச்ச யும்
ப ரகாச க்கும்.

௧௨ நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்
மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்!

அவரது பரிசுத்த நாமத்ைத
ெபருைமப்படுத்துங்கள்!

௯௮
ஒருதுத ப்பாடல்

௧ புதய வயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்
ெசய்ததால்

கர்த்தருக்குபுதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்.
அவரதுபரிசுத்தவலதுைக

மீண்டும்அவருக்குெவற்றையத்தரும்.
௨ கர்த்தர் தமது மீட்பன் வல்லைமைய

ேதசங்களுக்குக்காட்டினார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தமது
நன்ைமையக்காட்டினார்.

௩ இஸ்ரேவலரிடம் ேதவன் காட்டிய
உண்ைமையஅவைரப் பன்பற்றுேவார்
நைனவுகூர்ந்தனர்.

தூர ேதசத்து ஜனங்கள் நம் ேதவனுைடய
மீட்பன்வல்லைமையக்கண்டனர்.

௪ பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தைர
ேநாக்க க் களிப்ேபாடு சத்தமிடுங்கள்.

துத ப்பாடல்கைளப் பாடத்
ெதாடங்குங்கள்.

௫சுரமண்டலங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
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சுரமண்டலங்களின் இைசேய, அவைரத்
துதயுங்கள்.

௬ எக்காளங்கைளயும் மற்றும்
ெகாம்புகைளயும்ஊதுங்கள்.

எங்கள் அரசராக ய கர்த்தைரக்
களிப்ேபாடுஆர்ப்பரியுங்கள்.

௭கடலும்,பூமியும்
அவற்றலுள்ளைவ யாவும் உரக்கப்
பாடட்டும்.

௮ஆறுகேள,ைககைளத்தட்டுங்கள்.
எல்லா மைலகளும் இைணந்து
பாடுங்கள்!

௯ கர்த்தர் உலைக ஆளுைக ெசய்ய
வருவதால் அவருக்கு முன்பாகப்
பாடுங்கள்.

அவர் உலைக நயாயமாக ஆளுைக
ெசய்வார்.

அவர் ஜனங்கைள நன்ைமேயாடு
அரசாள்வார்.

௯௯
௧கர்த்தர்அரசர்.

எனேவ ேதசங்கள் அச்சத்தால்
நடுங்கட்டும்.

ேகருபீன் தூதர்களுக்கு ேமேல ேதவன்
அரசராகவீற்றருக்க றார்.

எனேவஉலகம்அச்சத்தால் நடுங்கட்டும்.
௨சீேயானில் கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.
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ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும் அவர் ெபரிய
தைலவர்.

௩ எல்லா ஜனங்களும் உமது நாமத்ைதத்
துத க்கட்டும்.

ேதவனுைடயநாமம்அஞ்சத்தக்கது.
ேதவன்பரிசுத்தர்.

௪ வல்லைமயுள்ள அரசர் நீதைய
ேநச க்க றார்.

ேதவேன, நீேர நன்ைமைய
உண்டாக்கனீர்.

யாக்ேகாப ற்கு (இஸ்ரேவல்) நீர்
நன்ைமையயும்நயாயத்ைதயும்தந்தீர்.

௫நமதுேதவனாகயகர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
அவரது பரிசுத்த பாதப்படியல்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௬ ேமாேசயும் ஆேரானும் அவரது
ஆசாரியர்களில்இருவர்.

அவர் நாமத்ைத அைழத்த மனிதர்களில்
சாமுேவலும்ஒருவன்.

அவர்கள்கர்த்தரிடம் ெஜப த்தேபாது
அவர்அவர்களுக்குப்பதல்தந்தார்.

௭உயர்ந்தேமகத்தலிருந்துேதவன்ேபசனார்.
அவர்கள் அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

ேதவன் அவர்களுக்குச் சட்டத்ைதக்
ெகாடுத்தார்.

௮ எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர்
அவர்கள்ெஜபங்களுக்குப்பதல்தந்தீர்.
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ஜனங்கள் ெசய்யும் தீய காரியங்களுக்கு
அவர்கைளத் தண்டிப்பவர்
என்பைதயும்,

மன்னிக்கும் ேதவன் நீேர என்பைதயும்
அவர்களுக்குநீர் காட்டினீர்.

௯நமதுேதவனாகயகர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
அவரது பரிசுத்த மைலைய ேநாக்க
வழுந்து வணங்க அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

நமது ேதவனாகய கர்த்தர்
உண்ைமய ேலேயபரிசுத்தர்.

௧௦௦
நன்ற கூறும்பாடல்

௧பூமிேய, கர்த்தைரப் பாடு.
௨ கர்த்தருக்குப் பணிவைட ெசய்யும்ேபாது

மகழுங்கள்!
மக ழ்ச்ச யான பாடல்கேளாடு கர்த்தருக்கு
முன்பாகவாருங்கள்!

௩கர்த்தேர ேதவெனன்றுஅறயுங்கள்.
அவேர நம்ைமஉண்டாக்கனார்.
நாம் அவரது ஜனங்கள். நாம் அவரது
ஆடுகள்.

௪ நன்ற நைறந்த பாடல்கேளாடு அவரது
நகரத்தனுள்நுைழயுங்கள்.

துத ப் பாடல்கேளாடு அவரது
ஆலயத்த ற்குள்வாருங்கள்.

அவைரப் ெபருைமப்படுத்த , அவர்
நாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
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௫கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர்அன்புஎன்ெறன்றும்உள்ளது.
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் நாம்
அவைர நம்பமுடியும்.

௧௦௧
தாவீதன்ஒருசங்கீதம்

௧ நான் அன்ைபயும் நயாயத்ைதயும் பற்ற ப்
பாடுேவன்.

கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம ேநாக்க ப்
பாடுேவன்.

௨ நான் கவனமாகப் பரிசுத்த வாழ்க்ைக
வாழுேவன்.

என் வீட்டில் நான் பரிசுத்த வாழ்க்ைக
வாழுேவன்.

கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாது என்னிடம்
வருவீர்.

௩ என் முன்னால் நான் வக்க ரகங்கைள
ைவக்கமாட்ேடன்.

ஜனங்கள் அப்படி உமக்கு எத ராகத்
தரும்புவைதநான்ெவறுக்க ேறன்.

நான்அைதச்ெசய்யமாட்ேடன்!
௪நான்ேநர்ைமயாகஇருப்ேபன்.

நான் தீயக் காரியங்கைளச்
ெசய்யமாட்ேடன்.

௫ யாராவது ஒருவன் தனது அயலாைனக்
குறத்து இரகச யமாகத் தீயக்
காரியங்கைளக் கூறனால் நான்
அவைனத்தடுத்துவடுேவன்.
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நான் ப றைரப் ெபருைமப்படேவா,
தாங்கள் ப றைர காட்டிலும்
ச றந்தவர்கள் என்று எண்ணேவா
வ டமாட்ேடன்.

௬ நம்பத்தக்க ஜனங்கைளத் ேதசம் முழுவதும்
ேதடிப்பார்ப்ேபன்.

அவர்கள்மட்டுேமஎனக்குேசைவச்ெசய்ய
அனுமத ப்ேபன்.

பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழும் ஜனங்கள்
மட்டுேம என்பணியாட்களாகமுடியும்.

௭ ெபாய்யர்கள் என் வீட்டில் வாழ நான்
அனுமதக்கமாட்ேடன்.

என் அருேக ெபாய்யர்கள் தங்கவும்
அனுமத ேயன்.

௮ இந்நாட்டில் வாழும் தீேயாைர நான்
எப்ேபாதும்அழிப்ேபன்.

கர்த்தருைடய நகைர வ ட்டுத் தீேயார்
நீங்குமாறுநான்வற்புறுத்துேவன்.

௧௦௨
துன்பப்படும் ஒரு மனிதனின் ெஜபம்.

அவன் ேசார்வைடயும்ேபாது தனது
குைறகைளக் கர்த்தரிடம் ெசால்லிக்
ெகாள்வதாகஉள்ளது.
௧கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

உதவக்காக நான் கதறும்ேபாது
கவனியும்.
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௨ கர்த்தாேவ, ெதால்ைலகள் எனக்கு
ேநரும்ேபாது என்ைனவட்டு உம்ைம
தருப்ப க்ெகாள்ளாமலிரும்.

உதவக்காக நான் ேவண்டிக்
ேகட்கும்ேபாது, வைரந்து எனக்குப்
பதல்தாரும்.

௩ என் வாழ்க்ைக புைகையப்ேபால் மாய்ந்து
ெகாண்டிருக்க றது.

எரிந்துேபாகும் ெநருப்ைபப்ேபால் என்
வாழ்க்ைகஉள்ளது.

௪என்வலிைமேபாய ற்று.
நான் உலர்ந்து மடியும் புல்ைலப்
ேபாலிருக்க ேறன்.

நான் என் உணைவ உட்ெகாள்வதற்கும்
மறந்துேபாக ேறன்.

௫ என் துயரத்தனால் என் எைட குைறந்து
ெகாண்டிருக்க றது.

௬பாைலவனத்தல்வாழும்ஆந்ைதையப்ேபால்
தனித்தருக்க ேறன்.

பாழைடந்த பைழய கட்டிடங்களில்
வாழும் ஆந்ைதையப் ேபால் நான்
தனித்தருக்க ேறன்.

௭என்னால்தூங்கஇயலவல்ைல.
கூைரயன் ேமலிருக்கும் தனித்த
பைறைவையப் ேபால்உள்ேளன்.

௮ என் பைகவர்கள் என்ைன எப்ேபாதும்
அவமானப்படுத்துகறார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் ேகலி பண்ணி
சாபமிடுக றார்கள்.
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௯ என் மிகுந்த துயரம் மட்டுேம எனக்கு
உணவாக றது.

என் பானங்களில் என் கண்ணீர்
வழுகறது.

௧௦ ஏெனனில் கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம்
ேகாபமாயருக்க றீர்.

நீர் என்ைனத்தூக்கெயடுத்தீர், பன்பு நீர்
என்ைனத்தூரஎற ந்துவ ட்டீர்.

௧௧ பகலின் இறுதயல் ேதான்றும் நீளமான
நழல்கைளப்ேபான்று என் வாழ்க்ைக
முடிவைடயும்நைலயல்உள்ளது.

நான் உலர்ந்து மடியும் புல்ைலப்ேபால்
இருக்க ேறன்.

௧௨ ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும்
வாழ்வீர்!

உமது நாமம் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
ெதாடரும்!

௧௩நீர் எழுந்துசீேயானுக்குஆறுதலளிப்பீர்.
நீர் சீேயானிடம் இரக்கமாயருக்கும்
காலம்ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க றது.

௧௪ உமது பணியாட்கள் அதன் (சீேயானின்)
கற்கைளேநச க்க றார்கள்.

அவர்கள் எருசேலமின் தூசையக்கூட
ேநச க்க றார்கள்.

௧௫ ஜனங்கள் கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

ேதவேன, பூமியன் எல்லா அரசர்களும்
உம்ைமப்ெபருைமப்படுத்துவார்கள்.
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௧௬கர்த்தர் மீண்டும்சீேயாைனக்கட்டுவார்.
ஜனங்கள் மீண்டும் அதன் மகைமையக்
காண்பார்கள்.

௧௭ தாம் உய ேராடு வ ட்ட ஜனங்களின்
ெஜபங்களுக்குேதவன்பதல்தருவார்.

ேதவன் அவர்கள் ெஜபங்களுக்குச்
ெசவெகாடுப்பார்.

௧௮ வரும் தைலமுைறயனருக்காக
இக்காரியங்கைளஎழுது.

எத ர்காலத்தல் அந்த ஜனங்கள்
கர்த்தைரத்துத ப்பார்கள்.

௧௯ ேமேலயுள்ள தமது பரிசுத்த
இடத்தலிருந்துகர்த்தர் கீேழ பார்ப்பார்.

பரேலாகத்தலிருந்து கர்த்தர் பூமிையக்
கீேழ ேநாக்க ப் பார்ப்பார்.

௨௦ சைறப்பட்ேடாரின் ெஜபங்கைள அவர்
ேகட்பார்.

மரண தண்டைன ெபற்ற ஜனங்கைள
அவர்வடுவப்பார்.

௨௧ அப்ேபாது சீேயானின் ஜனங்கள்
கர்த்தைரக்குற த்துக்கூறுவார்கள்.

அவர்கள் அவர் நாமத்ைத எருசேலமில்
துத ப்பார்கள்.

௨௨ேதசங்கள்ஒருமித்துச் ேசரும்.
அரசுகள் கர்த்தருக்கு ேசைவச் ெசய்ய
வரும்.

௨௩என்ஆற்றல்என்ைனவட்டகன்றது.
என்ஆயுள்குைறந்தது.
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௨௪எனேவநான், “இைளஞனாயருக்கும்ேபாேத
நான்மரிக்கவ டாேதயும்.

ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
வாழ்வீர்.

௨௫ பல காலத்த ற்கு முன்பு, நீர் உலைக
உண்டாக்கனீர்.

உமதுெசாந்தக்ைககளால்நீர்வானத்ைத
உண்டாக்கனீர்!

௨௬ உலகமும் வானமும் ஒழிந்துேபாகும்
ஆனால்நீேரா என்ெறன்றும்வாழ்வீர்.

அைவ ஆைடையப்ேபான்று கழிந்து
ேபாகும்.

ஆைடையப் ேபான்று நீர் அவற்ைற
மாற்றுகறீர்.

அைவெயல்லாம்மாற ப்ேபாகும்.
௨௭ ஆனால் ேதவனாகய நீர் என்றும்

மாறுவதல்ைல.
நீர் என்ெறன்றும்வாழ்வீர்!

௨௮நாங்கள்இன்றுஉமதுபணியாட்கள்.
நம் பள்ைளகள்இங்குவாழ்வார்கள்.
அவர்களின் சந்ததயனரும்
கூட இங்கு வந்து உம்ைமத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்ேறன்.

௧௦௩
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
என் ஒவ்ெவாரு அவயவங்கேள அவரது
பரிசுத்த நாமத்ைதத்துதயங்கள்.
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௨என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
அவர் உண்ைமய ேலேய தயவுள்ளவர்
என்பைதமறக்காேத.

௩ நாம் ெசய்யும் பாவங்கைளெயல்லாம்
ேதவன்மன்னிக்க றார்.

அவர் நமது ேநாய்கைளெயல்லாம்
குணமாக்குகறார்.

௪ ேதவன் கல்லைறயலிருந்து நம் உயைர
மீட்க றார்.

அவர் நமக்கு அன்ைபயும் தயைவயும்
தருகறார்.

௫ ேதவன் நமக்கு மிகுதயான நல்ல
ெபாருட்கைளத்தருகறார்.

அவர் நம்ைமக் கழுைகப் ேபான்று
இளைமயாக்குகறார்.

௬கர்த்தர் ந யாயமானவர்.
ப றரால்புண்படுத்தப்பட்டிருக்க றவர்களுக்கு
ேதவன் நயாயத்ைதக் ெகாண்டு
வருகறார்.

௭ ேதவன் அவரது சட்டங்கைள ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தார்.

அவர் ெசய்யத்தக்க வல்லைமயுள்ள
காரியங்கைள இஸ்ரேவல் காணுமாறு
ேதவன்ெசய்தார்.

௮கர்த்தர் தயவும்இரக்கமும்உள்ளவர்.
ேதவன் ெபாறுைமயும் மிகுந்த அன்பும்
உைடயவர்.

௯கர்த்தர் எப்ேபாதும்குற்றங்காண்பதல்ைல.
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கர்த்தர் என்ெறன்றும் நம்மிடம்
ேகாபங்ெகாண்டிருப்பதல்ைல.

௧௦ நாங்கள் ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்ேதாம்,

ஆனால் நமக்குரிய தண்டைனையத்
ேதவன்வழங்கவல்ைல.

௧௧ வானம் பூமிக்கு எவ்வளவு உயரத்தல்
உள்ளேதா,

அைதப்ேபான்று தம்ைமப்
பன்பற்றுேவாரிடம் ேதவன் காட்டும்
அன்பும்மிக ேமலானது.

௧௨ேமற்கலிருந்துகழக்குஎவ்வளவுதூரேமா
அந்த அளவு ேதவன் நமது பாவங்கைள
நம்ைம வ ட்டு ெவகுதூரத்த ற்கு
வலக்கவ ட்டார்.

௧௩தந்ைததனதுபள்ைளகளிடம்இருப்பைதப்
ேபான்று

கர்த்தரும், அவைரப் பன் பற்றுேவாரிடம்
இரக்கமாகஇருக்க றார்.

௧௪ேதவன்நம்ைமப்பற்றய எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்தருக்க றார்.

நாம்மண்ணிலிருந்துபைடக்கப்பட்டவர்கள்
என்பைதயும் ேதவன்அறகறார்.

௧௫நம்வாழ்க்ைககுறுகயதுஎன்பைதேதவன்
அறகறார்.

நம் வாழ்க்ைக புல்ைலப்ேபான்றது
என்பைதஅவர்அறக றார்.



சங்கீதம்௧௦௩:௧௬ cclxxxvii சங்கீதம்௧௦௩:௨௦

௧௬ நாம் ச றய காட்டுப் பூக்கைளப்
ேபான்றவர்கள் என்பைத ேதவன்
அறகறார்.

அம்மலர் சீக்க ரம் மலர்க றது.
ெவப்பமான காற்று வீசும்ேபாது, அம்மலர்

மடிக றது.
பன்னர் அம்மலர் இருந்த இடத்ைதக் கூட
உன்னால்கூறமுடியாது.

௧௭ஆனால் ேதவன் எப்ேபாதும் தம்ைமப் பன்
பற்றுேவாைர ேநச க்க றார்.

என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவர்
தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைர ேநச ப்பார்.

ேதவன்அவர்களுைடயபள்ைளகளுக்கும்,
அவர்களின் பள்ைளகளின்
பள்ைளகளுக்கும்நல்லவர்.

௧௮ அவரது உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிக ற
ஜனங்களுக்குேதவன்நல்லவர்.

அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற
ஜனங்களுக்குேதவன்நல்லவர்.

௧௯ பரேலாகத்தல் ேதவனுைடய சங்காசனம்
உள்ளது.

அவர் எல்லாவற்றன் மீதும்
அரசாள்க றார்.

௨௦ேதவதூதர்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேதவதூதர்களாகயநீங்கள்ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற
வல்லைமவாய்ந்தவீரர்களாவீர்கள்.
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நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவ
ெகாடுத்து அவர் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியங்கள்.

௨௧ அவரது எல்லா ேசைனகேள, கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்.

நீங்கள்அவரதுபணியாட்கள்.
ேதவன் வரும்புக ற காரியங்கைள
நீங்கள்ெசய்யுங்கள்.

௨௨எல்லா இடத்தலுமுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
கர்த்தர்உண்டாக்கனர்.

எல்லாஇடத்தலுமுள்ளஎல்லாவற்ைறயும்
ேதவன்ஆளுகறார்.

அைவ அைனத்தும் கர்த்தைரத்
துத க்கேவண்டும்.

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத .

௧௦௪
௧என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !

என் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் மிக
ேமன்ைமயானவர்!

நீர் மகைமையயும், கனத்ைதயும்
அணிந்தருக்க றீர்.

௨ ஒருவன் அங்கையத்
தரித்தருப்பைதப் ேபால நீர் ஒளிைய
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்.

நீர் வானங்கைளத் தைரச் சீைலையப்ேபால
வ ரிக்க றீர்.

௩ ேதவேன நீர் அவற்றற்கு ேமலாக உமது
வீட்ைடக் கட்டியருக்க றீர்.
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அடர்த்தயான ேமகங்கைள இரதமாக நீர்
பயன்படுத்த க்

காற்றன் சறகுகளின் மீது அமர்ந்து
வானத்தன்குறுக்காகச்ெசல்க றீர்.

௪ ேதவேன, உமது தூதர்கைளக் காற்ைறப்
ேபால்உண்டாக்கனீர்.*

உமது ஊழியக்காரைர அக்கனிப்ேபால்
உருவாக்கனீர்.

௫ ேதவேன, நீர் பூமிைய அதன்
அஸ்தபாரங்களின்மீதுஸ்தாப த்தீர்.

எனேவ அது ஒருேபாதும்
அழிக்கப்படுவதல்ைல.

௬ நீர் அதைனத் தண்ணீரால் ேபார்ைவையப்
ேபான்றுமூடினீர்.

தண்ணீர்மைலகைளமூடிற்று.
௭ நீர் கட்டைளய ட்டேபாது, தண்ணீர்

வலக ேயாடிற்று.
ேதவேன, நீர் தண்ணீைரப் பார்த்துச்
சத்தமிட்டீர்,அதுவலக ேயாடிற்று.

௮ தண்ணீர் பர்வதங்களிலிருந்து கீேழ
பாய்ந்துபள்ளத்தாக்குகளில்ெசன்று,

பன்பு நீர் அவற்றற்ெகன ைவத்த
இடங்களுக்ெகல்லாம்ெசன்றது.

௯நீர் கடல்களுக்குஎல்ைலையைவத்தீர்.
தண்ணீர் மீண்டும் ஒருேபாதும் பூமிைய
மூடுவதற்ெகனஎழும்பாது.

* ௧௦௪:௪: ேதவேன...உண்டாக்கனீர் அல்லது “உமது
தூதர்கைளஆவயாகஉருவாக்கனீர்” எனப்படும்.
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௧௦ ேதவேன, நீரூற்றுகளிலிருந்து
நீேராைடகளாக நீர்ஓடும்படிெசய்தீர்.

பர்வதங்களின் நீேராைடகளினூேட அது
கீேழ பாய்க றது.

௧௧ நீேராைடகள் எல்லா காட்டு
மிருகங்களுக்கும் தண்ணீைரத்
தருகன்றன.

காட்டுக் கழுைதகளும் அங்கு வந்து
தண்ணீைரப் பருகுகன்றன.

௧௨ வனத்தன் பறைவகள் குளங்களின்
அருேகவாழவரும்.

அருேகயுள்ள மரங்களின் கைளகளில்
அைவபாடும்.

௧௩ மைலகளின்ேமல் ேதவன் மைழையப்
ெபய்யப்பண்ணுகறார்.

ேதவன் ெசய்த ெபாருட்கள் பூமிக்குத்
ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்கன்றன.

௧௪ மிருகங்கள் உண்ணும்படியாக ேதவன்
புல்ைல முைளத்ெதழச் ெசய்க றார்.
அவர் நமக்குத் தாவரங்கைளத்
தருகறார்.

நம்உைழப்பல்அவற்ைறவளர்க்க ேறாம்.
அத்தாவரங்கள் பூமியலிருந்து நமக்கு
உணைவத்தருகன்றன.

௧௫நம்ைமமக ழ்வக்கும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்
நமது ேதாைல மிருதுவாக்கும்
எண்ெணையயும்,
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நம்ைம வலுவாக்கும் உணைவயும்
ேதவன்நமக்குத்தருகறார்.

௧௬ லீபேனானின் ெபரிய ேகதுரு மரங்கள்
கர்த்தருக்குரியைவ.

கர்த்தர் அம்மரங்கைள நாட்டி,
அவற்றற்குத் ேதைவயான
தண்ணீைரக்ெகாடுக்க றார்.

௧௭ அம்மரங்களில் பறைவகள் தங்கள்
கூடுகைளக்கட்டும்.

ெபரிய ெகாக்குகள் ேதவதாரு மரங்களில்
வாழும்.

௧௮ காட்டு ஆடுகளுக்கு உயர்ந்த பர்வதங்கள்
இருப்ப டமாகும்.

குழிமுயல்களுக்குக் கன்மைலகள்
மைறவ டமாகும்.

௧௯ ேதவேன, வடுமுைற காலம்
ெதாடங்குவைத அறவக்கும்படி
எங்களுக்குசந்த ரைனத்தந்தீர்.

எப்ேபாது மைறய ேவண்டுெமன்பைத
சூரியன்எப்ேபாதும்அறயும்.

௨௦ எல்லா காட்டு மிருகங்களும் ெவளிேய
வந்து

சுற்ற த்த ரிக ற காலமாகய இரவாகும்படி
இருைளநீர்உண்டாக்கனீர்.

௨௧ ேதவன் ெகாடுக்க ற உணவற்காக
ேவண்டுகறதுேபால

தாக்கும் சங்கங்கள்ெகர்ச்ச க்கும்.
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௨௨அப்ேபாதுசூரியன்எழும்பும்,
மிருகங்கள் தங்கள் இருப்ப டங்களுக்குப்
ேபாய்ஓய்ெவடுக்கும்.

௨௩ அப்ேபாது ஜனங்கள் தங்கள்
ேவைலகளுக்காகச் ெசல்வார்கள்,

அவர்கள்மாைலவைர பணிபுரிவார்கள்.

௨௪ கர்த்தாேவ, நீர் பல அற்புதமான
காரியங்கைளச்ெசய்தருக்க றீர்.

பூமி, நீர் உண்டாக்கன பல
ெபாருள்களால்ந ரம்பயருக்க றது.

நீர் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்றலும் உமது
ஞானத்ைதக்காண்க ேறாம்.

௨௫சமுத்த ரத்ைதப் பாருங்கள்,அதுஎவ்வளவு
ெபரியது!

பலஉய ர்கள்அங்குவாழ்கன்றன!
எண்ணமுடியாத ச றயதும் ெபரியதுமான
உய ரினங்கள்அங்குவாழ்கன்றன.

௨௬ நீர் உண்டாக்கன கடல்
வலங்கான லிவயாதான் கடலில்
வைளயாடும்ேபாது

கப்பல்கள் சமுத்த ரத்தன் ேமல் பயணம்
ெசய்கன்றன.

௨௭ேதவேன,எல்லாக்காரியங்களும்உம்ைமச்
சார்ந்தருக்கன்றன.

தக்கேநரத்தல்நீர்அவற்றற்குஉணைவக்
ெகாடுக்க றீர்.
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௨௮ ேதவேன, எல்லா உய ரினங்களுக்கும்
அைவ உண்ணும் உணைவ நீர்
ெகாடுக்க றீர்.

நல்ல உணவால் ந ரம்பய உமது
ைககைள நீர் த றக்க றீர், அைவ வயறு
ந ரம்பும்வைரஅவற்ைறஉண்ணும்.

௨௯நீர் அவற்ைறவ ட்டுவலகும்ேபாதுஅைவ
அஞ்சும்.

அவற்றன் சுவாசம் அவற்ைறவ ட்டு
நீங்கும்.

அைவேசார்ந்துமரிக்கும்.
அவற்றன் உடல்கள் மீண்டும்
புழுதயாகவடும்.

௩௦ ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் உமது ஆவைய
அனுப்பும்ேபாது அைவ ஆேராக்கயம்
ெபறும்!

நீர் மீண்டும் நலத்ைதப்
புத தாகமாற்றுவீர்.

௩௧ கர்த்தருைடய மகைம என்ெறன்றும்
ெதாடரட்டும்!

கர்த்தர் தாம் உண்டாக்கன
ெபாருள்கைளக் கண்டு
களிப்பைடயட்டும்.

௩௨ கர்த்தர் பூமிையச்சற்ேற பார்த்தால் அது
அதரும்.

அவர் மைலகைளத் ெதாட ேநர்ந்தால்
அவற்றலிருந்து புைகெயழத்
ெதாடங்கும்.
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௩௩ என் ஆயுள் முழுவதும் நான் கர்த்தைரப்
பாடுேவன்.

நான் வாழும்வைர கர்த்தைரத் துத த்துப்
பாடுேவன்.

௩௪நான்கூறுபைவஅவைரமக ழ்ச்ச யாக்கும்
எனநம்புக ேறன்.

நான்கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க ேறன்.
௩௫ பூமியலிருந்து பாவம் மைறந்து

ேபாகட்டும்.
தீேயார் என்ெறன்றும் அழிந்து
ேபாவார்களாக.

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
கர்த்தைரதுதயுங்கள்!

௧௦௫
௧கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

அவர்நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
அவர் ெசய்யும் அற்புதங்கைளத்
ேதசங்களுக்குக்கூறுங்கள்.

௨கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடுங்கள்.
அவருக்குத்துத கைளப்பாடுங்கள்.
அவர் ெசய்யும் வயக்கத் தக்க
காரியங்கைளக்குறத்துக்கூறுங்கள்.

௩ கர்த்தருைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக்
குற த்துப்ெபருைமெகாள்ளுங்கள்.

ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தைரத்
ேதடிவந்தீர்கள். சந்ேதாஷமாயருங்கள்!

௪வல்லைமக்காகக் கர்த்தரிடம் ேபாங்கள்.
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உதவக்காக எப்ேபாதும் அவரிடம்
ேபாங்கள்.

௫அவர்ெசய்யும்வயப்ப ற்குரிய காரிங்கைள
நைனவுகூருங்கள்.

அவர் ெசய்த அத சயங்கைள யும்
ஞானமுள்ள முடிவுகைளயும் எண்ணிப்
பாருங்கள்.

௬ நீங்கள் அவரது பணியாளாகய
ஆப ரகாமின் சந்ததயனர்.

நீங்கள் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
யாக்ேகாபன்சந்ததயனர்.

௭கர்த்தேர நமது ேதவன்.
கர்த்தர் உலகம் முழுவைதயும்
ஆளுகறார்.

௮ ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய
என்ெறன்றும்நைனவுகூருங்கள்.

ஆயரம் தைலமுைற வைரயலும் அவரது
கட்டைளகைளநைனவுகூருங்கள்.

௯ ேதவன் ஆப ரகாேமாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்தார்.

ேதவன்ஈசாக்ேகாடுஒருவாக்குறுத ையச்
ெசய்தார்.

௧௦ பன்பு அவர் அதைன யாக்ேகாப ற்கு ஒரு
சட்டமாகச் ெசய்தார்.

ேதவன் இஸ்ரேவேலாடு ஒரு
உடன்படிக்ைகெசய்தார்.

அதுஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!
௧௧ ேதவன்: “நான் கானானின் ேதசத்ைத

உனக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
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அத்ேதசம் உனக்குச் ெசாந்தமாகும்”
என்றார்.

௧௨ஆப ரகாமின்குடும்பம்ச றயதாயருந்தேபாது
ேதவன்அவ்வாக்குறுதையஅளித்தார்.

அவர்கள் அங்கு அந்நயராகச் சல
காலத்ைதக்கழித்தனர்.

௧௩ அவர்கள் ஒரு அரசலிருந்து மற்ேறார்
அரச ற்கும்,

ஒரு ேதசத்தலிருந்து மற்ெறாரு
ேதசத்த ற்கும்பயணம்ெசய்தார்கள்.

௧௪ஆனால் ஜனங்கள் அவர்கைளத் தகாதபடி
நடத்த ேதவன்அனுமதக்கவல்ைல.

அவர்கைளத் துன்புறுத்தாதபடிக்கு
ேதவன்அரசர்கைளஎச்சரித்தார்.

௧௫ ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த
ஜனங்களுக்குத்தீைமெசய்யாதீர்கள்.

எனது தீர்க்கதரிச களுக்கு எந்தத்
தீைமயும்ெசய்யாதீர்கள்” என்றார்.

௧௬ ேதவன் ேதசத்தல் பஞ்சம்
வரப்பண்ணினார்.

ஜனங்களுக்கு உண்பதற்குத்
ேதைவயானஉணவுஇருக்கவல்ைல.

௧௭ ஆனால் அவர்களுக்கு முன்ேன
ேதவன் ேயாேசப்பு என்ற மனிதைன
அனுப்பனார்.

ேயாேசப்பு ஒரு அடிைமயாக
வற்கப்பட்டான்.

௧௮ ேயாேசப்பன் கால்கைள அவர்கள் ஒரு
கயற்றால்கட்டினார்கள்.
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அவன் கழுத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு இரும்பு
வைளயத்ைதஅணிவத்தார்கள்.

௧௯ அவர் ெசான்ன காரியங்கள் அப்படிேய
ந கழும்வைர ேயாேசப்பு அடிைமயாக
இருந்தான்.

ேயாேசப்பு ேநர்ைமயானவன் என்பைதக்
கர்த்தருைடயெசய்த நரூப த்தது.

௨௦ எனேவ எக ப்தய அரசன் அவைன
வடுதைலெசய்தான்.

ேதசத்தன் தைலவன் அவைனச்
சைறயனின்றுவடுவத்தான்.

௨௧ அவர் அவனுக்குத் தமது வீட்டின்
ெபாறுப்ைபக்ெகாடுத்தார்.

அவருக்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைதயும்
ேயாேசப்பு கண்காணித்துவந்தான்.

௨௨ ப ற தைலவர்களுக்கு ேயாேசப்பு
ஆைணகள்அளித்தான்.

ேயாேசப்பு முதயவர்களுக்குக்
கற்ப த்தான்.

௨௩பன்புஇஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குவந்தான்.
யாக்ேகாபு காமின்நாட்டில்வாழ்ந்தான்.

௨௪யாக்ேகாபன்குடும்பம்ெபருகற்று.
அவர்களின் பைகவர்கைளக் காட்டிலும்
அவர்கள்பலவான்களானார்கள்.

௨௫ எனேவ எக ப்தயர்கள் யாக்ேகாபன்
குடும்பத்ைதப் பைகக்கத்
ெதாடங்கனார்கள்.

அவர்களின் அடிைமகளுக்கு எத ரான
த ட்டங்கள்வகுத்தார்கள்.
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௨௬ எனேவ ேதவன் தமது தாசனாகய
ேமாேசையஅனுப்பனார்.

ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த ஆசாரியனாக
ஆேரான்இருந்தான்.

௨௭ காமின் நாட்டில் பல அத சயங்கைளச்
ெசய்வதற்கு

ேதவன் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
பயன்படுத்தனார்.

௨௮ ேதவன் மிகக் கடும் இருைள
அனுப்பனார்.

ஆனால் எக ப்தயர்கள் அவருக்குச் ெசவ
சாய்க்கவல்ைல.

௨௯ எனேவ ேதவன் தண்ணீைர
இரத்தமாக்கனார்.

எல்லா மீன்களும்மடிந்தன.
௩௦அவர்கள்நாடுதவைளகளால்ந ரம்ப ற்று.

அரசனின் படுக்ைகயைறயல் கூட
தவைளகள்இருந்தன.

௩௧ேதவன்கட்டைளய ட்டார்.
ஈக்களும்ேபன்களும்வந்தன.
அைவஎங்கும்ந ரம்பன.

௩௨ேதவன்கல்மைழையப்ெபய்யப்பண்ணினார்.
நாடுமுழுவைதயும்மின்னல்பாத த்தது.

௩௩ ேதவன் அவர்களது த ராட்ைசக்
ெகாடிகைளயும் அத்த மரங்கைளயும்
அழித்தார்.

அந்நாட்டின் ஒவ்ெவாரு மரத்ைதயும்
ேதவன்அழித்தார்.
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௩௪ ேதவன் கட்டைளய ட்டார்,
ெவட்டுக்களிகளும் புல்புழுக்களும்
வந்தன.

அைவஎண்ணமுடியாதஅளவுஇருந்தன!
௩௫ ெவட்டுக்களிகளும் பச்ைசப்புழுக்களும்

நாட்டின்எல்லா தாவரங்கைளயும்,
வயலின்எல்லா பய ர்கைளயும்தன்றன.

௩௬ பன்பு ேதவன் நாட்டின் முதற்ேபறான
ஒவ்ெவான்ைறயும்ெகான்றார்.

ேதவன் முதலில் பறந்த மகன்கைளக்
ெகான்றார்.

௩௭ பன்பு ேதவன் தமது ஜனங்கைள
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய அைழத்துச்
ெசன்றார்.

அவர்கள் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
எடுத்துச்ெசன்றனர்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் எவரும்
தடுக்கவழவல்ைல.

௩௮ ேதவனுைடய ஜனங்கள் ெசல்வைதக்
கண்டுஎக ப்துமக ழ்ந்தது.

ஏெனனில் அவர்கள் ேதவனுைடய
ஜனங்களுக்குஅஞ்சனார்கள்.

௩௯ ேதவன் தமது ேமகத்ைத ஒரு
ேபார்ைவயாகப் பரப்பனார்.

தமது ஜனங்களுக்கு இரவல் ஒளி
தரும்படி ஒரு ெநருப்புத்தூைணத்
ேதவன்பயன்படுத்தனார்.

௪௦ ஜனங்கள் உணவுக்காக ேவண்டினார்கள்,
ேதவன்காைடகைளக்ெகாணர்ந்தார்.
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ேதவன் பரேலாகத்தலிருந்து மிகுதயான
உணைவக்ெகாடுத்தார்.

௪௧ ேதவன் கன்மைலையப் பளந்தார்,
தண்ணீர் ெகாப்பளித்து
ெவளிேயற ற்று.

பாைலவனத்தல் ஒரு நத ஓட
ஆரம்ப த்தது.

௪௨ ேதவன் அவரது பரிசுத்த வாக்குறுதைய
நைனவுக்கூர்ந்தார்.

ேதவன் அவரது தாசனாகய
ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதையநைனவுக்கூர்ந்தார்.

௪௩ ேதவன் அவரது ஜனங்கைள
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
வரவைழத்தார்.

மக ழ்ச்ச யான பாடல்கைளப்
பாடிக்ெகாண்டு ஜனங்கள் களிப்ேபாடு
எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுவந்தார்கள்!

௪௪ ப ற ஜனங்கள் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த
நாட்ைட ேதவன் தமது ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

ப ற ஜனங்கள் உைழத்துப் ெபற்ற
ெபாருட்கைள ேதவனுைடய ஜனங்கள்
ெபற்றனர்.

௪௫ஏன்ேதவன்இைதச்ெசய்தார்?
அப்ேபாதுதான் அவரது ஜனங்கள்
அவரளித்த சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய
முடியும்.
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அவர்கள் கவனமாக அவரது
ேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியமுடியும்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௦௬
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவருக்கு நன்ற

கூறுங்கள்!
ேதவனுைடயஅன்புஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளது!

௨ உண்ைமயாகேவ கர்த்தர் எவ்வளவு
ெபரியவர் என்பைத ஒருவரும்
வவரிக்கமுடியாது.

ஒருவரும் ேபாதுமான அளவு ேதவைன
துதத்துவ டஇயலாது.

௩ ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்படிக ற
ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யானவர்கள்.

எப்ேபாதும் அந்த ஜனங்கள் நல்ல
காரியங்கைளேயெசய்க றார்கள்.

௪ கர்த்தாேவ, உம்முைடய ஜனங்களிடம்
இரக்கமாயருக்கும்ேபாது

என்ைனநைனவுகூர்ந்துஇரட்ச யும்.
௫ கர்த்தாேவ, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த உமது

ஜனங்களுக்கு
நீர் ெசய்யும் நன்ைமகைள நானும்
பக ர்ந்துக்ெகாள்ளச்ெசய்யும்.

என்ைனயும்உம்ஜனங்கேளாடுமக ழ்ச்ச யாய்
இருக்கும்படிெசய்யும்.
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உம்ைமப் புகழ்வதல் என்ைனயும் உம்
ஜனங்கேளாடுஇைணயச்ெசய்யும்.

௬ எங்கள் முற்ப தாக்கள் பாவம்
ெசய்ததுப்ேபால் நாங்களும் பாவம்
ெசய்ேதாம்.

நாங்கள் தவறு ெசய்ேதாம், நாங்கள்
தீயவற்ைறச்ெசய்ேதாம்.

௭ கர்த்தாேவ எக ப்தலுள்ள எங்கள்
முற்ப தாக்கள் நீர் ெசய்த
அத சயங்களிலிருந்து எைதயும்
கற்கவல்ைல.

ெசங்கடலின் அருேக எங்கள்
முற்ப தாக்கள் உமக்ெகத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

௮ ஆனால் ேதவன் நம் முற்ப தாக்கைள
அவரது ெசாந்த நாமத்தன்
காரணமாகக் காப்பாற்றனார்.

அவரது மிகுந்த வல்லைமையக் காட்டும்
ெபாருட்டு ேதவன் அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௯ ேதவன் கட்டைளய ட்டார், ெசங்கடல்
வறண்டுேபானது.

ஆழமான கடலினூேட, பாைலவனத்ைதப்
ேபான்ற உலர்ந்த தைரயன்ேமல்
ேதவன் நம் முற்ப தாக்கைள
வழிநடத்தனார்.
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௧௦ ேதவன் நமது முற்ப தாக்கைள அவர்கள்
பைகவர்களிடமிருந்துகாப்பாற்றனார்.

அவர்கள் பைகவரிடமிருந்து ேதவன்
அவர்கைளப்பாதுகாத்தார்.

௧௧ ேதவன்அவர்கள் பைகவர்கைளக் கடலால்
மூடினார்.

அவர்கள் பைகவர்களில் ஒருவன் கூட
தப்பவல்ைல.

௧௨ அப்ேபாது நம் முற்ப தாக்கள் ேதவைன
நம்பனார்கள்.

அவர்கள் அவருக்குத் துத கைளப்
பாடினார்கள்.

௧௩ ஆனால் நம் முற்ப தாக்கள் ேதவன்
ெசய்த காரியங்கைள வைரவல்
மறந்துேபானார்கள்.

அவர்கள் ேதவனுைடய அறவுைரக்குச்
ெசவ சாய்க்கவல்ைல.

௧௪ பாைலவனத்தல் நம் முற்ப தாக்களுக்குப்
பச யுண்டாயற்று.

மனிதர்களில்லாத இடத்தல் அவர்கள்
ேதவைனப்பரிேசாத த்தார்கள்.

௧௫ஆனால் ேதவேனா நம் முற்ப தாக்களுக்கு
அவர்கள் ேகட்ட ெபாருள்கைளக்
ெகாடுத்தார்.

ெகாடிய ேநாையயும் ேதவன்
அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௧௬ ஜனங்கள் ேமாேசய டம் ெபாறாைம
ெகாண்டார்கள்.
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அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்த
ஆசாரியனாகய ஆேரானிடம்
ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.

௧௭ எனேவ ேதவன் ெபாறாைமயுள்ள அந்த
ஜனங்கைளத்தண்டித்தார்.

தைர பளந்துதாத்தாைனவழுங்கயது.
தைர ஒன்று ேசர்ந்தேபாது அப ராமின்
கூட்டத்தாைரமூடிக்ெகாண்டது.

௧௮ பன்பு ஜனங்கள் கூட்டத்ைத ெநருப்பு
எரித்தது.

அத்தீேயாைரெநருப்பு எரித்தது.
௧௯ ஓேரப் மைலயல் அந்த ஜனங்கள்

ெபான்னினால் ஒரு கன்றுக்குட்டிையச்
ெசய்தார்கள்.

அவர்கள் ஒரு சைலையத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

௨௦அந்த ஜனங்கள் புல் தன்னும் காைளயன்
சைலக்காக

மகைமெபாருந்தய தங்கள் ேதவைன
வட்டுவ ட்டார்கள்.

௨௧ ேதவன் நமது முற்ப தாக்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

ஆனால் அவர்கள் அவைர முற்றலும்
மறந்துேபானார்கள்.

எக ப்தல் அத சயங்கள் ெசய்த ேதவைன
அவர்கள்மறந்துேபானார்கள்.

௨௨காமின்ேதசத்தல்ேதவன்வயக்கத்தக்கக்
காரியங்கைளச்ெசய்தார்.
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ெசங்கடலின் அருேக ஆச்சரியமான
காரியங்கைளேதவன்ெசய்தார்.

௨௩ ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அழிக்க
வரும்பனார்.

ஆனால் அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த ேமாேச
அவைரத் தடுத்தான்.

ேமாேச ேதவன்ேதர்ந்ெதடுத்த பணியாள்.
ேதவன் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டார்,
ஆனால் ேமாேச தடுத்து, ேதவன்
ஜனங்கைளஅழிக்காதபடிெசய்தான்.

௨௪ ஆனால் பன்பு அந்த ஜனங்கள்
அற்புதமான கானான் ேதசத்த ற்குள்
நுைழயமறுத்தார்கள்.

ேதவன் அத்ேதசத்தல் வாழும்
ஜனங்கைள முறயடிப்பதல்
அவர்களுக்கு உதவுவார் என்பைத
அவர்கள்நம்பவல்ைல.

௨௫ அவர்களின் கூடாரங்களிலிருந்து
ஆண்டவருக்குஎத ராகக்குைறகூற

ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தனர்.
௨௬ எனேவ அவர்கள் பாைலவனத்தல்

மடிவார்கள்
என்றுேதவன்சபதமிட்டார்.

௨௭ அவர்கள் சந்ததயனைர அந்நயர்
ேதாற்கடிக்க அனுமத ப்பதாக ேதவன்
கூறனார்.
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ேதசங்களிெலல்லாம் நம்
முற்ப தாக்கைளச் ச தறடிப்பதாக
ேதவன்ஆைணயட்டார்.

௨௮ பன்பு பாகால்ேபேயாரில்,
ேதவனுைடய ஜனங்கள் பாகாைலத்
ெதாழுதுெகாள்ளகூடினார்கள்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் தீய
வருந்துகளில் கலந்து மரித்ேதாைரப்
ெபருைமப்படுத்தும் பலிகைள
உண்டார்கள்.

௨௯ தமது ஜனங்களிடம் ேதவன் மிகுந்த
ேகாபமைடந்தார்.

ேதவன் அவர்கைள மிகவும் ேநாயுறச்
ெசய்தார்.

௩௦ ஆனால் பெனகாஸ் ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்தான்.

ேதவன்அந்ேநாையத்தடுத்தார்.
௩௧ ப ெனகாஸ் ெசய்தது மிக நல்ல காரியம்

என்பைத ேதவன்அறந்தார்.
ேதவன்ேநாையத்தடுத்தார்.
ேதவன் இைத என்ெறன்ைறக்கும்
நைனவுக்கூருவார்.

௩௨ேமரிபாவல்ஜனங்கள்ேகாபமைடந்தனர்.
ேமாேச தவறு ெசய்வதற்கு ஜனங்கள்
காரணமாயனர்.

௩௩ ேமாேச மிகவும் குழப்பமைடயும்படி அந்த
ஜனங்கள்ெசய்தனர்.
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எனேவ சரியாக ச ந்த க்காமல் ேமாேச
ேபசனான்.

௩௪ கானானில் வாழும் ப ற ேதசத்தனைரத்
ேதாற்கடிக்குமாறு கர்த்தர்
ஜனங்களுக்குக்கூறனார்.

ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.

௩௫அவர்கள்ப றஜனங்கேளாடுகலந்தார்கள்.
அந்தஜனங்கள்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்தார்கள்.

௩௬ ேதவனுைடய ஜனங்களுக்கு அவர்கள்
கண்ணியாகஅைமந்தார்கள்.

ப றஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட
ெதய்வங்கைள அவர்களும்
ெதாழுதுெகாள்ளத்ெதாடங்கனார்கள்.

௩௭ ேதவனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த
பள்ைளகைளேயெகான்று

ப சாச ற்குக்காணிக்ைகயாக்கனார்கள்.
௩௮ ேதவனுைடய ஜனங்கள்

களங்கமற்ேறாைரக்ெகான்றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த
பள்ைளகைளேயக் ெகான்று
அவர்கைளப் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குக்
காணிக்ைகயாக்கனார்கள்.

௩௯ எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள்
பற ஜனங்களின் பாவங்களால்
அழுக்கைடந்தார்கள்.
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ேதவனுைடய ஜனங்கள் தங்கள்
ேதவனிடம் அவநம்ப க்ைக ெகாண்டு,
ப றர் ெசய்த காரியங்கைளேயச்
ெசய்தார்கள்.

௪௦ ேதவன் அவரது ஜனங்களிடம்
ேகாபங்ெகாண்டார்.

ேதவன்அவர்களிடம் ெவறுப்பைடந்தார்.
௪௧ ேதவன் அவரது ஜனங்கைளப் ப ற

ேதசத்தாரிடம் ெகாடுத்தார்.
ேதவன் அவர்களது பைகவர்கள்
அவர்கைளஆளுமாறுெசய்தார்.

௪௨ ேதவனுைடய ஜனங்களின் பைகவர்கள்
அவர்கைளஅடக்கயாண்டு

அவர்களின் வாழ்க்ைக கடினமாகும்படி
ெசய்தார்கள்.

௪௩ ேதவன் அவரது ஜனங்கைளப் பலமுைற
காப்பாற்றனார்.

ஆனால் அவர்கள் ேதவனுக்ெகத ராகத்
தரும்ப ,தாங்கள்வரும்பயவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்தார்கள்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் பற்பல
தீயகாரியங்கைளச்ெசய்தார்கள்.

௪௪ ஆனால் ேதவனுைடய ஜனங்கள்
துன்பத்தலிருந்தேபாெதல்லாம்
ேதவனிடம்உதவக்காகெஜப த்தனர்.

ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேதவன் அவர்கள்
ெஜபங்களுக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.

௪௫ ேதவன் எப்ேபாதும் அவரது
உடன்படிக்ைகையநைனவுக்கூர்ந்து



சங்கீதம்௧௦௬:௪௬ cccix சங்கீதம்௧௦௭:௧

தமது மிகுந்த அன்பனால் அவர்களுக்கு
ஆறுதல்அளித்தார்.

௪௬ ப ற ேதசத்தார் அவர்கைளச்
சைறவாச களாக்கனார்கள்.

ஆனால் தம் ஜனங்களிடம் அவர்கள்
இரக்கம்காட்டும்படி ேதவன்ெசய்தார்.

௪௭ நம் ேதவனாகய கர்த்தர் நம்ைமக்
காப்பாற்றனார்!

ேதவன் அத்ேதசங்களிலிருந்து மீண்டும்
நம்ைமஅைழத்துவந்தார்.

எனேவ நாம் அவரது பரிசுத்த நாமத்ைதத்
துத ப்ேபாம்,

எனேவ நாம் அவருக்குத் துத கைளப்
பாடுேவாம்.

௪௮ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ஆசீர்வத க்கப்படட்டும் ேதவன்
எப்ேபாதும்வாழ்க றவர்.

அவர் என்ெறன்றும்வாழ்வார்.
எல்லாஜனங்களும், “ஆெமன்!

கர்த்தைரத் துதயுங்கள்” என்று
ெசால்லக்கடவர்கள்.

௧௦௭
புத்தகம் 5
(P s a lm s 107-150)

௧ கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவருக்கு நன்ற
கூறுங்கள்!

அவரது அன்பு என்ெறன்ைறக்கும்
உள்ளது!
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௨கர்த்தரால்மீட்கப்பட்டஒவ்ெவாருமனிதனும்
இைதத்தான்ெசால்லேவண்டும்.

கர்த்தர் பைகவரிமிருந்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௩ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளப் பல்ேவறு
வத்தயாசமான நாடுகளிலுமிருந்து
ஒருமித்துக்கூடும்படிச்ெசய்தார்.

அவர்கைளக் க ழக்கலும் ேமற்கலுமிருந்தும்
வடக்கலும் ெதற்கலுமிருந்தும்
வரச்ெசய்தார்.

௪ அவர்களுள் சலர் பாைலவனத்தல்
அைலந்துத ரிந்தார்கள்.

அவர்கள்வாழஒருஇடம் ேதடினார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் ஒரு நகரத்ைதக்
கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.

௫அவர்கள்பசயாலும்தாகத்தாலும்வருந்த ,
ேசார்வைடந்துேபானார்கள்.

௬ எனேவ அவர்கள் உதவக்காகக் கர்த்தைரக்
கூப்ப ட்டார்கள்.

அவர்அவர்களின்ெதால்ைலகளிலிருந்து
அவர்கைளமீட்டார்.

௭ ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அவர்கள்
வாழவருக்கும் நகரத்த ற்கு ேநராக
நடத்தனார்.

௮ அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்த
வயக்கத்தகுகாரியங்களுக்காகவும்

அவரது அன்பற்காகவும் கர்த்தருக்கு
நன்ற கூறுங்கள்.
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௯ ேதவன் தாகமைடந்த ஆத்துமாைவத்
தருப்த ப்படுத்துகறார்.

பச யுள்ள ஆத்துமாைவ நன்ைமகளால்
ேதவன்ந ரப்புக றார்.

௧௦ ேதவனுைடய ஜனங்களில் சலர் சைற
வாச களாகஇருந்தார்கள்.

அவர்கள் இருண்ட சைறகளுக்குள்
கம்ப களுக்குப்பன்ேன
அைடக்கப்பட்டார்கள்.

௧௧ ஏெனனில் அவர்கள் ேதவன்
ெசான்னவற்றற்கு எத ராகப்
ேபாராடினார்கள்.

மிக உன்னதமான ேதவனுைடய
அறவுைரக்குச் ெசவ சாய்க்க
மறுத்தார்கள்.

௧௨அவர்கள்ெசய்தகாரியங்களால்
ேதவன் அந்த ஜனங்களின்
வாழ்க்ைகையக்கடினமாக்கனார்.

அவர்கள்இடற வீழ்ந்தார்கள்.
அவர்களுக்கு உதவ ஒருவனும்
இருக்கவல்ைல.

௧௩ அந்த ஜனங்கள் துன்பத்தல்
ச க்குண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
கர்த்தரிடம்உதவ ேவண்டினார்கள்.

ேதவன் அவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து
அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௧௪ அவர்கைள இருண்ட சைறகளிலிருந்து
ேதவன்ெவளிேயற்றனார்.
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அவர்கைளக் கட்டியருந்த கயறுகைள
ேதவன்அறுத்ெதற ந்தார்.

௧௫ அவரது அன்பற்காகவும் அவர்
ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற
வயக்கத்தக்க காரியங்களுக்காகவும்

கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.
௧௬ நாம் நமது பைகவைர முறயடிப்பதற்கு

ேதவன்உதவுகறார்.
அவர்களின் ெவண்கலக் கதவுகைள
ேதவனால்உைடக்கமுடியும்.

அவர்களின்வாயற்கதவுகளின்இரும்புக்
கம்ப கைள ேதவனால் ச தறடிக்க
முடியும்

௧௭ ச லர் தங்கள் பாவங்களின் காரணமாக
அறவற்றவர்களாக மாறனார்கள்.

தங்களுைடயகுற்றங்களுக்காகஅவர்கள்
மிகவும்துன்பப்பட்டார்கள்.

௧௮அந்தஜனங்கள்உண்ணமறுத்தார்கள்.
அவர்கள் மரிக்கும் நைலைய
அைடந்தார்கள்.

௧௯அவர்கள்துன்பத்தல்ச க்குண்டிருந்தார்கள்.
கர்த்தைர ேநாக்க உதவக்ெகன
ேவண்டினார்கள்.

அவர் அவர்கைளத் துன்பங்களினின்று
வடுவத்தார்.

௨௦ ேதவன் தமது வார்த்ைதயனால்
கட்டைளய ட்டு, அவர்கைளக்
குணமாக்கனார்.
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எனேவ அந்த ஜனங்கள்
கல்லைறயலிருந்துகாப்பாற்றப்பட்டார்கள்.

௨௧அவரதுஅன்பற்காகவும்,
அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற
வயக்கத்தக்க காரியங்களுக்காகவும்
கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

௨௨ அவர் ெசய்த எல்லாவற்றற்காகவும்
பலிகைளச்ெசலுத்த கர்த்தருக்குநன்ற
கூறுங்கள்.

கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற மக ழ்ச்ச ேயாடு
கூறுங்கள்.

௨௩ச லஜனங்கள்கடைலக்கடந்துபடகுகளில்
ெசன்றார்கள்.

ெபருங்கடலின் குறுக்ேக ேவைலகளின்
ெபாருட்டுஅவர்கள்ெசன்றார்கள்.

௨௪கர்த்தர்ெசய்யக்கூடியைதஅந்தஜனங்கள்
கண்டார்கள்.

கடலில் அவர் ெசய்த வயக்கத்தக்க
காரியங்கைளஅவர்கள்கண்டார்கள்.

௨௫ ேதவன் கட்டைளய ட்டார், ஒரு
ெபருங்காற்றுவீசஆரம்ப த்தது.

அைலகள் உயரமாக, ேமலும் உயரமாக
எழும்பன.

௨௬ அைலகள் அவர்கைள வானத்தற்கு
ேநராகத் தூக்க , மீண்டும் கீேழ வழச்
ெசய்தது.

மனிதர்கள் தங்கள் ைதரியத்ைத
இழக்கும்படிஆபத்தாக புயல்வீச ற்று.
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௨௭ அவர்கள் நைலதளர்ந்து
குடிெவறயர்கைளப் ேபால
வீழ்ந்தார்கள்.

மாலுமிகளாகய இவர்களுைடய தறைம
வீணாய்ேபாய ற்று.

௨௮அவர்கள்துன்பத்தல்இருந்தார்கள்.
எனேவ உதவக்காகக் கர்த்தைரக்
கூப்ப ட்டார்கள்.

அவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து அவர்
அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௨௯ேதவன்புயைலநறுத்தனார்.
அவர்அைலகைளஅைமத ப்படுத்தனார்.

௩௦ கடல் அைமதயுற்றைதக் கண்டு
மாலுமிகள்மக ழ்ந்தார்கள்.

அவர்கள் ேபாக ேவண்டிய இடத்த ற்கு
ேதவன் அவர்கைளப் பாதுகாப்பாகக்
ெகாண்டுேசர்த்தார்.

௩௧அவரதுஅன்பற்காகவும்,
அவரது ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற
வயக்கத்தக்க காரியங்ளுக்காகவும்
கர்த்தருக்குநன்றகூறுங்கள்.

௩௨ ெபரிய கூட்டத்தல் ேதவைன
வாழ்த்துங்கள்.

முதய தைலவர்கள் ஒன்றுகூடும்ேபது
அவைரவாழ்த்துங்கள்.

௩௩ேதவன்நத கைளப்பாைலவனமாக்கனார்.
நீரூற்றுக்கள் ெபருக்ெகடுப்பைத ேதவன்
நறுத்தனார்.
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௩௪ேதவன்வளமிக்க ேதசத்ைதமாற்றனார்.
அது பயனற்ற உப்பு நலமாக மாற ற்று.
ஏெனனில்அங்குத்தீேயார்வாழ்ந்தனர்.

௩௫ேதவன்பாைலவனத்ைதமாற்றனார்.
அதுகுளங்களுள்ளநலம்ஆயற்று.
ேதவன் உலர்ந்த நலத்தலிருந்து
நீரூற்றுக்களில் தண்ணீர் புறப்படச்
ெசய்தார்.

௩௬ேதவன்பசயுள்ளஜனங்கைளஅந்தநல்ல
ேதசத்த ற்குவழிநடத்தனார்.

அவர்கள் அங்கு வாழ ஒரு நகரத்ைத
அைமத்தார்கள்.

௩௭ அவர்கள் வயல்களில் வைதகைள
நட்டார்கள்.

அவர்கள் வயல்களில் த ராட்ைசகைள
நட்டார்கள்.

அவர்கள்நல்லஅறுவைடெசய்தார்கள்.
௩௮ேதவன்அந்தஜனங்கைளஆசீர்வத த்தார்.

அவர்கள் குடும்பங்கள் ெபருகன.
அவர்களுக்குப் பற்பல மிருகங்கள்
இருந்தன.

௩௯ த டீெரன ஏற்பட்ட ேபரிழப்பனாலும்,
துன்பங்களினாலும்,

அவர்கள் குடும்பங்கள் குறுக
ெபலவீனமாயன.

௪௦ ேதவன் அவர்கள் தைலவர்கைள
அவமானப்படுத்த , ெவட்கப்படச்
ெசய்தார்.
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பாைதகளற்ற பாைலவனத்தன் வழியாக
அவர்கள் அைலயும்படி ேதவன்
ெசய்தார்.

௪௧ பன்பு ேதவன் அந்த ஏைழ ஜனங்கைள
அவர்களதுதுயரங்களிலிருந்துமீட்டார்.

இப்ேபாது அவர்கள் குடும்பங்கள் ஆட்டு
மந்ைதகைளப் ேபால்ெபருகயுள்ளன.

௪௨ நல்ல ஜனங்கள் இைதக்கண்டு
மகழ்ச்ச யைடவார்கள்.

ஆனால் தீய ஜனங்கேளா இைதக்
காணும்ேபாது, என்ன ெசால்வெதன்று
அறயார்கள்.

௪௩ ஒருவன் ஞானமுள்ளவனாக இருந்தால்
இக்காரியங்கைளநைனவுகூருவான்.

அப்ேபாது ேதவனுைடய அன்பு
உண்ைமயாகேவ இத்தைகயெதன்று
புரிந்துெகாள்ளத்ெதாடங்குவான்.

௧௦௮
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ேதவேன, நான்ஆயத்தமாகஇருக்க ேறன்.
எனது இருதயமும் ஆத்துமாவும் துத ப்
பாடல்கைளப் பாடவும் இைசக்கவும்
தயாராகஇருக்க றது.

௨ சுரமண்டலங்கேள, வீைணகேள, நாம்
சூரியைனஎழச்ெசய்ேவாம்.

௩ கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ைம எல்லா
ேதசங்களிலும்துத ப்ேபாம்.
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ப ற ஜனங்கள் மத்தயல் நாங்கள்
உம்ைமத்துத ப்ேபாம்.

௪ கர்த்தாேவ, உமது அன்பு வானங்கைளக்
காட்டிலும்உயர்ந்தது.

உமது சத்தயம் உயரமான ேமகங்கைளக்
காட்டிலும்உயர்ந்தது.

௫ேதவேன,வண்ணிற்குேமல்எழும்பும்!
உலகெமல்லாம் உமது மகைமையக்
காணட்டும்.

௬ ேதவேன, உமக்கு ேவண்டியவர்கைளக்
காப்பாற்றஇைதச்ெசய்யும்.

எனது ெஜபத்த ற்குப் பதல் தாரும், உமது
மிகுந்த வல்லைமைய மீட்பதற்குப்
பயன்படுத்தும்.

௭ேதவன்அவரதுஆலயத்தலிருந்துேபச ,
“நான் ேபாரில் ெவன்றுஅவ்ெவற்றையக்
குறத்துமக ழ்ச்ச யைடேவன்!

என் ஜனங்களுக்கு இத்ேதசத்ைதப்
பங்கடுேவன்.

அவர்களுக்குச் சீேகைமக்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குச் சுக்ேகாத்
பள்ளத்தாக்ைகக்ெகாடுப்ேபன்

௮ கீேலயாத்தும் மனாேசயும்
எனக்குரியனவாகும்.

எப்ப ராயீம் என் தைலக்குப் ெபலனான
அணியாகும்.

யூதா என்நயாயம்அறவக்கும் ேகால்
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௯ ேமாவாப் என் பாதங்கைளக் கழுவும்
பாத்த ரம்.

ஏேதாம் என் மித யடிகைளச் சுமக்கும்
அடிைம.

நான் ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடித்து
ெவற்ற ஆரவாரம்ெசய்ேவன்.”

௧௦-௧௧ யார் என்ைனப் பைகவனின்
ேகாட்ைடக்குள்வழி நடத்துவான்?

யார் என்ைன ஏேதாேமாடு ேபாராட
அைழத்துச்ெசல்வான்?

ேதவேன, இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய நீேர
உதவமுடியும்.

ஆனால்நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்.
நீர் எங்கள் ேசைனகேளாடு
ெசல்லவல்ைல!

௧௨ ேதவேன, நாங்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பதற்குத்தயவாய்உதவும்!

ஜனங்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியாது!
௧௩ ேதவன் மட்டுேம எங்கைள

வலிைமயுைடயவர்களாக்கமுடியும்.
ேதவன் எங்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பார்.

௧௦௯
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

துத ப் பாடல்களில்ஒன்று
௧ ேதவேன, என் ெஜபத்த ற்கு உமது

காதுகைளமூடிக்ெகாள்ளாேதயும்.
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௨ தீேயார் என்ைனப்பற்ற ப் ெபாய்கைளக்
கூறுகறார்கள்.

உண்ைமயற்ற காரியங்கைள அவர்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௩ என்ைனப்பற்ற ஜனங்கள்
ெவறுப்பைடயும் காரியங்கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

எந்தக் காரணமுமின்ற அவர்கள்
என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.

௪ நான் அவர்கைள ேநச த்ேதன், அவர்கேளா
என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.

எனேவ இப்ேபாது, ேதவேன, உம்ைம
ேநாக்க ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

௫ நான் அந்த ஜனங்களுக்கு நன்ைமயான
காரியங்கைளச்ெசய்ேதன்.

ஆனால் அவர்கேளா எனக்குத் தீய
காரியங்கைளச்ெசய்க றார்கள்.

நான்அவர்கைளேநச த்ேதன்.
ஆனால் அவர்கேளா, என்ைனப்
பைகத்தார்கள்.

௬ அவன் ெசய்த தீயக் காரியங்களுக்காக
எனதுபைகவைனத்தண்டியும்.

அவன் தவறானவெனன்று நரூப க்கும்
ஒருவைனக்கண்டுபடியும்.

௭என்பைகவன்தவறுெசய்தைதயும்,அவேன
குற்றவாளி என்பைதயும் நீத பத முடிவு
ெசய்யட்டும்.
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என் பைகவன் கூறுபைவ யாவும்
அவனுக்ேக ேமலும் தீைமையத்
ேதடித்தரட்டும்.

௮என்பைகவன்உடேனமடியட்டும்.
அவன் பதவைய மற்ெறாருவன்
ெபறட்டும்.

௯ என் பைகவனின் குழந்ைதகள்,
அநாைதகளாக , அவன் மைனவ
வதைவயாகட்டும்.

௧௦ அவர்கள் தங்கள் வீட்ைட இழந்து
ப ச்ைசக்காரர்களாகட்டும்.

௧௧ என் பைகவனிடம் கடன்பட்டிருக்க ற
ஜனங்கள் அவனுக்குச் ெசாந்தமான
ெபாருட்கைளஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.

அவன் உைழத்த எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் எவராவது
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.

௧௨ என் பைகவனுக்கு ஒருவனும் இரக்கம்
காட்டமாட்டான்எனநான்நம்புக ேறன்.

ஒருவனும் அவனது குழந்ைதகளுக்குக்
கருைப காட்டமாட்டான் எனவும் நான்
நம்புக ேறன்.

௧௩என்பைகவைனமுற்றலும்அழியும்.
அடுத்த தைலமுைறயனர் அவன்
ெபயைர எல்லாவற்றலிருந்தும்
அகற்ற ப்ேபாடட்டும்.

௧௪என்பைகவனின்தந்ைதயன்பாவங்கைள
கர்த்தர் நைனவல்ெகாள்வார் என்று
நான்நம்புக ேறன்.
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அவனது தாயன் பாவங்கள் என்றும்
நீக்கப்படுவதல்ைல என நான்
நம்புக ேறன்.

௧௫ கர்த்தர் அப்பாவங்கைள என்ெறன்றும்
நைனவு கூருவார் என நான்
நம்புக ேறன்.

ஜனங்கள் என் பைகவைன முற்றலும்
மறந்துப்ேபாகும்படி அவர் ஜனங்கைள
வற்புறுத்துவார் எனநான்நம்புக ேறன்.

௧௬ ஏெனனில் அத்தீய மனிதன் ஒருேபாதும்
நன்ைமெசய்ததல்ைல.

அவன் ஒருேபாதும் எவைரயும்
ேநச த்ததல்ைல.

அவன் ஏைழகள், த க்கற்ேறார்
ஆக ேயாரின் வாழ்க்ைக
கடினமாகும்படிெசய்தான்.

௧௭ ப றருக்குத் தீயைவ ந கழ
ேவண்டுெமனக் ேகட்பதல் அத்தீயவன்
ஆர்வமுைடயவனாகஇருந்தான்.

எனேவ அத்தீைமகள் அவனுக்கு
ேநரிடட்டும்.

அத்தீய மனிதன் ஒருேபாதும்
ஜனங்களுக்கு நல்லைவ நகழ
ேவண்டுெமனக்ேகட்டதல்ைல.

௧௮சாபங்கள்அவன்ஆைடகளாகட்டும்.
சாபங்கள் அவன் பருகும்
தண்ணீராகட்டும்.

சாபங்கள் அவன் சரீரத்தன் மீது
எண்ெணயாகட்டும்.
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௧௯சாபங்கள்அத்தீேயாைனச்சுற்றயருக்கும்
ஆைடகளாகட்டும்.

சாபங்கள் அவன் இடுப்ைபச்
சுற்றயருக்கும்கச்ைசயாகட்டும்.

௨௦ என் பைகவனுக்கு அக்காரியங்கள்
அைனத்ைதயும் கர்த்தர் ெசய்வார் என
நான்நம்புக ேறன்.

என்ைனக்ெகால்லமுயன்றுக்ெகாண்டிருக்க ற
எல்லா ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர்
அவற்ைறச் ெசய்வார் என நான்
நம்புக ேறன்.

௨௧கர்த்தாேவ, நீேர என்ஆண்டவர்.
எனேவ உமது நாமத்துக்குப் ெபருைமதரும்

வழியல்என்ைனக்கவனியும்.
உமக்குமிகுதயானஅன்புஉண்டுஎனேவ
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௨௨ நான் ஏைழயும் த க்கற்றவனுமான
மனிதன்.

நான் உண்ைமய ேலேய
கவைலயைடக ேறன்.

என்இருதயம்ெநாறுங்க ப்ேபாக றது.
௨௩ என் வாழ்க்ைக பகலின் முடிைவ

அறவக்கும் நீண்ட ந ழைலப்ேபான்றது
எனநான்உணர்க ேறன்.

ச லர் தள்ளிவடும் பூச்சையப்ேபால்
உணருக ேறன்.

௨௪ நான் பசயாயருப்பதால் என்
முழங்கால்கள்ேசார்ந்துள்ளன.
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நான் எைட குைறந்து ெமலிந்து
ேபாக ேறன்.

௨௫ தீய ஜனங்கள் என்ைன
அவமானப்படுத்துகறார்கள்.

அவர்கள்என்ைனப்பார்த்துத்தைலையக்
குலுக்க க்ெகாள்க றார்கள்.

௨௬ என் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, எனக்கு
உதவும்!

உமது உண்ைமயான அன்ைப
ெவளிப்படுத்த , என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

௨௭ நீர் எனக்கு உதவனீெரன்று அப்ேபாது
அந்தஜனங்கள்அறவார்கள்.

உமது வல்லைம எனக்கு உதவற்று
என்பைதயும் அவர்கள் அப்ேபாது
அறவார்கள்.

௨௮ அத்தீேயார் என்ைனச் சப த்தனர்.
ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன
ஆசீர்வத க்கமுடியும்.

அவர்கள் என்ைனத் தாக்கனார்கள்,
அவர்கைளத் ேதாற்கடியும்.

அப்ேபாது உமது ஊழியனாகய நான்
சந்ேதாஷமைடேவன்.

௨௯என்பைகவர்கைளெவட்கப்படுத்தும்!
அவர்கள் தங்கள் ெவட்கத்ைத
ஒரு ேமலாைடையப் ேபால்
அணிந்துெகாள்ளட்டும்.

௩௦நான்கர்த்தருக்குநன்றக்கூறுக ேறன்.



சங்கீதம்௧௦௯:௩௧ cccxxiv சங்கீதம்௧௧௦:௪

பலர் முன்னிைலயல் நான் அவைரத்
துத ப்ேபன்.

௩௧ ஏெனனில் கர்த்தர் த க்கற்ேறாருக்கு
சார்பாகஇருக்க றார்.

அவர்கைள மரணத்தற்ெகன்று
குற்றம்சாட்ட முயல்ேவாரிடமிருந்து
ேதவன்அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறார்.

௧௧௦
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தர் என்ஆண்டவைர ேநாக்க ,
“என் வலது பக்கத்தல் அமரும்,
நான் உமது பைகவர்கைள உமது
ஆளுைகயன்கீழ்ைவப்ேபன்” என்றார்.

௨உமதுஅரசுெபருககர்த்தர்உதவுவார்.
உமதுஅரசு சீேயானில்ஆரம்ப க்கும்.
ப றநாடுகளிலும்நீர்உமதுபைகவர்கைள
ஆளும்வைரக்கும்அதுெபருகும்.

௩நீர்உமதுபைடையஒன்றுத ரட்டும்ேபாது
உமது ஜனங்கள் தாங்கேள
வருப்பத்துடன்வருவார்கள்

அவர்கள்ச றப்புஆைடகைளஅணிவார்கள்.
அவர்கள்அதகாைலயல்சந்த ப்பார்கள்.

அந்தஇைளஞர்கள்
தைரேமல் உள்ள பனித்துளிையப்ேபால்
உம்ைமச்சுற்ற இருப்பார்கள்.

௪கர்த்தர்ஒருவாக்குறுத அளித்தார்.
அவர்மனம்மாறமாட்டார்.
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“நீர் என்ெறன்றும்ஆசாரியராயருப்பீர்.
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்ற
ஆசாரியராயருப்பீர்.”

௫ என் ஆண்டவர் உமது வலது பக்கம்
இருக்க றார்.

அவர் ேகாபமைடயும்ேபாது மற்ற
அரசர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்.

௬ேதவன்ேதசங்கைளநயாயந்தீர்ப்பார்.
பூமி ப ேரதங்களால்ந ரப்பப்படும்.
ேதவன் வல்லைமயுள்ள நாட்டின்
தைலவர்கைளதண்டிப்பார்.

௭ வழியன் நீரூற்றல் அரசர் தண்ணீைர
பருகுகறார்.

அவர்உண்ைமயாகேவஅவரதுதைலைய
உயர்த்த , மிகுந்த ஆற்றேலாடு
காணப்படுவார்!

௧௧௧
௧கர்த்தைரத்துதயங்கள்!

நல்ேலார் கூடிச் சந்த க்கும் கூட்டங்களில்
நான்கர்த்தருக்குமுழுஇருதயத்ேதாடும்
நன்ற ெசலுத்துேவன்.

௨ கர்த்தர் அற்புதமான காரியங்கைளச்
ெசய்க றார்.

ேதவனிடமிருந்து வரும் நல்ல
காரியங்கைள ஜனங்கள்
வரும்புக றார்கள்.
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௩ உண்ைமய ேலேய மகைமயும்
அற்புதமுமான காரியங்கைள ேதவன்
ெசய்க றார்.

அவரது நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும்
ெதாடருக றது.

௪கர்த்தர் தயவும்இரக்கமுமுள்ளவர் என்பைத
நாம் நைனவுக்கூரும்படி

ேதவன் வயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்
ெசய்க றார்.

௫ ேதவன் அவைரப் பன்பற்றுேவாருக்கு
உணவளிக்க றார்.

அவரது உடன்படிக்ைகைய ேதவன்
என்ெறன்றும்நைனவுகூருகறார்.

௬ அவர் தமது ேதசத்ைதத் தமது
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்ேபாக றார்
என்பைத

ேதவன் ெசய்த வல்லைமயான
காரியங்கள்காட்டும்.

௭ ேதவன் ெசய்பைவ ஒவ்ெவான்றும்
நல்லைவயும் நயாயமுள்ளைவயும்
ஆகும்.

அவரதுகட்டைளகள்நம்பத்தக்கைவ.
௮ ேதவனுைடய கட்டைளகள் என்ெறன்றும்

ெதாடரும்.
அக்கட்டைளகைள ேதவன்
ெகாடுப்பதற்கான காரணங்கள்
ேநர்ைமயும்தூய்ைமயானைவயுமாகும்.

௯ ேதவன் தம் ஜனங்கைளக் காப்பாற்ற
ஒருவைரஅனுப்புக றார்.
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ேதவன் அவர்களுடன் உடன்படிக்ைக
என்ெறன்றும் ெதாடருமாறு ெசய்தார்.
ேதவனுைடய நாமம் அஞ்சத்தக்கதும்
பரிசுத்தமானதுமாகும்.

௧௦ ேதவனுக்குப் பயப்படுவதும்
அவைர மத ப்பதுேம ஞானத்தன்
ெதாடக்கமாயருக்க றது.

ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிக ற ஜனங்கள்
மிகுந்தஞானமுள்ளவர்கள்.

என்ெறன்றும் ேதவனுக்குத் துத கள்
பாடப்படும்.

௧௧௨
௧கர்த்தைரதுதயுங்கள்!
கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர மத க்க ற

மனிதன்சந்ேதாஷமாயருப்பான்.
அவன் ேதவனுைடய கட்டைளகைள
ேநச க்க றான்.

௨ அவன் சந்ததயனர் பூமியல்
ெபரிேயாராயருப்பார்கள்.

நல்ேலாரின் சந்ததயனர் ந ச்சயமாக
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.

௩ அம்மனிதனின் குடும்பம் ெசல்வத்தல்
ச றந்தருக்கும்.

அவன் நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும்
ெதாடரும்.

௪ ேதவன் நல்ேலாருக்கு இருளில்
ப ரகாச க்கும்ஒளிையப் ேபான்றவர்.
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ேதவன் நன்ைமயும், தயவும்,
இரக்கமுமுள்ளவர்.

௫ தயவும், தயாளகுணமும் ெபற்றருப்பது
ஒருவனுக்குநல்லது.

தனதுவயாபாரத்தல்நயாயமாயருப்பது
ஒருவனுக்குநல்லது.

௬அவன்வழமாட்டான்,
ஒரு நல்ல மனிதன் என்ெறன்றும்
நைனவுக்கூரப்படுவான்.

௭அவன்தீயெசய்த க்குப் பயப்படமாட்டான்.
அவன் கர்த்தைர நம்புக றதால்
தன்னம்ப க்ைகேயாடிருப்பான்.

௮ அவன் தன்னம்ப க்ைகயுள்ளவன். அவன்
பயப்படமாட்டான்.

அவன் தனது பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பான்.

௯ அவன் ஏைழகளுக்கு இலவசமாகப்
ெபாருள்கைளக்ெகாடுக்க றான்.

அவனது நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும்
ெதாடரும்.

௧௦தீேயார்இைதக்கண்டுேகாபமைடவார்கள்.
அவர்கள் ேகாபத்தால் தங்கள் பற்கைளக்
கடிப்பார்கள்.

பன்புஅவர்கள்மைறந்துேபாவார்கள்.
தீேயார் அவர்கள் மிகவும் வரும்புவைதப்
ெபறுவதல்ைல.

௧௧௩
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
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கர்த்தருைடய ஊழியர்கேள, அவைரத்
துதயுங்கள்!

கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
௨ கர்த்தருைடய நாமம் என்ெறன்றும்

ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.
௩சூரியன்உதக்கும்க ழக்கலிருந்துசூரியன்

மைறகற ேமற்குவைர
கர்த்தருைடயநாமம்துத க்கப்படுவதாக.

௪எல்லா ேதசங்களிலும்கர்த்தர்உயர்ந்தவர்.
வானங்கள் மட்டும் அவரது மகைம
எழும்புக றது.

௫ எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரப்
ேபான்ேறார் எவருமில்ைல.

ேதவன் பரேலாகத்தன் உயரத்தல்
வீற்றருக்க றார்.

௬ வானத்ைதயும் பூமிையயும் கீேழ குனிந்து
ேநாக்கும்வண்ணம்

ேதவன் நமக்கு ேமேல மிக உயரத்தல்
இருக்க றார்.

௭ தூசயலிருந்து ஏைழகைள ேதவன்
தூக்கவடுகறார்.

குப்ைபக் குவயலிலிருந்து
ேதவன் ப ச்ைசக்காரர்கைள
ெவளிேயற்றுகறார்.

௮ அந்த ஜனங்கைள ேதவன்
முக்கயமானவர்களாக்குகறார்.

அந்த ஜனங்கைள ேதவன் முக்கயமான
தைலவர்களாக்குகறார்.
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௯ ஒரு ெபண்ணிற்குக் குழந்ைதகள்
இல்லாமல்இருக்கலாம்,

ஆனால் ேதவன் அவளுக்குக்
குழந்ைதகைளத் தந்து அவைள
மகழ்ச்ச யாகுவார்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௧௪
௧இஸ்ரேவல்எக ப்ைதவ ட்டுநீங்கனான்.

யாக்ேகாபு அந்நய நாட்ைட வ ட்டுச்
ெசன்றான்.

௨ யூதா ேதவனுக்கு வேஷசமான
ஜனங்களானார்கள்.

இஸ்ரேவல்அவருைடயஇராஜ்யமானது.
௩ெசங்கடல்இைதக்கண்டுவலக ஓடிற்று.

ேயார்தான் நத ேயா தரும்ப
ஓடிப்ேபாய ற்று.

௪ ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபால் மைலகள்
நடனமாடின.

ஆட்டுக்குட்டிகைளப் ேபால் மைலகள்
நடனமாடின.

௫ெசங்கடேல, நீ ஏன்ஓடிப்ேபானாய்?
ேயார்தான் நத ேய, நீ ஏன் தரும்ப ஓடிப்
ேபானாய்?

௬ மைலகேள, நீங்கள் ஏன் ஆட்டுக்
கடாக்கைளப்ேபால் நடனமாடினீர்கள்?

மைலகேள, நீங்களும் ஏன் ஆட்டுக்
குட்டிகைளப்ேபால் நடனமாடினீர்கள்?
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௭ யாக்ேகாபன் ேதவனும் கர்த்தருமாகய
ஆண்டவருக்குமுன்ேன

பூமி நடுங்க அத ர்ந்தது.
௮கன்மைலயலிருந்துதண்ணீர்ெபருக ஓடச்

ெசய்தவர் ேதவேனயாவார்.
ெகட்டியான பாைறயலிருந்து நீரூற்றன்
ெவள்ளத்ைதப் பாய்ந்ேதாடச் ெசய்தவர்
ேதவேனயாவார்.

௧௧௫
௧ கர்த்தாேவ, நாங்கள் எந்த மகைமையயும்

ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
மகைமஉமக்ேகஉரியது.
உமது அன்பனாலும் நாங்கள் உம்ைம
நம்பக்கூடும் என்பதாலும் மகைம
உமக்ேகஉரியது.

௨எங்கள்ேதவன்எங்ேக என்று
ஏன்ேதசங்கள்ஆச்சரியப்பட ேவண்டும்?

௩ேதவன்பரேலாகத்தல்இருக்கறார்.
அவர்தாம்வரும்புகன்றவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க றார்.

௪ அத்ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்”
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்
ெசய்யப்பட்ட சைலகள்மட்டுேம.

அைவ சல மனிதர்கள் ெசய்த சைலகள்
மட்டுேம.

௫ அச்சைலகளுக்கு வாய் உண்டு, ஆனால்
ேபசஇயலாது.
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அவற்றற்குக் கண்கள் உண்டு, ஆனால்
காணஇயலாது.

௬அவற்றற்குக்காதுகளுண்டு,ஆனால்ேகட்க
இயலாது.

அவற்றற்கு மூக்குகள் உண்டு, ஆனால்
முகரஇயலாது.

௭ அவற்றற்குக் ைககள் உண்டு, ஆனால்
உணரஇயலாது.

அவற்றற்குக் கால்கள் உண்டு, ஆனால்
நடக்கஇயலாது.

அவற்றன் ெதாண்ைடயலிருந்து
எந்தவதமான சத்தமும்
ெவளிவருவதல்ைல.

௮அச்சைலகைளச்ெசய்து,
அவற்றல் நம்ப க்ைக ைவக்கற
ஜனங்களும் அவற்ைறப்
ேபாலாவார்கள்.

௯ இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, கர்த்தைர
நம்புங்கள்!

கர்த்தர் அவர்களின் ெபலனும்,
ேகடகமுமானவர்.

௧௦ ஆேரானின் குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர
நம்புங்கள்!

கர்த்தர் அவர்களின் ெபலனும்
ேகடகமுமானவர்.

௧௧ கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறவர்கேள,
கர்த்தைர நம்புங்கள்!

கர்த்தர் அவர்களின் ெபலனும்
ேகடகமுமானவர்.
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௧௨கர்த்தர் நம்ைமநைனவுக்கூருகறார்,
கர்த்தர் நம்ைமஆசீர்வத ப்பார்.

கர்த்தர்இஸ்ரேவைலஆசீர்வத ப்பார்.
கர்த்தர் ஆேரானின் குடும்பத்தாைர
ஆசீர்வத ப்பார்.

௧௩கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றும்
உயர்ந்ேதாைரயும் தாழ்ந்ேதாைரயும்
ஆசீர்வத ப்பார்.

௧௪ கர்த்தர் உங்களுக்கும் உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும்

அதகமத கமாகக் ெகாடுப்பார் என்று
நான்நம்புக ேறன்.

௧௫ கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கனார்.

கர்த்தர்உங்கைளவரேவற்க றார்!
௧௬பரேலாகம் கர்த்தருக்குச்ெசாந்தமானது.

ஆனால் பூமிைய ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

௧௭மரித்தவர்களும்,
கல்லைறக்குச் ெசல்பவர்களும்
கர்த்தைரத்துத ப்பதல்ைல.

௧௮நாம் கர்த்தைரதுத ப்ேபாம்.
இது முதல் என்ெறன்ைறக்கும் நாம்
அவைரதுத ப்ேபாம்.

அல்ேலலூயா! கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்.

௧௧௬
௧கர்த்தர் எனதுெஜபங்கைளக் ேகட்பைத
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நான்ேநச க்க ேறன்.
௨ நான் உதவக்காகக் கூப்படும்ேபாது அவர்

எனக்குச்ெசவெகாடுப்பைத
நான்ேநச க்க ேறன்.

௩நான்மரித்தவன்ேபாலாேனன்!
மரணக் கயறுகள் என்ைனச்
சூழ்ந்துக்ெகாண்டன, கல்லைற
என்ைனமூடிற்று.

நான்அஞ்சக்கலங்க ேனன்.
௪ அப்ேபாது நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதக்

கூப்ப ட்ேடன்.
நான்: “கர்த்தாேவ, என்ைனக்
காப்பாற்றும்!” என்றுகூறேனன்.

௫ கர்த்தர் நல்லவரும், இரக்கம்
நைறந்தவருமாவார்.

ேதவன்தயவுள்ளவர்.
௬ கர்த்தர் த க்கற்ற ஜனங்கைளக்

கவனித்துக்ெகாள்க றார்.
நான் உதவயற்றவனாேனன், கர்த்தர்
என்ைனக்காப்பாற்றனார்.

௭என்ஆத்துமாேவ, நீஇைளப்பாறு!
கர்த்தர்உன்ைனக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.

௮ ேதவேன, நீர் என் ஆத்துமாைவ
மரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றனீர்.

நீர் என்கண்ணீைரநறுத்தனீர்.
நான்வழாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டீர்.

௯நான்உயருள்ேளாரின் ேதசத்தல்
ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்குச்
ேசைவெசய்ேவன்.
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௧௦ “நான்அழிந்துேபாேனன்!”
என்று கூறயேபாதும் நான் ெதாடர்ந்து
நம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

௧௧நான்பயப்பட்டேபாதும்
“மனிதர்கள் எல்ேலாரும் ெபாய்யர்கேள!”
என்ேறன்.

௧௨ நான் கர்த்தருக்கு எைதக் ெகாடுக்க
முடியும்?

என்னிடம் இருக்கும் எல்லாவற்ைறயும்
கர்த்தேர ெகாடுத்தார்.

௧௩அவர் என்ைனக்காப்பாற்றனார்.
எனேவ நான் அவருக்கு ஒரு
பானங்களின் காணிக்ைகைய
அளிப்ேபன்.

நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதக்
கூப்படுேவன்.

௧௪ நான் வாக்குறுத அளித்தவற்ைறக்
கர்த்தருக்குக்ெகாடுப்ேபன்.

இப்ேபாது அவரது ஜனங்கள்
எல்ேலாருக்கும் முன்பாக நான்
ேபாேவன்.

௧௫ கர்த்தைரப் பன்பற்றுபவர்களில்
ஒருவனின் மரணம் கர்த்தருக்கு மிக
முக்கயமானது!

கர்த்தாேவ, நான் உமது ஊழியர்களில்
ஒருவன்!

௧௬நான்உமதுபணியாள்.
உமது பணிப் ெபண் ஒருத்தயன்
பள்ைளகளுள்ஒருவன்நான்.
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கர்த்தாேவ, நீேர என்னுைடய முதல்
ேபாதகர்.

௧௭ நான் உமக்கு ஒரு நன்றயற தலின்
காணிக்ைகையக்ெகாடுப்ேபன்.

நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதக்
கூப்படுேவன்.

௧௮ நான் வாக்குறுத அளித்தவற்ைறக்
கர்த்தருக்குக்ெகாடுப்ேபன்.

நான் இப்ேபாது அவரது எல்லா
ஜனங்களுக்கும்முன்பாகப் ேபாேவன்.

௧௯ நான் எருசேலமின் ஆலயத்த ற்குப்
ேபாேவன்.

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

௧௧௭
௧எல்லா ேதசங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்.

௨ேதவன்நம்ைமஅதகமாக ேநச க்க றார்!
என்ெறன்ைறக்கும் ேதவன் நமக்கு
உண்ைமயாகஇருப்பார்.

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

௧௧௮
௧ கர்த்தேர ேதவன் என்பதால் அவைர

மகைமப்படுத்துங்கள்.
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அவரது உண்ைம அன்பு
என்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்!

௨இஸ்ரேவேல,இைதக்கூறு,
“அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்!”

௩ஆசாரியர்கேள,இைதக்கூறுங்கள்:
“அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்!”

௪கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்க ற ஜனங்கேள,
இைதக்கூறுங்கள்:

“அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்!”

௫நான்ெதால்ைலயல்உழன்ேறன்.
எனேவ உதவக்காகக் கர்த்தைரக்

கூப்ப ட்ேடன்.
கர்த்தர் எனக்குப் பதலளித்து என்ைன
வடுவத்தார்.

௬ கர்த்தர் என்ேனாடிருப்பதால் நான்
பயப்படமாட்ேடன்.

என்ைனத் துன்புறுத்த ஜனங்கள்
எைதயும்ெசய்யமுடியாது.

௭கர்த்தர் எனக்குஉதவ ெசய்க றவர்.
என்பைகவர்கள்ேதால்வயுறுவைதநான்
காண்ேபன்.

௮ஜனங்கைளநம்புவைதக்காட்டிலும்
கர்த்தைர நம்புவதுநல்லது.

௯ உங்கள் தைலவர்கைள நம்புவைதக்
காட்டிலும்

கர்த்தைர நம்புவதுநல்லது.



சங்கீதம்௧௧௮:௧௦ cccxxxviii சங்கீதம்௧௧௮:௧௬

௧௦ பல பைகவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்தருக்க றார்கள்,

ஆனால் கர்த்தருைடய வல்லைமயால்
நான்அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்ேபன்.

௧௧ பைகவர்கள் பலர் என்ைன மீண்டும்
மீண்டும்சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.

கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.

௧௨ ேதனீக்களின் கூட்டத்ைதப்ேபால
பைகவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.

ஆனால் ேவகமாக எரியும்
பதைரப்ேபால் அவர்கள் சீக்க ரமாக
அழிந்துேபானார்கள்.

கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.

௧௩என்பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்க அழிக்க
முயன்றனர்.

ஆனால்கர்த்தர் எனக்குஉதவனார்.
௧௪ கர்த்தர் எனக்குப் ெபலனும் ெவற்றயன்

பாடலுமாயருக்க றார்.
கர்த்தர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்!

௧௫ நல்ேலாரின் வீடுகளில் ெவற்றயன்
ெகாண்டாட்டத்ைத நீங்கள்
ேகட்கமுடியும்.

கர்த்தர் தமது மிகுந்த வல்லைமைய
மீண்டும்காட்டினார்.

௧௬ கர்த்தருைடய கரங்கள் ெவற்றயால்
உயர்த்தப்பட்டன.
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கர்த்தர் தமது மிகுந்த வல்லைமைய
மீண்டும்காட்டினார்.

௧௭நான்வாழ்ேவன்,மரிக்கமாட்ேடன்.
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறநான்கூறுேவன்.

௧௮கர்த்தர் என்ைனத்தண்டித்தார்,
ஆனால் அவர் என்ைன
மரிக்கவ டமாட்டார்.

௧௯ நல்ல வாயற்கதவுகேள, எனக்காகத்
த றவுங்கள்,

நான் உள்ேள வந்து கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ேவன்.

௨௦அைவகர்த்தருைடயகதவுகள்,
நல்ேலார் மட்டுேம அவற்றன் வழியாகச்
ெசல்லமுடியும்.

௨௧ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்த ற்குப்
பதலளித்ததற்காக நான் உமக்கு
நன்றக்கூறுேவன்.

நீர் என்ைனக் காப்பாற்றயதற்காக நான்
உமக்குநன்றக்கூறுேவன்.

௨௨ கட்டிடம் கட்டுேவார் ேவண்டாெமனத்
தள்ளிய

கல்ேலமூைலக்குதைலக்கல்லாயற்று.
௨௩கர்த்தேரஇைதச்ெசய்தார்,

அது அற்புதமானெதன நாங்கள்
நைனக்க ேறாம்.

௨௪இந்நாள்கர்த்தர் ெசய்த நாள்.



சங்கீதம்௧௧௮:௨௫ cccxl சங்கீதம்௧௧௯:௧

இன்று நாம் களிப்ேபாடு
மக ழ்ச்ச யாயருப்ேபாம்!

௨௫ஜனங்கள், “கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
கர்த்தர் நம்ைமக்காப்பாற்றனார்!

௨௬ கர்த்தருைடய நாமத்தால் வருகற
மனிதைனவரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்”
என்றார்கள்.

ஆசாரியர்கள், “நாங்கள்உங்கைளக்
கர்த்தருைடயவீட்டிற்குவரேவற்க ேறாம்!

௨௭ கர்த்தேர ேதவன், அவர் எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்க றார்.

பலிக்காக ஆட்டுக்குட்டிையக் கட்டி,
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளுக்கு சுமந்து
ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள்.

௨௮கர்த்தாேவ,நீேரஎன்ேதவன்,நான்உமக்கு
நன்றக்கூறுக ேறன்.

நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
௨௯ கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத்

துதயுங்கள்.
அவரது உண்ைம அன்பு
என்ெறன்ைறக்கும்நைலக்கும்.

௧௧௯
ஆெலப

௧ பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழும் ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
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அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
ேபாதைனகைளப்பன்பற்றுகறார்கள்.

௨ கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்படிக ற ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.

௩ அந்த ஜனங்கள் தீயவற்ைறச்
ெசய்வதல்ைல.

அவர்கள்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.
௪ கர்த்தாேவ, நீர் எங்களுக்கு உமது

கட்டைளகைளக்ெகாடுத்தீர்.
அந்தக் கட்டைளகளுக்கு முற்றலுமாகக்
கீழ்ப்படியுமாறுகூறனீர்.

௫ கர்த்தாேவ, நான் எப்ேபாதும் உமது
சட்டங்களுக்குக்

கீழ்ப்படிந்தால் ஒருேபாதும்
அவமானப்படமாட்ேடன்.

௬நான்உமதுகட்டைளகைளப்படிக்கும்ேபாது
நான் ஒருேபாதும் அவமானத்த ற்கு
உள்ளாக்கப்படுவதல்ைல.

௭ உமது நயாயத்ைதயும் நன்ைமையயும்
குறத்துப் படிக்கும்ேபாது

உம்ைம உண்ைமயாகேவ
மகைமப்படுத்தமுடியும்.

௮ கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.

எனேவ தயவுெசய்து என்ைன வட்டு
வலகாேதயும்!
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ேபத்
௯ ஒரு இைளஞன் எவ்வாறு பரிசுத்த

வாழ்க்ைகவாழமுடியும்?
உமது வழிகாட்டுதலின்படி நடப்பதால்
மட்டுேம.

௧௦ நான் என் முழு இருதயத்ேதாடும்
ேதவனுக்குேசைவெசய்யமுயல்ேவன்.

ேதவேன, உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியஎனக்குஉதவும்.

௧௧ நான் மிகவும் கவனமாக
உமது ேபாதைனகைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்.

ஏெனனில் அப்ேபாது நான்
உமக்ெகத ராகப் பாவம்
ெசய்யமாட்ேடன்.

௧௨ஆண்டவேர நீர்ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்டவர்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௩உமதுஞானமானமுடிவுகைளப்பற்ற நான்
ேபசுேவன்.

௧௪ ேவெறைதக் காட்டிலும் உமது
உடன்படிக்ைகையக்

கற்பதல்களிப்பைடேவன்.
௧௫ நான் உமது சட்ட வ த கைள கலந்து

ஆேலாச ப்ேபன்.
உமது வாழ்க்ைக முைறகைளப்
பன்பற்றுேவன்.

௧௬ நான் உமது சட்டங்களில்
களிப்பைடக ேறன்.
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உமது வார்த்ைதகைள நான்
மறக்கமாட்ேடன்.

க ெமல்
௧௭ உமது ஊழியனாகய என்னிடம் நல்ல

வராயரும்.
அதனால் நான் வாழ்ந்து உமது
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியமுடியும்.

௧௮கர்த்தாேவ, எனதுகண்கைளத்தறவும்.
நான் உமது ேபாதைனகைளப்
பார்க்கட்டும்,

நீர் ெசய்த அற்புதமான
காரியங்கைளப்பற்ற ப் படிக்கட்டும்.

௧௯நான்இத்ேதசத்தல்ஒருஅந்நயன்.
கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து உமது
ேபாதைனகைளமைறக்காேதயும்.

௨௦நான்எப்ேபாதும்உமதுநயாயங்கைளக்
கற்கவரும்புக ேறன்.

௨௧ கர்த்தாேவ, நீர் ெபருைமக்காரர்கைளக்
குைறகூறுகறீர்.

அவர்களுக்குத்தீைமகள்ேநரிடும்.
அவர்கள் உமது கற்பைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படியமறுக்க றார்கள்.

௨௨ நான் ெவட்கமுற்று அவமானப்படச்
ெசய்யாேதயும்.

நான் உமது உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்படிக ேறன்.

௨௩ தைலவர்களும்கூட என்ைனப்பற்ற த்
தீயவற்ைறக்கூறனார்கள்.
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ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது
பணியாள், நான் உமது சட்டங்கைளக்
கற்றுக்ெகாள்க ேறன்.

௨௪ உமது உடன்படிக்ைக என் நல்ல
நண்பைனப்ேபாலஉள்ளது.

அது நல்ல அறவுைரைய எனக்குத்
தருகறது.

டாெலத்
௨௫நான்வைரவல்மரிப்ேபன்.

கர்த்தாேவ, கட்டைளயடும், என்ைன
வாழவடும்.

௨௬ நான் என் வாழ்க்ைகையப்பற்ற உமக்குக்
கூற ேனன்.

நீர் எனக்குபதலளித்தீர்.
இப்ேபாது, உமது சட்டங்கைள எனக்குக்
கற்பயும்.

௨௭ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள நான்
புரிந்துெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.

நீர் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைள
நான்படிக்கட்டும்.

௨௮நான்வருத்தமைடந்துகைளத்துப்ேபாேனன்.
நீர் கட்டைளயடும், என்ைன மீண்டும்
பலப்படுத்தும்.

௨௯ கர்த்தாேவ, நான் ெபாய்யாக வாழாதபடிச்
ெசய்யும்.

உமது ேபாதைனகளால் என்ைன
வழிநடத்தும்.
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௩௦ கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடம்
ேநர்ைமயாயருப்பைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள நான்
கவனமாகக் கற்க ேறன்.

௩௧கர்த்தாேவ, நான்உமதுஉடன்படிக்ைகயல்
உறுதயாயருக்க ேறன்.

நான்ெவட்கமைடயவ டாதரும்.
௩௨ நான் மக ழ்ச்ச ேயாடு உமது

கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகள் என்ைன
மகழ்ச்ச யாக்கும்.

எ
௩௩ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள எனக்குப்

ேபாத யும்,
நான்அவற்ைறப் பன்பற்றுேவன்.

௩௪நான்புரிந்துெகாள்ளஉதவும்.
நான் உமது ேபாதைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.

நான் அவற்றற்கு முற்றலும்
கீழ்ப்படிேவன்.

௩௫கர்த்தாேவ,என்ைனஉமதுகட்டைளகளின்
பாைதயல்வழிநடத்தும்.

நான் அவ்வாழ்க்ைக முைறைய
உண்ைமயாகேவ ேநச க்க ேறன்.

௩௬ ெசல்வந்தனாவைதப்பற்ற
நைனப்பைதப் பார்க்கலும்உமது

உடன்படிக்ைகையப்பற்ற நைனக்க
எனக்குஉதவும்.
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௩௭ கர்த்தாேவ, பயனற்ற காரியங்கைளப்
பார்க்கவ டாேதயும்,

உமதுவழியல்வாழ எனக்குஉதவும்.
௩௮ஜனங்கள்உம்ைமமத க்கும்படிஉமது

ஊழியனுக்கு உறுதயளித்தபடிேய
ெசய்யும்.

௩௯ கர்த்தாேவ, நான் அஞ்சும் ெவட்கத்ைத
எடுத்துப்ேபாடும்.

உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகள்நல்லைவ.
௪௦ பாரும், நான் உமது கட்டைளகைள

ேநச க்க ேறன்.
எனக்கு நல்லவராக இருந்து, என்ைன
வாழவடும்.

ெவௗ
௪௧ கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்ைபக்

காட்டும்.
நீர் வாக்களித்தபடி என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௪௨ அப்ேபாது என்ைன அவமானப்படுத்தய
ஜனங்களுக்குநான்பதலளிக்கமுடியும்.

கர்த்தாேவ,நீர்கூறும்காரியங்கைளநான்
உண்ைமயாகேவநம்புக ேறன்.

௪௩ உமது உண்ைமயான ேபாதைனகைள
நான்எப்ேபாதும் ேபசட்டும்.

கர்த்தாேவ, நான் உமது ஞானமுள்ள
முடிவுகைளசார்ந்தருக்க ேறன்.

௪௪ கர்த்தாேவ, என்ெறன்ைறக்கும்
எப்ேபாதும் உமது ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுேவன்.
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௪௫நான்வடுதைலயாேவன்,ஏெனனில்நான்
உமது

சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய மிகவும்
முயல்க ேறன்.

௪௬ நான் உமது உடன்படிக்ைகைய
அரசர்கேளாடுகலந்துஆேலாச ப்ேபன்.

அவர்கள் என்ைன ஒருேபாதும்
அவமானப்படுத்தமாட்டார்கள்.

௪௭ கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகைளக்
கற்பதல்களிப்பைடக ேறன்.

நான்அக்கட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.
௪௮ கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகைளத்

துத க்க ேறன்.
அவற்ைற ேநச க்க ேறன். நான்
அவற்ைறக்கற்ேபன்.

சாயீன்
௪௯ கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குத் தந்த

வாக்குறுதையநைனவுக்கூரும்.
அவ்வாக்குறுத எனக்கு நம்ப க்ைகையத்
தருகறது.

௫௦ நான் கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன், நீர்
எனக்குஆறுதல்கூறனீர்.

உமது வார்த்ைதகள் என்ைன மீண்டும்
வாழச்ெசய்தன.

௫௧ என்ைனவட உயர்ந்ேதாராகக்
கருத க்ெகாள்ேவார் என்ைனத்
ெதாடர்ந்துஅவமானப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தனர்.

ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுவைதநறுத்தவல்ைல.
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௫௨ உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள நான்
எப்ேபாதும்நைனவுக்கூருக ேறன்.

கர்த்தாேவ, உமது ஞானமுள்ள முடிவுகள்
எனக்குஆறுதல்தருகன்றன.

௫௩ தீேயார் உமது ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுவைதவ ட்டுவடுகன்றனர்.

அைதப் பார்க்கும்ேபாது நான்
ேகாபமைடக ேறன்.

௫௪ உமது சட்டங்கள் எனது வீட்டின்*
பாடல்களாகன்றன.

௫௫ கர்த்தாேவ, நான் உமது நாமத்ைத
நைனவுக்கூருக ேறன்.

நான் உமது ேபாதைனகைள
நைனவுக்கூருக ேறன்.

௫௬ நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கவனமாகக் கீழ்ப்படிவதால் இவ்வாறு
ந கழ்க றது.

ேகத்
௫௭ கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிவேத என் கடைம என நான்
முடிவுெசய்ேதன்.

௫௮ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம முற்றலும்
சார்ந்தருக்க ேறன்.

நீர் வாக்குறுதயாளித்தபடிேய என்னிடம்
தயவாயரும்.

* ௧௧௯:௫௪: வீட்டில் அல்லது “நான் வாழுகன்ற
ஆலயத்தல்.”
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௫௯ என் வாழ்க்ைகையப் பற்ற மிகவும்
கவனமாக ச ந்த த்ேதன்.

உமதுஉடன்படிக்ைகக்குேநராகத்தரும்ப
வந்ேதன்.

௬௦தாமதமின்ற
உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவதற்ெகனவைரந்துவந்ேதன்.

௬௧ தீேயார்களின் கூட்டெமான்று என்ைனப்
பற்ற தீயவற்ைறக்கூறன.

ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது
ேபாதைனகைளமறக்கவல்ைல.

௬௨ உமது நல்ல முடிவுகளுக்காக நன்ற
கூறும்படிநள்ளிரவல்நான்எழுக ேறன்.

௬௩ உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்க ற
ஒவ்ெவாருவருக்கும்நான்நண்பன்.

உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற
ஒவ்ெவாருவருக்கும்நான்நண்பன்.

௬௪கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புபூமிைய
ந ரப்புக றது.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

ேதத்
௬௫ கர்த்தாேவ, நீர் உமது பணியாளாகய

எனக்குநல்லவற்ைறச்ெசய்தீர்.
நீர் ெசய்வதாக எனக்கு
உறுதயளித்தபடிேயெசய்தீர்.

௬௬ கர்த்தாேவ, ஞானமுள்ள முடிவுகைள
எடுப்பதற்குரிய அறைவ எனக்குத்
தாரும்.
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உமதுகட்டைளகைளநான்நம்புக ேறன்.
௬௭ நான் துன்புறும்முன்பு, பல தவறுகைளச்

ெசய்ேதன்.
ஆனால் இப்ேபாது, நான் உமது
கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக்
கீழ்ப்படிக ேறன்.

௬௮ ேதவேன, நீர் நல்லவர், நீர் நல்ல
காரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
௬௯ என்ைனக் காட்டிலும் உயர்ந்ேதாெரனத்

தங்கைளக் கருதயவர்கள் என்ைனப்
பற்ற த்தீயெபாய்கைளக்கூறனார்கள்.

ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் என்
முழு இருதயத்ேதாடும் உமது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைதத்
ெதாடர்ந்ேதன்.

௭௦அந்தஜனங்கள்மூடர்கள்,ஆனால்நாேனா
உமது ேபாதைனகைளக் கற்பதல்
களிப்பைடக ேறன்.

௭௧துன்புறுவதுஎனக்குநல்லது.
நான் உமது சட்டங்கைளக்
கற்றருக்க ேறன்.

௭௨ கர்த்தாேவ, உமது ேபாதைனகள் எனக்கு
நல்லைவ.

ஆயரம் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
பார்க்கலும்அைவநல்லைவ.

ேயாட்
௭௩கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனஉருவாக்கனீர்.
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உமது ைககளால் நீர் என்ைனத்
தாங்குகறீர்.

உமது கட்டைளகைளக் கற்கவும்
புரிந்துெகாள்ளவும்நீர் எனக்குஉதவும்.

௭௪ கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்
என்ைனப்பார்க்க றார்கள்,

என்ைனமத க்க றார்கள்.
நீர் ெசால்வைத நான் நம்புவதால்
அவர்கள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௭௫ கர்த்தாேவ, உமது முடிவுகள்
நயாயமானைவ என்பைத நான்
அறக ேறன்.

நீர் என்ைனத் தண்டிப்பதும்
நயாயேமயாகும்.

௭௬இப்ேபாதும், உமது உண்ைம அன்பனால்
எனக்குஆறுதலளியும்.

நீர் உறுதயளித்தபடிேய எனக்கு ஆறுதல்
தாரும்.

௭௭கர்த்தாேவ,எனக்குஆறுதல்தந்துஎன்ைன
வாழவடும்.

நான் உண்ைமயாகேவ உமது
ேபாதைனகளில் களிப்பைடக ேறன்.

௭௮ என்னிலும் உயர்ந்ேதாராகத் தங்கைளக்
கருதும் ஜனங்கள் என்ைனப் பற்ற ப்
ெபாய்கூறனார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ெவட்கமைடந்தார்கள்
எனநான்நம்புக ேறன்.

கர்த்தாேவ, நான் உமது சட்டங்கைளக்
கற்க ேறன்.
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௭௯ உமது உடன்படிக்ைகைய அறயும்படி
உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்

என்னிடம் தரும்ப வருவார்கள் என நான்
நம்புக ேறன்.

௮௦கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகளுக்குச்
ச றதும்ப சகாதுகீழ்ப்படியச்

ெசய்யும், எனேவ நான்
ெவட்கப்படமாட்ேடன்.

கப்
௮௧நீர் என்ைனமீட்கும்படி காத்தருந்து சாகும்

தறுவாயல்உள்ேளன்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் கூறயவற்ைற
நான்நம்புக ேறன்.

௮௨ நீர் உறுதயளித்தவற்றற்காக நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என்கண்கேளா தளர்ந்து ேபாகன்றன.
கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாது எனக்கு
ஆறுதலளிப்பீர்?

௮௩ குப்ைப ேமட்டில் க டக்கும் காய்ந்த
ேதால்ைபப்ேபால

ஆனாலும் நான் உமது சட்டங்கைள
மறக்கமாட்ேடன்.

௮௪எத்தைனகாலம்நான்உய ேராடிருப்ேபன்?
கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்பப்படுத்துகற
ஜனங்கைளநீர் எப்ேபாதுதண்டிப்பீர்?

௮௫ ச ல ெபருைமக்காரர்கள் தங்கள்
ெபாய்களால்என்ைனக்குத்தனார்கள்.

அதுஉமதுேபாதைனகளுக்குஎத ரானது.
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௮௬ கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உமது
கட்டைளகைளெயல்லாம் நம்பமுடியும்.

அவர்கள் என்ைனத் தவறாகத்
துன்புறுத்துகறார்கள், எனக்குஉதவும்!

௮௭ அந்த ஜனங்கள் ஏறக்குைறய என்ைன
அழித்துவ ட்டார்கள்.

ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவைதநறுத்தவல்ைல.

௮௮ கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்ைபக்
காட்டி என்ைனவாழவடும்.

நீர் கூறய காரியங்கைள நான்
ெசய்ேவன்.

லாேமட்
௮௯கர்த்தாேவ,உமதுவார்த்ைதஎன்ெறன்றும்

ெதாடரும்.
உமது வார்த்ைத என்ெறன்றும்
பரேலாகத்தல்ெதாடரும்.

௯௦ நீர் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
ேநர்ைமயானவர்.

கர்த்தாேவ, நீர் பூமிைய உண்டாக்கனீர்,
அதுஇன்னும்நைலத்தருக்க றது.

௯௧ உமது சட்டங்களாலும், அவற்றற்கு ஒரு
அடிைமையப்ேபான்றுபூமி

கீழ்ப்படிவதாலும் அது இன்றுவைர
நைலத்தருக்க றது.

௯௨உமதுேபாதைனகள்நண்பர்கைளப்ேபால்
எனக்குஇல்லாவ ட்டால்

எனது துன்பங்கேள என்ைன
அழித்தருக்கும்.
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௯௩ கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகைள
என்ைறக்கும்மறக்கமாட்ேடன்.

ஏெனனில் அைவ என்ைன
வாழைவக்கன்றன.

௯௪கர்த்தாேவ, நான்உம்முைடயவன், எனேவ
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

ஏெனனில் நான் உம்முைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு
மிகவும்முயல்க ேறன்.

௯௫தீேயார் என்ைனஅழிக்கமுயன்றார்கள்.
ஆனால் உமது உடன்படிக்ைக என்ைன
ஞானமுள்ளவனாக்க ற்று.

௯௬உமதுசட்டங்கைளத்தவ ர,
எல்லாவற்றற்கும்ஒருஎல்ைலஉண்டு.
ேமம்

௯௭ கர்த்தாேவ, நான் உமது ேபாதைனகைள
ேநச க்க ேறன்.

எல்லா ேவைளகளிலும் நான் அவற்ைறக்
குறத்துப் ேபசுக ேறன்.

௯௮ கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகள்
என்ைன என் பைகவைரக் காட்டிலும்
ஞானமுள்ளவனாக்கும்.

உமது சட்டம் எப்ேபாதும்
என்ேனாடிருக்கும்.

௯௯உமது உடன்படிக்ைகைய நான் கற்பதால்
என்

ஆச ரியர்கைளக காட்டிலும் நான்
ஞானமுள்ளவன்.

௧௦௦நான்உமதுகட்டைளகளின்படிநடப்பதால்,
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முதயத்தைலவர்கைளக் காட்டிலும்
அதகமாகப் புரிந்துக்ெகாள்க ேறன்.

௧௦௧ வழியல் ஒவ்ெவாரு அடியலும் நான்
தவறான பாைதயல் ெசல்லாதபடி
காக்க றீர்.

எனேவ, கர்த்தாேவ, நீர்
கூறுகன்றவற்ைற நான் ெசய்ய
முடிக றது.

௧௦௨கர்த்தாேவ, நீேர என்ஆச ரியர்.
ஆைகயால் உமது சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிவைதநறுத்தமாட்ேடன்.

௧௦௩ என் வாயலுள்ள ேதைனக்காட்டிலும்
உமதுவார்த்ைதகள்சுைவயானைவ.

௧௦௪ உமது ேபாதைனகள் என்ைன
ஞானமுள்ளவனாகமாற்றன.

எனேவ நான் தவறான ேபாதைனகைள
ெவறுக்க ேறன்.

நூன்
௧௦௫கர்த்தாேவ,உமதுவார்த்ைதகள்

என்பாைதக்குஒளிகாட்டும்வளக்காகும்.
௧௦௬உமதுசட்டங்கள்நல்லைவ.

நான் அவற்றற்குக் கீழ்ப்படிேவெனன
உறுதயளிக்க ேறன்.

நான் என் வாக்குறுதைய
நைறேவற்றுேவன்.

௧௦௭ கர்த்தாேவ, நான் நீண்ட காலம்
துன்பமைடந்ேதன்.
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தயவுெசய்து நான் மீண்டும் வாழும்படி
கட்டைளயடும்.

௧௦௮ கர்த்தாேவ, என் துதைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
௧௦௯ என் வாழ்க்ைக எப்ேபாதும்

ஆபத்துள்ளதாயருக்க றது.
ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைள
மறக்கவல்ைல.

௧௧௦ தீேயார் என்ைனக் கண்ணியல் ச க்க
ைவக்கப் பார்க்க றார்கள்.

ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியாமலிருந்ததல்ைல.

௧௧௧ கர்த்தாேவ, நான் உமது
உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்கும்
பன்பற்றுேவன்.

அதுஎன்ைனமிகவும்மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்குகறது.
௧௧௨ உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு

நான் எப்ேபாதும் கடினமாக
முயல்ேவன்.

சாெமக்
௧௧௩ கர்த்தாேவ, உம்மிடம் முற்றலும்

ேநர்ைமயாக இராத ஜனங்கைள நான்
ெவறுக்க ேறன்.

ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைள
ேநச க்க ேறன்.

௧௧௪ என்ைன மூடிமைறத்துப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
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கர்த்தாேவ, நீர் கூறுகற
ஒவ்ெவான்ைறயும்நான்நம்புக ேறன்.

௧௧௫ கர்த்தாேவ, தீய ஜனங்கள் என்னருேக
வரவ டாேதயும்.

நான் என் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

௧௧௬ கர்த்தாேவ, நீர் வாக்குறுதயளித்தபடிேய
என்ைனத் தாங்க உதவும். நானும்
வாழ்ேவன்.

நான் உம்ைம நம்புக ேறன், நான்
ஏமாற்றமைடயாதபடிச் ெசய்யும்.

௧௧௭ கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும், நான்
காப்பாற்றப்படுேவன்.

நான் உமது கட்டைளகைள
என்ெறன்ைறக்கும்கற்ேபன்.

௧௧௮ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள
மீறுகற ஒவ்ெவாருவைரயும் நீர்
தள்ளிவடுக றீர்.

ஏெனனில் அந்த ஜனங்கள் உம்ைமப்
பன்பற்ற சம்மத த்தேபாது ெபாய்
கூறனார்கள்.

௧௧௯ கர்த்தாேவ, நீர் பூமியலுள்ள தீேயாைரக்
களிம்ைபப்ேபால்அகற்றவடுகறீர்.

எனேவ நான் உமது உடன்படிக்ைகைய
என்ெறன்ைறக்கும் ேநச ப்ேபன்.

௧௨௦ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமக் கண்டு
பயப்படுக ேறன்.

நான் உமது சட்டங்களுக்குப் பயந்து
அவற்ைறமத க்க ேறன்.



சங்கீதம்௧௧௯:௧௨௧ ccclviii சங்கீதம்௧௧௯:௧௨௬

ஆயன்
௧௨௧ நான் நயாயமும் நல்லதுமானவற்ைறச்

ெசய்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்புறுத்த
வரும்புேவாரிடம் என்ைன
ஒப்புவயாேதயும்.

௧௨௨ என்னிடம் நல்லவராக இருக்க
உறுதயளியும்.

நான் உமது ஊழியன். கர்த்தாேவ,
அந்தப் ெபருைமக்காரர்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தவ டாேதயும்.

௧௨௩ கர்த்தாேவ, உம்மிடமிருந்து உதவைய
எத ர் ேநாக்கயும், ஒரு நல்ல
வார்த்ைதையஎத ர்பார்த்தும்,

என்கண்கள்தளர்ந்துேபாய்வ ட்டன.
௧௨௪நான்உமதுஊழியன்.

உமது உண்ைம அன்ைப எனக்குக்
காட்டும்.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
௧௨௫நான்உமதுஊழியன்.

உமது உடன்படிக்ைகைய நான்
அறந்துெகாள்ளும்படியான
புரிந்துெகாள்ளுதைலப் ெபற எனக்கு
உதவும்.

௧௨௬ கர்த்தாேவ, நீர் ஏேதனும் ெசய்வதற்கு
இதுேவதக்கேநரம்.

ஜனங்கள் உமது சட்டத்ைத
மீறவ ட்டார்கள்.
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௧௨௭ கர்த்தாேவ, மிகவும் தூய்ைமயான
ெபான்ைனக்காட்டிலும்

நான்உமதுகட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.
௧௨௮ நான் உமது கட்டைளகளுக்ெகல்லாம்

கவனமாகக் கீழ்ப்படிக ேறன்.
தவறான ேபாதைனகைள நான்
ெவறுக்க ேறன்.

ேப
௧௨௯ கர்த்தாேவ, உமது உடன்படிக்ைக

அற்புதமானது.
அதனால்நான்அைதப்பன்பற்றுக ேறன்.

௧௩௦ ஜனங்கள் உமது வார்த்ைதையப்
புரிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாது
அது சரியானபடி வாழ்வதற்கு
வழிகாட்டும் ஒளிையப்
ேபான்றருக்க றது.

உமது வார்த்ைத சாதாரண
ஜனங்கைளயும்ஞானமுள்ேளாராக்கும்.

௧௩௧கர்த்தாேவ, நான்உண்ைமயாகேவஉமது
கட்டைளகைளக்கற்கவரும்புக ேறன்.

நான் ச ரமமாய் மூச்சுவ ட்டுக்ெகாண்டு
ெபாறுைமயன்றக் காத்தருக்கும்
மனிதைனப் ேபால்இருக்க ேறன்.

௧௩௨ ேதவேன, என்ைனப் பாரும், என்னிடம்
தயவாயரும்.

உமது நாமத்ைத ேநச க்கும்
ஜனங்களுக்குத் தகுந்தைவயான
காரியங்கைளச்ெசய்யும்.
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௧௩௩ கர்த்தாேவ, நீர் வாக்குறுத அளித்தபடி
என்ைனவழிநடத்தும்.

தீைமேயதும் எனக்கு ந கழாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளும்.

௧௩௪கர்த்தாேவ,என்ைனத்துன்புறுத்துேவாரிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.

௧௩௫ கர்த்தாேவ, உமது ஊழியைன ஏற்றுக்
ெகாள்ளும்.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
௧௩௬ ஜனங்கள் உமது ேபாதைனகளுக்குக்

கீழ்ப்படியாததால்
என் கண்ணீர் ஆற்ைறப்ேபால
ெபருக்ெகடுத்துஓடுகறது.

த்சாேத
௧௩௭கர்த்தாேவ, நீர் நல்லவர்,

உமதுசட்டங்கள்நயாயமானைவ.
௧௩௮நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகயல்எங்களுக்கு

நல்லசட்டங்கைளத்தந்தீர்.
நாங்கள் அவற்ைற உண்ைமயாகேவ
நம்பமுடியும்.

௧௩௯ என் ஆழமான உணர்வுகள் என்ைன
ேசார்வைடயச்ெசய்கன்றன.

என் பைகவர்கள் உமது கட்டைளகைள
மறந்தபடியால் நான் மிகவும்
கலங்கயருக்க ேறன்.
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௧௪௦ கர்த்தாேவ, உமது வார்த்ைதகைள
நாங்கள் நம்பமுடியும் என்பதற்கு
சான்றுகள்இருக்கறது.

நான்அைதேநச க்க ேறன்.
௧௪௧நான்ஒருஇைளஞன்,ஜனங்கள்என்ைன

மத ப்பதல்ைல.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகைள
மறக்கமாட்ேடன்.

௧௪௨ கர்த்தாேவ, உமது நன்ைம
என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.

உமதுேபாதைனகள்நம்பக்கூடியைவ.
௧௪௩ எனக்குத் ெதால்ைலகளும் ெகாடிய

காலங்களும்இருந்தன.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளில்
களிப்பைடக ேறன்.

௧௪௪உமது உடன்படிக்ைக என்ெறன்ைறக்கும்
நல்லது.

நான் வாழும்படி, அைதப்
புரிந்துக்ெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.

ேகாப்
௧௪௫ கர்த்தாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும்

உம்ைமக்கூப்படுக ேறன்.
எனக்குப் பதல் தாரும்! நான் உமது
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக ேறன்.

௧௪௬ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமக்
கூப்படுக ேறன். என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

நான் உமது உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.
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௧௪௭ நான் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வதற்கு
அதகாைலயல்எழுந்ேதன்.

நீர் ெசால்பவற்ைறநான்நம்புக ேறன்.
௧௪௮உமதுவார்த்ைதகைளக்கற்பதற்கு

இரவல் ெவகுேநரம் நான்
வழித்தருந்ேதன்.

௧௪௯உமதுமுழுஅன்பனாலும்எனக்குச்ெசவ
ெகாடும்.

கர்த்தாேவ, நீர் சரிெயனக் கூறும்
காரியங்கைளச் ெசய்து, என்ைன
வாழவடும்.

௧௫௦ ஜனங்கள் எனக்ெகத ராக ெகாடிய
த ட்டங்கைளவகுக்கறார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உமது ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றவல்ைல.

௧௫௧கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குெநருக்கமானவர்.
உமதுகட்டைளகள்நம்பக்கூடியைவ.

௧௫௨ பல காலத்த ற்கு முன்பு நான் உமது
உடன்படிக்ைகயன்மூலம்,

உமது ேபாதைனகள் என்ெறன்றும்
ெதாடரும்என்பைதகற்ேறன்.

ேரஷ்
௧௫௩ கர்த்தாேவ, என் துன்பங்கைளக் கண்டு,

என்ைனவடுவயும்.
நான் உமது ேபாதைனகைள
மறக்கவல்ைல.

௧௫௪ கர்த்தாேவ, எனக்காக நீர் ேபாரிட்டு,
என்ைனக்காப்பாற்றும்.
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நீர் வாக்குறுத அளித்தபடி என்ைன
வாழவடும்.

௧௫௫ தீேயார் உமது சட்டங்கைளப்
பன்பற்றாததால்

அவர்கள்ெவற்றெபறமாட்டார்கள்.
௧௫௬கர்த்தாேவ, நீர் மிகுந்த தயவுள்ளவர்.

நீர் சரிெயனநைனப்பவற்ைறச்ெசய்யும,
என்ைனவாழவடும்.

௧௫௭ என்ைனத் துன்புறுத்த முயலும் பல
பைகவர்கள்எனக்குண்டு.

ஆனால் நான் உமது உடன்படிக்ைகையப்
பன்பற்றுவைதநறுத்தவல்ைல.

௧௫௮ நான் அந்தத் துேராக கைளப்
பார்க்க ேறன்.

கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமது
வார்த்ைதகளுக்குக்கீழ்ப்படிவதல்ைல.

நான்அைதெவறுக்க ேறன்.
௧௫௯ பாரும், நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படியமிகவும்முயல்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, உமது முழுைமயான
அன்பனால், என்ைனவாழவடும்.

௧௬௦ கர்த்தாேவ, துவக்கம் முதலாகேவ
உமது வார்த்ைதகள் எல்லாம்
நம்பக்கூடியைவ.

உமது நல்ல சட்டம் என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்கும்.

ஷீன்
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௧௬௧ எக்காரணமுமின்ற வல்லைமயுள்ள
தைலவர்கள்என்ைனத்தாக்கனார்கள்.

ஆனால் நான் உமது சட்டத்த ற்கு மட்டுேம
பயந்து,அைதமத க்க ேறன்.

௧௬௨ கர்த்தாேவ, மிகுந்த ெபாக்கஷத்ைதக்
கண்ெடடுத்தமனிதன்ெபறும்

சந்ேதாஷத்ைதப்ேபால உமது
வார்த்ைதகள் என்ைன
மகழ்வக்கன்றன.

௧௬௩நான்ெபாய்கைளெவறுக்க ேறன்!
நான்அவற்ைறஅருவருக்க ேறன்!
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது
ேபாதைனகைளேநச க்க ேறன்.

௧௬௪உமதுநல்லசட்டங்களுக்காக
ஒரு நாளில் ஏழுமுைற உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

௧௬௫ உமது ேபாதைனகைள ேநச க்கும்
ஜனங்கள் உண்ைமயான
சமாதானத்ைதக்காண்பார்கள்.

அந்த ஜனங்கைள வீழ்த்த எதனாலும்
முடியாது.

௧௬௬ கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்
காப்பாற்றுவீெரனக்காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்ேதன்.

௧௬௭ நான் உமது உடன்படிக்ைகையப்
பன்பற்ற ேனன்.

கர்த்தாேவ, நான் உமது சட்டங்கைள
மிகவும் ேநச க்க ேறன்.
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௧௬௮ நான் உமது உடன்படிக்ைகக்கும்
கட்டைளகளுக்கும்கீழ்ப்படிக ேறன்.

கர்த்தாேவ,நான்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
நீர்அற ந்தருக்க றீர்.

ெதௗ
௧௬௯ கர்த்தாேவ, என் மக ழ்ச்ச யான

பாடலுக்குச்ெசவெகாடும்.
நீர் வாக்குறுத தந்தபடிேய என்ைன
ஞானமுள்ளவானாக்கும்.

௧௭௦ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்த ற்குச்
ெசவெகாடும்.

நீர் வாக்களித்தபடி என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௧௭௧ நான் துத ப் பாடல்கைளப்
பாடிக்களிப்பைடக ேறன்.

ஏெனனில் நீர் உமது சட்டங்கைள
எனக்குப் ேபாத த்தீர்.

௧௭௨ உமது வார்த்ைதகளுக்கு மறு உத்தரவு
ெகாடுக்க எனக்கு உதவும், எனது
பாடல்கைளநான்பாடட்டும்.

கர்த்தாேவ, உமது எல்லா சட்டங்களும்
நல்லைவ.

௧௭௩என்னருகல்வந்துஎனக்குஉதவும்.
ஏெனனில் நான் உமது கட்டைளகைளப்
பன்பற்றுவெதனத்தீர்மானித்ேதன்.

௧௭௪ கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்
காப்பாற்றேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.
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ஆனால் உமது ேபாதைனகள் என்ைன
மகழ்வக்கன்றன.

௧௭௫ கர்த்தாேவ, நான் வாழ்ந்து உம்ைமத்
துத க்கட்டும்.

உமதுசட்டங்கள்எனக்குஉதவட்டும்.
௧௭௬காணாமற்ேபானஆட்ைடப்ேபான்றுநான்

அைலந்துத ரிந்ேதன்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத்ேதடிவாரும்.

நான்உமதுஊழியன்,
நான் உமது கட்டைளகைள
மறக்கவல்ைல.

௧௨௦
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧நான்ெதால்ைலகளில்ச க்குண்டிருந்தேபாது,

உதவக்காக கர்த்தைரக் கூப்ப ட்ேடன்,
அவர் என்ைனக்காப்பாற்றனார்!

௨ கர்த்தாேவ, என்ைனப்பற்ற ப் ெபாய்
கூறயவர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

உண்ைமயல்லாதவற்ைற அந்த
ஜனங்கள்கூறனார்கள்.

௩ ெபாய்யேர, நீங்கள் ெபறப்ேபாவைத
அறவீர்களா?

நீங்கள்அைடயப்ேபாவைதஅறவீர்களா?
௪வீரனின்கூரியஅம்புகளும்,

சுடும்தழலும்உன்ைனத்தண்டிக்கும்.
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௫ ெபாய்யர்களின் அருேக வாழ்வது
ேமேசக்கல்வாழ்வைதப் ேபான்றதும்

ேகதாரின் கூடாரங்களண்ைடயல்
வாழ்வைதப் ேபான்றதுமாகும்.

௬சமாதானத்ைதெவறுக்கறஜனங்கேளாடு
நான்நீண்டகாலம்வாழ்ந்தருக்க ேறன்.

௭நான்சமாதானம் ேவண்டும்என்ேறன்.
ஆனால் அவர்கள் ேபாைர
வரும்புக றார்கள்.

௧௨௧
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧நான்மைலகளுக்குேநராகப் பார்க்க ேறன்.

ஆனால் எனக்கு உதவ உண்ைமயாகேவ
எங்கருந்துவரப்ேபாக றது?

௨ எனக்கு உதவ பரேலாகத்ைதயும்
பூமிையயும்

பைடத்த கர்த்தரிடமிருந்துவரும்.
௩ேதவன்உன்ைனவழவ டமாட்டார்.

உன்ைனப்பாதுகாப்பவர்தூங்கமாட்டார்.
௪ இஸ்ரேவலின் பாதுகாவலர்

தூங்குவதல்ைல.
ேதவன்ஒருேபாதும்உறங்கார்.

௫கர்த்தர்உன்பாதுகாவலர்.
அவரது மிகுந்த வல்லைமயால்
உன்ைனப்பாதுகாக்க றார்.

௬ பகல் ேவைளயல் சூரியன் உன்ைனத்
துன்புறுத்தாது.
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இரவல் சந்த ரன் உன்ைனத்
துன்புறுத்தாது.

௭ எல்லா ஆபத்துக்களிலிருந்தும் கர்த்தர்
உன்ைனக்காப்பாற்றுவார்.

கர்த்தர் உன் ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்றுவார்.

௮ நீ வரும்ேபாதும் ேபாகும்ேபாதும் கர்த்தர்
உனக்குஉதவுவார்.

இப்ேபாதும் என்ெறன்றும் கர்த்தர்
உனக்குஉதவுவார்.

௧௨௨
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்படி

தாவீதுஅளித்த பாடல்
௧ ஜனங்கள், “கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப்

ேபாேவாம்” என்றுகூறயேபாது
நான்மிகவும்மக ழ்ந்ேதன்.

௨ இேதா, நாங்கள் எருசேலமின் வாசல்கள்
அருேக நன்றுெகாண்டிருக்க ேறாம்.

௩இதுபுதயஎருசேலம்.
ஒேர நகரமாக இது மீண்டும்
கட்டிெயழுப்பப்பட்டிருக்க றது.

௪ இங்ேக இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கள்
ேபாவதுண்டு.

கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துத ப்பதற்கு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அங்ேக
ெசல்வார்கள்.

அைவ கர்த்தருக்குரிய ேகாத்த ரங்கள்
ஆகும்.
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௫ அங்கு அரசர்கள் ஜனங்கைள
நயாயந்தீர்ப்பதற்குத் தங்கள்
சங்காசனங்கைளநறுவனார்கள்.

தாவீதன் குடும்பத்து அரசர்கள்
அங்குத் தங்கள் சங்காசனங்கைள
அைமத்தார்கள்.

௬ எருசேலமின் சமானத்த ற்காக ெஜபம்
ெசய்யுங்கள்.

“உம்ைம ேநச க்கும் ஜனங்கள் அங்கு
சமாதானத்ைதக் காண்பார்கள் என
நான்நம்புக ேறன்.

௭ உங்கள் வீடுகளின் உள்ேள சமாதானம்
நலவும்எனநான்நம்புக ேறன்.

உங்கள் ெபரிய கட்டிடங்களில் பாதுகாப்பு
இருக்கும்எனநான்நம்புக ேறன்.”

௮ என் சேகாதரர்கள், சுற்றத்தனர்
ஆக ேயாரின் நன்ைமக்காக,

இங்கு சமாதானம் நலவேவண்டுெமன
நான்ெஜப க்க ேறன்.

௯ நமது ேதவனாகய கர்த்தருைடய
ஆலயத்தன்நன்ைமக்காக,

இந்நகரில் நன்ைமகள் ந கழ
ேவண்டுெமன நான் ெஜபம்
ெசய்க ேறன்.

௧௨௩
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்



சங்கீதம்௧௨௩:௧ ccclxx சங்கீதம்௧௨௪:௧

௧ ேதவேன, நான் ேமேல ேநாக்க , உம்மிடம்
ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

நீர் பரேலாகத்தல் அரசராக
வீற்றருக்க றீர்.

௨ தங்களுக்குத் ேதைவயான
ெபாருள்களுக்காக

அடிைமகள் தங்களின் எஜமானைர
சார்ந்தருக்க றார்கள்.

அவ்வாேற, நாமும் நமது ேதவனாகய
கர்த்தைர சார்ந்தருக்க ேறாம்.

நம்மிடம் இரக்கம் காட்டுமாறு நாம்
ேதவனுக்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.

௩கர்த்தாேவ, எங்களிடம்இரக்கமாயரும்.
நாங்கள்நீண்டகாலம்அவமானப்படுத்தப்பட்டதால்
எங்களிடம் கருைபயாயரும்.

௪ நாங்கள் ெவறுப்பைடயும்
அளவுக்கு இழிவுைரகைளயும்
அவமானங்கைளயும், ேசாம்ேபற
ஜனங்களாகயெபருைமக்காரர்களினால்
ெபற்றருந்ேதாம்.

ப றைரக் காட்டிலும் தாங்கள்
ேமலானவர்கள் என்று அவர்கள்
நைனக்கறார்கள்.

௧௨௪
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது

பாடுவதற்ெகன்றுதாவீதுஅளித்த பாடல்
௧ கர்த்தர் நமது சார்ப ல் இருந்த ராவ ட்டால்,

நமக்குஎன்னேநர்ந்தருக்கும்?
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இஸ்ரேவேல, எனக்குப் பதல்கூறு.
௨ஜனங்கள் நம்ைமத் தாக்கயேபாது, கர்த்தர்

நமதுசார்ப ல்
இருந்த ராவ ட்டால் நமக்கு என்ன
ேநர்ந்தருக்கும்?

௩ேகாபம்வந்தேபாெதல்லாம்நம்பைகவர்கள்
நம்ைம

உய ேராடுவழுங்கயருப்பார்கள்.
௪ நம்ைம அடித்துச்ெசல்லும்

ெபருெவள்ளத்ைதப் ேபான்றும்,
நம்ைம அமிழ்த்துவடும் நதையப்
ேபான்றும்

நம் பைகவர்களின் ேசைனகள் நம்மிடம்
நடந்துெகாண்டிருக்கும்.

௫ நம் வாய்மட்டும் எழுந்து நம்ைம
அமிழ்த்தவடும்

தண்ணீைரப்ேபான்றுஅப்ெபருைமக்காரர்கள்
நடந்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௬கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
நம் பைகவர்கள் நம்ைமப்
ப டித்துக்ெகால்வதற்குக் கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல.

௭ வைலயல் அகப்பட்டுப் பன்னர்
தப்ப ச்ெசன்ற பறைவையப் ேபால நாம்
இருக்க ேறாம்.

வைலஅறுந்தது, நாம் தப்ப ேனாம்.
௮நமக்குஉதவ கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.



சங்கீதம்௧௨௫:௧ ccclxxii சங்கீதம்௧௨௫:௪

கர்த்தேர பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கனார்.

௧௨௫

ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்
பாடல்
௧ கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைக

ைவக்கறவர்கள் சீேயான் மைலையப்
ேபான்றருப்பார்கள்.

அவர்கள்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருப்பார்கள்.

௨ எருசேலைமச் சுற்றலும் மைலகள் உள்ளது
ேபால, கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளச்
சுற்றலும்இருக்கறார்.

என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவர்
தமதுஜனங்கைளக்காப்பார்.

௩ நல்ல ஜனங்களின் நாட்ைடக்
ெகாடிய ஜனங்கள் ந ரந்தரமாக
ஆளப்ேபாவதல்ைல.

அவ்வாறு ந கழ்ந்தால் நல்ேலாரும்
கூட தீய காரியங்கைளச் ெசய்ய
ஆரம்ப ப்பார்கள்.

௪ கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கு நல்லவராக
இரும்.

பரிசுத்த இருதயம் உள்ேளாரிடம்
நல்லவராகஇரும்.
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௫ ெகாடிய ஜனங்கள் தவறான
காரியங்கைளச்ெசய்க றார்கள்.

அக்ெகாடிேயாைரக் கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

இஸ்ரேவலில்சமாதானம்நலவட்டும்!

௧௨௬
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧கர்த்தர் நம்ைமமீண்டும்வடுவக்கும்ேபாது

அதுஒருகனைவப் ேபான்றருக்கும்.
௨ நாம் ச ரித்துக்ெகாண்டும் மக ழ்ச்ச யுடன்

பாடல்கைளப்
பாடிக்ெகாண்டும் இருப்ேபாம்! ப ற
ேதசத்துஜனங்கள்,

“இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர்
ஒரு அற்புதமான காரியத்ைதச்
ெசய்தார்!” என்பார்கள்.

௩ஆம், கர்த்தர்அந்தஅற்புதமானகாரியத்ைத
நமக்குச்ெசய்ததால்

நாம் மக ழ்ச்ச யைடய ேவண்டும்.

௪ கர்த்தாேவ, பாைலவன நீரூற்றுக்கள்
மீண்டும்ஓடிவரும்ெவள்ளத்தன்

தண்ணீரால் ந ரம்புவைதப்ேபால
எங்கைளமீண்டும்வடுவயும்.

௫ ஒருவன் வைதகைள வைதக்கும்ேபாது
துக்கமாயருக்கலாம்.
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ஆனால் அவன் பய ர்களின்
பலைன அறுவைட ெசய்யும்ேபாது
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௬ அவன் வைதகைள வயலுக்கு எடுத்துச்
ெசல்லும்ேபாதுஅழக்கூடும்,

ஆனால் அறுவைடையக்
ெகாண்டுவரும்ேபாது அவன்
மகழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௧௨௭
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது

பாடுவதற்கானசாெலாேமானின்பாடல்
௧ கர்த்தர் ஒரு வீட்ைடக் கட்டாவ ட்டால்

அைதக் கட்டுக றவன் காலத்ைத
வீணாக்குகறான்.

கர்த்தர் ஒரு நகரத்ைதக்
கண்காணிக்காவ ட்டால்
அைதக் காப்ேபார் காலத்ைத
வீணாக்குகறார்கள்.

௨ வாழ்க்ைக வாழ்வதற்காக காைலயல்
எழுவதும் இரவல் ெவகுேநரம்
வழித்தருப்பதும் ெபாழுைத
வீணாக்குவதாகும்.

ேதவன் தாம் ேநச க்க ற ஜனங்கைள
அவர்கள் உறங்கும்ேபாது கவனித்துக்
காக்க றார்.

௩பள்ைளகள்கர்த்தரால்வரும்பரிசாகும்.
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குழந்ைதகள்ஒருதாயன்சரீரத்தலிருந்து
வரும்ெவகுமதயாகும்.

௪ஒருஇைளஞனின்மகன்கள்
ஒரு வீரன் அம்புகைள ைவத்தருக்கும்
ைபயலுள்ள அம்புகளுக்கு
ஒப்பாவார்கள்.

௫ தன் அம்புகள் ைவக்கும் ைபைய
மகன்களால் ந ரப்பும் மனிதன் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யைடவான்.

அம்மனிதன் ஒரு நாளும்
ேதாற்கடிக்கப்படமாட்டான்.

அவனது பைகவர்களுக்கு எத ராகப்
ெபாது இடங்களில் ேபாராடி அவனது
மகன்கள்அவைனக்காப்பார்கள்.

௧௨௮

ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்
பாடல்
௧ கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறவர்கள்

எல்ேலாரும்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
ேதவன் வரும்புக றபடிேய அவர்கள்
வாழ்க றார்கள்.

௨ நீங்கள் உைழத்துப்ெபறுகற
ெபாருள்களால்களிப்பைடவீர்கள்.

நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாயருப்பீர்கள்,
உங்களுக்குநல்லைவநகழும்.
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௩ வீட்டில் உன் மைனவ பலன்தரும்
த ராட்ைசக் ெகாடிையப்ேபால்
இருப்பாள்.

ேமைசையச்சுற்றலும்உன்பள்ைளகள்நீ
வளர்க்கும் ஒலிவ மரங்கைளப்ேபான்று
இருப்பார்கள்.

௪ கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைர
உண்ைமயாகேவ இவ்வாறு
ஆசீர்வத ப்பார்.

௫ கர்த்தர் உங்கைள சீேயானிலிருந்து
ஆசீர்வத ப்பார்.

வாழ்க்ைக முழுவதும் எருசேலமின்
ஆசீர்வாதங்களால் நீ களிப்பைடவாய்
எனநான்நம்புக ேறன்.

௬ நீ உன் ேபரப்பள்ைளகைள காணும்படி
வாழ்வாய்எனநான்நம்புக ேறன்.

இஸ்ரேவலில்சமாதானம்நலவட்டும்!

௧௨௯
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧ என் வாழ்க்ைக முழுவதும் எனக்குப்

பைகவர்கள்பலர்இருந்தனர்.
இஸ்ரேவேல,அந்தப்பைகவர்கைளப்பற்ற ச்
ெசால்.

௨ என் வாழ்க்ைக முழுவதும் எனக்குப்
பைகவர்கள்பலர்இருந்தனர்.

ஆனால் அவர்கள் என்ைன
ேமற்ெகாள்ளவல்ைல.
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௩ என் முதுகல் ஆழமான காயங்கள்
ஏற்படும்வைர அவர்கள் என்ைன
அடித்தார்கள்.

எனக்கு நீளமான, ஆழமான காயங்கள்
ஏற்பட்டன.

௪ ஆனால் நல்லவராக யக் கர்த்தர்
கயறுகைளஅறுத்துக்

ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைன
வடுவத்தார்.

௫ சீேயாைன ெவறுத்த ஜனங்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் ேபாரிடுவைத நறுத்த ,
ஓடிப்ேபாய்வ ட்டார்கள்.

௬ அவர்கள் கூைரயன் ேமலுள்ள புல்ைலப்
ேபான்றவர்கள்.

வளரும்முன்ேனஅப்புல்வாடிப்ேபாகும்.
௭ஒரு ேவைலயாளுக்குஒருைக ந ரம்பஅந்த

புல்கைடக்காது.
ஒரு குவயல் தானியமும்
கைடப்பதல்ைல.

௮அவர்களருேக நடக்கும் ஜனங்கள், “கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வத க்கட்டும்” என்று
கூறமாட்டார்கள்.

ஜனங்கள், “கர்த்தருைடய நாமத்தல்
நாங்கள்உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்”
என்று அவர்களிடம் வாழ்த்துக்
கூறமாட்டார்கள்.
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௧௩௦
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧ கர்த்தாேவ, நான் மிகுந்த

துன்பத்த ற்குள்ளாயருக்க ேறன்,
எனேவ நான் உதவக்காக உம்ைமக்
கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௨என்ஆண்டவேர, எனக்குச்ெசவெகாடும்.
உதவக்காக எழுப்பும் என் குரைலக்
ேகளும்.

௩ கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் ெசய்க ற எல்லாப்
பாவங்களுக்காகவும்

நீர் அவர்கைளத் தண்டித்தால் ஒருவனும்
உய ேராடிருக்கமாட்டான்.

௪கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கைளமன்னியும்.
அப்ேபாதுஉம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்வதற்கு
ஜனங்கள்இருப்பார்கள்.

௫ கர்த்தர் எனக்கு உதவும்படி, நான்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என் ஆத்துமா அவருக்காகக்
காத்தருக்க றது. கர்த்தர் கூறுவைத
நான்நம்புக ேறன்.

௬ நான் என் ஆண்டவருக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

காைல ேவைளக்ெகனக் காத்து
ந ற்கும் காவலாளைரப்ேபால் நான்
இருக்க ேறன்.
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௭ இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு. கர்த்தரிடம்
மட்டுேம உண்ைமயான அன்ைபக்
காணமுடியும்.

கர்த்தர் நம்ைம மீண்டும் மீண்டும்
காப்பாற்றுகறார்.

௮ கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அவர்களின்
எல்லாப் பாவங்களுக்காகவும்
மன்னிப்பார்.

௧௩௧
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧ கர்த்தாேவ, நான் ெபருைமயுைடயவன்

அல்ல.
நான் முக்கயமானவனாக நடிக்க

முயலவல்ைல.
நான் ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்ய
முயலவல்ைல.

எனக்கு மிகவும் கடினமான
காரியங்கைளக் குறத்து நான்
கவைலப்படமாட்ேடன்.

௨நான்அைமதயாகஇருக்க ேறன்.
என்ஆத்துமாஅைமதயாகஇருக்க றது.

தாயன் கரங்களில் இருக்கும் தருப்தயான
குழந்ைதையப்ேபான்று

என் ஆத்துமா சமாதானமாகவும்
அைமதயாகவும்இருக்க றது.

௩இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு.
அவைர இப்ேபாது நம்பு, அவைர
என்ெறன்ைறக்கும்நம்பு.
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௧௩௨
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

சங்கீதம்
௧ கர்த்தாேவ, தாவீது துன்புற்ற வைகைய

நைனத்துப்பாரும்.
௨ தாவீது கர்த்தருக்கு ஒரு வாக்குறுத

அளித்தான்.
யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள
ேதவனுக்கு தாவீது ஒரு வேசஷ
வாக்குறுத அளித்தான்.

௩ தாவீது, “நான் என் வீட்டிற்குள்
ேபாகமாட்ேடன்,

நான்என்படுக்ைகயல்படுக்கமாட்ேடன்,
௪நான்தூங்கமாட்ேடன்,

என்கண்கள்ஓய்ெவடுக்கவ டமாட்ேடன்,
௫ கர்த்தருக்கு ஒரு வீட்ைட நான்

கண்டுபடிக்கும்மட்டும்,
யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள
ேதவனுக்குரிய வீட்ைட நான்
காணும்மட்டும், இக்காரியங்களில்
ஒன்ைறயும் நான் ெசய்யமாட்ேடன்!”
என்றான்.

௬ எப்ப ராத்தாவல் நாங்கள் இைதப்பற்ற க்
ேகள்வப்பட்ேடாம்.

கீரியாத் யாரீமில் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையநாங்கள்கண்ேடாம்.

௭நாம் பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குச்ெசல்ேவாம்.
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ேதவன் பாதங்கைள ஓய்வாக
ைவக்கும் பாதப்படியல் நாம்
ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.

௮ கர்த்தாேவ நீர் ஓய்வுக்ெகாள்ளும்
இடத்தலிருந்துஎழும்பும்.

கர்த்தாேவ, உமது வல்லைமயுள்ள
ெபட்டிேயாடுஎழும்பும்.

௯ கர்த்தாேவ, உமது ஆசாரியர்கள்
நன்ைமையஅணிந்தருக்க றார்கள்.

உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௧௦ உமது பணியாளகய தாவீதன்
நன்ைமக்காக,

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைனத்
தள்ளிவ டாேதயும்.

௧௧ கர்த்தர் தாவீதுக்கு ஒரு வாக்குறுதைய
அருளினார்.

தாவீத டம் ேநர்ைமேயாடிருப்பதாகக்
கர்த்தர் வாக்களித்தார். தாவீதன்
குடும்பத்தலிருந்து அரசர்கள்
வருவார்கள் என்று கர்த்தர் வாக்குறுத
அளித்தார்.

௧௨ கர்த்தர், “தாவீேத, உனது பள்ைளகள் என்
உடன்படிக்ைகக்கும் நான் கற்ப க்கும்
சட்டங்களுக்கும்கீழ்ப்படிந்தால்,

உன் குடும்பத்தல் யாேரனும் ஒருவர்
என்ெறன்றும் அரசராக இருப்பார்கள்”
என்றார்.
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௧௩அவரதுஆலயத்த ற்குரியஇடமாகவரும்ப
கர்த்தர் சீேயாைனத்ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

அந்த இடத்ைதேய தம்முைடய
ஆலயத்த ற்காகவரும்பனார்.

௧௪ கர்த்தர், “என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும்
இதுேவஎன்இடமாகஇருக்கும்.

நான்இருக்கப்ேபாகும்இடமாகஇதைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.

௧௫நான்இந்நகைர மிகுதயானஉணவனால்
ந ரப்ப ஆசீர்வத ப்ேபன்.

ஏைழகளுக்கும் உண்ணும் உணவு
மிகுதயாகக் கைடக்கும்.

௧௬ மீட்பனால் ஆசாரியர்கைள நான்
உடுத்துவப்ேபன்.

என்ைனப் பன்பற்றுேவார் இங்கு மிகுந்த
மக ழ்ச்ச யைடவார்கள்.

௧௭இங்குநான்தாவீைதப் பலப்படுத்துேவன்.
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்கு ஒரு
வளக்ைகஅளிப்ேபன்.

௧௮ தாவீதன் பைகவர்கைள ெவட்கத்தால்
மூடுேவன்.

ஆனால் நான் தாவீதன் அரைசப்
ெபருகும்படிெசய்ேவன்” என்றார்.

௧௩௩
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது

பாடுவதற்ெகன தாவீதுஅளித்த பாடல்களுள்
ஒன்று
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௧ சேகாதரர்கள் ஒருமித்து உட்கார்ந்து
உண்ைமயாகேவஒன்றுபடுவது

மிகவும் நல்லதும்இன்பமுமானது.
௨ அது ஆேரானின் தைலயலிருந்து

ஊற்றபட்டு,
கீேழ அவன் தாடியலும் ப றகு அவன்
வேசஷஆைடகளிலும்

வழிந்ேதாடும் வாசைனயுள்ள
எண்ெணையப் ேபான்றது.

௩ எர்ேமான் மைலயலிருந்து சீேயான்
மைலயல் வீழும் ெமன்ைமயான
மைழையப்ேபான்றுமிருக்கும்.

ஏெனனில் சீேயானில் இருந்துதான்
ந த்தய வாழ்க்ைகக்கான
ஆசீர்வாதத்ைதகர்த்தர் தந்தருளினார்.

௧௩௪
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்

பாடல்
௧ கர்த்தருைடய எல்லா ஊழியர்களும்

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
இரவுமுழுவதும்ஊழியர்களாகயநீங்கள்
ஆலயத்தல் ேசைவெசய்தீர்கள்.

௨ஊழியர்கேள,உங்கள்கரங்கைளஉயர்த்த
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

௩ கர்த்தர் உங்கைள சீேயானிலிருந்து
ஆசீர்வத ப்பாராக.

கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கனார்.
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௧௩௫
௧ கர்த்தைரத் துத ப்ேபாம்! கர்த்தருைடய

நாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்!
கர்த்தருைடய ஊழியர்கேள, அவைரத்
துதயுங்கள்!

௨ேதவனுைடயஆலயமுற்றத்தல்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ந ற்கும்
ஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.

௩ கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத்
துதயுங்கள்.

அவரது நாமத்ைதத் துதயுங்கள்,
ஏெனனில்அதுஇன்பமானது.

௪கர்த்தர்யாக்ேகாைபத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
இஸ்ரேவல்ேதவனுக்குஉரியது.

௫கர்த்தர்உயர்ந்தவர் எனநான்அறக ேறன்!
நமதுஆண்டவர்எல்லாெதய்வங்களிலும்
ேமன்ைமயானவர்!

௬ பரேலாகத்தலும், பூமியலும், கடல்களிலும்
ஆழமான.

சமுத்த ரங்களிலும், கர்த்தர் அவருக்கு
ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க றார்.

௭ பூமியன்ேமல் ேமகங்கைள ேதவன்
உண்டாக்குகறார்.

ேதவன் மின்னைலயும் மைழையயும்
உண்டாக்குகறார்.

ேதவன்காற்ைறயும்உண்டாக்குகறார்.
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௮ எக ப்தன் எல்லா முதற்ேபறான
ஆண்கைளயும்,

எல்லா முதற்ேபறான மிருகங்கைளயும்
ேதவன்அழித்தார்.

௯ எக ப்தல் ேதவன் பல அற்புதங்கைளயும்
அத சயங்கைளயும்ந கழ்த்தனார்.

பார்ேவானுக்கும் அவனது
அதகாரிகளுக்கும் ேதவன்
அக்காரியங்கைளந கழப்பண்ணினார்.

௧௦ேதவன்பலேதசங்கைளமுறயடித்தார்.
ேதவன் வல்லைமயுைடய அரசர்கைளக்
ெகான்றார்.

௧௧ எேமாரியரின் அரசனாகய சீேகாைன
ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.

பாஷானின் அரசனாகய ஓைகயும்
ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.

கானானின் எல்லா ேதசங்கைளயும்
ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.

௧௨ ேதவன் இஸ்ரேவலருக்கு அவர்களின்
ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.

அவரது ஜனங்களுக்கு ேதவன்
அத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.

௧௩ கர்த்தாேவ, உமது நாமம் என்ெறன்றும்
புகழ்வாய்ந்ததாயருக்கும்.

கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்ைம
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும்
நைனவுக்கூருவார்கள்.

௧௪கர்த்தர் ேதசங்கைளத்தண்டித்தார்.
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ஆனால் கர்த்தர் அவரது ஊழியரிடம்
தயவுைடயவராயருந்தார்.

௧௫ ப ற ஜனங்களின் ெதய்வங்கள் ெவறும்
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலுமாகய
சைலகள்மட்டுேம.

அவர்களின் ெதய்வங்கள் ஜனங்கள்
ெசய்தெவறும்சைலகள்மட்டுேம.

௧௬ சைலகளுக்கு வாய்கள் இருந்தன,
ஆனால்ேபசமுடியவல்ைல.

சைலகளுக்குக் கண்கள் இருந்தன,
ஆனால்பார்க்கமுடியவல்ைல.

௧௭ சைலகளுக்குக் காதுகள் இருந்தன,
ஆனால்ேகட்கமுடியவல்ைல.

சைலகளுக்கு மூக்குகள் இருந்தன,
ஆனால்முகர்ந்துபார்க்கமுடியவல்ைல.

௧௮ அச்சைலகைளச் ெசய்த ஜனங்களும்
அவற்ைறப் ேபாலாவார்கள்.

ஏெனனில் அச்சைலகள் அவர்களுக்கு
உதவ ேவண்டுெமன்று அவர்கள்
நம்பனார்கள்.

௧௯ இஸ்ரேவலின் குடும்பேம, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

ஆேரானின் குடும்பேம, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

௨௦ ேலவயன் குடும்பேம, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

கர்த்தைரப் பன்பற்றுேவாேர, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!
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௨௧கர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்,
அவரது வீடாகய எருசேலமிலிருந்தும்
ேபாற்றப்படுக றார்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௩௬
௧ கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத்

துதயுங்கள்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨ேதவாத ேதவைனத்துதயங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௩கர்த்தாத கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௪ ஒருவராய் அற்புதமான அத சயங்கைளச்
ெசய்க றவராக ய ேதவைனத்
துதயங்கள்!

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௫ வானங்கைள உண்டாக்குவதற்கு
ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தய
ேதவைனத்துதயங்கள்!

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௬ ேதவன் கடலின்ேமல் உலர்ந்த தைரைய
உண்டாக்கனார்.
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அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௭ ேதவன் ெபரிய ஒளிகைள (சூரிய, சந்த ர,
நட்சத்த ரங்கைள)உண்டாக்கனார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௮ ேதவன் பகைல ஆளச் சூரியைன
உண்டாக்கனார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௯ ேதவன் இரைவ ஆளச் சந்த ரைனயும்
நட்சத்த ரங்கைலயும்உண்டாக்கனார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௦ எக ப்தல் முதற்ேபறான ஆண்கைளயும்
வலங்குகைளயும் ேதவன்ெகான்றார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௧ ேதவன் இஸ்ரேவலைர எக ப்தலிருந்து
அைழத்துச்ெசன்றார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௨ேதவன்அவரது மிகுந்த வல்லைமையயும்,
ெபலத்ைதயும்காட்டினார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௩ ேதவன் ெசங்கடைல இரண்டாகப்
பளந்தார்.
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அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௪ ேதவன்இஸ்ரேவலைரக் கடலின்வழியாக
அைழத்துச்ெசன்றார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௫ ேதவன் ெசங்கடலில் பார்ேவாைனயும்
அவனதுபைடையயும்அமிழ்த்தனார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௬ ேதவன் ஜனங்கைள வனாந்தரத்தன்
வழியாக நடத்த ச் ெசன்றார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௭ ேதவன் வல்லைமயுள்ள அரசர்கைளத்
ேதாற்கடித்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௮ ேதவன் பலமுள்ள அரசர்கைளத்
ேதாற்கடித்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௯ ேதவன் எேமாரியரின் அரசனாகய
சீேகாைனத்ேதாற்கடித்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௦ ேதவன் பாஷானின் அரசனாகய ஓைகத்
ேதாற்கடித்தார்.
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அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௧ ேதவன் அவர்களது ேதசத்ைத
இஸ்ரேவலருக்குக்ெகாடுத்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௨ இஸ்ரேவலருக்குப் பரிசாக ேதவன்
அத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௩ நாம் ேதாற்டிக்கப்பட்டேபாது ேதவன்
நம்ைமநைனவுக்கூர்ந்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௪ ேதவன் நமது பைகவர்களிடமிருந்து
நம்ைமவடுவத்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௫ ேதவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
உணவளிக்க றார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௨௬பரேலாகத்தன்ேதவைனத்துதயுங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௩௭
௧ பாப ேலானின் நத களின் அருேக நாங்கள்

அமர்ந்து
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சீேயாைனநைனத்தவாேறஅழுேதாம்.
௨அருேகயருந்தஅலரிச்ெசடிகளில் எங்கள்

கன்னரங்கைளத்ெதாங்கவ ட்ேடாம்.
௩ பாப ேலானின் எங்கைளப் ப டித்தவர்கள்

எங்கைளப்பாடச் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் எங்களிடம் மக ழ்ச்ச யான
பாடல்கைளப்பாடச் ெசான்னார்கள்.

சீேயாைனக் குறத்துப் பாடல்கைளப்
பாடச் ெசான்னார்கள்.

௪ ஆனால் ெவளிநாட்டில் நாங்கள்
கர்த்தருைடய

பாடல்கைளப்பாடமுடியவல்ைல!
௫ எருசேலேம, நான் உன்ைன எப்ேபாேதனும்

மறந்தால்,
நான் என்றும் பாடைல பாடமாட்ேடன்
என்றுநம்புக ேறன்.

௬ எருசேலேம, நான் உன்ைன எப்ேபாேதனும்
மறந்தால்,

நான்என்றும்பாேடன்.
நான் உன்ைன ஒருேபாதும்
மறக்கமாட்ேடெனனவாக்களிக்க ேறன்.

௭ஆண்டவேர ஏேதாமியர்கைளநைனயும்.
எருசேலம் வீழ்ந்த நாளில் அவர்கள்,

“அைதத் தைரமட்டமாக இடித்து
அழித்துவடுங்கள்”

என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௮பாப ேலாேனநீஅழிக்கப்படுவாய்!
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நீ ெபற ேவண்டிய தண்டைனைய
அளிக்கும்மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

எங்கைள நீ துன்புறுத்தயைதப்ேபால்
உன்ைனயும் துன்புறுத்துகற மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௯உனதுகுழந்ைதகைளஇழுத்துச்ெசன்று,
அவர்கைளப்பாைறயல்ேமாத அழிக்க ற
மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௧௩௮
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧ ேதவேன, என் முழு இருதயத்ேதாடும்
உம்ைமத்துத க்க ேறன்.

எல்லாெதய்வங்களின்முன்பாகவும்நான்
உமதுபாடல்கைளப்பாடுேவன்.

௨ ேதவேன, உமது பரிசுத்த ஆலயத்த ற்கு
ேநராக நான்குனிந்துவணங்குேவன்.

நான் உமது நாமத்ைதயும், உண்ைம
அன்ைபயும் ேநர்ைம ையயும்
துத ப்ேபன்.

உமது வார்த்ைதயன் வல்லைமயால் நீர்
புகழ்ெபற்றவர். இப்ேபாது நீர் அைத
இன்னமும்ேமன்ைமயாகச்ெசய்தீர்.

௩ ேதவேன, உதவக்காக நான் உம்ைமக்
கூப்ப ட்ேடன்.

நீர் எனக்குப் பதல் தந்தீர்! நீர் எனக்குப்
ெபலன்அளித்தீர்.

௪ கர்த்தாேவ, நீர் ெசால்கன்றவற்ைறக்
ேகட்கும்ேபாது
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பூமியன் எல்லா அரசர்களும் உம்ைமத்
துத ப்பார்கள்.

௫அவர்கள்கர்த்தருைடயவழிையக்குற த்துப்
பாடுவார்கள்.

ஏெனனில் கர்த்தருைடய மகைம மிக
ேமன்ைமயானது.

௬ேதவன்மிகமுக்கயமானவர்.
ஆனால் அவர் தாழ்ைமயான
ஜனங்களுக்காக கவைலப்படுக றார்.

ெபருைமக்காரர்கள் ெசய்வைத
ேதவன் அறகறார். ஆனால் அவர்
அவர்களிடமிருந்து ெவகுதூரம்
வலகயருக்க றார்.

௭ ேதவேன, நான் ெதால்ைலயல்
ச க்குண்டால், என்ைன உயேராடு
வாழவடும்.

என் பைகவர்கள் என்னிடம்
ேகாபமாயருந்தால், அவர்களிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௮ கர்த்தாேவ, நீர் வாக்களித்தவற்ைற
எனக்குத்தாரும்.

கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்பு
என்ெறன்றும்ெதாடரும்.

கர்த்தாேவ, நீர் எங்கைள உண்டாக்கனீர்,
எனேவஎங்கைளவ ட்டுவ டாேதயும்!

௧௩௯
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று
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௧கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனேசாத த்தீர்.
என்ைனப் பற்றய எல்லாவற்ைறயும் நீர்
அற க றீர்.

௨ நான் உட்காரும்ெபாழுதும் எழும்ெபாழுதும்
நீர்அற க றீர்.

ெவகுதூரத்தலிருந்ேத எனது
எண்ணங்கைளநீர்அற க றீர்.

௩ கர்த்தாேவ, நான் ேபாகுமிடத்ைதயும் நான்
படுக்கும்இடத்ைதயும்நீர்அற க றீர்.

நான் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்ைறயும் நீர்
அற க றீர்.

௪ கர்த்தாேவ, நான் ெசால்ல வரும்பும்
வார்த்ைதகள்

என் வாயலிருந்து ெவளிவரும் முன்ேப
நீர்அற க றீர்.

௫ கர்த்தாேவ, என்ைனச் சுற்றலும், எனக்கு
முன்புறமும்பன்புறமும்நீர்இருக்க றீர்.

நீர் உமது ைககைள என் மீது
ெமன்ைமயாகைவக்க றீர்.

௬ நீர் அற கன்றவற்ைறக் கண்டு நான்
ஆச்சரியப்படுக ேறன்.

நான் புரிந்துக்ெகாள்வதற்கு மிகவும்
அத கமானதாகஅதுஉள்ளது.

௭ நான் ேபாகுமிடெமல்லாம் உமது ஆவ
உள்ளது.

கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடமிருந்து தப்ப ச்
ெசல்லமுடியாது.

௮ கர்த்தாேவ, நான் பரேலாகத்த ற்கு ஏற ச்
ெசன்றாலும்நீர்அங்குஇருக்கறீர்.
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மரணத்தன் இடத்த ற்கு நான் கீழிறங்க ச்
ெசன்றாலும்நீர்அங்கும்இருக்கறீர்.

௯ கர்த்தாேவ, சூரியன் உதக்கும் க ழக்க ற்கு
நான் ெசன்றாலும் நீர் அங்ேக
இருக்க றீர்.

நான் ேமற்ேக கடலுக்குச் ெசன்றாலும் நீர்
அங்ேகயும்இருக்க றீர்.

௧௦ அங்கும் உமது வலது ைக என்ைனத்
தாங்கும்,

என் ைககைளப் ப டித்து நீர்
வழிநடத்துக றீர்.

௧௧ கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடமிருந்து
ஒளிந்துக்ெகாள்ளமுயன்றாலும்,

பகல்இரவாக மாற ப்ேபாய ற்று.
“இருள் கண்டிப்பாக என்ைன
மைறத்துக்ெகாள்ளும்” என்ேபன்.

௧௨ஆனால்கர்த்தாேவ,
இருளும் கூட உமக்கு இருளாக
இருப்பதல்ைல.

இரவும் பகைலப்ேபால உமக்கு
ெவளிச்சமாயருக்கும்.

௧௩ கர்த்தாேவ, நீேர என் முழு சரீரத்ைதயும்
உண்டாக்கனீர்.

என் தாயன் கருவல் நான்
இருக்கும்ேபாேத நீர் என்ைனப் பற்றய
எல்லாவற்ைறயும்அற ந்தருக்க றீர்.

௧௪கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்!
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நீர் என்ைன வயக்கத்தக்க, அற்புதமான
வைகயல்உண்டாக்கயருக்க றீர்.

நீர் ெசய்தைவஅற்புதமானைவ என்பைத
நான்நன்குஅற ேவன்!

௧௫ நீர் என்ைனப்பற்றய எல்லாவற்ைறயும்
அறகறீர்.

என் தாயன் கருவல் மைறந்தருந்து
என் சரீரம் உருெவடுக்கும்ேபாது
என் எலும்புகள் வளர்வைத நீர்
கவனித்தருக்க றீர்.

௧௬ என் சரீரத்தன் அங்கங்கள் வளர்வைத நீர்
கவனித்தீர்.

உமது புத்தகத்தல் நீர் அைவகள்
எல்லாவற்ைறயும்பட்டியல்இட்டீர்.

நீர் என்ைன ஒவ்ெவாரு நாளும்
கவனித்தீர். அவற்றல் ஒன்றும்
காணாமற்ேபாகவல்ைல.

௧௭உமதுஎண்ணங்கள்எனக்கு
முக்கயமானைவேதவேன,
உமக்குமிகுதயாகத்ெதரியும்.

௧௮ நான் அவற்ைற எண்ண ஆரம்ப த்தால்
அைவ மணைலக்காட்டிலும்
அதகமாயருக்கும்.

நான் வழிக்கும்ேபாது இன்னும்
உம்ேமாடுகூடஇருக்க ேறன்.

௧௯ேதவேன,ெகட்டஜனங்கைளக்ெகால்லும்.
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அக்ெகாைலக்காரைர என்னிடமிருந்து
அகற்றவடும்.

௨௦ அத்தீேயார் உம்ைமக் குற த்துத்
தீயவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

அவர்கள் உம் நாமத்ைத குறத்துத்
தீயவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

௨௧ கர்த்தாேவ, உம்ைம ெவறுப்ேபாைர நான்
ெவறுக்க ேறன்.

உமக்ெகத ராகத் தரும்புேவாைர நான்
ெவறுக்க ேறன்.

௨௨ அவர்கைள முற்றலும் நான்
ெவறுக்க ேறன்.

உம்ைமப் பைகப்பவர்கள் எனக்கும்
பைகவர்கேள.

௨௩ கர்த்தாேவ, என்ைனப் பார்த்து என்
இருதயத்ைதஅற ந்துெகாள்ளும்.

என்ைனச் ேசாத த்து என் நைனவுகைள
அறந்துெகாள்ளும்.

௨௪ என்னிடம் ெகாடிய எண்ணங்கள்
உள்ளனவாஎனப்பாரும்.

ந த்தயத்த ற்குரிய பாைதயல் என்ைன
வழிநடத்தும்.

௧௪௦
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

துத ப் பாடல்
௧கர்த்தாேவ,என்ைனப்ெபால்லாதவர்களிடமிருந்து

காப்பாற்றும்.
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ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௨ அந்த ஜனங்கள் ெபால்லாதவற்ைறச்
ெசய்யத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள் எப்ேபாதும் சண்ைடய ட
ஆரம்ப க்க றார்கள்.

௩ அவர்களது நாவுகள் வஷமுள்ள
பாம்புகைளப் ேபான்றைவ.

அவர்களது நாவுகளின் கீழ் பாம்பன்
வஷம்இருக்கும்.

௪ கர்த்தாேவ, ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

அவர்கள் என்ைனத் துரத்த என்ைனக்
காயப்படுத்தமுயல்கறார்கள்.

௫ அப்ெபருைமக்காரர்கள் எனக்காக ஒரு
கண்ணிையைவத்தார்கள்.

என்ைனப் ப டிக்க அவர்கள் ஒரு
வைலையவ ரித்தார்கள்.

அவர்கள் என் பாைதயல் ஒரு
கண்ணிையைவத்தார்கள்.

௬கர்த்தாேவ, நீேர என்ேதவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் என் ெஜபத்த ற்குச்
ெசவெகாடும்.

௭கர்த்தாேவ, நீர் என்ெபலனானஆண்டவர்.
நீேர என்மீட்பர்.
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ேபாரில் என் தைலையக் காக்கும்
கவசத்ைதப்ேபான்றுஇருக்கறீர்.

௮ கர்த்தாேவ, அந்தத் தீய ஜனங்கள்
ெபற வரும்புகன்றவற்ைற ெபற
அனுமதக்காதரும்.

அவர்கள் த ட்டங்கள் ெவற்றயைடயாமல்
ேபாகச் ெசய்யும்.

௯ கர்த்தாேவ, என் பைகவர்கள் ெவற்ற ப்
ெபறவ டாேதயும்.

அந்த ஜனங்கள் தீய காரியங்கைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

ஆனால் அத்தீைமகள் அவர்களுக்ேக
ேநரிடுமாறுெசய்யும்.

௧௦ெநருப்புத்தழைலஅவர்கள்தைலயன்மீது
ஊற்றும்.

என்பைகவர்கைளெநருப்பல்வீசும்.
அவர்கைளக்குழியல்தள்ளும்,
அவர்கள் மீண்டும் ெவளிேயற வராதபடி
ெசய்யும்.

௧௧ கர்த்தாேவ, அப்ெபாய்யர்கைள
வாழவ டாேதயும்.

அத்தீேயாருக்குத் தீைமகள் ந கழச்
ெசய்யும்.

௧௨ கர்த்தர் ஏைழகைளத் தக்கபடி
நயாயந்தீர்ப்பார் எனநான்அற ேவன்.

ேதவன்தக்கற்ேறாருக்குஉதவுவார்.
௧௩ கர்த்தாேவ, நல்ேலார் உமது நாமத்ைதத்

துத ப்பார்கள்.



சங்கீதம்௧௪௧:௧ cd சங்கீதம்௧௪௧:௫

நல்ேலார்உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

௧௪௧
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ கர்த்தாேவ, நான் உதவக்காக உம்ைமக்
கூப்படுக ேறன்.

நான் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்யும்ேபாது,
எனக்குச்ெசவெகாடும்.

வைரவாக எனக்குஉதவும்!
௨ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைத ஏற்றுக்

ெகாள்ளும்.
எரியும் நறுமணப் ெபாருள்களின்
பரிைசப் ேபாலவும், மாைலயன்
பலியாகவும்அதுஇருக்கட்டும்.

௩ கர்த்தாேவ, நான் கூறுபவற்றல் கட்டுப்
பாட்ேடாடிருக்க எனக்குஉதவும்.

நான் கூறுபவற்றல் கவனமாக இருக்க
எனக்குஉதவும்.

௪ தீயவற்ைற ெசய்ய நான்
வரும்பாதருக்கும்படி பாரும்.

தீேயார் தவறுகைளச் ெசய்யும்ேபாது
அவர்கேளாடு ேசராதருக்குமாறு
என்ைனத்தடுத்துவடும்.

தீேயார் களிப்ேபாடு ெசய்யும்
காரியங்களில்நான்பங்குெகாள்ளாதருக்கும்படி
ெசய்யும்.

௫ நல்லவன் ஒருவன் என்ைனத் தருத்த
முடியும்.
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அதுஅவன்நற்ெசயலாகும்.
உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் என்ைன

வமர்ச க்கட்டும்.
அது அவர்கள் ெசய்யத்தக்க நல்ல
காரியமாகும்.

நான்அைதஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் தீேயார் ெசய்யும்
தீயவற்றற்ெகத ராக நான் எப்ேபாதும்
ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

௬அவர்களின்அரசர்கள்தண்டிக்கப்படட்டும்.
அப்ேபாது நான் உண்ைம ேபச ேனன்
என்பைதஜனங்கள்அறவார்கள்.

௭ ஜனங்கள் நலத்ைதத் ேதாண்டி
உழுவார்கள், ேசற்ைற எங்கும்
பரப்புவார்கள்.

அவ்வாேற கல்லைறயல் எங்கள்
எலும்புகளும்எங்கும்பரந்துக டக்கும்.

௮ என் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, நான்
உதவக்காக உம்ைம ேநாக்க ப்
பார்ப்ேபன்.

நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
தயவுெசய்துஎன்ைனமரிக்கவ டாேதயும்.

௯ தீேயார் எனக்குக் கண்ணிகைள
ைவத்தார்கள்.

அவர்கள் கண்ணிகளில் நான் வழாதபடி
ெசய்யும்.

அவர்கள் என்ைனக் கண்ணிக்குள்
அகப்படுத்தாதபடி பாரும்.
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௧௦ நான் பாத க்கப்படாது நடந்து ெசல்ைகயல்
ெகட்ட

ஜனங்கள் தங்கள் கண்ணிக்குள்
தாங்கேளவழட்டும்.

௧௪௨
தாவீதன் பாடல்களில் ஒன்று. அவன்

குைகயலிருந்தேபாதுெசய்தெஜபம்
௧ நான் கர்த்தைர உதவக்காகக்

கூப்படுேவன்.
நான்கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்ேவன்.

௨ நான் கர்த்தரிடம் என் ச க்கல்கைளச்
ெசால்ேவன்.

நான் கர்த்தரிடம் என் ெதால்ைலகைளச்
ெசால்ேவன்.

௩ என் பைகவர்கள் எனக்குக் கண்ணி
ைவத்தருக்க றார்கள்.

நான் எல்லாவற்ைறயும் வ ட்டுவ டத்
தயாராயருக்க ேறன்.

ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு
நடக்கன்றவற்ைறஅற ந்தருக்க றார்.

௪ நான் சுற்றலும் பார்த்ேதன், என்
நண்பர்கைளக்காணவல்ைல.

எனக்கு ஓடிச் ெசல்ல இடமில்ைல.
என்ைனக் காப்பாற்ற முயல்பவர்
எவருமில்ைல.

௫ எனேவ நான் கர்த்தரிடம் உதவக்காக
அழுேதன்.

கர்த்தாேவ, நீேர என்பாதுகாப்ப டம்.
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கர்த்தாேவ, என்ைனத் ெதாடர்ந்து
வாழவ டஉம்மால்ஆகும்.

௬ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும். நீர்
எனக்குமிகுதயாகத் ேதைவப்படுக றீர்.

என்ைனத் துரத்த வருகற
ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

அவர்கள் என்ைனக் காட்டிலும் மிகுந்த
பலவான்கள்.

௭ இந்தக் கண்ணியலிருந்து தப்ப ச்ெசல்ல
எனக்குஉதவும்.

அப்ேபாது நான் உமது நாமத்ைதத்
துத ப்ேபன்.

நீர் என்ைனக் கவனித்து வந்ததால்
நல்ேலார் என்ேனாடு ேசர்ந்து
ெகாண்டாடுவார்கள்.

௧௪௩

தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று
௧கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.

என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
நீர் என்ெஜபத்த ற்குப் பதல்தாரும்.
நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவரும்
ேநர்ைமயானவருமானவர் என்பைத
எனக்குக்காட்டும்.

௨ உமது ஊழியனாகய என்ைன
நயாயந்தீர்க்காேதயும்.
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என் ஆயுள் முழுவதும் ஒருேபாதும்
களங்கமற்றவன் என நான்
நயாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடன்.

௩ ஆனாலும் என் பைகவர்கள் என்ைனத்
துரத்துகறார்கள்.

அவர்கள் என் உயைர புழுத க்குள்
தள்ளிவ ட்டார்கள்.

அவர்கள் நீண்ட காலத்த ற்கு
முன் மரித்ேதாைரப்ேபான்று
என்ைன இருண்ட கல்லைறக்குள்
தள்ளுகறார்கள்.

௪ நான் எல்லாவற்ைறயும் வ ட்டுவ டத்
துணிக ேறன்.

என் ைதரியத்ைத நான்
இழந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.

௫ ஆனால் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்
நகழ்ந்த காரியங்கைள நான்
நைனவுக்கூருக ேறன்.

நீர் ெசய்த பலக் காரியங்கைளயும் நான்
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

உமது மிகுந்த வல்லைமயால் நீர்
ெசய்தக் காரியங்கைளக் குறத்து நான்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

௬ கர்த்தாேவ, நான் என் கரங்கைளத் தூக்க ,
உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

வறண்ட நலம் மைழக்காக எத ர்
ேநாக்கயருப்பைதப்ேபால
நான் உமது உதவக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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௭வைரயும், கர்த்தாேவ, எனக்குபதல்தாரும்.
நான்என்ைதரியத்ைதஇழந்ேதன்.
என்னிடமிருந்து அகன்று
தரும்பவ டாேதயும்.

கல்லைறயல் மாண்டுக டக்கும்
மரித்ேதாைரப்ேபான்று நான்
மரிக்கவ டாேதயும்.

௮கர்த்தாேவ, இக்காைலயல்உமதுஉண்ைம
அன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.

நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
நான் ெசய்யேவண்டியவற்ைற எனக்குக்
காட்டும்.

நான் என் உயைர உமது ைககளில்
தருக ேறன்.

௯ கர்த்தாேவ, நான் பாதுகாப்பு நாடி உம்மிடம்
வருக ேறன்.

என் பைகவர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௧௦ நான் ெசய்யேவண்டுெமன நீர்
வரும்புகன்றவற்ைற எனக்குக்
காட்டும்.

நீேர என்ேதவன்.
௧௧கர்த்தாேவ, என்ைனவாழவடும்.

அப்ேபாது ஜனங்கள் உமது நாமத்ைதத்
துத ப்பார்கள்.

நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவெரன்பைத
எனக்குக்காட்டும்.

என் பைகவர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.
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௧௨ கர்த்தாேவ, உமது அன்ைப எனக்குக்
காட்டும்.

என்ைனக் ெகால்ல முயல்கற என்
பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்.

ஏெனனில் நான்உமதுஊழியன்.

௧௪௪
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧கர்த்தர் என்கன்மைல.
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

கர்த்தர் என்ைனப் ேபாருக்குப்
பழக்கப்படுத்துகறார்.

கர்த்தர் என்ைன யுத்தத்த ற்குப்
பழக்குவக்க றார்.

௨ கர்த்தர் என்ைன ேநச த்து என்ைனப்
பாதுக்காக்க றார்.

மைலகளின் உயரத்தல் கர்த்தேர என்
பாதுகாப்ப டம்.

கர்த்தர் என்ைனவடுவக்கறார்.
கர்த்தர் எனதுேகடகம்.

நான்அவைர நம்புக ேறன்.
நான் என் ஜனங்கைள ஆள்வதற்குக்
கர்த்தர்உதவுகறார்.

௩ கர்த்தாேவ, நீர் ஏன் ஜனங்கைள
முக்கயமானவர்களாகக் கருதுகறீர்?

நீர்ஏன்அவர்கைளக்கண்ேணாக்க க்ெகாண்டு
இருக்கறீர்?
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௪ ஊதும் காற்ைறப்ேபான்று ஒருவனின்
வாழ்க்ைகஉள்ளது.

மைறயும் ந ழைலப் ேபான்றது மனித
வாழ்க்ைக.

௫ கர்த்தாேவ, வானங்கைளக் க ழித்துக் கீேழ
வாரும்.

மைலகைளத் ெதாடும், அவற்றலிருந்து
புைகஎழும்பும்.

௬ கர்த்தாேவ, மின்னைல அனுப்ப என்
பைகவர்கைளஓடிவ டச்ெசய்யும்.

உமது “அம்புகைளச்” ெசலுத்த அவர்கள்
ஓடிப்ேபாகச் ெசய்யும்.

௭ கர்த்தாேவ, பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க
வந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!

பைகவர்களின் கடலில் நான்
அமிழ்ந்துேபாகவ டாேதயும்.

இந்த அந்நயர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௮இப்பைகவர்கள்ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள் உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்
கூறுகறார்கள்.

௯ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் அற்புதமான
காரியங்கைளப்பற்ற நான் ஒரு புதய
பாடைலப் பாடுேவன்.

நான் உம்ைமத் துத ப்ேபன். பத்து நரம்பு
வீைணையநான்மீட்டுேவன்.
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௧௦ அரசர்கள் ேபார்களில் ெவற்ற காண,
கர்த்தர்உதவுகறார்.

பைகவர்களின் வாள்களிலிருந்து கர்த்தர்
அவரது ஊழியனாகய தாவீைதக்
காப்பாற்றனார்.

௧௧ இந்த அந்நயர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

இப்பைகவர்கள்ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள் உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்
கூறுகறார்கள்.

௧௨ நம் இளமகன்கள் பலத்த மரங்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.

நம் இளமகள்கள் அரண்மைனயன்
அழகய அலங்கார ஒப்பைனகைளப்
ேபான்றருக்க றார்கள்.

௧௩ நம் களஞ்சயங்கள் பலவைக
தானியங்களால்ந ரம்பயருக்கன்றன.

நம் வயல்களில் ஆய ரமாய ரம் ஆடுகள்
உள்ளன.

௧௪நம்வீரர்கள்பாதுகாப்பாயருக்க றார்கள்.
எந்தப் பைகவனும் உள்ேள நுைழய
முயலவல்ைல.

நாங்கள்ேபாருக்குச்ெசல்லவல்ைல.
ஜனங்கள் நம் ெதருக்களில் கூக்குரல்
எழுப்பவல்ைல.

௧௫ இத்தைகய காலங்களில் ஜனங்கள்
மிகவும்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
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கர்த்தர் அவர்கள் ேதவனாக
இருக்கும்ேபாது ஜனங்கள் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௧௪௫
தாவீதன்ெஜபங்களுள்ஒன்று

௧ என் ேதவனும் அரசருமாகய உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

உமது நாமத்ைத நான் என்ெறன்றும்
எப்ேபாதும் ேபாற்றுக ேறன்.

௨ நான் ஒவ்ெவாரு நாளும் உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

நான் உமது நாமத்ைத என்ெறன்றும்
எப்ேபாதும்துத க்க ேறன்.

௩கர்த்தர் ெபரியவர்.
ஜனங்கள் அவைர அத கம்
துத க்க றார்கள்.

அவர் ெசய்க ற ெபருங்காரியங்கைள
நாம் எண்ணமுடியாது.

௪கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் காரியங்களுக்காக
ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்றும்
எப்ேபாதும்துத ப்பார்கள்.

நீர் ெசய்யும் உயர்ந்த காரியங்கைளக்
குறத்துஅவர்கள்ெசால்வார்கள்.

௫ உமது ெபருைமக்குரிய ேதாற்றமும்
மகைமயும்அற்புதமானைவ.

உமது அத சயங்கைளப் பற்ற நான்
ெசால்ேவன்.
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௬ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் வயக்கத்தக்க
காரியங்கைளப்பற்ற ஜனங்கள்
ெசால்வார்கள்.

நீர் ெசய்யும் ேமன்ைமயான
காரியங்கைளப்பற்ற நான்
ெசால்ேவன்.

௭ நீர் ெசய்யும் நல்ல காரியங்கைளப்பற்ற
ஜனங்கள்ெசால்வார்கள்.

உமது நன்ைமையப்பற்ற ஜனங்கள்
பாடுவார்கள்.

௮கர்த்தர் தயவும்இரக்கமுமுள்ளவர்.
கர்த்தர் ெபாறுைமயும் மிகுந்த
அன்புமுள்ளவர்.

௯கர்த்தர் எல்ேலாருக்கும்நல்லவர்.
ேதவன் தாம் உண்டாக்கன
எல்லாவற்றற்கும் அவரது
இரக்கத்ைதக்காட்டுக றார்.

௧௦கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்பைவயாவும்உமக்குத்
துத கைளக்ெகாண்டுவரும்.

உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் உம்ைம
ஆசீர்வத க்க றார்கள்.

௧௧உமதுஅரசுஎவ்வளவுேமன்ைமயானதுஎன
அவர்கள்ெசால்வார்கள்.

நீர் எவ்வளவு ேமன்ைமயானவர் என்பைத
அவர்கள்ெசால்வார்கள்.

௧௨ கர்த்தாேவ, அப்ேபாது ப றர் நீர் ெசய்யும்
உயர்ந்த காரியங்கைளப்பற்ற
அற ந்துெகாள்க றார்கள்.
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உமது அரசு எவ்வளவு ேமன்ைமயும்
அற்புதமுமானது என்பைத அவர்கள்
அற ந்துெகாள்க றார்கள்.

௧௩ கர்த்தாேவ, உமது அரசு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

நீர் என்ெறன்றும்அரசாளுவீர்.
௧௪ கர்த்தர் வீழ்ந்து க டக்கன்ற ஜனங்கைளத்

தூக்கவடுகறார்.
கர்த்தர் ெதால்ைலயல் ச க்குண்ட
ஜனங்களுக்குஉதவுகறார்.

௧௫ கர்த்தாேவ, தங்கள் உணவுக்காக
எல்லா உய ரினங்களும் உம்ைம
ேநாக்கயருக்கன்றன.

அவற்றற்குத் தக்க ேநரத்தல் நீர்
உணவளிக்க றீர்.

௧௬கர்த்தாேவ, நீர்உமதுைககைளத்தறந்து,
ஒவ்ெவாரு உய ரினத்த ற்கும்
ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்க றீர்.

௧௭கர்த்தர் ெசய்கன்றஎல்லாம் நல்லைவேய.
அவர்ெசய்பைவஎல்லாம்அவர்எவ்வளவு
நல்லவர் என்பைதக்காட்டும்.

௧௮ கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்க ற
ஒவ்ெவாருவனிடமும் அவர்
ெநருக்கமுள்ளவராயருக்க றார்.

உண்ைமயாகேவ அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்க றஒவ்ெவாருவரிடமும்
அவர்ெநருக்கமுள்ளவராயருக்க றார்.
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௧௯ கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவார்
வரும்புகன்றவற்ைறச்ெசய்க றார்.

கர்த்தர் தம்ைமப் பன் பற்றுேவாருக்குச்
ெசவெகாடுக்க றார்.

அவர்களின் ெஜபங்களுக்கு
அவர் பதலளித்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகறார்.

௨௦ கர்த்தர் தம்ைம ேநச க்க ற
ஒவ்ெவாருவைரயும்காப்பாற்றுகறார்.

ஆனால்கர்த்தர் தீேயாைரஅழிக்க றார்.
௨௧நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்!

என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவரது
பரிசுத்த நாமத்ைத ஒவ்ெவாருவரும்
துத க்கேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன்.

௧௪௬
௧கர்த்தைரதுத !

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
௨ என் வாழ்க்ைக முழுவதும் நான் கர்த்தைரத்

துத ப்ேபன்.
என் வாழ்க்ைக முழுவதும் நான்
அவருக்குத்துத கைளப்பாடுேவன்.

௩ உதவக்காக உங்கள் தைலவர்கைள
சார்ந்த ராதீர்கள்.

ஜனங்கைள நம்பாதீர்கள்.
ஏெனனில் ஜனங்கள் உங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியாது.

௪ஜனங்கள்மரித்தபன்புைதக்கப்படுவார்கள்.
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அப்ேபாது உதவ ெசய்வதற்கான
அவர்கள் த ட்டங்கள் எல்லாம்
மைறந்துேபாகும்.

௫ ஆனால் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டுகற
ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அந்தஜனங்கள்அவர்களின்ேதவனாகய
கர்த்தைர சார்ந்தருக்க றார்கள்.

௬ கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும்
உண்டாக்கனார்.

கர்த்தர் கடைலயும் அதலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும்உண்டாக்கனார்.

கர்த்தர் அவற்ைற என்ெறன்றும்
பாதுகாப்பார்.

௭ஒடுக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் நீத
வழங்குகறார்.

ேதவன்ஏைழகளுக்குஉணவளிக்க றார்.
சைறகளில்பூட்டிைவக்கப்பட்டஜனங்கைளக்

கர்த்தர்வடுவக்க றார்.
௮குருடர் மீண்டும் காண்பதற்குக் கர்த்தர்
உதவுகறார்.

ெதால்ைலயல் ச க்குண்ட ஜனங்களுக்குக்
கர்த்தர்உதவுகறார்.

கர்த்தர் நல்ேலாைர ேநச க்க றார்.
௯ நம் நாட்டிலுள்ள அந்நயர்கைளக் கர்த்தர்

காப்பாற்றுகறார்.
வதைவகைளயும் அநாைதகைளயும்
கர்த்தர் கவனித்துக்காக்க றார்.

ஆனால்கர்த்தர் தீேயாைரஅழிக்க றார்.
௧௦கர்த்தர் என்ெறன்றும்அரசாளுவார்!



சங்கீதம்௧௪௭:௧ cdxiv சங்கீதம்௧௪௭:௬

சீேயாேன, உன் ேதவன் என்ெறன்றும்
எப்ேபாதும்அரசாளுவார்!

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௪௭
௧ கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத்

துதயுங்கள்.
எங்கள் ேதவனுக்கு துதகைளப்
பாடுங்கள்.

அவைரத் துத ப்பது நல்லதும்
களிப்புமானது.

௨கர்த்தர் எருசேலைமக்கட்டினார்.
சைறப் ப டித்துச் ெசல்லப்பட்ட
இஸ்ரேவலைர ேதவன் மீண்டும்
அைழத்துவந்தார்.

௩ ேதவன் அவர்களின் உைடந்த
இருதயங்கைளக்குணமாக்க ,

அவர்கள்காயங்கைளக்கட்டுக றார்.
௪ ேதவன் நட்சத்த ரங்களின்

எண்ணிக்ைகையஅறகறார்.
ஒவ்ெவான்றன் ெபயைரயும்
ெதரிந்தருக்க றார்.

௫நம்ஆண்டவர்மிகவும் ேமன்ைமயானவர்.
அவர்மிகவும்வல்லைமயுள்ளவர்.
அவர் அறக ற காரியங்களுக்கு
எல்ைலயல்ைல.

௬கர்த்தர் எளிேயாைரத் தாங்க உதவுகறார்.
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ஆனால் அவர் தீேயாைர
அவமானப்படுத்துகறார்.

௭கர்த்தருக்குநன்ற ெசால்லுங்கள்.
கன்னரங்களால் நமது ேதவைனத்
துதயுங்கள்.

௮ ேதவன் வானத்ைத ேமகங்களால்
ந ரப்புக றார்.

ேதவன் பூமிக்காக மைழையப்
ெபய்யப்பண்ணுகறார்.

ேதவன்மைலகளின் ேமல் புல்வளரும்படி
ெசய்க றார்.

௯ேதவன்மிருகங்களுக்குஉணவளிக்க றார்.
ேதவன் பறைவக் குஞ்சுகளுக்கு
உணவூட்டுகறார்.

௧௦ேபார்க்குதைரகளும்
வல்லைமயுள்ள வீரர்களும் அவைர
மக ழ்ச்ச ப்படுத்தமாட்டார்கள்.

௧௧ கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்க ற ஜனங்கள்
அவைரமக ழ்ச்ச யாக்குக றார்கள்.

அவரது உண்ைம அன்ைப நம்புக ற
ஜனங்கைளக் கண்டு அவர்
சந்ேதாஷமைடக றார்.

௧௨எருசேலேம, கர்த்தைரத்துத !
சீேயாேன,உன்ேதவைனத்துத !

௧௩ எருசேலேம, ேதவன் உன் கதவுகைள
உறுத யாக்குகறார்.

ேதவன் உன் நகரத்தன் ஜனங்கைள
ஆசீர்வத க்க றார்.
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௧௪ உன் நாட்டிற்கு ேதவன் சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தார்.

எனேவ பைகவர்கள் ேபாரில் உன்
நாட்டுத் தானியத்ைதக் கவர்ந்து
ெசல்லவல்ைல.

உனக்கு உணவற்குத் ேதைவயான
தானியம்மிகுதயாகஇருக்க றது.

௧௫பூமிக்கு ேதவன்கட்டைளயடுகறார்.
அதுஉடேனகீழ்ப்படிக றது.

௧௬ நலம் கம்பளிையப்ேபான்று
ெவண்ைமயாகும்வைர ேதவன்
பனிையவழப்பண்ணுகறார்.

உைறந்த பனி காற்றனூேட
தூசையப்ேபால வீசும்படி ேதவன்
ெசய்க றார்.

௧௭ேதவன்வானத்தலிருந்துகற்கைளப்ேபால
கல்மைழையெபய்யப் பண்ணுகறார்.

அவர் அனுப்பும் குளிைரத்
தாங்க க்ெகாள்ள ஒருவனாலும்
ஆகாது.

௧௮ அப்ேபாது, ேதவன் மற்ெறாரு
கட்டைளையத் தருகறார், உடேன
ெவப்பமானகாற்றுமீண்டும்வீசுகறது.

பனி உருகுகறது, தண்ணீர் பாய்ந்ேதாடத்
ெதாடங்குகறது.

௧௯ ேதவன் யாக்ேகாப ற்குத் தமது
கட்டைளகைளக்ெகாடுத்தார்.
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ேதவன் இஸ்ரேவலுக்கு அவரது
சட்டங்கைளக்ெகாடுத்தார்.

௨௦ ேதவன் ேவெறந்த ேதசத்த ற்கும் இைதச்
ெசய்யவல்ைல.

ேதவன் ேவெறந்தஜனங்களுக்கும் தனது
சட்டங்கைளப் ேபாத க்கவல்ைல.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௪௮
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேமேலயுள்ளேதவதூதர்கேள,

பரேலாகத்தலிருந்து கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

௨ ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

அவரது ேசைனகள்* எல்ேலாரும்
அவைரத்துதயுங்கள்!

௩ சூரியனும் சந்த ரனும் கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

நட்சத்த ரங்களும்வானின்வளக்குகளும்
அவைரத்துதயுங்கள்!

௪மிகஉயரத்தலுள்ளபரேலாகேமகர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

வானின் ேமலுள்ள ெவள்ளங்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்!

* ௧௪௮:௨: அவரது ேசைனகள் “ேதவதூதர்கள்” அல்லது
“நட்சத்த ரங்களும் க ரகங்களும்” அல்லது “பைட வீரர்கள்”
எனப்ெபாருள்தரும்.
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௫கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத .
ஏெனனில் ேதவன் கட்டைளய ட்டேபாது,
நாெமல்ேலாரும் பைடக்கப்பட்ேடாம்!

௬ இைவயைனத்தும் என்ெறன்றும்
ெதாடருமாறு ேதவன்ெசய்தார்.

என்றும் முடிவைடயாத சட்டங்கைள
ேதவன்உண்டாக்கனார்.

௭ பூமியலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!

சமுத்த ரத்தன் ெபரிய வலங்குகேள,
கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௮ ேதவன் ெநருப்ைபயும் கல்மைழையயும்
பனிையயும்

புைகையயும் எல்லாவதமான
புயற்காற்ைறயும்உண்டாக்கனார்.

௯ மைலகைளயும் குன்றுகைளயும் கனிதரும்
மரங்கைளயும்

ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவன்
உண்டாக்கனார்.

௧௦ எல்லாக் காட்டு மிருகங்கைளயும் நாட்டு
மிருகங்கைளயும்

ஊர்வனவற்ைறயும் பறைவகைளயும்
ேதவன்உண்டாக்கனார்.

௧௧ பூமியன் ேதசங்கைளயும் அரசர்கைளயும்
ேதவன்உண்டாக்கனார்.

தைலவர்கைளயும் நீத பத கைளயும்
ேதவன்உண்டாக்கனார்.

௧௨இைளஞர்கைளயும் இளம்ெபண்கைளயும்
ேதவன்உண்டாக்கனார்.
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முத ேயாைரயும் இைளேயாைரயும்
ேதவன்உண்டாக்கனார்.

௧௩கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்!
அவர் நாமத்ைதஎன்ெறன்றும்
மகைமப்படுத்துங்கள்!
பரேலாகத்தலும், பூமியலுமுள்ள
அைனத்தும்அவைரத்துத க்கட்டும்!

௧௪ ேதவன் அவரது ஜனங்கைளப்
பலப்படுத்துகறார்.

ேதவைனப் பன்பற்றுேவாைர ஜனங்கள்
வாழ்த்துவார்கள்.

ஜனங்கள் இஸ்ரேவைல
வாழ்த்துவார்கள்.

ேதவன்அவர்களுக்காகப் ேபாராடுக றார்.
கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

௧௪௯
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்த புதய காரியங்களுக்காக ஒரு

புதுப்பாடைலப் பாடுங்கள்!
அவைரப் பன்பற்றுேவார் ஒருமித்துக்
கூடும் சைபயல் அவைரத்
துத த்துப்பாடுங்கள்.

௨ தங்கைளப் பைடத்தவேராடு இஸ்ரேவல்
களிப்பைடவார்களாக.

சீேயானின் ஜனங்கள் அவர்களின்
அரசேராடுமக ழ்ந்துகளிப்பார்களாக.

௩ தம்புருக்கைளயும் வீைணகைளயும்
மீட்டுவேதாடுஆடிப்பாடி
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அந்தஜனங்கள்ேதவைனத்துதக்கட்டும்.
௪ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கேளாடு

மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்.
அவரதுஎளியஜனங்களுக்குேதவன்ஒரு
அற்புதமானகாரியத்ைதச்ெசய்தார்.

அவர்அவர்கைளமீட்டார்!
௫ ேதவைனப் பன்பற்றுேவாேர,

உங்களது ெவற்றயால் மக ழ்ந்து
களிப்பைடயுங்கள்!

படுக்ைகக்குப் ேபான பன்னரும்
மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்.

௬ ஜனங்கள் ேதவைனத் துதத்துக்
குரெலழுப்பட்டும்.

அவர்களது ைககளில் வாள்கைள
ஏந்தட்டும்.

௭ அவர்கள் ேபாய் பைகவர்கைளத்
தண்டிக்கட்டும்.

அந்த ஜனங்களிடம் ெசன்றுஅவர்கைளத்
தண்டிக்கட்டும்.

௮ ேதவனுைடய ஜனங்கள் அந்த
அரசர்களுக்கும் அங்குள்ள
முக்கயமான

ஜனங்களுக்கும் வலங்குகைளப்
பூட்டுவார்கள்.

௯ ேதவன் கட்டைளய ட்டபடி ேதவனுைடய
ஜனங்கள் அவர்கைளத்
தண்டிப்பார்கள்.
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ேதவைனப் பன்பற்றுேவார் எல்ேலாரும்
அவைரமகைமப்படுத்துவார்கள்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௫௦
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேதவைனஅவரதுஆலயத்தல்துதயுங்கள்!

பரேலாகத்தல் அவரது வல்லைமையத்
துதயுங்கள்!

௨ அவர் ெசய்க ற ெபரிய காரியங்களுக்காக
ேதவைனத்துதயுங்கள்!

அவரது எல்லா ேமன்ைமகளுக்காகவும்
அவைரத்துதயுங்கள்!

௩ எக்காளத் ெதானிேயாடு ேதவைனத்
துதயுங்கள்!

வீைணகேளாடும் சுரமண்டலத்ேதாடும்
அவைரத்துதயுங்கள்!

௪ ேதவைனத் தம்புருக்கேளாடும்
நடனத்ேதாடும்துதயுங்கள்!

நரம்புக் கருவகேளாடும் புல்லாங்
குழேலாடும்அவைரத்துதயுங்கள்!

௫ ஓைசெயழுப்பும் தாளங்கேளாடும்
ேதவைனத்துதயுங்கள்!

ேபேராைசெயழுப்பும் தாளங்கேளாடும்
அவைரத்துதயுங்கள்!
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௬ எல்லா உய ரினங்களும் கர்த்தைரத்
துத க்கட்டும்!

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
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