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சங்கீதம 68:1  ததவன எழுந்தருளுவவார,  அவருடடைய சத்துருக்கள
சிதறுண்ட,  அவடரைப படகக்கிறவரகள அவருக்க முனபவாக
ஓடிபதபவாவவாரகள.

சங்கீதம 5:9,10 அவரகள வவாயில உண்டம இலடல,  அவரகள உளளம
தகடபவாடளளது;  அவரகள ததவாண்டடை திறக்கபபட்டைபிதரைதக்கழ;
தங்கள நவாவினவால இச்சகம தபசுகிறவாரகள. 10 ததவதன அவரகடளக்
கற்றவவாளிகளவாகத் தீரும;  அவரகள தங்கள ஆதலவாசடனகளவாதலதய
விழுமபடிதசய்யும;  அவரகள துதரைவாகங்களினுடடைய
திரைட்சியினிமித்தம அவரகடளத் தளளிவிடம;  உமக்க விதரைவாதமவாய்க்
கலகமபண்ணினவாரகதள.

சங்கீதம 7:1,2  என ததவனவாகிய கரத்தவாதவ,  உமடம நமபியிருக்கிதறன;
எனடனத் துனபபபடத்துகிறவரகள எலலவாருக்கம எனடன விலக்கி
இரைட்சியும. 2  சத்துரு சிங்கமதபவால என ஆத்துமவாடவப
பிடித்துக்தகவாண்டதபவாய்,  விடவிக்கிறவன இலலவாடமயவால.  அடதப
பீறவாதபடிக்க எனடனத் தபபுவியும.

சங்கீதம 11:6  துனமவாரக்கரதமல கண்ணிகடள வருஷிக்கபபண்ணுவவார:
அக்கினியும கந்தகமும கடங்தகவாடடைக் தகவாந்தளிபபும அவரகள
கடிக்கம பவாத்திரைத்தின பங்க.

சங்கீதம 18:2  கரத்தர என கனமடலயும,  என தகவாட்டடையும,  என
இரைட்சகரும,  என ததவனும நவான நமபியிருக்கிற என துருகமும,  என
தகடைகமும, என இரைட்சணியக் தகவாமபும, என உயரந்த

சங்கீதம 18:14,17  தமமுடடைய அமபுகடள எய்து,  அவரகடளச்
சிதறடித்தவார;  மினனலகடளப பிரைதயவாகித்து,  அவரகடளக்

கலங்கபபண்ணினவார.  17  எனனிலும அதிக பலவவானகளޠίிிருந்த
என பலத்த சத்துருவுக்கம எனடனப படகக்கிறவரகளுக்கம எனடன
விடவித்தவார.

சங்கீதம 18:39  யுத்தத்திற்க நீர எனடனப பலத்தவால இடடைகட்டி
எனதமல எழுமபினவரகடள என கீழ மடைங்கபபண்ணினீர.

சங்கீதம 18:45  அந்நியர முடனவிழுந்துதபவாய்,  தங்கள
அரைண்களிலிருந்து தத்தளிபபவாய்ப புறபபடகிறவாரகள.

சங்கீதம 18:48  அவதரை என சத்துருக்களுக்க எனடன விலக்கி



விடவிக்கிறவர; எனக்க விதரைவாதமவாய் எழுமபுகிறவரகளதமல எனடன
நீர உயரத்தி தகவாடடமயவான மனுஷனுக்க எனடனத் தபபுவிக்கிறீர.

சங்கீதம 23:3  அவர என ஆத்துமவாடவத் ததற்ற,  தமமுடடைய
நவாமத்தினிமித்தம எனடன நீதியின பவாடதகளில நடைத்துகிறவார.

சங்கீதம 27:11  கரத்தவாதவ,  உமது வழடய எனக்கப தபவாதித்து,  என
எதிரைவாளிகளினிமித்தம தசவ்டவயவான பவாடதயில எனடன நடைத்தும.

சங்கீதம 31:15  என கவாலங்கள உமது கரைத்திலிருக்கிறது;  என
சத்துருக்களின டகக்கம எனடனத் துனபபபடத்துகிறவரகளின
டகக்கம எனடனத் தபபுவியும.

சங்கீதம 34:4,7  நவான கரத்தடரைத் ததடிதனன,  அவர எனக்கச்
தசவிதகவாடத்து,  எனனுடடைய எலலவாப பயத்துக்கம எனடன
நீங்கலவாக்கிவிட்டைவார.  7 கரத்தருடடைய தூதன அவருக்கப
பயந்தவரகடளச் சூழப பவாளயமிறங்கி அவரகடள விடவிக்கிறவார.

சங்கீதம 34:13  உன நவாடவப தபவாலலவாபபுக்கம,  உன உதடகடளக்
கபட்டவசனிபபுக்கம விலக்கிக் கவாத்துக்தகவாள.

சங்கீதம 34:17-19  நீதிமவானகள கூபபிடமதபவாது கரத்தர தகட்ட,
அவரகடள அவரகளுடடைய எலலவா உபத்திரைவங்களுக்கம
நீங்கலவாக்கிவிடகிறவார. 18 தநவாறுங்கண்டை இருதயமுளளவரகளுக்கக்
கரத்தர சமீபமவாயிருந்து,  நருங்கண்டை ஆவியுளளவரகடள
இரைட்சிக்கிறவார. 19 நீதிமவானுக்க வரும துனபங்கள அதநகமவாயிருக்கம,
கரத்தர அடவகதளலலவாவற்றலும நினறு அவடன விடவிபபவார.

சங்கீதம 35:1-8,10 கரத்தவாதவ,  நீர என வழக்கவாளிகதளவாதடை வழக்கவாடி,
எனதனவாட யுத்தமபண்ணுகிறவரகதளவாதடை யுத்தமபண்ணும. 2  நீர
தகடைகத்டதயும பரிடசடயயும பிடித்து, எனக்க ஒத்தவாடசயவாக எழுந்து
நிலலும. 3  எனடனத் துனபபபடத்துகிறவரகதளவாட எதிரத்துநினறு,
ஈட்டிடயதயவாங்கி அவரகடள மறத்து:  நவான உன இரைட்சிபபு எனறு
என ஆத்துமவாவுக்கச் தசவாலலும. 4  என பிரைவாணடன
வவாங்கத்ததடகிறவரகள தவட்கபபட்டக் கலங்கவவாரகளவாக;  எனக்கத்
தீங்கதசய்ய நிடனக்கிறவரகள நவாணமடடைவவாரகளவாக. 5  அவரகள
கவாற்றுமுகத்தில பறக்கம பதடரைபதபவாலவாவவாரகளவாக;  கரத்தருடடைய
தூதன அவரகடளத் துரைத்துவவானவாக. 6  அவரகளுடடைய வழ இருளும
சறுக்கலுமவாயிருபபதவாக;  கரத்தருடடைய தூதன அவரகடளப
பினததவாடைருவவானவாக. 7  முகவாந்தரைமிலலவாமல எனக்கவாகத் தங்கள
வடலடயக் கழயில ஒளித்து டவத்தவாரகள;  முகவாந்தரைமிலலவாமல என



ஆத்துமவாவுக்கப படகழ தவட்டினவாரகள. 8 அவன நிடனயவாத அழவு
அவனுக்க வரைவும,  அவன மடறவவாய் டவத்த வடல அவடனதய
பிடிக்கவுங்கடைவது;  அவதன அந்தக் கழயில விழுந்து அழவவானவாக.
10  சிறுடமபபட்டைவடன அவனிலும பலவவானுடடைய டகக்கம,
சிறுடமயும எளிடமயுமவானவடனக் தகவாளடளயிடகிறவனுடடைய
டகக்கம தபபுவிக்கிற உமக்தகவாபபவானவர யவார கரத்தவாதவ, எனறு என
எலுமபுகதளலலவாம தசவாலலும.

சங்கீதம 36:7-9  ததவதன,  உமமுடடைய கிருடப எவ்வளவு
அருடமயவானது!  அதினவால மனுபுத்திரைர உமது தசட்டடைகளின
நிழலிதல வந்தடடைகிறவாரகள. 8 உமது ஆலயத்திலுளள
சமபூரைணத்தினவால திருபதியடடைவவாரகள;  உமது தபரினப நதியினவால
அவரகள தவாகத்டதத் தீரக்கிறீர. 9 ஜீவஊற்று உமமிடைத்தில இருக்கிறது;
உமமுடடைய தவளிச்சத்திதல தவளிச்சம கவாண்கிதறவாம.

சங்கீதம 37:5  உன வழடயக் கரத்தருக்க ஒபபுவித்து,  அவரதமல
நமபிக்டகயவாயிரு; அவதரை கவாரியத்டத வவாய்க்கபபண்ணுவவார.

சங்கீதம 37:23,24  நலல மனுஷனுடடைய நடடைகள கரத்தரைவால
உறுதிபபடம,  அவனுடடைய வழயினதமல அவர பிரியமவாயிருக்கிறவார.
24 அவன விழுந்தவாலும தளளுண்டதபவாவதிலடல;  கரத்தர தமது
டகயினவால அவடனத் தவாங்ககிறவார.

சங்கீதம 37:40  கரத்தர அவரகளுக்க உதவிதசய்து,  அவரகடள
விடவிபபவார;  அவரகள அவடரை நமபியிருக்கிறபடியவால,  அவரகடளத்
துனமவாரக்கருடடைய டகக்கத் தபபுவித்து இரைட்சிபபவார.

சங்கீதம 39:1  என நவாவினவால பவாவஞ்தசய்யவாதபடிக்க நவான என
வழகடளக் கவாத்து, துனமவாரக்கன எனக்க முனபவாக இருக்கமட்டம என
வவாடயக் கடிவவாளத்தவால அடைக்கிடவபதபன எனதறன.

சங்கீதம 41:4  கரத்தவாதவ,  எனதமல இரைக்கமவாயிரும;  உமக்க
விதரைவாதமவாய்ப பவாவஞ்தசய்ததன,  என ஆத்துமவாடவக் கணமவாக்கம
எனறு நவான தசவானதனன.

சங்கீதம 42:5,11 என ஆத்துமவாதவ நீ ஏன கலங்ககிறவாய்?  ஏன எனக்கள
தியங்ககிறவாய்?  ததவடன தநவாக்கிக் கவாத்திரு;  அவர சமுகத்து
இரைட்சிபபினிமித்தம நவான இனனும அவடரைத் துதிபதபன.  11  என
ஆத்துமவாதவ,  நீ ஏன கலங்ககிறவாய்?  ஏன எனக்கள தியங்ககிறவாய்?
ததவடன தநவாக்கிக் கவாத்திரு;  என முகத்திற்க இரைட்சிபபும என
ததவனுமவாயிருக்கிறவடரை நவான இனனும துதிபதபன. (சங்கீதம 43:5)

சங்கீதம 43:1  ததவதன,  நீர என நியவாயத்டத விசவாரித்து,  பக்தியிலலவாத
ஜவாதியவாதரைவாட எனக்கவாக வழக்கவாடி,  சூதும அநியவாயமுமவான



மனுஷனுக்க எனடனத் தபபுவியும.
சங்கீதம 44:4  ததவதன,  நீர என ரைவாஜவா,  யவாக்தகவாபுக்க இரைட்சிபடபக்

கட்டைடளயிடம.
சங்கீதம 51:4  ததவரீர ஒருவருக்தக விதரைவாதமவாக நவான பவாவஞ்தசய்து,

உமது கண்களுக்க முனபவாகப தபவாலலவாங்கவானடத நடைபபித்ததன;  நீர
தபசுமதபவாது உமமுடடைய நீதி விளங்கவும,  நீர நியவாயந்தீரக்கமதபவாது
உமமுடடைய பரிசுத்தம விளங்கவும இடத அறக்டகயிடகிதறன.

சங்கீதம 52:5  ததவன உனடன எனதறனடறக்கம இரைவாதபடி
அழத்துபதபவாடவவார;  அவர உனடனப பிடித்து,  உன
வவாசஸ்தலத்திலிருந்து பிடங்கி,  நீ ஜீவனுளள ததசத்தில இரைவாதபடிக்க
உனடன நிரமூலமவாக்கவவார. (தசலவா.)

சங்கீதம 54:7 அவர எலலவா தநருக்கத்டதயும நீக்கி, எனடன விடவித்தவார;
என கண் என சத்துருக்களில நீதி சரிக்கட்டதடலக் கண்டைது.

சங்கீதம 55:18  திரைளவான கூட்டைமவாய்க் கூடி எனதனவாட எதிரத்தவாரகள;
அவதரை எனக்க தநரிட்டை தபவாடரை நீக்கி,  என ஆத்துமவாடவச்
சமவாதவானத்துடைன மீட்டவிட்டைவார.

சங்கீதம 59:2  அக்கிரைமக்கவாரைருக்க எனடனத் தபபுவித்து,
இரைத்தபபிரியரைவான மனுஷருக்க எனடன விலக்கி இரைட்சியும.

சங்கீதம 60:12  ததவனவாதல பரைவாக்கிரைமம தசய்தவவாம;  அவதரை எங்கள
சத்துருக்கடள மிதித்துபதபவாடவவார.

சங்கீதம 63:11  ரைவாஜவாதவவா ததவனில களிகூருவவார;  அவரதபரில
சத்தியமபண்ணுகிறவரகள யவாவரும தமனடமபவாரைவாட்டவவாரகள;
தபவாய் தபசுகிறவரகளின வவாய் அடடைக்கபபடம.

சங்கீதம 66:3  ததவடன தநவாக்கி:  உமது கிரிடயகளில எவ்வளவு
பயங்கரைமவாயிருக்கிறீர;  உமது மகத்துவமவான வலலடமயினிமித்தம
உமமுடடைய சத்துருக்கள உமக்க இச்சகமதபசி அடைங்கவவாரகள.

சங்கீதம 68:6  ததவன தனிடமயவானவரகளுக்க வீடவவாசல ஏற்படத்தி,
கட்டண்டைவரகடள விடதடலயவாக்ககிறவார;  துதரைவாகிகதளவா வறண்டை
பூமியில தங்கவவாரகள.

சங்கீதம 68:35  ததவதன,  உமது பரிசுத்த ஸ்தலங்களிலிருந்து
பயங்கரைமவாய் விளங்ககிறீர;  இஸ்ரைதவலின ததவன தமமுடடைய
ஜனங்களுக்கப தபலடனயும சத்துவத்டதயும அருளுகிறவர;
ததவனுக்க ஸ்ததவாத்திரைமுண்டைவாவதவாக.

சங்கீதம 70:1  ததவதன,  எனடன விடவியும கரத்தவாதவ,  எனக்கச்
சகவாயஞ்தசய்யத் தீவிரியும.



சங்கீதம 71:4,13  என ததவதன,  துனமவாரக்கனுடடைய டகக்கம,
நியவாயக்தகடம தகவாடடமயுமுளளவனுடடைய டகக்கம எனடனத்
தபபுவியும.  13  என ஆத்துமவாடவ விதரைவாதிக்கிறவரகள தவட்கி
அழயவும,  எனக்கப தபவாலலவாபபுத் ததடகிறவரகள நிந்டதயவாலும
இலச்டசயவாலும மூடைபபடைவுங்கடைவரகள.

சங்கீதம 72:12  கூபபிடகிற எளியவடனயும,  உதவியற்ற
சிறுடமயவானவடனயும அவர விடவிபபவார.

சங்கீதம 76:12  பிரைபுக்களின ஆவிடய அடைக்கவவார;  பூமியின
ரைவாஜவாக்களுக்க அவர பயங்கரைமவானவர.

சங்கீதம 79:9  எங்கடள இரைட்சிக்கம ததவதன,  நீர உமது நவாமத்தின
மகிடமயினிமித்தம எங்களுக்க உதவிதசய்து உமது நவாமத்தினிமித்தம
எங்கடள விடவித்து, எங்கள பவாவங்கடள நிவிரத்தியவாக்கம.

சங்கீதம 86:17  கரத்தவாதவ,  நீர எனக்கத் துடணதசய்து எனடனத்
ததற்றுகிறடத என படகஞர கண்ட தவட்கபபடமபடிக்க,  எனக்க
அநுகூலமவாக ஒரு அடடையவாளத்டத கவாண்பித்தருளும.

சங்கீதம 91:14,15  அவன எனனிடைத்தில வவாஞ்டசயவாயிருக்கிறபடியவால
அவடன விடவிபதபன; என நவாமத்டத அவன அறந்திருக்கிறபடியவால
அவடன உயரந்த அடடைக்கலத்திதல டவபதபன. 15 அவன எனடன
தநவாக்கிக் கூபபிடவவான,  நவான அவனுக்க மறுஉத்தரைவு
அருளிச்தசய்தவன;  ஆபத்தில நவாதன அவதனவாடிருந்து,  அவடனத்
தபபுவித்து, அவடனக் கனபபடத்துதவன.

சங்கீதம 92:11  என சத்துருக்களுக்க தநரிடவடத என கண் கவாணும;
எனக்க விதரைவாதமவாய் எழுமபுகிற துனமவாரக்கருக்க தநரிடவடத என
கவாது தகட்கம.

சங்கீதம 103:10  அவர நமமுடடைய பவாவங்களுக்கத்தக்கதவாக நமக்கச்
தசய்யவாமலும,  நமமுடடைய அக்கிரைமங்களுக்கத் தக்கதவாக நமக்கச்
சரிக்கட்டைவாமலும இருக்கிறவார.

சங்கீதம 104:9  அடவகள திருமபவும வந்து பூமிடய
மூடிக்தகவாளளவாதபடி கடைவவாதிருக்கம எலடலடய அடவகளுக்க
ஏற்படத்தினீர.

சங்கீதம 107:6  தங்கள ஆபத்திதல கரத்தடரை தநவாக்கிக் கூபபிட்டைவாரகள.
அவரகள இக்கட்டகளிலிருந்து அவரகடள விடவித்தவார.

சங்கீதம 118:10,12  எலலவா ஜவாதியவாரும எனடன
வடளந்துதகவாளளுகிறவாரகள; கரத்தருடடைய நவாமத்தினவால அவரகடளச்
சங்கரிபதபன.  12  ததனீக்கடளபதபவால எனடன



வடளந்துதகவாளளுகிறவாரகள;  முளளில பற்றன தநருபடபபதபவால
அடணந்து தபவாவவாரகள;  கரத்தருடடைய நவாமத்தினவால அவரகடளச்
சங்கரிபதபன.

சங்கீதம 121:7,8  கரத்தர உனடன எலலவாத் தீங்கக்கம விலக்கிக்
கவாபபவார;  அவர உன ஆத்துமவாடவக் கவாபபவாற்றுவவார. 8 கரத்தர உன
தபவாக்டகயும உன வரைத்டதயும இதுமுதற்தகவாண்ட எனடறக்கங்
கவாபபவார.

சங்கீதம 138:3 நவான கூபபிட்டை நவாளிதல எனக்க மறுஉத்தரைவு அருளினீர;
என ஆத்துமவாவிதல பலனதந்து எனடனத் டதரியபபடத்தினீர;

சங்கீதம 140:1,4,5  கரத்தவாதவ,  தபவாலலவாத மனுஷனுக்க எனடனத்
தபபுவியும;  தகவாடடமயுளளவனுக்க எனடன விலக்கி இரைட்சியும. 4
கரத்தவாதவ,  துனமவாரக்கனுடடைய டககளுக்க எனடன நீங்கலவாக்கி
தகவாடியவனுக்க எனடன விலக்கி இரைட்சியும;  அவரகள என
நடடைகடளக் கவிழக்கப பவாரக்கிறவாரகள. 5  அகங்கவாரிகள எனக்கக்
கண்ணிடயயும கயிறுகடளயும மடறவவாய்க் டவக்கிறவாரகள;
வழதயவாரைத்தில வடலடய விரித்து,  எனக்கச் சுருக்ககடள
விரிக்கிறவாரகள. (தசலவா.)

சங்கீதம 142:6  என கூக்கரைலுக்கச் தசவிதகவாடம,  நவான மிகவும
தவாழத்தபபட்தடைன;  எனடனப பினததவாடைருகிறவரகளுக்க எனடனத்
தபபுவியும அவரகள எனனிலும பலவவானகளவாயிருக்கிறவாரகள.

சங்கீதம 143:9  கரத்தவாதவ,  என சத்துருக்களுக்க எனடனத் தபபுவியும;
உமடமப புகலிடைமவாகக் தகவாளளுகிதறன.

சங்கீதம 147:14  அவர உன எலடலகடளச் சமவாதவானமுளளடவகளவாக்கி
உச்சிதமவான தகவாதுடமயினவால உனடனத் திருபதியவாக்ககிறவார.

சங்கீதம 149:6-9  ஜவாதிகளிடைத்தில பழவவாங்கவும,  ஜனங்கடள
தண்டிக்கவும, 7  அவரகளுடடைய ரைவாஜவாக்கடள சங்கிலிகளவாலும
அவரகளுடடைய தமனமக்கடள இருபபு விலங்ககளவாலும கட்டைவும,
எழுதபபட்டை நியவாயத்தீரபடப அவரகளதபரில தசலுத்தவும, 8
அவரகள வவாயில கரத்தடரை உயரத்தும துதியும,  அவரகள டகயில
இருபுறமும கருக்களள பட்டையமும இருக்கம. 9  இந்தக் கனம
அவருடடைய பரிசுத்தவவானகள யவாவருக்கம உண்டைவாகம.
(அலதலலுிூயவா.)
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