
 

 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

தாவதீின் மகனுக்கு ஓசன்னா!  

தாவதீின் மகனுக்கு ஓசன்னா!  
ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆ - - சி பெற்றவரர!  
இஸ்ரரயலின் அரசரர, 
உன்னதங்களிரல ஓசன்னா! உன்னதங்களிரல ஓசன்னா! 

எபிரேயர்களின் சிறுவர் குழாம் ஒலிவக்கிடளகடளப் 

எெிரரயர்களின் சிறுவர் குழாம் ஒலிவக்கிளளகளளப் 
ெிடித்தவராய் உன்னதங்களிரல 
ஓசன்னா என்று முழங்கி ஆர்ப்ெரித்து  
ஆண்டவளர எதிர் பகாண்டனரர. 
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மண்ணுலகும் அதில் நிளறந்துள்ள அளனத்தும் ஆண்டவருளடயளவ; 
நிலவுலகும் அதில் வாழ்வனவும் அவருக்ரக பசாந்தம். 
ஏபனனில் கடல்கள் மீது அதற்கு அடித்தளமிட்டவர் அவரர; 
ஆறுகள் மீது அளத நிளலநாட்டியவரும் அவரர. ெல்லவி 
 
ஆண்டவரது மளலயில் ஏறக் கூடியவர் யார்? 
அவரது திருத்தலத்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார்? 
களறெடாத ளககளும் மாசற்ற இதயமும் உளடயவர்; 
பொய்யானவற்ளற ரநாக்கித் தம் ஆன்மாளவ உயர்த்தாதவர்; 
வஞ்சக பநஞ்ரசாடு ஆளையிட்டுக் கூறாதவர். ெல்லவி 
 
இவரர ஆண்டவரிடம் ஆசி பெறுவார்; 
தம் மீட்ெராம் கடவுளிடமிருந்து ரநர்ளமயாளர் எனத் தீர்ப்புப் பெறுவார். 
அவளர நாடுரவாரின் தளலமுளறயினர் இவர்கரள; 
யாக்ரகாெின் கடவுளது முகத்ளதத் ரதடுரவார் இவர்கரள. ெல்லவி 
 



 

 

வாயில்கரள, உங்கள் நிளலகளள உயர்த்துங்கள்; 
பதான்ளமமிகு கதவுகரள, உயர்ந்து நில்லுங்கள்; 
மாட்சிமிகு மன்னர் உள்ரள நுளழயட்டும். மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரரா? 
வலிளமயும் ஆற்றலும் பகாண்ட ஆண்டவர் இவரர!  
இவரர ரொரில் வல்லவரான ஆண்டவர். ெல்லவி 
 
வாயில்கரள, உங்கள் நிளலகளள உயர்த்துங்கள்; 
பதான்ளமமிகு கதவுகரள, உயர்ந்து நில்லுங்கள்; 
மாட்சிமிகு மன்னர் உள்ரள நுளழயட்டும். மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரரா? 
ெளடகளின் ஆண்டவர் இவர்; மாட்சிமிகு மன்னர் இவரர. ெல்லவி 

 

எபிரேயர்களின் சிறுவர் குழாம் வழியில் ரமலுடடகள் 

எெிரரயர்களின் சிறுவர் குழாம் வழியில் ரமலுளடகள் 
விரித்தவராய் உன்னதங்களிரல 
ஓசன்னா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் 
ஆ - - - - சி பெற்றவர் 
என்று முழங்கி ஆர்ப்ெரித்தார். 
 
மக்களினங்கரள, களிப்புடன் ளகபகாட்டுங்கள்: 
அக்களிப்புடன் கடவுளுக்குக் குரபலழுப்ெி ஆர்ப்ெரியுங்கள். 
ஏபனனில் உன்னதராகிய ஆண்டவர் அஞ்சுதற்கு உரியவர்; 
உலகளனத்தின் மாரவந்தர் அவரர. ெல்லவி 
 
மக்களள நமக்கு அடிெைியச் பசய்தவர்; 
அன்னிய நாடுகளள நம் தாள் ெைிய ளவத்தார். 
நம் உரிளமச் பசாத்ளத அவர் நமக்குத் ரதர்ந்தளித்தார்; 
அது அவர் அன்புகூரும் யாக்ரகாெின் மாட்சி ஆகும். 
ஆரவார ஒலியிளடரய ஏறிச் பசல்கின்றார் கடவுள்; 
எக்காளம் முழங்கிடரவ உயரர ஏறுகின்றார் ஆண்டவர். ெல்லவி 



 

 

ொடுங்கள், கடவுளுக்குப் புகழ் ொடுங்கள்; 
ொடுங்கள், நம் அரசருக்குப் புகழ் ொடுங்கள். 
ஏபனனில் கடவுரள அளனத்துலகின் ரவந்தர்;  
ஞானத்ரதாடு ொடுங்கள். ெல்லவி 
 
கடவுள் ெிற இனத்தார்மீது ஆட்சி பசய்கின்றார்; 
அவர் தம் திரு அரியளையில் வறீ்றிருக்கின்றார். 
மக்களினங்களின் தளலவர்கள் ஆெிரகாமின்  
கடவுளுளடய மக்கரளாடு ஒன்றுகூடுவர்; 
ஏபனனில் மண்ணுலகின் மன்னர் அளனவரும் கடவுளுக்கு உரியவர்; 
கடவுரள அளனத்துக்கும் ரமலானவர். ெல்லவி 
 

கிறிஸ்து அேசருக்குப் பாடல் 
கிறிஸ்து அரரச! மீட்ெரர!  
மாட்சி, வைக்கம், புகழ் உமக்ரக; 
எழிலார் சிறுவர் திரள் உமக்கு 
அன்புடன் ொடினர்: ஓசன்னா! 
 
இஸ்ரரயலின் அரசர் நீர், 
தாவதீின் புகழ்ரசர் புதல்வர் நீர் 
ஆ - - சி பெற்ற அரரச நீர் 
ஆண்டவர் பெயரால் வருகின்றரீ். 
வாரனார் அைிகள் அத்தளனயும் 
உன்னதங்களிரல உளமப் புகழ்க; 
அழிவுறும் மனிதரும் ெளடப்ெளனத்தும் 
யாவும் ஒன்றாய்ப் புகழ்ந்திடுரம. 
 
எெிரரயர்களின் மக்கள் திரள் 
குருத்துகள் ஏந்தி எதிர்பகாண்டார் 
ரவண்டலும் காைிக்ளகயும் ொடலும் 
பகாண்டு உம்மிடம் இரதா வருகின்ரறாம்.  



 

 

 
ொடுகள் ெடுமுன் உமக்கவர் தம் 
வாழ்த்துக் கடளனச் பசலுத்தினரர; 
ஆட்சி பசய்திடும் உமக்கின்ரற 
யாம் இரதா இன்னிளச எழுப்புகின்ரறாம். 
 
அவர்தம் ெக்திளய ஏற்றரீர, 
நலமார் அரரச, கனிவுளட அரரச, 
நல்லன எல்லாம் ஏற்கும் நீர் 
எங்கள் ெக்தியும் ஏற்ெரீர. 
 
 
ஆண்டவர் புனித நகேத்தில் 
 
ஆண்டவர் புனித நகரத்தில் 
நுளழளகயில் எெிரரயச் சிறுவர் குழாம் 
உயிர்த்பதழுதளல அறிவித்தவராய் 
 
ெதில்: குருத்து மடல்களள ஏந்தி நின்று 
"உன்னதங்களிரல ஓசன்னா!' 
என்று மகிழ்வுடன் ஆர்ப்ெரித்தார். 
 
முதல்: எருசரலம் நகருக்கு இரயசு வருவளதக் ரகட்ட 
மக்கபளல்லாம் அவளர எதிர் பகாண்டளழத்தனரர. 
 
ெதில்: குருத்து மடல்களள ஏந்தி நின்று 
"உன்னதங்களிரல ஓசன்னா!' 
என்று மகிழ்வுடன் ஆர்ப்ெரித்தார். 
 
 
 



 

 

தியானப்பாடல்: திருப்பாடல்: 22: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24 

ெல்லவி: என் இளறவா என் இளறவா ஏன் என்ளன ளக விட்டீர் 

 
என்ளனப் ொர்ப்ரொர் எல்ரலாரும் என்ளன ஏளனம் பசய்கின்றனர் 
உதட்ளடப் ெிதுக்கித் தளல அளசத்து 
ஆண்டவர் மீது நம்ெிக்ளக ளவத்தாரன அவர் இவளன மீட்கட்டும் 
தாம் அன்புகூர்ந்த இவளன அவர் விடுவிக்கட்டும் என்கின்றனர் – பல்லவி 
 
தீளம பசய்ரவாரின் கூட்டம் என்ளன வளளத்துக் பகாண்டது 
நாய்கள் என அவர்கள் என்ளன சூழ்ந்து பகாண்டார்கள் 
என் ளககளளயும் கால்களளயும் துளளத்தார்கள் 
என் எலும்புகளள பயல்லாம் நான் எண்ைிவிடலாம் – பல்லவி 
 
என் ஆளடகளளகத் தங்களிளடரய ெங்கிட்டுக் பகாள்கின்றனர் 
என் உளடயின் ரமல் சீட்டுப்ரொடுகிறனர் 
நீரரா ஆண்டவரர என்ளன விட்டுத் பதாளலயில் ரொய் விடாரதயும் 
என் வலிளமரய எனக்கு துளை பசய்ய விளரந்து வாரும் – பல்லவி 
 
உமது பெயளர என் சரகாதரருக்கு அறிவிப்ரென் 
சளெ நடுரவ உம்ளம புகழ்ந்து ொடுரவன் 
ஆண்டவருக்கு அஞ்சுரவாரர அவளரப் புகழுங்கள் 
யாக்ரகாெின் மரெினரர அளனவரும் அவளர மாட்ச்சிளமப்ெடுத்துங்கள் 
இஸ்ராரயல் மரெினரர அளனவரும் அவளரப் ெைியுங்கள் – பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம்: பிலிப் 2:8-9 

கிறிஸ்து சாளவ ஏற்கும் அளவுக்கு,  
அதுவும் சிலுளவச் சாளவ ஏற்கும் அளவுக்குக் 
கீழ்ப்ெடிந்து தம்ளமரய தாழ்த்திக்பகாண்டார். 
எனரவ கடவுளும் அவளர மிகரவ உயர்த்தி 
எப்பெயருக்கும் ரமலான பெயளர அவருக்கு அருளினார்.  


