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280.சிறியேளன புழுதியிலிருந்து எடுத்து, எைியேளன குப்ளபயிலிருந்து 
உயர்த்துகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 2:8 

281.எங்களை பிரபுக்கதைோடு உட்கோரப்பண்ணுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 2:8 

282.எங்களுக்கு மகிளமயுள்ை சிங்கோசனத்ளதத் தருகிறேதர – 1 சோமு 2:8 

283.தமது பரிசுத்தேோன்கைின் போதங்களைக் கோப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 2:9 



284.என்ளனக் கனம் பண்ணுகிறேர்களை  ோன் கனம் பண்ணுதேன் என்றேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 2:30 

285.சோமுதேளல பபயர் பசோல்லி அளழத்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 3:4,6 

286.என்றும்  ீங்கோத  ியோயத்தரீ்ப்பு பசய்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 3:13 

287.தம்முளடய ேோர்த்ளதகைில் ஒன்ளறயோகிலும் தளரயிதல ேிழுந்து ேிட 
அனுமதிக்கோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 3:19 

288.தம்முளடய ேோர்த்ளதயினோல் சோமுதேலுக்கு தம்ளம பேைிப்படுத்தினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 3:21 

289.தகருபீன்கைின் மத்தியில் ேோசமோயிருக்கிற தசளனகைின் கர்த்தோதே – 
ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 4:4 

290.பபலிஸ்தியளர இஸ்ரதேலுக்கு முன்போக ேிழச் பசய்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 
சோமு 7:10 

291.இம்மட்டும் எங்களுக்கு உதேிச் பசய்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 7:12 

292.அத க தபளரக் பகோண்டோகிலும், பகோஞ்சம் தபளரக் பகோண்டோகிலும் 
ரட்சிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 14:6 

293.இஸ்ரதேலின் பஜயபலமோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 15:29 

294.மனம் மோறோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 15:29 

295.எங்கள் இருதயத்ளதப் போர்க்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 16:7 

296.தோேதீதோடு கூட இருந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 16:18 

297.சிங்கத்தின் ளகக்கும், கரடியின் ளகக்கும் எங்களைத் தப்புேிக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 17:37 

298.இஸ்ரதேலுளடய இரோணுேங்கைின் ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 17:45 

299. ல்ேிதசஷங்களை ேோக்குத்தத்தம் பண்ணினேதர – ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 7:28 

300.எங்கள் ேிைக்தக – ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 22:29 

301.ரட்சிப்பின் தகடகதம – ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 22:36 



302.உம்முளடய கோருணியத்தினோல் என்ளனப் பபரியேனோக்குகிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 22:36 

303.தகைோத ஜசுேரியத்ளதயும், மகிளமளயயும் எங்களுக்குத்தருகிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், 1 இரோஜோ 3:13 

304.எங்கும் இளைப்போறுதளல தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 இரோஜோ 5:4 

305.கோரிருைிதல ேோசம்பண்ணுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 இரோஜோ 8:12 

306.தோேளீத பதரிந்து பகோண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 இரோஜோ 8:16 

307.எல்லோ மனுப்புத்திரரின் இருதயத்ளதயும் அறிந்திருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 
இரோஜோ 8:40 

308.எங்களுக்கு  ிளலயோன ேடீ்ளடக்கட்டுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 இரோஜோ 11:38 

309.பூமியின் ரோஜ்யங்களுக்பகல்லோம் ததேனோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், 11 இரோஜோ 
19:15 

310.ஜேீனுள்ை தகப்பதன – ஸ்ததோத்திரம், 11 இரோஜோ 19:16 

311.எங்கள் ேிண்ணப்பத்ளதக் தகட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், 11 இரோஜோ 20:5 

312.எங்கள் கண்ணளீரக் கண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், 11 இரோஜோ 20:5 

313.மோட்சிளமயும், ேல்லளமயும் உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1  ோைோ 29:11 

314.மகிளமயும் பஜயமும் மகத்துேமும் உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1  ோைோ 29:11 

315.எல்லோருக்கும் தளலேரோய் உயர்ந்திருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1  ோைோ 29:11 

316.ஐசுேரியத்ளதயும், கனத்ளதயும் தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1  ோைோ 29:12 

317.எல்லோேற்ளறயும் ஆளுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1  ோைோ 29:12 

318.சத்துேத்ளதயும், ேல்லளமளயயும் உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1  ோைோ 29:12 

319.எேளரயும் தமன்ளமப்படுத்தவும், பலப்படுத்தவும் பசய்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 
 ோைோ 29:12 

320.கிருளபயுள்ை கர்த்ததர – ஸ்ததோத்திரம், 11  ோைோ 30:19 



321.தம்ளம ததடுகிற எல்லோ ஜனங்களுக்கும்  ன்ளமளயத் தருகிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், எஸ்றோ 8:22 

322.பரதலோகத்தின் ததேனோகிய கர்த்தோதே – ஸ்ததோத்திரம், ப தகமியோ 1:5 

323.மகத்துேமும், பயங்கரமுமோன ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், ப தக 1:5 

324.எஸ்தருக்குத் தன்ளனக் கோண்கிற எல்லோ கண்கைிலும் தளய கிளடக்கச் 
பசய்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், எஸ்தர் 2:15 

325.சர்ேேல்லேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 5:17 

326.உத்தமளன பேறுக்கோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 8:20 

327.பபோல்லோதேர்களுக்குக் ளகக்பகோடுக்கோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 8:20 

328.இருதயத்தில் ஞோனமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 9:4 

329.பபலத்தில் பரோக்கிரமமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 9:4 

330.ஆரோய்ந்து முடியோத பபரிய கோரியங்களைச் பசய்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 
9:10 

331.எண்ணி முடியோத அதிசயங்களையும் பசய்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 9:10 

332.என் இரட்சிப்தப – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 13:16 

333.எங்கள் பசும்பபோன்தன – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 22:25 

334.எங்கள் பசோக்க பேள்ைிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 22:25 

335.தமது ஆேியினோல் ேோனத்ளத அலங்கரித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 26:13 

336.மகோ  ீதிபரதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 34:17 

337.ஒருேளரயும் புறக்கணியோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 36:5 

338.மன உருக்கத்தில் மகத்துேமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 36:5 

339.கர்த்தரின் கிளைதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 4:2 

340.பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்றளழக்கப்படுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 6:3 



341.பூமியளனத்ளதயும் தம்முளடய மகிளமயோல்  ிரப்புகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 6:3 

342.ஏசோயோேின் உதடுகளைத் பதோட்டு குணமோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 6:7 

343.எங்கள் பயமும், எங்கள் அச்சமுமோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 8:13 

344.எங்களுக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 8:14 

345.எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் அளடயோைங்கைோகவும், 
அற்புதங்கைோகவும் மோற்றினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 8:18 

346.இருைில்  டக்கிற ஜனங்களுக்கு பபரிய பேைிச்சமோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 9:2 

347.மரண இருைின் ததசத்தில் குடியிருக்கிறேர்கைின் தமல் பிரோகோசிக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 9:2 

348.அதிசயமோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 9:6 

349.ஆதலோசளனக்கர்த்தோ – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 9:6 

350.ேல்லளமயுள்ை ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 9:6 

351.சமோதோனப் பிரபுதே – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 9:6 

352. ித்திய ேோசிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 57:15 

353.பரிசுத்ததர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 57:15 

354.துதிதய – ஸ்ததோத்திரம், எதர 17:14 

355.உன்னதமோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், தோனி 4:25 

356.ஈஷிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஓசியோ 2:16 

357.இரக்கமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோதேல் 2:13 

358.மன உருக்கமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோதேல் 2:13 

359. ீடிய சோந்தமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோதேல் 2:13 

360.தஙீ்குக்கு மனஸ்தோபப்படுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோதேல் 2:13 



361.தளடகளை  ீக்கிப்தபோடுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், மீகோ 2:13 

362. ல்லேதர – ஸ்ததோத்திரம்,  ோகூம் 1:7 

363.மிகுந்த கிருளபயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோதேல் 2:13 

364.இக்கட்டு  ோைிதல அரணோன தகோட்ளடதய – ஸ்ததோத்திரம்,  ோகூம் 1:7 

365.தசளனகைின் கர்த்ததர – ஸ்ததோத்திரம்,  ோகூம் 3:6 

366.தளீமளயப் போர்க்கமோட்டோத சுத்தக்கண்ணதன – ஸ்ததோத்திரம், ஆபகூக் 1:13 

367.இதயசுதே – ஸ்ததோத்திரம், மத் 1:21 

368.இம்மோனுதேதல – ஸ்ததோத்திரம், மத் 1:23 

369.மகிளமயுள்ை கர்த்ததர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 38:21 

370. ியோயப்பிரமோணிகதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 33:22 

371. சதரயதன – ஸ்ததோத்திரம், மத் 2:23 

372.த சகுமோரதன – ஸ்ததோத்திரம், மத் 3:17 

373.ததே ஆட்டுக்குட்டிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:29,36 

374.ேோர்த்ளததய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:1 

375.ரபீதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:49 

376.ததேனுளடய குமோரதன – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:49 

377.தமசியோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:41 

378.கிறிஸ்துதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:41 

379.ஒதரதபரோன குமோரதன – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 3:18 

380.மணேோைதன – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 3:29 

381.அறியோத ஒரு தபோஜனதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 4:32 
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558.எகிப்தியருளடய தளலச்சன்களைச் சங்கரித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:10 

559.எகிப்தியரின்  டுேிலிருந்து இஸ்ரதேளலப் புறப்படப்பண்ணினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:11 

560.பலத்த ளகயினோலும் ஓங்கிய புயத்தினோலும் அளதச் பசய்தேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:12 

561.சிேந்த சமுத்திரத்ளத இரண்டோகப் பிரித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:13 

562.சிேந்த சமுத்திரத்தின்  டுதே இஸ்ரதேளலக் கடந்து தபோகப்பண்ணினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:14 

563.போர்தேோளனயும் அேன் தசளனகளையும் சிேந்த சமுத்திரத்தில் கேிழ்த்துப் 
தபோட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:15 

564.தம்முளடய ஜனங்களை ேனோந்தரத்தில்  டத்தினேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:16 

565.பபரிய ரோஜோக்களைச் சங்கரித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:17 

566.பிரபலமோன ரோஜோக்களை அழித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:18 

567.எதமோரியரின் ரோஜோேோகிய சதீகோளன அழித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:19 

568.போசோனின் ரோஜோேோகிய ஓளக அழித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:20 

569.அேர்கள் ததசத்ளதச் சுதந்தரமோகத் தந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:20 

570.அளதத் தம்முளடய தோசனோகிய இஸ்ரதேளுக்குச் சுதந்தரமோகதே தந்தேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:21 

571.எங்களுளடய தோழ்ேில் எங்களை  ிளனத்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:22 

572.எங்களுளடய சத்துருக்கைின் ளகயிலிருந்து எங்களை ேிடுளத பண்ணினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:23 

573.மோம்சததகமுள்ை யோவுக்கும் ஆகோரங் பகோடுக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:25 



574.பரதலோகத்தின் ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், சங் 136:26 

575.உண்ளமயுன்படியும்  ீதியின் படியும் உத்தரவு அருளுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
சங் 143:1 

576.என் ளககளைப் தபோருக்கும், என் ேிரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம் , சங் 144:1 

577.என் தயோபரதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 144:2 

578.எல்லோர் தமலும் தயவுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 145:9 

579.ேிழுகிற யோேளரயும் தோங்குகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 145:14 

580.தமது ளகளயத் திறந்து சகல பிரோணிகைின் ேோஞ்ளசளயயும் 
திருப்தியோக்குகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 145:16 

581.தமது ேழிகைிபலல்லோம்  ீதியுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 145:17 

582.தமது கிரிளயகைிபலல்லோம் கிருளபயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 145:17 

583.உண்ளமயோய்த் தம்ளம த ோக்கி கூப்பிடுகிறேர்களுக்கு சமீபமோயிருக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 145:18 

584.தமக்குப் பயந்தேர்களுளடய ேிருப்பத்தின்படி பசய்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 
145:19 

585.தம்மில் அன்புகூருகிற யோேளரயும் கோப்போற்றுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 
145:20 

586.ேோனத்ளதயும், பூமிளயயும், சமுத்திரத்ளதயும் அளேகைிலுள்ை யோளேயும் 
உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:6 

587.ஒடுக்கப்பட்டேர்களுக்கு  ியோயஞ் பசய்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:7 

588.பசியோயிருக்கிறேர்களுக்கு ஆகோரங் பகோடுக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:7 

589.கட்டுண்டேர்களை ேிடுதளலயோக்குகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:7 

590.குருடரின் கண்களைத் திறக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:8 

591.மடங்கடிக்கப்பட்டேர்களைத் தூக்கிேிடுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:8 

592. ீதிமோன்களை சித கிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:8 



593.பரததசிகளைக் கோப்போற்றுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 146:9 

594.திக்கற்ற பிள்ளைளயயும், ேிதளேளயயும் ஆதரிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 
146:9 

595.இருதயம் ப ோறுங்குண்டேர்களைக் குணமோக்குகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 
147:3 

596.ஜனங்களுக்கு பகோடியோய் இருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 11:10 

597.எங்களுளடய கோயங்களைக் கட்டுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 147:3 

598. டசத்திரங்கைின் இலக்கத்ளத எண்ணி அளேகளுக்பகல்லோம் பபயரிட்டு 
அளழக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 147:4 

599.சோந்தகுணமுள்ைேர்களை உயர்த்துகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 147:6 

600.மிருகஜேீன்களுக்கும், கூப்பிடுகிற கோக்ளகக் குஞ்சுகளுக்கும் ஆகோரங் 
பகோடுக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 147:9 

601.தமக்கு கோத்திருக்கிறேர்கள் தமல் பிரியமோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 
147:11 

602.பகோள்ளையுள்ை பர்ேதங்களைப் போர்க்கிலும் பிரகோசமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
சங் 76:4 

603.தம்முளடய தோசனோகிய தோேளீதத் பதரிந்து பகோண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 
78:70 

* தயதகோேோ ததேளன ஸ்ததோத்தரித்தல்: 

தயதகோேோ என்பது அேருளடய  ோம சங்கீர்த்தனம் – ஓசியோ 12:5 

604.தயதகோேோ ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 6:2,3 

605.தயதகோேோயீதர [ கர்த்தர் போர்த்துக்பகோள்ேோர் ] – ஸ்ததோத்திரம், ஆத் 22:14 

606.தயதகோேோ ஷோதலோம் [ கர்த்தர் சமோதோனம் அைிக்கிறேர் ] – ஸ்ததோத்திரம்,  ியோ 
6:24 

607.தயதகோேோ ஷம்மோ [ தம் சமூகமைிக்கும் கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், எதச 48:35 

608.தயதகோேோ  ிசி [ கர்த்தர் பஜயக்பகோடியோனேர் ] – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 17:15 



609.தயதகோேோ ஈலிதயோன் [ உன்னதமோன கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், சங் 7:17 

610.தயதகோேோ தரோஹி [ கர்த்தர் தமய்ப்பரோனேர் ] – ஸ்ததோத்திரம், சங் 23:1 

611.தயதகோேோ ஸிட்தகனு [  ீதியோயிருக்கிற கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், எதர 23:6 

612.தயதகோேோ சபதயோத் [ தசளனகைின் கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 48:2 

613.தயதகோேோ பமக்கோதஸீ் [ பரிசுத்தமோக்கும் கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், தலேி 20:8 

614.தயதகோேோ பரோதபகோ [ குணமோக்கும் கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 15:26 

615.பரிகோரியோகிய கர்த்ததர – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 15:26 

616.தயதகோேோ ஓதசனு [ உருேோக்கும் கர்த்தர் ] – ஸ்ததோத்திரம், சங் 95:6 

617.தயதகோேோ ஏதலோஹினு [  ம்முளடய ததேன் ] – ஸ்ததோத்திரம், சங் 99:5 

618.தயதகோேோ எதலோகோ [ உன்னுளடய ததேன் ] – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 20:2 

619.தயதகோேோ ஏதலோதஹ [ என் ததேன் ] – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 14:5 

620.ஏதலோகிம் [ எங்கும்  ிளறந்தேர் ] – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:1 

621.எல்ஷடோய் [ சர்ே ேல்லளமயுள்ைேர் ] – ஸ்ததோத்திரம், ஆத் 17:1 

622.லகோய்தரோயீ [ என்ளனக் கோண்கிற ததேன் ] – ஸ்ததோத்திரம், ஆத் 16:13,14 

623.எபபதனசதர [ இம்மட்டும் எங்களுக்கு உதேினேர் ] – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 7:12 

* ஆேியோயிருக்கிறேளர ஸ்ததோத்திரித்தல் 

624.ததே ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:2 

625.ஞோனத்தின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 28:3 

626.கர்த்தரின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், எண் 11:29 

627.எலியோேின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 இரோஜோ 2:15 

628. ல் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ப தக 9:20 

629.உற்சோகமோன ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 51:12 



630. ிளலேரமோன ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 51:10 

631.பரிசுத்த ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 51:11 

632. ியோயத்தின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 4:3 

633.உயிர்ப்பிக்கிற ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 15:45 

634.சுட்படரிப்பின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 4:3 

635.ஞோனத்ளதயும் உணர்ளேயும் அருளும் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 11:2 

636.ஆதலோசளனளயயும் பபலளனயும் அருளும் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 11:2 

637.அறிளேயும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்ளதயும் அருளும் ஆேிதய – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 11:2 

638.பரிசுத்த ததேர்கைின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தோனி 4:8 

639.ேிதசஷித்த ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தோனி 5:12 

640.கிருளபயின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 12:10 

641.ஜேீ ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 11:11 

642.ேிண்னப்பங்கைின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 12:10 

643.பிதோேின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், மத் 10:20 

644.சத்திய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 14:16 

645.ஜேீனுளடய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தரோமர் 8:2 

646.புத்திரசுேிகோரத்தின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தரோமர் 8:15 

647.ஜேீனுள்ை ததேனுளடய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 பகோரி 3:3 

648.குமோரனுளடய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், கலோ 4:6 

649.ேோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:13 

650.ஞோனத்ளதயும் பதைிளேயும் அைிக்கிற ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:17 

651.ததேனுளடய பரிசுத்த ஆேிதய – எதப 4:30 



652. ித்திய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், எதப 9:14 

653.மகிளமயுள்ை ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 4:14 

654.தரீ்க்கதரிசனத்தின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 19:10 

655.கிறிஸ்துேின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 1:11 

656.உன்னதத்தின் ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 32:15 

657.பலமுள்ை ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 ததீமோ 1:7 

658.பதைிந்த ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 ததீமோ 1:7 

659.பரிபூரண ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 ததீமோ 1:7 

660.அறிவுள்ை ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 ததீமோ 1:7 

661.அளமதலுள்ை ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபது 3:4 

662.தரீ்க்கதரிசிகளுளடய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 14:32 

663.பிதோேினிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட சத்திய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 
15:26 

664.ஒதர ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், எதப 2:18 

665.புதிதோன ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், எதப 4:23 

666.புதுளமயோன ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், தரோமர் 7:6 

667.இதயசுளே மரித்ததோரிலிருந்து எழுப்பினேருளடய ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், 
தரோமர் 8:11 

668.இளைப்போறப்பண்ணுகிற ஆேிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 63:14 

669.ஆேியோனேருளடய பலதம – ஸ்ததோத்திரம், லூக்கோ 4:14 

670.ததற்றரேோைதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 14:16 

671.உன்னதமோனேருளடய பலதம – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 1:35 

672.அபிதஷகதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 தயோேோன் 2:27 



673.சர்ே ேல்லளமயுள்ை சுேோசதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 32:8, 33:4 

674.ஜேீசுேோசதம – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 2:7 

675.பனிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஓசி 14:5 

676.ததேனுளடய ேிரதல – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 11:20 

677.ததேனுளடய சோட்சிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 5:9 

678.ததேனுளடய கரதம – ஸ்ததோத்திரம், 2  ோைோ 30:12 

679.கர்த்தர் தந்த தபீதம – ஸ்ததோத்திரம்,  ீதி 20:27 

680.ததேனுளடய ஆதலோசகதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 40:13 

681.கர்த்தருளடய ேல்லளமதய – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 5:17 

682.ஜேீத்தண்ணரீுள்ை  திதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 7:38 

683.ேறண்ட  ிலத்தின் தமல்போயும் ஆறுகதை – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 44:3 

* கல் என்ற தளலப்பில் ததேனோகிய இதயசுளேத் துதித்தல் 

684.அஸ்திபோரமோன கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

685.சதீயோனில் ளேக்கப்பட்ட கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

686.பரீட்சிக்கப்பட்ட கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

687.ேிளலதயறப்பபற்ற கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

688.திட அஸ்திபோரமுள்ை கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

689.மூளலக்கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

690.ேிசுேோசக்கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:16 

691.தள்ைப்பட்ட கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:7 

692.பிரதோன கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:7 

693.இடறுதற்தகதுேோன கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:7 



694.ேிழுேதற்தகதுேோன கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:7 

695.ஜேீனுள்ை கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:4 

696.ஆகோபதன்று தள்ைப்பட்ட கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், சங் 118:22 

697.ளககைோல் பபயர்க்கப்படோத கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், தோனி 2:34,44 

698.தடுக்கலின் கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 8:14 

699.மனுஷரோல் தள்ைப்பட்ட ஜேீனுள்ை கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:4 

700.ததேனோல் பதரிந்து பகோள்ைப்பட்ட கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:4 

701.தயோசுேோேின் முன் ளேக்கப்பட்ட கல்தல – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 3:9 

* ஒைியோய் இருப்பேளர ஸ்ததோத்திரத்தல் 

702.ஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 9:5 

703.அருதணோதயதம – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 1:79 

704.பேைிச்சதம – ஸ்ததோத்திரம், மத் 4:15 

705.பபரிய பேைிச்சதம – ஸ்ததோத்திரம், மத் 4:15, ஏசோ 9:2 

706.பிரகோசிப்பிக்கிற ஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:9 

707.பமய்யோன ஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:9 

708. ீதியின் சூரியதன – ஸ்ததோத்திரம், மல் 4:2 

709.ஜேீஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 8:12 

710.உலகத்தின் ஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 9:5 

711. ட்சத்திரதம – ஸ்ததோத்திரம், எண் 24:17 

712.ேிடிபேள்ைி  ட்சத்திரதம – ஸ்ததோத்திரம், 2:28 

713.பிரகோசமுள்ை ேிடிபேள்ைி  ட்சத்திரதம – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 22:16 

714. ித்திய பேைிச்சதம – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 60:19 



715.ஆச்சரியமோன ஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:9 

* அப்பம் மற்றும் தண்ணரீோய் இருப்பேளர ஸ்ததோத்திரத்தல் 

716.அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:58 

717.மன்னோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:58 

718.ஜேீ அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:35,48 

719.உலகத்துக்கு ஜேீளனக் பகோடுக்கிற அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:33 

720.பமய்யோன அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:32 

721.ேோனத்திலிருந்து ேந்த அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:32 

722.ததேன் அருைிய அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:33 

723.அறியோத ஒரு தபோஜனதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 4:32 

724.பமய்யோன தபோஜனதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:55 

725.மளறேோன மன்னோதே – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 2:17 

726.கர்த்தர் புசிக்க பகோடுத்த அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 16:15 

727.புைிப்பில்லோத அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 5:8 

728.ஞோனதபோஜனதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 10:3 

729.கிறிஸ்துேின் அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 10:16 

730.பிட்கப்படுகிற சரீரதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 11:24 

731.கர்த்தருளடய அப்பதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 11:27 

732.கர்த்தருளடய சரீரதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 11:27 

733.அறியோதிருந்த மன்னோதே – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 8:3 

734.தபோஜனபோனதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 11:29 

735.ஜேீத்தண்ணதீர – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 4:10 



736.ஜேீத்தண்ணரீுள்ை  திதய – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 7:38 

737. ித்திய  ீரூற்தற – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 4:14 

738.தோகமுண்டோகோத  ீரூற்தற – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 4:13 

739.பமய்யோன போனதம – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:55 

740.ஊற்றுத்தண்ணதீர – ஸ்ததோத்திரம், எண் 21:17 

741.திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்தற – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 13:1 

742.சுத்தமோன  திதய – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 22:1 

743.ஞோன போனதம – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 10:4 

744.ஜேீகோலமோய் ஊறுகிற  ீரூற்தற – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 4:14 

745.தபரின்ப  திதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 36:8 

746.ஜேீ ஊற்தற – ஸ்ததோத்திரம், சங் 36:9 

747.மகோேிசோலமோன  திதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 33:21 

748.யூதோேின்  ீரூற்தற – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 48:1 

* ேஸ்திரம் தரிப்பிக்கிறேளர ஸ்ததோத்திரத்தல் 

749.இரட்சிப்பின் ேஸ்திரம் தரிப்பிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 61:10 

750. ீதியின் சோல்ளேளயத் தரிப்பிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 61:10 

751.பேள்ளை ேஸ்திரம் தரிப்பிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், பிர 9:8, பேைி 3:4 

752.துதியின் உளடளய தரிப்பிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 61:3 

753. ீதி என்கிற உடுப்ளபத் தரிப்பிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 29:14 

754. ியோயம் என்கிற சோல்ளேளயத் தரிப்பிக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 29:14 

755. ியோயம் என்கிற போளகளயத் தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோபு 29:14 

* பிரதோன ஆசோரியரோகிய இதயசுளேத் துதித்தல் 



756.இரக்கமுள்ை பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 2:17 

757.உண்ளமயுள்ை பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 2:17 

758. ோம் அறிக்ளகபண்ணுகிற அப்தபோஸ்தலரும் பிரதோன 
ஆசோரியருமோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 3:1 

759.மகோ பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 4:14 

760.ேோனங்கைின் ேழியோய்ப் பரதலோகத்திற்குதபோன மகோ பிரதோன ஆசோரியதர – 
ஸ்ததோத்திரம், எபி4:14 

761.பலேனீங்களைக் குறித்து பரிதப்பிக்கக் கூடிய பிரதோன ஆசோரியதர – 
ஸ்ததோத்திரம், எபி 4:15 

762.தசோதிக்கப்பட்ட பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 4:15 

763.போேமில்லோதேரோயிருக்கிற பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 4:15 

764.ததேனோல் உயர்த்தப்பட்ட பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 5:5 

765.பமல்கிதசததக்கின் முளறளமயின் படியோன பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், 
எபி 6:20 

766. ித்திய பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 6:20 

767.தேபறோரு பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:11 

768.உன்னதமோன ததேனுளடய பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:1 

769.அழியோத ஜேீனுக்குரிய பிரதோனஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:17 

770.என்பறன்ளறக்கும் இருக்கிற பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:20 

771.மனம்மோறோத பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:20 

772.ஆளணயின் மூலம் பிரதோன ஆசோரியரோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:20 

773.மோறிப்தபோகோத பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:24 

774.பரிசுத்தமோன பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:26 

775.குற்றமற்ற பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:26 



776.மோசில்லோத பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:26 

777.போேிகளுக்கு ேிலகின பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:20 

778.ேோனங்கைிலும் உயர்ந்தேருமோயிருக்கிற பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், 
எபி 7:26 

779.தம்ளம ஒதர தரம் பலியிட்ட பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:27 

780.பூரணரோன பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:28 

781.ஆசோரிய ஊழியஞ்பசய்கிற பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 8:2 

782.பமய்யோன பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 8:2 

783.பமய்யோன கூடோரத்தில் ேோசஞ்பசய்கிற பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 
8:2 

784.கர்த்தரோல் ஸ்தோபிக்கப்பட்ட பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 8:2 

785.அதிகோரமுள்ை [ அதிகோரியோன ] பிரதோன ஆசோரியதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 10:21 

* கன்மளலயோகிய இதயசுளே துதித்தல் 

786.கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 22:2 

787.ரட்சிப்பின் கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 22:47 

788.இஸ்ரதேலின் கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், 11 சோமு 23:3 

789.பபருங்கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 32:2 

790. ித்திய கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 26:4 

791.உயரமோன கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 61:2 

792.பபலனோன கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 62:7 

793. ோங்கள்  ம்பியிருக்கிற கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 71:3 

794. ோங்கள் ேந்தளடயத்தக்க கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 71:3 

795.இருதயத்தின் கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 73:26 



796.இரட்சணியக் கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 95:1 

797.இடறுதலின் கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 8:14 

798.ேிழுதற்தகதுேோன கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 தபதுரு 2:7 

799.ஞோனக் கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 10:4 

800.கிறிஸ்துேோகிய கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 10:4 

801.என் மீட்பரோன கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், சங் 19:14 

802. ிழலோகிய கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 32:2 

803.எங்களை பஜ ிப்பித்த கன்மளலதய – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 32:18 

* பிதோளே துதித்தல் 

804. ித்திய பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 9:18 

805.பரமண்டலங்கைிலிருக்கிற பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், மத் 6:9 

806.பூரண சற்குணதர – ஸ்ததோத்திரம், மத் 5:48 

807.அந்தரங்கத்திலிருக்கிற பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், மத் 6:17 

808.பரம பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 11:13, மத் 15:13 

809.தசோதிகைின் பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், யோக் 1:17 

810.சத்தியமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 7:28 

811.பமய்த்ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 17:3 

812. ீதியுள்ை பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 17:25 

813.ஜேீனுள்ை பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 6:57 

814.திரோட்சத் ததோட்டக்கோரதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 15:1 

815.பரிசுத்த பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 17:11 

816.ஆேிகைின் பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், எபி 12:9 



817.மகிளமயோன பிதோதே – ஸ்ததோத்திரம், மோற்கு 8:38    

* இஸ்ரதேலின் ததேளனத் துதித்தல் 

818.இஸ்ரதேலின் மகிளமதய – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 2:30 

819.இஸ்ரதேலின் ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 1:68 

820.இஸ்ரதேலின் பரிசுத்ததர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 30:13 

821.இஸ்ரதேலின் ஊற்தற – ஸ்ததோத்திரம், சங் 68:26 

822.இஸ்ரதேலின் சிருஷ்டிகதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 43:15 

823.இஸ்ரதேலின் இரட்சகதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 45:15 

824.இஸ்ரதேலின் மீட்பதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 49:7 

825.இஸ்ரதேலின் பஜயபலமோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 சோமு 15:29 

826.இஸ்ரதேலின் ஆறுததல – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 2:25 

827.இஸ்ரதேலின் அளடயோைதம – ஸ்ததோத்திரம், லூக் 2:34 

828.இஸ்ரதேலின்  ியோயோதிபதிதய – ஸ்ததோத்திரம், மீகோ 5:1 

829.இஸ்ரதேலின் இளைப்போறுததல – ஸ்ததோத்திரம், எதர 31:2 

830.இஸ்ரதேலின் ேல்லேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 1:24 

831.இஸ்ரதேலின் ஒைிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 10:17 

832.இஸ்ரதேலின் பிரபுதே – ஸ்ததோத்திரம், மத் 2:6 

*  ோமம் தரிக்கப்பட்டேளர துதித்தல் 

833.மகிளம பபோருந்திய  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 72:19 

834.கர்த்தர் கர்த்த்ர் என்ற  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 34:6 

835.எல்லோத் துளரத்தனத்துக்கும் தமலோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:20 

836.எல்லோ அதிகோரத்துக்கும் தமலோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:20 



837.எல்லோ ேல்லளமக்கும் தமலோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:20 

838.எல்லோ கர்த்தத்துேத்துக்கும் தமலோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:20 

839.இம்ளமயில் மோத்திரமல்ல மறுளமயிலும் தபர் பபற்றிருக்கும்  ோமத்துக்கும் – 
ஸ்ததோத்திரம், எதப 1:20 

840.எல்லோ  ோமத்துக்கும் தமலோய் உயர்ந்திருக்கிற  ோம்த்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், எதப 
1:20 

841.ததேனுளடய ேோர்த்ளத என்ற  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 19:13 

842.எந்த ஸ்துதி ஸ்ததோத்திரத்திற்கும் தமலோன மகிளமயுள்ை  ோமத்துக்கு – 
ஸ்ததோத்திரம், ப தக 9:5 

843.உம் சமீபமோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 75:1 

844.உம் பலத்த துருகமோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம்,  ீதி 18:10 

845.உம் உயர்ந்த  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 12:4 

846.உம் இன்பமோன  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 135:3 

847.உம் ஊற்றுண்ட பரிமைளதலம் தபோலிருக்கும்  ோமத்துக்கு – ஸ்ததோத்திரம், உன் 
1:3 

848.ஒதர  ோமத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 14:9 

849.பபரிய  ோமம் உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 76:1 

* உண்ளமயுள்ைேளர துதித்தல் 

850.உடன்படிக்ளகளய கோக்கிறதில் உன்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 7:9 

851.தயளேக்கோக்கிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 7:9 

852.கர்த்தரோகிய இதயசுகிறிஸ்துேிடத்தில் ஜக்கியத்ளத ஏற்படுத்துேதில் 
உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 1:9 

853.தசோதளனயிலிருந்து எங்களை கோக்கிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
1 பகோரி 10:13 

854.எங்களை அளழக்கிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 பதச 5:24 



855.எங்களை ஸ்திரப்படுத்துகிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 பதச 3:3 

856.எங்களை தளீமயினின்று ேிலக்கிக் கோப்பதில் உண்ளமயுள்ைேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், 11 பதச 3:3 

857. ித்திய ஜேீளனத் தருகிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், ததீ்து 1:3 

858.ேோக்குத்தத்தில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், எபி 10:23 

859.தோம் பசோன்னளத  ிளறதேற்றுகிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
எண் 23:19 

860.மனம் மோறோமல் இருக்கிறதில் உண்ளமயுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், எண் 23:19 

* கர்த்தருளடய சத்தத்தின் மூலம் துதித்தல் 

861.தண்ணரீ்கள் தமல் பதோனிக்கிற உம் சத்தத்திற்கோக – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:3 

862.ேல்லளமயோன உம் சத்தத்திற்கோக – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:4 

863.மகத்துேமோன உம் சத்தத்திற்கோக – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:4 

864.தகதுரு மரங்களை முறிக்கிற உம் சத்தத்திற்கோக – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:5 

865.தகதுருமரங்களை கன்றுக்குட்டிகளைப் தபோல துள்ைப்பண்ணுகிற உம் 
சத்தத்திற்கோக – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:6 

866.லீபதனோளனயும் சரீிதயோளனயும் கோண்டமிருகக்குட்டிகளைப் தபோல 
துள்ைப்பண்ணுகிற உம் சத்தத்திற்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:6 

867.ேனோந்தரத்ளத அதிரப்பண்ணுகிற உம் சத்தத்திற்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:8 

868.பபண்மோன்களை ஈனும்படி பசய்கிற உம் சத்தத்திற்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:9 

869.கோடுகளை பேைியோக்குகிற உம் சத்தத்திற்கு – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:9 

870.இன்பமோன உம் சத்தத்திற்கு – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:8 

871.பபருபேள்ைத்து இளரச்சளலப் தபோன்ற உம் சத்தத்திற்கு – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 
1:15 

* இதயசுகிறிஸ்துேின் அன்ளப  ிளனத்து துதித்தல் 



872.போல் பகோடுக்கிற தோயோனேள் தன் பிள்ளைகளைக் கோப்போற்றுகிறது தபோல 
கோப்போற்றுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 பதச 2:7 

873.தமது ஜனங்களை ஒரு ஆட்டுமந்ளதளயப் தபோல் ேழி  டத்துகிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 77:20 

874.ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியஞ் பசய்கிற தன்னுளடய குமோரளனக் 
கடோட்சிக்கிறது தபோல தம்முளடய ஜனங்களை கடோட்சிகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
மல் 3:17 

875.தமய்ப்பளனப் தபோல தமது மந்ளதளய தமய்க்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 40:11 

876.ேனோந்தரத்தில் திரோட்சக்குளலகளைக் கண்டுபிடிக்கிறதுதபோல இஸ்ரதேளலக் 
கண்டுபிடித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஓசியோ 9:10 

877.அத்திமரத்தில் முதல் தரம் பழுத்த கனிகளைப் தபோல எங்கள் பிதோக்களைக் 
கண்டுபிடித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஓசியோ 9:10 

878.ஒரு தமய்ப்பன் தன் மந்ளதளயக் கோக்கும் ேண்ணமோக தமது ஜனங்களை 
கோக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், எதர 31:10 

879.போலகளனத் தகப்பன் சுமந்து பகோண்டு தபோேது தபோல தமது ஜனங்களை 
சுமந்து பசல்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், எண் 11:12 

880.தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறது தபோல தமது ஜனங்களுக்கு 
இரங்குகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 103:13 

881.தமய்ப்பன் தன் மந்ளதளயத் ததடிக் பகோண்டிருப்பது தபோல தமது ஜனங்களைத் 
ததடுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், எதச 34:12 

882.தகோழி தன் குஞ்சுகளைத் தன் சிறகுகைின் கீழ் கூட்டிச் தசர்த்துக் பகோள்ளுகிறது 
தபோல தம்முளடய ஜனங்களை தசர்த்து பகோள்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், மத் 23:37 

883.கழுகு தன் குஞ்சுகளைத் தன் பசட்ளடகைின் தமல் சுமந்து பகோண்டு தபோகிறது 
தபோல தம்முளடய ஜனங்களை சுமந்து பசல்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 32:11 

884.ேோலிபன் கன்னிளகளய ேிேோகம் பண்ணுகிறது தபோல தம்முளடய ஜனங்களை 
ேிேோகம் பண்ணுகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 62:5 

885.மணேோைன் மணேோட்டியின் தமல் மகிழ்ச்சியோயிருப்பது தபோல் தம்முளடய 
ஜனங்கைின் தமல் மகிழ்ச்சியோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 62:5 

886.தகப்பன் தோன் த சிக்கிற புத்திரளனச் சிட்சிக்கிறது தபோல தம்முளடய 
ஜனங்களை சிட்சித்து அன்பு கூருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம்,  ீதி 3:12 



887.ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளைளயச் சுமந்து பகோண்டுதபோேது தபோல தம்முளடய 
ஜனங்களை சுமந்து பசல்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 1:31 

888.பறந்து கோக்கிற பட்சிகளைப் தபோல எங்களுக்கு ஆதரேோக இருப்பேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 31:5 

889.தமது அன்பினிமித்தமும் தமது பரிதோபத்தினிமித்தமும் எங்களைத் தூக்கிச் 
சுமந்து ேந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 63:9 

890.இரட்சிப்பின் ேஸ்திரத்தினோல் எங்கள்  ிர்ேோணத்ளத மூடுகிறேதர [ 
மளறக்கிறேதர ] – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 61:10 

891. ீதியின் சோல்ளேயினோல் எங்கள்  ிர்ேோணத்ளத மளறக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 61:10 

892.கழுகுகளுளடய பசட்ளடகைின் தமல் சுமந்து, எங்களை உம்மண்ளடயில் 
தசர்க்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 19:4 

* பபரியேரோகிய இதயசுளேத் துதித்தல் 

893.பபரிய ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், சங் 77:13 

894.பபரியேரோகிய கர்த்ததர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 48:1 

895.பபரிய தமய்ப்பதன – ஸ்ததோத்திரம், எபி 13:20 

896.தயோசளனயில் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், எதர 32:19 

897.எல்லோத் ததேர்களைப் போர்க்கிலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், யோத் 18:1 

898.எங்களுளடய இருதயத்திலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 தயோேோன் 3:20 

899.தயோனோேிலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், மத் 12:41 

900.சோலதமோனிலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், மத் 12:42 

901.எல்லோரிலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 10:29 

902.ததேோலயத்திலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், மத் 12:6 

903.சதீயோனில் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 99:2 

904.உலகத்திலிருக்கிறேனிலும் பபரியேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 தயோேோன் 4:4 



* மகிளமயோன கிரீடங்களைத் தருகிறேளர துதித்தல் 

905.மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 பதச 2:19 

906. ீதியின் கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 11 ததீமோ 4:8 

907.ஜேீகிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், யோக் 1:12, பேைி 2:10 

908.அழிேில்லோத கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், 1 பகோரி 9:25 

909.பரிசுத்த கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தலேி 8:9 

910.மகிளமயோன கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:5 

911.அபிதஷகளதலம் என்னும் கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தலேி 21:12 

912.பபோற்கிரீடம் தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 21:3 

913.பபருளமயோன கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 28:3 

914.அலங்கோரமோன கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 62:3 

915.பகோடிகைின் கிரீடத்ளத தருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 9:16 

* கர்த்தரோகிய இதயசுகிறிஸ்துேின் அழளக ேர்ணித்து துதித்தல் 

916.ேோசளனயுள்ை பரிமைளதலதம – ஸ்ததோத்திரம், உன் 1:3 

917.அழகோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 1:5 

918.பேள்ளைப் தபோைச் பசண்தட – ஸ்ததோத்திரம், உன் 1:13 

919.மருந்ததோன்றிப் பூங்பகோத்தத – ஸ்ததோத்திரம், உன் 1:14 

920.ரூபமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 1:16 

921.சோதரோனின் தரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:1 

922.பள்ைத்தோக்குகைின் லீலி புஷ்பதம – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:1 

923.கிச்சிலி மரதம – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:3 

924. ிழலோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:3 



925.கனியோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:3 

926.பேைிமோனுக்கும், மளரக்குட்டிக்கும் ஒப்போயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:9 

927.கிரோதியின் ேழியோய்த் தமது மலர்ந்த முகத்ளதக் கோண்பிக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:9 

928.ேோசளன  ிளறந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:16 

929.அப்பழுக்கற்றேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:16 

930.பரிசுத்தமுள்ைேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:16 

931.கன்மளலகைில் குதித்து ேரும் களலமோனுக்கும் மளரகைின் குட்டிக்கும் 
சமோனமோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 2:17 

932.பேள்ளைப்தபோைதம – ஸ்ததோத்திரம், உன் 3:6 

933.சோம்பிரோணியின் மணத்ளதயுளடேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 3:6 

934.ேோசளன ேசீி ேருகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 3:6 

935.தூபஸ்தம்பங்களைப் தபோலிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 3:6 

936.மணேோைதன – ஸ்ததோத்திரம், உன்  4:8,11, மத் 9:15 

937.எங்கள் ததோட்டதம – ஸ்ததோத்திரம், உன் 4:16 

938.பேண்ளமயும் சிேப்புமோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:10 

939.பதினோயிரம் தபர்கைில் சிறந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:10 

940.தங்கமயமோயிருக்கிற தளலளய உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:11 

941.சுருள் சுருைோன தளலமயிளர உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:11 

942.கோகத்ளதப் தபோல் கருளமயோயிருக்கும் தளலமயிளர உளடயேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:11 

943.தண்ணரீ்  ிளறந்த  திகைின் ஓரமோய்த் தங்கும் புறோக்கண்களுக்கு ஒப்போன 
கண்களையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:12 

944.போலில் கழுேப்பட்டளேகளும், த ர்த்தியோய்ப் பதிக்கப்பட்டளேகளுமோயிருக்கிற 
கண்களையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:12 



945.கந்தேர்க்கப்போத்திகளைப் தபோலவும் ேோசளனயுள்ை புஷ்பங்களைப் தபோலவும் 
கன்னங்களையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:13 

946.லீலி புஷ்பங்களைப் தபோன்ற உதடுகளையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:13 

947.ேோசளனயுள்ை பேள்ைப்தபோைத்ளத தன் உதடுகைில் ளேத்திருப்பேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:13 
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ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:14 

949.இந்திர  ீல இரத்தினங்கள் இளழத்த பிரகோசமோன யோளனத்தந்தத்ளதப் தபோன்ற 
அங்கமுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:14 

950.பசும் பபோன் ஆதோரங்கைின் தமல்  ிற்கிற பேள்ளைக் கல் தூண்களைப் தபோன்ற 
கோல்களையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:15 

951.லீபதனோன் மற்றும் தகதுருக்களைப் தபோன்ற சிேப்போன ரூபமுளடயேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:15 

952.மதுரமோன ேோளயயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 5:16 

953.மோர்பருதக பபோற்கச்ளசளய கட்டியிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 1:14 

954.உளறந்த மளழளயப் தபோல பேண்ளமயோன மயிளர உளடயேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், பேைி 1:14 

955.அக்கினி ஜேீோளலளயப் தபோன்ற கண்களையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 
1:14 

956.உளலக்கைத்தில் கோய்ந்த பிரகோசமோன பேண்கலம் தபோன்ற 
போதங்களையுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 1:15 

957.தமது ேலதுகரத்தில் ஏழு  ட்சத்திரங்களை உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 
1:16 

958.தமது ேோயில் இருபுறமும் கருக்குள்ை பட்டயம் ளேத்திருக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், பேைி 1:16 

959.ேல்லளமயோய்ப் பிரகோசிக்கிற சூரியளனப் தபோன்ற முகத்ளதயுளடயேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், பேைி 1:16 

960.அக்கினிமயமோன பசோகுசோேின்  ிறத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், எதச 1:27 



961.பேண்ளமயோன ேஸ்திரத்ளத தரித்திருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், மோற்கு 9:3         

962.மகிளமளயயும் மகத்துேத்ளதயும் ஆளடயோக அணிந்திருப்பேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், சங் 104:1 

963.பரோக்கிரமத்ளத அணிந்து அளதக் கச்ளசயோகக் கட்டியிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
சங் 93:1 

964.ஒைிளய ேஸ்திரமோகத் தரித்து இருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 104:2 

965. ீதிளய மோர்ககேசமோக அணிந்திருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 59:17 

966.இரட்சிப்பபன்னும் சரீோளே சிரசில் தரித்திருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 59:17 

967. ீதிசரிகட்டுதல் என்னும் ேஸ்திரங்களை உடுப்போக அணிந்திருப்பேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 59:17 

968.ளேரோக்கியத்ளதச் சோல்ளேயோகப் தபோர்த்துக் பகோண்டிருக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 59:17 

969.ேச்சரக்கல்லுக்கு ஒப்போயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 4:3 

970.பதுமரோகத்துக்கு ஒப்போயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 4:3 

971.மரகதத்தோல் அலங்கரிக்கப் பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 4:3 

972.மனுஷசோயலுக்கு ஒத்த சோயளல உளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், எதச 1:26 

973.அக்கினியோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், எதச 1:27 

974.உளறந்த மளழளயப் போர்க்கிலும் சுத்தமோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், புல 4:7 

975.போளலப்போர்க்கிலும் பேண்ளமயோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், புல 4:7 

976.பேைத்ளதப் போர்க்கிலும் சிேப்போயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், புல 4:7 

977.இந்திர  ீலத்ளதப் போர்க்கிலும் தமனியுமோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், புல 4:7 

978.ஐசுேரிய சம்பன்னரோயிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், தரோமர் 10:12 

979.அறிவுக்பகட்டோத அன்தப – ஸ்ததோத்திரம், எதபசி 3:19 

980.அ ந்த ஞோனதம – ஸ்ததோத்திரம், எதப 3:10 



981.மரணத்ளதப் தபோல் ேலிதோன த சத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 8:6 

982.போதோைத்ளதப் தபோல் த சளேரோக்கியத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 8:6 

983.அக்கினித்தழளலப் தபோன்ற த சத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 8:6 

984.அக்கினி ஜேீோளலப் தபோன்ற த சத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 8:6 

985.ஈடு இளணயற்ற த சத்ளதயுளடயேதர – ஸ்ததோத்திரம், உன் 8:7 

* ரோஜோேோகிய இதயசுளேத் துதித்தல் 

986.தோழ்ளமயுள்ை ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 9:9 

987.இஸ்ரதேலின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 1:49 

988.யூதருக்கு ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், மத் 2:2 

989.மகத்துேமோன ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், மல் 1:14 

990.சோதலமின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:1 

991. ீதியின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:2 

992.சமோதோனத்தின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், எபி 7:2 

993.ரோஜோதி ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், 1 ததீமோ 6:15 

994.பரிசுத்தேோன்கைின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், பேைி 15:3 

995.மகிளமயின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், சங் 24:7 

996.யூதருளடய ரோஜோேோகிய  சதரயனோகிய இதயசுதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 
19:19 

997.ரோஜோேோகிய கர்த்ததர – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 14:9 

998.பூமியின் மீபதங்கும் ரோஜோேோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 14:9 

999.முள்ைிகைினோல் முடிசூட்டப்பட்ட ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 19:2 

1000.சதீயோன் குமோரத்தியின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், தயோேோன் 12:15 

1001.தன்னில் தோதன மகிளமபபோருந்திய ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 33:17 



1002.என்பறன்ளறக்கும் ரோஜோேோக ேறீ்றிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், சங் 29:10 

1003. ித்திய ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், 1 ததீமோ 1:17 

1004.யோக்தகோபின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 41:21 

1005.அழிேில்லோத ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், 1 ததீமோ 1:17 

1006.அதரிசனமோன ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், 1 ததீமோ 1:17 

1007.பயஷீரனுக்கு ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், உபோ 33:5 

1008.மகோ ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், சங் 95:3 

1009.இதயசு ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், அப் 17:7 

1010.தசளனகைின் கர்த்தரோகிய ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 14:16,17 

1011.பூர்ேகோலமுதல் என்னுளடய ரோஜோேோயிருப்பேதர – ஸ்ததோத்திரம், மீகோ  5:7 

1012.தம் பசோந்த ேிருப்பம் தபோல் கிரிளய பசய்யோத ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், 1 
பகோரி 15:28 

1013.இரட்சிப்பின் ரோஜோதே – ஸ்ததோத்திரம், சகரி 9:9 

1014.ரோஜோேோகிய ததேதன – ஸ்ததோத்திரம், சங் 74:12 

* தகப்பனோகிய இதயசுகிறிஸ்துேின் சகல கிரிளயகளையும் பசோல்லி துதித்தல் 

முதல்  ோள்: 

1015.ஆதியிதல ேோனத்ளதயும் பூமிளயயும் உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 
1:1 

1016.ஜலத்தின் தமல் அளசேோடிக் பகோண்டிருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:2 

1017.பேைிச்சத்ளத உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:3 

1018.பேைிச்சம்  ல்லது என்று கண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:4 

1019.பேைிச்சத்ளதயும், இருளையும் பிரித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:4 

1020.பேைிச்சத்துக்குப் பகல் என்று பபயரிட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:5 



1021.இருளுக்கு இரவு என்று பபயரிட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:5 

இரண்டோம்  ோள்: 

1022.ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகோய ேிரிளே உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 
1:6 

1023.ஜலத்தினின்று ஜலத்ளதப் பிரித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:6 

1024.ஆகோய ேிரிவுக்குக் கீதழ இருக்கிற ஜலத்திற்கும், ஆகோய ேிரிவுக்கு தமதல 
இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிேிளன உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:7 

1025.ஆகோய ேிரிவுக்கு ேோனம் என்று பபயரிட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:8 

மூன்றோம்  ோள்: 

1026.ேோனத்தின் கீதழ இருக்கிற ஜலத்ளத ஓரிடத்தில் தசரப்பண்ணினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:9 

1027.பேட்டோந்தளர கோணப்படச் பசய்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:9 

1028.பேட்டோந்தளரக்கு பூமி என்று பபயரிட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:10 

1029.தசர்ந்த ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்று பபயரிட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:10 

1030.பூமியில் புல்ளல உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:11 

1031.பூமியில் ேிளதளயப் பிறக்கும் பூண்டுகளை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஆதி 1:11 

1032.பூமியின் தமல் தங்கைில் தங்கள் ேிளதளயயுளடய கனிகளைத் தங்கள் 
தங்கள் ஜோதியின் படிதய பகோடுக்கும் கனிேிருட்சங்களை முளைப்பிக்கச் 
பசய்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:11 

 ோன்கோம்  ோள்: 

1033.பகலுக்கும் இரவுக்கும் ேித்தியோசம் உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:14 

1034.ேோனம் என்கிற ஆகோய ேிரிேிதல சுடர்களை உண்டோக்கினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:14 

1035.சுடர்களை அளடயோைங்களுக்கோகவும், கோலங்களையும்,  ோட்களையும், 
ேருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்கோக உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:14 



1036.சுடர்களை பூமியின்தமல் பிரகோசிக்கச் பசய்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:15 

1037.பகளல ஆை பபரிய சுடளர உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:16 

1038.இரேில் ஆை சிறிய சுடளர உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:16 

1039. ட்சத்திரங்களை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:16 

ஐந்தோம்  ோள்: 

1040. ீந்தும் ஜேீ ஜந்துக்களை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:20 

1041.பறக்கும் பறளேகளை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:20 

1042.மகோ மச்சங்களை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:21 

1043.தோம் உண்டோக்கினளேகளை ஆசரீ்ேதித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:22 

1044.தோம் உண்டோக்கினளேகளை பலுகிப் பபருகப் பண்ணினேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஆதி 1:22 

ஆறோம்  ோள்: 

1045.ஜோதிஜோதியோன ஜேீஜந்துக்கைோகிய  ோட்டு மிருங்களை உண்டோக்கினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:24 

1046.ஜோதிஜோதியோன ஊரும் பிரோணிகளை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 
1:24 

1047.ஜோதிஜோதியோன கோட்டுமிருங்களை உண்டோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:24 

1048.தம்முளடய சோயலோக மனுஷளன ஆனும் பபண்ணுமோக சிருஷ்டித்தேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:27 

1049.எல்லோேற்ளறயும் மனுஷனுக்குக் கீழ்ப்படித்தினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 1:28 

ஏழோம்  ோள்: 

1050.தோம் பசய்த தம்முளடய கிரிளயளய ஏழோம்  ோைில்  ிளறதேற்றினேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 2:2 

1051.ஏழோம்  ோைில் ஓய்ந்திருந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 2:2 

1052.ஏழோம்  ோளை ஆசரீ்ேதித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 2:2 



1053.ஏழோம்  ோளைப் பரிசுத்தமோக்கினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 2:2 

1054.ஏழோம்  ோளை தம்முளடய  ோைோக பதரிந்து பகோண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஆதி 
2:2,3 

* இதயசுகிறிஸ்துேின் போடுகளை  ிளனத்து துதித்தல் 

1055.கர்த்தருளடய புயதம – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:1 

1056.இைங்கிளைளயப் தபோல இருக்கிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:2 

1057.ேறண்ட  ிலத்திலிருந்து துைிர்க்கிற தேளரப் தபோல இருக்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:2 

1058.எங்களுக்கோகத் தம்முளடய அழளக இழந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:2 

1059.எங்களுக்கோகத் தம்முளடய பசைந்தரியத்ளத இழந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 
53:2 

1060.எங்களுக்கோகத் தம்முளடய ரூபத்ளத இழந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:2 

1061.அசட்ளடபண்ணப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:2 

1062.மனுஷரோல் புறக்கணிக்கப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:3 

1063.துக்கம்  ிளறந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:3 

1064.போடு அநுபேித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:3 

1065.எங்கள் போடுகளை பமய்யோகதே ஏற்றுக் பகோண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:4 

1066.எங்கள் துக்கங்களைச் சுமந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:4 

1067.எங்களுளடய மீறுதல்கைினிமித்தம் கோயப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:5 

1068.எங்களுளடய அக்கிரமங்கைினிமித்தம் ப ோறுக்கப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 53:5 

1069.எங்களுக்கு சமோதோனத்ளத உண்டுபண்ணுேதற்கோக ஆக்கிளனளயத் தம் தமல் 
ஏற்றுக் பகோண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:5 

1070.தம்முளடய தழும்புகைோல் எங்களை குணமோக்குகிறேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 
53:5 



1071.எங்களுளடய அக்கிரமத்ளத தம்தமல் ேிழப்பண்ணினேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 53:6 

1072.ப ருக்கப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:7 

1073.ஒடுக்கப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:7 

1074.தம்முளடய ேோளய திறேோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:7 

1075.அடிக்கப்படும்படி பகோண்டுதபோகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிளயப் தபோல் 
இருந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:7 

1076.மயிர் கத்திரிக்கிறேனுக்கு முன்போகச் சத்தமிடோதிருக்கிற ஆட்ளடப் தபோல் 
இருந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:7 

1077.இடுக்கணிலும்  ியோயத்தரீ்ப்பிலும் இருந்து எடுக்கப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 53:8 

1078.ஜேீனுள்தைோர் ததசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு தபோனேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 
53:8 

1079.எங்கள்  ிமித்தம் ேோதிக்கப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:8 

1080.துன்மோர்க்கதரோதட தம்முளடய பிதரதக்குழிளய  ியமித்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 53:9 

1081.மரித்த தபோது ஐசுேரியேோதனோதட இருந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:9 

1082.பகோடுளம பசய்யோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:9 

1083.ேஞ்சளனயில்லோதேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:9 

1084.குற்ற  ிேோரணபலிதய – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:10 

1085.தமது சந்ததிளய தம்முளடய போடுகள் மூலம் கண்டு சந்ததோஷப்பட்டேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:10 

1086.என் தோசனோகிய  ீதிபரதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:11 

1087.தம்ளமப் பற்றும் அறிேினோல் அத களர  ீதிமோன்கைோய் மோற்றுகிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:11 

1088.எங்களுளடய அக்கிரமங்கள் முழுேளதயும் தோதம சுமந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், 
ஏசோ 53:11 



1089.அக்கிரமக்கோரரில் ஒருேரோய் எண்ணப்பட்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:12 

1090.அத கருளடய போேத்ளத தோதம சுமந்தேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:12 

1091.அக்கிரமக்கோரருக்கோக தேண்டிக் பகோண்டேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:12 

1092.அத களர தம்முளடய பங்கோக மோற்றினேதர – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:12 

1093.பலேோன்களை தமக்குக் பகோள்ளையோகப் பங்கிட்டு பகோள்கிறேதர – 
ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53:12 

1094.கர்த்தரோகிய இதயசுதே – ஸ்ததோத்திரம், ஏசோ 53.  

 

– சதகோ. எட்ேின்(தசோஹோர்) 
 


