Prayer of Shield and Protection

லானத்தை சிங்காசனாகவும், பூமித பாை படிாகவும் தலத்து ஆட்சி
சசய்யும் சர்ல லல்ய தைலனுக்கு கித சசலுத்துகின்தமாம்.
உம்முதை க்கராகி எங்களின் துதி பாைல்கதர ஏற்று, எங்கதர
பரிசுத்ைப்படுத்தி உர்த்தும்.
இந்ை ஏதறயின் னக்கைமல்கதர தகட்டு, எங்கள் கண்ணீத
ஏற்றுக்சகாண்டு, எங்கள் தல் னம் இமங்கும்.
உன்னைத்தில் இருந்து புமப்படுகின்ம துதிகராகி தைலர்களின்
குதயாடும், தசதனகளின் குதயாடும், எங்கள் குதயயும்
இதைத்துக்சகாள்ளும். எங்கள் செபங்கதரயும், துதிகதரயும்
ைகுதியுள்ர பலிாக ஏற்றுக்சகாள்வீாக.
கிதயின் ாொலாக பலி பீைத்தில் லாசம் சசய்கின்ம தைலாதி
தைலனுக்கு கித சசலுத்துகின்தமாம். உன்னைருதை ஏழு குத்து
விரக்கிலிருந்து லருகின்ம ளிக்கதிர்கள் எங்கள் தல்
படும்படிாகவும், எங்கதர காக்கும் படிாகவும் தகதந்தி
நிற்கின்தமாம்.
எங்களுதை இருைத்தை கிழித்துக்சகாண்ைலர்கராய், தைலனுதை
கா பரிசுத்ை பலிபீைத்திற்க்கு முன்பாகவும், கா பரிசுத்ை
இத்ைத்திற்க்கு முன்பாகவும் தககதர உர்த்தி நிற்கின்தமாம்.
எங்களுதை கந்ையான ஆதைகதர கறட்டி தலத்து, காயணிகதரயும்
கறட்டி எங்கள் இதையிதய கட்டிக்சகாண்டு அடிதகராக
லந்திருக்கின்தமாம், உம்முதை கா பரிசுத்ை கூைாத்திற்க்குள் நுதற
எங்கதர அனுதியும்.
உன்னை தைலதன உம்முதை ஐந்து திருக்காங்களுக்குள்ராக
எங்கதர தமத்துக்சகாள்ளும்.
அங்கு எங்கதர ஈதசாப்புல்லினால் சைளித்து, எங்கள் ஆத்துாவுக்கு
புத்துைர்ச்சியூட்டி, எங்கதர உம்முதை இத்ைத்தினாதய கழுவும்.
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ஈதசாப்புல்லினால் கழுலப்பட்ைலர்கராக சங்கா தூைனின்
பட்ைத்திலிருந்து எங்கதர வியக்கி காத்துக்சகாள்ளும்.
உம்முதை கங்களில் இருந்து புமப்படுகின்ம கா பரிசுத்ை இத்ைம்
எங்களுக்கு ஜீலதன சகாடுக்க உம்த ன்மாடுகின்தமாம்.
உன்னை தைலனுதை நிதயான மூச்சுக்காற்றிலிருந்து சபமப்படுகின்ம
சுலாசங்கதராடு இதைக்கப்படும்படிாகவும், உம்முதை சிலுதலயின்
அண்தையில் நாங்கள் தமந்துசகாள்ளும்படிாகவும்
ன்மாடுகின்தமாம்.
ஆண்ைலத, எங்கதர 'இதசு' என்னும் தபதறக்குள்ராகவும்,
உம்முதை பலிபீைத்திற்க்குள்ராகவும், உம்முதை ஐந்து
திருக்காங்களுக்குள்ராகவும், உம்முதை
திருஇத்ைத்திற்க்குள்ராகவும் மூடிக்சகாள்ளும்.
எங்கள் வீட்டு லாசலின் நிதயயின் தற்சட்ைத்திலும், நிதயக்கால்கள்
இண்டிலும் உம்முதை திருஇத்ைத்தை சைளிக்கும் படிாக
ன்மாடுகின்தமாம்.
கா பரிசுத்ை தைலனின் சுலாசம் எங்களுக்குள்ராக சசலுத்ைப்பட்டு,
சபால்யாை தநாய் கிருமிகள் எங்களிைமிருந்து நீக்கப்பட்டு, சங்கா
தூைனின் பட்ைத்திற்க்கு நாங்கள் வியக்கப்பட்ை க்கராக, நாங்கள்
ஜீல ஆத்துாலாக ாற்மப்படும்படிாக உம்த ன்மாடுகின்தமாம்.
பரிசுத்ை கைவுதர, உது நாத்தின் சபாருட்டும், நாங்கள் உம் மீது
சகாண்ை விசுலாசத்தின் சபாருட்டும், உம்முதை நாத்தைத நம்பி
இருக்கின்ம எங்கதர, எங்கள் பாலத்தின் படி கண்தநாக்கால்
உம்முதை கிருதபயின் படித கண்தைாக்கி, அந்நி
இத்ைத்திலிருந்து லந்ை சாதல சபற்றுக்சகாண்ை க்கராய், அந்நி
இத்ைத்திற்குள்ராக கட்ைப்பட்ை எங்கதர, உம்முதை
சிலுதலயிலிருந்தும் ஐந்து திருக்காங்களிலிருந்தும் லழிகின்ம
இத்ைத்தினாதய கட்ைப்பை உம்த ன்மாடுகின்தமாம்.
இதைா தைலனாகி கர்த்ைர் அழிவிலிருந்தும் சகாள்தரதநாயிலிருந்தும்
எங்கதர மீட்கும்படிாகவும், சிந்ைப்பட்ை இத்ைம் எங்கள் தல்
சைளிக்கப்படும்படிாகவும், ஜீலனுள்ர தைலனுதை க்கராக நாங்கள்
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ாற்மப்பட்டு, ஜீலனுள்ர க்கள் என்று அதறக்கப்படும்படிாக
கண்ணீதாடு உம்த ன்மாடுகின்தமாம் ஆண்ைலத!
(பாலன்னிப்பு தகட்ைல்)
அந்நி இத்ைத்ைால் தீட்டுப்பட்டு, தநாய்க்தகதுலாகவும், சாவுக்கு
எதுலாகவும் பாலம் சசய்தைாம் எங்கதர ன்னியும்.
உக்கு எதிான லாதைகதர நுகர்ந்து, எங்களுதை மூச்சு
குறதயயும், நுதயீதயயும் சகடுத்தைாம் எங்கதர ன்னியும்.
சபால்யாை புதகத நுகர்ந்து பாலம் சசய்தைாம் எங்கதர ன்னியும்.
உம்முதை கங்களில் இருந்து புமப்படுகின்ம கா பரிசுத்ை இத்ைம்
எங்களுக்கு ஜீலதன சகாடுக்கும் படிாகவும், காக்கின்ம தைலனானலர்
அன்றும் இன்றும் என்சமன்றுாய் காக்கின்ம தைலனாகதல இருந்து,
இதைா கழுகு ைன்னுதை குஞ்சுகதர எவ்லாறு ைன் சசட்தைகளுக்குள்
தலத்து தமத்து தமத்து பாதுகாத்துக்சகாள்கின்மதைா அதை தபாய
தைலனானலர் எங்கதரயும் ைன்னுதை சசட்தைகளுக்குள்ராக தலத்து
பாதுகாத்து தமத்துக்சகாள்ளும்படிாக ன்மாடுகின்தமாம்.
எப்சபாழுதும் எங்களுக்காக கைறி அழுது பரிந்து தபசும் பரிசுத்ை
ஆவிானலத, இந்ை உபலாச நாளிதய எங்களுக்காக
ன்மாடிக்சகாள்ளும்.
ஆண்ைலத, கண்ணீதாடும் ஆவிதாடும் ன்மாட்டுக்கதராடும்
எங்களுதை காரிங்கதர உம்மிைத்தில் சர்ப்பிக்கின்தமாம்.
எங்களுதை பாலத்தை கண்தநாக்கால் உம்முதை கிருதபதத
கண்தைாக்கும் படிாக செபிக்கின்தமாம்.
என்சமன்றும் இதசுவின் நாம் சைாகாயமும் ஆசிர்லதிக்கப்படுலைாக,
ஆசன்.
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சங்கீைம் 51
1.
தைலதன, உது கிருதபயின்படி எனக்கு இங்கும், உது மிகுந்ை
இக்கங்களின்படி என் மீறுைல்கள் நீங்க என்தனச் சுத்திகரியும்.
2.
என் அக்கிம் நீங்க என்தன முற்றிலும் கழுவி, என் பாலம
என்தனச் சுத்திகரியும்.
3.
என் மீறுைல்கதர நான் அறிந்திருக்கிதமன்; என் பாலம்
எப்சபாழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிமது.
4.
தைலரீர் ருலருக்தக விதாைாக நான் பாலஞ்சசய்து, உது
கண்களுக்கு முன்பாகப் சபால்யாங்கானதை நைப்பித்தைன்; நீர்
தபசும்தபாது உம்முதை நீதி விரங்கவும், நீர் நிாந்தீர்க்கும்தபாது,
உம்முதை பரிசுத்ைம் விரங்கவும் இதை அறிக்தகயிடுகிதமன்.
5.
இதைா, நான் துர்க்குைத்தில் உருலாதனன்; என் ைாய் என்தனப்
பாலத்தில் கர்ப்பந்ைரித்ைாள்.
6.
இதைா, உள்ரத்தில் உண்தயிருக்க விரும்புகிறீர்;
அந்ைக்கைத்தில் ஞானத்தை எனக்குத் சைரிப்படுத்துவீர்.
7.
நீர் என்தன ஈதசாப்பினால் சுத்திகரியும், அப்சபாழுது நான்
சுத்ைாதலன்; என்தனக் கழுவிருளும்; அப்சபாழுது நான் உதமந்ை
தறயிலும் சலண்தாதலன்.
8.
நான் சந்தைாஷமும் கிழ்ச்சியும் தகட்கும்படிச் சசய்யும்,
அப்சபாழுது நீர் சநாறுக்கின எலும்புகள் களிகூரும்.
9.
என் பாலங்கதரப் பாாைபடிக்கு நீர் உது முகத்தை தமத்து,
என் அக்கிங்கதரசல்யாம் நீக்கிருளும்.
10. தைலதன, சுத்ை இருைத்தை என்னிதய சிருஷ்டியும், நிதயலான
ஆவித என் உள்ரத்திதய புதுப்பியும்.
11. உது சமுகத்தை விட்டு என்தனத் ைள்ராலும், உது பரிசுத்ை
ஆவித என்னிைத்திலிருந்து எடுத்துக்சகாள்ராலும் இரும்.
12. உது இட்சணித்தின் சந்தைாஷத்தைத் திரும்பவும் எனக்குத்
ைந்து, உற்சாகான ஆவி என்தனத் ைாங்கும்படி சசய்யும்.
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13. அப்சபாழுது பாைகருக்கு உது லழிகதர உபதைசிப்தபன்;
பாவிகள் உம்மிைத்தில் னந்திரும்புலார்கள்.
14. தைலதன, என்தன இட்சிக்குந்தைலதன, இத்ைப்பழிகளுக்கு
என்தன நீங்கயாக்கிவிடும்; அப்சபாழுது என் நாவு உம்முதை
நீதிதக் சகம்பீாய்ப் பாடும்.
15. ஆண்ைலத, என் உைடுகதரத் திமந்ைருளும்; அப்சபாழுது என்
லாய் உம்முதை புகதற அறிவிக்கும்.
16. பலித நீர் விரும்புகிமதில்தய, விரும்பினால் சசலுத்துதலன்;
ைகனபலியும் உக்குப் பிரிானைல்ய.
17. தைலனுக்தகற்கும் பலிகள் சநாறுங்குண்ை ஆவிைான்; தைலதன,
சநாறுங்குண்ைதும் நருங்குண்ைதுான இருைத்தை நீர் புமக்கணியீர்.
18. சீதானுக்கு உது பிரித்தின்படி நன்த சசய்யும்; எருசதயமின்
தில்கதரக் கட்டுவீாக.
19. அப்சபாழுது ைகனபலியும் சர்லாங்க ைகனபலியுாகி நீதியின்
பலிகளில் பிரிப்படுவீர்; அப்சபாழுது உது பீைத்தின்தல்
காதரகதரப் பலியிடுலார்கள்.

சங்கீைம் 91
1. உன்னைானலரின் தமவிலிருக்கிமலன் சர்லலல்யலருதை நிறலில்
ைங்குலான்.
2. நான் கர்த்ைத தநாக்கி: நீர் என் அதைக்கயம், என் தகாட்தை, என்
தைலன், நான் நம்பியிருக்கிமலர் என்று சசால்லுதலன்.
3. அலர் உன்தன தலைனுதை கண்ணிக்கும், பாறாக்கும் சகாள்தர
தநாய்க்கும் ைப்புவிப்பார்.
4. அலர் ைது சிமகுகராதய உன்தன மூடுலார்; அலர் சசட்தைகளின்
கீதற அதைக்கயம் புகுலாய்; அலருதை சத்திம் உனக்குப் பரிதசயும்
தகைகமுாகும்.
5. இவில் உண்ைாகும் பங்கத்துக்கும், பகலில் பமக்கும் அம்புக்கும்,
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6. இருளில் நைாடும் சகாள்தர தநாய்க்கும், த்திானத்தில்
பாறாக்கும் சங்காத்துக்கும் பப்பைாதிருப்பாய்.
7. உன் பக்கத்தில் ஆயிம்தபரும், உன் லயதுபுமத்தில்
பதினாயிம்தபரும் விழுந்ைாலும், அது உன்தன அணுகாது.
8. உன் கண்கரால் ாத்திம் நீ அதைப் பார்த்து, துன்ார்க்கருக்கு
லரும் பயதனக் காண்பாய்.
9. எனக்கு அதைக்கயாயிருக்கிம உன்னைான கர்த்ைத உனக்குத்
ைாபாகக்சகாண்ைாய்.
10. ஆதகால் சபால்யாப்பு உனக்கு தநரிைாது, லாதை உன்
கூைாத்தை அணுகாது.
11. உன் லழிகளிசயல்யாம் உன்தனக் காக்கும்படி, உனக்காகத்
ைம்முதை தூைர்களுக்குக் கட்ைதரயிடுலார்.
12. உன் பாைம் கல்லில் இைமாைபடிக்கு அலர்கள் உன்தனத் ைங்கள்
தககளில் ஏந்திக்சகாண்டு தபாலார்கள்.
13. சிங்கத்தின்தலும் விரின் பாம்பின்தலும் நீ நைந்து,
பாயசிங்கத்தையும் லலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்துப்தபாடுலாய்.
14. அலன் என்னிைத்தில் லாஞ்தசாயிருக்கிமபடிால் அலதன
விடுவிப்தபன்; என் நாத்தை அலன் அறிந்திருக்கிமபடிால் அலதன
உர்ந்ை அதைக்கயத்திதய தலப்தபன்.
15. அலன் என்தன தநாக்கிக் கூப்பிடுலான், நான் அலனுக்கு
றுஉத்ைவு அருளிச்சசய்தலன்; ஆபத்தில் நாதன அலதனாடிருந்து,
அலதனத் ைப்புவித்து, அலதனக் கனப்படுத்துதலன்.
16. நீடித்ை நாட்கரால் அலதனத் திருப்திாக்கி, என் இட்சிப்தப
அலனுக்குக் காண்பிப்தபன்.
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