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2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

സ�ീർ�നം 51

1. സ�ീർ�നം 51:1 ൈദവേമ, നിെ� ൈ◌െറ� ത�വ�ംഎമേനാ� �െ�േ�ാമകണേമ; നിെ�
ക�െ�റടബ�തവ�േകാരം എെ� ലംഘന�െറ േേെ◌ാി�െകെമണേമ.

2. സ�ീർ�നം 51:2എറനനേെനാി ക�കിഎെ�അ�തയം മേപാമ�ണേമ; എെ� േപാപം നീ�ിഎറന
റവടിേ�ാമ�ണേമ.

3. സ�ീർ�നം 51:3എെ� ലംഘന�െറേഞാൻെെഅിു നു; എെ� േപാപം എമേ�ാ�ം എെ� േ◌ു�ിൽ
ഇരി��.

4. സ�ീർ�നം 51:4 നിമേനാ� തമനേഞാൻ േപാപം െറ�; നിന�അനിേേെ�ാു��േഞാൻ
െറ�ിരി��. സംേസാരി�മേ�ാൾ നീ നീേേതിാേെനാും വിധി�മേ�ാൾ നിർ�ലേെനാും
ഇരിമ��തി� തമന.

5. സ�ീർ�നം 51:5 ഇേതാ, േഞാൻഅകൃതയ�ിൽ ഉരുേെവാി; േപാപ�ിൽഎെ�അ� എറനഗർഭം
ധരി�. 6. സ�ീർ�നം 51:6അ�ർേഭാഗ�ിറലസതേയമേലാ നീ ഇ�ി�ന�;

അ�രംഗ�ിൽഎറനേ�ാനം പ്ഗഹി�ിമ�ണേമ.

7. സ�ീർ�നം 51:7േഞാൻ നിർ�ലേനാമക�തിനുഈമേസാ�ുറേകാ�ു എറന��ീകരിമ�ണേമ;

േഞാൻ േഹിറ�േ�ാൾ റെവുമ��തിനു എറനകഴുമകണേമ.

8. സ�ീർ�നം 51:8സമേ�ാഷ�ംആന��ംഎറനമകൾേേെേ�ുാാമ�ണേമ; നീ ഒടി�അ�ികൾ
ഉലസി�െറ.

9. സ�ീർ�നം 51:9എെ� േപാപ�െറ േകാേണാതവ�ം നിെ� േ◌ുഖം േ◌െറമ�ണേമ. എെ�
അ�തയ�െറ ഒറെ�ം േേെ◌ാി� െകെമണേമ.

10. സ�ീർ�നം 51:10ൈദവേമ,

നിർ�േേലാെേമാരുൈെഹൃംഎനിൽസൃഷ്ടി�ുസ�ിേേരാെേമാേരാേ�ാവിറന എനിൽ
��മ�ണേമ.

11. സ�ീർ�നം 51:11 നിെ�സനിെധിിൽനിനുഎറനത�ിെെ�രുമത; നിെ� പരി�േ�ാേ�ാവിറന
എനിൽനിനുഎടുെേ�ുരുമത.

12. സ�ീർ�നം 51:12 നിെ� രെ�റടസമേ�ാഷംഎനി� തിരിറക

തമരണേമ; േ◌നറേസാ�േ�� ആേ�ാവിേനാൽഎറനേതാമ�ണേമ.

13. സ�ീർ�നം 51:13അമേ�ാൾേഞാൻഅതിപ്േകേ�ാമേരാടു നിെ� വഴികെറ ഉപൈമശി�ം;

േപാപികൾ നി�മല�ു േ◌നംതിെരിു ം.

14. സ�ീർ�നം 51:14എെ� രെ�റടൈദേേെവാൈദവേമ, ര�േപാതക�ിൽനിനു എറന
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വി�വിമ�ണേമ; എേനാൽഎെ� േനാവു നിെ� നീതിെറ മേഘാഷി�ും.

15. സ�ീർ�നം 51:15 കർേ�ാമവ, എെ�അധര�െറ െ�മ�ണേമ; എേനാൽഎെ� േെവാ്നിെ�
സ്◌ുതതിെറ വർണ� ി�ും.

16. സ�ീർ�നം 51:16ഹനെേനാഗം നീ ഇ�ി�നില; അറല�ിൽേഞാൻഅർ�ിേേെ�ുാിരുനു;
മേേെേഹാാഗ�ിൽ നിന�ു �േൈസാേവുില.

17. സ�ീർ�നം 51:17ൈദവ�ിെ�ഹനെേനാഗ�ൾ തകർനിരി�ുേനനസ ;ു തകർനും
െ�ുെേ�ിുിരി�നൈെ�റ�, ൈദവേമ, നീ നിരസിെ�ില.

18. സ�ീർ�നം 51:18 നിെ� �േൈസാ�േകാരം സീെേമാമേനാ� ന� െറേമണേമ; െറ�ശമേലിെ�
േ◌തി�കെറ പണിെമണേമ;

19. സ�ീർ�നം 51:19അമേ�ാൾ നീ നീെേതിാഗെ�ിലും
മേേെേഹാാഗെ�ി�ംസർവ്േ◌ാംഗമേേഹാെ�ിലും �േൈസാി�ും; അമേ�ാൾ നിെ�
െേ◌ാഗപീഠ�ിമ�ൽ േെകാകെറഅർ�ി�ും.

സ�ീർ�നം 52

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

20. സ�ീർ�നം 52:1 വീ േരാ, നീ ൈ◌ു�െതിൽ �ശംസി�ുനറത�ു? ൈദവ�ിെ� ൈെ◌ നിര�േേരാ��.

21. സ�ീർ�നം 52:2 െ◌തി� െേ�നവറന, േ◌ൂർെ�ു�റെ�ൗര��ിമേപാറല നിെ� േനാ�
ൈ◌ു�ത വക�േ�ാ��.

22. സ�ീർ�നം 52:3 നീ ന�െറേ�ാൾ തി�െെറും നീതിെറസംേസാരി�നതിറനേ�ാൾ വേയാജറെ�ും
ഇ�റ���. മസേലാ.

23. സ�ീർ�നം 52:4 നീ വ�നേനാ�ം േനാശകേേെരാ േവാ�കെേറാറെ�ം ഇ�റ���. 24.

സ�ീർ�നം 52:5ൈദവം

നിറെ�ംഎമന�ം നശി�ി�ം; നിെ� �േടാര�ിൽനിനുഅവൻ നിറനെപി�െെ�ം. ജീവ��വ�റട
ൈമശ�നി� നിറനനിർ�ൂേേലാ�ും. മസേലാ. 25. സ�ീർ�നം 52:6 നീേേതിാേ�ാർ ക�ു െഭറ�ടും;

അവർഅവറനറേ�ാലി െ◌ിരി�ും. 26. സ�ീർ�നം 52:7ൈദവറ�തെ� ശരേേണാേ�ാറത തെ�
പ്ൈ◌വയേ�െ�ിിൽആപ്െശിെ�ും ൈ◌ുഷ്ടെതിൽ തറനേ�ാൻ െഉ�ിെ�ും
െറ�േത�ഷയൻഅേതാഎനു െെപും,
27. സ�ീർ�നം 52:8േഞാമേനാ, ൈദവ�ിെ�ആെല�ി�ൽ തറഴ�ിരി�നഒലി���ംമേപാറല

ആ��; േഞാൻൈദവ�ിെ� ൈെെ◌ിൽഎനുംഎമന�ുംആപ്െശി�ുന .ു

28. സ�ീർ�നം 52:9 നീഅ� െറ�ിരി�റേകാ�േഞാൻ നിന�എ�ം�േതാ�ം െേ�ം; േഞാൻ നിെ�
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േേനാ�ിൽ �തേയാശറവ�ും; നിെ� ഭ�േ�ാ�റട േ◌ുേ�ാറകഅ� നലതമേലാ.

സ�ീർ�നം 53

29. സ�ീർ�നം 53:1 ൈദവം ഇലഎ� േ◌ൂഢൻ തെ�ൈെഹൃ�ിൽെെപ�; അവർ വെഷേ�ാേെരാി,

േ◌്െമേേെ�ാ നീതിമക� �വർ�ി�ുനു; ന� െേ�നവൻആേരുില.

30. സ�ീർ�നം 53:2ൈദവറ�അമനവഷി�ന�േേ�ിാൻ ഉമേ�ാഎനേുകാേ�ാൻൈദവം
സവർഗ� �ിൽനിനു േ◌നുഷയപുപ്തേ�ാറര മേനാ�ുനു.

31. സ�ീർ�നം 53:3എേലാവ�ം പിൻേവാ�ി ഒരുമേപാറല
റേകാ��േതാ�വേെരാി�ീർനു; ന�െേ�നവനില; ഒ��ൻ മേപാ�ം ഇല.

32. സ�ീർ�നം 53:4 നീതിമക� �വർ�ി�ുനവർെെഅിു നിലെേമാ? അ�ം തി�ന�മേപാറലഅവർ
എെ� ജനറ�തി�െെ��; ൈദവമേ�ാ�അവർ േ�ാർ�ി�ുനില.

33. സ�ീർ�നം 53:5 െേഭിേലാതി�മനട�അവർ�ു േ◌േഹാെേഭുേെ�ാി; നിെ� മനറര
േെെേെപാിെ�ിവെ�അ�ികെറൈദവം െ◌ിെതി�വമേലാ. ൈദവംഅവറര

ത�ിെ���റേകാ� നീഅവറര ല�ി�ി�.

34. സ�ീർ�നം 53:6സീെേമാനിൽനിനു െ◌ിപ്േസാെമലിെ�ര�വറന�ിൽ! ൈദവം തെ� ജന�ിെ�
�ിതി േേ◌ാ�മേ�ാൾ െേ◌ാമേ�ാബ്സമേ�ാഷിെ�ും െ◌ിപ്േസാെമൽആന�ിെ�ും െേറും.

സ�ീർ�നം 54

35. സ�ീർ�നം 54:1 ൈദവേമ, നിെ� േേനാേ�ാൽ എറനര�ിമ�ണേമ; നിെ� ശ�െേതിാൽഎനി�ു
നേെയാം േപാലി�തമരണേമ.

36. സ�ീർ�നം 54:2ൈദവേമ, എെ� േ�ാർ�ന മകൾമ�ണേമ; എെ� േെവാിറല േവാ�കെറ
�ശ�ിമ�ണേമ.

37. സ�ീർ�നം 54:3അനയേജാതിേ�ാർ എമേനാടുഎതിർ�ിരി�ുനു; മേഘാരേ�ാർ എനി�ു
ജീവേഹാനി വ��േവാൻ മേനാ�ുനു; അവർൈദവറ�തെ�ുറട േ◌ുേ�ാറക റവെേ�ിുില.

38. സ�ീർ�നം 54:4 ഇേതാ, ൈദവംഎെ�സേെഹാകേനാ��; കർേ�ാവു എെ� േ�ാണറന
േതാ�നവമേരാ� �റട ഉ�.

39. സ�ീർ�നം 54:5അവൻഎെ� ശപ്തു�ൾ�ു തി� പകരംെേ�ം; നിെ� വിശവ�ത െേ◌ാൽഅവറര
സംഹരി�െകെമണേമ.

40. സ�ീർ�നം 54:6സവേമേൈേധാാനമേ�ാറടേഞാൻ നിന�ുഹനെേനാഗംകഴി�ം; െ◌മേഹാമവ, നിെ�
േേനാം നല�എ� െേറാലിേഞാൻഅതിനുസ്മേതാപ്തം െേറും.

41. സ�ീർ�നം 54:7അവൻഎറനസകലകഷ്ട�ിൽനിനും വിടുവി�ിരി�ുനു; എെ� ക�എെ�
ശ��െറ ക� രസി�ം.
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സ�ീർ�നം 55
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42. സ�ീർ�നം 55:1ൈദവേമ, എെ� േ�ാർ�ന പ്ശ�ിമ�ണേമ; എെ� െേെ◌ാറന�
േെ◌�ിരി��മത. 43. സ�ീർ�നം 55:2എനി� െറവിത� ഉ�േര�െമണേമ; ശ�വിെ�ആരവംേനിി��ം
ൈ◌ു�െ� പീഡേനിി��ംേഞാൻ എെ� സ�ട�ിൽ റേെപാുെതിിേലാറതഞര�ുനു.

44. സ�ീർ�നം 55:3അവർഎെ� േമൽ നീതിമകടു െേ◌ു�ുനു; മേകാപമേ�ാറട എറനഉപപ്ൈ◌വി��.

45. സ�ീർ�നം 55:4എെ�ൈെ�ംഎെ� ഉ�ിൽ മൈവനറെ�ിരി�ുനു; േ◌രണഭീെതിുംഎെ�േമൽ
വീണിരി��.

46. സ�ീർ�നം 55:5 െഭ�ം െെവി�ംഎറനപിടി�ിരി��; പരി�േഭംഎറേ�െടിിരി��. 47.

സ�ീർ�നം 55:6 േ�ാവി���മേപാറല എനി� െെ◌ി�േെ�ാി��റവ�ിൽ! എേനാൽേഞാൻ
െപ�മേെപാി വി�േശിേേെ�ാി�� എ�േഞാൻ െപ�ു.

48. സ�ീർ�നം 55:7അമത, േഞാൻ ൈ◌ൂര�ുസ�രി�ു, േ◌�േെ�ിിൽ േപാർേേെ�ുാിരുനു! മസേലാ. 49.

സ�ീർ�നം 55:8 റേകാ�േ�ാ�ിൽനിനും റപരുേ�ാ�ിൽനിനുംബ�റെ�ുേഞാൻഒ� സമ�ത�ിമല�
ഓടിമേ�ാേേെ�ാി��!

50. സ�ീർ�നം 55:9 കർേ�ാമവ, സംഹരി�അവ�റട േനാ�കെറ െ◌ീ�ിെ�െമണേമ. േഞാൻ നഗര�ിൽ
അതി�േക�ം കലഹ�ം ക�ിരി��.

51. സ�ീർ�നം 55:10 േരാ�ം പക�ംഅവർഅതിെ� േ◌തിലുെകിമ�ൽെ◌ു�ി സ�രി��; നീതിമക�ം
ക��ംഅതിെ�അക��.

52. സ�ീർ�നം 55:11 ൈ◌ു�തഅതിെ� ന�വിൽ ഉ�ു; െ◌തി�ം വ�െ�ംഅതിെ� വീഥികെറ
െേേെവിുാുനേ�ില.

53. സ�ീർ�നം 55:12എറനനി�ി�� ഒ� ശ�വല; അ�റനെറ�ിൽേഞാൻ സഹിേേെ�ാി��; എെ�
മനറര വ� െപ��എറനപറക�നവനല; അ�റനെറ�ിൽേഞാൻ
േെ◌�റേകാേേെ�ാി��.

54. സ�ീർ�നം 55:13 നീെേമാഎമേനാ�േസേെനാ േ◌�ഷയ�ംഎെ�സെഖിുംഎെ�
േ�ാണ�നഹിതേേെ�ാി��.

55. സ�ീർ�നം 55:14 േനാം ത�ിൽ േ◌ധുരസ�ർ�ം െറയ്തു��േഷാരേേെ�ാിൈദേവാെല�ിമല�
മേെപാമേലാ.
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56. സ�ീർ�നം 55:15 േ◌രണം റപെറ�അവറര പിടി�െറ; അവർ ജീവമേനാറട േപാേെതാ�ിമല�ു
െഇ�െറ; ൈ◌ു�തഅവ�റട േവാസ�ല�ംഅവ�റട ഉ�ി�ം ഉ�.

57. സ�ീർ�നം 55:16േഞാമേനാൈദവറ�െവിി�മപ�ി�ം; െ◌മേഹാവഎറനര�ി�ം. 58. സ�ീർ�നം
55:17േഞാൻദവകുമനര�ും േകാല�ും ഉറ��ുംസ�ടം മേബാധി�ി�ുകെ�ം; അവൻ എെ� േ�ാർ�ന
മകൾ�ും.

59. സ�ീർ�നം 55:18എമേനാ�
െകർ�ുനിനവർഅമനകേെരാിരിറ�ആരുംഎമേനാടുഅടുേ�ാതവണ� ം അവൻഎെ� േ�ാണറന
വീറ��� േേസാേധാന�ിേലാ�ി;

60. സ�ീർ�നം 55:19ൈദവം മെ�അവർ�ു ഉ�രംഅെരുും; �േരാതനേമ സിംേഹാസന�േെനാവൻ
തമന. മസേലാ. അവർ�ു േേ◌ാനേസാ�േരില; അവർൈദവറ�െഭറ�ടുനേതുില.

61. സ�ീർ�നം 55:20 തമേനാ� േേസാേധാേേെനാിരി�നവറര കേമ�ം െറ� തെ�സഖയതഅവൻ
ലംഘിേ�ിരി��.

62. സ�ീർ�നം 55:21അവെ� േെവാ്റവ�മേപാറല േൈ◌ൃുേെവാ�; ൈെ��ിമേലാ െ◌ുേ�മ�. അവെ�
േവാ�കൾ എണ� െറേ�ാൾ േെേ◌ു�വ; എ�ി�ംഅവഊെരി േെവാുകൾെആിരുനു. 63. സ�ീർ�നം
55:22 നിെ� േഭാരം െ◌മേഹാെ�റടേമൽ റവ�ുറേകാൾക; അവൻ നിറന�ലർ�ും; നീേേതിാൻ
���ിമേ�ാ�േവാൻഅവൻ ഒരു േെനാുംസ�തിെ�ില.

64. സ�ീർ�നം 55:23ൈദവേമ, നീഅവറര േനാശ�ിെ� �െഴിിമല� െഇ�ം; ര�െ�ി�ം വ�െ�ം
ഉ�വർെആുസിെ� പകുതിെേെമാം ജീവിെ�ില; േഞാമേനാ നിനിൽആപ്െശി�ും.

സ�ീർ�നം 56

65. സ�ീർ�നം 56:1 ൈദവേമ, എമേനാ� �െ�േ�ാമകണേമ; േ◌�ഷയർ എറനവിഴു�ുേവാൻ മേപാകുനു;

അവർ ഇടവിേടാറത റേപാരുതുഎറനറഞരു�ുനു
66. സ�ീർ�നം 56:2എെ� ശ��ൾ ഇടവിേടാറത എറനവിഴു�ുേവാൻേഭാവി��; ഗർവ്മേ�ാറട

എമേനാ� റേപാ��നവർഅമനകരമേലാ.
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67. സ�ീർ�നം 56:3േഞാൻ െഭറ�ടുന േെനാിൽ നിനിൽആപ്െശി�ും.

68. സ�ീർ�നം 56:4േഞാൻൈദവ�ിൽഅവെ�

െവനറ��ക�ം; േഞാൻൈദവ�ിൽ ആപ്െശി�ുനു; േഞാൻ െഭറ�ടുെകില.
ജഡ�ി�എമേനാ� എ� െെറ് േവാൻ കെഴിു ം? 69. സ�ീർ�നം 56:5 ഇടവിേടാറതഅവർഎെ�
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േവാ�കെറ മേെകാിെെ��; അവ�റട െേവിാര�െേറാറെ�ംഎെ� മനറര തിറ�േെെേ�ാിാ��.

70. സ�ീർ�നം 56:6അവർ െകൂംകൂടി െഒി�ിരി�ുനു; എെ� േ�ാണേെനാി പെതിിരി�മേ�ാറലഅവർ എെ�
േകാലടികെറ മേനാ�ിറേ�ാ�ിരി��.

71. സ�ീർ�നം 56:7 നീതിമകടിേനാൽഅവർ ഒഴി�ുമേപാകുേേമാ? ൈദവേമ, നിെ� മേകാപ�ിൽ
േജാതികെറ തെ�ിിമടണേമ.

72. സ�ീർ�നം 56:8 നീഎെ� ഉഴെൽകെറഎണ� ുനു; എെ� ക�നീർ നിെ� തുരുെ�ിിൽ
ആ�ിറവമ�ണേമ; അ� നിെ� ��ത �ിൽ ഇലെേമാ?

73. സ�ീർ�നം 56:9േഞാൻ െവിി�മപ�ി�ുമേ�ാൾതമനഎെ� ശ��ൾ പി�ിെരിു നു; ൈദവം
എനി�അ��ലേറ�േഞാൻെെഅിു നു.

74. സ�ീർ�നം 56:10േഞാൻൈദവ�ിൽഅവെ� െവനറ�പുകഴും; േഞാൻ െ◌മേഹാെവിൽഅവെ�
െവനറ��ക�ം.

75. സ�ീർ�നം 56:11േഞാൻൈദവ�ിൽആപ്െശി�ുനു; േഞാൻ െഭറ��െകില.

േ◌�ഷയ�എമേനാ� എ� െെറ് േവാൻ കെഴിു ം?
76. സ�ീർ�നം 56:12ൈദവേമ, നിന��മനർ�കൾ�ുേഞാൻ കടറെ�ിരി��; േഞാൻ നിന�ു

�േതാെേ�ാഗ�െറഅർ�ി�ും.

77. സ�ീർ�നം 56:13േഞാൻൈദവ�ിെ� േ◌ുേ�ാറക ജീവെ��േകാശ�ിൽ നടമ��തിനു നീ എെ�
േ�ാണറന േ◌രണ�ിൽനിനുംഎെ� േകാലുകെറ ഇടർെ�ിൽനിനും വിടുവി�ുവമേലാ.

സ�ീർ�നം 57

78. സ�ീർ�നം 57:1 ൈദവേമ, എമേനാ� �െ�േ�ാമകണേമ; എമേനാ� �െ�േ�ാമകണേമ; േഞാൻ
നിറനശരണംേ�ാപി��; അമത, ഈആപ�കൾ ഒഴി�ുമേപാകുമേെവാംേഞാൻനിെ� െെ◌ികിൻ
നിഴലിൽ ശരണം േ�ാപി�ുനു.

79. സ�ീർ�നം 57:2അത�നതേെനാൈദവറ�േഞാൻ െവിി�മപ�ി�ുനു;

എനി�മവ�ി സകല�ം നിർവ്ഹി�ുനൈദവറ�തമന.

80. സ�ീർ�നം 57:3എറനവി��േവാൻ േഭാവി�ുനവർ ധിേ�ാരംേെകാുമേ�ാൾഅവൻ
സവർഗ� �ിൽനിനുദകെനീി എറനര�ി�ും. മസേലാ. ൈദവം തെ� ൈെെ◌ും വിശവ�ത െ◌ും
െഅ��.

81. സ�ീർ�നം 57:4എെ� േ�ാണൻ സിംഹെ�ുറട ഇെടിൽഇരി��; അ�ിജവലി�നവ�റട
ന�വിൽേഞാൻ കിട�ുനു; പ�കൾ കു�െ�ുംഅസ്പ്തെ�ുംേനാ� േ◌ൂർെ�ു�േെവാും
െആിരി�േന�ഷയ��േ�ാ�റട ഇെടിൽ തറന.

82. സ�ീർ�നം 57:5ൈദവേമ, നീആേകാശ�ി� േ◌ീറത െഉർനിരിമ�ണേമ; നിെ� േ◌ഹതവം
സർവ്േെഭൂ ിിലും പര�െറ.
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83. സ�ീർ�നം 57:6അവർഎെ� േകാലടികൾ�ു ഒരു വലവിരി�ു, എെ� േ◌ന� ഇടി�ിരി��;

അവർഎെ� േ◌ു�ിൽ ഒരു കുഴി കുഴി�ു; അതിൽഅവർ തറനവീണു. മസേലാ.

84. സ�ീർ�നം 57:7എെ� േ◌ന� ഉെറ�ിരി��; ൈദവേമ, എെ� േ◌ന� ഉെറ�ിരി��; േഞാൻ
േപാ�ം; േഞാൻ കീർ�നം െേറും.

85. സ�ീർ�നം 57:8എൻ േ◌നേമ, ഉണ�ക; വീെ�ം കിനരേേെ�ാുമേ�ാമവ ഉണ�വിൻ! േഞാൻ
അതിേകാലറ�ഉണ�ം.

86. സ�ീർ�നം 57:9 കർേ�ാമവ, വംശെ�റട ഇെടിൽേഞാൻ നിന��േതാ�ം െേ�ം; േജാതിെ�റട
േ◌മ�യേഞാൻ നിന�ു കീർ�നം െേറും.

87. സ�ീർ�നം 57:10 നിെ� ൈെ◌ആേകാശമേെ�ാ�ം നിെ� വിശവ�ത േമഘ�െേെമാ�ം വെലിതമേലാ.

88. സ�ീർ�നം 57:11ൈദവേമ, നീആേകാശ�ി� േ◌ീറത െഉർനിരിമ�ണേമ; നിെ� േ◌ഹതവം
സർവ്േെഭൂ ിിലും പര�െറ.
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സ�ീർ�നം 58

89. സ�ീർ�നം 58:1 വേ�ാമര, നി�ൾ േവാസ�ത േേെ◌ാിനീതി �സ്േ◌ാതവി��മേവാ?

േ◌�ഷയ��േ�ാമര, നി�ൾ പേേരാർേേെ�ാി വിധി�ുനുമേവാ?

90. സ�ീർ�നം 58:2 നി�ൾൈെഹൃ�ിൽ ൈ◌ുഷ്ടത �വർ�ി�ുനു; േെ�ിിൽ നിെ�ുറടദകെകുറട
നി�രത ��ിറേ�ാ���.

91. സ�ീർ�നം 58:3 ൈ◌ു�േ�ാർ ഗർഭംേ◌ുതൽ പ്ഭഷ്ടേ�ാേെരാിരി�ുനു; അവർ ജനനംേ◌ുതൽ
മേഭാഷ്◌ുകെപ� റത�ി നട��.

92. സ�ീർ�നം 58:4അവ�റട വിഷംസർ�വിഷംമേപാറല; അവർ െറെവിട�
റേെെപാണലിമേപാറെേലാ��.

93. സ�ീർ�നം 58:5എ� േേസാർ�യമേ�ാറട േ◌പ്�ംെേറാെേലിാ�ം േ◌�്തേൈവാിെ�റട
േവാ�അ� മകൾെ�ില.

94. സ�ീർ�നം 58:6ൈദവേമ, അവ�റട േെവാിറല പ�കെറ തകർമ�ണേമ; െ◌മേഹാമവ,

േബാലസിംഹെ�റടഅണ��കെറ തകർ�ുെകെമണേമ.

95. സ�ീർ�നം 58:7 ഒ�കിമേ�ാ�നറവ�ംമേപാറലഅവർ ഉ�കിമേ�ാകെറ. അവൻ തെ�അ�ുകെറ
റേതാ��മേ�ാൾഅവ ഒടി�ുമേെപാതുമേപാറലആകെറ.

96. സ�ീർ�നം 58:8അലി� മേെപാ്മേപാ�നഅ�മേപാറലഅവർആകെറ; ഗർഭംഅലസിമേെ�ാ
�െ�ീുറട �ജമേപാറലഅവർ സൂരയറന േകാേണാതിരി�െറ.

97. സ�ീർ�നം 58:9 നിെ�റട കല�ൾ�ു േ◌ുൾതീ െതു�ുറ�പെ�ം റവ��േറേലാം ഒ�മേപാറല
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അവൻ െ◌ുഴലിേ�ാ�ിേനാൽ േപാ�ിെെ�ും
98. സ�ീർ�നം 58:10 നീേേതിാൻ �തിപ്െകി ക�ുആന�ി�ും; അവൻ തെ� േകാലുകെറ

ൈ◌ു�േ�ാ�റട ര��ിൽ കഴുകും.

99. സ�ീർ�നം 58:11ആെേകാൽ: നീേേതിാ� �തിഫലം ഉ� നിെ�ം; േെ�ിിൽ നേെയാംവിധി�ുനഒരു
ൈദവം ഉ� നിെ�ം എ� േ◌�ഷയർ െെപും.

സ�ീർ�നം 59

100. സ�ീർ�നം 59:1 എെ�ൈദവേമ, എെ� ശ�െ�റട േകിൽനിനുഎറനവിടുവിമ�ണേമ;

എമേനാ�എതിർ�ുനവരുറട വശ�ുനിനുഎറനഉ�രിമ�ണേമ.

101. സ�ീർ�നം 59:2 നീതിമക� �വർ�ി�ുനവരുറട േകിൽ നിനുഎറനവിടുവി�ു
ര�േപാതകേ�ാ�റട പ�ൽനിനു

എറനര�ിമ�ണേമ.

102. സ�ീർ�നം 59:3 ഇേതാ, അവർ എെ� േ�ാണേെനാിപെതിിരി��; െ◌മേഹാമവ, ബലേവാേ�ാർ
എെ� മനറര െ�ം ��ന� എെ�അതി�േകം മഹ�േെെവാില, എെ� േപാപം മഹ�േെെേവാിുല. 103.

സ�ീർ�നം 59:4എെ� പ�ൽഅകൃതയം ഇേലാറതഅവർഓടി ഒരു�ുനു; എറനസേെഹാിേ�ാൻ ഉണർനു
കേടാ�ിമ�ണേമ.

104. സ�ീർ�നം 59:5ദസനയെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, െ◌ിേ�ാെമലിെ�ൈദവേമ,

സകലേജാതികെെ�ംസ�ർശിമ��തിനു നീ ഉണമരണേമ; നീതിറെക മപ്ൈേ◌ാഹിെകിൽആമേരാടും
�പ ഉേ�ാക�മത. മസേലാ.

105. സ�ീർ�നം 59:6സേ��ാേെസ�അവർ േ◌ട�ിവരുനു; േനാെറമേ�ാറല �ര�ംറേകാ�അവർ
െപണ�ി� െ◌ു�ം നട��.

106. സ�ീർ�നം 59:7അവർ തെ�ുറട േെവാ്റേകാ�ു ശേകാരി�ുനു; േെവാുകൾഅവരുറടഅധരെ�ിൽ
ഉ�; ആർ മകൾ�ും എനുഅവർ െെപുനു.

107. സ�ീർ�നം 59:8എ�ി�ം െ◌മേഹാമവ, നീഅവറരറേ�ാലി െ◌ിരി�ം; നീസകലേജാതികെെ�ം
പരിഹസി�ം.

108. സ�ീർ�നം 59:9എെ�ബേേെലാുമേ�ാമവ, േഞാൻ നിറനേകാ�ിരി�ും; ൈദവംഎെ�
മേഗാ�േേരാ��.

109. സ�ീർ�നം 59:10എെ�ൈദവം തെ� ൈെെേ◌ാൽഎറനഎതിമരല്�ും; ൈദവംഎറനഎെ�
ശ��െറ ക� രസിേേെേ�ാാ�ം.

110. സ�ീർ�നം 59:11അവറര റേകാ�െെക�മത; എെ� ജനം േെ◌േ�ാതിരിമ��തി� തമന; ഞെ�റട
പെെേരിാ�നകർേ�ാമവ, നിെ� ശ�ിറേകാ�അവറര ഉഴേേെേ�ാാ�ി േതാ��ണേമ.
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111. സ�ീർ�നം 59:12അവ�റട േെവാിറല േപാപ�ംഅധരെ�ിറല േവാ�െ�ം േനിി��ംഅവർ
െെ�നേശാപ�ം മേഭാഷ്◌ുകംേനിി��ംഅവർ തെ�ുറടഅഹേ�ാര�ിൽ പിടിറെ�ുമേപാകെറ. 112.

സ�ീർ�നം 59:13

മേകാപമേ�ാറടഅവറരസംഹരിമ�ണേമ; അവർ ഇേലാറെേതാകുംവണ� ംഅവറരസംഹരി�െകെമണേമ; ൈദവം
െേ◌ാമേ�ാബിൽ േവാഴുനു എനു േെഭൂ ിു റടഅ�ംവറരെെേേെേഅിു ാാകെറ. മസേലാ.

113. സ�ീർ�നം 59:14സേ��ാേെസ�അവർ േ◌ട�ിവരുനു; േനാെറമേ�ാറല �റര�ംറേകാ�അവർ
നഗര�ി� െ◌ു�ം നട��.

114. സ�ീർ�നം 59:15അവർആേഹാര�ിേെനാി ഉഴനുനട�ുനു,

�പ്◌ിെേെതാിറല�ിൽഅവർ േരാപ്േതിു ഴുവനും േേതാസി�ുനു.

115. സ�ീർ�നം 59:16േഞാമേനാ നിെ�ബലറ�െ�ി� േപാ�ം; അതിേകാല�േഞാൻ നിെ�
ൈെ◌െറെ�ി� മേഘാഷിേ�ാന�ി�ം. ക�േകാല� നീഎെ� മേഗാ�ര�ംഅെഭേ�ാന�ം
െആി��.

116. സ�ീർ�നം 59:17എെ�ബേേെലാുമേ�ാമവ, േഞാൻ നിന�സു്◌ുതതിേപാ�ം; ൈദവംഎെ�
മേഗാ�ര�ം എമേനാ� ൈെെ◌ു�ൈദവ�ംഅമേലാ.

സ�ീർ�നം 60

117. സ�ീർ�നം 60:1 ൈദവേമ, നീഞ�െറ ത�ിെ�� െ◌ിെതി�ിരി��; നീ മേകാപി�ിരി��;

ഞ�െറ െ◌േഥാേ�ാനേ�ാമ�ണേമ.

118. സ�ീർ�നം 60:2 നീ ൈമശറ�ന��ി ഭിനി�ി�ിരി��; അ� ���െേകാൽഅതിെ�
ഭിന�െറ നേനാമ�ണേമ.

119. സ�ീർ�നം 60:3 നീ നിെ� ജനറ�േകാഠിനയംഅ�ഭവി�ി�; പരി�േഭ�ിെ� വീ� നീഞ�െറ
�ടി�ി�ിരി��.

120. സ�ീർ�നം 60:4സതയം േനിി�ം െഉർമ��തിനു നീ നിെ� ഭ�േ�ാർ�ു ഒരു
റേകാടി നല്◌ിെകിരി��. മസേലാ.

121. സ�ീർ�നം 60:5 നിന� െേ�ിു�വർ വിടുവി�റ�മട�തിനുനിെ� വലദ�റേകാ� ര�ി�
ഞ�ൾ�ു ഉ�േരരുെമണേമ.

122. സ�ീർ�നം 60:6ൈദവം തെ� വി�െ�ിിൽഅെരുിറ�യ്തതുറേകാ�ുേഞാൻആന�ി�ും;

േഞാൻ റശമേഖിറന വിേഭാഗി�ുസുമേ�ാ�്േതാഴ�രെറെഅ�ും.

123. സ�ീർ�നം 60:7 ഗിറെേൈലാ്എനി���; േ◌നെെ�ംഎനി���; എെ�ീംഎെ�
തലമേ�ാരിെ�ം
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െറൈേ�ാഎെ� െറമേ�ാ�ംആ��.

124. സ�ീർ�നം 60:8 േേമാേവാബ്എനി� ക��േവാ��െവക; ഏൈേേമാിമ�ൽേഞാൻ എെ� െറരി�ു
എെെ◌ിും; റഫലി�യൈമശേമ, നീഎെ�േനിി�ം െജമേഘാഷം റേകാ�ക!

125. സ�ീർ�നം 60:9 െഉ��നഗര�ിമല� എറനആർ റേകാ�മേപാ�ം? ഏൈേേമാിമല� എറനആർ
വഴി നട�ം?

126. സ�ീർ�നം 60:10ൈദവേമ, നീഞ�െറ ത�ിെ��ിലെേമാ? ൈദവേമ നീഞെ�റട
ദസനയ�െേമാ� �റട െ�റ��നേ�ില.

127. സ�ീർ�നം 60:11ദവെരിുറടമനറരഞ�ൾ�ുസേെഹാം െറേമണേമ; േ◌�ഷയെ� സേെഹാം
വയർേ�മേലാ.

128. സ�ീർ�നം 60:12ൈദവേ�ാൽ േനാം വീരയം �വർ�ി�ും; അവൻ തമനന�ുറടദവരികെറ
േറതി�െെ�ം.

സ�ീർ�നം 61

129. സ�ീർ�നം 61:1 ൈദവേമ, എെ� നിലെവിി മകൾമ�ണേമ. എെ� േ�ാർ�ന
�ശ�ിമ�ണേമ. 130. സ�ീർ�നം 61:2എെ�ൈെ�ം�ീണി�മേ�ാൾേഞാൻ േെ�ിുറടഅ��നി�
നിറന െവിി�മപ�ി�ം; എനി�അത�നേേെതാ േെെപാി�മല� എറനനടമ�ണേമ. 131.

സ�ീർ�നം 61:3 നീഎനിറേ�ാ� സമ�ത�ം ശ�വിെ� മനറര െഉ��മേഗാ�ര�ം
െആിരി��വമേലാ.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

132. സ�ീർ�നം 61:4േഞാൻ നിെ� കൂേടാര�ിൽഎമന�ുംവസി�ം; നിെ� െെ◌ികിൻ
േെ◌വിൽേഞാൻ ശരണം േ�ാപി�ും. മസേലാ.

133. സ�ീർ�നം 61:5ൈദവേമ, നീഎെ� മനർ�കെറ മെകു, നിെ� േേനാറ�െഭറ��നവ�റട
അവേകാശംഎനി� തേ�ിരി��.

134. സ�ീർ�നം 61:6 നീ േരാേജാവിെ�െആുസിറന ൈ◌ീർേേഘാ�ും; അവെ�
സംവ�ര�ൾ തേെലുതേെലുെേെമാം ഇരി�ും.

135. സ�ീർ�നം 61:7അവൻഎമന�ുംൈദവസനിെധിിൽ വസി�ും; അവറന

പരിേപാലിമ��തി� ൈെെ◌ും വിശവ�ത െ◌ും കല്◌ിപമ�ണേമ,

136. സ�ീർ�നം 61:8അ�റനേഞാൻ തിരുേേനാറ�എമന�ുംകീർ�ിെ�ുംഎെ� മനർ�കെറ
േനാൾമേെതാും കഴിെ�ും െേറും
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സ�ീർ�നം 62

137. സ�ീർ�നം 62:1 എെ� ഉ�ംൈദവറ�മേനാ�ി േെറൗേേെനാിരി��; എെ� ര�അവ�ൽനിനു
വ��.

138. സ�ീർ�നം 62:2അവൻ തമനഎെ� േെെപാും എെ� രെ�ുംആകുനു; എെ� മേഗാ�രംഅവൻ തമന;

േഞാൻഏെറ കുലു�ുെകില.

139. സ�ീർ�നം 62:3 നി�ൾഎേലാവരും െേ◌ാേ�തിലുംആടുനമവെലിു ംമേപാറലഒ�
േ◌�ഷയറന റേകാമല�തി� എ�മേെ�ാംഅവറനആ�േകി�ം?

140. സ�ീർ�നം 62:4അവെ� ൈപെവിിൽനിനുഅവറന തെ�ിിടുേവാനമപ്തഅവർനി�പി�ന�; അവർ
മേഭാഷ്◌ികൽ ഇഷ്ടറ�ടുനു; േെവാ്റേകാ�അവർഅനുപ്ഗഹി�ുനു; എ�ി�ം ഉ�ംറേകാ�അവർ
ശപി��. മസേലാ.

141. സ�ീർ�നം 62:5എെ� ഉ�േമ, ൈദവറ�മേനാ�ി േെറൗേേെനാിരി�; എെ� �തേയാശ
അവ�ൽനിനു വരുനു.

142. സ�ീർ�നം 62:6അവൻ തമനഎെ� േെെപാും എെ� രെ�ുംആകുനു; എെ� മേഗാ�രംഅവൻ തമന;

േഞാൻ കുലു�ുെകില.

143. സ�ീർ�നം 62:7എെ� രെ�ംഎെ� േ◌േെഹിുംൈദവ�ിെ� പ�ൽആകുനു; എെ�
െഉ��േെെപാുംഎെ� സമ�ത�ംൈദവ�ി�േലാ��.

144. സ�ീർ�നം 62:8 ജനേമ, എേലാേകാല�ംഅവനിൽആപ്െശി�ിൻ; നിെ�റടൈെ�ംഅവെ�
േ◌ു�ിൽ പകരുവിൻ; ൈദവം േ��സമ�േേതാ��. മസേലാ.

145. സ�ീർ�നം 62:9േേേസാാനയജനം ഒ� ശേവാസ�ം മ�ശ�ജനം മേഭാഷ്◌ുേകമ�; �േലാസിെ�
െതിൽഅവർ റേപാ�ിമേ�ാകും; അവർആകേ�ാറട ഒരു ശേവാസമ�േ�ാൾല�േവാ��.

146. സ�ീർ�നം 62:10 പീഡന�ിൽആപ്െശി�രുതു; കവർെ�ിൽ േെ◌�ിമേ�ാക��;

സ�� വർ�ിേ�ാൽഅതിൽ േ◌നസു റവ�രുതു;

147. സ�ീർ�നം 62:11ബലംൈദവ�ി��റത�ൈദവം ഒരി�ൽഅെരുിറ�യ്തു. േഞാൻ ര�ുേ�ാവശയം
മെേ�ിരി��.

148. സ�ീർ�നം 62:12 കർേ�ാമവ, ൈെെ◌ും നിന��േതാ��. നീഓമേരാ���അവനവെ�
���ി� ത�വ�ം പകരം നല്◌ുക�.

സ�ീർ�നം 63

149. സ�ീർ�നം 63:1 ൈദവേമ, നീഎെ�ൈദവം; അതിേകാലമ�േഞാൻ നിറനഅമനവഷി�ം;

റവേ�ിേലാറത ഉണ�ി വര�ൈമശ�എെ� ഉ�ം നിനേെ�ാി ൈേ◌ാഹി��; എെ� ൈമഹം
നിനേെ�ാി േകാം�ി��.

150. സ�ീർ�നം 63:2അ�റന നിെ�ബല�ം േ◌ഹതവ�ം േകാമണ�തി�േഞാൻ വി�േ��ിര�ിൽ
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നിറനമേനാെ�ിിരി��.

151. സ�ീർ�നം 63:3 നിെ� ൈെ◌ ജീവറനേ�ാൾ നലേതാകുനു; എെ�അധര�ൾ നിറനസ്◌ുതതി�ും.

152. സ�ീർ�നം 63:4എെ� ജീവേകാലം ഒറെ�ംേഞാൻഅ�റന നിറനേവാ�ം; നിെ� േേനാ�ിൽ
േഞാൻഎെ�ദകകെറ േ◌ലർ�ും.
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153. സ�ീർ�നം 63:5എെ� കിടെ�ിൽ നിറനഓർെ�ുംേഞാൻേരാെേേ�ിാെ�ിൽ നിറനധേയാനിെ�ും
െേ�മേ�ാൾ

154. സ�ീർ�നം 63:6എെ� േ�ാണ� േ◌െ�ം േൈമ�ംറേകാ�എനമേപാറല �പ്◌ിതവ��; എെ� േെവാ്
സമേ�ാേ��അധരെേ�ാൽ നിറനസ്◌ുതതി�ുനു.

155. സ�ീർ�നം 63:7 നീഎനി� സേെേേെഹാാി�ീർനുവമേലാ; നിെ� െെ◌ികിൻ
നിഴലിൽേഞാൻ മേഘാഷിേ�ാന�ി�ുനു.

156. സ�ീർ�നം 63:8എെ� ഉ�ം നിമേനാ� പെ�ിിരി��; നിെ� വലദ�എറനേതാ��. 157.

സ�ീർ�നം 63:9എേനാൽഅവർസവ�േനാശ�ിേെനാി എനി�േു�ാണേഹാനി വ��േവാൻ
മേനാ��; അവർ േെഭൂ ിു റടഅമേധാേഭാഗെ�ിമല�ു െഇ�ിമേ�ാകും.

158. സ�ീർ�നം 63:10അവറര േെവാിെ� ശ�ി�ഏല്◌ിപ�ം; െ�ുനരികൾ�ുഅവർ ഇെേരായ്തീരും.

159. സ�ീർ�നം 63:11എേനാൽ േരാേജാവുൈദവ�ിൽ സമേ�ാഷി�ുംഅവെ�േേനാ�ിൽസതയം
െേ�നവറനേലാം �ക�ം; എ�ി�ം മേഭാഷ്◌ുകെെ�നവ�റട േെവാ്അട�മേപാ�ം.

സ�ീർ�നം 64

160. സ�ീർ�നം 64:1 വേമ, എെ� സ�ട�ിൽേഞാൻ കഴി�ുനഅമപ�മകൾമ�ണേമ;

ശ�െഭ�ിൽനിനുഎെ� ജീവറന േപാലിമ�ണേമ;

161. സ�ീർ�നം 64:2 ൈ◌ുഷ്ർക�ിെകുറട ഗൂേഢാമേെലാെനിലുംനീതിമക�
�വർ�ി�ുനവരുറട കലഹ�ിലുംേഞാൻഅകറ�േടാതവണ� ം എറേനെറ�ു
റേകാമ�ണേമ.

162. സ�ീർ�നം 64:3അവർ തെ�ുറട േനാവിറന േവാൾമേപാറലേ◌ൂർെേ�ാ�ുനു; നിഷ്െ◌ക�റന
െഒി�ി�� എേമ�തി�

163. സ�ീർ�നം 64:4അവർദക�ു�േവാേെ�ാഅസ്പ്തം റേതാ�െ�ം ശ�ിേ�ാറത റപെറ�അവറന
എ�െകെ�ം െേ��.

164. സ�ീർ�നം 64:5 ൈ◌ുഷ്േ◌ാകരയ�ിൽഅവർ ത�െറ തമനെഉ�ി�ുനു; െഒി� കണിറവ�േവാൻ
ത�ിൽ െപറേ�ാ�ുനു; നറ�ആർ േകാണുംഎനുഅവർ െെപുനു.
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165. സ�ീർ�നം 64:6അവർ മപ്ൈേ◌ാഹസൂപ്ത�െറ ക�ുപിടി�ുനു; േ�� ഒ���്സമ ◌ൂ�ം
േസാധി�മേെപാിഎ� െെ��; ഓമേരാ��െ�അ�രംഗ�ംൈെ��ംഅേഗാധം തമന. 166. സ�ീർ�നം
64:7എേനാൽൈദവംഅവറര േഎും; അ�റേകാ�അവർ റെപനു േെ◌ുിമവല്�ും. 167. സ�ീർ�നം
64:8അ�റനസവ�േനാ�അവർ�ു വിമേരാേേെധാിരിെേ�ാൽഅവർഇെടിവീ�േവാൻ ഇെേടാകും; അവറര
േകാ�നവറേരാറെ�ം തല ����.

168. സ�ീർ�നം 64:9അ�റനസകേല�ഷയ�ം െഭറെ�ൈദവ�ിെ� ���ിെറ �സ്േ◌ാതവി�ം;

അവെ� ���ിെറഅവർ െ◌ി�ി�ും.
169. സ�ീർ�നം 64:10 നീേേതിാൻ െ◌മേഹാെവിൽആന�ി�ുഅവറനശരേേണാ�ം;

ൈെ�പേേരാർ�ികൾ എേലാവരും പുകഴും.

സ�ീർ�നം 65

170. സ�ീർ�നം 65:1 ൈദവേമ, സീെേമാനിൽ സ്◌ുതതി നിന�െുേമാഗയം; നിന� തമനമനർ� കഴി�ുനു.

171. സ�ീർ�നം 65:2 േ�ാർ�ന മകൾ�ുനവേെനാുമേ�ാമവ, സകലജഡ�ം നിെ�അ��മല� വ��.

172. സ�ീർ�നം 65:3എെ�അ�തയ�ൾഎെ� മനറരഅതിബേേെലാിരി�ുനു; നീെേമാഞെ�റട
അതി�േക�ൾ�ു പരിേഹാരം വരു�ും.

173. സ�ീർ�നം 65:4 നിെ� േ�ാേകാരെ�ിൽ േപാർമ��തിനുനീ തിരറ���അ��ി�ന
േ◌�ഷയൻ േഭാഗയേവാൻ; ഞ�ൾ നിെ� വിശുേ��ിേേെരാ നിെ�ആെല�ിറലന�റേകാ�
��്മത േ◌ാേരാ�ം.

174. സ�ീർ�നം 65:5 േെ�ിുറട എേലാെഅുതികൾ�ും ൈ◌ൂര�ു�േസുപ്ൈ◌�ിനുംആപ്െേേെശാിരി�ുന
ഞെ�റട രെേ�ാംൈദവേമ, നീ െഭ�രേകാരയെേ�ാൽ നീതിെേമാറടഞ�ൾ�ഉു�േരെ�ു�. 175.

സ�ീർ�നം 65:6അവൻബലംഅറര�ു റെകിറേ�ാ�ു തെ�ശ�െേതിാൽ പർവ്ത�െറ െഉ�ി�ുനു. 176.

സ�ീർ�നം 65:7അവൻേസുപ്ൈ◌െ�ുറട േ◌ുഴ�വും തിേേരാലെകുറടമേകാപ�ം േജാതിെ�റട കലഹ�ം
േശി�ി��.
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177. സ�ീർ�നം 65:8 �േേസീാേവാസിെ�ം നിെ� ല�യ�ൾ േനിി�ം െഭറ���; ൈെഉ�ിെെ�ം
അസ്േ◌ത ന�ിെെ�ം ൈ◌ി�കെറ നീ മേഘാഷി�ലസിേേെേ�ാാ��.

178. സ�ീർ�നം 65:9 നീ േ�ിെറ സ�ർശി�ു നറന�ുനു; നീഅതിറനഅതയ�ം �െ�ിു�േതാ��;

ൈദവ�ിെ� ൈെനിിൽ റവ�ം നിെറ�ിരി�ുനു; ഇ�റന നീ േ�ിെറ ഒ��ിഅവർ�ു േധാനയം
റേകാ���.

179. സ�ീർ�നം 65:10 നീഅതിെ� ഉഴെേ�ാ�കെറ നറന��; നീഅതിെ� െക ഉറട�നിര��;

േ◌െേഴാൽ നീഅതിറന കുതിർ�ുനു; അതിറല േെ◌ുെറ നീഅ��ഗഹി��.
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180. സ�ീർ�നം 65:11 നീസംവ�രറ�നിെ� ന�റേകാ�അല�രി��; നിെ� േപാതകൾ
��ിറേപാഴി��.

181. സ�ീർ�നം 65:12 േ◌�േെ�ിിറല �ല്◌ുെപ�ൾ പുഷ്ടിറേപാഴി�ുനു; ��കൾ ഉേലാസം ധരി�ുനു.

182. സ�ീർ�നം 65:13 േമ�ല്◌ുെപ�ൾെആിൻ െകൂ�ൾറേകാ�നുിെറ�ിരി��; േതാ�രകൾ
േധാനയംറേകാ� േ◌ൂെടിിരി��; അവർആർ�ുെകും േപാടുെകുംെേ��.

സ�ീർ�നം 66

183. സ�ീർ�നം 66:1 സർവ്േെേേെഭൂ ിു ാുമേ�ാമവ, ൈദവ�ി� മേഘാഷി�ിൻ;

184. സ�ീർ�നം 66:2അവെ� േേനാ�ിെ� േ◌ഹതവം കീർ�ി�ിൻ; അവെ� സ്◌ുതതി
േ◌ഹതവീകരി�ിൻ. 185. സ�ീർ�നം 66:3 നിെ� ���ികൾഎപ്ത െഭ�രം. നിെ� ശ�െതിുറട
വലി�േ�ാൽ ശപ്തു�ൾ നിന�ു കീഴട�ും;

186. സ�ീർ�നം 66:4സർവ്േെഭൂ ിു ം നിറനേന�സകി�ു േപാടും; അവർ നിെ� േേനാ�ിനു കീർ�നം േപാടും
എനി�റനൈദവമേ�ാ� െപവിൻ. മസേലാ.

187. സ�ീർ�നം 66:5 വ�ൈദവ�ിെ� ���ികെറ മേനാ�വിൻ; അവൻ േ◌നുഷയപുപ്തേ�ാമേരാടു�
തെ� ��െ�ിിൽ െഭ�രൻ.

188. സ�ീർ�നം 66:6അവൻേസുപ്ൈ◌റ�ഉണെ�ി നിേേലാ�ി; അവർ േകാൽനെേെടാി ൈനി
കട�മേെപാി; അവിറട േനാംഅവനിൽ സമേ�ാഷി�ു.

189. സ�ീർ�നം 66:7അവൻ തെ� ശെേ�ിാൽഎമന�ും േവാഴുനു. അവെ� ക� േജാതികെറ
മേനാ��; േ◌�രേ�ാർ ത�െറ തമനെഉർ�രുമത. മസേലാ.

190. സ�ീർ�നം 66:8 വംശ�െമ, ന�റടൈദവറ�േവാ�വിൻ; അവെ� സ്◌ുതതിെറ ഉ��ിൽ
മകൾ�ി�ിൻ.

191. സ�ീർ�നം 66:9അവൻ നറ� ജീവമേനാറട േകാ�ുനു; ന�റട േകാലടികൾ വഴുതുേവാൻ
സ�തി�നേ�ില.

192. സ�ീർ�നം 66:10ൈദവേമ, നീഞ�െറ പരിമേശാധി�ിരി��; റവ�ിഊതി�ഴി�മേ�ാറല നീ
ഞ�െറഊതി�ഴി�ിരി��.

193. സ�ീർ�നം 66:11 നീഞ�െറ വെലിൽഅകറ�ടു�ി; ഞെ�റട േ◌ു�ക� ഒ� വെലി േഭാരം
റവ�ിരി��.

194. സ�ീർ�നം 66:12 നീ േ◌�ഷയറരഞെ�റട തലേമൽ െെകിഓടിേേെേ�ുാാ�ി; ഞ�ൾ െതീിലും
റവ��ി�ം �ടി

കടമ��ിവ�; എ�ി�ം നീഞ�െറേ�െ�ിിമല� റേകാ�വനിരി��. 195. സ�ീർ�നം 66:13േഞാൻ
മേേെേഹാാഗെ�ംറേകാ� നിെ�ആെല�ിമല� വ�ം; എെ� മനർ�കെറേഞാൻ നിന�ു കഴി�ും.

196. സ�ീർ�നം 66:14േഞാൻ കഷ്ട�ിൽെആിരുനമേ�ാൾഅവെറഎെ�അധരെേ�ാൽ ഉ�രി�ു, എെ�
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േെേവാാൽ മനർന.ു

197. സ�ീർ�നം 66:15േഞാൻെആുറേകാ�േ�ാരുറട റെസൗരഭയേവാസനെേമാടു�റട തടി�ി� േ◌ൃഗ�െറ
നിന� മേേെേഹാാഗം കഴി�ം; േഞാൻ േെകാകെെറും മേകാേെലാുറേകാ�േ�ാറെരുംഅർ�ി�ും. മസേലാ. 198.

സ�ീർ�നം 66:16സകലഭ�േ�ാേേെ�ാുമേ�ാമര, വ� മകൾ�ിൻ; അവൻ എെ� േ�ാണനു മവ�ി
െറ��േഞാൻ വിവരിേ�ാം.
199. സ�ീർ�നം 66:17േഞാൻഎെ� േെവാ്റേകാ�ുഅവമേനാടുനിലെവിി�; എെ� േനാവിമ�ൽഅവെ�

�ക�ഉേെ�ാി��.

200. സ�ീർ�നം 66:18േഞാൻഎെ�ൈെഹൃ�ിൽഅകൃതയം കരുെതിിരുനുറവ�ിൽ
കർേ�ാവു മകൾെ�ിേെലാിരുന.ു

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

201. സ�ീർ�നം 66:19എേനാൽൈദവം മെകിരി�ുനു; എെ� േ�ാർ�േനാശബ്ദം
�ശ�ി�ിരി��; 202. സ�ീർ�നം 66:20എെ� േ�ാർ�ന ത�ിെെേ�ാറെ�ം തെ� ൈെ◌
എ�ൽനിനു എടു�ുെെേകാറെതും ഇരി�ുനൈദവം േവാഴ്�റ�േേെേടുാാകെറ.

സ�ീർ�നം 67

203. സ�ീർ�നം 67:1 ൈദവം നമേ�ാ� �പ െറ� നറ�അ��ഗഹിേേെേ�ാാകെറ; അവൻ തെ� േ◌ുഖറ�
ന�റടേമൽ �േകാശി�ിേേെേ�ുാാകെറ. മസേലാ.

204. സ�ീർ�നം 67:2 നിെ� വഴി േെ�ിി�ം നിെ� ര�സകലേജാതിെ�റട ഇെടി�ംെഅിെമ�തി� തമന.

205. സ�ീർ�നം 67:3ൈദവേമ, േജാതികൾ നിറനസ്◌ുതതി�ും; സകലേജാതിെ�ം
നിറനസ്◌ുതതി�ം. 206. സ�ീർ�നം 67:4 േജാതികൾസമേ�ാഷി�ു മേഘാഷി�ലസി�ം; നീ
വംശ�െറ മനമേരാറട വിധി� േെ�ിിറല േജാതികെറ ഭരി��വമേലാ. മസേലാ.

207. സ�ീർ�നം 67:5ൈദവേമ േജാതികൾ നിറനസ്◌ുതതി�ും; സകല

േജാതിെ�ം നിറനസ്◌ുതതി�ം. 208. സ�ീർ�നം 67:6 േ�ിഅതിെ�അ�ഭവം തനിരി��; ൈദവം,

ന�റടൈദവം തമന, നറ� അ��ഗഹി�ം.

209. സ�ീർ�നം 67:7ൈദവം നറ�അ��ഗഹി�ം; േെ�ിുറടെഅുതികൾ ഒറെ�ംഅവറന െഭറ��ം.

സ�ീർ�നം 68

210. സ�ീർ�നം 68:1 ൈദവംഎ�മന���; അവെ� ശ��ൾ െ◌ിെതിമേ�ാ��; അവറന
പറക�നവ�ംഅവെ� േ◌ു�ിൽ നിനുഓടിമേ�ാകുനു.

211. സ�ീർ�നം 68:2 �ക പെതിമേ�ാ�ന�മേപാറല നീഅവറര പെതി��; െതീി�ൽ േറഴുകു
ഉ��ന�മേപാറല ൈ◌ു�േ�ാർൈദവസനിെധിിൽ നശി�ുനു.
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212. സ�ീർ�നം 68:3എ�ി�ം നീേേതിാേ�ാർ സമേ�ാഷി�ുൈദവസനിെധിിൽ ഉലസി�ും; അമത, അവർ
സമേ�ാഷമേ�ാറടആന�ി�ം.

213. സ�ീർ�നം 68:4ൈദവ�ി� േപാ�വിൻ, അവെ� േേനാ�ി� സ്◌ുതതി േപാ�വിൻ;

േ◌�േെ�ിിൽകൂടി േവാഹനേെമി വരുനവനു വഴി നിര�ുവിൻ; െേ◌ാഹ്എേനാ��അവെ� േേനാം;

അവെ� േ◌ു�ിൽ ഉലസി�ിൻ.

214. സ�ീർ�നം 68:5ൈദവം തെ� വി��നിേവാസ�ിൽഅേനാഥേ�ാർ�ു പിേതാ�ം
വിധേേവാർ�ു നേെയാേപാലകനുംആകുനു.

215. സ�ീർ�നം 68:6ൈദവംഏേകാകികെറ ��ംബ�ിൽ വസിേേെേ�ുാാ�ുനു; അവൻബ�േ�ാറര
വി�വി� റെസൗേഭാഗയ�ിേലാ��; എേനാൽ േ◌�രികൾ വര�ൈമശ�ുേപാർ�ും. 216.

സ�ീർ�നം 68:7ൈദവേമ, നീ നിെ� ജന�ി� േ◌ുേെ�ാി െ�റെ� േ◌�േെ�ിിൽകൂടി
നടറേകാ�മേ�ാൾ - മസേലാ -

217. സ�ീർ�നം 68:8 േ�ി ���ി, ആേകാശംൈദവസനിെധിിൽ റേപാഴി�; ഈസീേെനാി
െ◌ിേ�ാെമലിെ�ൈദേേെവാൈദവ�ിെ� േ◌ു�ിൽ കുലു�ിമേെ�ാി.

218. സ�ീർ�നം 68:9ൈദവേമ, നീ േധാേെരാം േ◌ഴ

റേപി��ീണി�ി�നനിെ�അവേകാശറ�ത��ി�. 219. സ�ീർ�നം 68:10 നിെ� െ�ംഅതിൽ േപാർ� ;ു

ൈദവേമ, നിെ� ൈെെേ◌ാൽ നീഅതു എെെ◌ിവർ�ുമവ�ി ഒരു�ിറവ�ു.

220. സ�ീർ�നം 68:11 കർേ�ാവുആ�റേകാടു�ുനു; �േവാർേൈ�ാൂ തികൾ വലിെേമാരു
ഗേേണാ��. 221. സ�ീർ�നം 68:12ദസനയെ�റട േരാേജാ�േ�ാർഓടുനു, ഓ��; െവീിൽ
േപാർ�ുനവൾ കവർ� പ�ിടുനു.

222. സ�ീർ�നം 68:13 നി�ൾ റേതാഴു�ുെകുറട ഇെടിൽകിട�മേ�ാൾ േ�ാവിെ� െെ◌ികു
റവ�ിറേകാ�ംഅതിെ� �വ�കൾദപറേ�ാനുറേകാ�ും റേപാതി�ിരി�ുനതുമേപാറല
ആ��.

223. സ�ീർ�നം 68:14സർവ്ശ�ൻഅവിറട േരാേജാ�േ�ാറരെ◌ിെതി�മേ�ാൾ
സേേ�ാനിൽേഹിം റേപുെേെകാിരുനു.

224. സ�ീർ�നം 68:15േബാേശാൻ പർവ്തംൈദവ�ിെ� പർവ്തംആകുന.ു േബാേശാൻ
പർവ്തം റേകാേടുുടികെെെമി പർവ്േേതാകുനു.
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225. സ�ീർ�നം 68:16 റേകാേ�ുടികെെെമി പർവ്ത�െമ, ൈദവം വസിേ�ാൻ ഇച� ി�ിരി�ുനപർവ്തറ�
നി�ൾ സ്ർപ �ി�ുമേനാ�ുനതുഎ�ു? െ◌മേഹാവഅതിൽ എമന�ുംവസി�ം.

226. സ�ീർ�നം 68:17ൈദവ�ിെ� രഥ�ൾെആിേേെരാിരവും മേകാടിമേകാെേേടിുാ��; കർേ�ാവു
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അവ�റട ഇെടിൽ, സീേെനാിൽ, വി�േ��ിര�ിൽ തമന.

227. സ�ീർ�നം 68:18 നീ െഉര�ിമല� െെകി, ബ�േ�ാറര പിടി� റേകാ�മേെപാി; െേ◌ാഹ്എനൈദവം
അവിറട വസിമ��തി� നീ േ◌�ഷയമേരാ�, േ◌�രികെേമാ� തമന, േകാ�േവാെ�ിിരി��. 228.

സ�ീർ�നം 68:19 ന�റട രെേ�ാ�നൈദേേെവാി, േനാൾമേെതാും ന�റട േഭാര�െറ െേ◌ു�ന
കർേ�ാവു േവാഴ്�റ�േേെേടുാാകെറ. മസേലാ.

229. സ�ീർ�നം 68:20ൈദവം േ�� ഉേ�ാരണെ�റടൈദവംആ��; േ◌രണ�ിൽനിനു�

നീ�മേപാ�കൾ കർേ�ാേെവാ െ◌മേഹാറവ�ു�വ തമന.

230. സ�ീർ�നം 68:21അമത, ൈദവം തെ� ശ�െ�റട തെ�ം തെ�അ�തയ�ിൽ നട�ുനവെ�
മേേേരാു�റെ�െ�ം തകർ�ുെെകും.

231. സ�ീർ�നം 68:22 നീ നിെ� ശ�െ�റട ര��ിൽ േകാൽ േ◌ുമ��തിനുംഅവരുറട േേ◌ാംസ�ിൽ
നിെ� േെനാ്െ�റട േനാവി�ഓഹരി കിെമ�തി�ം

232. സ�ീർ�നം 68:23േഞാൻഅവറരേബാേശാനിൽനിനു േ◌ട�ിവരു�ും;

േ�പ്ൈ◌�ിെ� ആഴെ�ിൽനിനുഅവറര േ◌ട�ിവരു�ും.

233. സ�ീർ�നം 68:24ൈദവേമ, അവർ നിെ�എഴുറന��ുക�ു; എെ�ൈദവ�ം
േരാേജാേേെ�ാവെ� വി�േ��ിരമ���എ�റന�� തമന.

234. സ�ീർ�നം 68:25സംഗീതേ�ാർ േ◌ു�ിൽ നടനു; വീണേ�ാർ പി�ിൽ നടനു; ത�റേെകാുന
കനയേേകാർ ഇരുെപുവും നടനു.

235. സ�ീർ�നം 68:26 െ◌ിേ�ാെമലിെ� െഉവിൽനിനുമേ�ാമര, സേഭാെേമാഗെ�ിൽ നി�ൾ
കർേ�ാേെവാ ൈദവറ�േവാഴ്�ുവിൻ.

236. സ�ീർ�നം 68:27അവിറടഅവ�റട േെനാകേെനാ െെെറി റബനേേയാീ�ം െറൈേ�ാ���േ�ാ�ം
അവ�റട സംഘ�ം റസ��ൻ �ഭു�േ�ാരും നഫ്േ◌ാതലി�ഭു�േ�ാരും ഉ�ു.

237. സ�ീർ�നം 68:28 നിെ�ൈദവം നിന�ബലം കല്◌ിപ�ിരി��; ൈദവേമ, നീഞ�ൾ�ു മവ�ി
�വർ�ി�തുസ�ിരറ�ടുമ�ണേമ.

238. സ�ീർ�നം 68:29 െറ�ശമേലി��നിെ� േ◌�ിരംേനിി�ം േരാേജാ�േ�ാർ നിന�ു േകാഴ്ച
റേകാ�വ�ം.

239. സ�ീർ�നം 68:30േഞാ�െ�റട ഇെടിറല ൈ◌ു�ജ�വിറെ�ം േജാതികൾ റവ�ിേെവാ�െേമാടുകൂറട
വ� കീഴട�ംവറരഅവ�റട േെകാെ�റെ�ം പ��ിേടാ�െെ�ം േശാസിമ�ണേമ;

െ◌ു�തല�പേ�ാേെരാ േജാതികെറ െ◌ിെതിമ�ണേമ.

240. സ�ീർ�നം 68:31 േ◌ിെേ�ീിൽനിനു േ◌ഹ�ു�ൾ വരും; ��വഗ�ിൽ തെ�ദകകെറ
ൈദവ�ി�മല� െനീും.

241. സ�ീർ�നം 68:32 േെ�ിിറല േരാജയ�െറൈദവ�ി�
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േെപാുേപാ�വിൻ; കർേ�ാവിനു കീർ�നം െെറ് വിൻ. മസേലാ.

242. സ�ീർ�നം 68:33 �േരാതനസവർഗ്േഗാധിസവർഗ� െ�ിൽ േവാഹനേെ�നവ� േപാ�വിൻ!

ഇേതാ, അവൻ തെ� ശബ്ദറ�, ബലേെമിെേമാ� ശ�റ�മകൾ�ി�ുനു.
243. സ�ീർ�നം 68:34ൈദവ�ി� ശ�ി റേകാ��ിൻ; അവെ� േ◌േഹി െ◌ിേ�ാെമലിമ��ംഅവെ�

ബലം േമഘെ�ി�ം െവി��.

244. സ�ീർ�നം 68:35ൈദവേമ, നിെ� വി�േ��ിര�ിൽ നി� നീ െഭ�രേെനാ് െവി��;

െ◌ിേ�ാെമലിെ�ൈദവം തെ� ജന�ി� ശ�െതിുംബല�ം റേകാ���. ൈദവം
േവാ�റ�േേെേ�ാാകെറ.

സ�ീർ�നം 69

245. സ�ീർ�നം 69:1 ൈദവേമ, എറനര�ിമ�ണേമ; റവ�ംഎെ� േ�ാണമേെനാംഎെ�ിിരി��. 246.

സ�ീർ�നം 69:2േഞാൻ നിെലിേലാ�ആേഴു�െമ�ിൽ േതാഴുനു; ആേ��റവ��ിൽേഞാൻ
േ◌ു�ിമേ�ാ��; �േവാഹ�ൾഎറനകവിറേ�ാഴുകുനു.
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247. സ�ീർ�നം 69:3എെ� നിലെെേവിിാൽേഞാൻ െതർനിരി�ുന ;ു എെ� റേതാ�ഉണെ�ിിരി��;

േഞാൻഎെ�ൈദവറ��തീ�ി�ുഎെ� കണ� ു േ◌�ിമേ�ാകുനു.

248. സ�ീർ�നം 69:4 േകാരണം�േടാറതഎറനപറക�നവർ എെ�തെലിറല മേേരാ�ി�ം
അധിേേകാ��; �േഥാഎനി� ശ�െേെ�ാി എറനസംഹരിേ�ാൻ േഭാവി�നവർ റപരുെകിിരി�ുനു;

േഞാൻ കവർ�െേേറാ�തു തിരിറക റേകാടുമ��ിവരുനു.

249. സ�ീർ�നം 69:5ൈദവേമ, നീഎെ� മേഭാഷതവംെെഅിു�; എെ�അ�തയ�ൾ നിന�ു
േെ◌േെവാിരി�നില.

250. സ�ീർ�നം 69:6ദസനയെ�റട െ◌മേഹാെേെവാ കർേ�ാമവ, നി�ൽ�തേയാശറവ�ുനവർ
എെ� േനിി�ം ല�ി�മേപാക�മത; െ◌ിേ�ാെമലിെ�ൈദവേമ, നിറനഅമനവഷി�നവർ എെ�

േനിി�ം േനാണി�മേപാക�മത.

251. സ�ീർ�നം 69:7 നിെ� േനിി�ംേഞാൻ നി� വഹി�ു; ല�എെ� േ◌ുഖറേ�െടിിരി��. 252.

സ�ീർ�നം 69:8എെ� സമേൈഹാരേ�ാർ�ുേഞാൻ പരൈമെശിു ംഎെ�അെ�ുറടേ◌�ൾ�ുഅനയനും
െആി തീർനിരി�ുനു.
253. സ�ീർ�നം 69:9 നിെ�ആെലറ�െ�ി��എരി�എറനതി�െക�; നിറന

നി�ി�നവ�റട നി�എെ� േമൽ വീണിരി�ുനു.

254. സ�ീർ�നം 69:10േഞാൻ കര�ു ഉപേവാസേ�ാൽആ�തപനംെറ�. അ�ംഎനി�

mailto:info@pyfa.org
http://www.pyfa.org


Pentecostal Youth Fellowship of America, Inc.
A United Endeavor of Youth Fellowships of Malayalee Pentecostal Churches

25 jericho turnpike • Jericho • NY • 11753 •Email: info@pyfa.org • Website: www.pyfa.org

Jomy George Daniel Mathew           Ashish Johnson
President Secretary Treasurer
(516) 413-6609 (516) 582-2463                  (516) 244-1034

നിെേ�ാ�ീർനു; 255. സ�ീർ�നം 69:11േഞാൻ െരുശീല എെ� ഉടുേ�ാ�ി; േഞാൻഅവർ�ു
പഴറേ�ാേലാ�ീർനു. 256. സ�ീർ�നം 69:12 െപണേവാതിൽ�ൽ ഇരി�നവർ എറനെ�ുി�ുസേലാപി�ുനു;

േഞാൻ േൈ◌യപേ�ാരുറട േെേെപാാിരി�ുനു.

257. സ�ീർ�നം 69:13േഞാമേനാ െ◌മേഹാമവ, �േൈസാേകാല� നിമേനാ� േ�ാർ�ി�ുനു; ൈദവേമ,

നിെ� ൈെെ◌ുറടബ�തവേ�ാൽ, നിെ� രേ�ാവിശവ�ത െേ◌ാൽ തമന, എനി��േര�െമണേമ. 258.

സ�ീർ�നം 69:14 െമ�ിൽനിനുഎറനെകമ�ണേമ; േഞാൻ േതാണുമേപാകരുമത; എറന പറക�നവ�റട
േകിൽനിനുംആേഴു�റവ��ിൽനിനുംഎറനവിടുവിമ�ണേമ. 259. സ�ീർ�നം 69:15

ജല�േവാഹംഎെ� േ◌ീറത കെവി�മത; ആഴംഎറനവി���മത; �ഴിഎറന അറട�റേകാ�െേ��മത.

260. സ�ീർ�നം 69:16 െ◌മേഹാമവ, എനി��േര�െമണേമ; നിെ� ൈെ◌ നലതമേലാ; നിെ�
ക�െ�റട ബ�തവ�േകാരം എ�മല� തിരിെമണേമ;

261. സ�ീർ�നം 69:17അെടി� തിേ�ുഖം േ◌െറ��മത; േഞാൻ കഷ്ട�ിൽ ഇരിെേ�ാൽ മവഗ�ിൽ
എനി� ഉ�േര�െമണേമ.

262. സ�ീർ�നം 69:18എെ� േ�ാണമേനാ�അ��വ�അതിറന വീ�റേകാമ�ണേമ; എെ�
ശ��ൾേനിി�ംഎറനവീറ�ടുമ�ണേമ.

263. സ�ീർ�നം 69:19എനി��നിെ�ം ലെ�ംഅേേപാന�ം നീെെഅിു�; എെ�ദവരികൾ
എേലാവ�ം നിെ� ൈ◌ൃെ�ിിൽ ഇരി�ുനു.

264. സ�ീർ�നം 69:20 നി�എെ�ൈെ�റ�തകർ�ു, േഞാൻഏ�വും വിേൈഷാി�ിരി�ുനു; വലവ�ം
സഹേതാപം മേതാ�േേമാ എ�േഞാൻ മേനാ�ിറേ�ാ�ിരുനു; ആർ�ും മേതാെനിില;

ആശവസി�ി�നവ�മേ�ാഎ�ം മേനാ�ിറേ�ാ�ി��; ആറെ�ം ക�ിലേതാ�ം.

265. സ�ീർ�നം 69:21അവർ എനി�ു തിനുേവാൻദക�ു തനു; എെ� ൈേ◌ാഹ�ി�അവർഎനി�ു
െേെറാു��ടിേ�ാൻ തന.ു

266. സ�ീർ�നം 69:22അവ�റട േമശഅവ�റട േ◌ു�ിൽ കെേെണിാുംഅവർ�ഖമേ�ാടിരി�മേ�ാൾ
��േെ�ാും തീരെറ.

267. സ�ീർ�നം 69:23അവ�റട ക� േകാേണാതവ�ം ഇ��മേപാകെറ; അവ�റടഅര
എമേ�ാ�ം ആേേെേ�ാാമ�ണേമ.

268. സ�ീർ�നം 69:24 നിെ� മ�േകാധംഅവ�റടേമൽ പകമരണേമ. നിെ�
ഉ�ഗമേകാപംഅവറര പിടിേേെേ�ാാകെറ.

269. സ�ീർ�നം 69:25അവ�റട േവാസ�ലം �നേേെയാിമേ�ാകെറ; അവ�റട
�േടാരെ�ിൽആരും േപാർേ�ാതിരി�െറ.

270. സ�ീർ�നം 69:26 നീ ൈ◌�ി�ി�വറനഅവർ ഉപപ്ൈ◌വി�ുനു; നീ േെ◌ുിമവല്◌ിപ�വ�റട
മൈവനെറഅവർ വിവിര�ുനു.
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271. സ�ീർ�നം 69:27അവ�റടഅ�തയമേ�ാ�അ�തയം �െമണേമ; നിെ� നീതിെറഅവർ
േ�ാപി��മത.

272. സ�ീർ�നം 69:28 ജീവെ� ��ത �ിൽനിനുഅവറര േേെ◌ാി�െകെമണേമ; നീേേതിാേ�ാമേരാ��റട
അവറര എ�ത�മത.

273. സ�ീർ�നം 69:29േഞാമേനാഎെെ◌ിവ�ം ൈ◌ുുഃഖിത�ംആ��; ൈദവേമ, നിെ� ര�എറന
െഉർേേെേ�ുാാകെറ.

274. സ�ീർ�നം 69:30േഞാൻ േപാെേമാറടൈദവ�ിെ� േേനാറ�സ്◌ുതതി�ും;

�േതാ�മേ�ാറടഅവറന േ◌ഹതവറ���ം.

275. സ�ീർ�നം 69:31അ� െ◌മേഹാറവ� േെകാെറേെ�ാും റേകാ�ം െ��ം ഉേ�രിെറേെ�ാും
�േൈസാകേേരാ�ം.

276. സ�ീർ�നം 69:32 റെേസൗയെ��വർഅതു ക�ുസമേ�ാഷി�ും; ൈദവറ�അമനവഷി�നവമര,

നിെ�റടൈെ�ം ജീവി�െറ.

277. സ�ീർ�നം 69:33 െ◌മേഹാവ ൈ◌രിപ്ൈ◌േ�ാ�റട േ�ാർ�ന മകൾ�ുനു;
തെ�ബ�േ�ാറര നി�ി�നേ�ില;

278. സ�ീർ�നം 69:34ആേകാശ�ം േെ�ിുംേ�പ്ൈ◌െ�ംഅെവിൽ െ◌രി�ന സകല�ംഅവറന
സ്◌ുതതി�െറ.

279. സ�ീർ�നം 69:35ൈദവംസീെേമാറന ര�ി�ം; അവൻ െറൈേ�ാനഗര�െറ പെണിും; അവർ
അവിറട േപാർ�ുഅതിറനദകവേേശാ�ും.

280. സ�ീർ�നം 69:36അവെ� ൈേ◌ാസേ�ാ�റട സ�തിഅതിറനഅവേകാേേശാ�ം; അവെ�
േേനാറ� �നഹി�നവർഅതിൽ വസി�ും.

സ�ീർ�നം 70

281. സ�ീർ�നം 70:1 ൈദവേമ, എറനവി�വിേ�ാൻ, െ◌മേഹാമവ, എറനസേെഹാിേ�ാൻ മവഗം വമരണേമ.

282. സ�ീർ�നം 70:2എനി� േ�ാണേഹാനി വ��േവാൻ മേനാ�നവർ ല�ി�ു പ്േഭി�ുമേപാകെറ;

എെ� അനർ��ിൽസമേ�ാഷി�ുനവർ പി�ിരി�ുഅേേപാനംഏൽ�െറ.

283. സ�ീർ�നം 70:3 നേെനാി നേെനാിഎ� െെ�നവർ തെ�ുറടേനാണംേനിി�ം പി�ിരി�
മേപാകെറ.

284. സ�ീർ�നം 70:4 നിറനഅമനവഷി�നവറേരാറെ�ം നിനിൽആന�ി�ുസമേ�ാഷി�െറ; നിെ�
ര�െറ ഇ�ി�നവർ: ൈദവം േ◌ഹതേ��വറന� എമേ�ാ�ം െെപെറ.

285. സ�ീർ�നം 70:5േഞാമേനാഎെെ◌ിവ�ം ൈ◌രിപ്ൈ◌�ംആ��; ൈദവേമ, എെ�അ��ൽ
മവഗം വമരണേമ; നീ തമനഎെ� സേെഹാ�ംഎറനവി�വി�നവ�ംആ��; െ◌മേഹാമവ,
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േേതാസി��മത,

സ�ീർ�നം 71

286. സ�ീർ�നം 71:1 െ◌മേഹാവ, േഞാൻ നിനിൽആപ്െശി�ുന ;ു േഞാൻ ഒരുേെനാും
ല�ി�മേപാക�മത. 287. സ�ീർ�നം 71:2 നിെ� നീതിേനിി�ംഎറന ഉ�രി� വി�വിമ�ണേമ; നിെ�
െറവിഎ�മല� െേെ◌ാി�എറനര�ിമ�ണേമ.

288. സ�ീർ�നം 71:3േഞാൻഎമേ�ാഴും വനു േപാർമ��തിനനുീഎനി�

െഉ��േെെേെപാാിരിമ�ണേമ; എറനര�ിേ�ാൻ നീ കല്◌ിപ�ിരി�ുനു; നീഎെ� േെെപാുംഎെ�
മേെെകാുംആ��വമേലാ. 289. സ�ീർ�നം 71:4എെ�ൈദവേമ, ൈ◌ു�െ� േകിൽനിനും നീതിമകടും
��രെ�ം ഉ�വെ� േകിൽ നിനുംഎറനവിടുവിമ�ണേമ.

290. സ�ീർ�നം 71:5 െ◌മേഹാെേെവാ കർേ�ാമവ, നീഎെ� �തേയാെേശാ��; േബാലയംേ◌ുതൽ
നീഎെ� ആ�െശം തമന.

291. സ�ീർ�നം 71:6 ഗർഭംേ◌ുതൽ നീ എറനേതാെ�ിിരി�ുനു; എെ�അെ�റട ൈഉര�ിൽനിനു
എറനഎ��വൻ നീ തറന; എെ� സ്◌ുതതിഎമേ�ാ�ം നിറനെ�ിേ�ാ��;

292. സ�ീർ�നം 71:7േഞാൻ പലർ�ും ഒര�ുതംെആിരി�ുനു; നീഎെ�ബേ��സമ�േേതാ��. 293.

സ�ീർ�നം 71:8എെ� േെവാ്നിെ� സ്◌ുതതിറേകാ�ം ഇടവിേടാറത നിെ� �ശംസറേകാ�ം
െനി�ിരി��.
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294. സ�ീർ�നം 71:9 േവാർ�കയേകാല�ു നീഎറനത�ിെെ�രുമത; ബലംെ�ി�മേ�ാൾഎറന
ഉമപ�ിെേ��മത.

295. സ�ീർ�നം 71:10എെ� ശ��ൾഎറനെ�ുി�ു സംേസാരി��; എെ� േ�ാണേഹാനിേെ�ാി
േകാ�ിരി�നവർ കൂെേടിാമേെലാി�ുനു.

296. സ�ീർ�നം 71:11ൈദവംഅവറന ഉമപ�ി�ിരി��; പി�ടർനു പിടി�ിൻ; വി�വിേ�ാൻആേരുില
എ�അവർ െെപുനു.

297. സ�ീർ�നം 71:12ൈദവേമ, എമേനാ�അകനിരി��മത; എെ�ൈദവേമ, എറനസേെഹാിേ�ാൻ
മവഗം വമരണേമ.

298. സ�ീർ�നം 71:13എെ� േ�ാണ� വിമേരാധിെേെകാവർ ല�ി� നശി�മേപാകെറ; എനി�അനർ�ം
അമനവഷി�നവർ നി�റേകാ�ും ല�റേകാ�ും േ◌ൂടിമേ�ാകെറ.

299. സ�ീർ�നം 71:14േഞാമേനാഎമേ�ാ�ം �തേയാശി�ം; േഞാൻ േമല്�ുേമൽ നിറനസ്◌ുതതി�ും.

300. സ�ീർ�നം 71:15എെ� േെവാ്ഇടവിേടാറത നിെ� നീതിെെ�ം ര�െെ�ം വർണ� ി�ും; അെ�റട
സംഖയഎനി�െഅി��േടാ.
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301. സ�ീർ�നം 71:16േഞാൻ െ◌മേഹാെേെവാ കർേ�ാവിെ�

വീരയ���ികെേമാ��റട വ�ം; നിെ� നീതിെറ േേ◌ാ�ംേഞാൻ കീർ�ി�ും.

302. സ�ീർ�നം 71:17ൈദവേമ, എെ�േബാലയംേ◌ുതൽ നീഎറനഉപൈമശി�ിരി�ുനു; ഇ�വറരേഞാൻ
നിെ�അ�ത���ികെറെെഅിിേ�ിരി��.

303. സ�ീർ�നം 71:18ൈദവേമ, അ��തേെ�െേമാ�േഞാൻ നിെ� �ജറെ�ം വ�േവാ�� എേലാവമേരാ�ം
നിെ� വീരയ���ിെെ�ംെെഅിി�മേെവാം േവാർ�കയവും നെരും ഉ�േകാല�ും
എറനഉമപ�ി��മത.

304. സ�ീർ�നം 71:19ൈദവേമ, നിെ� നീെതിുംഅത�നേേെതാിരി��; േ◌േഹാേകാരയ�െറ
�വർ�ിെ�ിു �ൈദവേമ, നിമേനാ� �ലയൻആരു�ു?

305. സ�ീർ�നം 71:20അനവധി ക�െ�ംഅനർ�െ�ുംഞ�െറ േകാേേെേ�ാാെ�ിവമന, നീഞ�െറ
വീ�ം ജീവി�ി�ം; േെ�ിുറടആഴെ�ിൽനിനുഞ�െറ തിരിറക െക�ം.

306. സ�ീർ�നം 71:21 നീഎെ� േ◌ഹതവം വർ�ി�ി�ുഎറനവീ�ുംആശവസി�ിമ�ണേമ. 307.

സ�ീർ�നം 71:22എെ�ൈദവേമ, േഞാ�ം വീണറേകാ� നിറെ�ം നിെ� വിശവ�ത െെ�ം
സ്◌ുതതി�ം; െ◌ിേ�ാെമലിെ� പരി��േെനാുമേ�ാമവ, േഞാൻ കിനരംറേകാ�ു നിന�ു
സ്◌ുതതിേപാ�ം. 308. സ�ീർ�നം 71:23േഞാൻ നിന�ു സ്◌ുതതിേപാടുമേ�ാൾഎെ�അധരെ�ും
നീ വീറ���എെ� േ�ാണ�ം മേഘാഷിേ�ാന�ി�ം.

309. സ�ീർ�നം 71:24എെ� േനാ�ം ഇടവിേടാറത നിെ� നീതിെറെ�ി�സംേസാരി�ം; എനി�
അനർ�ംഅമനവഷി�ുനവർ ല�ി�ു പ്േഭി�ുമേെപാിരി�ുനു.

സ�ീർ�നം 72

310. സ�ീർ�നം 72:1 ൈദവേമ, േരാേജാവി� നിെ� നേെയാ�ം േരാജേേ�ാര� നിെ� നീെ�ം ന�കണേമ.

311. സ�ീർ�നം 72:2അവൻ നിെ� ജനറ�നീതിെേമാടുംനിെ�എെെ◌ിവറര നേെയാമേ�ാ�ം �റട
പരിേപാലി�െറ.

312. സ�ീർ�നം 72:3 നീെേതിാൽ പർവ്തെ�ിലും കുനുെകിലുംജന�ി�േേസാേധാനം െെവിെറ. 313.

സ�ീർ�നം 72:4

ജന�ിൽഎെെ◌ിവർ�ുഅവൻ നേെയാം േപാലി�ുറേകാടു�െറ; ൈ◌രിപ്ൈ◌ജനറ�അവൻ ര�ിെ�ും
പീഡി�ി�നവറന തകർ�ുെകെകും െേറെറ;
314. സ�ീർ�നം 72:5�രെയ�്ദേ�ാ��േകാലമേെ�ാ�ംഅവർ തേെ�തേെെേെ�ാി നിറനെഭറ�ടെറ. 315.

സ�ീർ�നം 72:6അരി��ല്◌ുെപ� റേ�േനഴമേപാറെ�ം േ�ിെറ നറന�ന വ�ഴമേപാറെ�ം അവൻ
െഇ�ിവരെറ.

316. സ�ീർ�നം 72:7അവെ� േകാല� നീേേതിാേ�ാർ തറഴ�െറ; െ◌�്ദ�മ�ടമേെ�ാം
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േേസാേധാനേ��ി ഉേ�ാകെറ.

317. സ�ീർ�നം 72:8അവൻേസുപ്ൈ◌ംേ◌ുതൽേസുപ്ൈ◌ംവറെരും ൈേനിു തൽ
േെ�ിുറടഅ��ൾവറെരും ഭരി�െറ.

318. സ�ീർ�നം 72:9 േ◌�േെ�ിിൽ വസി�ുനവർഅവെ�േ◌ു�ിൽ വണ�െറ; അവെ� ശ��ൾ
റേപാേടി� ന�െറ.
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319. സ�ീർ�നം 72:10 തർശീശിറെലും ൈ◌വീപുെകിറെലും േരാേജാ�േ�ാർ
േകാ�റേകാ�വരെറ; റശെബിറെ�ം റസെബിറെ�ം േരാേജാ�േ�ാർ ക�ം റേകാ��െറ.

320. സ�ീർ�നം 72:11സകലേരാേജാ�േ�ാ�ംഅവറന േന�കി�െറ;

സകലേജാതിെ�ംഅവറന മസവി�െറ.

321. സ�ീർ�നം 72:12അവൻ നിലെവിി�ുൈനരിപ്ൈ◌റെനും
സേെേഹാിേലാ�എെെ◌ിവറെ�ം വി�വിേ�മേലാ.

322. സ�ീർ�നം 72:13എെെ◌ിവറെ�ം ൈ◌രിപ്ൈ◌റെ�ംഅവൻൈആരി�ും; ൈ◌രിപ്ൈ◌േ�ാ�റട
ജീവറനഅവൻ ര�ി�ും.

323. സ�ീർ�നം 72:14അവ�റട േ�ാണറനഅവൻ പീെഡിൽ നിനുംേസാഹസ�ിൽനിനുംവീറ���ം;

അവ�റട ര�ംഅവ� വിലെെെമിേെതാിരി�ം.

324. സ�ീർ�നം 72:15അവൻ ജീവി�ിരി�ും; റശബറേപാ�അവ� േകാ�ച �ം; അവ�മവ�ി എമേ�ാ�ം
േ�ാർ�ന കഴി�ും; ഇടവിേടാറതഅവറനഅ��ഗഹി�ം.

325. സ�ീർ�നം 72:16 ൈമശ� പർവ്തെ�ുറട േ◌ുെകിൽ േധാനയേ�െ�ിുേ�ാ�ം; അതിെ� െവി�
റലേബാമേനാറനമേ�ാറല ഉെ�ം; നഗരേവാസികൾ േെഭൂ ിിറലസസയംമേപാറലതറഴ�ം. 326. സ�ീർ�നം
72:17അവെ� േേനാംഎമന�ം ഇരി�ം; അവെ� േേനാം �രയൻ ഉമ�ടമേെ�ാം നിലനി��ം;

േ◌�ഷയർഅവെ� മപർ െേറാലിഅമനേയാനയംഅനുപ്ഗഹി�ും; സകലേജാതിെ�ംഅവറന േഭാഗയേവാൻ
എ� െെ�ം.

327. സ�ീർ�നം 72:18 േതാൻ േേ◌ാപ്തംഅ�ുത�െറ െേറുനവേെനാിെ◌ിേ�ാെമലിെ�ൈദേേെവാി
െ◌മേഹാെേെവാൈദവം േവാ�റ�േേെേ�ാാകെറ.

328. സ�ീർ�നം 72:19അവെ� േ◌ഹതേ��േേനാം എമന�ം േവാ�റ�േേെേ�ാാകെറ. േ�ി േ◌ു�വ�ം
അവെ� േ◌ഹതവംറേകാ� െെേേെേനിുാാകെറ. ആേമൻ, ആേമൻ.

329. സ�ീർ�നം 72:20 െെേെ◌ിാി��േെനാ ൈേ◌ാൈവീിെ� േ�ാർ�നകൾ, അവേസാനി�ിരി��.

സ�ീർ�നം 73

330. സ�ീർ�നം 73:1 ൈദവം െ◌ിേ�ാെമലി�, നിർ�ലൈെേഹൃു�വർ�ു തമന,
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നലവൻആകുനു നിെ�ം.
331. സ�ീർ�നം 73:2എേനാൽഎെ� േകാലുകൾ ഏകൈമശം ഇെടി; എെ�

േകാലടികൾെഏ�ുെറ വഴുതിമേെ�ാി.

332. സ�ീർ�നം 73:3 ൈ◌ു�േ�ാ�റട റെസൗഖയം കെ�ിുഎനി�അഹേ�ാരികെേമാ�അെ�
മേതാനി. 333. സ�ീർ�നം 73:4അവർ�ു മൈവന െേഒുിലമേലാ; അവ�റട ൈമഹം
തടി���ിരി��. 334. സ�ീർ�നം 73:5അവർ േ◌ർതയറരമേ�ാറല ക��ിൽആകുനില; േ◌�
േ◌�ഷയറരമേ�ാറല േബാധി�റ��നേ�ില.

335. സ�ീർ�നം 73:6ആെേകാൽഡംഭംഅവർ�ു േേ◌ാെേെലാിരി�ുനു; ബേലാൽേ�ാരം
വ��ംമേപാറല അവറര െ◌ുെ�ിിരി��.

336. സ�ീർ�നം 73:7അവ�റട ക�കൾ പുഷ്ടിറേകാ�ുഉ�ിനി���. അവ�റട ൈെ��ിറല
നി�പണ�ൾ കവിറേ�ാഴുകുനു.

337. സ�ീർ�നം 73:8അവർ പരിഹസി�ു ൈ◌ുഷ്ടതെേമാറട ഭീഷണിെെ��;

ഉനതേഭാവമേ�ാറട സംേസാരി��.

338. സ�ീർ�നം 73:9അവർ േെവാ്ആേകാശമേെ�ാം െഉർ�ുനു; അവ�റട േനാ� േെ�ിിൽസ�രി�ുനു.
339. സ�ീർ�നം 73:10അ�റേകാ�അവർ തെ� ജനറ�ഇതിമല�ുതിരി��; അവർ േധാേെരാം റവ�ം
വലി� �ടി��.

340. സ�ീർ�നം 73:11ൈദവംഎ�റനെെഅിു�? അത�നത�െഅി�മേ�ാ? എ�അവർ െെപുനു. 341.

സ�ീർ�നം 73:12 ഇ�റനആ�� ൈ◌ു�േ�ാർ; അവർ നിതയംസവസ�തഅനുഭവി�ുസ��
വർ�ി�ി�ുനു.
342. സ�ീർ�നം

73:13എേനാൽേഞാൻഎെ�ൈെഹൃറ�ശു�ീകരി�തുംഎെ�ദകകെറ
�േ�ിേലാ�െമിൽ കഴുെകിതും വയർേ�മപ്ത.

343. സ�ീർ�നം 73:14േഞാൻ ഇടവിേടാറതേബാധിതേെനാിരുനു; ഉഷ�മേെതാും ൈ◌�ി�റെ�ം ഇ��.
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344. സ�ീർ�നം 73:15േഞാൻ ഇ�റനസംേസാരിേ�ാൻ െേവിാരിറ��ിൽഇേതാ, േഞാൻ നിെ�
േ◌െ�റട തേെ�െേമാ� മപ്ൈേ◌ാഹം െേേേെ�ാി��.

345. സ�ീർ�നം 73:16േഞാൻ ഇതു പ്ഗഹിേ�ാൻ നിരൂപി�മേ�ാൾഎനി� െേ�ാേേെസാി മേതാനി;
346. സ�ീർ�നം 73:17 ഒ�വിൽേഞാൻൈദവ�ിെ� വിശു�േ◌�ിര�ിൽ െറനുഅവരുറടഅ�ം
എേ�ാ�ംഎ� െ◌ി�ി�.

347. സ�ീർ�നം 73:18 നിെേേെ�ാി നീഅവറര വ�വ��ിൽ നിർ�ുനു; നീഅവറര േനാശ�ിൽ
തെ�ിി��.
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348. സ�ീർ�നം 73:19എ��ണ�ിൽഅവർ ശൂനേേെയാ്മേെപാി! അവർ
േറ�െൾെേകാൽഅമശഷം േ◌ുടി�ുമേെപാിരി�ുനു.

349. സ�ീർ�നം 73:20 ഉണ�മേ�ാൾ ഒരുസവപ്റന�മേ�ാറലകർേ�ാമവ, നീ
ഉണ�മേ�ാൾഅവരുറട രൂപറ�തുച� ീകരി�ും.

350. സ�ീർ�നം 73:21 ഇ�റനഎെ�ൈെ�ം വയസനിെ�ംഎെ�അ�രംഗ�ിൽ
��റേകാ�െ�ം െറ�മേ�ാൾ

351. സ�ീർ�നം 73:22േഞാൻ റേെപാനും ഒനുംെെേഅിാ�വനുംെആിരുനു;

നിെ� േ◌ു�ിൽ േ◌ൃഗംമേപാറല െആിരുനു.

352. സ�ീർ�നം 73:23എെനിുംേഞാൻഎമേ�ാഴും നിെ�അടു�ൽഇരി��; നീഎറനവലദ��
പിടി�ിരി��.

353. സ�ീർ�നം 73:24 നിെ�ആമേെലാെേനാൽ നീ എറനനട�ും; പിറനമ�തിൽ േ◌ഹതവ�ിമല�ു
എറനദകറേ�ാ�ം.

354. സ�ീർ�നം 73:25സവർഗ� �ിൽഎനി�ുആരു�ു? േെ�ിി�ം നിറെനേലാറതേഞാൻ ഒനും
ആ�ഗഹി�നില.

355. സ�ീർ�നം 73:26എെ� േേ◌ാംസ�ംൈെ��ംെ�ി�മേപാ��; ൈദവംഎമന�ം എെ�
ൈെ��ിെ� േെെപാുംഎെ�ഓഹെരിുംആ��.

356. സ�ീർ�നം 73:27 ഇേതാ, നിമേനാ�അകനിരി�നവർ നശി�മേപാ�ം; നിറനെവിു പരസംഗം
െേ�നഎേലാവറെ�ം നീ സംഹരി�ം.

357. സ�ീർ�നം 73:28എേനാൽൈദവമേ�ാടുഅടു�ിരി�ുനതു എനി� നല�; നിെ�
സകല���ികെെ�ം വർണ� ിമ��തിനുേഞാൻ െ◌മേഹാെേെവാ കർേ�ാവിറനഎെ�
സമ�േേതാെ�ിിരി��.

സ�ീർ�നം 74

358. സ�ീർ�നം 74:1 ൈദവേമ, നീഞ�െറൈേസാേകാലമ��ം ത�ിെ���എ�? നിെ�
േമ�ല്◌ുെപറ�ആ�െ�റട മനറര നിെ� മേകാപം �െ�ന�എ�?

359. സ�ീർ�നം 74:2 നീ പ�പമ�സേൈ�ാി� നിെ�സഭെെ�ം നീ വീറ���നിെ�
അവേകാശമേഗാ�റെ�ം നീ വസി�മേപാനസീെേമാൻ പർവ്തറെ�ുംഓർമ�ണേമ. 360.

സ�ീർ�നം 74:3 നിതയ�നയെ�ിമല� നിെ� േകാലടി റവമ�ണേമ; ശ� വി�േ��ിര�ിൽ
സകല�ം നശി�ി�ിരി��.

361. സ�ീർ�നം 74:4 നിെ�ദവരികൾ നിെ�േേസാേഗനസ�ല�ിെ�ന�വിൽഅെലുനു; തെ�റട
റേകാടികെറഅവർഅെേെടാെേെ�ാി േെെനാിിരി�ുനു.

362. സ�ീർ�നം 74:5അവർ േ◌രെ�ൂ�ിമ�ൽ മേകാേടാലിഓ�ുനതുമേപാറലമേതാനി. 363.
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സ�ീർ�നം 74:6 ഇേതാ, അവർ

േ◌�റേകാ�ം െ◌ു�ികറേകാ�ംഅതിെ� െ◌ി��ണികെറആകേ�ാറട തകർ�ുെെകുനു.

364. സ�ീർ�നം 74:7അവർ നിെ� വിശുേ��ിര�ിനുതീറവ�; തി�േേനാ�ിെ� നിേവാസറ� അവർ
ഇടി�നിര�ിഅ�േേ�ാ�ി.

365. സ�ീർ�നം 74:8 േനാംഅവറര നശി�ി�െകകഎ�അവർ ഉ�ംറേകാ� െപ�. ൈമശ�ിൽ
ൈദവ�ിെ�എേലാപ�ികെെ�ം െെ◌ുുെക�.

366. സ�ീർ�നം 74:9ഞ�ൾഞെ�ുറടഅെേെടാ�െറ േകാണുനില; െേ◌ാറേതാ�
�േെവാക�ം മശഷിെ�ിില; ഇ�എ�മേെ�ാംഎെെനിുനവൻആരുംഞെ�ുറട ഇെടിൽ ഇല.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

367. സ�ീർ�നം 74:10ൈദവേമ, ദവരിഎ�മേെ�ാം നി�ി�ം? ശ� നിെ� േേനാറ�എമന�ം
ൈ◌ുഷി�േേമാ?

368. സ�ീർ�നം 74:11 നിെ�ദക, നിെ� വലദ� നീ വലി�െെ�ന� എ�? നിെ� േ◌െടിിൽനിനു
അ�എ��അവറര േ◌ുടിമ�ണേമ.

369. സ�ീർ�നം 74:12ൈദവം �േരാതനേമഎെ� േരാേജാേവാ��; േെ�ിുറട േ◌മ�യഅവൻ ര�
�വർ�ി�ുനു.

370. സ�ീർ�നം 74:13 നിെ� ശ�ിറേകാ� നീേ�പ്ൈ◌റ�വിേഭാഗി�; റവ��ി��
േതിിംഗലെ�റട തലകെറ ഉറട�െക�.

371. സ�ീർ�നം 74:14 ലിവേയാേഥാെ� തലകെറ നീ തകർ�ു; േ◌�േവാസിെേെകാ
ജന�ി�അതിറന ആേഹാേേെരാി റേകാ��.

372. സ�ീർ�നം 74:15 നീ െഉ�ം ഒ��ം െ��െവിു, േ◌േഹാൈനികെറ നീ വ�ി�െക�. 373.

സ�ീർ�നം 74:16 പകൽ നിന�ു�തു; േരാ�ം നിന���; റെവി�റെ�ം�രയറെ�ം നീ
െ◌േറ�ിരി��.

374. സ�ീർ�നം 74:17 �േസീകെറ ഒറെ�ം നീേ�ാപി�; നീ ഉ�ണ േ◌ാല�ം ശീതേകാല�ം െേനിി�. 375.

സ�ീർ�നം 74:18 െ◌മേഹാമവ, ശ� നി�ി�ിരി�ന�ം േ◌ൂഢേജാതി തി�േേനാറൈ�ഷി�ിരി�ന�ം
ഓർമ�ണേമ.

376. സ�ീർ�നം 74:19 നിെ� െ�ുേ�ാവിറന ൈ◌ുേ�ഗ�ി�ഏല്◌ിപ��മത;

നിെ�എെെ◌ിവ�റട ജീവറനഎമന�ം േെ◌��മത.

377. സ�ീർ�നം 74:20 നിെ� െേനിറ�കേടാ�ിമ�ണേമ; േെ�ിിറലഅ�്േകാര�ല�ൾ
േസാഹസനിേവാസ�ൾറേകാ�ു െനി�ിരി�ുനു.
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378. സ�ീർ�നം 74:21 പീഡിതൻ ല�ി�ു പി�ിെരിരുമത; എെെ◌ിവ�ം ൈ◌രിപ്ൈ◌�ം നിെ�
േേനാറ� സ്◌ുതതി�െറ.

379. സ�ീർ�നം 74:22ൈദവേമ, എ�മന� നിെ� വയവേഹാരം നടമ�ണേമ; േ◌ൂഢൻ ഇടവിേടാറത നിറന
നി�ി�ന�ഓമ�ണേമ.

380. സ�ീർ�നം 74:23 നിെ�ദവരിെ�റടആരവം േെ◌��മത; നിെ�എതിേെരാിെ�റട കലഹം
എമേ�ാ�ം റേപാ�ിറേ�ാ�ിരി��.

സ�ീർ�നം 75

381. സ�ീർ�നം 75:1 ൈദവേമ, ഞ�ൾ നിന�ുസ്മേതാപ്തംെേ��; ഞ�ൾ നിന�ു സ്മേതാപ്തം െേറുനു; നിെ�
േേനാംഅ��ിരി��. ഞ�ൾ നിെ�അതിെശ�വൃ�ികെറമേഘാഷി��. 382. സ�ീർ�നം 75:2േെസം
വ�മേ�ാൾേഞാൻ മനമേരാറട വിധി�ും.

383. സ�ീർ�നം 75:3 േെ�ിുംഅതിറല സകല നിേവാസിെ�ം ഉ�കിമേ�ാ�മേ�ാൾേഞാൻഅതിെ�
��കെറ െഉ�ി��. മസേലാ.

384. സ�ീർ�നം 75:4ഡംഭം േെകാ�റത� ഡംഭികെേമാ�ം റേകാെ�ർ�രുറതനു
ൈ◌ു�േ�ാമേരാ�ംേഞാൻ െെപുനു.

385. സ�ീർ�നം 75:5 നിെ�റട റേകാ� േമമേെലാു െഉർ�രുതു;
േശാഠയമേ�ാറടസംേസാരിെേ���. 386. സ�ീർ�നം 75:6 കിഴ�നിനല, പടിേെ�ാുനിനല,

റത�നിേ�ല െഉർ�വരുനതു. 387. സ�ീർ�നം 75:7ൈദവം നേെേയാാധിപെേതിാ��; അവൻ
ഒ��റന േതാ�െ�ം േ◌റേ�ാ��റന െഉർ�ുെകും െേറുനു.

388. സ�ീർ�നം 75:8 െ◌മേഹാെ�റട േകിൽ ഒരു േപാനേപാപ്തംഉ�; വീ� �റര��; അ�
േൈ◌യംറേകാ� നിെറ�ിരി��; അവൻഅതിൽനിനു പകരുനു; േെ�ിിറലസകൈ��േ�ാ�ം
അതിെ� േെ◌ു വലി��ടി�ം.

389. സ�ീർ�നം 75:9േഞാമേനാഎമന�ം �സ്േ◌ാതവി�ം; െേ◌ാമേ�ാബിെ�ൈദവ�ി�
സ്◌ുതതിേപാ�ം. 390. സ�ീർ�നം 75:10 ൈ◌ു�േ�ാ�റട റേകാ�കെേറാറെ�ംേഞാൻ േെ◌ുി�ു
െെ�ം; നീേേതിാേ�ാ�റട റേകാ�കെേമാ െഉർനിരി�ും.

സ�ീർ�നം 76

391. സ�ീർ�നം 76:1 ൈദവം െറൈെ�ിൽ �സി�േനാകുനു; അവെ� േേനാം െ◌ിേ�ാെമലിൽ
വെലിേതാ��.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

392. സ�ീർ�നം 76:2അവെ� �േടാരം േശാമേലി�ംഅവെ� േവാസ�ലം സീെേമാനി�ം ഇരി��. 393.

സ�ീർ�നം 76:3അവിറടറവ�അവൻ വിലിെ� േ◌ിനുനഅ�ുെകുംപെെരിും േെവാും െ◌ു��ം
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തകർ�ുെക�ു. മസേലാ.

394. സ�ീർ�നം 76:4 േശാശവതപർവ്ത�െറേ�ാൾ നീ മതജസുംേ◌േെഹിും ഉ�വേനാ��. 395.

സ�ീർ�നം 76:5ദധരയേശാലികെറ റേകാെെ�ിുഅവർ നിപ്ൈ◌േ�ാപി�ു;

പേരാ�േകേശാലികൾ�ുആർ�ും ദക�രു�ിേലാറതമേെപാി.

396. സ�ീർ�നം 76:6 െേ◌ാമേ�ാബിെ�ൈദവേമ, നിെ� േശാസെേനാൽ മതരും കുതിെരും
േഗാഢനിപ്ൈെ◌ിൽ വീണ.ു

397. സ�ീർ�നം 76:7 നീ െഭ�രേനാ��; നീ ഒ� മേകാപിേ�ാൽ തിേ�ുേ�ാറക
നിൽേ�ാകുനവൻആർ? 398. സ�ീർ�നം 76:8സവർഗ� �ിൽനിനു നീ വിധി മകൾ�ി�ു; േെ�ിിറല
േസാ��െറെേറാറെ�ം ര�ിേ�ാൻ
399. സ�ീർ�നം 76:9ൈദവം നേെയാവിസ്േ◌ാതര�ി�എ�മന�മേ�ാൾ േ�ി െഭറെ�േഅർനിരുനു.
മസേലാ. 400. സ�ീർ�നം 76:10 േ◌�ഷയെ� മ�േകാധം നിറനസ്◌ുതതി�ം നിെ�ം;

മ�േകാധശി�റ�നീഅറര� റെകിറേ�ാ�ം.

401. സ�ീർ�നം 76:11 നിെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാറവ� മന�െ�ം നിവർ�ിെ�ും െെറ് വിൻ;

അവെ� െ◌ുേ�ു�എേലാവ�ം െഭ�രേെനാവ� േകാ�റച േകാ�വരെറ.

402. സ�ീർ�നം 76:12അവൻ �ഭു�േ�ാരുറട േ�ാണറനേൈമി�െെ�ം;

േെ�ിിറല േരാേജാ�േ�ാർ�ു അവൻ െഭ�രേനാകുനു.

സ�ീർ�നം 77

403. സ�ീർ�നം 77:1 േഞാൻഎെ� ശബ്ദം െഉർ�ിൈദവമേ�ാടു, എെ� ശ�ം
െഉർ�ിൈദവമേ�ാടു തമനനിലെവിി�ും; അവൻ എനി�ു െറവിതരും.

404. സ�ീർ�നം 77:2 കൈ�ിവസ�ിൽേഞാൻ െ◌മേഹാവെറഅമനവഷി�ു. േരാെ�ിിൽഎെ�ദക
െതേരാറത േ◌ലർെ�ിിരുനു; എെ� ഉ�ംആശേവാസം നിരസി�.

405. സ�ീർ�നം 77:3േഞാൻൈദവറ�ഓർ�ു വേയാകുലറ�ടുനു; േഞാൻ ധേയാനി�ു,

എെ�ആേ�ാ� വിേൈഷാി��. മസേലാ.

406. സ�ീർ�നം 77:4 നീഎെ� ക�ി� െഉ�ം ത��ിരി��; സംേസാരിേ�ാൻ കെേഴിാതവണ� ംേഞാൻ
വേയാ�ലറെ�ിരി��.

407. സ�ീർ�നം 77:5േഞാൻ പൂർവ്ൈ◌ിവസ�െെറും പ�റ�സംവ�ര�െെറുംെേവിാരി��.

408. സ�ീർ�നം 77:6 േരാെ�ിിൽേഞാൻഎെ�സംഗീതംഓർ�ുനു; എെ�ൈെ�ംറേകാ�േഞാൻ
ധേയാനി��; എെ�ആേ�ാ�ം മേശാധന കഴി��.

409. സ�ീർ�നം 77:7 കർേ�ാവുഎമന�ും ത�ിെെ�ുേേമാ? അവൻ ഇനി
ഒരി��ം അ��േേെലാിരിെ�ിലെേമാ?

410. സ�ീർ�നം 77:8അവെ� ൈെ◌ ൈേസാേകാലമ��ം റേെപാ്മേപാെേമാ? അവെ�
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േവാഗ്േ◌ാദനം തേെ�തേെ�െേെമാം ഇേലാറെേെതാ്മേപാെേമാ?

411. സ�ീർ�നം 77:9ൈദവം �പ േകാണിേ�ാൻ േെ◌നിരി�ുനുമേവാ? അവൻ മേകാപ�ിൽ തെ� കരുണ
അറട�െക�ിരി��മേവാ? മസേലാ.

412. സ�ീർ�നം 77:10എേനാൽഅതു എെ� കഷ്ടെേതാകുനു; അത�നതെ� വലദ� വ�െ�ി
സംവ�ര�ൾ തമനഎനുേഞാൻ െപ�ു.

413. സ�ീർ�നം 77:11േഞാൻ െ◌മേഹാെവുറട �വൃ�ികെറവർണ� ി�ും; നിെ� പ�റ�അ�ത�െറ
േഞാൻഓർ�ും.

414. സ�ീർ�നം 77:12േഞാൻ നിെ�സകല�വൃ�ിെെറും

െ�ി� ധേയാനി�ം; നിെ� �െകികെറെ�ി�േഞാൻ െ◌ി�ി�ം.

415. സ�ീർ�നം 77:13ൈദവേമ, നിെ� വഴി വി�േേ�ാ��; ന�റടൈദവറ�മേ�ാറല വെലിൈദവം
ആ��?

416. സ�ീർ�നം 77:14 നീഅ�തം �വർ�ി�ുനൈദവംആകുനു; നിെ�ബലറ�നീ േജാതിെ�റട
ഇെടിൽ റെവിറ�ടുെ�ിിരി�ുനു.
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417. സ�ീർ�നം 77:15 �ദ�റേകാ� നീ നിെ� ജനറ�വീറ���ിരി��; െേ◌ാമേ�ാബിെെ�ം
െേമാമസഫിെെ�ം േ◌�െറ തമന. മസേലാ.

418. സ�ീർ�നം 77:16ൈദവേമ, റവ��ൾ നിറനക�ു, റവ��ൾ നിറനക�ു പ്േഭി�ു, ആഴിെ�ം
വിെറ�മേെപാി.

419. സ�ീർ�നം 77:17 േമഘ�ൾ റവ�ം െേറാരി�ു; ആേകാശം േൈനാം േ◌ുഴ�ി;
നിെ�അ���ൾ പരറ�െപനു.

420. സ�ീർ�നം 77:18 നിെ� ഇേടിുഴ�ം െ◌ുഴലിേ�ാ�ിൽ േ◌ുഴ�ി; േ◌ിന�കൾ
�തലറ��േകാശി�ി�; േ�ി ���ി ന��ിമേെ�ാി.

421. സ�ീർ�നം 77:19 നിെ� വഴിേ�പ്ൈ◌�ി�ം നിെ� േപാതകൾ റപരുറവ��ിലുംെആിരുനു;

നിെ� േകാെൽുവടുകെറെെേഅിാറെേതുിരുനു.
422. സ�ീർ�നം 77:20 േേമാറെ�റെ�ംഅഹമേരാെെ�ം േേകാൽ നീ നിെ� ജനറ�ഒരുെആിൻ

െ�റ�മേപാറല നട�ി.

സ�ീർ�നം 78

423. സ�ീർ�നം 78:1 എെ� ജനേമ, എെ� ഉപൈമശം �ശ�ി�ിൻ; എെ� േെവാ്േേറാഴികൾ�ു നിെ�ുറട
െറവി െേെ◌ാി�ിൻ.
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424. സ�ീർ�നം 78:2േഞാൻ ഉേപ �സ്േ◌ാതവിേ�ാൻ േെവാ്െതു�ും; �േരാതനകട�ഥകെറേഞാൻ െെപും.
425. സ�ീർ�നം 78:3 േനാംഅവെറ മെെകി�ിരി��; ന�റട പിേതാ�േ�ാർ നമേ�ാടു െപ�ിരി�ുനു.

426. സ�ീർ�നം 78:4 േനാംഅവ�റട േ◌�െേമാ�അവെറ േ◌െറ�റവേ�ാറത വ�േവാ��തേെ�െേമാ�
െ◌മേഹാെ�റട സ്◌ുതെതിുംബല�ംഅവൻ െറയ്തഅ�ുത�വൃ�ിെകും

വിവരി�െെ�ം. 427. സ�ീർ�നം 78:5അവൻ െേ◌ാമേ�ാബിൽഒ�േസാ�യംേ�ാപി�;

െ◌ിേ�ാെമലിൽ ഒരു നേെയാേേ�ാണം െേനിി�ു; ന�റട പിേതാ�േ�ാമേരാ�അവെറ തെ�റട
േ◌�െറെെഅിിേ�ാൻ കല്◌ിപ�ു. 428. സ�ീർ�നം 78:6 വ�േവാ��തേെ�, ജനിേ�ാനിരി�ന േ◌�ൾ
തമന, അവെറ �ഗഹി�എ�മന� തെ�റട േ◌�െേമാെെടിിെ�ം
429. സ�ീർ�നം 78:7അവർ തെ�ുറടആപ്െശംൈദവ�ിൽ റവ�ുെകുംൈദവ�ിെ����ികെറ

േെ◌�െെേകാറതഅവെ� ക�നപ കെറ േേ�ാണി�നടെ�ം
430. സ�ീർ�നം 78:8 തെ�റട പിേതാ�േ�ാറരമേപാറല േശാഠയ�ം േ◌�ര�ം ഉ�തേെെേെ�ാിൈെ�റ�

�ിേേരാേ�ാറതൈദവമേ�ാ�അവിശവസ്േ◌ത ന�മേ�ാ� തേെെേെ�ാി തീേരാതിരിെ�ം െറേമ�തി�
തമന.

431. സ�ീർ�നം 78:9െആുധം ധരി� വിേെലാിെേെകാ എെേ�ീയർ െ◌ുൈ�ിവസ�ിൽ പി�ിരി�ുമേെപാി.

432. സ�ീർ�നം 78:10അവർൈദവ�ിെ� െേനിം േേ�ാണി�ില. അവെ� നേെയാേേ�ാണറ� ഉമപ�ി�
നട�.

433. സ�ീർ�നം 78:11അവർഅവെ� �വൃ�ികെെറുംഅവറരേകാണി�അ�ത�െെ�ം േെ◌� െക�.

434. സ�ീർ�നം 78:12അവൻ േ◌ിപ്െസീംൈമശ�ു, മേസാേവാൻ െവലിൽറവ�ുഅവരുറട
പിേതാ�േ�ാർ േകാൺറക, അ�തം �വർ�ി�ു.

435. സ�ീർ�നം 78:13അവൻ േസുപ്ൈ◌റ�വിേഭാഗി�ു, അതിൽകൂടിഅവറര കട�ി; അവൻ
റവ�റ� െെ◌ിമേപാറല നി�േേെേ�ാാ�ി.

436. സ�ീർ�നം 78:14 പകൽേെസ�ുഅവൻ േമഘംറേകാ�ുംേരാ�ി
േ◌ു�വ�ംഅ�ി�േകാശംറേകാ�ം അവറര നട�ി.

437. സ�ീർ�നം 78:15അവൻ േ◌രുേെഭൂ ിിൽ േെപാകെറ െപിർനുആഴിെേകാൽ
എനമേപാറലഅവർ�ു േധാേെരാം കുടിേ�ാൻ റേകാടു�ു.

438. സ�ീർ�നം 78:16 േെെപാിൽനിനുഅവൻ ഒഴു�ുകെറ െപുറ�ടുവി�ു; റവ�ം ൈനികെറമേ�ാറല
ഒ�േേെേ�ാാ�ി.

439. സ�ീർ�നം 78:17എ�ി�ംഅവർഅവമേനാടു േപാപം െറയ്തു;

അത�നതമേനാ� േ◌�േെ�ിിൽറവ�ു േ◌�രി�ുറേകാ�ിരുനു.

440. സ�ീർ�നം 78:18 തെ�റട റേകാതി� ഭ�ണം െേൈമാി�
റേകാ�അവർൈെഹൃ�ിൽൈദവറ� പരീ�ി�ു.
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441. സ�ീർ�നം 78:19അവർൈദവ�ിനു വിമേരാേേെധാി സംേസാരി�ു: േ◌�േെ�ിിൽ േമശ
ഒ��േവാൻ ൈദവ�ിനു കെഴിു േേമാ?

442. സ�ീർ�നം 78:20അവൻ േെപാെറഅടി�ു, റവ�ം െ�റെ�, മേതാ�െ�ം കവിറേ�ാ�കി സതയം;

എേനാൽഅ�ംകൂറട തരുേവാൻഅവനു കെഴിു േേമാ? തെ� ജന�ി�അവൻ േേ◌ാംസം വ��ി
റേകാ��േേമാഎ� െപ�.

443. സ�ീർ�നം 78:21ആെേകാൽ െ◌മേഹാവഅതു മെകു മേകാപി�ു; െേ◌ാമേ�ാബിെ� മനറര തീ
ജവലി�; െ◌ിേ�ാെമലിെ� മനറര മേകാപ�ം റേപാ�ി.

444. സ�ീർ�നം 78:22അവർൈദവ�ിൽ വിശവസിെ�ുംഅവെ�രെ�ിൽആപ്െശിെ�ും
െേേറാ�െേകാൽ തമന.

445. സ�ീർ�നം 78:23അവൻ േ◌ീറത േമഘ�െേമാടു കല്◌ിപ�ു; ആേകാശ�ിെ� േവാതി�കെറ
െ��. 446. സ�ീർ�നം 78:24അവർ�ു തിേ�ാൻ േ◌നവർഷി�ി�;ു

സവർഗ്െഗീേധാനയംഅവർ�ു റേകാടു�ു. 447. സ�ീർ�നം 78:25 േ◌�ഷയർ
ശ�േേതിാേ�ാ�റടഅ�ം തി�; അവൻഅവർ�ു തൃപ്◌ിെേതാകുംവണ� ംആേഹാരംെഅ�.

448. സ�ീർ�നം 78:26അവൻആേകാശ�ിൽ കിഴ�ൻ േകാ�ുഅടി�ി�ു; തെ� ശ�െേതിാൽ കിഴ�ൻ
േകാ� വ��ി.

449. സ�ീർ�നം 78:27അവൻഅവർ�ു റേപാടിമേപാറല േേ◌ാംസറെ�ും
കടൽെപുറേ�ണൽമേപാറല പ�ികെെറും വർഷി�ി�ു;

450. സ�ീർ�നം 78:28അവ�റട േെെപാ�ിെ� ന�വി�ം േപാർ�ിടെ�ുറട െ◌ു�ിലുംഅവെറ റേപാഴി�ു.

451. സ�ീർ�നം 78:29അ�റനഅവർ തിനു തൃ�പത േ◌ായ്തീർനു; അവർആപ്ഗഹി�തുഅവൻഅവർ�ു
റേകാ��.

452. സ�ീർ�നം 78:30അവ�റട റേകാതി� േ◌തിവനില; ഭ�ണംഅവ�റട േെവാിൽ ഇരി�ുമേ�ാൾ തമന,

453. സ�ീർ�നം 78:31ൈദവ�ിെ� മേകാപംഅവ�റടേമൽ വ�; അവ�റടഅതി��േ�ാരിൽ െ◌ിലറര
റേകാ� െ◌ിേ�ാെമലിറല െെറൗവനേ�ാറര സംഹരി�.

454. സ�ീർ�നം 78:32 ഇറതേേേെെലാാിുംഅവർ പിറെനും േപാപംെറ�; അവെ�അ�ത���ികെറ
വിശവസി�േ�ില.

455. സ�ീർ�നം 78:33അ�റേകാ�അവൻഅവരുറട േെനാുകെറശേവാസംമേപാറെ�ംഅവ�റട
സംവ�ര�െറഅതിമവഗ�ി�ം കെേേെേഴിുാാ�ി.

456. സ�ീർ�നം 78:34അവൻഅവറര റേകാലുമേ�ാൾഅവർഅവറനഅമനവഷി�ും; അവർ
തിരി� േജാ�ഗതെേമാറടൈദവറ�തിെ�ം.
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457. സ�ീർ�നം 78:35ൈദവം തെ�റട േെപാഎ�ംഅത�നതേെനാൈദവം തെ�റട
വീറ���േകാരൻ എനുംഅവർഓർ�ും.

458. സ�ീർ�നം 78:36എ�ി�ംഅവർ േെവാ്റേകാ�ുഅവമേനാടുകപടംസംേസാരി�ം േനാ�റേകാ�
അവമേനാ� മേഭാഷ്◌ുകെെ�ം.

459. സ�ീർ�നം 78:37അവ�റട ൈെ�ംഅവ�ൽസ�ിേേെരാിരുനില, അവെ� െേനിമേ�ാ�അവർ
വിശവ�ത േകാണി�േ�ില.

460. സ�ീർ�നം 78:38എ�ി�ംഅവൻ കരുെണു�വേനാകറേകാ�ുഅവറരനശി�ിേ�ാറതഅവ�റട
അ�തയംേ�ി�; തെ� മ�േകാധറേ��വ�ം ജവലി�ിേ�ാറത തെ� മേകാപറ�പലമേ�ാ�ം
അട�ിെ��.

461. സ�ീർ�നം 78:39അവർ ജേഡമപ്തഎനും േ◌ട�ിവേരാറതകട�മേപാ�ന േകാ� എ�ംഅവൻ
ഓർ�ു.

462. സ�ീർ�നം 78:40 േ◌�േെ�ിിൽഅവർഎപ്ത േ�ാവശയംഅവമേനാടുേ◌�രി�!

�നയ�ൈമശ� എ�േ�ാവശയംഅവറന ൈ◌ുുഃഖി�ി�!

463. സ�ീർ�നം 78:41അവർ പിറെനും പിറെനുംൈദവറ�പരീ�ി�ു; െ◌ിേ�ാെമലിെ� പരി��റന
േ◌ുഷി�ി�.

464. സ�ീർ�നം 78:42 േ◌ിെേ�ീിൽഅെേെടാ�െെറും മേസാേവാൻെവലിൽഅ�ുത�െെറും
െറ� അവെ� േ�ം
465. സ�ീർ�നം 78:43അവൻ ശപ്തുവിൻ വശ�ുനിനുഅവറരവി�വി� ൈ◌ിവസ�ംഅവർഓർ�ില.
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466. സ�ീർ�നം 78:44അവൻഅവരുറട ൈനികെെറും മേതാടുകെെറുംഅവർ�ു�ടിേ�ാൻ വെേഹിാതവണ� ം
ര�േേതാ�ി തീർ�ു.

467. സ�ീർ�നം 78:45അവൻഅവരുറട ഇെടിൽഈ�െറെഅ�;ു അവഅവറരഅരി�െക�:

തെവെെ�ംെഅ�അവഅവർ�ു േനാശം െറയ്തു.

468. സ�ീർ�നം 78:46അവ�റട െവിഅവൻ തു�നുംഅവരുറടെ��ം റെ�െ�ിി�ം റേകാ��. 469.

സ�ീർ�നം 78:47അവൻഅവരുറട േ◌ു�ിരിവ�ികെറ കേൽഴറേകാ�ുംഅവരുറട
േെകാ�ി���െറആലി�ഴം റേകാ�ം നശി�ി�.

470. സ�ീർ�നം 78:48അവൻഅവരുറട കനുേകാലികെറ കേൽറഴ�ുംഅവരുറടെആിൻെ��െറ
ഇടി�ീ�ംഏല്◌ിപ�.

471. സ�ീർ�നം 78:49അവൻഅവരുറട ഇെടിൽ തെ� മേകാേപാെ�ിു ംമ�േകാധ�ം മേരാഷ�ം
ക��ം െഅ�; അനർൈ�ൂതേ�ാരുറട ഒരു ഗണറ�തമന.

472. സ�ീർ�നം 78:50അവൻ തെ� മേകാപ�ിനു ഒരു േപാതഒ��ി, അവ�റട േ�ാണറന
േ◌രണ�ിൽനിനു വിടുവിേ�ാറതഅവരുറട ജീവറന േ◌േേേഹാാരി�ുഏല്◌ിപ�ുെക�ു. 473.
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സ�ീർ�നം 78:51അവൻ േ◌ിപ്െേസീിറല എേലാ കടി�ൂലിറെനുംേഹാംകൂേടാരെ�ിലു�വരുറട
വീരയ�ിെ� �േഥഫലറെ�ം സംഹരി�.

474. സ�ീർ�നം 78:52എേനാൽ തെ� ജനറ�അവൻആടുകെറമേ�ാറലെ�റ��വി�; േ◌�േെ�ിിൽ
െആിൻ െകൂറ�മേ�ാറലഅവറര നട�ി.

475. സ�ീർ�നം 78:53അവൻഅവറര നിർെേേെഭാി നട�ുെേകാൽഅവർ�ുമപെടിുേെ�ാില; അവ�റട
ശ��െറേ�പ്ൈ◌ം േ◌ൂടിെ��.

476. സ�ീർ�നം 78:54അവൻഅവറര തെ� വിശു�ൈമശ�ിമല�ുംതെ� വലദ� സേൈ�ാി�ഈ
പർവ്ത�ിമല�ും റേകാ�ുവനു.

477. സ�ീർ�നം 78:55അവ�റട േ◌ു�ിൽനിനുഅവൻ േജാതികെറനീ�ിെ��; െ◌ര�റേകാ�െഅ�
അവർ�ുഅവേകാശം പകു�ുറേകാടു�ു; െ◌ിേ�ാെമലിെ� മേഗാ��െറഅവരവ�റട �േടാരെ�ിൽ
േപാർ�ി�ു.

478. സ�ീർ�നം 78:56എ�ി�ംഅവർഅതയുനതേെനാൈദവറ�പരീ�ി�ു േ◌�രി�; അവെ�
േസാ�യ�െറ േേ�ാണി�േ�ില.

479. സ�ീർ�നം 78:57അവർ തെ�ുറട പിേതാ�േ�ാറരമേ�ാറലപി�ിരി� മപ്ൈേ◌ാഹം െറ�;

വ�െ�� വി�മേപാറലഅവർ േേെ◌ാിെ��ു.

480. സ�ീർ�നം 78:58അവർ തെ�ുറട പൂേജാഗിരികെററേ�ാ�ുഅവറനമേകാപി�ി�;

വി�ഗഹ�െററേ�ാ�അവ� തീ�്തണ ജനി�ി�.

481. സ�ീർ�നം 78:59ൈദവം മെ� ���ി�; െ◌ിേ�ാെമലിറനഏ��ം റെ��. 482. സ�ീർ�നം
78:60ആെേകാൽഅവൻ ശീമേലാവിറല തിരുനിേവാസവും േതാൻ േ◌നുഷയരുറടഇെടിൽ
അടി�ി�ന�േടാര�ം ഉമപ�ി�.

483. സ�ീർ�നം 78:61 തെ�ബലറ��േവാസ�ി�ം തെ� േ◌ഹതവറ�ശ�വിെ� േകി�ം
ഏല്◌ിപ�റേകാ��.

484. സ�ീർ�നം 78:62അവൻ തെ�അവേകാശമേ�ാടു മേകാപി�ു; തെ� ജനറ�േെവാി�
െവിുറേകാ��.

485. സ�ീർ�നം 78:63അവ�റട െെറൗവനേ�ാർ തീ�ു ഇെേെരാിതീർനു; അവ�റട
കനയേേകാർ�ു വിേവാഹഗീതം ഉേെ�ാേതുില.

486. സ�ീർ�നം 78:64അവ�റട �മേരാഹിതേ�ാർ േവാൾറേകാ�ുവീ�; അവ�റട വിധേേവാർ
വിേലാപം കഴി�േ�ില.

487. സ�ീർ�നം 78:65അമേ�ാൾ കർേ�ാവു െഉ�ുണർനുവരുനവറനമേ�ാറെലും
വീ��ടി� െഅഹസി�നവീരറനമേ�ാറെ�ം ഉണർനു.

488. സ�ീർ�നം 78:66അവൻ തെ� ശപ്തു�െറ െപുമേെകാുഅടി�ുെക�ു; അവർ�ു
നിതയനി�വ��െ�ം െറ�.
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489. സ�ീർ�നം 78:67എേനാൽഅവൻ െേമാമസഫിെ� കൂേടാരറ�തയജി�ു; എെ�ീംമേഗാ�റ�
തിരറ���േ�ില.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

490. സ�ീർ�നം 78:68അവൻ െറൈേഹൂാമേഗാപ്തറെ�ും േതാൻെ�ിറെ� സീെേമാൻ
പർവ്തറെ�ും തിരറ�ടു�ു.

491. സ�ീർ�നം 78:69 േതാൻ

ൈേസാേകാലമ��ംേ�ാപി�ിരി�നേ�ിെറമേ�ാറെ�ം
സവ�മേ�ാനതികെറമേ�ാറെ�ംഅവൻ തെ� വിശുേ��ിരറ�പണിതു.

492. സ�ീർ�നം 78:70അവൻ തെ� ൈേ◌ാസേെനാ ൈേ◌ാൈവീിറനതിരറ���;

െആിൻ റേതാഴു�ുെകിൽനിനുഅവറന വരു�ി.

493. സ�ീർ�നം 78:71 തെ� ജേേെനാ െേ◌ാമേ�ാബിറെ�ം തെ�അവേകാേേെശാ െ◌ിേ�ാെമലിറെ�ം
േെമിമ��തി�അവൻഅവറന തെേ�ാടുകെറ മേനാ�ുനമവെലിൽനിനു റേകാ�ുവനു. 494.

സ�ീർ�നം 78:72അ�റനഅവൻ പേേരാർ�ൈെഹൃമേ�ാറടഅവറരേെമി�; ദേകി�മേ�ാറട
അവറര നട�ി.

സ�ീർ�നം 79

495. സ�ീർ�നം 79:1 ൈദവേമ, േജാതികൾ നിെ�അവേകാശ�ിമല�ുകടനിരി��; അവർ നിെ�
വി�േ��ിരറ�അ�േേ�ാ�െ�ം െറ�ശമേലിറന കൽകുനുെേകാ�ുെകും െറയ്തിരി�ുനു. 496.

സ�ീർ�നം 79:2അവർ നിെ� ൈേ◌ാസേ�ാരുറട ശവ�െറആേകാശ�ിറലപ�ികൾ�ും നിെ�
വി��േ�ാ�റട േേ◌ാംസറ�േെേകാുൃഗ�ൾ�ും ഇെേെരാി റേകാടു�ിരി�ുനു.

497. സ�ീർ�നം 79:3അവ�റട ര�റ�റവ�ംമേപാറലഅവർ െറ�ശമേലി� െ◌ു�ം െ◌ി�ിെ��;

അവറര �ഴി�ി�േവാൻആരും ഉേെ�ാിരുനേതുില.
498. സ�ീർ�നം 79:4ഞ�ൾഞെ�ുറടെഅൽേ�ാർ�ുഅേേപാനവും െ◌ുേ�ു�വർ�ു

നിെ�ം പരിേഹാസ�ംെആി തീർനിരി�ുനു.
499. സ�ീർ�നം 79:5 െ◌മേഹാമവ, നീ നിതയം മേകാപി�ന�ം നിെ� തീ�്തണ തീമേപാറല

ജവലി�ന�ം എ�മേെ�ാം?

500. സ�ീർ�നം 79:6 നിറനെെേഅിാ�േജാതിെ�റടേേമാ�ം നിെ� േേനാം െവിി�മപ�ിേ�ാ�
േരാജയെ�റടേമ�ം നിെ� മ�േകാധറ�പകമരണേമ.

501. സ�ീർ�നം 79:7അവർ െേ◌ാമേ�ാബിറന വിഴു�ിെ�െകുംഅവെ��ല്◌ുെപറ��നേേയാ�െ�ം
െറ�വമേലാ.

502. സ�ീർ�നം 79:8ഞെ�റട �ർവ്േ�ാരുറടഅകൃതയ�െറഞ�ൾ�ു
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കണ�ിട�മത; നിെ� ക�ണ മവഗ�ിൽഞ�െറഎതിമരല്േേെേ�ുാാകെറ;

ഞ�ൾഏ�വുംഎെേ◌ിറെ�ിരി�ുനു. 503. സ�ീർ�നം 79:9ഞെ�റട രെേെ�ാൈദവേമ, നിെ�
േേേനാഹതവ�ിേെനാിഞ�െറ സേെഹാിമ�ണേമ; നിെ� േേനാംേനിി�ംഞ�െറ വി�വി�, ഞെ�റട
േപാപ�െറ പരിഹരിമ�ണേമ.

504. സ�ീർ�നം 79:10അവ�റടൈദവംഎവിറട എ� േജാതികൾ െെ�ന�എ�ി�? നിെ�
ൈേ◌ാസേ�ാ�റട ര�ം െ◌ിെനിതിെ� �തിേകാരംഞ�ൾ േകാൺറക േജാതിെകുറട ഇെടിൽ
റെവിറ�േേെേ�ാാകെറ.

505. സ�ീർ�നം 79:11ബ�േ�ാ�റട ൈ◌ീർഘശേവാസം നിെ�േ◌ുേ�ാറക വേേെേ�ാാകെറ;

േ◌രണ�ി� വിധി�റെ�ിരി�നവറര നീ നിെ� േ◌േഹാശ�െേതിാൽ ര�ിമ�ണേമ.

506. സ�ീർ�നം 79:12 കർേ�ാമവ, ഞെ�റടെഅൽേ�ാർ നിറനനി�ി� നി�െറ ഏഴിെെേെരിാി
അവ�റട േേ◌ാർവ്◌ിട�ിമല�ു പകരം റേകാടുമ�ണേമ.

507. സ�ീർ�നം 79:13എേനാൽ നിെ� ജനവും നിെ� േമ�ല്◌ുെപറ�ആടുെേേെകുാഞ�ൾഎമന�ും
നിന��േതാ�ം െേ�ം. തേെ�തേെ�െേെമാംഞ�ൾ നിെ�സ്◌ുതതിെറ �സ്േ◌ാതവി�ം.

സ�ീർ�നം 80

508. സ�ീർ�നം 80:1 െആിൻ െകൂറ�മേ�ാറല െേമാമസഫിറനനട�നവേെനാി െ◌ിേ�ാെമലിെ�
ഇെടേെനാുമേ�ാമവ, െറവിറേ�ാമ�ണേമ; റക��െകിമ�ൽഅധിവസി�ുനവമന,

�േകാശിമ�ണേമ.

509. സ�ീർ�നം 80:2എെേ�ീും റബനേേയാീ�ം േ◌നെെ�ം േകാൺറക നിെ� വീരയബലം ഉണർ�ി
ഞെ�റട രറ�േെ�ാി വമരണേമ.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

510. സ�ീർ�നം 80:3ൈദവേമ, ഞ�െറ െ◌േഥാേ�ാനറ��മ�ണേമ; ഞ�ൾ ര�റ�മട�തിനു
തിേ�ുഖം �േകാശി�ിമ�ണേമ.

511. സ�ീർ�നം 80:4ദസനയെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, നീ നിെ� ജന�ിെ� േ�ാർ�റന�ു
മനറര എ�മേെ�ാം മേകാപി�ം?

512. സ�ീർ�നം 80:5 നീഅവർ�ു കണ� ുനീരിെ�അ�ംതിേ�ാൻ റേകാടു�ിരി�ുനു; അനവധി ക�നീർ
അവർ�ു കുടിേ�ാനും റേകാടു�ിരി�ുനു.

513. സ�ീർ�നം 80:6 നീഞ�െറഞെ�റടെഅൽേ�ാർ�ു വഴേ�ാ�ിതീർ�ുനു; ഞെ�റട
ശ��ൾ ത�ിൽ െപ�ു പരിഹസി�ുനു.
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514. സ�ീർ�നം 80:7ദസനയെ�റടൈദവേമ, ഞ�െറ െ◌േഥാേ�ാനറ��മ�ണേമ; ഞ�ൾ
ര�റ�മട�തി� തിേ�ുഖം �േകാശി�ിമ�ണേമ.

515. സ�ീർ�നം 80:8 നീ േ◌ിെേ�ീിൽനിനു ഒരു േ◌ു�ിരവ�ിറേകാ�ുവനു; േജാതികെറ നീ�ിെ��
അതിറന െ�.

516. സ�ീർ�നം 80:9 നീഅതി� തടംഎ��അ� മവ�നി ൈമശ� പടർനു.
517. സ�ീർ�നം 80:10അതിെ� നിഴൽറേകാ�ു പർവ്ത�ൾേ◌ൂെടിി��; അതിെ� റേകാ�കൾ

ൈ◌ിവയൈമൈേവാ��ൾ മേപാറെലുംെആിരുനു.

518. സ�ീർ�നം 80:11അ� റേകാ�കെറേ�പ്ൈ◌ംവറെ�ം െ◌ിലികെറ ൈനിവറെ�ം െെനീിി��. 519.

സ�ീർ�നം 80:12 വഴിമേപാ�നവറേരാറെ�ംഅതിറന െപിേ�ാൻ ത�വ�ം നീഅതിെ� മവലികെറ
റേെപാി�െക��എ�?

520. സ�ീർ�നം 80:13 േെകാുപനിഅതിറന േേ◌ാ�ിെെ��; െവലിറല േ◌ൃഗ�ൾഅതു തിനുെെകുനു.

521. സ�ീർ�നം 80:14ദസനയെ�റടൈദവേമ, തിരി�വമരണേമ; സവർഗ� �ിൽനിനു മേനാ�ി
കേടാ�ി�േഈു�ിരിവ�ിെറ സ�ർശിമ�ണേമ.

522. സ�ീർ�നം 80:15 നിെ� വലദ� െെനിു�തിറെ�ം നീ നിനേെ�ാി െവർെ�ി തേെറും
േപാലിമ�ണേമ.

523. സ�ീർ�നം 80:16അതിറന തീ റവ� െ◌ു�െ�ം റെവിെ�െ�ം െറ�ിരി��; നിെ�
േ◌ുഖ�ിെ� ഭർ�നേ�ാൽഅവർ നശി�ുമേപാകുനു.

524. സ�ീർ�നം 80:17 നിെ�ദക നിെ� വല�േഭാഗറ���ഷെ�േമൽ നീ നിനേെ�ാി െവർെ�ി
േ◌�ഷയ��െ� േമൽതമന ഇരി�െറ.

525. സ�ീർ�നം 80:18എേനാൽഞ�ൾ നിറനെവിു  പിേെ�ാുെകില; ഞ�െറ ജീവി�ിമ�ണേമ, എേനാൽ
ഞ�ൾ നിെ� േേനാറ�െവിി�മപ�ി�ും.

526. സ�ീർ�നം 80:19ദസനയെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, ഞ�െറ
െ◌േഥാേ�ാനറ��മ�ണേമ; ഞ�ൾ ര�റ�മട�തിനുതിേ�ുഖം �േകാശി�ിമ�ണേമ.

സ�ീർ�നം 81

527. സ�ീർ�നം 81:1 ന�റടബേേെലാൈദവ�ി� മേഘാഷി�ിൻ; െേ◌ാമേ�ാബിെ�ൈദവ�ി�
ആർ�ിടുവിൻ.

528. സ�ീർ�നം 81:2 ത�ം ഇേേെ�ാു�കിനര� വീെ�ംഎ��സംഗീതം �ട�വിൻ. 529.

സ�ീർ�നം 81:3േേഅാേവാസെയി�ം ന�റട ഉ�ൈവിവേേെസാ റെപൗർണ്േേണാെസിിലും
േകാെഹം ഊ�വിൻ.

530. സ�ീർ�നം 81:4 ഇ� െ◌ിേ�ാെമലി� ഒ� െെ◌�ം െേ◌ാമേ�ാബിൻൈദവ�ിെ� ഒരു
േേ�ാണ�ം ആ��.
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531. സ�ീർ�നം 81:5 േ◌ിെ�ീംൈമശ�ിെ� മനറര െ�റെ�മേ�ാൾൈദവംഅതു െേമാമസഫിനു ഒരു
േസാ�േേെയാി െേനിി�; അവിറടേഞാൻെെേഅിാ�ഒരു േഭാഷമെ�.

532. സ�ീർ�നം 81:6േഞാൻഅവെ� മേെതാിൽനിനു െേ◌ുടുനീ�ി; അവെ�ദകകൾ റേെകാ െവിു
ഒഴി�.

533. സ�ീർ�നം 81:7 ക�േകാല� നീ െവിി�, േഞാൻ നിറനവി�വി�; ഇേടിുഴ��ിെ� േെ◌വിൽനിനു
േഞാൻ നിന�ു ഉ�േരെരുി; േറരീേബാറവ��ി�ൽേഞാൻ നിറനപരീ�ി�. മസേലാ. 534. സ�ീർ�നം
81:8എെ� ജനേമ, മകൾ�, േഞാൻ നിമേനാടു േസാ�യം െെപും. െ◌ിേ�ാെമമല, നീഎെ� േവാ� മകെറ�ിൽ
റേകാേെ�ാി��.
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535. സ�ീർ�നം 81:9അനയൈദവം നിന� ഉേ�ാക��; െേ◌ാറേതാ�അനയൈദവറെ�ം
നീ േന�കി���.

536. സ�ീർ�നം 81:10 േ◌ിെ�ീംൈമശ�നി� നിറനറേകാ�വെനമേഹാെേെവാേഞാൻ നിെ�ൈദവം
ആ��; നിെ� േെവാ്വിസ്േ◌ാതര�ിൽ െതു�; േഞാൻഅതിറന നിെറ�ം.

537. സ�ീർ�നം 81:11എേനാൽഎെ� ജനംഎെ� േവാ�ുമെക�സരി�ില. െ◌ിേ�ാെമൽഎറന
െേ�ാെ�ിേ�ില.

538. സ�ീർ�നം 81:12അ�റേകാ�അവർസവ�ആമേെലാന�േകാരം
നടമ��തി�േഞാൻഅവറര ൈെഹൃേകാഠിനയ�ിനു ഏല്◌ിപ�ുെക�ു.

539. സ�ീർ�നം 81:13അേേമാഎെ� ജനംഎെ� േവാ� മകൾെ�ും െ◌ിപ്േസാെമൽഎെ� വഴിെകിൽ
നടെ�ം െറ�റവ�ിൽ റേകാേെ�ാിരുനു.

540. സ�ീർ�നം 81:14എേനാൽേഞാൻ മവഗ�ിൽഅവരുറട ശപ്തു�െറകീഴടേേെ�ാി��; അവ�റട
ദവരിെ�റട മനറര എെ�ദക തിരിേേെ�ാി��.

541. സ�ീർ�നം 81:15 െ◌മേഹാവെറ പറക�നവർഅവനു കീഴടേേെ�ുാിരുനു; എേനാൽ ഇവരുറട
�ഭേകാലംഎമന�ം നി�േേെ�ാി��.

542. സ�ീർ�നം 81:16അവൻ േമ�േേെരാ മേകാത�ുറേകാ�ുഅവറരമേപാഷി�ിേേെ�ാി��; േഞാൻ
േെെപാിൽനിനു�മതൻ റേകാ�ു നിന�ു തൃപ്◌ിതവരുേേെ�ുാിരുനു.

സ�ീർ�നം 82

543. സ�ീർ�നം 82:1 ൈദവം ൈമവസെഭിൽ നില്�ുനു; അവൻ ൈമവേ�ാ�റട ഇെടിൽ നേെയാം വിധി�ുനു.

544. സ�ീർ�നം 82:2 നി�ൾഎപ്തമേെ�ാം നീതിമകേെടാിവിധിെ�ം ൈ◌ു�േ�ാ�റട േ◌ുഖപ�ം
പിടിെ�ം െേ�ം? മസേലാ.

545. സ�ീർ�നം 82:3എെെ◌ിവ�ംഅേനാഥ�ം നേെയാം േപാലി�റേകാ��ിൻ; പീഡിത�ംഅഗതി�ം
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നീതി നട�ിറേ�ാ��ിൻ.

546. സ�ീർ�നം 82:4എെെ◌ിവറെ�ം ൈ◌രിപ്ൈ◌റെ�ം ര�ി�ിൻ; ൈ◌ു�േ�ാ�റട
േകിൽനിനുഅവറര വിടുവി�ിൻ.

547. സ�ീർ�നം 82:5അവർ�ുെഅിവില, മേബാധേ�ില; അവർ ഇെ�ിൽ നട�ുനു; േെ�ിുറട
അടിേ�ാന�ൾ ഒറെ�ും െഇെകിിരി�ുനു.

548. സ�ീർ�നം 82:6 നി�ൾ ൈമവേ�ാർആകുനുഎനും നി�ൾ

ഒറെ�ംഅത�നതെ� ��േ�ാർ എനുംേഞാൻ െപ�ു.

549. സ�ീർ�നം 82:7എ�ി�ം നി�ൾ േ◌നുഷയറരമേ�ാറലേ◌രി�ം; ���േ�ാരിൽ
ഒ��റനമേ�ാറല െ�മേപാ�ം.

550. സ�ീർ�നം 82:8ൈദവേമ, എ�മന� േ�ിെറ വിധിമ�ണേമ; നീസകലേജാതികെെ�ം
അവേകാേേശാ�ിറേകാേ�മേലാ.

സ�ീർ�നം 83

551. സ�ീർ�നം 83:1 ൈദവേമ, േ◌ിേ�ാറെതിരി��മത; ൈദവേമ, േെറൗേേെനാുംസവേേെ�ാും
ഇരി��മത. 552. സ�ീർ�നം 83:2 ഇേതാ, നിെ� ശ��ൾ കലഹി��; നിറനപറക�നവർ തല
െഉർ�ുനു. 553. സ�ീർ�നം 83:3അവർ നിെ� ജന�ിെ�മനറര ഉേെപാം െേവിാരിെ�ം നിെ� ��്മത
േ◌ാ�റട മനറര ൈ◌ുേരാമേെലാന കഴിെ�ം െേ��.

554. സ�ീർ�നം 83:4 വ�വിൻ, െ◌ിേ�ാെമൽ ഒരു േജാെേെതിാിരിേ�ാതവണ� ംേനാംഅവറര
േ◌ുടി�െകക. അവ�റട മപർ ഇനിആരുംഓർ�രുതുഎനുഅവർ െപ�ു.

555. സ�ീർ�നം 83:5അവർ ഇ�റനഐേകതയമേ�ാറടആമേെലാി�ു, നിന� വിമേരാേേെധാി
സഖയത െേ��.

556. സ�ീർ�നം 83:6ഏൈേേമായ�റെ�ം െ◌ിശ്േ◌ാമെമലയ�റെ�ം �േടാരെ�ം േേമാേവാബയ�ംഹഗേർരും
�റട, 557. സ�ീർ�നം 83:7 റഗേബാ�ംഅമേ�ാ�ംേേഅാമല�ം, റഫലി�യൈമശ�ം
മേസാർനിേവാസിെകും; 558. സ�ീർ�നം 83:8െഅൂ�ംഅവമേരാ� െേമാജി�; അവർ മേലാ�ിെ�
േ◌�ൾ�ു സേെേേെഹാാിരുനു മസേലാ.
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559. സ�ീർ�നം 83:9 േൈ◌ിേയാനയമേരാ� െറ��മേപാറലഅവമേരാ� െറേമണേമ; കീമേശാൻ
മേെതാി�ൽറവ�ു സീസരെേമാടും െേ◌ാബീമേനാടും െറയ്തതുമേപാറല തമന.

560. സ�ീർ�നം 83:10അവർ എൻ ൈേമാരിൽറവ�ു നശി�ുമേെപാി; അവർ നില�ിനു െേേെവാി
തീർനു. 561. സ�ീർ�നം 83:11അവ�റട �ലീനേ�ാറരഓമരബ്, മസബ്എനവറരമേ�ാറെ�ംഅവ�റട
സകല���േ�ാറെ�ം മസബഹ്, സല്◌ൂമേനാഎനവറരമേ�ാറെ�ംആമ�ണേമ.
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562. സ�ീർ�നം 83:12 േനാംൈദവ�ിെ� നിേവാസ�െറ േ��അവേകാേേശാ�ിറേ�ാ�കഎ�അവർ
െപ�വമേലാ.

563. സ�ീർ�നം 83:13എെ�ൈദവേമ, അവറര െ◌ുഴലിേ�ാ�റ�റേപാടിമേപാറെ�ം േകാ�� േെപാുന
പതിർമേപാറെലുംആമ�ണേമ.

564. സ�ീർ�നം 83:14 വനറൈ�ഹി�ി�നതീമേപാറെ�ം പർവ്ത�െറ െെ◌ുുെെകുന
അ�ിജേവാലമേപാറെ�ം

565. സ�ീർ�നം 83:15 നിെ� റേകാ�േ�ാ�റേകാ�അവറര പി�ടമരണേമ; നിെ� െ◌ുഴലിേ�ാ�റേകാ�
അവറര �േഭി�ിമ�ണേമ.

566. സ�ീർ�നം 83:16 െ◌മേഹാമവ, അവർ തിരുേേനാറ�അമനവഷിമ��തിനുനീഅവ�റട
േ◌ുഖറ� ലേ�ാ�ർണ്േേണാമ�ണേമ.

567. സ�ീർ�നം 83:17അവർ എമന�ും ല�ി�ു പ്േഭിെ�ുംേനാണി� നശി�മേപാെ�ം െേറെറ.

568. സ�ീർ�നം 83:18അ�റനഅവർ െ◌മേഹാവഎനു േേേനാു�നീേേ◌ാ�ം
സർവ്േഭൂ ി�ുംേ◌ീറത അതയുനതൻഎനുെെഅിു ം.

സ�ീർ�നം 84

569. സ�ീർ�നം 84:1 ദസനയെ�റട െ◌മേഹാമവ, തി�നിേവാസംഎ� േ◌മേനാഹരം!

570. സ�ീർ�നം 84:2എെ� ഉ�ം െ◌മേഹാെ�റട േ�ാേകാര�െറ േവാഞ്േ◌ി� േേമാഹി�മേപാ��. എെ�
ൈെ��ംഎെ� േേ◌ാംസ�ം ജീവ��ൈദവറ�മേനാ�ി മേഘാഷി��.

571. സ�ീർ�നം 84:3 �രികിൽ ഒരു വീടും, േ◌ീവൽപ�ി ���ൾ�ു ഒരു കൂടും കറ�െ�ിിരി�ുനു;

എെ� േരാേജാ�ംഎെ�ൈദവേേെ�ാദസനയെ�റട െ◌മേഹാമവ, നിെ� െേ◌ാഗ പീഠ�െറ തമന.

572. സ�ീർ�നം 84:4 നിെ�ആെല�ിൽ വസി�ുനവർ േഭാഗയേവാേ�ാർ; അവർ നിറനനിതയം
സ്◌ുതതി�റേകാ�ിരി�ം. മസേലാ.

573. സ�ീർ�നം 84:5ബലം നിനിൽ ഉേ�നുഷയൻ േഭാഗയേവാൻ; ഇ�ിറെ��വ�റട
േ◌നസിൽ

സീെേമാനിമല��റപ�വഴികൾ ഉ�ു.
574. സ�ീർ�നം 84:6 ക�നീർ േതാഴ�െരിൽകൂടി കട�ുമേ�ാൾഅവർഅതിറന

ജേലാെേേശാ�ി�ീർ�ുനു. േ◌ു�െേഴാൽഅതുഅനുപ്ഗഹപൂർണ്േേണായ്തീരുനു.
575. സ�ീർ�നം 84:7അവർ േമല്�ുേമൽബലം േ�ാപി�ുനു; എേലാവ�ംസീെേമാനിൽൈദവസനിെധിിൽ

െററന��.

576. സ�ീർ�നം 84:8ദസനയെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, എെ� േ�ാർ�ന
മകൾമ�ണേമ; െേ◌ാമേ�ാബിെ�ൈദവേമ, െറവിറേ�ാമ�ണേമ. മസേലാ.
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577. സ�ീർ�നം 84:9ഞെ�റട പെെേെരിാൈദവേമ, മേനാമ�ണേമ; നിെ�അഭിഷി�െ� േ◌ുഖറ�
കേടാ�ിമ�ണേമ;

578. സ�ീർ�നം 84:10 നിെ� േ�ാേകാരെ�ിൽ കഴി�ുനഒരൈു◌ിവസം മവെറെആിരം
ൈ◌ിവസറ�േ�ാൾ ഉേേ�മേലാ; ൈ◌ു�േ�ാ�റട �േടാരെ�ിൽ
േപാർ�ുനതിറനേ�ാൾഎെ�ൈദവ�ിെ�ആെല�ിൽ േവാതിൽ
േകാവൽേ�ാരേെനാിരി�ുനതു എനി�ുഏെറ ഇഷ്ടം.

579. സ�ീർ�നം 84:11 െ◌മേഹാെേെവാൈദവം�രയ�ം പെെരിുംആ��; െ◌മേഹാവ �െ�ം േ◌ഹതവ�ം
നല്◌ുക�; മനമേരാറട നട�നവർ�ുഅവൻ ഒരു നെ�ും േ◌ുട�ുെകില.

580. സ�ീർ�നം 84:12ദസനയെ�റട െ◌മേഹാമവ, നിനിൽആപ്െശി�ുേനനുഷയൻ േഭാഗയേവാൻ.

സ�ീർ�നം 85

581. സ�ീർ�നം 85:1 െ◌മേഹാമവ, നീ നിെ� ൈമശറ�കേടാ�ി�ിരി��; െേ◌ാമേ�ാബിെ�
�േവാസികെറ തിരി�വ�െ�ിിരി��.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

582. സ�ീർ�നം 85:2 നിെ� ജന�ിെ�അ�തയം നീ േേെമാി�; അവ�റട േപാപം ഒറെ�ം നീ
േ◌ൂടിെ��. മസേലാ.

583. സ�ീർ�നം 85:3 നിെ� മ�േകാധം േ◌ു�വ�ം നീഅട�ിെ��; നിെ� ഉ�ഗമേകാപം
നീ െവിുതിരി�ിരി��.

584. സ�ീർ�നം 85:4ഞെ�റട രെ�റടൈദവേമ, ഞ�െറ െ◌േഥാേ�ാനറ��മ�ണേമ; ഞ�െേമാ��
നിെ� നീരസം േ◌െേതിാമ�ണേമ.

585. സ�ീർ�നം 85:5 നീഎ�ംഞ�െേമാ� മേകാപി�േേമാ? തേെ�തേെ�െേെമാം നിെ� മേകാപം
ൈ◌ീർഘി�ിരി�ുേേമാ?

586. സ�ീർ�നം 85:6 നിെ� ജനം നിനിൽആന�ിമ��തിനു നീഞ�െറ വീ�ം ജീവി�ിെ�ിലെേമാ?

587. സ�ീർ�നം 85:7 െ◌മേഹാമവ, നിെ� ൈെ◌ഞ�െറ േകാണിമ�ണേമ; നിെ� ര�ഞ�ൾ�ു
ന�കണേമ.

588. സ�ീർ�നം 85:8 െ◌മേഹാെേെവാൈദവംഅെ�ിറേ�ന�േഞാൻ മകൾ�ും; അവർ
മേഭാഷതവ�ിമല� വീ�ം തിെേരിാതിരിമ��തി�അവൻ തെ� ജനമേ�ാടും തെ�
ഭ�േ�ാമേരാ�ംേേസാേധാനംഅെ�ും.

589. സ�ീർ�നം 85:9 തിേ�ഹതവം ന�റട ൈമശ�ിൽ വസിമ��തിനുഅവെ�ര�അവെ�
ഭ�േ�ാമേരാ�അ��ിരി�� നിെ�ം.

590. സ�ീർ�നം 85:10 ൈെെ◌ും വിശവ�ത െ◌ും ത�ിൽ എതിമര�ിരി�ുനു. നീെതിുംേേസാേധാന�ം
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ത�ിൽ െ◌ുംബി�ിരി�ുനു.

591. സ�ീർ�നം 85:11 വിശവ�ത േെ�ിിൽനിനു േ◌ുെറ�ുനു; നീതിസവർഗ� �ിൽനിനു മേനാ�ുനു. 592.

സ�ീർ�നം 85:12 െ◌മേഹാവ ന� നല്◌ുകെ�ം ന�റട ൈമശം െവിതരിെ�ം െേ�ം. 593. സ�ീർ�നം
85:13 നീതിഅവ� േ◌ുേെ�ാി നടെ�ംഅവെ� േകാെൽുവടുെകുറട വഴി മേനാ�െ�ം െേ�ം.

സ�ീർ�നം 86

594. സ�ീർ�നം 86:1 െ◌മേഹാമവ, െറവി െേെ◌ാിമ�ണേമ; എനി��േര�െമണേമ; േഞാൻ
എെെ◌ിവ�ം ൈ◌രിപ്ൈ◌�ംആ��.

595. സ�ീർ�നം 86:2എെ� േ�ാണറന േകാമ�ണേമ; േഞാൻ നിെ� ഭ�േനാ��; എെ�ൈദവേമ,

നിനിൽആപ്െശി�ുനഅെടിറന ര�ിമ�ണേമ.

596. സ�ീർ�നം 86:3 കർേ�ാമവ, എമേനാ� �െ�േ�ാമകണേമ; ഇടവിേടാറതേഞാൻ
നിമേനാ� നിലെവിി��.

597. സ�ീർ�നം 86:4അെടിെ� ഉ�റ�സമേ�ാഷി�ിമ�ണേമ;

െ◌മേഹാമവ, നി�മല�േഞാൻഎെ� ഉ�ം െഉർ�ുന.ു

598. സ�ീർ�നം 86:5 കർേ�ാമവ, നീ നലവ�ംേ�ി�നവ�ം നിമേനാ�
അമപ�ി�നവമേരാറേടാറെ�ം േ◌േൈെേഹാാ��ംആ��.

599. സ�ീർ�നം 86:6 െ◌മേഹാമവ, എെ� േ�ാർ�നെറ െറവിറേ�ാമ�ണേമ. എെ�
െേെ◌ാനകെറ �ശ�ിമ�ണേമ.

600. സ�ീർ�നം 86:7 നീഎനി��േരെ�ുെേകാൽ എെ�കൈ�ിവസ�ിൽേഞാൻ നിറന
െവിി�മപ�ി��.

601. സ�ീർ�നം 86:8 കർേ�ാമവ, ൈമവേ�ാരിൽ നിന��ുലയേെനാവനില; നിെ�
���ികൾ�ു തുലേേെയാ ഒരു �വൃെേ�ിു ില.

602. സ�ീർ�നം 86:9 കർേ�ാമവ, നീ ഉേ�ാെ�ി സകലേജാതിെ�ം തിേ�ു�ിൽ വനു േന�സകി�ും;

അവർ നിെ� േേനാറേ�ഹതവറ�ടു�ും.

603. സ�ീർ�നം 86:10 നീ വെലിവ�ംഅ�ത�െറ �വർ�ി�ുനവേനുമേലാ; നീ േേ◌ാ�ംൈദേേവാ��.

604. സ�ീർ�നം 86:11 െ◌മേഹാമവ, നിെ� വഴിഎനി� േകാണി�തമരണേമ; എേനാൽേഞാൻ നിെ�
സതയ�ിൽ നട�ും; നിെ� േേനാറ�െഭറ��േവാൻ എെ�ൈെഹൃറ�ഏേകാപ്േേഗാമ�ണേമ. 605.

സ�ീർ�നം 86:12എെ�ൈദേേെവാ കർേ�ാമവ, േഞാൻ പൂർണ� ൈെഹൃമേ�ാറടനിറനസ്◌ുതതി�ം;

നിെ� േേനാറ�എമന�ം േ◌ഹതവറ���ം.
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606. സ�ീർ�നം 86:13എമേനാ��നിെ� ൈെ◌ വെലിതമേലാ; നീ എെ�
േ�ാണറനഅേധേപാേെതാ�ിൽ നിനു ര�ി�ിരി�ുനു.

607. സ�ീർ�നം 86:14ൈദവേമ, അഹേ�ാരികൾ എമേനാടു എതിർ�ിരി�ുനു. മേഘാരേ�ാ�റട െ�ം
എനി� േ�ാണേഹാനി വ��േവാൻ മേനാ�ുനു. അവർ നിറനല�േേയാ�ുനേതുില. 608.

സ�ീർ�നം 86:15 നീെേമാ കർേ�ാമവ, ക�െ�ം �െ�ം െനി�ൈദേേവാ��; ൈ◌ീർഘേെ�ും
േ◌േൈെെഹാും വിശവ�ത െേ◌ുു�വൻ തമന.

609. സ�ീർ�നം 86:16എ�മല� തിരി�എമേനാ� �െ�േ�ാമകണേമ; നിെ� ൈേ◌ാസ� നിെ�
ശ�ി ത�, നിെ� ൈേ◌ാെസിുറട ��റന ര�ിമ�ണേമ.

610. സ�ീർ�നം 86:17എറനപറക�നവർ ക�ു ല�ിമ��തിനുനറ�േെ�ാി ഒ�അെേെടാം
എനി� തമരണേമ; െ◌മേഹാമവ, നീഎറനസേെഹാി�ആശവസി�ി�ിരി��വമേലാ.

സ�ീർ�നം 87

611. സ�ീർ�നം 87:1 െ◌മേഹാവ വി��പർവ്ത�ിൽസ്േഥാപി� നഗരറ�,

612. സ�ീർ�നം 87:2സീെേമാെ� പടിേവാതി�കെറ തമന, െേ◌ാമേ�ാബിെ�സകലനിേവാസ�െറേെ�ാും
അധികം�നഹി��.

613. സ�ീർ�നം 87:3ൈദവ�ിെ� നഗരേമ, നിറനെ�ി� േ◌ഹതേ��േകാരയ�ൾ
അെ�ിറ��ിരി��. മസേലാ.

614. സ�ീർ�നം 87:4േഞാൻഎെ� പെെരിേ�ാരുറട െകൂ�ിൽരഹബിറെ�ംേബാമബലിറെ�ം
റഫലി�യർ, മേസാർ, �ശ്എനിവറെ�ം �സ്േ◌ാതവി�ം; ഇവൻഅവിറട ജനി�.

615. സ�ീർ�നം 87:5 ഇവ�ംഅവ�ംഅവിറട ജനി�എ�ംസീെേമാറനെ�ി� െെ�ം; അത�നതൻ
തമനഅതിറനേ�ാപി�ിരി��.

616. സ�ീർ�നം 87:6 െ◌മേഹാവ വംശ�െറഎ��മേ�ാൾ: ഇവൻഅവിറട ജനി�ുഎനി�റന എണ� ും
മസേലാ.

617. സ�ീർ�നം 87:7എെ� െഉ�കൾ ഒറെ�ും നിനിൽആകുനുഎനുസംഗീതേ�ാരും��ം
െേ�നവ�ം ഒ�മേപാറല െെ�ം.

സ�ീർ�നം 88

618. സ�ീർ�നം 88:1എെ� രെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, േഞാൻ േരാവും പകലും തിരുസനിെധിിൽ
നിലെവിി��;
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619. സ�ീർ�നം 88:2എെ� േ�ാർ�ന നിെ� േ◌ു�ിൽ വേേെേരുാാകെറ; എെ� നിലെവിി� െറവി
െേെ◌ാിമ�ണേമ.

620. സ�ീർ�നം 88:3എെ� േ�ാണൻ കഷ്ടതറേകാ�ു നിെറ�ിരി�ുനു; എെ� ജീവൻ േപാേെതാമേ�ാടു
േസീപി��.

621. സ�ീർ�നം 88:4 �െഴിിൽ െഇ�ുനവരുറട െകൂ�ിൽഎറനഎണ്െണിിരി�ുനു; േഞാൻ
�െണിേലാേ��ഷയറനമേ�ാറെേലാ��.

622. സ�ീർ�നം 88:5 ശവ�െഴിിൽ കിട�ുനഹതേ�ാറരമേ�ാറലഎറേനരി�വ�റട െ��ിൽ
ഉമപ�ി�ിരി��; അവറര നീ പിറനഓർ�ുനില; അവർ നിെ�േകിൽനിനു അ�ുമേെപാിരി�ുനു.

623. സ�ീർ�നം 88:6 നീഎറനഏ��ം േതാണ�െഴിി�ം ഇെ�ി�ംആഴെ�ി�ം െഇിരി��. 624.

സ�ീർ�നം 88:7 നിെ� മ�േകാധംഎെ�േമൽ േഭാേേെരാിരി�ുനു. നിെ�എേലാതിരെ�ംറേകാ� നീ
എറനവറല�ിരി��. മസേലാ.

625. സ�ീർ�നം 88:8എെ� പെെരിേ�ാറര നീഎമേനാ�അക�ി, എറനഅവർ�ു റെവുേ�ാെ�ിിരി�ുനു;

െ�െ�ി�േവാൻ കെേഴിാതവണ� ംഎറനഅറട�ിരി�ുനു. 626. സ�ീർ�നം 88:9എെ� ക�
ക�തമഹ�േെവാിെ�ി�മേപാ��; െ◌മേഹാമവ, േഞാൻ ൈ◌ിവസം�െതിു ം
നിറനെവിി�മപ�ിെ�ംഎെ�ദകകെറ നി�മല� േ◌ലർ�ുെകും െേറുനു. 627. സ�ീർ�നം 88:10 നീ
േ◌രി�വർ�ുഅ�ുത�ൾ േകാണി�ുറേകാടു�ുേേമാ? േ◌ൃതേ�ാർ എ�മന� നിറന സ്◌ുതതി�േേമാ?

മസേലാ.
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628. സ�ീർ�നം 88:11 ശവ�െഴിിൽ നിെ� ൈെ◌െെറുംവിേനാശ�ിൽ നിെ� വിശവസ്തത െെറും
വർണ� ി�ുേേമാ?

629. സ�ീർ�നം 88:12അ�്േകാര�ിൽ നിെ�അ�ുതെ�ുംവിസ്◌ൃമെതിു�ൈമശ� നിെ� നീെ�ം
റെവിറ��േേമാ?

630. സ�ീർ�നം 88:13എേനാൽ െ◌മേഹാമവ, േഞാൻ നിമേനാടനുിലെവിി��; േരാവിറല എെ�
േ�ാർ�ന തിരുസനിെധിിൽ വരുനു.

631. സ�ീർ�നം 88:14 െ◌മേഹാമവ, നീഎെ� േ�ാണറന ത�ിെെ�നറത�ി�? നിെ� േ◌ുഖറ�
എനി� േ◌െറ�റവ�ന�ംഎ�ി�?

632. സ�ീർ�നം 88:15േബാലയംേ◌ുതൽേഞാൻഅരിഷ്ടനും

േ◌രിേെേെ�ാാവ�ംആ��; േഞാൻ നിെ� മേഘാരതവ�െറസഹി�ുവല�ിരി��.

633. സ�ീർ�നം 88:16 നിെ� ഉ�ഗമേകാപംഎെ� േ◌ീറത കവി�ിരി��; നിെ� മേഘാരതവ�ൾ എറന
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സംഹരി�ിരി��.

634. സ�ീർ�നം 88:17അവ ഇടവിേടാറത റവ�ംമേപാറല എറെ���; അവ ഒ�മേപാറല എറനെെ��. 635.

സ�ീർ�നം 88:18�നഹിതറെ�ം െേെ�ാിെെ�ം നീഎമേനാടകെ�ിിരി��; എെ�
പെെരിേ�ാർഅ�്േകാേരമപ്ത.

സ�ീർ�നം 89

636. സ�ീർ�നം 89:1 െ◌മേഹാെ�റട �പകെറെ�ി�േഞാൻ എമന�ം േപാ�ം; തേെ�തേെ�െേെമാം
എെ� േെവാ്റേകാ� നിെ� വിശവ�ത െറെെഅിി�ം.

637. സ�ീർ�നം 89:2 ൈെ◌ എമന�ം െഉ�നി��ംഎ�േഞാൻ െെ��; നിെ� വിശവ�ത െറ നീ
സവർഗ� �ിൽസ�ിേേരാെ�ിിരി�ുനു.

638. സ�ീർ�നം 89:3എെ� �തമേനാ�േഞാൻ ഒരു െേനിവുംഎെ�ൈേ◌ാസേെനാ ൈേ◌ാൈവീിമേനാ�
സതയ�ം െറ�ിരി��.

639. സ�ീർ�നം 89:4 നിെ�സ�തിെറേഞാൻഎമന�ുംസ�ിരറ�ടു�ും; നിെ�സിംേഹാസനറ�
തേെ�തേെ�െേെമാം െഉ�ി�ം. മസേലാ.

640. സ�ീർ�നം 89:5 െ◌മേഹാമവ, സവർഗ� ം നിെ�അ�ുത�െെറുംവി��േ�ാ�റട സെഭിൽ നിെ�
വിശവ�ത െെ�ം സ്◌ുതതി�ം.

641. സ�ീർ�നം 89:6സവർഗ� �ിൽ െ◌മേഹാവെേമാടു ൈസൃശേെനാവൻആർ? ൈമവ��േ�ാരിൽ
െ◌മേഹാറവ� �ലയേെനാവൻആർ?

642. സ�ീർ�നം 89:7ൈദവം വി��േ�ാ�റടസംഘ�ിൽഏ�വും െഭ�ര�ംഅവെ� െ◌ുേ�ു�
എേലാവർ�ും േ◌ീറത െഭറ�ടുേവാൻ െേമാഗയനുംആകുനു.

643. സ�ീർ�നം 89:8ദസനയെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, നിറനമേ�ാറലബലേവാൻആരു�ു?
െ◌മേഹാമവ, നിെ� വിശവ�ത നിറെ�െ�ിിരി��.

644. സ�ീർ�നം 89:9 നീേ�പ്ൈ◌�ിെ� ഗർവ്റ�അട�ിേവാഴുനു. അതിറല തിരകൾ
റേപാ�മേ�ാൾ നീ അവെറേഅർ�ുനു.

645. സ�ീർ�നം 89:10 നീ രഹബിറന ഒ�ഹതറനമേ�ാറല തകർ�ു; നിെ�ബേ���ജംറേകാ�
നിെ� ശ��െറ െ◌ിെതി�െക�.

646. സ�ീർ�നം 89:11ആേകാശം നിന���, േെ�ിും നിന���; �തല�ംഅതിെ� �ർണ� െതും
നീേ�ാപി�ിരി��.

647. സ�ീർ�നം 89:12 ൈ◌�ിമേണാ�ൈരി�കെറ നീ��ി�ിരി��; േതാമേബാ�ം റഹർമേ�ാനും
നിെ� േേനാ�ിൽആന�ി�ുനു;

648. സ�ീർ�നം 89:13 നിന� വീരേ�മേ�ാ� �ജം ഉ�; നിെ�ദകബേ���ം നിെ� വലദ�
ഉനത�ംആ��.
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649. സ�ീർ�നം 89:14 നീെതിും നേെയാ�ം നിെ�സിംേഹാസന�ിെ�അടിേ�ാേേനാ��; ൈെെ◌ും
വിശവ�ത െ◌ും നിന� േ◌ുേെ�ാി നട��.

650. സ�ീർ�നം 89:15 െജമേഘാഷംെെഅിുനജന�ി� േഭാഗയം; െ◌മേഹാമവ, അവർ
നിെ� േ◌ുഖ�േകാശ�ിൽ നട�ും.
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651. സ�ീർ�നം 89:16അവർ ഇടവിേടാറത നിെ� േേനാ�ിൽമേഘാഷി�ലസി��. നിെ� നീെതിിൽ
അവർ െഉർനിരി�ുന .ു

652. സ�ീർ�നം 89:17 നീഅവ�റടബല�ിെ� േ◌ഹതേേവാ��; നിെ�
�േൈസാേ�ാൽഞെ�ുറട റേകാ�ു െഉർനിരി�ുനു.

653. സ�ീർ�നം 89:18 ന�റട പെരി െ◌മേഹാറവ���ം ന�റട േരാേജാ� െ◌ിേ�ാെമലിെ�
പരി����വ�ംആ��.

654. സ�ീർ�നം 89:19അ� നീ ൈ◌ർശന�ിൽ നിെ� ഭ�േ�ാമേരാടുഅെരുിറ�യ്തതു; േഞാൻ
വീരേെനാ ഒ���സേെഹാം നല്◌ുകെ�ം ജന�ിൽനിനു ഒരു വൃതറന െഉർ�ുെകും െറയ്തു. 655.

സ�ീർ�നം 89:20േഞാൻഎെ� ൈേ◌ാസേെനാ ൈേ◌ാൈവീിറന കറ��ി; എെ�
വി��ദതലംറേകാ� അവറനഅഭിമഷകം െറ�.

656. സ�ീർ�നം 89:21എെ�ദകഅവമേനാ��റട�ിേേെരാിരി�ം; എെ� �ജംഅവറന
ബലറ���ം.

657. സ�ീർ�നം 89:22 ശ�അവറന മേതാല്◌ിപെ�ില; വെഷൻഅവറന പീഡി�ിെ�ം
ഇല. 658. സ�ീർ�നം 89:23േഞാൻഅവെ�ദവരികെറഅവെ� േ◌ു�ിൽ തകർ�ും;
അവറന പറക�നവറര സംഹരി�ം,

659. സ�ീർ�നം 89:24എേനാൽഎെ� വിശവസ്തത െ◌ും ൈെെ◌ുംഅവമേനാടുകൂറടഇരി�ം;

എെ� േേനാ�ിൽഅവെ�

റേകാ� െഉർനിരി�ും.

660. സ�ീർ�നം 89:25അവെ� കേറേഞാൻ േസുപ്ൈ◌�ിമ�ലുംഅവെ�വല�േറ ൈനിെ�റടേമ�ം
െേേെേനീുാാ�ം.

661. സ�ീർ�നം 89:26അവൻഎമേനാടു: നീഎെ� പിേതാ�, എെ�ൈദവം, എെ� രെ�റട േെപാ
എനി�റന െവിി�െെ�ം.

662. സ�ീർ�നം 89:27േഞാൻഅവറനൈആയേജാതനും ഭൂ േരാേജാ�േ�ാരിൽമ�ശ�േേ�ാ�ം.

663. സ�ീർ�നം 89:28േഞാൻഅവനു എെ� ൈെ◌െറ എമന�ുംേകാണി�ം; എെ� െേനിംഅവ�
�ിേേെരാി നി��ം.

664. സ�ീർ�നം 89:29േഞാൻഅവെ� സ�തിെറ േശാശവേേെതാുംഅവെ�സിംേഹാസനറ�
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ആേകാേ��േകാലമേെ�ാ�ം നിലനിർ�ും.

665. സ�ീർ�നം 89:30അവെ� ��േ�ാർ എെ� നേെയാേേ�ാണംഉമപ�ിെ�ംഎെ� വിധികെറ
അ�സരി�നടേ�ാതിരിെ�ം

666. സ�ീർ�നം 89:31എെ� െെ◌�െറ ലംഘിെ�ംഎെ� ക�നപ കെറ േേ�ാണിേ�ാതിരിെ�ം
െറ�േതാൽ 667. സ�ീർ�നം 89:32േഞാൻഅവരുറട ലംഘനറ�വടിറേകാ�ുംഅവരുറടഅകൃതയറ�
ൈ◌�നംറേകാ�ംസ�ർശി�ും.

668. സ�ീർ�നം 89:33എ�ി�ംഎെ� ൈെ◌െറേഞാൻഅവ�ൽ നി� നീ�ിെ�െകില; എെ�
വിശവ�റത ത� ഭംഗം വ��െേ�ില.

669. സ�ീർ�നം 89:34േഞാൻഎെ� െേനിറ�ലംഘി�െേമാഎെ�അധരെ�ിൽനിനുെ�റെ�തി� മൈഭം
വ��കെേമാ െറ�െകില.

670. സ�ീർ�നം 89:35േഞാൻ ഒരി�ൽഎെ� വിശു�ിെററേ�ാ�ുസതയം െറ�ിരി��;

ൈേ◌ാൈവീിമേനാ� േഞാൻ മേഭാഷ്◌ുകെപെകില.
671. സ�ീർ�നം 89:36അവെ� സ�തി േശാശവേേെതാുംഅവെ�സിംേഹാസനംഎെ� േ◌ു�ിൽ

�രയറനമേ�ാറെ�ം ഇരി�ം.

672. സ�ീർ�നം 89:37അ� െ◌�്ദറനമേ�ാറെ�ംആേകാശ�ിറല വിശവ�ത
േ◌ാ�ിെറമേ�ാറെ�ം എമന�ം�ിേേെരാിരി�ം. മസേലാ.

673. സ�ീർ�നം 89:38എ�ി�ം നീ ഉമപ�ി� ത�ിെ�െ�ം

നിെ�അഭിഷി�മേനാ� മേകാപിെ�ം െറ�.

674. സ�ീർ�നം 89:39 നിെ� ൈേ◌ാസമേനാ��െേനിറ�നീ റെ��െക�; അവെ� കിരീടറ�നീ
നിലെ�ിുഅ�േേ�ാെ�ിിരി��.

675. സ�ീർ�നം 89:40 നീഅവെ� മവലി ഒറെ�ം റേെപാി�; അവെ� മേെകാകെെ�ം ഇടി�െക�. 676.

സ�ീർ�നം 89:41 വഴിമേപാ�നഎേലാവ�ംഅവറന റേകാെ�ി��; തെ�െഅൽേ�ാർ�ുഅവൻ
നി�െആി�ീർനിരി�ുനു.
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677. സ�ീർ�നം 89:42 നീഅവെ�ദവരിെ�റട വല�േറ െഉർ�ി; അവെ�സകലശ��െെ�ം
സമേ�ാഷി�ി�.

678. സ�ീർ�നം 89:43അവെ� േെവാിൻ േെവാ്�ലെറ നീേ◌ട�ി;
െ◌ു��ിൽഅവറന നില്േേെേ�ുാാെ�ിേതുില.

679. സ�ീർ�നം 89:44അവെ� മതജസിറന നീ ഇേലാേതാ�ി; അവെ�സിംേഹാസനറ�നില�
തെെ�ിിു.

680. സ�ീർ�നം 89:45അവെ� െെറൗവനേകാലറ�നീ െ◌ു��ി; നീഅവറന ല�റേകാ�
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േ◌ൂെടിിരി��. മസേലാ.

681. സ�ീർ�നം 89:46 െ◌മേഹാമവ, നീ നിതയം േെ◌�െെ�ന�ം നിെ� മ�േകാധം
തീമേപാറല ജവലി�ന�ംഎ�മേെ�ാം?

682. സ�ീർ�നം 89:47എെ�െആു�എെ���ംഎ�ഓർമ�ണേമ; എ� േ◌ി�േയാതവ�ിേെനാി നീ
േ◌�ഷയ��േ�ാറര ഒറെ�ം��ി�?

683. സ�ീർ�നം 89:48 ജീവി�ി�� േ◌രണം േകാേണാറെതിരി�ന േ◌�ഷയൻആർ? തെ�
േ�ാണറന േപാേെതാ�ിെ� േകിൽ നിനു വിടുവി�ുനവനുംആരു�ു? മസേലാ.

684. സ�ീർ�നം 89:49 കർേ�ാമവ, നിെ� വിശവ�ത െ◌ിൽ നി ൈേ◌ാൈവീിമേനാടു സതയംെറയ്തനിെ�
പ�റ� �പകൾഎവിറട?

685. സ�ീർ�നം 89:50 കർേ�ാമവ, അെടിെ�റട നി�ഓർമ�ണേമ; എെ�
േേ◌ാർവ്◌ിട�ിൽേഞാൻ സകേലേഹാേജാതിെകുറെടും നി� വഹി�ുനതു തമന.

686. സ�ീർ�നം 89:51 െ◌മേഹാമവ, നിെ� ശ��ൾ നി�ി�ുനുവമേലാ.

അവർ നിെ�അഭിഷി�െ� േകാലടികെറ നി�ി�ുനു.

687. സ�ീർ�നം 89:52 െ◌മേഹാവഎറനമന�ം േവാ�റ�േേെേ�ാാകെറ. ആേമൻ, ആേമൻ.

സ�ീർ�നം 90

688. സ�ീർ�നം 90:1 കർേ�ാമവ, നീ തേെ�തേെെേെ�ാിഞെ�റട സമ�േേെതാിരി��; 689.

സ�ീർ�നം 90:2 പർവ്ത�ൾ ഉേെ�ാതിനും നീ േഭൂ ിെെറുംേ��ലറെ�ം നിർ�ി�തിനും േ◌ുറ�
നീഅേൈെേെനാിാും േശാശവേേെതാുംൈദവംആ��.

690. സ�ീർ�നം 90:3 നീ േ◌ർതയറന റേപാെടിിമല�ു േ◌ട�ിമ�േേെേരുാാ�ുനു; േ◌�ഷയ��േ�ാറര,

തിരിറക വ�വിൻഎനുംഅെരുിറേ�ുനു.
691. സ�ീർ�നം 90:4െആിരം സംവ�രം നിെ� ൈ◌ൃെ�ിിൽ ഇനറല കഴി�മേെപാ

ൈ◌ിവസംമേപാറെ�ം േരാെ�ിിറല ഒ� െേേ◌ാംമേപാറെ�ം േേ◌ാ�ം ഇരി��.

692. സ�ീർ�നം 90:5 നീഅവറര ഒ��ിെെ��; അവർ െഉ�ംമേപാറലഅമ�; അവർ േരാവിറല
േ◌ുെറ�വ�ന��മേപാറലആ��.

693. സ�ീർ�നം 90:6അ� േരാവിറല തറഴ�െവ��; ദവ�മനരംഅ�അരി� േവാടിമേ�ാ��. 694.

സ�ീർ�നം 90:7ഞ�ൾ നിെ� മേകാപേ�ാൽെ�ി�ുംനിെ� മ�േകാധേ�ാൽ പ്േഭി�ും മേപാകുനു.

695. സ�ീർ�നം 90:8 നീഞെ�റടഅ�തയ�െറ നിെ� േ◌ു�ി�ംഞെ�റട രഹസയേപാപ�െറ നിെ�
േ◌ുഖ�േകാശ�ി�ം റവ�ിരി��.

696. സ�ീർ�നം 90:9ഞെ�റട േെനാുകെേറാെ�ം നിെ� മ�േകാധ�ിൽ കഴി�ുമേെപാി; ഞെ�റട
സംവ�ര�െറഞ�ൾ ഒരു റനടുവീർ�ുമേപാറല കഴി�ുനു.

697. സ�ീർ�നം 90:10ഞെ�റടെആുഷ്േ◌ാകലംഎ�പ� സംവ�രം;
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ഏെറെേആാൽഎണ്പതുസംവ�രം; അതിെ� �േതാപം െേ�ാസ�ം ൈ◌ുുഃഖേ�മ�; അ� മവഗം
തീ�െ�ംഞ�ൾ െപനു മേപാെകും െേറുനു.

698. സ�ീർ�നം 90:11 നിെ� മേകാപ�ിെ� ശ�ിെെ�ം നിറനെഭറ��േവാ��വ�ം നിെ�
മ�േകാധറെ�ം �ഗഹി�നവൻആർ?

699. സ�ീർ�നം 90:12ഞ�ൾേ�ാേനുമേ�ാരുൈെഹൃം േ�ാപി���വണ� ംഞെ�ുറട
േെനാുകെറ എ�േവാൻഞ�െറ ഉപൈമശിമ�ണേമ.

700. സ�ീർ�നം 90:13 െ◌മേഹാമവ, േ◌ട�ിവമരണേമ; എ�മേെ�ാം േേതാസം? അെടി�െേമാ�
സഹേതാപം മേതാമനണേമ.
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701. സ�ീർ�നം 90:14 േകാല� തമനഞ�െറ നിെ� ൈെ◌റേകാ� ��ത േ◌ാമ�ണേമ;

എേനാൽഞെ�ുറട െആുഷ്േ◌ാകലേേറാറെ�ുംഞ�ൾ മേഘാഷിേ�ാന�ി�ും.

702. സ�ീർ�നം 90:15 നീഞ�െറ െ�ശി�ി�
ൈ◌ിവസ�ൾ�ുംഞ�ൾഅനർ�ംഅനുഭവി� സംവ�ര�ൾ�ും
ത�വ�ംഞ�െറസമേ�ാഷി�ിമ�ണേമ.

703. സ�ീർ�നം 90:16 നിെ� ൈേ◌ാസേ�ാർ�ു നിെ���െ�ിുംഅവ�റട േ◌�ൾ�ു നിെ�
േ◌ഹതവ�ം റെവിറ�േേെേ�ാാകെറ.

704. സ�ീർ�നം 90:17ഞെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാെ�റട �േൈസാംഞെ�റടേമൽ ഇരിേേെേ�ാാകെറ;

ഞെ�റടദകെ�റട ���ിെറ േസാ�േേയാ�ി തമരണേമ; അമത, ഞെ�റടദകെ�റട
���ിെറേസാ�േേയാ�ി തമരണേമ.

സ�ീർ�നം 91

705. സ�ീർ�നം 91:1 അത�നതെ� േെ◌വിൽ വസിെ�ും സർവ്ശ�െ�നിഴലിൻ കീഴിൽ േപാർെ�ും
െേ�നവൻ

706. സ�ീർ�നം 91:2 െ◌മേഹാവെറെ�ി�: അവൻഎെ�സമ�തവും
മേെെകാുംേഞാൻആപ്െശി�ുന എെ�ൈദവവും എനു െെപുനു.

707. സ�ീർ�നം 91:3അവൻ നിറനമെവേ�ാരെ� കെണിിൽനി�ം േനാശകേേെരാ േ◌േേേഹാാെരിിൽനിനും
വി�വി�ം.

708. സ�ീർ�നം 91:4 തെ� �വ�കൾറേകാ�ുഅവൻ നിറേനെറ�ും; അവെ� െെ◌ികിൻ കീഴിൽ നീ
ശരണം േ�ാപി�ം; അവെ� വിശവ�ത നിന� പെെരിും പലെ�ംആ��.

709. സ�ീർ�നം 91:5 േരാെ�ിിറല െഭറെ�ം പകൽ െപ�ുനഅസ്പ്തറെ�ും
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710. സ�ീർ�നം 91:6 ഇെ�ിൽസ�രി�ുേനേേേഹാാരിെെറും ഉറ��ു നശി�ി�ുനസംേഹാരറെ�ും
നിന� മപടിേ�ാനില.

711. സ�ീർ�നം 91:7 നിെ� വശ�െആിരം മപ�ം നിെ� വല�വശ� പതിേെനാിരം മപ�ം വീ�ം,

എ�ി�ംഅ� നിമേനാ�അ��വരിെകില.

712. സ�ീർ�നം 91:8 നിെ� ക�റേകാ� തമനനീ മേനാ�ി ൈ◌ു�േ�ാർ�ു വരുന�തിഫലം േകാണും.

713. സ�ീർ�നം 91:9 െ◌മേഹാമവ, നീഎെ�സമ�േേതാ��; നീഅത�നതറന നിെ� േവാസ�േേലാ�ി
ഇരി��.

714. സ�ീർ�നം 91:10 ഒ�അനർ�വും നിന�ു ഭവിെ�ില; ഒ�േബാെ�ം നിെ� �േടാര�ി�
അ�െ�ില.

715. സ�ീർ�നം 91:11 നിെ�എേലാവഴിെകി�ം നിറനേകാമ��തി�അവൻ നിറനെ�ി� തെ�
ൈ◌ൂതേ�ാമേരാ� കല്◌ിപ�ം;

716. സ�ീർ�നം 91:12 നിെ� േകാൽ കലിൽ െതിമേ�ാേകാതിരിമ��തിനുഅവർനിറനദകെകിൽ
വഹി�റേകാ�ം.

717. സ�ീർ�നം 91:13സിംഹ�ിമ��ംഅണലിേമ�ം നീ െ◌െവിും; േബാലസിംഹറെ�ം
റപ�േ�ാ�ിറെ�ം നീ േറതി�െെ�ം.

718. സ�ീർ�നം 91:14അവൻഎമേനാടു പെ�ിിരിെേ�ാൽേഞാൻഅവറനവി�വി�ം; അവൻഎെ�
േേനാറ�െഅിെേകാൽേഞാൻഅവറന െഉർ�ും.

719. സ�ീർ�നം 91:15അവൻഎറനെവിി�മപ�ി�ും; േഞാൻഅവനു ഉ�േരെ�ും;

ക�േകാല�േഞാൻ അവമേനാടുകൂറട ഇരി�ും; േഞാൻഅവറന വിടുവി�ുേ◌ഹതവറ���ം.

720. സ�ീർ�നം 91:16 ൈ◌ീർേെഘാുസുറേകാ�ുേഞാൻഅവനു �പ്◌ിതവ��ം; എെ�
ര�െറഅവ� േകാണി�റേകാ��ം

സ�ീർ�നം 92

721. സ�ീർ�നം 92:1 െ◌മേഹാറവ� �േതാ�ം െേ�ന�ംഅത�നതേെനാുമേ�ാമവ, നിെ� േേനാറ�
കീർ�ി�ുനതും

722. സ�ീർ�നം 92:2 പ� കെ�ിു�േൈവാി�ംറേകാ�ം വീണറേകാ�ം ഗംഭീരസവേ��
കിനരംറേകാ�ം

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

723. സ�ീർ�നം 92:3 േരാവിറല നിെ� ൈെ◌െെ�ം േരാ�ിമേെതാും നിെ� വിശവ�ത െെ�ം വർണ� ി�ുനതും
നല�.

724. സ�ീർ�നം 92:4 െ◌മേഹാമവ, നിെ� ���ിറേകാ� നീഎറനസമേ�ാഷി�ി��; േഞാൻ നിെ�
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ദകെ�റട ���ികെറ െ�ി� മേഘാഷി�ലസി��.

725. സ�ീർ�നം 92:5 െ◌മേഹാമവ, നിെ� ���ികൾഎപ്ത വെലിെേവാ��; നിെ� െേവിാര�ൾ
അതയ�ംഅേഗാേേെധാവ തമന.

726. സ�ീർ�നം 92:6 േ◌ൃഗേെ�ാേെനാ േ◌�ഷയൻഅതുെെഅിു നില; േ◌ൂഢൻഅതു
�ഗഹി�നേ�ില. 727. സ�ീർ�നം 92:7 ൈ◌ു�േ�ാർ ��മേപാറല േ◌ുെറ�ന�ം നീതിമക�
�വർ�ി�ുനവറേരാറെ�ും തറഴ�ുനതുംഎമന�ും നശി�ുമേപാമക�തിേനാകുനു.

728. സ�ീർ�നം 92:8 നീെേമാ, െ◌മേഹാമവ, എമന�ംഅത�നതേനാ��.

729. സ�ീർ�നം 92:9 െ◌മേഹാമവ, ഇേതാ, നിെ� ശ��ൾ, ഇേതാ, നിെ� ശ��ൾ നശി�ുമേപാകുനു;

നീതിമക� �വർ�ി�ുനഏവരും െ◌ിെതിമേ�ാകും.

730. സ�ീർ�നം 92:10എ�ി�ംഎെ� റേകാ� നീ േെകാുമേപാ�ിെ� റേകാ�മേപാറല െഉർ�ും; �െതി
എ� എറനമത�ി��.

731. സ�ീർ�നം 92:11എെ� ക�എെ� ശ��െറ ക�ംഎെ� െറവി എമേനാ� എതിർ�ുന
ൈ◌ുഷ്ർക�ികെറെ�ുി�ു മെകും രസി�ും.

732. സ�ീർ�നം 92:12 നീേേതിാൻ പനമേപാറല തറഴ�ും; റലേബാമേനാനിറല
ൈമൈേവാ�മേപാറല െവ�ം. 733. സ�ീർ�നം 92:13 െ◌മേഹാെ�റടആെല�ിൽ ന�തെേെലാവർ
ന�റടൈദവ�ിെ� േ�ാേകാരെ�ിൽ തറഴ�ും.
734. സ�ീർ�നം 92:14 േവാർ�കയ�ിലുംഅവർ ഫലം േെകാി�ുറേകാ�ിരി�ും; അവർ

��ിറവ�ം പ�പിടി�ം ഇരി�ം.

735. സ�ീർ�നം 92:15 െ◌മേഹാവ മന��വൻ, അവൻ എെ�േെപാ,

അവനിൽ നീതിമകടിലഎനു േകാണിമ��തിനു തറന.

സ�ീർ�നം 93

736. സ�ീർ�നം 93:1 െ◌മേഹാവ േവാ��; അവൻ േ◌േഹി ധരി�ിരി�ുനു; െ◌മേഹാവബലം ധരി�അറര�
റെെകിിരി��. �മേലാകം െഇേകാറത ഉെറ�നി���.

737. സ�ീർ�നം 93:2 നിെ�സിംേഹാസനം �േരാതനേമ�ിേേെരാിരി��. നീഅേൈെേെനാിാു�വൻ
തമന.

738. സ�ീർ�നം 93:3 െ◌മേഹാമവ, �േവാഹ�ൾ െഉർ�ുന ;ു �േവാഹ�ൾ ശബ്ദം െഉർ�ുനു;

�േവാഹ�ൾ തിേേരാലകെറ െഉർ�ുനു.

739. സ�ീർ�നം 93:4േ�പ്ൈ◌�ിറല വൻ തിരെേെകാ റപരുറവ�െ�ുറടേ◌ുഴ�റ�േെ�ാും
െഉര�ിൽ െ◌മേഹാവ േ◌േെഹിു �വൻ.

740. സ�ീർ�നം 93:5 നിെ�േസാ�യ�ൾഎപ്െതും നിെേ�ു�വ; െ◌മേഹാമവ, വി��ി നിെ�
ആെല�ി�എമന�ം െഉിതം തമന.
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സ�ീർ�നം 94

741. സ�ീർ�നം 94:1 �തിേകാര�ിെ�ൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, �തിേകാര�ിെ�ൈദവേമ,

�േകാശിമ�ണേമ.

742. സ�ീർ�നം 94:2 േെ�ിുറട നേെേയാാധിപതിെമ എ�മനൽമ�ണേമ; ഡംഭികൾ�ു നീ
�തിേകാരം െറേമണേമ.

743. സ�ീർ�നം 94:3 െ◌മേഹാമവ, ൈ◌ു�േ�ാർഎപ്തമേെ�ാം, ൈ◌ു�േ�ാർ എപ്തമേെ�ാം
മേഘാഷി�ലസി�ം? 744. സ�ീർ�നം 94:4അവർ ശേകാരി�േുധാർഷ്ടയം സംേസാരി�ുനു; നീതിമക�
�വർ�ി�ുനഏവരും വ�ു െെപുനു.

745. സ�ീർ�നം 94:5 െ◌മേഹാമവ, അവർ നിെ� ജനറ�തകർ�ുെെകുനു; നിെ�അവേകാശറ�
പീഡി�ി��.

746. സ�ീർ�നം 94:6അവർ വിധവെെറും പരൈമശിെെറും റേകാലുനു; അേനാഥേ�ാറരഅവർ
ഹിംസി��.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

747. സ�ീർ�നം 94:7 െ◌മേഹാവ േകാ�െകിലഎ�ം െേ◌ാമേ�ാബിെ�ൈദവം �ഗഹിെ�ിറല�ംഅവർ
െെ��.

748. സ�ീർ�നം 94:8 ജന�ിൽ േ◌ൃഗേെ�ാേെരാവമര, െ◌ി�ി�റേകാൾവിൻ; മേഭാഷേ�ാമര,

നി�ൾ�ു എമേ�ാൾബു�ിവരും?
749. സ�ീർ�നം 94:9 െറവിെറ െനവൻ മകൾെ�ിലെേമാ? ക�ിറന നിർ�ി�വൻ
േകാ�െകിലെേമാ? 750. സ�ീർ�നം 94:10 േജാതികെറ ശി�ി�നവൻ േശാസിെ�ിലെേമാ? അവൻ
േ◌�ഷയർ�ുേ�ാനം ഉപൈമശി�ുറേകാടു�ുനിലെേമാ?

751. സ�ീർ�നം 94:11 േ◌�ഷയ�റട െേവിാര�െറ േേെ◌ാ എ� െ◌മേഹാവെെഅിു�.

752. സ�ീർ�നം 94:12 െ◌മേഹാമവ, ൈ◌ു�� �ഴി �ഴി�മേെവാംഅനർൈ�ിവസ�ിൽ
നീഅവറന വി�േശി�ിമ��തി�

753. സ�ീർ�നം 94:13 നീ ശി�ിെ�ം നിെ� നേെയാേേ�ാണം നീ ഉപൈമശിെ�ം െേ�േന�ഷയൻ
േഭാഗയേവാൻ.

754. സ�ീർ�നം 94:14 െ◌മേഹാവ തെ� ജനറ�ത�ിെ�െകില; തെ�അവേകാശറ�
ദകവി�െേ�ില.

755. സ�ീർ�നം 94:15 നേെയാവിധി നീെതിിമല� തിരി�വ�ം;

പേേരാർ�ൈെേഹൃു�വറേരാറെ�ും അതിമേനാടു െേമാജി�ും.

756. സ�ീർ�നം 94:16 ൈ◌ുഷ്ർക�ിെകുറട മനറരആർഎനി�മുവ�ിഎ�മന��ം?
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നീതിമക� �വർ�ി�ുനവമേരാടുആർ എനി�ു മവ�ിഎതിർ�ുനില്�ും?

757. സ�ീർ�നം 94:17 െ◌മേഹാവഎനി�സേെേേെഹാാി�നിറല�ിൽഎെ� േ�ാണൻ മവഗം
േെറൗനേവാസം െേേേെ�ാി��.

758. സ�ീർ�നം 94:18എെ� േകാൽ വഴുതുനു എനുേഞാൻ െപ�മേ�ാൾെ◌മേഹാമവ, നിെ� ൈെ◌
എറന േതാ�ി.

759. സ�ീർ�നം 94:19എെ� ഉ�ിറല െേവിാരെ�റടബ�തവ�ിൽ നിെ�ആശേവാസ�ൾഎെ�
േ�ാണറന ത��ി��.

760. സ�ീർ�നം 94:20 െേനി�ി� വിമേരാേേെധാി ക�ത നിർ�ി�ുൈനുഷ്ടസിംേഹാസന�ിനു
നിമേനാ� സഖയത ഉേ�ാ�േേമാ?

761. സ�ീർ�നം 94:21 നീേേതിാെ� േ�ാണ� വിമേരാേേെധാിഅവർ െ�ം���; �േ�ിേലാ�ര�റ�
അവർ ശിറ��ു വിധി�ുനു.

762. സ�ീർ�നം 94:22എ�ി�ം െ◌മേഹാവഎനി�

മേഗാ�ര�ംഎെ� ശരണദശേേെലാ എെ� ൈദവ�ംആ��.

763. സ�ീർ�നം 94:23അവൻഅവരുറട നീതിമകടുഅവരുറടേമൽതമനവ��ം; അവ�റട ൈ◌ു�െതിൽ
തമനഅവറര സംഹരി�ം; ന�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാവഅവറര സംഹരി�െെ�ം.

സ�ീർ�നം 95

764. സ�ീർ�നം 95:1 വ�വിൻ, േനാം െ◌മേഹാറവ� ഉലസി� മേഘാഷി�; ന�റട രെ�റട േപാെറ�
ആർ�ിടുക.

765. സ�ീർ�നം 95:2 േനാം�േതാ�മേ�ാറടഅവെ�സനിെധിിൽ െറ�ക; സ�ീർ�ന�െേമാറട
അവ� മേഘാഷി�.

766. സ�ീർ�നം 95:3 െ◌മേഹാവ േ◌േഹാൈദേവമേലാ; അവൻ സകലൈമവേ�ാർ�ുംേ◌ീറത
േ◌േഹാേരാേജാ� തമന. 767. സ�ീർ�നം 95:4 േെ�ിുറടഅമേധാേഭാഗ�ൾഅവെ� േകിൽആകുനു;
പർവ്തെ�ുറട ശിഖരെ�ും അവനു�വ.

768. സ�ീർ�നം 95:5േ�പ്ൈ◌ംഅവ���; അവൻഅതിറന ഉേ�ാ�ി; കരെെ�ംഅവെ�ദകകൾ
േ◌റന�ിരി��.

769. സ�ീർ�നം 95:6 വ�വിൻ, േനാം വണ�ി േന�കി�; നറ� നിർ�ി� െ◌മേഹാെവുറട
േ◌ു�ിൽ േെ◌ുുകു�ുക.

770. സ�ീർ�നം 95:7അവൻ ന�ുറടൈദേേവാകുനു; േനാേേമാഅവൻ േെമി�നജന�ംഅവെ�
ദക�റലആ�െ�ം തമന.
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771. സ�ീർ�നം 95:8 ഇ� നി�ൾഅവെ� ശബ്ദം മകൾ�ുനുഎ�ിൽ, േറരീെബിറലമേ�ാറെ�ം
േ◌�േെ�ിിൽ േ◌േസാേെനാിറനമേ�ാറെലും നിെ�ുറടൈെഹൃറ�കഠിേേനാ�രുതു.

772. സ�ീർ�നം 95:9അവിറടറവ� നിെ�റട പിേതാ�േ�ാർ എറനപരീ�ി�; എെ� ���ിഅവർ
കെ�ിുംഎറനമേശാധനെറ�.

773. സ�ീർ�നം 95:10 േനാ�പ ◌ുആ�എനി�ആതേെ�െേമാ� നീരസം ഉേെ�ാി��; അവർ
റത�ിമേ�ാ�നൈെേ�ുമേ�ാ� ജനംഎ�ംഎെ� വഴികെറെഅിെ�ിിേലാ�വറര�ംേഞാൻ െപ�ു.

774. സ�ീർ�നം 95:11ആെേകാൽഅവർഎെ�സവസ�െതിൽ

�മവശിെ�ിറല�േഞാൻഎെ� മപ്േകാധ�ിൽസതയം െറയ്തു.

സ�ീർ�നം 96

775. സ�ീർ�നം 96:1 െ◌മേഹാറവ� ഒ� �െതി േെപാു േപാ�വിൻ;

സകല�േവാസിെേേെ�ാുമേ�ാമര, െ◌മേഹാറവ� േപാ�വിൻ.

776. സ�ീർ�നം 96:2 െ◌മേഹാറവ� േപാടിഅവെ� േേനാറ�േവാ�വിൻ; േനാൾമേെതാുംഅവെ�
ര�െറ �സിേേ�ാ�വിൻ.

777. സ�ീർ�നം 96:3 േജാതിെ�റട ഇെടിൽഅവെ� േ◌ഹതവവുംസകലവംശെ�ുറെടുംഇെടിൽ
അവെ�അ�തെ�ം വിവരി�ിൻ.

778. സ�ീർ�നം 96:4 െ◌മേഹാവ വെലിവ�ംഏ��ം സ്◌ുതതയ�ംആ��;

അവൻസകലൈമവേ�ാറരേെ�ാും െഭറ�ടുേവാൻ െേമാഗയൻ.

779. സ�ീർ�നം 96:5 േജാതിെ�റട ൈമവേ�ാറേരാറെ�ം േ◌ി�േേയാൂർ�ിെകമപ്ത;

െ◌മേഹാവെേമാആേകാശറ� ഉേ�ാെ�ിിരി��.

780. സ�ീർ�നം 96:6ബേേ�ാന�ം മതജ�ംഅവെ� േ◌ു�ി�ംബല�ം മേശാെ�ംഅവെ�
വി�േ��ിര�ി�ം ഉ�.

781. സ�ീർ�നം 96:7 േജാതിെ�റട �ല�െമ, െ◌മേഹാറവ� റേകാ��ിൻ;

േ◌ഹതവ�ംബല�ം െ◌മേഹാറവ� റേകാ��ിൻ.

782. സ�ീർ�നം 96:8 െ◌മേഹാറവ�അവെ� േേനാ�ി� തേ�ഹതവം റേകാ��ിൻ; തിേ�ുൽേകാഴ്െ◌ച
േേെ◌ുാി അവെ� േ�ാേകാരെ�ിൽ െറലുവിൻ.

783. സ�ീർ�നം 96:9 വി�� വ�േ�ാലേ�ാരമേ�ാറട െ◌മേഹാവെറ േന�കി�ിൻ;

സകല �േവാസിെേേെ�ാുമേ�ാമര, അവെ� േ◌ു�ിൽ നടു�ുവിൻ.
784. സ�ീർ�നം 96:10 െ◌മേഹാവ േവാ��എ� േജാതിെ�റട ഇെടിൽ െപവിൻ; �മേലാക�ം

െഇേകാറത ഉെറ�നി���; അവൻ േജാതികെറ മനമേരാറട വിധി�ും.

785. സ�ീർ�നം 96:11ആേകാശം സമേ�ാഷിെ�ം േ�ിആന�ിെ�ം േ�പ്ൈ◌�ംഅതിെ� നിെറ�ം
േ◌ുഴ�െ�ം െേറെറ.

mailto:info@pyfa.org
http://www.pyfa.org


Pentecostal Youth Fellowship of America, Inc.
A United Endeavor of Youth Fellowships of Malayalee Pentecostal Churches

25 jericho turnpike • Jericho • NY • 11753 •Email: info@pyfa.org • Website: www.pyfa.org

Jomy George Daniel Mathew           Ashish Johnson
President Secretary Treasurer
(516) 413-6609 (516) 582-2463                  (516) 244-1034

786. സ�ീർ�നം 96:12 െവ�ംഅതി��റേതാറെ�ംആഹ്െേൈ◌ാി�െറ; അമേ�ാൾ
േെകാിറല സകല��െ�ം ഉലസി�മേഘാഷി�ം.

787. സ�ീർ�നം 96:13 െ◌മേഹാെ�റട സനിെധിിൽ തമന; അവൻ വ��വമേലാ; അവൻ േഭൂ ിെറ വിധിേ�ാൻ
വ��; അവൻ ഭൂ മേലാകറ�നീതിെേമാടും േജാതികെറ വിശവസ്തതെേമാ�ം�റട വിധി�ം.

സ�ീർ�നം 97

788. സ�ീർ�നം 97:1 െ◌മേഹാവ േവാ��; േ�ി മേഘാഷിേ�ാന�ി�െറ; ബൈ�വീ�െ�ംസമേ�ാഷി�െറ.

789. സ�ീർ�നം 97:2 േമഘ�ംഅ�്േകാര�ംഅവെ� െ◌ു�ം ഇരി��; നീെതിും നേെയാ�ംഅവെ�
സിംേഹാസന�ിെ�അടിേ�ാേേനാ��.

790. സ�ീർ�നം 97:3 തീഅവ� േ◌ുേെ�ാി മേപാ��; െ◌ുേ�ു�അവെ�ദവരികെറ ൈ◌ഹി�ി��. 791.

സ�ീർ�നം 97:4അവെ� േ◌ിന�കൾ ഭൂ തലറ��േകാശി�ി�ുനു; േ�ി ക� വിെറ��. 792.

സ�ീർ�നം 97:5 െ◌മേഹാെ�റടസനിെധിിൽ, സർവ്േെഭൂ ിു റെടും കർേ�ാവിെ� സനിെധിിൽ,

പർവ്ത�ൾ േറഴുകുമേപാറല ഉരുകുനു.

793. സ�ീർ�നം 97:6ആേകാശംഅവെ� നീതിെറ �സിേേ�ാ��; സകലേജാതിെ�ംഅവെ�
േ◌ഹതവറ�േകാ��.
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794. സ�ീർ�നം 97:7 േകാെഹ�െേമാ�ം �േർേൈനാമേ�ാടുംകൂറട േരാേജാേെവാ
െ◌മേഹാെ�റടസനിെധിിൽ മേഘാഷി�ിൻ!

795. സ�ീർ�നം 97:8സീെേമാൻ മെകുസമേ�ാഷി�ുനു; െ◌മേഹാമവ, നിെ� നേെയാവിധികൾ മഹതുേെവാി
െറൈേ�ാ�േേ�ിാർ മേഘാഷിേ�ാന�ി�ുനു.

796. സ�ീർ�നം 97:9 െ◌മേഹാമവ, നീസർവ്േഭൂ ി�ും േ◌ീറതഅതയുനതൻ, സകലൈമവേ�ാർ�ും
േ◌ീറത െഉർനവൻ തമന.

797. സ�ീർ�നം 97:10 െ◌മേഹാവെറ �നഹി�നവമര, ൈേമാഷറ�റെ��ിൻ; അവൻ തെ�
ഭ�േ�ാ�റട േ�ാണ�െറ

േകാ��; ൈ◌ു�േ�ാ�റട േകിൽനിനുഅവറര വിടുവി�ുനു. 798. സ�ീർ�നം 97:11 നീേേതിാ�
�േകാശ�ം പേേരാർ�ൈെേഹൃു�വർ�ുസമേ�ാഷവും ൈഉി�ും. 799. സ�ീർ�നം 97:12

നീേേതിാേ�ാമര, െ◌മേഹാെവിൽസമേ�ാഷി�ിൻ; അവെ� വി��േേനാ�ി� �േതാ�ം െെറ് വിൻ.

സ�ീർ�നം 98

800. സ�ീർ�നം 98:1 െ◌മേഹാറവ� ഒ� �െതി േെപാു േപാ�വിൻ; അവൻഅ�ുത�െറ
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�വർ�ി�ിരി�ുനു; അവെ� വലേ�ംഅവെ� വി���ജ�ംഅവ� െജം മനെടിിരി��. 801. സ�ീർ�നം
98:2 െ◌മേഹാവ തെ� ര�െറെെഅിി�ം േജാതികൾ േകാൺറകതെ� നീതിെറ റെവിറ��െേ�ിുിരി��.

802. സ�ീർ�നം 98:3അവൻ െ◌ിപ്േസാെമൽഗൃഹ�ിനു തെ�ൈെെ◌ും വിശവ�ത
െ◌ുംഓർ�ിരി�ുനു; േെ�ിുറടെഅുതികെേറാറെ�ം ന�റടൈദവ�ിെ� ര�ക�ിരി��.

803. സ�ീർ�നം 98:4സകല �േവാസിെേേെ�ാുമേ�ാമര, െ◌മേഹാറവ�ആർ�ിടുവിൻ;

റേെപാിമേഘാഷി� കീർ�നം െെറ് വിൻ.

804. സ�ീർ�നം 98:5 കിനരമേ�ാറട െ◌മേഹാറവ� കീർ�നം െെറ് വിൻ;

കിനരമേ�ാ�ം സംഗീതസവരമേ�ാ�ം �റട തമന.

805. സ�ീർ�നം 98:6 േകാെഹ�െേമാ�ം �േർേൈനാമേ�ാടുംകൂറട േരാേജാേെവാ
െ◌മേഹാെ�റടസനിെധിിൽ മേഘാഷി�ിൻ!

806. സ�ീർ�നം 98:7േ�പ്ൈ◌�ംഅതിെ� നിെറ�ം �തല�ംഅതിൽ വസി�നവ�ം േ◌ുഴ�െറ.

807. സ�ീർ�നം 98:8 �േവാഹ�ൾദകറേെകാെറ; പർവ്ത�ൾ ഒ�മേപാറല െ◌മേഹാെ�റട
േ◌ുേ�ാറക ഉലസി� മേഘാഷി�െറ.

808. സ�ീർ�നം 98:9അവൻ േഭൂ ിെറ വിധിേ�ാൻ വരുനു; �മേലാകറ�നീതിെേമാ�ം േജാതികെറ
മനമേരാ�ം�റട വിധി�ം.

സ�ീർ�നം 99

809. സ�ീർ�നം 99:1 െ◌മേഹാവ േവാ��; േജാതികൾ വിെറ�െറ; അവൻ റകരൂബുെകുറട േ◌ീറത വസി�ുനു;

േ�ി ���െറ.

810. സ�ീർ�നം 99:2 െ◌മേഹാവ സീെേമാനിൽ

വെലിവ�ംസകലേജാതികൾ�ും േ◌ീറത ഉനതനുംആകുനു. 811. സ�ീർ�നം 99:3അവൻ പരിശു�ൻ
എനി�റനഅവർ നിെ� േ◌ഹ�ും െഭ�രേേെവുാ േേനാറ� സ്◌ുതതി�െറ.

812. സ�ീർ�നം 99:4 നേെയാതല�പ േെനാ േരാേജാവിെ�ബലറ�നീ മനമേരാറട�ിേേരാെ�ിിരി��.

നീ െേ◌ാമേ�ാബിൽ നീെതിു ം നേെയാവും നടെ�ിിരി�ുനു.

813. സ�ീർ�നം 99:5 ന�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാവെറ �ക�വിൻ; അവെ� േൈപാപീഠ�ി�ൽ
േന�കി�ിൻ; അവൻ പരിശു�ൻആകുനു.

814. സ�ീർ�നം 99:6അവെ� �മേരാഹിതേ�ാരിൽ േേമാറെ�ംഅഹമേരാ�ം, അവെ� േേനാറ�
െവിി�മപ�ി�നവരിൽ േ�മവ�ം; ഇവർ െ◌മേഹാവെേമാ�അമപ�ി�; അവൻഅവർ�ു
ഉ�േരെ�ി.

815. സ�ീർ�നം 99:7 േമഘസ്ംതഭ�ിൽനിനുഅവൻഅവമേരാടു സംേസാരി�;

അവർഅവെ� േസാ�യെ�ുംഅവൻ റേകാടുെെ�വും േേ�ാണി�ു.

816. സ�ീർ�നം 99:8ഞെ�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാമവ, നീഅവർ�ു�േരെരുി; നീഅവർ�ുേ�
േകാണി�നൈദവ�ംഅവ�റട ���ികൾ�ു �തിേകാരകനുംെആിരുനു.
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2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults

817. സ�ീർ�നം 99:9 ന�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാവെറ �ക�വിൻ; അവെ� വി��പർവ്ത�ിൽ
േന�കി�ിൻ; ന�റടൈദേേെവാ െ◌മേഹാവ പരി��നമേലാ.

സ�ീർ�നം 100

818. സ�ീർ�നം 100:1 സകല �േവാസിെേേെ�ാുമേ�ാമര, െ◌മേഹാറവ�ആർ�ിടുവിൻ. 819.

സ�ീർ�നം 100:2സമേ�ാഷമേ�ാറട െ◌മേഹാവെറ മസവി�ിൻ; സംഗീതമേ�ാറടഅവെ�
സനിെധിിൽ വരുവിൻ.

820. സ�ീർ�നം 100:3 െ◌മേഹാവ തമനൈദവം എെനിവിൻ; അവൻ നറ�

ഉേ�ാ�ി, േനാംഅവ��വർ ആകുനു; അവെ� ജന�ംഅവൻ േെമി�ുനആടുെകുംതമന.

821. സ�ീർ�നം 100:4അവെ� േവാതി�െകിൽസ്മേതാപ്തമേ�ാടുംഅവെ�
േ�ാേകാരെ�ിൽ സ്◌ുതതിെേമാടും കൂറട വരുവിൻ; അവ��േതാ�ം െറ�അവെ�
േേനാറ�േവാ�വിൻ. 822. സ�ീർ�നം 100:5 െ◌മേഹാവ നലവനമേലാ, അവെ� ൈെ◌
എമനേ�ു��; അവെ� വിശവ�ത തേെ�തേെെേെ�ാും ഇരി��.
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