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2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
സങ്കീർത്തനം 51
1. സങ്കീർത്തനം 51:1 ദൈവമേ, നിന്റെ ൈറെക്കു തക്കവണ്ണംഎമനോടു കൃപെുണ്ടോമകണമേ; നിന്റെ
കരുണെുറടബഹുതവപ്പകോരം എന്റെ ലംഘനങ്ങറെ േോെിച്ചുകെമെണമേ.
2. സങ്കീർത്തനം 51:2എറനനനോെി കഴുകിഎന്റെഅകൃതയം മപോമക്കണമേ; എന്റെ പോപം നീക്കിഎറന
റവടിപ്പോമക്കണമേ.
3. സങ്കീർത്തനം 51:3എന്റെ ലംഘനങ്ങറെഞോൻഅെിെുനു; എന്റെ പോപം എമപ്പോഴും എന്റെ േുമ്പിൽ
ഇരിക്കുനു.
4. സങ്കീർത്തനം 51:4 നിമനോടു തമനഞോൻ പോപം റെയ്തു; നിനക്കുഅനിഷ്ടേോെുള്ളതുഞോൻ
റെയ്തിരിക്കുനു. സംസോരിക്കുമമ്പോൾ നീ നീതിേോനോെും വിധിക്കുമമ്പോൾ നിർമ്മലനോെും
ഇരിമക്കണ്ടതിനു തമന.
5. സങ്കീർത്തനം 51:5 ഇതോ, ഞോൻഅകൃതയത്തിൽ ഉരുവോെി; പോപത്തിൽഎന്റെഅമ്മ എറനഗർഭം
ധരിച്ചു. 6. സങ്കീർത്തനം 51:6അന്തർഭോഗത്തിറലസതയേമലോ നീ ഇച്ഛിക്കുനതു;
അന്തരംഗത്തിൽഎറനജ്ഞോനം പ് ഗഹിപ്പിമക്കണമേ
.
7. സങ്കീർത്തനം 51:7ഞോൻ നിർമ്മലനോമകണ്ടതിനുഈമസോപ്പുറകോണ്ടു എറനശുദ്ധീകരിമക്കണമേ;
ഞോൻ ഹിേറത്തക്കോൾ റവെുമക്കണ്ടതിനു എറനകഴുമകണമേ
.
8. സങ്കീർത്തനം 51:8സമന്തോഷവുംആനന്ദവുംഎറനമകൾക്കുേോെോമക്കണമേ; നീ ഒടിച്ചഅസ്ഥികൾ
ഉലസിക്കറെ.
9. സങ്കീർത്തനം 51:9എന്റെ പോപങ്ങറെ കോണോതവണ്ണം നിന്റെ േുഖം േറെമക്കണമേ. എന്റെ
അകൃതയങ്ങറെ ഒറക്കെും േോെിച്ചു കെമെണമേ.
10. സങ്കീർത്തനം 51:10ദൈവമേ,
നിർമ്മലേോമെോരുഹൃൈെംഎനിൽസൃഷ് ടിച്ചുസ്ഥിരേോമെോരോത്മോവിറന എനിൽ
പുതുമക്കണമേ.
11. സങ്കീർത്തനം 51:11 നിന്റെസനിധിെിൽനിനുഎറനതള്ളിക്കെെരുമത; നിന്റെ പരിശുദ്ധോത്മോവിറന
എനിൽനിനുഎടുക്കെുേരുമത.
12. സങ്കീർത്തനം 51:12 നിന്റെ രക്ഷെുറടസമന്തോഷംഎനിക്കു തിരിറക
തമരണമേ; േനറസോരുക്കേുള്ള ആത്മോവിനോൽഎറനതോമങ്ങണമേ.
13. സങ്കീർത്തനം 51:13അമപ്പോൾഞോൻഅതിപ് കേക്കോമരോടു നിന്റെ വഴികറെ ഉപമൈശിക്കും;
പോപികൾ നിങ്കമലക്കു േനംതിരിെും
.
14. സങ്കീർത്തനം 51:14എന്റെ രക്ഷെുറടദൈവേോെദൈവമേ, രക്തപോതകത്തിൽനിനു എറന
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വിടുവിമക്കണമേ; എനോൽഎന്റെ നോവു നിന്റെ നീതിറെ മഘോഷിക്കും
.
15. സങ്കീർത്തനം 51:15 കർത്തോമവ, എന്റെഅധരങ്ങറെ തുെമക്കണമേ; എനോൽഎന്റെ വോെ്നിന്റെ
സ്ുതതിറെ വർണ
്ണിക്കും.
16. സങ്കീർത്തനം 51:16ഹനനെോഗം നീ ഇച്ഛിക്കുനില; അറലങ്കിൽഞോൻഅർപ്പിക്കുേോെിരുനു;
മഹോേെോഗത്തിൽ നിനക്കു പ്പസോൈവുേില
.
17. സങ്കീർത്തനം 51:17ദൈവത്തിന്റെഹനനെോഗങ്ങൾ തകർനിരിക്കുനേനസു; തകർനും
നുെുങ്ങിെുേിരിക്കുനഹൃൈെറത്ത, ദൈവമേ, നീ നിരസിക്കെില.
18. സങ്കീർത്തനം 51:18 നിന്റെ പ്പസോൈപ്പകോരം സീമെോമനോടു നന്മ റെമേണമേ; റെരൂശമലേിന്റെ
േതിലുകറെ പണിമെണമേ;
19. സങ്കീർത്തനം 51:19അമപ്പോൾ നീ നീതിെോഗങ്ങെിലും
മഹോേെോഗങ്ങെിലുംസർവ്ോംഗമഹോേങ്ങെിലും പ്പസോൈിക്കും
; അമപ്പോൾ നിന്റെ
െോഗപീഠത്തിമന്മൽ കോെകറെഅർപ്പിക്കും
.
സങ്കീർത്തനം 52
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20. സങ്കീർത്തനം 52:1 വീ രോ, നീ ൈുഷ്ടതെിൽ പ്പശംസിക്കുനറതന്തു
? ദൈവത്തിന്റെ ൈെ നിരന്തരേോകുനു.
21. സങ്കീർത്തനം 52:2 െതിവു റെേുനവറന, േൂർച്ചെുള്ളറക്ഷൌരക്കത്തിമപോറല നിന്റെ നോവു
ൈുഷ്ടത വകഞ്ഞുണ്ടോക്കുനു.
22. സങ്കീർത്തനം 52:3 നീ നന്മറെക്കോൾ തിന്മറെെും നീതിറെ
സംസോരിക്കുനതിറനക്കോൾ വയോജറത്തെും
ഇഷ്ടറപ്പടുനു. മസലോ.
23. സങ്കീർത്തനം 52:4 നീ വഞ്ചനനോവും നോശകരേോെ വോക്കുകറെോറക്കെും ഇഷ്ടറപ്പടുനു. 24.
സങ്കീർത്തനം 52:5ദൈവം
നിറനെുംഎമനക്കും നശിപ്പിക്കും; നിന്റെ കൂടോരത്തിൽനിനുഅവൻ നിറനപെിച്ചുകെെും. ജീവനുള്ളവരുറട
മൈശത്തുനിനു നിറനനിർമ്മൂലേോക്കും. മസലോ. 25. സങ്കീർത്തനം 52:6 നീതിേോന്മോർ കണ്ടു ഭെറപ്പടും
;
അവർഅവറനറച്ചോലി െിരിക്കും. 26. സങ്കീർത്തനം 52:7ദൈവറത്തതന്റെ ശരണേോക്കോറത തന്റെ
പ്ൈവയസേൃദ്ധിെിൽആപ് ശെിക്കെും ൈുഷ് ടതെിൽ തറനത്തോൻ ഉെപ്പിക്കെും
റെയ്തേനുഷയൻഅതോഎനു പെെും
,
27. സങ്കീർത്തനം 52:8ഞോമനോ, ദൈവത്തിന്റെആലെത്തിങ്കൽ തറഴച്ചിരിക്കുനഒലിവുവൃക്ഷംമപോറല
ആകുനു; ഞോൻദൈവത്തിന്റെ ൈെെിൽഎനുംഎമനക്കുംആപ് ശെിക്കുനു.
28. സങ്കീർത്തനം 52:9 നീഅതു റെയ്തിരിക്കറകോണ്ടുഞോൻ നിനക്കുഎനുംസ്മതോപ്തം റെേും; ഞോൻ നിന്റെ
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നോേത്തിൽ പ്പതയോശറവക്കും
; നിന്റെ ഭക്തന്മോരുറട േുമ്പോറകഅതു നലതമലോ.
സങ്കീർത്തനം 53
29. സങ്കീർത്തനം 53:1 ദൈവം ഇലഎനു േൂഢൻ തന്റെഹൃൈെത്തിൽ
പെെനു; അവർ വഷെന്മോരോെി
,
േ്മെച്ഛേോെ നീതിമകടു പ്പവർത്തിക്കുനു; നന്മ റെേുനവൻആരുേില.
കോണ്മോൻദൈവം
30. സങ്കീർത്തനം 53:2ദൈവറത്തഅമനവഷിക്കുനബുദ്ധിേോൻ ഉമണ്ടോഎനു
സവർഗ
.
്ഗ ത്തിൽനിനു േനുഷയപുപ് തന്മോറര മനോക്കുനു
31. സങ്കീർത്തനം 53:3എലോവരും പിൻവോങ്ങി ഒരുമപോറല
റകോള്ളരുതോത്തവരോെിത്തീർനു; നന്മറെേുനവനില; ഒരുത്തൻ മപോലും ഇല.
32. സങ്കീർത്തനം 53:4 നീതിമകടു പ്പവർത്തിക്കുനവർഅെിെുനിലമെോ? അപ്പം തിനുനതുമപോറലഅവർ
എന്റെ ജനറത്തതിനുകെെുനു; ദൈവമത്തോടുഅവർ പ്പോർത്ഥിക്കുനില.
33. സങ്കീർത്തനം 53:5 ഭെേിലോതിരുമനടത്തുഅവർക്കു േഹോഭെേുണ്ടോെി
; നിന്റെ മനറര
പോെെേിെങ്ങിെവന്റെഅസ്ഥികറെദൈവം െിതെിച്ചുവമലോ. ദൈവംഅവറര
തള്ളിക്കെഞ്ഞതുറകോണ്ടു നീഅവറര ലജ്ജിപ്പിച്ചു.
34. സങ്കീർത്തനം 53:6സീമെോനിൽനിനു െിപ് സോമെലിന്റെ
രക്ഷവറനങ്കിൽ! ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ
സ്ഥിതി േോറ്റുമമ്പോൾ െോമക്കോബ് സമന്തോഷിക്കെും െിപ് സോമെൽആനന്ദിക്കെും
. റെേും
സങ്കീർത്തനം 54
35. സങ്കീർത്തനം 54:1 ദൈവമേ, നിന്റെ നോേത്തോൽ എറനരക്ഷിമക്കണമേ
; നിന്റെ ശക്തിെോൽഎനിക്കു
നയോെം പോലിച്ചുതമരണമേ.
36. സങ്കീർത്തനം 54:2ദൈവമേ, എന്റെ പ്പോർത്ഥന മകൾമക്കണമേ; എന്റെ വോെിറല വോക്കുകറെ
പ്ശദ്ധിമക്കണമേ.
37. സങ്കീർത്തനം 54:3അനയജോതിക്കോർ എമനോടുഎതിർത്തിരിക്കുനു
; മഘോരന്മോർ എനിക്കു
ജീവഹോനി വരുത്തുവോൻ മനോക്കുനു
; അവർദൈവറത്തതങ്ങെുറട േുമ്പോറക റവച്ചിെുേില.
38. സങ്കീർത്തനം 54:4 ഇതോ, ദൈവംഎന്റെസഹോെകനോകുനു; കർത്തോവു എന്റെ പ്പോണറന
തോങ്ങുനവമരോടു കൂറട ഉണ്ടു.
39. സങ്കീർത്തനം 54:5അവൻഎന്റെ ശപ് തുക്കൾക്കു തിന്മ പകരം
റെേും; നിന്റെ വിശവസ്തത െോൽഅവറര
സംഹരിച്ചുകെമെണമേ.
കഴിക്കും; െമഹോമവ, നിന്റെ
40. സങ്കീർത്തനം 54:6സവമേധോൈോനമത്തോറടഞോൻ നിനക്കുഹനനെോഗം
നോേം നലതുഎനു റെോലിഞോൻഅതിനുസ് മതോപ് തം റെേും
.
41. സങ്കീർത്തനം 54:7അവൻഎറനസകലകഷ് ടത്തിൽനിനും വിടുവിച്ചിരിക്കുനു
; എന്റെ കണ്ണുഎന്റെ
ശപ്തുക്കറെ കണ്ടു രസിക്കും.
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സങ്കീർത്തനം 55

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
42. സങ്കീർത്തനം 55:1ദൈവമേ, എന്റെ പ്പോർത്ഥന പ് ശദ്ധിമക്കണമേ
; എന്റെ െോെറനക്കു
േെഞ്ഞിരിക്കരുമത. 43. സങ്കീർത്തനം 55:2എനിക്കു റെവിതനു ഉത്തരേരുമെണമേ; ശപ്തുവിന്റെആരവംനിേിത്തവും
ൈുഷ്ടന്റെ പീഡനിേിത്തവുംഞോൻ എന്റെ സങ്കടത്തിൽ റപോെുതിെിലോറതഞരങ്ങുനു
.
44. സങ്കീർത്തനം 55:3അവർഎന്റെ മേൽ നീതിമകടു െുേത്തുനു
; മകോപമത്തോറട എറനഉപപ്ൈവിക്കുനു.
45. സങ്കീർത്തനം 55:4എന്റെഹൃൈെംഎന്റെ ഉള്ളിൽ മവൈനറപ്പെിരിക്കുനു
; േരണഭീതിെുംഎന്റെമേൽ
വീണിരിക്കുനു.
46. സങ്കീർത്തനം 55:5 ഭെവും വിെെലുംഎറനപിടിച്ചിരിക്കുനു; പരിപ്ഭേംഎറനേൂടിെിരിക്കുനു. 47.
സങ്കീർത്തനം 55:6 പ്പോവിനുള്ളതുമപോറല എനിക്കു െിെകുണ്ടോെിരുനുറവങ്കിൽ! എനോൽഞോൻ
പെനുമപോെി വിപ്ശേിക്കുേോെിരുനു എനുഞോൻ പെഞ്ഞു
.
48. സങ്കീർത്തനം 55:7അമത, ഞോൻ ൈൂരത്തുസഞ്ചരിച്ചു
, േരുഭൂേിെിൽ പോർക്കുേോെിരുനു! മസലോ. 49.
സങ്കീർത്തനം 55:8 റകോടുങ്കോറ്റിൽനിനും റപരുങ്കോറ്റിൽനിനുംബദ്ധറപ്പെുഞോൻഒരു സമങ്കതത്തിമലക്കു
ഓടിമപ്പോകുേോെിരുനു!
50. സങ്കീർത്തനം 55:9 കർത്തോമവ, സംഹരിച്ചുഅവരുറട നോവുകറെ െീന്തിക്കെമെണമേ. ഞോൻ നഗരത്തിൽ
അതിപ്കേവും കലഹവും കണ്ടിരിക്കുനു.
51. സങ്കീർത്തനം 55:10 രോവും പകലുംഅവർഅതിന്റെ േതിലുകെിമന്മൽ
െുറ്റി സഞ്ചരിക്കുനു; നീതിമകടും
കഷ്ടവുംഅതിന്റെഅകത്തുണ്ടു.
52. സങ്കീർത്തനം 55:11 ൈുഷ്ടതഅതിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടു
; െതിവും വഞ്ചനെുംഅതിന്റെ വീഥികറെ
വിെുേോെുനതുേില.
53. സങ്കീർത്തനം 55:12എറനനിന്ദിച്ചതു ഒരു ശപ്തുവല; അങ്ങറനറെങ്കിൽഞോൻ സഹിക്കുേോെിരുനു; എന്റെ
മനറര വമ്പു പെഞ്ഞതുഎറനപറകക്കുനവനല; അങ്ങറനറെങ്കിൽഞോൻ
േെഞ്ഞുറകോള്ളുേോെിരുനു.
54. സങ്കീർത്തനം 55:13 നീമെോഎമനോടുസേനോെ േനുഷയനുംഎന്റെസഖിെുംഎന്റെ
പ്പോണസ്മനഹിതനുേോെിരുനു.
55. സങ്കീർത്തനം 55:14 നോം തമ്മിൽ േധുരസമ്പർക്കം റെയ്
പുരുഷോരവുേോെിദൈവോലെത്തിമലക്കു
തു
മപോെമലോ.
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56. സങ്കീർത്തനം 55:15 േരണം റപറെനുഅവറര പിടിക്കറെ; അവർ ജീവമനോറട പോതോെത്തിമലക്കു
ഇെങ്ങറെ; ൈുഷ്ടതഅവരുറട വോസസ്ഥലത്തുംഅവരുറട ഉള്ളിലും ഉണ്ടു.
57. സങ്കീർത്തനം 55:16ഞോമനോദൈവറത്തവിെിച്ചമപക്ഷിക്കും; െമഹോവഎറനരക്ഷിക്കും. 58. സങ്കീർത്തനം
കരെും; അവൻ എന്റെ പ്പോർത്ഥന
55:17ഞോൻദവകുമനരത്തും കോലത്തും ഉറച്ചക്കുംസങ്കടം മബോധിപ്പിച്ചു
മകൾക്കും.
59. സങ്കീർത്തനം 55:18എമനോടു
കെർത്തുനിനവർഅമനകരോെിരിറക്കആരുംഎമനോടുഅടുക്കോതവണ
്ണം അവൻഎന്റെ പ്പോണറന
വീറണ്ടടുത്തു സേോധോനത്തിലോക്കി;
60. സങ്കീർത്തനം 55:19ദൈവം മകെുഅവർക്കു ഉത്തരംഅരുെും
; പുരോതനമേ സിംഹോസനസ്ഥനോെവൻ
തമന. മസലോ. അവർക്കു േോനസോന്തരേില
; അവർദൈവറത്തഭെറപ്പടുനതുേില.
61. സങ്കീർത്തനം 55:20 തമനോടു സേോധോനേോെിരിക്കുനവറര കമേറ്റം റെയ്തു തന്റെസഖയതഅവൻ
ലംഘിച്ചുേിരിക്കുനു.
62. സങ്കീർത്തനം 55:21അവന്റെ വോെ്റവണ്ണമപോറല േൃൈുവോെതു; ഹൃൈെത്തിമലോ െുദ്ധേമപ്ത. അവന്റെ
വോക്കുകൾ എണ
; എങ്കിലുംഅവഊരിെ വോെുകൾആെിരുനു. 63. സങ്കീർത്തനം
്ണ റെക്കോൾ േെേുള്ളവ
55:22 നിന്റെ ഭോരം െമഹോവെുറടമേൽ റവച്ചുറകോൾക
; അവൻ നിറനപുലർത്തും; നീതിേോൻ
കുലുങ്ങിമപ്പോകുവോൻഅവൻ ഒരു നോെുംസമ്മതിക്കെില
.
64. സങ്കീർത്തനം 55:23ദൈവമേ, നീഅവറര നോശത്തിന്റെ കുഴിെിമലക്കു ഇെക്കും; രക്തപ്പിെവും വഞ്ചനെും
ഉള്ളവർആെുസിന്റെ പകുതിമെോെം ജീവിക്കെില
; ഞോമനോ നിനിൽആപ് ശെിക്കും.
സങ്കീർത്തനം 56
65. സങ്കീർത്തനം 56:1 ദൈവമേ, എമനോടു കൃപെുണ്ടോമകണമേ; േനുഷയർ എറനവിഴുങ്ങുവോൻ മപോകുനു
;
അവർ ഇടവിടോറത റപോരുതുഎറനറഞരുക്കുനു
ഭോവിക്കുനു; ഗർവ് മത്തോറട
66. സങ്കീർത്തനം 56:2എന്റെ ശപ്തുക്കൾ ഇടവിടോറത എറനവിഴുങ്ങുവോൻ
എമനോടു റപോരുതുനവർഅമനകരമലോ.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
67. സങ്കീർത്തനം 56:3ഞോൻ ഭെറപ്പടുന നോെിൽ നിനിൽആപ് ശെിക്കും
.
68. സങ്കീർത്തനം 56:4ഞോൻദൈവത്തിൽഅവന്റെ
വെനറത്തപുകഴും; ഞോൻദൈവത്തിൽ ആപ് ശെിക്കുനു
; ഞോൻ ഭെറപ്പടുകെില
.
ജഡത്തിനുഎമനോടു എന്തു റെെ്വോൻ കഴിെും? 69. സങ്കീർത്തനം 56:5 ഇടവിടോറതഅവർഎന്റെ
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വോക്കുകറെ മകോെിക്കെെുനു; അവരുറട വിെോരങ്ങറെോറക്കെുംഎന്റെ മനറര തിറന്മക്കോെിെോകുനു.
70. സങ്കീർത്തനം 56:6അവർ കൂെംകൂടി ഒെിച്ചിരിക്കുനു
; എന്റെ പ്പോണനോെി പതിെിരിക്കുമമ്പോറലഅവർ എന്റെ
കോലടികറെ മനോക്കിറക്കോണ്ടിരിക്കുനു.
71. സങ്കീർത്തനം 56:7 നീതിമകടിനോൽഅവർ ഒഴിഞ്ഞുമപോകുമേോ
? ദൈവമേ, നിന്റെ മകോപത്തിൽ
ജോതികറെ തള്ളിെിമടണമേ.
72. സങ്കീർത്തനം 56:8 നീഎന്റെ ഉഴൽെകറെഎണ
്ണുനു; എന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തുരുത്തിെിൽ
ആക്കിറവമക്കണമേ; അതു നിന്റെ പുസ്കത ത്തിൽ ഇലമെോ
?
73. സങ്കീർത്തനം 56:9ഞോൻ വിെിച്ചമപക്ഷിക്കുമമ്പോൾ
തമനഎന്റെ ശപ്തുക്കൾ പിന്തിരിെുനു
; ദൈവം
എനിക്കുഅനുകൂലറേനുഞോൻഅെിെുനു.
74. സങ്കീർത്തനം 56:10ഞോൻദൈവത്തിൽഅവന്റെ വെനറത്തപുകഴും
; ഞോൻ െമഹോവെിൽഅവന്റെ
വെനറത്തപുകഴും.
75. സങ്കീർത്തനം 56:11ഞോൻദൈവത്തിൽആപ് ശെിക്കുനു; ഞോൻ ഭെറപ്പടുകെില.
േനുഷയനുഎമനോടു എന്തു റെെ്വോൻ കഴിെും?
76. സങ്കീർത്തനം 56:12ദൈവമേ, നിനക്കുള്ളമനർച്ചകൾക്കുഞോൻ കടറമ്പെിരിക്കുനു; ഞോൻ നിനക്കു
സ്മതോപ്തെോഗങ്ങറെഅർപ്പിക്കും.
77. സങ്കീർത്തനം 56:13ഞോൻദൈവത്തിന്റെ േുമ്പോറക ജീവന്റെ
പ്പകോശത്തിൽ നടമക്കണ്ടതിനു നീ എന്റെ
പ്പോണറന േരണത്തിൽനിനുംഎന്റെ കോലുകറെ ഇടർച്ചെിൽനിനും വിടുവിച്ചുവമലോ
.
സങ്കീർത്തനം 57
78. സങ്കീർത്തനം 57:1 ദൈവമേ, എമനോടു കൃപെുണ്ടോമകണമേ; എമനോടു കൃപെുണ്ടോമകണമേ; ഞോൻ
നിറനശരണംപ്പോപിക്കുനു; അമത, ഈആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞുമപോകുമവോെംഞോൻ
നിന്റെ െിെകിൻ
നിഴലിൽ ശരണം പ്പോപിക്കുനു
.
79. സങ്കീർത്തനം 57:2അതയുനതനോെദൈവറത്തഞോൻ വിെിച്ചമപക്ഷിക്കുനു
;
എനിക്കുമവണ്ടി സകലവും നിർവ് ഹിക്കുനദൈവറത്തതമന.
കോെുമമ്പോൾഅവൻ
80. സങ്കീർത്തനം 57:3എറനവിഴുങ്ങുവോൻ ഭോവിക്കുനവർ ധിക്കോരം
സവർഗ
. മസലോ. ദൈവം തന്റെ ൈെെും വിശവസ്തത െും
്ഗ ത്തിൽനിനുദകനീെി എറനരക്ഷിക്കും
അെക്കുനു.
81. സങ്കീർത്തനം 57:4എന്റെ പ്പോണൻ സിംഹങ്ങെുറട ഇടെിൽ
ഇരിക്കുനു; അഗ്നിജവലിക്കുനവരുറട
നടുവിൽഞോൻ കിടക്കുനു
ങ്ങെുംേൂർച്ചെുള്ളവോെും
; പലുകൾ കുന്തങ്ങെുംഅസ് പ്തനോവു
ആെിരിക്കുനേനുഷയപുപ്തന്മോരുറട ഇടെിൽ തറന.
82. സങ്കീർത്തനം 57:5ദൈവമേ, നീആകോശത്തിനു േീറത ഉെർനിരിമക്കണമേ; നിന്റെ േഹതവം
സർവ് ഭൂേിെിലും പരക്കറെ
.
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83. സങ്കീർത്തനം 57:6അവർഎന്റെ കോലടികൾക്കു ഒരു വലവിരിച്ചു
, എന്റെ േനസു ഇടിഞ്ഞിരിക്കുനു;
അവർഎന്റെ േുമ്പിൽ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു
; അതിൽഅവർ തറനവീണു
. മസലോ.
84. സങ്കീർത്തനം 57:7എന്റെ േനസു ഉറെച്ചിരിക്കുനു; ദൈവമേ, എന്റെ േനസു ഉറെച്ചിരിക്കുനു; ഞോൻ
പോടും; ഞോൻ കീർത്തനം റെേും
.
85. സങ്കീർത്തനം 57:8എൻ േനമേ, ഉണരുക; വീണെും കിനരവുേോെുമള്ളോമവ ഉണരുവിൻ! ഞോൻ
അതികോലറത്തഉണരും.
86. സങ്കീർത്തനം 57:9 കർത്തോമവ, വംശങ്ങെുറട ഇടെിൽഞോൻ നിനക്കുസ്മതോപ്തം റെേും; ജോതികെുറട
േമദ്ധയഞോൻ നിനക്കു കീർത്തനം റെേും
.
87. സങ്കീർത്തനം 57:10 നിന്റെ ൈെആകോശമത്തോെവും നിന്റെ വിശവസ്തത മേഘങ്ങമെോെവും വലിെതമലോ.
88. സങ്കീർത്തനം 57:11ദൈവമേ, നീആകോശത്തിനു േീറത ഉെർനിരിമക്കണമേ; നിന്റെ േഹതവം
സർവ് ഭൂേിെിലും പരക്കറെ
.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
സങ്കീർത്തനം 58
89. സങ്കീർത്തനം 58:1 വന്മോമര, നിങ്ങൾ വോസ്വത േോെിനീതി പ്പസ്ോതവിക്കുനുമവോ?
േനുഷയപുപ്തന്മോമര, നിങ്ങൾ പരേോർത്ഥേോെി വിധിക്കുനുമവോ
?
90. സങ്കീർത്തനം 58:2 നിങ്ങൾഹൃൈെത്തിൽ ൈുഷ് ടത പ്പവർത്തിക്കുനു
; ഭൂേിെിൽ നിങ്ങെുറടദകകെുറട
നിഷ്ഠുരത തൂക്കിറക്കോടുക്കുനു.
91. സങ്കീർത്തനം 58:3 ൈുഷ്ടന്മോർ ഗർഭംേുതൽ പ് ഭഷ് ടന്മോരോെിരിക്കുനു
; അവർ ജനനംേുതൽ
മഭോഷ്ുകപെഞ്ഞു റതറ്റി നടക്കുനു.
92. സങ്കീർത്തനം 58:4അവരുറട വിഷംസർപ്പവിഷംമപോറല; അവർ റെവിെടഞ്ഞ
റപോെെണലിമപോറലെോകുനു.
93. സങ്കീർത്തനം 58:5എപ്ത സോേർത്ഥയമത്തോറട േപ് ന്തംറെോലിെോലും േപ്ന്തവോൈികെുറട
വോക്കുഅതു മകൾക്കെില.
94. സങ്കീർത്തനം 58:6ദൈവമേ, അവരുറട വോെിറല പലുകറെ തകർമക്കണമേ; െമഹോമവ,
ബോലസിംഹങ്ങെുറടഅണപ്പലുകറെ തകർത്തുകെമെണമേ.
95. സങ്കീർത്തനം 58:7 ഒഴുകിമപ്പോകുനറവള്ളംമപോറലഅവർ ഉരുകിമപ്പോകറെ. അവൻ തന്റെഅമ്പുകറെ
റതോടുക്കുമമ്പോൾഅവ ഒടിഞ്ഞുമപോെതുമപോറലആകറെ
.
96. സങ്കീർത്തനം 58:8അലിഞ്ഞു മപോെ്മപോകുനഅച്ചുമപോറലഅവർആകറെ; ഗർഭംഅലസിമപ്പോെ
സ്പ്തീെുറട പ്പജമപോറലഅവർ സൂരയറന കോണോതിരിക്കറെ
.
97. സങ്കീർത്തനം 58:9 നിങ്ങെുറട കലങ്ങൾക്കു േുൾതീ തെുമ്മുറമ്പ
പച്ചെും റവന്തതുറേലോം ഒരുമപോറല
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അവൻ െുഴലിക്കോറ്റിനോൽ പോറ്റിക്കെെും
98. സങ്കീർത്തനം 58:10 നീതിേോൻ പ്പതിപ് കിെ കണ്ടുആനന്ദിക്കും
; അവൻ തന്റെ കോലുകറെ
ൈുഷ്ടന്മോരുറട രക്തത്തിൽ കഴുകും
.
99. സങ്കീർത്തനം 58:11ആകെോൽ: നീതിേോനു പ്പതിഫലം ഉണ്ടു നിശ്ചെം; ഭൂേിെിൽ നയോെംവിധിക്കുനഒരു
ദൈവം ഉണ്ടു നിശ്ചെം എനു േനുഷയർ പെെും
.
സങ്കീർത്തനം 59
100. സങ്കീർത്തനം 59:1 എന്റെദൈവമേ, എന്റെ ശപ്തുക്കെുറട കേിൽനിനുഎറനവിടുവിമക്കണമേ;
എമനോടുഎതിർക്കുനവരുറട വശത്തുനിനുഎറനഉദ്ധരിമക്കണമേ
.
101. സങ്കീർത്തനം 59:2 നീതിമകടു പ്പവർത്തിക്കുനവരുറട കേിൽ നിനുഎറനവിടുവിച്ചു
രക്തപോതകന്മോരുറട പക്കൽനിനു
എറനരക്ഷിമക്കണമേ.
പതിെിരിക്കുനു; െമഹോമവ, ബലവോന്മോർ
102. സങ്കീർത്തനം 59:3 ഇതോ, അവർ എന്റെ പ്പോണനോെി
എന്റെ മനറര കൂെം കൂടുനതു എന്റെഅതിപ്കേം മഹതുവോെിെല, എന്റെ പോപം മഹതുവോെിെുേല. 103.
സങ്കീർത്തനം 59:4എന്റെ പക്കൽഅകൃതയം ഇലോറതഅവർഓടി ഒരുങ്ങുനു
; എറനസഹോെിപ്പോൻ ഉണർനു
കടോക്ഷിമക്കണമേ.
104. സങ്കീർത്തനം 59:5ദസനയങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, െിപ്സോമെലിന്റെദൈവമേ,
സകലജോതികറെെുംസന്ദർശിമക്കണ്ടതിനു നീ ഉണമരണമേ
; നീതിറകെ മപ്ൈോഹികെിൽആമരോടും
കൃപ ഉണ്ടോകരുമത. മസലോ.
105. സങ്കീർത്തനം 59:6സന്ധ്യോസേെത്തുഅവർ േടങ്ങിവരുനു
; നോറെമപ്പോറല കുരച്ചുംറകോണ്ടുഅവർ
പെണത്തിനു െുറ്റും നടക്കുനു.
106. സങ്കീർത്തനം 59:7അവർ തങ്ങെുറട വോെ്റകോണ്ടു ശകോരിക്കുനു
; വോെുകൾഅവരുറടഅധരങ്ങെിൽ
ഉണ്ടു; ആർ മകൾക്കും എനുഅവർ പെെുനു
.
107. സങ്കീർത്തനം 59:8എങ്കിലും െമഹോമവ, നീഅവറരറച്ചോലി െിരിക്കും; നീസകലജോതികറെെും
പരിഹസിക്കും.
108. സങ്കീർത്തനം 59:9എന്റെബലേോെുമള്ളോമവ, ഞോൻ നിറനകോത്തിരിക്കും
; ദൈവംഎന്റെ
മഗോപുരേോകുനു.
109. സങ്കീർത്തനം 59:10എന്റെദൈവം തന്റെ ൈെെോൽഎറനഎതിമരല് ക്കും; ദൈവംഎറനഎന്റെ
ശപ്തുക്കറെ കണ്ടു രസിക്കുേോെോക്കും.
110. സങ്കീർത്തനം 59:11അവറര റകോനുകെെരുമത; എന്റെ ജനം േെക്കോതിരിമക്കണ്ടതിനു തമന; ഞങ്ങെുറട
പരിെെോകുനകർത്തോമവ, നിന്റെ ശക്തിറകോണ്ടുഅവറര ഉഴലുേോെോക്കി തോഴ്മത്തണമേ.
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111. സങ്കീർത്തനം 59:12അവരുറട വോെിറല പോപവുംഅധരങ്ങെിറല വോക്കുകെും നിേിത്തവുംഅവർ
പെെുനശോപവും മഭോഷ്ുകംനിേിത്തവുംഅവർ തങ്ങെുറടഅഹങ്കോരത്തിൽ പിടിറപ്പെുമപോകറെ
. 112.
സങ്കീർത്തനം 59:13
മകോപമത്തോറടഅവറരസംഹരിമക്കണമേ; അവർ ഇലോറതെോകുംവണ
സംഹരിച്ചുകെമെണമേ; ദൈവം
്ണംഅവറര
െോമക്കോബിൽ വോഴുനു എനു ഭൂേിെുറടഅറ്റംവറരഅെിെുേോെോകറെ
. മസലോ.

113. സങ്കീർത്തനം 59:14സന്ധ്യോസേെത്തുഅവർ േടങ്ങിവരുനു
; നോറെമപ്പോറല കുറരച്ചുംറകോണ്ടുഅവർ
നഗരത്തിനു െുറ്റും നടക്കുനു.
114. സങ്കീർത്തനം 59:15അവർആഹോരത്തിനോെി ഉഴനുനടക്കുനു
,
തൃപ്ിതെോെിറലങ്കിൽഅവർ രോപ് തിേുഴുവനും തോേസിക്കുനു
.
115. സങ്കീർത്തനം 59:16ഞോമനോ നിന്റെബലറത്തക്കുെിച്ചു പോടും; അതികോലത്തുഞോൻ നിന്റെ
ൈെറെക്കുെിച്ചു മഘോഷിച്ചോനന്ദിക്കും. കഷ്ടകോലത്തു നീഎന്റെ മഗോപുരവുംഅഭെസ്ഥോനവും
ആെിരുനു.
116. സങ്കീർത്തനം 59:17എന്റെബലേോെുമള്ളോമവ, ഞോൻ നിനക്കുസ്ുതതിപോടും; ദൈവംഎന്റെ
മഗോപുരവും എമനോടു ൈെെുള്ളദൈവവുംഅമലോ.
സങ്കീർത്തനം 60
117. സങ്കീർത്തനം 60:1 ദൈവമേ, നീഞങ്ങറെ തള്ളിക്കെഞ്ഞു െിതെിച്ചിരിക്കുനു; നീ മകോപിച്ചിരിക്കുനു;
ഞങ്ങറെ െഥോസ്ഥോനത്തോമക്കണമേ.
118. സങ്കീർത്തനം 60:2 നീ മൈശറത്തനടുക്കി ഭിനിപ്പിച്ചിരിക്കുനു; അതു കുലുങ്ങുകെോൽഅതിന്റെ
ഭിനങ്ങറെ നനോമക്കണമേ.
119. സങ്കീർത്തനം 60:3 നീ നിന്റെ ജനറത്തകോഠിനയംഅനുഭവിപ്പിച്ചു; പരിപ്ഭേത്തിന്റെ വീഞ്ഞു നീഞങ്ങറെ
കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുനു.
120. സങ്കീർത്തനം 60:4സതയം നിേിത്തം ഉെർമത്തണ്ടതിനു നീ നിന്റെ ഭക്തന്മോർക്കു ഒരു
റകോടി നല്ികെിരിക്കുനു. മസലോ.
121. സങ്കീർത്തനം 60:5 നിനക്കു പ്പിെേുള്ളവർ വിടുവിക്കറപ്പമടണ്ടതിനു
നിന്റെ വലദങ്കറകോണ്ടു രക്ഷിച്ചു
ഞങ്ങൾക്കു ഉത്തരേരുമെണമേ
.
122. സങ്കീർത്തനം 60:6ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധിെിൽഅരുെിറച്ചയ് തതുറകോണ്ടുഞോൻആനന്ദിക്കും;
ഞോൻ റശമഖേിറന വിഭോഗിച്ചുസുമക്കോത്ത് തോഴ്വരറെഅെക്കും
.
123. സങ്കീർത്തനം 60:7 ഗിറലെോൈ്എനിക്കുള്ളതു; േനറെെുംഎനിക്കുള്ളതു; എപ്ഫെീംഎന്റെ
തലമക്കോരികെും
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റെഹൂൈോഎന്റെ റെമങ്കോലുംആകുനു.
124. സങ്കീർത്തനം 60:8 മേോവോബ്എനിക്കു കഴുകുവോനുള്ളവെക; ഏമൈോേിമന്മൽഞോൻ എന്റെ റെരിപ്പു
എെിെും; റഫലിസ്തയമൈശമേ, നീഎന്റെനിേിത്തം ജെമഘോഷം റകോള്ളുക!
125. സങ്കീർത്തനം 60:9 ഉെപ്പുള്ളനഗരത്തിമലക്കു എറനആർ റകോണ്ടുമപോകും? ഏമൈോേിമലക്കു എറനആർ
വഴി നടത്തും?
126. സങ്കീർത്തനം 60:10ദൈവമേ, നീഞങ്ങറെ തള്ളിക്കെഞ്ഞിലമെോ? ദൈവമേ നീഞങ്ങെുറട
ദസനയങ്ങമെോടു കൂറട പുെറപ്പടുനതുേില.
127. സങ്കീർത്തനം 60:11ദവരിെുറടമനറരഞങ്ങൾക്കുസഹോെം റെമേണമേ; േനുഷയന്റെ സഹോെം
വയർത്ഥേമലോ.
128. സങ്കീർത്തനം 60:12ദൈവത്തോൽ നോം വീരയം പ്പവർത്തിക്കും
; അവൻ തമനനമ്മുറടദവരികറെ
റേതിച്ചുകെെും.
സങ്കീർത്തനം 61
129. സങ്കീർത്തനം 61:1 ദൈവമേ, എന്റെ നിലവിെി മകൾമക്കണമേ. എന്റെ പ്പോർത്ഥന
പ്ശദ്ധിമക്കണമേ. 130. സങ്കീർത്തനം 61:2എന്റെഹൃൈെംക്ഷീണിക്കുമമ്പോൾഞോൻ ഭൂേിെുറടഅറ്റത്തുനിനു
നിറന വിെിച്ചമപക്ഷിക്കും; എനിക്കുഅതയുനതേോെ പോെെിങ്കമലക്കു എറനനടമത്തണമേ. 131.
സങ്കീർത്തനം 61:3 നീഎനിറക്കോരു സമങ്കതവും ശപ്തുവിന്റെ മനറര ഉെപ്പുള്ളമഗോപുരവും
ആെിരിക്കുനുവമലോ.
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വസിക്കും; നിന്റെ െിെകിൻ
132. സങ്കീർത്തനം 61:4ഞോൻ നിന്റെ കൂടോരത്തിൽഎമനക്കും
േെവിൽഞോൻ ശരണം പ്പോപിക്കും
. മസലോ.
133. സങ്കീർത്തനം 61:5ദൈവമേ, നീഎന്റെ മനർച്ചകറെ മകെു
, നിന്റെ നോേറത്തഭെറപ്പടുനവരുറട
അവകോശംഎനിക്കു തനുേിരിക്കുനു.
134. സങ്കീർത്തനം 61:6 നീ രോജോവിന്റെആെുസിറന ൈീർഘേോക്കും; അവന്റെ
സംവത്സരങ്ങൾ തലേുെതലേുെമെോെം ഇരിക്കും
.
135. സങ്കീർത്തനം 61:7അവൻഎമനക്കുംദൈവസനിധിെിൽ വസിക്കും
; അവറന
പരിപോലിമക്കണ്ടതിനു ൈെെും വിശവസ്തത െും കല്ിപമക്കണമേ,
136. സങ്കീർത്തനം 61:8അങ്ങറനഞോൻ തിരുനോേറത്തഎമനക്കും
കീർത്തിക്കെുംഎന്റെ മനർച്ചകറെ
നോൾമതോെും കഴിക്കെും റെേും
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സങ്കീർത്തനം 62
137. സങ്കീർത്തനം 62:1 എന്റെ ഉള്ളംദൈവറത്തമനോക്കി റേൌനേോെിരിക്കുനു; എന്റെ രക്ഷഅവങ്കൽനിനു
വരുനു.
138. സങ്കീർത്തനം 62:2അവൻ തമനഎന്റെ പോെെും എന്റെ രക്ഷെുംആകുനു
; എന്റെ മഗോപുരംഅവൻ തമന;
ഞോൻഏറെ കുലുങ്ങുകെില
.
ഒരു
139. സങ്കീർത്തനം 62:3 നിങ്ങൾഎലോവരും െോഞ്ഞേതിലുംആടുനമവലിെുംമപോറല
േനുഷയറന റകോമലണ്ടതിനു എപ്തമത്തോെംഅവറനആപ്കേിക്കും?
നിരൂപിക്കുനതു; അവർ
140. സങ്കീർത്തനം 62:4അവന്റെ പൈവിെിൽനിനുഅവറന തള്ളിെിടുവോനമപ് തഅവർ
മഭോഷ്ികൽ ഇഷ് ടറപ്പടുനു
; വോെ്റകോണ്ടുഅവർഅനുപ് ഗഹിക്കുനു; എങ്കിലും ഉള്ളംറകോണ്ടുഅവർ
ശപിക്കുനു. മസലോ.
141. സങ്കീർത്തനം 62:5എന്റെ ഉള്ളമേ, ദൈവറത്തമനോക്കി റേൌനേോെിരിക്ക; എന്റെ പ്പതയോശ
അവങ്കൽനിനു വരുനു
.
142. സങ്കീർത്തനം 62:6അവൻ തമനഎന്റെ പോെെും എന്റെ രക്ഷെുംആകുനു
; എന്റെ മഗോപുരംഅവൻ തമന;
ഞോൻ കുലുങ്ങുകെില
.
143. സങ്കീർത്തനം 62:7എന്റെ രക്ഷെുംഎന്റെ േഹിേെുംദൈവത്തിന്റെ പക്കൽആകുനു; എന്റെ
ഉെപ്പുള്ളപോെെുംഎന്റെ സമങ്കതവുംദൈവത്തിങ്കലോകുനു.
144. സങ്കീർത്തനം 62:8 ജനമേ, എലോകോലത്തുംഅവനിൽആപ് ശെിപ്പിൻ; നിങ്ങെുറടഹൃൈെംഅവന്റെ
േുമ്പിൽ പകരുവിൻ
; ദൈവം നേുക്കുസമങ്കതേോകുനു. മസലോ.
145. സങ്കീർത്തനം 62:9സോേോനയജനം ഒരു ശവോസവും മപ്ശഷ്ഠജനം മഭോഷ്ുകേമപ്ത; തുലോസിന്റെ
ലഘുവോകുനു.
തെിൽഅവർ റപോങ്ങിമപ്പോകും
; അവർആകപ്പോറട ഒരു ശവോസമത്തക്കോൾ
146. സങ്കീർത്തനം 62:10 പീഡനത്തിൽആപ് ശെിക്കരുതു; കവർച്ചെിൽ േെങ്ങിമപ്പോകരുതു;
സമ്പത്തു വർദ്ധിച്ചോൽഅതിൽ േനസു റവക്കരുതു
;
147. സങ്കീർത്തനം 62:11ബലംദൈവത്തിനുള്ളറതനുദൈവം ഒരിക്കൽഅരുെിറച്ചയ് തു. ഞോൻ രണ്ടുപ്പോവശയം
മകെുേിരിക്കുനു.
148. സങ്കീർത്തനം 62:12 കർത്തോമവ, ൈെെും നിനക്കുള്ളതോകുനു. നീഓമരോരുത്തനുഅവനവന്റെ
പ്പവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്ുകനു.
സങ്കീർത്തനം 63
149. സങ്കീർത്തനം 63:1 ദൈവമേ, നീഎന്റെദൈവം; അതികോലമത്തഞോൻ നിറനഅമനവഷിക്കും;
റവള്ളേിലോറത ഉണങ്ങി വരണ്ടമൈശത്തുഎന്റെ ഉള്ളം നിനക്കോെി ൈോഹിക്കുനു; എന്റെ മൈഹം
നിനക്കോെി കോംക്ഷിക്കുനു.
150. സങ്കീർത്തനം 63:2അങ്ങറന നിന്റെബലവും േഹതവവും കോമണണ്ടതിനുഞോൻ വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിൽ
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നിറനമനോക്കിെിരിക്കുനു.
151. സങ്കീർത്തനം 63:3 നിന്റെ ൈെ ജീവറനക്കോൾ നലതോകുനു
; എന്റെഅധരങ്ങൾ നിറനസ്ുതതിക്കും
.
152. സങ്കീർത്തനം 63:4എന്റെ ജീവകോലം ഒറക്കെുംഞോൻഅങ്ങറന നിറനവോഴ്ത്തും; നിന്റെ നോേത്തിൽ
ഞോൻഎന്റെദകകറെ േലർത്തും.
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153. സങ്കീർത്തനം 63:5എന്റെ കിടക്കെിൽ നിറനഓർക്കെുംഞോൻരോപ്തിെോേങ്ങെിൽ നിറനധയോനിക്കെും
റെേുമമ്പോൾ
154. സങ്കീർത്തനം 63:6എന്റെ പ്പോണനു േജ്ജെും മേൈസുംറകോണ്ടുഎനമപോറല തൃപ്ിതവരുനു; എന്റെ വോെ്
സമന്തോഷേുള്ളഅധരങ്ങെോൽ നിറനസ്ുതതിക്കുനു
.
155. സങ്കീർത്തനം 63:7 നീഎനിക്കു സഹോെേോെിത്തീർനുവമലോ; നിന്റെ െിെകിൻ
നിഴലിൽഞോൻ മഘോഷിച്ചോനന്ദിക്കുനു
.
156. സങ്കീർത്തനം 63:8എന്റെ ഉള്ളം നിമനോടു പറ്റിെിരിക്കുനു; നിന്റെ വലദങ്കഎറനതോങ്ങുനു. 157.
സങ്കീർത്തനം 63:9എനോൽഅവർസവന്തനോശത്തിനോെി എനിക്കുപ്പോണഹോനി വരുത്തുവോൻ
മനോക്കുനു; അവർ ഭൂേിെുറടഅമധോഭോഗങ്ങെിമലക്കു ഇെങ്ങിമപ്പോകും
.
158. സങ്കീർത്തനം 63:10അവറര വോെിന്റെ ശക്തിക്കുഏല്ിപക്കും; കുെുനരികൾക്കുഅവർ ഇരെോയ് തീ.രും
നോേത്തിൽസതയം
159. സങ്കീർത്തനം 63:11എനോൽ രോജോവുദൈവത്തിൽ സമന്തോഷിക്കുംഅവന്റെ
റെേുനവറനലോം പുകഴും; എങ്കിലും മഭോഷ്ുകപെെുനവരുറട വോെ്അടഞ്ഞുമപോകും.
സങ്കീർത്തനം 64
160. സങ്കീർത്തനം 64:1 വമേ, എന്റെ സങ്കടത്തിൽഞോൻ കഴിക്കുനഅമപക്ഷമകൾമക്കണമേ
;
ശപ്തുഭെത്തിൽനിനുഎന്റെ ജീവറന പോലിമക്കണമേ
;
161. സങ്കീർത്തനം 64:2 ൈുഷ്ർകമ്മികെുറട ഗൂഢോമലോെനെിലും
നീതിമകടു
പ്പവർത്തിക്കുനവരുറട കലഹത്തിലുംഞോൻഅകറപ്പടോതവണ
്ണം എറനേറെച്ചു
റകോമള്ളണമേ.
162. സങ്കീർത്തനം 64:3അവർ തങ്ങെുറട നോവിറന വോൾമപോറല
േൂർച്ചെോക്കുനു; നിഷ്െകങ്കറന
ഒെിച്ചിരുനു എമേണ്ടതിനു
163. സങ്കീർത്തനം 64:4അവർദകപ്പുള്ളവോക്കോെഅസ് പ്തം റതോടുക്കെും ശങ്കിക്കോറത റപറെനുഅവറന
എയ്തുകെകെും റെേുനു.
164. സങ്കീർത്തനം 64:5 ൈുഷ്ോകരയത്തിൽഅവർ തങ്ങറെ തമനഉെപ്പിക്കുനു
; ഒെിച്ചു കണിറവക്കുവോൻ
തമ്മിൽ പെറഞ്ഞോക്കുനു
; നറമ്മആർ കോണുംഎനുഅവർ പെെുനു
.
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165. സങ്കീർത്തനം 64:6അവർ മപ്ൈോഹസൂപ് തങ്ങറെ കണ്ടുപിടിക്കുനു
; നേുക്കു ഒരുസൂക്ഷ്സമ ൂപ്തം
സോധിച്ചുമപോെിഎനു പെെുനു; ഓമരോരുത്തന്റെഅന്തരംഗവുംഹൃൈെവുംഅഗോധം തമന. 166. സങ്കീർത്തനം
64:7എനോൽദൈവംഅവറര എേും; അമ്പുറകോണ്ടുഅവർ റപെനു േുെിമവല് ക്കും
. 167. സങ്കീർത്തനം
ഇടെിവീഴുവോൻ ഇടെോകും
64:8അങ്ങറനസവന്തനോവുഅവർക്കു വിമരോധേോെിരിക്കെോൽഅവർ
; അവറര
കോണുനവറരോറക്കെും തല കുലുക്കുനു.
168. സങ്കീർത്തനം 64:9അങ്ങറനസകലേനുഷയരും ഭെറപ്പെുദൈവത്തിന്റെ പ്പവൃത്തിറെ പ്പസ്ോതവിക്കും;
അവന്റെ പ്പവൃത്തിറെഅവർ െിന്തിക്കും.
169. സങ്കീർത്തനം 64:10 നീതിേോൻ െമഹോവെിൽആനന്ദിച്ചുഅവറനശരണേോക്കും;
ഹൃൈെപരേോർത്ഥികൾ എലോവരും പുകഴും
.
സങ്കീർത്തനം 65
170. സങ്കീർത്തനം 65:1 ദൈവമേ, സീമെോനിൽ സ്ുതതി നിനക്കുമെോഗയം; നിനക്കു തമനമനർച്ച കഴിക്കുനു
.
171. സങ്കീർത്തനം 65:2 പ്പോർത്ഥന മകൾക്കുനവനോെുമള്ളോമവ, സകലജഡവും നിന്റെഅടുക്കമലക്കു വരുനു.
172. സങ്കീർത്തനം 65:3എന്റെഅകൃതയങ്ങൾഎന്റെ മനറരഅതിബലേോെിരിക്കുനു
; നീമെോഞങ്ങെുറട
അതിപ്കേങ്ങൾക്കു പരിഹോരം വരുത്തും
.
173. സങ്കീർത്തനം 65:4 നിന്റെ പ്പോകോരങ്ങെിൽ പോർമക്കണ്ടതിനുനീ തിരറഞ്ഞടുത്തുഅടുപ്പിക്കുന
നന്മറകോണ്ടു
േനുഷയൻ ഭോഗയവോൻ
; ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിശുദ്ധേന്ദിരേോെ നിന്റെആലെത്തിറല
തൃപ്ന്മത ോരോകും.
174. സങ്കീർത്തനം 65:5 ഭൂേിെുറട എലോഅെുതികൾക്കും ൈൂരത്തുള്ളസേുപ്ൈത്തിനുംആപ് ശെേോെിരിക്കുന
ഉത്തരേരുെുനു. 175.
ഞങ്ങെുറട രക്ഷെോംദൈവമേ, നീ ഭെങ്കരകോരയങ്ങെോൽ നീതിമെോറടഞങ്ങൾക്കു
സങ്കീർത്തനം 65:6അവൻബലംഅറരക്കു റകെിറക്കോണ്ടു തന്റെ
ശക്തിെോൽ പർവ് തങ്ങറെ ഉെപ്പിക്കുനു
. 176.
സങ്കീർത്തനം 65:7അവൻസേുപ്ൈങ്ങെുറട േുഴക്കവും തിരേോലകെുറട
മകോപവും ജോതികെുറട കലഹവും
ശേിപ്പിക്കുനു.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
177. സങ്കീർത്തനം 65:8 ഭൂസീേോവോസികെും നിന്റെ ലക്ഷയങ്ങൾ നിേിത്തം ഭെറപ്പടുനു; ഉൈെത്തിന്റെെും
അസ്േത നത്തിന്റെെും ൈിക്കുകറെ നീ മഘോഷിച്ചുലസിക്കുേോെോക്കുനു.
178. സങ്കീർത്തനം 65:9 നീ ഭൂേിറെ സന്ദർശിച്ചു നറനക്കുനു
; നീഅതിറനഅതയന്തം പുഷ്ടിെുള്ളതോക്കുനു;
ദൈവത്തിന്റെ നൈിെിൽ റവള്ളം നിറെഞ്ഞിരിക്കുനു
; ഇങ്ങറന നീ ഭൂേിറെ ഒരുക്കിഅവർക്കു ധോനയം
റകോടുക്കുനു.
179. സങ്കീർത്തനം 65:10 നീഅതിന്റെ ഉഴവുെോലുകറെ നറനക്കുനു; നീഅതിന്റെ കെ ഉറടച്ചുനിരത്തുനു;
േഴെോൽ നീഅതിറന കുതിർക്കുനു
; അതിറല േുെറെ നീഅനുപ്ഗഹിക്കുനു.
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180. സങ്കീർത്തനം 65:11 നീസംവത്സരറത്തനിന്റെ നന്മറകോണ്ടുഅലങ്കരിക്കുനു; നിന്റെ പോതകൾ
പുഷ്ടിറപോഴിക്കുനു.
181. സങ്കീർത്തനം 65:12 േരുഭൂേിെിറല പുല്ുപെങ്ങൾ പുഷ് ടിറപോഴിക്കുനു
; കുനുകൾ ഉലോസം ധരിക്കുനു
.
182. സങ്കീർത്തനം 65:13 മേച്ചല്ുപെങ്ങൾആെിൻ കൂെങ്ങൾറകോണ്ടുനിറെഞ്ഞിരിക്കുനു; തോഴ്വരകൾ
ധോനയംറകോണ്ടു േൂടിെിരിക്കുനു; അവർആർക്കുകെും പോടുകെും
റെേുനു.
സങ്കീർത്തനം 66
183. സങ്കീർത്തനം 66:1 സർവ് ഭൂേിെുേോെുമള്ളോമവ, ദൈവത്തിനു മഘോഷിപ്പിൻ;
184. സങ്കീർത്തനം 66:2അവന്റെ നോേത്തിന്റെ േഹതവം കീർത്തിപ്പിൻ; അവന്റെ സ്ുതതി
േഹതവീകരിപ്പിൻ. 185. സങ്കീർത്തനം 66:3 നിന്റെ പ്പവൃത്തികൾഎപ് ത ഭെങ്കരം. നിന്റെ ശക്തിെുറട
വലിപ്പത്തോൽ ശപ് തുക്കൾ നിനക്കു കീഴടങ്ങും
;
186. സങ്കീർത്തനം 66:4സർവ് ഭൂേിെും നിറനനേസ്രകിച്ചു പോടും
; അവർ നിന്റെ നോേത്തിനു കീർത്തനം പോടും
എനിങ്ങറനദൈവമത്തോടു പെവിൻ. മസലോ.
187. സങ്കീർത്തനം 66:5 വനുദൈവത്തിന്റെ പ്പവൃത്തികറെ മനോക്കുവിൻ; അവൻ േനുഷയപുപ് തന്മോമരോടുള്ള
തന്റെ പ്പവൃത്തിെിൽ ഭെങ്കരൻ.
188. സങ്കീർത്തനം 66:6അവൻസേുപ്ൈറത്തഉണങ്ങിെ നിലേോക്കി; അവർ കോൽനടെോെി നൈി
കടനുമപോെി; അവിറട നോംഅവനിൽ സമന്തോഷിച്ചു
.
189. സങ്കീർത്തനം 66:7അവൻ തന്റെ ശക്തിെോൽഎമനക്കും വോഴുനു
. അവന്റെ കണ്ണു ജോതികറെ
മനോക്കുനു; േത്സരക്കോർ തങ്ങറെ തമനഉെർത്തരുമത
. മസലോ.
190. സങ്കീർത്തനം 66:8 വംശങ്ങമെ, നമ്മുറടദൈവറത്തവോഴ്ത്തുവിൻ; അവന്റെ സ്ുതതിറെ ഉച്ചത്തിൽ
മകൾപ്പിപ്പിൻ.
191. സങ്കീർത്തനം 66:9അവൻ നറമ്മ ജീവമനോറട കോക്കുനു
; നമ്മുറട കോലടികൾ വഴുതുവോൻ
സമ്മതിക്കുനതുേില.
192. സങ്കീർത്തനം 66:10ദൈവമേ, നീഞങ്ങറെ പരിമശോധിച്ചിരിക്കുനു; റവള്ളിഊതിക്കഴിക്കുമമ്പോറല നീ
ഞങ്ങറെഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുനു.
193. സങ്കീർത്തനം 66:11 നീഞങ്ങറെ വലെിൽഅകറപ്പടുത്തി; ഞങ്ങെുറട േുതുകത്തു ഒരു വലിെ ഭോരം
റവച്ചിരിക്കുനു.
194. സങ്കീർത്തനം 66:12 നീ േനുഷയറരഞങ്ങെുറട തലമേൽ കെെിഓടിക്കുേോെോക്കി
; ഞങ്ങൾ തീെിലും
റവള്ളത്തിലും കൂടി
കടമക്കണ്ടിവനു; എങ്കിലും നീഞങ്ങറെസേൃദ്ധിെിമലക്കു റകോണ്ടുവനിരിക്കുനു. 195. സങ്കീർത്തനം 66:13ഞോൻ
മഹോേെോഗങ്ങെുംറകോണ്ടു നിന്റെആലെത്തിമലക്കു വരും; എന്റെ മനർച്ചകറെഞോൻ നിനക്കു കഴിക്കും
.
196. സങ്കീർത്തനം 66:14ഞോൻ കഷ് ടത്തിൽആെിരുനമപ്പോൾഅവറെ
എന്റെഅധരങ്ങെോൽ ഉച്ചരിച്ചു
, എന്റെ
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വോെോൽ മനർനു.
197. സങ്കീർത്തനം 66:15ഞോൻആെുറകോറ്റന്മോരുറട റസൌരഭയവോസനമെോടു
കൂറട തടിപ്പിച്ച േൃഗങ്ങറെ
നിനക്കു മഹോേെോഗം കഴിക്കും; ഞോൻ കോെകറെെും മകോലോെുറകോറ്റന്മോറരെുംഅർപ്പിക്കും
. മസലോ. 198.
സങ്കീർത്തനം 66:16സകലഭക്തന്മോരുേോെുമള്ളോമര, വനു മകൾപ്പിൻ; അവൻ എന്റെ പ്പോണനു മവണ്ടി
റെയ്തതുഞോൻ വിവരിക്കോം
.
199. സങ്കീർത്തനം 66:17ഞോൻഎന്റെ വോെ്റകോണ്ടുഅവമനോടു
നിലവിെിച്ചു; എന്റെ നോവിമന്മൽഅവന്റെ
പുകഴ്ചഉണ്ടോെിരുനു.
200. സങ്കീർത്തനം 66:18ഞോൻഎന്റെഹൃൈെത്തിൽഅകൃതയം കരുതിെിരുനുറവങ്കിൽ
കർത്തോവു മകൾക്കെിലോെിരുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
201. സങ്കീർത്തനം 66:19എനോൽദൈവം മകെിരിക്കുനു
; എന്റെ പ്പോർത്ഥനോശബ് ദം
പ്ശദ്ധിച്ചിരിക്കുനു; 202. സങ്കീർത്തനം 66:20എന്റെ പ്പോർത്ഥന തള്ളിക്കെെോറതെും തന്റെ ൈെ
എങ്കൽനിനു എടുത്തുകെെോറതെും ഇരിക്കുനദൈവം വോഴ് ത്തറപ്പടുേോെോകറെ
.
സങ്കീർത്തനം 67
203. സങ്കീർത്തനം 67:1 ദൈവം നമമ്മോടു കൃപ റെയ്തു നറമ്മഅനുപ്ഗഹിക്കുേോെോകറെ; അവൻ തന്റെ േുഖറത്ത
നമ്മുറടമേൽ പ്പകോശിപ്പിക്കുേോെോകറെ
. മസലോ.
204. സങ്കീർത്തനം 67:2 നിന്റെ വഴി ഭൂേിെിലും നിന്റെ രക്ഷസകലജോതികെുറട ഇടെിലുംഅെിമെണ്ടതിനു തമന.
205. സങ്കീർത്തനം 67:3ദൈവമേ, ജോതികൾ നിറനസ്ുതതിക്കും
; സകലജോതികെും
നിറനസ്ുതതിക്കും. 206. സങ്കീർത്തനം 67:4 ജോതികൾസമന്തോഷിച്ചു മഘോഷിച്ചുലസിക്കും; നീ
വംശങ്ങറെ മനമരോറട വിധിച്ചു ഭൂേിെിറല ജോതികറെ ഭരിക്കുനുവമലോ. മസലോ.
207. സങ്കീർത്തനം 67:5ദൈവമേ ജോതികൾ നിറനസ്ുതതിക്കും
; സകല
ജോതികെും നിറനസ്ുതതിക്കും. 208. സങ്കീർത്തനം 67:6 ഭൂേിഅതിന്റെഅനുഭവം തനിരിക്കുനു; ദൈവം,
നമ്മുറടദൈവം തമന, നറമ്മ അനുപ്ഗഹിക്കും.
209. സങ്കീർത്തനം 67:7ദൈവം നറമ്മഅനുപ്ഗഹിക്കും; ഭൂേിെുറടഅെുതികൾ ഒറക്കെുംഅവറന ഭെറപ്പടും.
സങ്കീർത്തനം 68
210. സങ്കീർത്തനം 68:1 ദൈവംഎഴുമനല്ക്കുനു; അവന്റെ ശപ്തുക്കൾ െിതെിമപ്പോകുനു; അവറന
പറകക്കുനവരുംഅവന്റെ േുമ്പിൽ നിനുഓടിമപ്പോകുനു
.
211. സങ്കീർത്തനം 68:2 പുക പതെിമപ്പോകുനതുമപോറല നീഅവറര പതെിക്കുനു; തീെിങ്കൽ റേഴുകു
ഉരുകുനതുമപോറല ൈുഷ്ടന്മോർദൈവസനിധിെിൽ നശിക്കുനു
.
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212. സങ്കീർത്തനം 68:3എങ്കിലും നീതിേോന്മോർ സമന്തോഷിച്ചുദൈവസനിധിെിൽ ഉലസിക്കും
; അമത, അവർ
സമന്തോഷമത്തോറടആനന്ദിക്കും.
213. സങ്കീർത്തനം 68:4ദൈവത്തിനു പോടുവിൻ, അവന്റെ നോേത്തിനു സ്ുതതി പോടുവിൻ;
േരുഭൂേിെിൽകൂടി വോഹനമേെി വരുനവനു വഴി നിരത്തുവിൻ
; െോഹ്എനോകുനുഅവന്റെ നോേം;
അവന്റെ േുമ്പിൽ ഉലസിപ്പിൻ.
214. സങ്കീർത്തനം 68:5ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധനിവോസത്തിൽഅനോഥന്മോർക്കു പിതോവും
വിധവേോർക്കു നയോെപോലകനുംആകുനു
.
215. സങ്കീർത്തനം 68:6ദൈവംഏകോകികറെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുേോെോക്കുനു
; അവൻബദ്ധന്മോറര
പോർക്കും. 216.
വിടുവിച്ചു റസൌഭോഗയത്തിലോക്കുനു; എനോൽ േത്സരികൾ വരണ്ടമൈശത്തു
സങ്കീർത്തനം 68:7ദൈവമേ, നീ നിന്റെ ജനത്തിനു േുമ്പോെി പുെറപ്പെു േരുഭൂേിെിൽകൂടി
നടറകോണ്ടമപ്പോൾ - മസലോ 217. സങ്കീർത്തനം 68:8 ഭൂേി കുലുങ്ങി, ആകോശംദൈവസനിധിെിൽ റപോഴിഞ്ഞു; ഈസീനോെി
െിപ്സോമെലിന്റെദൈവേോെദൈവത്തിന്റെ േുമ്പിൽ കുലുങ്ങിമപ്പോെി
.
218. സങ്കീർത്തനം 68:9ദൈവമേ, നീ ധോരോെം േഴ
റപേിച്ചുക്ഷീണിച്ചിരുനനിന്റെഅവകോശറത്തതണുപ്പിച്ചു. 219. സങ്കീർത്തനം 68:10 നിന്റെ കൂെംഅതിൽ പോർത്തു;
ദൈവമേ, നിന്റെ ൈെെോൽ നീഅതു എെിെവർക്കുമവണ്ടി ഒരുക്കിറവച്ചു
.
220. സങ്കീർത്തനം 68:11 കർത്തോവുആജ്ഞറകോടുക്കുനു; സുവോർത്തോൈൂതികൾ വലിമെോരു
ഗണേോകുനു. 221. സങ്കീർത്തനം 68:12ദസനയങ്ങെുറട രോജോക്കന്മോർഓടുനു, ഓടുനു; വീെിൽ
പോർക്കുനവൾ കവർച്ച പങ്കിടുനു
.
222. സങ്കീർത്തനം 68:13 നിങ്ങൾ റതോഴുത്തുകെുറട ഇടെിൽ
കിടക്കുമമ്പോൾ പ്പോവിന്റെ െിെകു
റവള്ളിറകോണ്ടുംഅതിന്റെ തൂവലുകൾദപറമ്പോനുറകോണ്ടും റപോതിഞ്ഞിരിക്കുനതുമപോറല
ആകുനു.
223. സങ്കീർത്തനം 68:14സർവ് ശക്തൻഅവിറട രോജോക്കന്മോറര
െിതെിച്ചമപ്പോൾ
സല്മേോനിൽഹിേം റപേുകെോെിരുനു
.
224. സങ്കീർത്തനം 68:15ബോശോൻ പർവ് തംദൈവത്തിന്റെ പർവ് തംആകുനു. ബോശോൻ
പർവ് തം റകോടുേുടികമെെിെ പർവ് തേോകുനു
.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
225. സങ്കീർത്തനം 68:16 റകോടുേുടികമെെിെ പർവ് തങ്ങമെ, ദൈവം വസിപ്പോൻ ഇച
്ഛിച്ചിരിക്കുനപർവ് തറത്ത
വസിക്കും.
നിങ്ങൾ സ് ർപ ദ്ധിച്ചുമനോക്കുനതുഎന്തു
? െമഹോവഅതിൽ എമനക്കും

226. സങ്കീർത്തനം 68:17ദൈവത്തിന്റെ രഥങ്ങൾആെിരേോെിരവും മകോടിമകോടിെുേോകുനു; കർത്തോവു
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അവരുറട ഇടെിൽ, സീനോെിൽ, വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിൽ തമന.
227. സങ്കീർത്തനം 68:18 നീ ഉെരത്തിമലക്കു കെെി, ബദ്ധന്മോറര പിടിച്ചു റകോണ്ടുമപോെി; െോഹ്എനദൈവം
അവിറട വസിമക്കണ്ടതിനു നീ േനുഷയമരോടു, േത്സരികമെോടു തമന, കോഴ്ചവോങ്ങിെിരിക്കുനു. 228.
സങ്കീർത്തനം 68:19 നമ്മുറട രക്ഷെോകുനദൈവേോെി, നോൾമതോെും നമ്മുറട ഭോരങ്ങറെ െുേക്കുന
കർത്തോവു വോഴ് ത്തറപ്പടുേോെോകറെ
. മസലോ.
229. സങ്കീർത്തനം 68:20ദൈവം നേുക്കു ഉദ്ധോരണങ്ങെുറടദൈവംആകുനു; േരണത്തിൽനിനുള്ള
നീക്കുമപോക്കുകൾ കർത്തോവോെ െമഹോറവക്കുള്ളവ തമന
.
230. സങ്കീർത്തനം 68:21അമത, ദൈവം തന്റെ ശപ്തുക്കെുറട തലെും തന്റെഅകൃതയത്തിൽ നടക്കുനവന്റെ
മരോേേുള്ളറനെുകെും തകർത്തുകെെും.
231. സങ്കീർത്തനം 68:22 നീ നിന്റെ ശപ്തുക്കെുറട രക്തത്തിൽ കോൽ േുമക്കണ്ടതിനുംഅവരുറട േോംസത്തിൽ
നിന്റെ നോെ്ക്കെുറട നോവിനുഓഹരി കിമെണ്ടതിനും
232. സങ്കീർത്തനം 68:23ഞോൻഅവറരബോശോനിൽനിനു േടക്കിവരുത്തും
;
സേുപ്ൈത്തിന്റെ ആഴങ്ങെിൽനിനുഅവറര േടക്കിവരുത്തും
.
233. സങ്കീർത്തനം 68:24ദൈവമേ, അവർ നിന്റെഎഴുറനള്ളത്തുകണ്ടു
; എന്റെദൈവവും
രോജോവുേോെവന്റെ വിശുദ്ധേന്ദിരമത്തക്കുള്ളഎഴുറനള്ളത്തു തമന.
234. സങ്കീർത്തനം 68:25സംഗീതക്കോർ േുമ്പിൽ നടനു
; വീണക്കോർ പിമ്പിൽ നടനു
; തപ്പുറകോെുന
കനയകേോർ ഇരുപുെവും നടനു
.
235. സങ്കീർത്തനം 68:26 െിപ്സോമെലിന്റെ ഉെവിൽനിനുമള്ളോമര, സഭോമെോഗങ്ങെിൽ നിങ്ങൾ
കർത്തോവോെ ദൈവറത്തവോഴ് ത്തു
. വിൻ
236. സങ്കീർത്തനം 68:27അവിറടഅവരുറട നോെകനോെ റെെിെ റബനയോേീനും റെഹൂൈോപ്പഭുക്കന്മോരും
അവരുറട സംഘവും റസബൂലൂൻ പ്പഭുക്കന്മോരും നഫ്ോതലിപ്പഭുക്കന്മോരും. ഉണ്ടു
237. സങ്കീർത്തനം 68:28 നിന്റെദൈവം നിനക്കുബലം കല്ിപച്ചിരിക്കുനു; ദൈവമേ, നീഞങ്ങൾക്കു മവണ്ടി
പ്പവർത്തിച്ചതുസ്ഥിരറപ്പടുമത്തണമേ.
238. സങ്കീർത്തനം 68:29 റെരൂശമലേിലുള്ളനിന്റെ േന്ദിരംനിേിത്തം രോജോക്കന്മോർ നിനക്കു കോഴ് ച
റകോണ്ടുവരും.
239. സങ്കീർത്തനം 68:30ഞോങ്ങണെുറട ഇടെിറല ൈുഷ്ടജന്തുവിറനെും ജോതികൾ റവള്ളിവോെങ്ങമെോടുകൂറട
വനു കീഴടങ്ങുംവറരഅവരുറട കോെക്കൂെറത്തെും പശുക്കിടോക്കറെെും ശോസിമക്കണമേ;
െുദ്ധതല്രപന്മോരോെ ജോതികറെ െിതെിമക്കണമേ.
240. സങ്കീർത്തനം 68:31 േിപ്സെീേിൽനിനു േഹത്തുക്കൾ വരും
; കൂശ്മവഗത്തിൽ തന്റെദകകറെ
ദൈവത്തിങ്കമലക്കു നീെും.
241. സങ്കീർത്തനം 68:32 ഭൂേിെിറല രോജയങ്ങറെദൈവത്തിനു

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
President

Daniel Mathew
Secretary

(516) 413-6609

(516) 582-2463

Ashish Johnson
Treasurer
(516) 244-1034

പോെുപോടുവിൻ; കർത്തോവിനു കീർത്തനം റെെ്വിൻ. മസലോ.
242. സങ്കീർത്തനം 68:33 പുരോതനസവർഗ് ഗോധിസവർഗ
്ഗ ങ്ങെിൽ വോഹനമേെുനവനു പോടുവിൻ!
ഇതോ, അവൻ തന്റെ ശബ് ദറത്ത
, ബലമേെിമെോരു ശബ്ദറത്തമകൾപ്പിക്കുനു.
243. സങ്കീർത്തനം 68:34ദൈവത്തിനു ശക്തി റകോടുപ്പിൻ; അവന്റെ േഹിേ െിപ്സോമെലിമന്മലുംഅവന്റെ
ബലം മേഘങ്ങെിലും വിെങ്ങുനു.
244. സങ്കീർത്തനം 68:35ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിൽ നിനു നീ ഭെങ്കരനോെ്വിെങ്ങുനു;
െിപ്സോമെലിന്റെദൈവം തന്റെ ജനത്തിനു ശക്തിെുംബലവും റകോടുക്കുനു. ദൈവം
വോഴ്ത്തറപ്പടുേോെോകറെ.
സങ്കീർത്തനം 69
245. സങ്കീർത്തനം 69:1 ദൈവമേ, എറനരക്ഷിമക്കണമേ; റവള്ളംഎന്റെ പ്പോണമനോെംഎത്തിെിരിക്കുനു. 246.
സങ്കീർത്തനം 69:2ഞോൻ നിലെിലോത്തആഴേുള്ളമെറ്റിൽ തോഴുനു
; ആഴേുള്ളറവള്ളത്തിൽഞോൻ
േുങ്ങിമപ്പോകുനു; പ്പവോഹങ്ങൾഎറനകവിറഞ്ഞോഴുകുനു.
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247. സങ്കീർത്തനം 69:3എന്റെ നിലവിെിെോൽഞോൻ തെർനിരിക്കുനു; എന്റെ റതോണ്ടഉണങ്ങിെിരിക്കുനു;
ഞോൻഎന്റെദൈവറത്തപ്പതീക്ഷിച്ചുഎന്റെ കണ
.
്ണു േങ്ങിമപ്പോകുനു
248. സങ്കീർത്തനം 69:4 കോരണംകൂടോറതഎറനപറകക്കുനവർ എന്റെതലെിറല മരോേത്തിലും
അധികേോകുനു; വൃഥോഎനിക്കു ശപ്തുക്കെോെി എറനസംഹരിപ്പോൻ ഭോവിക്കുനവർ റപരുകിെിരിക്കുനു
;
ഞോൻ കവർച്ചറെേോത്തതു തിരിറക റകോടുമക്കണ്ടിവരുനു
.
249. സങ്കീർത്തനം 69:5ദൈവമേ, നീഎന്റെ മഭോഷതവംഅെിെുനു; എന്റെഅകൃതയങ്ങൾ നിനക്കു
േെവോെിരിക്കുനില.
250. സങ്കീർത്തനം 69:6ദസനയങ്ങെുറട െമഹോവെോെ കർത്തോമവ, നിങ്കൽപ്പതയോശറവക്കുനവർ
എന്റെ നിേിത്തം ലജ്ജിച്ചുമപോകരുമത; െിപ്സോമെലിന്റെദൈവമേ, നിറനഅമനവഷിക്കുനവർ എന്റെ
നിേിത്തം നോണിച്ചുമപോകരുമത.
251. സങ്കീർത്തനം 69:7 നിന്റെ നിേിത്തംഞോൻ നിന്ദ വഹിച്ചു
; ലജ്ജഎന്റെ േുഖറത്തേൂടിെിരിക്കുനു. 252.
സങ്കീർത്തനം 69:8എന്റെ സമഹോൈരന്മോർക്കുഞോൻ പരമൈശിെുംഎന്റെഅമ്മെുറട
േക്കൾക്കുഅനയനും
ആെി തീർനിരിക്കുനു.
253. സങ്കീർത്തനം 69:9 നിന്റെആലെറത്തക്കുെിച്ചുള്ളഎരിവുഎറനതിനുകെഞ്ഞു; നിറന
നിന്ദിക്കുനവരുറട നിന്ദഎന്റെ മേൽ വീണിരിക്കുനു
.
254. സങ്കീർത്തനം 69:10ഞോൻ കരഞ്ഞു ഉപവോസത്തോൽആത്മതപനം
റെയ്തു. അതുംഎനിക്കു
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നിന്ദെോയ്തീർനു; 255. സങ്കീർത്തനം 69:11ഞോൻ രെുശീല എന്റെ ഉടുപ്പോക്കി
; ഞോൻഅവർക്കു
പഴറഞ്ചോലോയ്തീർനു. 256. സങ്കീർത്തനം 69:12 പെണവോതിൽക്കൽ ഇരിക്കുനവർ എറനക്കുെിച്ചുസലോപിക്കുനു
;
ഞോൻ േൈയപന്മോരുറട പോെോെിരിക്കുനു
.
257. സങ്കീർത്തനം 69:13ഞോമനോ െമഹോമവ, പ്പസോൈകോലത്തു നിമനോടു പ്പോർത്ഥിക്കുനു; ദൈവമേ,
നിന്റെ ൈെെുറടബഹുതവത്തോൽ, നിന്റെ രക്ഷോവിശവസ്തത െോൽ തമന, എനിക്കുത്തരേരുമെണമേ. 258.
സങ്കീർത്തനം 69:14 മെറ്റിൽനിനുഎറനകെമറ്റണമേ; ഞോൻ തോണുമപോകരുമത
; എറന പറകക്കുനവരുറട
കേിൽനിനുംആഴേുള്ളറവള്ളത്തിൽനിനുംഎറനവിടുവിമക്കണമേ. 259. സങ്കീർത്തനം 69:15
ജലപ്പവോഹംഎന്റെ േീറത കവിെരുമത; ആഴംഎറനവിഴുങ്ങരുമത; കുഴിഎറന അറടച്ചുറകോള്ളുകെുേരുമത.
260. സങ്കീർത്തനം 69:16 െമഹോമവ, എനിക്കുത്തരേരുമെണമേ; നിന്റെ ൈെ നലതമലോ; നിന്റെ
കരുണെുറട ബഹുതവപ്പകോരം എങ്കമലക്കു തിരിമെണമേ;
261. സങ്കീർത്തനം 69:17അടിെനു തിരുേുഖം േറെക്കരുമത; ഞോൻ കഷ് ടത്തിൽ ഇരിക്കെോൽ മവഗത്തിൽ
എനിക്കു ഉത്തരേരുമെണമേ.
262. സങ്കീർത്തനം 69:18എന്റെ പ്പോണമനോടുഅടുത്തുവനുഅതിറന വീണ്ടുറകോമള്ളണമേ; എന്റെ
ശപ്തുക്കൾനിേിത്തംഎറനവീറണ്ടടുമക്കണമേ.
263. സങ്കീർത്തനം 69:19എനിക്കുള്ളനിന്ദെും ലജ്ജെുംഅപേോനവും നീഅെിെുനു; എന്റെദവരികൾ
എലോവരും നിന്റെ ൈൃഷ്ടിെിൽ ഇരിക്കുനു
.
264. സങ്കീർത്തനം 69:20 നിന്ദഎന്റെഹൃൈെറത്തതകർത്തു, ഞോൻഏറ്റവും വിഷോൈിച്ചിരിക്കുനു
; വലവനും
സഹതോപം മതോനുമേോ എനുഞോൻ മനോക്കിറക്കോണ്ടിരുനു
; ആർക്കും മതോനിെില;
ആശവസിപ്പിക്കുനവരുമണ്ടോഎനും മനോക്കിറക്കോണ്ടിരുനു; ആറരെും കണ്ടിലതോനും.
265. സങ്കീർത്തനം 69:21അവർ എനിക്കു തിനുവോൻദകപ്പു തനു
; എന്റെ ൈോഹത്തിനുഅവർഎനിക്കു
റെോെുക്കകുടിപ്പോൻ തനു.
266. സങ്കീർത്തനം 69:22അവരുറട മേശഅവരുറട േുമ്പിൽ കണിെോെുംഅവർ
സുഖമത്തോടിരിക്കുമമ്പോൾ
കുടുക്കോെും തീരറെ.
267. സങ്കീർത്തനം 69:23അവരുറട കണ്ണു കോണോതവണ്ണം ഇരുണ്ടുമപോകറെ; അവരുറടഅര
എമപ്പോഴും ആടുേോെോമക്കണമേ.
268. സങ്കീർത്തനം 69:24 നിന്റെ മപ്കോധംഅവരുറടമേൽ പകമരണമേ
. നിന്റെ
ഉപ്ഗമകോപംഅവറര പിടിക്കുേോെോകറെ.
269. സങ്കീർത്തനം 69:25അവരുറട വോസസ്ഥലം ശൂനയേോെിമപ്പോകറെ; അവരുറട
കൂടോരങ്ങെിൽആരും പോർക്കോതിരിക്കറെ.
270. സങ്കീർത്തനം 69:26 നീ ൈണ്ഡിപ്പിച്ചവറനഅവർ ഉപപ്ൈവിക്കുനു
; നീ േുെിമവല്ിപച്ചവരുറട
മവൈനറെഅവർ വിവിരക്കുനു
.
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271. സങ്കീർത്തനം 69:27അവരുറടഅകൃതയമത്തോടുഅകൃതയം കൂമെണമേ; നിന്റെ നീതിറെഅവർ
പ്പോപിക്കരുമത.
272. സങ്കീർത്തനം 69:28 ജീവന്റെ പുസ്കത ത്തിൽനിനുഅവറര േോെിച്ചുകെമെണമേ; നീതിേോന്മോമരോടുകൂറട
അവറര എഴുതരുമത.
273. സങ്കീർത്തനം 69:29ഞോമനോഎെിെവനും ൈുുഃഖിതനുംആകുനു; ദൈവമേ, നിന്റെ രക്ഷഎറന
ഉെർത്തുേോെോകറെ.
274. സങ്കീർത്തനം 69:30ഞോൻ പോമെോറടദൈവത്തിന്റെ നോേറത്തസ്ുതതിക്കും
;
സ്മതോപ്തമത്തോറടഅവറന േഹതവറപ്പടുത്തും.
275. സങ്കീർത്തനം 69:31അതു െമഹോറവക്കു കോെറെക്കോെും റകോമ്പും കുെമ്പും ഉള്ളേൂരിറെക്കോെും
പ്പസോൈകരേോകും.
276. സങ്കീർത്തനം 69:32 റസൌേയതെുള്ളവർഅതു കണ്ടുസമന്തോഷിക്കും
; ദൈവറത്തഅമനവഷിക്കുനവമര,
നിങ്ങെുറടഹൃൈെം ജീവിക്കറെ.
277. സങ്കീർത്തനം 69:33 െമഹോവ ൈരിപ്ൈന്മോരുറട പ്പോർത്ഥന മകൾക്കുനു;
തന്റെബദ്ധന്മോറര നിന്ദിക്കുനതുേില;
278. സങ്കീർത്തനം 69:34ആകോശവും ഭൂേിെുംസേുപ്ൈങ്ങെുംഅവെിൽ െരിക്കുന സകലവുംഅവറന
സ്ുതതിക്കറെ.
279. സങ്കീർത്തനം 69:35ദൈവംസീമെോറന രക്ഷിക്കും; അവൻ റെഹൂൈോനഗരങ്ങറെ പണിെും; അവർ
അവിറട പോർത്തുഅതിറനദകവശേോക്കും.
280. സങ്കീർത്തനം 69:36അവന്റെ ൈോസന്മോരുറട സന്തതിഅതിറനഅവകോശേോക്കും; അവന്റെ
നോേറത്ത സ്മനഹിക്കുനവർഅതിൽ വസിക്കും
.
സങ്കീർത്തനം 70
281. സങ്കീർത്തനം 70:1 ദൈവമേ, എറനവിടുവിപ്പോൻ, െമഹോമവ, എറനസഹോെിപ്പോൻ മവഗം വമരണമേ
.
282. സങ്കീർത്തനം 70:2എനിക്കു പ്പോണഹോനി വരുത്തുവോൻ മനോക്കുനവർ ലജ്ജിച്ചു പ് ഭേിച്ചുമപോകറെ
;
എന്റെ അനർത്ഥത്തിൽസമന്തോഷിക്കുനവർ പിന്തിരിഞ്ഞുഅപേോനംഏൽക്കറെ
.
283. സങ്കീർത്തനം 70:3 നനോെി നനോെിഎനു പെെുനവർ തങ്ങെുറട
നോണംനിേിത്തം പിന്തിരിഞ്ഞു
മപോകറെ.
284. സങ്കീർത്തനം 70:4 നിറനഅമനവഷിക്കുനവറരോറക്കെും നിനിൽആനന്ദിച്ചുസമന്തോഷിക്കറെ; നിന്റെ
രക്ഷറെ ഇച്ഛിക്കുനവർ: ദൈവം േഹതവേുള്ളവറനനു എമപ്പോഴും പെെറെ.
285. സങ്കീർത്തനം 70:5ഞോമനോഎെിെവനും ൈരിപ്ൈനുംആകുനു; ദൈവമേ, എന്റെഅടുക്കൽ
മവഗം വമരണമേ; നീ തമനഎന്റെ സഹോെവുംഎറനവിടുവിക്കുനവനുംആകുനു; െമഹോമവ,
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തോേസിക്കരുമത,
സങ്കീർത്തനം 71
286. സങ്കീർത്തനം 71:1 െമഹോവ, ഞോൻ നിനിൽആപ് ശെിക്കുനു; ഞോൻ ഒരുനോെും
ലജ്ജിച്ചുമപോകരുമത. 287. സങ്കീർത്തനം 71:2 നിന്റെ നീതിനിേിത്തംഎറന ഉദ്ധരിച്ചു വിടുവിമക്കണമേ; നിന്റെ
റെവിഎങ്കമലക്കു െോെിച്ചുഎറനരക്ഷിമക്കണമേ.
288. സങ്കീർത്തനം 71:3ഞോൻഎമപ്പോഴും വനു പോർമക്കണ്ടതിനുനീഎനിക്കു
ഉെപ്പുള്ളപോെെോെിരിമക്കണമേ; എറനരക്ഷിപ്പോൻ നീ കല്ിപച്ചിരിക്കുനു
; നീഎന്റെ പോെെുംഎന്റെ
മകോെെുംആകുനുവമലോ. 289. സങ്കീർത്തനം 71:4എന്റെദൈവമേ, ൈുഷ്ടന്റെ കേിൽനിനും നീതിമകടും
പ്കൂരതെും ഉള്ളവന്റെ കേിൽ നിനുംഎറനവിടുവിമക്കണമേ
.
290. സങ്കീർത്തനം 71:5 െമഹോവെോെ കർത്തോമവ, നീഎന്റെ പ്പതയോശെോകുനു; ബോലയംേുതൽ
നീഎന്റെ ആപ്ശെം തമന.
291. സങ്കീർത്തനം 71:6 ഗർഭംേുതൽ നീ എറനതോങ്ങിെിരിക്കുനു
; എന്റെഅമ്മെുറട ഉൈരത്തിൽനിനു
എറനഎടുത്തവൻ നീ തറന; എന്റെ സ്ുതതിഎമപ്പോഴും നിറനക്കുെിച്ചോകുനു;
292. സങ്കീർത്തനം 71:7ഞോൻ പലർക്കും ഒരത്ഭുതംആെിരിക്കുനു
; നീഎന്റെബലേുള്ളസമങ്കതേോകുനു. 293.
സങ്കീർത്തനം 71:8എന്റെ വോെ്നിന്റെ സ്ുതതിറകോണ്ടും ഇടവിടോറത നിന്റെ പ്പശംസറകോണ്ടും
നിെഞ്ഞിരിക്കുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
294. സങ്കീർത്തനം 71:9 വോർദ്ധകയകോലത്തു നീഎറനതള്ളിക്കെെരുമത
; ബലംക്ഷെിക്കുമമ്പോൾഎറന
ഉമപക്ഷിക്കെുേരുമത.
295. സങ്കീർത്തനം 71:10എന്റെ ശപ്തുക്കൾഎറനക്കുെിച്ചു സംസോരിക്കുനു; എന്റെ പ്പോണഹോനിക്കോെി
കോത്തിരിക്കുനവർ കൂടിെോമലോെിക്കുനു
.
296. സങ്കീർത്തനം 71:11ദൈവംഅവറന ഉമപക്ഷിച്ചിരിക്കുനു; പിന്തുടർനു പിടിപ്പിൻ; വിടുവിപ്പോൻആരുേില
എനുഅവർ പെെുനു
.
297. സങ്കീർത്തനം 71:12ദൈവമേ, എമനോടുഅകനിരിക്കരുമത; എന്റെദൈവമേ, എറനസഹോെിപ്പോൻ
മവഗം വമരണമേ.
298. സങ്കീർത്തനം 71:13എന്റെ പ്പോണനു വിമരോധികെോെവർ ലജ്ജിച്ചു നശിച്ചുമപോകറെ; എനിക്കുഅനർത്ഥം
അമനവഷിക്കുനവർ നിന്ദറകോണ്ടും ലജ്ജറകോണ്ടും േൂടിമപ്പോകറെ
.
299. സങ്കീർത്തനം 71:14ഞോമനോഎമപ്പോഴും പ്പതയോശിക്കും; ഞോൻ മേല് ക്കുമേൽ നിറനസ്ുതതിക്കും
.
300. സങ്കീർത്തനം 71:15എന്റെ വോെ്ഇടവിടോറത നിന്റെ നീതിറെെും രക്ഷറെെും വർണ
്ണിക്കും; അവെുറട
സംഖയഎനിക്കുഅെിഞ്ഞുകൂടോ.
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301. സങ്കീർത്തനം 71:16ഞോൻ െമഹോവെോെ കർത്തോവിന്റെ
വീരയപ്പവൃത്തികമെോടുകൂറട വരും; നിന്റെ നീതിറെ േോപ്തംഞോൻ കീർത്തിക്കും.
302. സങ്കീർത്തനം 71:17ദൈവമേ, എന്റെബോലയംേുതൽ നീഎറനഉപമൈശിച്ചിരിക്കുനു
; ഇനുവറരഞോൻ
നിന്റെഅത്ഭുതപ്പവൃത്തികറെഅെിെിച്ചുേിരിക്കുനു.
303. സങ്കീർത്തനം 71:18ദൈവമേ, അടുത്തതലേുെമെോടുഞോൻ നിന്റെ ഭുജറത്തെും വരുവോനുള്ള എലോവമരോടും
നിന്റെ വീരയപ്പവൃത്തിറെെുംഅെിെിക്കുമവോെം വോർദ്ധകയവും നരെും ഉള്ളകോലത്തും
എറനഉമപക്ഷിക്കരുമത.
304. സങ്കീർത്തനം 71:19ദൈവമേ, നിന്റെ നീതിെുംഅതയുനതേോെിരിക്കുനു; േഹോകോരയങ്ങറെ
പ്പവർത്തിച്ചിെുള്ളദൈവമേ, നിമനോടു തുലയൻആരുള്ളു?
305. സങ്കീർത്തനം 71:20അനവധി കഷ്ടങ്ങെുംഅനർത്ഥങ്ങെുംഞങ്ങറെ കോണുേോെോക്കിെവമന, നീഞങ്ങറെ
വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും; ഭൂേിെുറടആഴങ്ങെിൽനിനുഞങ്ങറെ തിരിറക കെറ്റും.
306. സങ്കീർത്തനം 71:21 നീഎന്റെ േഹതവം വർദ്ധിപ്പിച്ചുഎറനവീണ്ടുംആശവസിപ്പിമക്കണമേ. 307.
സങ്കീർത്തനം 71:22എന്റെദൈവമേ, ഞോനും വീണറകോണ്ടു നിറനെും നിന്റെ വിശവസ്തത റെെും
സ്ുതതിക്കും; െിപ്സോമെലിന്റെ പരിശുദ്ധനോെുമള്ളോമവ, ഞോൻ കിനരംറകോണ്ടു നിനക്കു
സ്ുതതിപോടും. 308. സങ്കീർത്തനം 71:23ഞോൻ നിനക്കു സ്ുതതിപോടുമമ്പോൾഎന്റെഅധരങ്ങെും
നീ വീറണ്ടടുത്തഎന്റെ പ്പോണനും മഘോഷിച്ചോനന്ദിക്കും.
309. സങ്കീർത്തനം 71:24എന്റെ നോവും ഇടവിടോറത നിന്റെ നീതിറെക്കുെിച്ചുസംസോരിക്കും; എനിക്കു
അനർത്ഥംഅമനവഷിക്കുനവർ ലജ്ജിച്ചു പ് ഭേിച്ചുമപോെിരിക്കുനു
.
സങ്കീർത്തനം 72
310. സങ്കീർത്തനം 72:1 ദൈവമേ, രോജോവിനു നിന്റെ നയോെവും രോജകുേോരനു നിന്റെ നീതെും നല്മകണമേ.
നിന്റെഎെിെവറര നയോെമത്തോടും കൂറട
311. സങ്കീർത്തനം 72:2അവൻ നിന്റെ ജനറത്തനീതിമെോടും
പരിപോലിക്കറെ.
312. സങ്കീർത്തനം 72:3 നീതിെോൽ പർവ് തങ്ങെിലും കുനുകെിലും
ജനത്തിനുസേോധോനം വിെെറെ. 313.
സങ്കീർത്തനം 72:4
ജനത്തിൽഎെിെവർക്കുഅവൻ നയോെം പോലിച്ചുറകോടുക്കറെ
; ൈരിപ്ൈജനറത്തഅവൻ രക്ഷിക്കെും
പീഡിപ്പിക്കുനവറന തകർത്തുകെകെും റെേറെ;
314. സങ്കീർത്തനം 72:5സൂരയെപ്ന്ദന്മോരുള്ളകോലമത്തോെവുംഅവർ തലേുെതലേുെെോെി നിറനഭെറപ്പടറെ. 315.
സങ്കീർത്തനം 72:6അരിഞ്ഞപുല്ുപെത്തു റപേുനേഴമപോറലെും ഭൂേിറെ നറനക്കുന വന്മഴമപോറലെും അവൻ
ഇെങ്ങിവരറെ.
316. സങ്കീർത്തനം 72:7അവന്റെ കോലത്തു നീതിേോന്മോർ തറഴക്കറെ; െപ്ന്ദനുമള്ളടമത്തോെം
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സേോധോനസേൃദ്ധി ഉണ്ടോകറെ.
317. സങ്കീർത്തനം 72:8അവൻസേുപ്ൈംേുതൽസേുപ്ൈംവറരെും നൈിേുതൽ
ഭൂേിെുറടഅറ്റങ്ങൾവറരെും ഭരിക്കറെ.
318. സങ്കീർത്തനം 72:9 േരുഭൂേിെിൽ വസിക്കുനവർഅവന്റെ
േുമ്പിൽ വണങ്ങറെ
; അവന്റെ ശപ്തുക്കൾ
റപോടിേണ്ണു നക്കറെ.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
319. സങ്കീർത്തനം 72:10 തർശീശിറലെും ൈവീപുകെിറലെും രോജോക്കന്മോർ
കോഴ്ചറകോണ്ടുവരറെ; റശബെിറലെും റസബെിറലെും രോജോക്കന്മോർ കപ്പം റകോടുക്കറെ.
320. സങ്കീർത്തനം 72:11സകലരോജോക്കന്മോരുംഅവറന നേസ്രകിക്കറെ;
സകലജോതികെുംഅവറന മസവിക്കറെ.
321. സങ്കീർത്തനം 72:12അവൻ നിലവിെിക്കുനൈരിപ്ൈറനെും
സഹോെേിലോത്തഎെിെവറനെും വിടുവിക്കുേമലോ.
322. സങ്കീർത്തനം 72:13എെിെവറനെും ൈരിപ്ൈറനെുംഅവൻആൈരിക്കും; ൈരിപ്ൈന്മോരുറട
ജീവറനഅവൻ രക്ഷിക്കും
.
വീറണ്ടടുക്കും;
323. സങ്കീർത്തനം 72:14അവരുറട പ്പോണറനഅവൻ പീഡെിൽ നിനുംസോഹസത്തിൽനിനും
അവരുറട രക്തംഅവനു വിലമെെിെതോെിരിക്കും.
324. സങ്കീർത്തനം 72:15അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും
; റശബറപോനുഅവനു കോഴ്വച രും; അവനുമവണ്ടി എമപ്പോഴും
പ്പോർത്ഥന കഴിക്കും
; ഇടവിടോറതഅവറനഅനുപ്ഗഹിക്കും.
325. സങ്കീർത്തനം 72:16 മൈശത്തു പർവ് തങ്ങെുറട േുകെിൽ ധോനയസേൃദ്ധിെുണ്ടോകും; അതിന്റെ വിെവു
തറഴക്കും. 326. സങ്കീർത്തനം
റലബോമനോറനമപ്പോറല ഉലെും; നഗരവോസികൾ ഭൂേിെിറലസസയംമപോറല
72:17അവന്റെ നോേംഎമനക്കും ഇരിക്കും; അവന്റെ നോേം സൂരയൻ ഉമള്ളടമത്തോെം നിലനില്ക്കും;
േനുഷയർഅവന്റെ മപർ റെോലിഅമനയോനയംഅനുപ് ഗഹിക്കും
; സകലജോതികെുംഅവറന ഭോഗയവോൻ
എനു പെെും.
െിപ്സോമെലിന്റെദൈവേോെി
327. സങ്കീർത്തനം 72:18 തോൻ േോപ് തംഅത്ഭുതങ്ങറെ റെേുനവനോെി
െമഹോവെോെദൈവം വോഴ്ത്തറപ്പടുേോെോകറെ.
328. സങ്കീർത്തനം 72:19അവന്റെ േഹതവേുള്ളനോേം എമനക്കും വോഴ്ത്തറപ്പടുേോെോകറെ. ഭൂേി േുഴുവനും
അവന്റെ േഹതവംറകോണ്ടു നിെെുേോെോകറെ. ആമേൻ, ആമേൻ.
329. സങ്കീർത്തനം 72:20 െിെോെിപുപ്തനോെ ൈോവീൈിന്റെ പ്പോർത്ഥനകൾ, അവസോനിച്ചിരിക്കുനു.
സങ്കീർത്തനം 73
330. സങ്കീർത്തനം 73:1 ദൈവം െിപ്സോമെലിനു, നിർമ്മലഹൃൈെേുള്ളവർക്കു തമന,
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നലവൻആകുനു നിശ്ചെം.
331. സങ്കീർത്തനം 73:2എനോൽഎന്റെ കോലുകൾ ഏകമൈശം ഇടെി
; എന്റെ
കോലടികൾഏെക്കുറെ വഴുതിമപ്പോെി
.
332. സങ്കീർത്തനം 73:3 ൈുഷ്ടന്മോരുറട റസൌഖയം കണ്ടിെുഎനിക്കുഅഹങ്കോരികമെോടുഅസൂെ
മതോനി. 333. സങ്കീർത്തനം 73:4അവർക്കു മവൈന ഒെുേിലമലോ
; അവരുറട മൈഹം
തടിച്ചുരുണ്ടിരിക്കുനു. 334. സങ്കീർത്തനം 73:5അവർ േർതയറരമപ്പോറല കഷ്ടത്തിൽആകുനില; േറ്റു
േനുഷയറരമപ്പോറല ബോധിക്കറപ്പടുനതുേില.
335. സങ്കീർത്തനം 73:6ആകെോൽഡംഭംഅവർക്കു േോലെോെിരിക്കുനു
; ബലോൽക്കോരം
വസ്പ്തംമപോറല അവറര െുറ്റിെിരിക്കുനു.
ഉന്തിനില്ക്കുനു. അവരുറട ഹൃൈെത്തിറല
336. സങ്കീർത്തനം 73:7അവരുറട കണ്ണുകൾ പുഷ് ടിറകോണ്ടു
നിരൂപണങ്ങൾ കവിറഞ്ഞോഴുകുനു
.
പെെുനു;
337. സങ്കീർത്തനം 73:8അവർ പരിഹസിച്ചു ൈുഷ് ടതമെോറട ഭീഷണി
ഉനതഭോവമത്തോറട സംസോരിക്കുനു.
338. സങ്കീർത്തനം 73:9അവർ വോെ്ആകോശമത്തോെം ഉെർത്തുനു
; അവരുറട നോവു ഭൂേിെിൽസഞ്ചരിക്കുനു.
തിരിക്കുനു; അവർ ധോരോെം റവള്ളം
339. സങ്കീർത്തനം 73:10അതുറകോണ്ടുഅവർ തന്റെ ജനറത്തഇതിമലക്കു
വലിച്ചു കുടിക്കുനു.
340. സങ്കീർത്തനം 73:11ദൈവംഎങ്ങറനഅെിെുനു? അതയുനതനുഅെിവുമണ്ടോ? എനുഅവർ പെെുനു
. 341.
സങ്കീർത്തനം 73:12 ഇങ്ങറനആകുനു ൈുഷ്ടന്മോർ; അവർ നിതയംസവസ്ഥതഅനുഭവിച്ചു
സമ്പത്തു
വർദ്ധിപ്പിക്കുനു.
342. സങ്കീർത്തനം
73:13എനോൽഞോൻഎന്റെഹൃൈെറത്തശുദ്ധീകരിച്ചതുംഎന്റെദകകറെ
കുറ്റേിലോയ്മെിൽ കഴുകിെതും വയർത്ഥേമപ്. ത
343. സങ്കീർത്തനം 73:14ഞോൻ ഇടവിടോറതബോധിതനോെിരുനു
; ഉഷസുമതോെും ൈണ്ഡിക്കറപ്പെും ഇരുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
ഇതോ, ഞോൻ നിന്റെ
344. സങ്കീർത്തനം 73:15ഞോൻ ഇങ്ങറനസംസോരിപ്പോൻ വിെോരിറച്ചങ്കിൽ
േക്കെുറട തലേുെമെോടു മപ്ൈോഹം റെേുേോെിരുനു.
345. സങ്കീർത്തനം 73:16ഞോൻ ഇതു പ് ഗഹിപ്പോൻ നിരൂപിച്ചമപ്പോൾ
എനിക്കു പ്പെോസേോെി മതോനി;
346. സങ്കീർത്തനം 73:17 ഒടുവിൽഞോൻദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിൽ റെനുഅവരുറടഅന്തം
എന്തോകുംഎനു െിന്തിച്ചു.
347. സങ്കീർത്തനം 73:18 നിശ്ചെേോെി നീഅവറര വഴുവഴുപ്പിൽ നിർത്തുനു; നീഅവറര നോശത്തിൽ
തള്ളിെിടുനു.
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348. സങ്കീർത്തനം 73:19എപ്തക്ഷണത്തിൽഅവർ ശൂനയേോെ്മപോെി
! അവർ
റേരുൾെകെോൽഅമശഷം േുടിഞ്ഞുമപോെിരിക്കുനു
.
349. സങ്കീർത്തനം 73:20 ഉണരുമമ്പോൾ ഒരുസവപ് റനത്തമപ്പോറല
കർത്തോമവ, നീ
ഉണരുമമ്പോൾഅവരുറട രൂപറത്തതുച
.
്ഛീകരിക്കും
350. സങ്കീർത്തനം 73:21 ഇങ്ങറനഎന്റെഹൃൈെം വയസനിക്കെുംഎന്റെഅന്തരംഗത്തിൽ
കുത്തുറകോള്ളുകെും റെയ്തമപ്പോൾ
351. സങ്കീർത്തനം 73:22ഞോൻ റപോെനും ഒനുംഅെിെോത്തവനുംആെിരുനു
;
നിന്റെ േുമ്പിൽ േൃഗംമപോറല ആെിരുനു
.
ഇരിക്കുനു; നീഎറനവലദങ്കക്കു
352. സങ്കീർത്തനം 73:23എനിെുംഞോൻഎമപ്പോഴും നിന്റെഅടുക്കൽ
പിടിച്ചിരിക്കുനു.
353. സങ്കീർത്തനം 73:24 നിന്റെആമലോെനെോൽ നീ എറനനടത്തും
; പിറനമത്തതിൽ േഹതവത്തിമലക്കു
എറനദകറക്കോള്ളും.
354. സങ്കീർത്തനം 73:25സവർഗ
്ഗ ത്തിൽഎനിക്കുആരുള്ളു? ഭൂേിെിലും നിറനെലോറതഞോൻ ഒനും
ആപ്ഗഹിക്കുനില.
355. സങ്കീർത്തനം 73:26എന്റെ േോംസവുംഹൃൈെവുംക്ഷെിച്ചുമപോകുനു; ദൈവംഎമനക്കും എന്റെ
ഹൃൈെത്തിന്റെ പോെെുംഎന്റെഓഹരിെുംആകുനു.
356. സങ്കീർത്തനം 73:27 ഇതോ, നിമനോടുഅകനിരിക്കുനവർ നശിച്ചുമപോകും; നിറനവിെു പരസംഗം
റെേുനഎലോവറരെും നീ സംഹരിക്കും.
357. സങ്കീർത്തനം 73:28എനോൽദൈവമത്തോടുഅടുത്തിരിക്കുനതു എനിക്കു നലതു; നിന്റെ
സകലപ്പവൃത്തികറെെും വർണ
്ണിമക്കണ്ടതിനുഞോൻ െമഹോവെോെ കർത്തോവിറനഎന്റെ
സമങ്കതേോക്കിെിരിക്കുനു.
സങ്കീർത്തനം 74
358. സങ്കീർത്തനം 74:1 ദൈവമേ, നീഞങ്ങറെസൈോകോലമത്തക്കും തള്ളിക്കെഞ്ഞതുഎന്തു? നിന്റെ
മേച്ചല്ുപെറത്തആടുകെുറട മനറര നിന്റെ മകോപം പുകെുനതുഎന്തു?
359. സങ്കീർത്തനം 74:2 നീ പണ്ടുപമണ്ടസമ്പോൈിച്ച നിന്റെസഭറെെും നീ വീറണ്ടടുത്തനിന്റെ
അവകോശമഗോപ്തറത്തെും നീ വസിച്ചുമപോനസീമെോൻ പർവ് തറത്തെുംഓർമക്കണമേ. 360.
സങ്കീർത്തനം 74:3 നിതയശൂനയങ്ങെിമലക്കു നിന്റെ കോലടി റവമക്കണമേ; ശപ്തു വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിൽ
സകലവും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുനു.
നടുവിൽഅലെുനു; തങ്ങെുറട
361. സങ്കീർത്തനം 74:4 നിന്റെദവരികൾ നിന്റെസേോഗേനസ്ഥലത്തിന്റെ
റകോടികറെഅവർഅടെോെങ്ങെോെി നോെിെിരിക്കുനു
.
362. സങ്കീർത്തനം 74:5അവർ േരക്കൂെത്തിമന്മൽ മകോടോലിഓങ്ങുനതുമപോറല
മതോനി. 363.
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സങ്കീർത്തനം 74:6 ഇതോ, അവർ
േഴുറകോണ്ടും െുറ്റികറകോണ്ടുംഅതിന്റെ െിപ്തപ്പണികറെആകപ്പോറട തകർത്തുകെെുനു.
തീറവച്ചു; തിരുനോേത്തിന്റെ നിവോസറത്ത അവർ
364. സങ്കീർത്തനം 74:7അവർ നിന്റെ വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിനു
ഇടിച്ചുനിരത്തിഅശുദ്ധേോക്കി.
365. സങ്കീർത്തനം 74:8 നോംഅവറര നശിപ്പിച്ചുകെകഎനുഅവർ ഉള്ളംറകോണ്ടു പെഞ്ഞു. മൈശത്തിൽ
ദൈവത്തിന്റെഎലോപള്ളികറെെും െുെുകെഞ്ഞു.
366. സങ്കീർത്തനം 74:9ഞങ്ങൾഞങ്ങെുറടഅടെോെങ്ങറെ കോണുനില
; െോറതോരു
പ്പവോെകനും മശഷിച്ചിെില; ഇതുഎപ്തമത്തോെംഎനെിെുനവൻആരുംഞങ്ങെുറട ഇടെിൽ ഇല.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
367. സങ്കീർത്തനം 74:10ദൈവമേ, ദവരിഎപ്തമത്തോെം നിന്ദിക്കും? ശപ്തു നിന്റെ നോേറത്തഎമനക്കും
ൈുഷിക്കുമേോ?
368. സങ്കീർത്തനം 74:11 നിന്റെദക, നിന്റെ വലദങ്ക നീ വലിച്ചുകെെുനതു എന്തു? നിന്റെ േടിെിൽനിനു
അതുഎടുത്തുഅവറര േുടിമക്കണമേ.
369. സങ്കീർത്തനം 74:12ദൈവം പുരോതനമേഎന്റെ രോജോവോകുനു; ഭൂേിെുറട േമദ്ധയഅവൻ രക്ഷ
പ്പവർത്തിക്കുനു.
370. സങ്കീർത്തനം 74:13 നിന്റെ ശക്തിറകോണ്ടു നീസേുപ്ൈറത്തവിഭോഗിച്ചു; റവള്ളത്തിലുള്ള
തിേിംഗലങ്ങെുറട തലകറെ ഉറടച്ചുകെഞ്ഞു.
371. സങ്കീർത്തനം 74:14 ലിവയോഥോന്റെ തലകറെ നീ തകർത്തു; േരുവോസികെോെ
ജനത്തിനുഅതിറന ആഹോരേോെി റകോടുത്തു.
372. സങ്കീർത്തനം 74:15 നീ ഉെവും ഒഴുക്കും തുെനുവിെു, േഹോനൈികറെ നീ വറ്റിച്ചുകെഞ്ഞു. 373.
സങ്കീർത്തനം 74:16 പകൽ നിനക്കുള്ളതു
; രോവും നിനക്കുള്ളതു; റവെിച്ചറത്തെുംസൂരയറനെും നീ
െറേച്ചിരിക്കുനു.
374. സങ്കീർത്തനം 74:17 ഭൂസീേകറെ ഒറക്കെും നീസ്ഥോപിച്ചു; നീ ഉഷ്കണ ോലവും ശീതകോലവും നിെേിച്ചു. 375.
സങ്കീർത്തനം 74:18 െമഹോമവ, ശപ്തു നിന്ദിച്ചിരിക്കുനതും േൂഢജോതി തിരുനോേറത്തൈുഷിച്ചിരിക്കുനതും
ഓർമക്കണമേ.
376. സങ്കീർത്തനം 74:19 നിന്റെ കുെുപ്പോവിറന ൈുഷ്ടേൃഗത്തിനുഏല്ിപക്കരുമത;
നിന്റെഎെിെവരുറട ജീവറനഎമനക്കും േെക്കരുമത.
377. സങ്കീർത്തനം 74:20 നിന്റെ നിെേറത്തകടോക്ഷിമക്കണമേ; ഭൂേിെിറലഅന്ധ്കോരസ്ഥലങ്ങൾ
സോഹസനിവോസങ്ങൾറകോണ്ടു നിെഞ്ഞിരിക്കുനു
.
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378. സങ്കീർത്തനം 74:21 പീഡിതൻ ലജ്ജിച്ചു പിന്തിരിെരുമത
; എെിെവനും ൈരിപ്ൈനും നിന്റെ
നോേറത്ത സ്ുതതിക്കറെ.
379. സങ്കീർത്തനം 74:22ദൈവമേ, എഴുമനറ്റു നിന്റെ വയവഹോരം നടമത്തണമേ; േൂഢൻ ഇടവിടോറത നിറന
നിന്ദിക്കുനതുഓമക്കണമേ.
380. സങ്കീർത്തനം 74:23 നിന്റെദവരികെുറടആരവം േെക്കരുമത; നിന്റെഎതിരോെികെുറട കലഹം
എമപ്പോഴും റപോങ്ങിറക്കോണ്ടിരിക്കുനു.
സങ്കീർത്തനം 75
381. സങ്കീർത്തനം 75:1 ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നിനക്കുസ് മതോപ്
റെേുനു;
തം ഞങ്ങൾ നിനക്കു സ് മതോപ് തം;റെേുനു
നിന്റെ
നോേംഅടുത്തിരിക്കുനു. ഞങ്ങൾ നിന്റെഅതിശെപ്പവൃത്തികറെ
മഘോഷിക്കുനു. 382. സങ്കീർത്തനം 75:2സേെം
വരുമമ്പോൾഞോൻ മനമരോറട വിധിക്കും
.
383. സങ്കീർത്തനം 75:3 ഭൂേിെുംഅതിറല സകല നിവോസികെും ഉരുകിമപ്പോകുമമ്പോൾഞോൻഅതിന്റെ
തൂണുകറെ ഉെപ്പിക്കുനു. മസലോ.
384. സങ്കീർത്തനം 75:4ഡംഭം കോെരുറതനു ഡംഭികമെോടും റകോമ്പുെർത്തരുറതനു
ൈുഷ്ടന്മോമരോടുംഞോൻ പെെുനു
.
385. സങ്കീർത്തനം 75:5 നിങ്ങെുറട റകോമ്പു മേമലോെു ഉെർത്തരുതു;
ശോഠയമത്തോറടസംസോരിക്കെുേരുതു. 386. സങ്കീർത്തനം 75:6 കിഴക്കുനിനല, പടിഞ്ഞോെുനിനല,
റതക്കുനിനുേല ഉെർച്ചവരുനതു. 387. സങ്കീർത്തനം 75:7ദൈവം നയോെോധിപതിെോകുനു; അവൻ
ഒരുത്തറന തോഴ്ത്തുകെും േററ്റോരുത്തറന ഉെർത്തുകെും റെേുനു
.
388. സങ്കീർത്തനം 75:8 െമഹോവെുറട കേിൽ ഒരു പോനപോപ്ഉണ്ടു;
തം വീഞ്ഞു നുറരക്കുനു; അതു
േൈയംറകോണ്ടു നിറെഞ്ഞിരിക്കുനു; അവൻഅതിൽനിനു പകരുനു
; ഭൂേിെിറലസകലൈുഷ്ടന്മോരും
അതിന്റെ േെു വലിച്ചുകുടിക്കും.
389. സങ്കീർത്തനം 75:9ഞോമനോഎമനക്കും പ്പസ്ോതവിക്കും; െോമക്കോബിന്റെദൈവത്തിനു
സ്ുതതിപോടും. 390. സങ്കീർത്തനം 75:10 ൈുഷ്ടന്മോരുറട റകോമ്പുകറെോറക്കെുംഞോൻ േുെിച്ചു
കെെും; നീതിേോന്മോരുറട റകോമ്പുകമെോ ഉെർനിരിക്കും.
സങ്കീർത്തനം 76
391. സങ്കീർത്തനം 76:1 ദൈവം റെഹൂൈെിൽ പ്പസിദ്ധനോകുനു
; അവന്റെ നോേം െിപ്സോമെലിൽ
വലിെതോകുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
392. സങ്കീർത്തനം 76:2അവന്റെ കൂടോരം ശോമലേിലുംഅവന്റെ വോസസ്ഥലം സീമെോനിലും ഇരിക്കുനു. 393.
സങ്കീർത്തനം 76:3അവിറടറവച്ചുഅവൻ വിലിന്റെ േിനുനഅമ്പുകെും
പരിെെും വോെും െുദ്ധവും
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തകർത്തുകെഞ്ഞു. മസലോ.
394. സങ്കീർത്തനം 76:4 ശോശവതപർവ് തങ്ങറെക്കോൾ നീ മതജസും
േഹിേെും ഉള്ളവനോകുനു. 395.
സങ്കീർത്തനം 76:5ദധരയശോലികറെ റകോള്ളെിെുഅവർ നിപ്ൈപ്പോപിച്ചു
;
പരോപ്കേശോലികൾക്കുആർക്കും ദകക്കരുത്തിലോറതമപോെി
.
396. സങ്കീർത്തനം 76:6 െോമക്കോബിന്റെദൈവമേ, നിന്റെ ശോസനെോൽ മതരും കുതിരെും
ഗോഢനിപ്ൈെിൽ വീണു.
397. സങ്കീർത്തനം 76:7 നീ ഭെങ്കരനോകുനു; നീ ഒനു മകോപിച്ചോൽ തിരുേുമ്പോറക
നിൽക്കോകുനവൻആർ? 398. സങ്കീർത്തനം 76:8സവർഗ
്ഗ ത്തിൽനിനു നീ വിധി മകൾപ്പിച്ചു; ഭൂേിെിറല
സോധുക്കറെറെോറക്കെും രക്ഷിപ്പോൻ
399. സങ്കീർത്തനം 76:9ദൈവം നയോെവിസ്ോതരത്തിനുഎഴുമനറ്റമപ്പോൾ ഭൂേി ഭെറപ്പെുഅേർനിരുനു.
മസലോ. 400. സങ്കീർത്തനം 76:10 േനുഷയന്റെ മപ്കോധം നിറനസ്ുതതിക്കും നിശ്ചെം;
മപ്കോധശിഷ്ടറത്തനീഅറരക്കു റകെിറക്കോള്ളും.
401. സങ്കീർത്തനം 76:11 നിങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോറവക്കു മനരുകെും നിവർത്തിക്കെും റെെ്വിൻ;
അവന്റെ െുറ്റുേുള്ളഎലോവരും ഭെങ്കരനോെവനു കോഴ്റച കോണ്ടുവരറെ.
402. സങ്കീർത്തനം 76:12അവൻ പ്പഭുക്കന്മോരുറട പ്പോണറന
മേൈിച്ചുകെെും;
ഭൂേിെിറല രോജോക്കന്മോർക്കു അവൻ ഭെങ്കരനോകുനു
.
സങ്കീർത്തനം 77
403. സങ്കീർത്തനം 77:1 ഞോൻഎന്റെ ശബ് ദം ഉെർത്തിദൈവമത്തോടു
, എന്റെ ശബ്ദം
ഉെർത്തിദൈവമത്തോടു തമനനിലവിെിക്കും
; അവൻ എനിക്കു റെവിതരും
.
404. സങ്കീർത്തനം 77:2 കഷ്ടൈിവസത്തിൽഞോൻ െമഹോവറെഅമനവഷിച്ചു
. രോപ്തിെിൽഎന്റെദക
തെരോറത േലർത്തിെിരുനു; എന്റെ ഉള്ളംആശവോസം നിരസിച്ചു.
405. സങ്കീർത്തനം 77:3ഞോൻദൈവറത്തഓർത്തു വയോകുലറപ്പടുനു
; ഞോൻ ധയോനിച്ചു
,
എന്റെആത്മോവു വിഷോൈിക്കുനു. മസലോ.
406. സങ്കീർത്തനം 77:4 നീഎന്റെ കണ്ണിനു ഉെക്കം തടുത്തിരിക്കുനു; സംസോരിപ്പോൻ കഴിെോതവണ
്ണംഞോൻ
വയോകുലറപ്പെിരിക്കുനു.
വിെോരിക്കുനു.
407. സങ്കീർത്തനം 77:5ഞോൻ പൂർവ്ൈിവസങ്ങറെെും പണ്ടറത്തസംവത്സരങ്ങറെെും
408. സങ്കീർത്തനം 77:6 രോപ്തിെിൽഞോൻഎന്റെസംഗീതംഓർക്കുനു; എന്റെഹൃൈെംറകോണ്ടുഞോൻ
ധയോനിക്കുനു; എന്റെആത്മോവും മശോധന കഴിക്കുനു.
409. സങ്കീർത്തനം 77:7 കർത്തോവുഎമനക്കും തള്ളിക്കെെുമേോ
? അവൻ ഇനി
ഒരിക്കലും അനുകൂലേോെിരിക്കെിലമെോ?
410. സങ്കീർത്തനം 77:8അവന്റെ ൈെ സൈോകോലമത്തക്കും റപോെ്മപോമെോ? അവന്റെ
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വോഗ്ോദനം തലേുെതലേുെമെോെം ഇലോറതെോെ്മപോമെോ?
411. സങ്കീർത്തനം 77:9ദൈവം കൃപ കോണിപ്പോൻ േെനിരിക്കുനുമവോ
? അവൻ മകോപത്തിൽ തന്റെ കരുണ
അറടച്ചുകെഞ്ഞിരിക്കുനുമവോ? മസലോ.
412. സങ്കീർത്തനം 77:10എനോൽഅതു എന്റെ കഷ് ടതെോകുനു
; അതയുനതന്റെ വലദങ്ക വരുത്തിെ
സംവത്സരങ്ങൾ തമനഎനുഞോൻ പെഞ്ഞു
.
413. സങ്കീർത്തനം 77:11ഞോൻ െമഹോവെുറട പ്പവൃത്തികറെ
വർണ
്ണിക്കും; നിന്റെ പണ്ടറത്തഅത്ഭുതങ്ങറെ
ഞോൻഓർക്കും.
414. സങ്കീർത്തനം 77:12ഞോൻ നിന്റെസകലപ്പവൃത്തിറെെും
കുെിച്ചു ധയോനിക്കും; നിന്റെ പ്കിെകറെക്കുെിച്ചുഞോൻ െിന്തിക്കും.
415. സങ്കീർത്തനം 77:13ദൈവമേ, നിന്റെ വഴി വിശുദ്ധേോകുനു; നമ്മുറടദൈവറത്തമപ്പോറല വലിെദൈവം
ആരുള്ളു?
416. സങ്കീർത്തനം 77:14 നീഅത്ഭുതം പ്പവർത്തിക്കുനദൈവംആകുനു; നിന്റെബലറത്തനീ ജോതികെുറട
ഇടെിൽ റവെിറപ്പടുത്തിെിരിക്കുനു
.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
417. സങ്കീർത്തനം 77:15 തൃദക്കറകോണ്ടു നീ നിന്റെ ജനറത്തവീറണ്ടടുത്തിരിക്കുനു; െോമക്കോബിന്റെെും
മെോമസഫിന്റെെും േക്കറെ തമന. മസലോ.
ആഴികെും
418. സങ്കീർത്തനം 77:16ദൈവമേ, റവള്ളങ്ങൾ നിറനകണ്ടു
, റവള്ളങ്ങൾ നിറനകണ്ടു പ് ഭേി, ച്ചു
വിറെച്ചുമപോെി.
419. സങ്കീർത്തനം 77:17 മേഘങ്ങൾ റവള്ളം റെോരിഞ്ഞു
; ആകോശം നോൈം േുഴക്കി;
നിന്റെഅസ്പ്തങ്ങൾ പരറക്കപെനു
.
420. സങ്കീർത്തനം 77:18 നിന്റെ ഇടിേുഴക്കം െുഴലിക്കോറ്റിൽ േുഴങ്ങി; േിനലുകൾ
ഭൂതലറത്തപ്പകോശിപ്പിച്ചു; ഭൂേി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിമപ്പോെി.
421. സങ്കീർത്തനം 77:19 നിന്റെ വഴിസേുപ്ൈത്തിലും നിന്റെ പോതകൾ റപരുറവള്ളത്തിലുംആെിരുനു
;
നിന്റെ കോൽെുവടുകറെഅെിെോറതെുേിരുനു.
422. സങ്കീർത്തനം 77:20 മേോറശെുറടെുംഅഹമരോന്റെെും കേോൽ നീ നിന്റെ ജനറത്തഒരുആെിൻ
കൂെറത്തമപോറല നടത്തി.
സങ്കീർത്തനം 78
423. സങ്കീർത്തനം 78:1 എന്റെ ജനമേ, എന്റെ ഉപമൈശം പ്ശദ്ധിപ്പിൻ; എന്റെ വോെ്റേോഴികൾക്കു നിങ്ങെുറട
റെവി െോെിപ്പിൻ.
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424. സങ്കീർത്തനം 78:2ഞോൻ ഉപേ പ്പസ്ോതവിപ്പോൻ വോെ്തുെക്കും
; പുരോതനകടങ്കഥകറെഞോൻ പെെും
.
425. സങ്കീർത്തനം 78:3 നോംഅവറെ മകെെിഞ്ഞിരിക്കുനു; നമ്മുറട പിതോക്കന്മോർ നമമ്മോടു പെഞ്ഞിരിക്കുനു
.
426. സങ്കീർത്തനം 78:4 നോംഅവരുറട േക്കമെോടുഅവറെ േറെച്ചുറവക്കോറത വരുവോനുള്ളതലേുെമെോടു
െമഹോവെുറട സ്ുതതിെുംബലവുംഅവൻ റെയ് തഅത്ഭുതപ്പവൃത്തികെും
വിവരിച്ചുപെെും. 427. സങ്കീർത്തനം 78:5അവൻ െോമക്കോബിൽഒരുസോക്ഷയംസ്ഥോപിച്ചു;
െിപ്സോമെലിൽ ഒരു നയോെപ്പേോണം നിെേിച്ചു
; നമ്മുറട പിതോക്കന്മോമരോടുഅവറെ തങ്ങെുറട
േക്കറെഅെിെിപ്പോൻ കല്ിപച്ചു
. 428. സങ്കീർത്തനം 78:6 വരുവോനുള്ളതലേുെ, ജനിപ്പോനിരിക്കുന േക്കൾ
തമന, അവറെ പ്ഗഹിച്ചുഎഴുമനറ്റു തങ്ങെുറട േക്കമെോടെിെിക്കെും
പ്പവൃത്തികറെ
429. സങ്കീർത്തനം 78:7അവർ തങ്ങെുറടആപ് ശെംദൈവത്തിൽ റവക്കുകെുംദൈവത്തിന്റെ
േെനുകെെോറതഅവന്റെ കല്നപ കറെ പ്പേോണിച്ചുനടക്കെും
430. സങ്കീർത്തനം 78:8 തങ്ങെുറട പിതോക്കന്മോറരമപോറല ശോഠയവും േത്സരവും ഉള്ളതലേുെെോെിഹൃൈെറത്ത
സ്ഥിരേോക്കോറതദൈവമത്തോടുഅവിശവസ്േത നസുമള്ളോരു തലേുെെോെി തീരോതിരിക്കെും റെമേണ്ടതിനു
തമന.
431. സങ്കീർത്തനം 78:9ആെുധം ധരിച്ച വിലോെികെോെ എപ്ഫെീേയർ െുദ്ധൈിവസത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞുമപോെി
.
432. സങ്കീർത്തനം 78:10അവർദൈവത്തിന്റെ നിെേം പ്പേോണിച്ചില
. അവന്റെ നയോെപ്പേോണറത്ത ഉമപക്ഷിച്ചു
നടനു.
433. സങ്കീർത്തനം 78:11അവർഅവന്റെ പ്പവൃത്തികറെെുംഅവറര
കോണിച്ചഅത്ഭുതങ്ങറെെും േെനു കെഞ്ഞു.
434. സങ്കീർത്തനം 78:12അവൻ േിപ് സെീംമൈശത്തു
, മസോവോൻ വെലിൽറവച്ചുഅവരുറട
പിതോക്കന്മോർ കോൺറക, അത്ഭുതം പ്പവർത്തിച്ചു.
435. സങ്കീർത്തനം 78:13അവൻ സേുപ്ൈറത്തവിഭോഗിച്ചു
, അതിൽകൂടിഅവറര കടത്തി; അവൻ
റവള്ളറത്ത െിെമപോറല നില്ക്കുേോെോക്കി.
436. സങ്കീർത്തനം 78:14 പകൽസേെത്തുഅവൻ മേഘംറകോണ്ടും
രോപ്തി
േുഴുവനുംഅഗ്നിപ്പകോശംറകോണ്ടും അവറര നടത്തി.
437. സങ്കീർത്തനം 78:15അവൻ േരുഭൂേിെിൽ പോെകറെ പിെർനുആഴികെോൽ
എനമപോറലഅവർക്കു ധോരോെം കുടിപ്പോൻ റകോടുത്തു
.
438. സങ്കീർത്തനം 78:16 പോെെിൽനിനുഅവൻ ഒഴുക്കുകറെ പുെറപ്പടുവിച്ചു
; റവള്ളം നൈികറെമപ്പോറല
ഒഴുകുേോെോക്കി.
439. സങ്കീർത്തനം 78:17എങ്കിലുംഅവർഅവമനോടു പോപം റെയ്
; തു
.
അതയുനതമനോടു േരുഭൂേിെിൽറവച്ചു േത്സരിച്ചുറകോണ്ടിരുനു
440. സങ്കീർത്തനം 78:18 തങ്ങെുറട റകോതിക്കു ഭക്ഷണം മെോൈിച്ചു
റകോണ്ടുഅവർഹൃൈെത്തിൽദൈവറത്ത പരീക്ഷിച്ചു
.
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441. സങ്കീർത്തനം 78:19അവർദൈവത്തിനു വിമരോധേോെി സംസോരിച്ചു
: േരുഭൂേിെിൽ മേശ
ഒരുക്കുവോൻ ദൈവത്തിനു കഴിെുമേോ
?
442. സങ്കീർത്തനം 78:20അവൻ പോെറെഅടിച്ചു
, റവള്ളം പുെറപ്പെു, മതോടുകെും കവിറഞ്ഞോഴുകി സതയം;
എനോൽഅപ്പംകൂറട തരുവോൻഅവനു കഴിെുമേോ
? തന്റെ ജനത്തിനുഅവൻ േോംസം വരുത്തി
റകോടുക്കുമേോഎനു പെഞ്ഞു.
443. സങ്കീർത്തനം 78:21ആകെോൽ െമഹോവഅതു മകെു മകോപിച്ചു
; െോമക്കോബിന്റെ മനറര തീ
ജവലിച്ചു; െിപ്സോമെലിന്റെ മനറര മകോപവും റപോങ്ങി.
രക്ഷെിൽആപ് ശെിക്കെും
444. സങ്കീർത്തനം 78:22അവർദൈവത്തിൽ വിശവസിക്കെുംഅവന്റെ
റെേോയ്കെോൽ തമന.
445. സങ്കീർത്തനം 78:23അവൻ േീറത മേഘങ്ങമെോടു കല്ിപച്ചു
; ആകോശത്തിന്റെ വോതിലുകറെ
തുെനു. 446. സങ്കീർത്തനം 78:24അവർക്കു തിന്മോൻ േനവർഷിപ്പിച്ചു;
സവർഗ് ഗീെധോനയംഅവർക്കു റകോടുത്തു
. 447. സങ്കീർത്തനം 78:25 േനുഷയർ
ആഹോരംഅെച്ചു.
ശക്തിേോന്മോരുറടഅപ്പം തിനു; അവൻഅവർക്കു തൃപ്ിതെോകുംവണ
്ണം
448. സങ്കീർത്തനം 78:26അവൻആകോശത്തിൽ കിഴക്കൻ കോറ്റുഅടിപ്പിച്ചു
; തന്റെ ശക്തിെോൽ കിഴക്കൻ
കോറ്റു വരുത്തി.
449. സങ്കീർത്തനം 78:27അവൻഅവർക്കു റപോടിമപോറല േോംസറത്തെും
കടൽപുെറത്തേണൽമപോറല പക്ഷികറെെും വർഷിപ്പിച്ചു
;
450. സങ്കീർത്തനം 78:28അവരുറട പോെെത്തിന്റെ നടുവിലും പോർപ്പിടങ്ങെുറട െുറ്റിലുംഅവറെ റപോഴിച്ചു
.
അവർആപ് ഗഹിച്ചതുഅവൻഅവർക്കു
451. സങ്കീർത്തനം 78:29അങ്ങറനഅവർ തിനു തൃപ്രത ോയ് തീ;ർനു
റകോടുത്തു.
452. സങ്കീർത്തനം 78:30അവരുറട റകോതിക്കു േതിവനില; ഭക്ഷണംഅവരുറട വോെിൽ ഇരിക്കുമമ്പോൾ തമന
,
453. സങ്കീർത്തനം 78:31ദൈവത്തിന്റെ മകോപംഅവരുറടമേൽ വനു; അവരുറടഅതിപുഷ്ടന്മോരിൽ െിലറര
റകോനു െിപ്സോമെലിറല റെൌവനക്കോറര സംഹരിച്ചു.
454. സങ്കീർത്തനം 78:32 ഇറതലോേോെിെുംഅവർ പിറനെും പോപം
റെയ്തു; അവന്റെഅത്ഭുതപ്പവൃത്തികറെ
വിശവസിച്ചതുേില.
455. സങ്കീർത്തനം 78:33അതുറകോണ്ടുഅവൻഅവരുറട നോെുകറെശവോസംമപോറലെുംഅവരുറട
സംവത്സരങ്ങറെഅതിമവഗത്തിലും കഴിെുേോെോക്കി.
456. സങ്കീർത്തനം 78:34അവൻഅവറര റകോലുമമ്പോൾഅവർഅവറനഅമനവഷിക്കും
; അവർ
തിരിഞ്ഞു ജോപ്ഗതമെോറടദൈവറത്തതിരെും.
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457. സങ്കീർത്തനം 78:35ദൈവം തങ്ങെുറട പോെഎനുംഅതയുനതനോെദൈവം തങ്ങെുറട
വീറണ്ടടുപ്പുകോരൻ എനുംഅവർഓർക്കും
.
458. സങ്കീർത്തനം 78:36എങ്കിലുംഅവർ വോെ്റകോണ്ടുഅവമനോടു
കപടംസംസോരിക്കും നോവുറകോണ്ടു
അവമനോടു മഭോഷ്ുകപെെും.
459. സങ്കീർത്തനം 78:37അവരുറട ഹൃൈെംഅവങ്കൽസ്ഥിരേോെിരുനില, അവന്റെ നിെേമത്തോടുഅവർ
വിശവസ്തത കോണിച്ചതുേില.
460. സങ്കീർത്തനം 78:38എങ്കിലുംഅവൻ കരുണെുള്ളവനോകറകോണ്ടുഅവറര
നശിപ്പിക്കോറതഅവരുറട
അകൃതയംക്ഷേിച്ചു; തന്റെ മപ്കോധറത്തേുഴുവനും ജവലിപ്പിക്കോറത തന്റെ മകോപറത്തപലമപ്പോഴും
അടക്കിക്കെഞ്ഞു.
461. സങ്കീർത്തനം 78:39അവർ ജഡേമപ് തഎനും േടങ്ങിവരോറത
കടനുമപോകുന കോറ്റു എനുംഅവൻ
ഓർത്തു.
േത്സരിച്ചു!
462. സങ്കീർത്തനം 78:40 േരുഭൂേിെിൽഅവർഎപ് ത പ്പോവശയംഅവമനോടു
ശൂനയപ്പമൈശത്തു എപ്തപ്പോവശയംഅവറന ൈുുഃഖിപ്പിച്ചു!
463. സങ്കീർത്തനം 78:41അവർ പിറനെും പിറനെുംദൈവറത്തപരീക്ഷിച്ചു
; െിപ്സോമെലിന്റെ പരിശുദ്ധറന
േുഷിപ്പിച്ചു.
464. സങ്കീർത്തനം 78:42 േിപ്സെീേിൽഅടെോെങ്ങറെെും മസോവോൻവെലിൽഅത്ഭുതങ്ങറെെും
റെയ്ത അവന്റെ കേും
വിടുവിച്ച ൈിവസവുംഅവർഓർത്തില.
465. സങ്കീർത്തനം 78:43അവൻ ശപ് തുവിൻ വശത്തുനിനുഅവറര
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
466. സങ്കീർത്തനം 78:44അവൻഅവരുറട നൈികറെെും മതോടുകറെെുംഅവർക്കു
കുടിപ്പോൻ വഹിെോതവണ
്ണം
രക്തേോക്കി തീർത്തു.
467. സങ്കീർത്തനം 78:45അവൻഅവരുറട ഇടെിൽഈച്ചറെഅെച്ചു; അവഅവറരഅരിച്ചുകെഞ്ഞു:
തവെറെെുംഅെച്ചുഅവഅവർക്കു നോശം റെയ്
. തു
468. സങ്കീർത്തനം 78:46അവരുറട വിെഅവൻ തുള്ളനുംഅവരുറട
പ്പെത്നം റവെുക്കിെിക്കും റകോടുത്തു. 469.
സങ്കീർത്തനം 78:47അവൻഅവരുറട േുന്തിരിവള്ളികറെ കൽേഴറകോണ്ടുംഅവരുറട
കോെത്തിവൃക്ഷങ്ങറെആലിപ്പഴം റകോണ്ടും നശിപ്പിച്ചു.
കൂെങ്ങറെ
470. സങ്കീർത്തനം 78:48അവൻഅവരുറട കനുകോലികറെ കൽേറഴക്കുംഅവരുറടആെിൻ
ഇടിത്തീക്കുംഏല്ിപച്ചു.
471. സങ്കീർത്തനം 78:49അവൻഅവരുറട ഇടെിൽ തന്റെ മകോപോഗ്നിെും
മപ്കോധവും മരോഷവും
കഷ്ടവും അെച്ചു; അനർത്ഥൈൂതന്മോരുറട ഒരു ഗണറത്തതമന
.
ഒരുക്കി, അവരുറട പ്പോണറന
472. സങ്കീർത്തനം 78:50അവൻ തന്റെ മകോപത്തിനു ഒരു പോത
േരണത്തിൽനിനു വിടുവിക്കോറതഅവരുറട ജീവറന േഹോേോരിക്കുഏല്ിപച്ചുകെഞ്ഞു
. 473.
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സങ്കീർത്തനം 78:51അവൻ േിപ് സെീേിറല എലോ കടിഞ്ഞൂലിറനെുംഹോംകൂടോരങ്ങെിലുള്ളവരുറട
വീരയത്തിന്റെ പ്പഥേഫലറത്തെും സംഹരിച്ചു.
പുെറപ്പടുവിച്ചു; േരുഭൂേിെിൽ
474. സങ്കീർത്തനം 78:52എനോൽ തന്റെ ജനറത്തഅവൻആടുകറെമപ്പോറല
ആെിൻ കൂെറത്തമപ്പോറലഅവറര നടത്തി
.
മപടിെുണ്ടോെില; അവരുറട
475. സങ്കീർത്തനം 78:53അവൻഅവറര നിർഭെേോെി നടത്തുകെോൽഅവർക്കു
ശപ്തുക്കറെസേുപ്ൈം േൂടിക്കെഞ്ഞു.
476. സങ്കീർത്തനം 78:54അവൻഅവറര തന്റെ വിശുദ്ധമൈശത്തിമലക്കും
തന്റെ വലദങ്ക സമ്പോൈിച്ചഈ
പർവ് തത്തിമലക്കും റകോണ്ടുവനു
.
477. സങ്കീർത്തനം 78:55അവരുറട േുമ്പിൽനിനുഅവൻ ജോതികറെനീക്കിക്കെഞ്ഞു; െരടുറകോണ്ടുഅെനു
അവർക്കുഅവകോശം പകുത്തുറകോടുത്തു
; െിപ്സോമെലിന്റെ മഗോപ്തങ്ങറെഅവരവരുറട കൂടോരങ്ങെിൽ
പോർപ്പിച്ചു.
478. സങ്കീർത്തനം 78:56എങ്കിലുംഅവർഅതയുനതനോെദൈവറത്തപരീക്ഷിച്ചു േത്സരിച്ചു; അവന്റെ
സോക്ഷയങ്ങറെ പ്പേോണിച്ചതുേില.
479. സങ്കീർത്തനം 78:57അവർ തങ്ങെുറട പിതോക്കന്മോറരമപ്പോറല
പിന്തിരിഞ്ഞു മപ്ൈോഹം റെയ്തു;
വഞ്ചനെുള്ള വിലുമപോറലഅവർ േോെിക്കെഞ്ഞു
.
മകോപിപ്പിച്ചു;
480. സങ്കീർത്തനം 78:58അവർ തങ്ങെുറട പൂജോഗിരികറെറക്കോണ്ടുഅവറന
വിപ്ഗഹങ്ങറെറക്കോണ്ടുഅവനു തീക്ഷ്തണ ജനിപ്പിച്ചു.
481. സങ്കീർത്തനം 78:59ദൈവം മകെു പ്കുദ്ധിച്ചു; െിപ്സോമെലിറനഏറ്റവും റവെുത്തു. 482. സങ്കീർത്തനം
ഇടെിൽ
78:60ആകെോൽഅവൻ ശീമലോവിറല തിരുനിവോസവും തോൻ േനുഷയരുറട
അടിച്ചിരുനകൂടോരവും ഉമപക്ഷിച്ചു.
483. സങ്കീർത്തനം 78:61 തന്റെബലറത്തപ്പവോസത്തിലും തന്റെ േഹതവറത്തശപ്തുവിന്റെ കേിലും
ഏല്ിപച്ചുറകോടുത്തു.
484. സങ്കീർത്തനം 78:62അവൻ തന്റെഅവകോശമത്തോടു മകോപിച്ചു
; തന്റെ ജനറത്തവോെിനു
വിെുറകോടുത്തു.
485. സങ്കീർത്തനം 78:63അവരുറട റെൌവനക്കോർ തീക്കു ഇരെോെിതീർനു
; അവരുറട
കനയകേോർക്കു വിവോഹഗീതം ഉണ്ടോെതുേില
.
486. സങ്കീർത്തനം 78:64അവരുറട പുമരോഹിതന്മോർ വോൾറകോണ്ടുവീണു; അവരുറട വിധവേോർ
വിലോപം കഴിച്ചതുേില.
487. സങ്കീർത്തനം 78:65അമപ്പോൾ കർത്തോവു ഉെക്കുണർനുവരുനവറനമപ്പോറലെും
വീഞ്ഞുകുടിച്ചു അെഹസിക്കുനവീരറനമപ്പോറലെും ഉണർനു.
488. സങ്കീർത്തനം 78:66അവൻ തന്റെ ശപ് തുക്കറെ പുെമകോെുഅടിച്ചുകെഞ്ഞു
; അവർക്കു
നിതയനിന്ദവരുത്തുകെും റെയ്തു.
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489. സങ്കീർത്തനം 78:67എനോൽഅവൻ മെോമസഫിന്റെ കൂടോരറത്തതയജിച്ചു
; എപ്ഫെീംമഗോപ്തറത്ത
തിരറഞ്ഞടുത്തതുേില.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
490. സങ്കീർത്തനം 78:68അവൻ റെഹൂൈോമഗോപ് തറത്തെും പ്പിെറപ്പെ
തോൻ സീമെോൻ
പർവ് തറത്തെും തിരറഞ്ഞടുത്തു
.
491. സങ്കീർത്തനം 78:69 തോൻ
സൈോകോലമത്തക്കുംസ്ഥോപിച്ചിരിക്കുനഭൂേിറെമപ്പോറലെും
സവര്മഗ്ഗോനതികറെമപ്പോറലെുംഅവൻ തന്റെ വിശുദ്ധേന്ദിരറത്തപണിതു
.
തിരറഞ്ഞടുത്തു;
492. സങ്കീർത്തനം 78:70അവൻ തന്റെ ൈോസനോെ ൈോവീൈിറന
ആെിൻ റതോഴുത്തുകെിൽനിനുഅവറന വരുത്തി
.
493. സങ്കീർത്തനം 78:71 തന്റെ ജനേോെ െോമക്കോബിറനെും തന്റെഅവകോശേോെ െിപ്സോമെലിറനെും
മേെിമക്കണ്ടതിനുഅവൻഅവറന തള്ളെോടുകറെ മനോക്കുനമവലെിൽനിനു റകോണ്ടുവനു
. 494.
സങ്കീർത്തനം 78:72അങ്ങറനഅവൻ പരേോർത്ഥഹൃൈെമത്തോറടഅവറരമേെിച്ചു; ദകേിടുമക്കോറട
അവറര നടത്തി.
സങ്കീർത്തനം 79
495. സങ്കീർത്തനം 79:1 ദൈവമേ, ജോതികൾ നിന്റെഅവകോശത്തിമലക്കു
കടനിരിക്കുനു; അവർ നിന്റെ
വിശുദ്ധേന്ദിരറത്തഅശുദ്ധേോക്കുകെും റെരൂശമലേിറന കൽകുനുകെോക്കുകെും റെയ് തിരിക്കുനു
. 496.
സങ്കീർത്തനം 79:2അവർ നിന്റെ ൈോസന്മോരുറട ശവങ്ങറെആകോശത്തിറല
പക്ഷികൾക്കും നിന്റെ
വിശുദ്ധന്മോരുറട േോംസറത്തകോെുേൃഗങ്ങൾക്കും ഇരെോെി റകോടുത്തിരിക്കുനു
.
497. സങ്കീർത്തനം 79:3അവരുറട രക്തറത്തറവള്ളംമപോറലഅവർ റെരൂശമലേിനു െുറ്റും െിന്തിക്കെഞ്ഞു;
അവറര കുഴിച്ചിടുവോൻആരും ഉണ്ടോെിരുനതുേില
.
498. സങ്കീർത്തനം 79:4ഞങ്ങൾഞങ്ങെുറടഅെൽക്കോർക്കുഅപേോനവും െുറ്റുേുള്ളവർക്കു
നിന്ദെും പരിഹോസവുംആെി തീർനിരിക്കുനു.
499. സങ്കീർത്തനം 79:5 െമഹോമവ, നീ നിതയം മകോപിക്കുനതും നിന്റെ തീക്ഷ്തണ തീമപോറല
ജവലിക്കുനതും എപ്തമത്തോെം?
500. സങ്കീർത്തനം 79:6 നിറനഅെിെോത്തജോതികെുറടമേോലും നിന്റെ നോേം വിെിച്ചമപക്ഷിക്കോത്ത
രോജയങ്ങെുറടമേലും നിന്റെ മപ്കോധറത്തപകമരണമേ.
501. സങ്കീർത്തനം 79:7അവർ െോമക്കോബിറന വിഴുങ്ങിക്കെകെുംഅവന്റെ
പുല്ുപെറത്തശൂനയേോക്കുകെും
റെയ്തുവമലോ.
502. സങ്കീർത്തനം 79:8ഞങ്ങെുറട പൂർവ് ന്മോരുറടഅകൃതയങ്ങറെഞങ്ങൾക്കു
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കണക്കിടരുമത; നിന്റെ കരുണ മവഗത്തിൽഞങ്ങറെഎതിമരല് ക്കുേോെോകറെ;
ഞങ്ങൾഏറ്റവുംഎെിേറപ്പെിരിക്കുനു. 503. സങ്കീർത്തനം 79:9ഞങ്ങെുറട രക്ഷെോെദൈവമേ, നിന്റെ
നോേേഹതവത്തിനോെിഞങ്ങറെ സഹോെിമക്കണമേ; നിന്റെ നോേംനിേിത്തംഞങ്ങറെ വിടുവിച്ചു, ഞങ്ങെുറട
പോപങ്ങറെ പരിഹരിമക്കണമേ.
504. സങ്കീർത്തനം 79:10അവരുറടദൈവംഎവിറട എനു ജോതികൾ പെെുനതുഎന്തിനു? നിന്റെ
ൈോസന്മോരുറട രക്തം െിനിെതിന്റെ പ്പതികോരംഞങ്ങൾ കോൺറക ജോതികെുറട ഇടെിൽ
റവെിറപ്പടുേോെോകറെ.
505. സങ്കീർത്തനം 79:11ബദ്ധന്മോരുറട ൈീർഘശവോസം നിന്റെേുമ്പോറക വരുേോെോകറെ;
േരണത്തിനു വിധിക്കറപ്പെിരിക്കുനവറര നീ നിന്റെ േഹോശക്തിെോൽ രക്ഷിമക്കണമേ
.
506. സങ്കീർത്തനം 79:12 കർത്തോമവ, ഞങ്ങെുറടഅെൽക്കോർ നിറനനിന്ദിച്ച നിന്ദറെ ഏഴിരെിെോെി
അവരുറട േോർവ്ിടത്തിമലക്കു പകരം റകോടുമക്കണമേ
.
507. സങ്കീർത്തനം 79:13എനോൽ നിന്റെ ജനവും നിന്റെ മേച്ചല്ുപെറത്തആടുകെുേോെഞങ്ങൾഎമനക്കും
നിനക്കുസ്മതോപ്തം റെേും. തലേുെതലേുെമെോെംഞങ്ങൾ നിന്റെസ്ുതതിറെ പ്പസ്ോതവിക്കും.
സങ്കീർത്തനം 80
508. സങ്കീർത്തനം 80:1 ആെിൻ കൂെറത്തമപ്പോറല മെോമസഫിറന
നടത്തുനവനോെി െിപ്സോമെലിന്റെ
ഇടെനോെുമള്ളോമവ, റെവിറക്കോമള്ളണമേ; റകരൂബുകെിമന്മൽഅധിവസിക്കുനവമന,
പ്പകോശിമക്കണമേ.
509. സങ്കീർത്തനം 80:2എപ്ഫെീേും റബനയോേീനും േനറെെും കോൺറക നിന്റെ വീരയബലം ഉണർത്തി
ഞങ്ങെുറട രറക്ഷക്കോെി വമരണമേ.

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
510. സങ്കീർത്തനം 80:3ദൈവമേ, ഞങ്ങറെ െഥോസ്ഥോനറപ്പടുമത്തണമേ; ഞങ്ങൾ രക്ഷറപ്പമടണ്ടതിനു
തിരുേുഖം പ്പകോശിപ്പിമക്കണമേ.
511. സങ്കീർത്തനം 80:4ദസനയങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, നീ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്പോർത്ഥറനക്കു
മനറര എപ്തമത്തോെം മകോപിക്കും?
512. സങ്കീർത്തനം 80:5 നീഅവർക്കു കണ
തിന്മോൻ റകോടുത്തിരിക്കുനു
; അനവധി കണ്ണുനീർ
്ണുനീരിന്റെഅപ്പം
അവർക്കു കുടിപ്പോനും റകോടുത്തിരിക്കുനു
.
513. സങ്കീർത്തനം 80:6 നീഞങ്ങറെഞങ്ങെുറടഅെൽക്കോർക്കു വഴക്കോക്കിതീർക്കുനു; ഞങ്ങെുറട
ശപ്തുക്കൾ തമ്മിൽ പെഞ്ഞു പരിഹസിക്കുനു
.
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514. സങ്കീർത്തനം 80:7ദസനയങ്ങെുറടദൈവമേ, ഞങ്ങറെ െഥോസ്ഥോനറപ്പടുമത്തണമേ; ഞങ്ങൾ
രക്ഷറപ്പമടണ്ടതിനു തിരുേുഖം പ്പകോശിപ്പിമക്കണമേ.
515. സങ്കീർത്തനം 80:8 നീ േിപ്സെീേിൽനിനു ഒരു േുന്തിരവള്ളിറകോണ്ടുവനു
; ജോതികറെ നീക്കിക്കെഞ്ഞു
അതിറന നെു.
516. സങ്കീർത്തനം 80:9 നീഅതിനു തടംഎടുത്തുഅതു മവരൂനി മൈശത്തു പടർനു.
517. സങ്കീർത്തനം 80:10അതിന്റെ നിഴൽറകോണ്ടു പർവ് തങ്ങൾ േൂടിെിരുനു; അതിന്റെ റകോമ്പുകൾ
ൈിവയമൈവൈോരുക്കൾ മപോറലെുംആെിരുനു
.
518. സങ്കീർത്തനം 80:11അതു റകോമ്പുകറെസേുപ്ൈംവറരെും െിലികറെ നൈിവറരെും നീെിെിരുനു. 519.
സങ്കീർത്തനം 80:12 വഴിമപോകുനവറരോറക്കെുംഅതിറന പെിപ്പോൻ തക്കവണ്ണം നീഅതിന്റെ മവലികറെ
റപോെിച്ചുകെഞ്ഞതുഎന്തു?
520. സങ്കീർത്തനം 80:13 കോെുപനിഅതിറന േോന്തിക്കെെുനു; വെലിറല േൃഗങ്ങൾഅതു തിനുകെെുനു
.
521. സങ്കീർത്തനം 80:14ദസനയങ്ങെുറടദൈവമേ, തിരിഞ്ഞുവമരണമേ; സവർഗ
്ഗ ത്തിൽനിനു മനോക്കി
കടോക്ഷിച്ചുഈേുന്തിരിവള്ളിറെ സന്ദർശിമക്കണമേ.
522. സങ്കീർത്തനം 80:15 നിന്റെ വലദങ്ക നെിെുള്ളതിറനെും നീ നിനക്കോെി വെർത്തിെ തറേെും
പോലിമക്കണമേ.
523. സങ്കീർത്തനം 80:16അതിറന തീ റവച്ചു െുടുകെും റവെിക്കെകെും റെയ്തിരിക്കുനു; നിന്റെ
േുഖത്തിന്റെ ഭർത്സനത്തോൽഅവർ നശിച്ചുമപോകുനു
.
524. സങ്കീർത്തനം 80:17 നിന്റെദക നിന്റെ വലത്തുഭോഗറത്തപുരുഷന്റെമേൽ നീ നിനക്കോെി വെർത്തിെ
േനുഷയപുപ്തന്റെ മേൽതമന ഇരിക്കറെ
.
525. സങ്കീർത്തനം 80:18എനോൽഞങ്ങൾ നിറനവിെു പിന്മോെുകെില
; ഞങ്ങറെ ജീവിപ്പിമക്കണമേ, എനോൽ
ഞങ്ങൾ നിന്റെ നോേറത്തവിെിച്ചമപക്ഷിക്കും
.
526. സങ്കീർത്തനം 80:19ദസനയങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, ഞങ്ങറെ
െഥോസ്ഥോനറപ്പടുമത്തണമേ; ഞങ്ങൾ രക്ഷറപ്പമടണ്ടതിനു
തിരുേുഖം പ്പകോശിപ്പിമക്കണമേ.
സങ്കീർത്തനം 81
527. സങ്കീർത്തനം 81:1 നമ്മുറടബലേോെദൈവത്തിനു മഘോഷിപ്പിൻ; െോമക്കോബിന്റെദൈവത്തിനു
ആർപ്പിടുവിൻ.
528. സങ്കീർത്തനം 81:2 തപ്പും ഇമ്പേോെുള്ളകിനരവു വീണെുംഎടുത്തുസംഗീതം തുടങ്ങുവിൻ. 529.
സങ്കീർത്തനം 81:3അേോവോസയെിലും നമ്മുറട ഉത്സവൈിവസേോെ റപൌർണ് ണേോസിെിലും
കോഹെം ഊതുവിൻ.
530. സങ്കീർത്തനം 81:4 ഇതു െിപ്സോമെലിനു ഒരു െെവും െോമക്കോബിൻദൈവത്തിന്റെ ഒരു
പ്പേോണവും ആകുനു.
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531. സങ്കീർത്തനം 81:5 േിപ്സെീംമൈശത്തിന്റെ മനറര പുെറപ്പെമപ്പോൾദൈവംഅതു മെോമസഫിനു ഒരു
സോക്ഷയേോെി നിെേിച്ചു; അവിറടഞോൻഅെിെോത്തഒരു ഭോഷമകെു.
532. സങ്കീർത്തനം 81:6ഞോൻഅവന്റെ മതോെിൽനിനു െുേടുനീക്കി
; അവന്റെദകകൾ റകോെ വിെു
ഒഴിഞ്ഞു.
533. സങ്കീർത്തനം 81:7 കഷ്ടകോലത്തു നീ വിെിച്ചു, ഞോൻ നിറനവിടുവിച്ചു; ഇടിേുഴക്കത്തിന്റെ േെവിൽനിനു
ഞോൻ നിനക്കു ഉത്തരേരുെി
; റേരീബോറവള്ളത്തിങ്കൽഞോൻ നിറനപരീക്ഷിച്ചു. മസലോ. 534. സങ്കീർത്തനം
81:8എന്റെ ജനമേ, മകൾക്ക, ഞോൻ നിമനോടു സോക്ഷയം പെെും
. െിപ്സോമെമല, നീഎന്റെ വോക്കു മകറെങ്കിൽ
റകോള്ളോെിരുനു.
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535. സങ്കീർത്തനം 81:9അനയദൈവം നിനക്കു ഉണ്ടോകരുതു; െോറതോരുഅനയദൈവറത്തെും
നീ നേസ്രകിക്കരുതു.
536. സങ്കീർത്തനം 81:10 േിപ്സെീംമൈശത്തുനിനു നിറനറകോണ്ടുവനെമഹോവെോെഞോൻ നിന്റെദൈവം
ആകുനു; നിന്റെ വോെ്വിസ്ോതരത്തിൽ തുെക്ക
; ഞോൻഅതിറന നിറെക്കും.
537. സങ്കീർത്തനം 81:11എനോൽഎന്റെ ജനംഎന്റെ വോക്കു
മകെനുസരിച്ചില. െിപ്സോമെൽഎറന
കൂെോക്കിെതുേില.
538. സങ്കീർത്തനം 81:12അതുറകോണ്ടുഅവർസവന്തആമലോെനപ്പകോരം
നടമക്കണ്ടതിനുഞോൻഅവറര ഹൃൈെകോഠിനയത്തിനു ഏല്ിപച്ചുകെഞ്ഞു
.
539. സങ്കീർത്തനം 81:13അമേോഎന്റെ ജനംഎന്റെ വോക്കു മകൾക്കെും െിപ് സോമെൽഎന്റെ വഴികെിൽ
നടക്കെും റെയ്തുറവങ്കിൽ റകോള്ളോെിരുനു
.
540. സങ്കീർത്തനം 81:14എനോൽഞോൻ മവഗത്തിൽഅവരുറട ശപ് തുക്കറെ
കീഴടക്കുേോെിരുനു; അവരുറട
ദവരികെുറട മനറര എന്റെദക തിരിക്കുേോെിരുനു.
541. സങ്കീർത്തനം 81:15 െമഹോവറെ പറകക്കുനവർഅവനു കീഴടങ്ങുേോെിരുനു
; എനോൽ ഇവരുറട
ശുഭകോലംഎമനക്കും നില്ക്കുേോെിരുനു.
542. സങ്കീർത്തനം 81:16അവൻ മേത്തരേോെ മകോതമ്പുറകോണ്ടുഅവറര
മപോഷിപ്പിക്കുേോെിരുനു; ഞോൻ
പോെെിൽനിനുള്ളമതൻ റകോണ്ടു നിനക്കു തൃപ്ിതവരുത്തുേോെിരുനു
.
സങ്കീർത്തനം 82
543. സങ്കീർത്തനം 82:1 ദൈവം മൈവസഭെിൽ നില് ക്കുനു
; അവൻ മൈവന്മോരുറട ഇടെിൽ നയോെം വിധിക്കുനു
.
544. സങ്കീർത്തനം 82:2 നിങ്ങൾഎപ് തമത്തോെം നീതിമകടോെിവിധിക്കെും ൈുഷ്ടന്മോരുറട േുഖപക്ഷം
പിടിക്കെും റെേും? മസലോ.
545. സങ്കീർത്തനം 82:3എെിെവനുംഅനോഥനും നയോെം പോലിച്ചുറകോടുപ്പിൻ; പീഡിതനുംഅഗതിക്കും
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നീതി നടത്തിറക്കോടുപ്പിൻ.
546. സങ്കീർത്തനം 82:4എെിെവറനെും ൈരിപ്ൈറനെും രക്ഷിപ്പിൻ; ൈുഷ്ടന്മോരുറട
കേിൽനിനുഅവറര വിടുവിപ്പിൻ
.
547. സങ്കീർത്തനം 82:5അവർക്കുഅെിവില, മബോധവുേില; അവർ ഇരുെിൽ നടക്കുനു
; ഭൂേിെുറട
അടിസ്ഥോനങ്ങൾ ഒറക്കെും ഇെകിെിരിക്കുനു
.
548. സങ്കീർത്തനം 82:6 നിങ്ങൾ മൈവന്മോർആകുനുഎനും നിങ്ങൾ
ഒറക്കെുംഅതയുനതന്റെ പുപ്തന്മോർ എനുംഞോൻ പെഞ്ഞു
.
േരിക്കും; പ്പഭുക്കന്മോരിൽ
549. സങ്കീർത്തനം 82:7എങ്കിലും നിങ്ങൾ േനുഷയറരമപ്പോറല
ഒരുത്തറനമപ്പോറല പെുമപോകും.
550. സങ്കീർത്തനം 82:8ദൈവമേ, എഴുമനറ്റു ഭൂേിറെ വിധിമക്കണമേ; നീസകലജോതികറെെും
അവകോശേോക്കിറകോള്ളുേമലോ.
സങ്കീർത്തനം 83
551. സങ്കീർത്തനം 83:1 ദൈവമേ, േിണ്ടോറതെിരിക്കരുമത; ദൈവമേ, റേൌനേോെുംസവസ്ഥേോെും
ഇരിക്കരുമത. 552. സങ്കീർത്തനം 83:2 ഇതോ, നിന്റെ ശപ്തുക്കൾ കലഹിക്കുനു; നിറനപറകക്കുനവർ തല
ഉെർത്തുനു. 553. സങ്കീർത്തനം 83:3അവർ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ
മനറര ഉപോെം വിെോരിക്കെും നിന്റെ ഗുപ്ന്മത
ോരുറട മനറര ൈുരോമലോെന കഴിക്കെും റെേുനു.
നോംഅവറര
554. സങ്കീർത്തനം 83:4 വരുവിൻ, െിപ്സോമെൽ ഒരു ജോതിെോെിരിക്കോതവണ
്ണം
േുടിച്ചുകെക. അവരുറട മപർ ഇനിആരുംഓർക്കരുതുഎനുഅവർ പെഞ്ഞു
.
555. സങ്കീർത്തനം 83:5അവർ ഇങ്ങറനഐകേതയമത്തോറടആമലോെിച്ചു
, നിനക്കു വിമരോധേോെി
സഖയത റെേുനു.
556. സങ്കീർത്തനം 83:6ഏമൈോേയരുറടെും െിശ്ോമമെലയരുറടെും കൂടോരങ്ങെും മേോവോബയരുംഹഗർേരും
കൂറട, 557. സങ്കീർത്തനം 83:7 റഗബോലുംഅമമ്മോനുംഅേോമലക്കും, റഫലിസ്തയമൈശവും
മസോർനിവോസികെും; 558. സങ്കീർത്തനം 83:8അെൂരുംഅവമരോടു മെോജിച്ചു; അവർ മലോത്തിന്റെ
േക്കൾക്കു സഹോെേോെിരുനു മസലോ
.
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559. സങ്കീർത്തനം 83:9 േിൈയോനയമരോടു റെയ്തതുമപോറലഅവമരോടു റെമേണമേ; കീമശോൻ
മതോെിങ്കൽറവച്ചു സീസരമെോടും െോബീമനോടും റെയ് തതുമപോറല
തമന
.
560. സങ്കീർത്തനം 83:10അവർ എൻ മൈോരിൽറവച്ചു നശിച്ചുമപോെി
; അവർ നിലത്തിനു വെേോെി
തീർനു. 561. സങ്കീർത്തനം 83:11അവരുറട കുലീനന്മോറരഓമരബ്, മസബ്എനവറരമപ്പോറലെുംഅവരുറട
സകലപ്പഭുക്കന്മോറരെും മസബഹ്, സല്ൂമനോഎനവറരമപ്പോറലെുംആമക്കണമേ.
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562. സങ്കീർത്തനം 83:12 നോംദൈവത്തിന്റെ നിവോസങ്ങറെ നേുക്കുഅവകോശേോക്കിറക്കോള്ളുകഎനുഅവർ
പെഞ്ഞുവമലോ.
563. സങ്കീർത്തനം 83:13എന്റെദൈവമേ, അവറര െുഴലിക്കോറ്ററത്തറപോടിമപോറലെും കോറ്റത്തു പോെുന
പതിർമപോറലെുംആമക്കണമേ.
564. സങ്കീർത്തനം 83:14 വനറത്തൈഹിപ്പിക്കുനതീമപോറലെും പർവ് തങ്ങറെ െുെുകെെുന
അഗ്നിജവോലമപോറലെും
565. സങ്കീർത്തനം 83:15 നിന്റെ റകോടുങ്കോറ്റുറകോണ്ടുഅവറര പിന്തുടമരണമേ; നിന്റെ െുഴലിക്കോറ്റുറകോണ്ടു
അവറര പ്ഭേിപ്പിമക്കണമേ.
566. സങ്കീർത്തനം 83:16 െമഹോമവ, അവർ തിരുനോേറത്തഅമനവഷിമക്കണ്ടതിനു
നീഅവരുറട
േുഖറത്ത ലജ്ജോപൂർണ് ണേോമക്കണമേ.
567. സങ്കീർത്തനം 83:17അവർ എമനക്കും ലജ്ജിച്ചു പ് ഭേിക്കെും
നോണിച്ചു നശിച്ചുമപോകെും റെേറെ.
േോപ്തം
568. സങ്കീർത്തനം 83:18അങ്ങറനഅവർ െമഹോവഎനു നോേേുള്ളനീ
സർവ് ഭൂേിക്കുംേീറത അതയുനതൻഎനുഅെിെും
.
സങ്കീർത്തനം 84
569. സങ്കീർത്തനം 84:1 ദസനയങ്ങെുറട െമഹോമവ, തിരുനിവോസംഎപ്ത േമനോഹരം!
570. സങ്കീർത്തനം 84:2എന്റെ ഉള്ളം െമഹോവെുറട പ്പോകോരങ്ങറെ വോഞ്േിച്ചു മേോഹിച്ചുമപോകുനു. എന്റെ
ഹൃൈെവുംഎന്റെ േോംസവും ജീവനുള്ളദൈവറത്തമനോക്കി മഘോഷിക്കുനു.
571. സങ്കീർത്തനം 84:3 കുരികിൽ ഒരു വീടും
, േീവൽപക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഒരു കൂടും കറണ്ടത്തിെിരിക്കുനു
;
എന്റെ രോജോവുംഎന്റെദൈവവുേോെദസനയങ്ങെുറട െമഹോമവ, നിന്റെ െോഗ പീഠങ്ങറെ തമന.
572. സങ്കീർത്തനം 84:4 നിന്റെആലെത്തിൽ വസിക്കുനവർ ഭോഗയവോന്മോർ
; അവർ നിറനനിതയം
സ്ുതതിച്ചുറകോണ്ടിരിക്കും. മസലോ.
573. സങ്കീർത്തനം 84:5ബലം നിനിൽ ഉള്ളേനുഷയൻ ഭോഗയവോൻ
; ഇങ്ങിറനെുള്ളവരുറട
േനസിൽ
സീമെോനിമലക്കുള്ളറപരുവഴികൾ ഉണ്ടു
.
574. സങ്കീർത്തനം 84:6 കണ്ണുനീർ തോഴ്വരെിൽകൂടി കടക്കുമമ്പോൾഅവർഅതിറന
ജലോശെേോക്കിത്തീർക്കുനു. േുന്മഴെോൽഅതുഅനുപ് ഗഹപൂർണ് ണേോയ് തീരുനു.
575. സങ്കീർത്തനം 84:7അവർ മേല് ക്കുമേൽബലം പ്പോപിക്കുനു
; എലോവരുംസീമെോനിൽദൈവസനിധിെിൽ
റെറനത്തുനു.
576. സങ്കീർത്തനം 84:8ദസനയങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, എന്റെ പ്പോർത്ഥന
മകൾമക്കണമേ; െോമക്കോബിന്റെദൈവമേ, റെവിറക്കോമള്ളണമേ. മസലോ.
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577. സങ്കീർത്തനം 84:9ഞങ്ങെുറട പരിെെോെദൈവമേ, മനോമക്കണമേ; നിന്റെഅഭിഷിക്തന്റെ േുഖറത്ത
കടോക്ഷിമക്കണമേ;
578. സങ്കീർത്തനം 84:10 നിന്റെ പ്പോകോരങ്ങെിൽ കഴിക്കുനഒരു
ൈിവസം മവറെആെിരം
ൈിവസറത്തക്കോൾ ഉത്തേേമലോ
; ൈുഷ്ടന്മോരുറട കൂടോരങ്ങെിൽ
പോർക്കുനതിറനക്കോൾഎന്റെദൈവത്തിന്റെആലെത്തിൽ വോതിൽ
കോവൽക്കോരനോെിരിക്കുനതു എനിക്കുഏറെ ഇഷ്
. ടം
579. സങ്കീർത്തനം 84:11 െമഹോവെോെദൈവംസൂരയനും പരിെെുംആകുനു; െമഹോവ കൃപെും േഹതവവും
നല്ുകനു; മനമരോറട നടക്കുനവർക്കുഅവൻ ഒരു നന്മെും േുടക്കുകെില
.
580. സങ്കീർത്തനം 84:12ദസനയങ്ങെുറട െമഹോമവ, നിനിൽആപ് ശെിക്കുനേനുഷയൻ ഭോഗയവോൻ.
സങ്കീർത്തനം 85
581. സങ്കീർത്തനം 85:1 െമഹോമവ, നീ നിന്റെ മൈശറത്തകടോക്ഷിച്ചിരിക്കുനു; െോമക്കോബിന്റെ
പ്പവോസികറെ തിരിച്ചുവരുത്തിെിരിക്കുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
582. സങ്കീർത്തനം 85:2 നിന്റെ ജനത്തിന്റെഅകൃതയം നീ മേോെിച്ചു; അവരുറട പോപം ഒറക്കെും നീ
േൂടിക്കെഞ്ഞു. മസലോ.
583. സങ്കീർത്തനം 85:3 നിന്റെ മപ്കോധം േുഴുവനും നീഅടക്കിക്കെഞ്ഞു; നിന്റെ ഉപ്ഗമകോപം
നീ വിെുതിരിഞ്ഞിരിക്കുനു.
584. സങ്കീർത്തനം 85:4ഞങ്ങെുറട രക്ഷെുറടദൈവമേ, ഞങ്ങറെ െഥോസ്ഥോനറപ്പടുമത്തണമേ; ഞങ്ങമെോടുള്ള
നിന്റെ നീരസം േതിെോമക്കണമേ.
585. സങ്കീർത്തനം 85:5 നീഎനുംഞങ്ങമെോടു മകോപിക്കുമേോ? തലേുെതലേുെമെോെം നിന്റെ മകോപം
ൈീർഘിച്ചിരിക്കുമേോ?
586. സങ്കീർത്തനം 85:6 നിന്റെ ജനം നിനിൽആനന്ദിമക്കണ്ടതിനു നീഞങ്ങറെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കെിലമെോ?
587. സങ്കീർത്തനം 85:7 െമഹോമവ, നിന്റെ ൈെഞങ്ങറെ കോണിമക്കണമേ; നിന്റെ രക്ഷഞങ്ങൾക്കു
നല്മകണമേ.
588. സങ്കീർത്തനം 85:8 െമഹോവെോെദൈവംഅരുെിറച്ചേുനതുഞോൻ മകൾക്കും; അവർ
മഭോഷതവത്തിമലക്കു വീണ്ടും തിരിെോതിരിമക്കണ്ടതിനുഅവൻ തന്റെ ജനമത്തോടും തന്റെ
ഭക്തന്മോമരോടുംസേോധോനംഅരുെും.
രക്ഷഅവന്റെ
589. സങ്കീർത്തനം 85:9 തിരുേഹതവം നമ്മുറട മൈശത്തിൽ വസിമക്കണ്ടതിനുഅവന്റെ
ഭക്തന്മോമരോടുഅടുത്തിരിക്കുനു നിശ്ചെം.
590. സങ്കീർത്തനം 85:10 ൈെെും വിശവസ്തത െും തമ്മിൽ എതിമരറ്റിരിക്കുനു
. നീതിെുംസേോധോനവും
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തമ്മിൽ െുംബിച്ചിരിക്കുനു
.
591. സങ്കീർത്തനം 85:11 വിശവസ്തത ഭൂേിെിൽനിനു േുറെക്കുനു
; നീതിസവർഗ
. 592.
്ഗ ത്തിൽനിനു മനോക്കുനു
സങ്കീർത്തനം 85:12 െമഹോവ നന്മ നല്ുകകെും നമ്മുറട മൈശം വിെതരികെും റെേും. 593. സങ്കീർത്തനം
85:13 നീതിഅവനു േുമ്പോെി നടക്കെുംഅവന്റെ കോൽെുവടുകെുറട വഴി മനോക്കുകെും റെേും.
സങ്കീർത്തനം 86
594. സങ്കീർത്തനം 86:1 െമഹോമവ, റെവി െോെിമക്കണമേ; എനിക്കുത്തരേരുമെണമേ; ഞോൻ
എെിെവനും ൈരിപ്ൈനുംആകുനു.
595. സങ്കീർത്തനം 86:2എന്റെ പ്പോണറന കോമക്കണമേ; ഞോൻ നിന്റെ ഭക്തനോകുനു; എന്റെദൈവമേ,
നിനിൽആപ് ശെിക്കുനഅടിെറന രക്ഷിമക്കണമേ
.
596. സങ്കീർത്തനം 86:3 കർത്തോമവ, എമനോടു കൃപെുണ്ടോമകണമേ; ഇടവിടോറതഞോൻ
നിമനോടു നിലവിെിക്കുനു.
597. സങ്കീർത്തനം 86:4അടിെന്റെ ഉള്ളറത്തസമന്തോഷിപ്പിമക്കണമേ;
െമഹോമവ, നിങ്കമലക്കുഞോൻഎന്റെ ഉള്ളം ഉെർത്തുനു.
598. സങ്കീർത്തനം 86:5 കർത്തോമവ, നീ നലവനുംക്ഷേിക്കുനവനും നിമനോടു
അമപക്ഷിക്കുനവമരോറടോറക്കെും േഹോൈെോലുവുംആകുനു.
599. സങ്കീർത്തനം 86:6 െമഹോമവ, എന്റെ പ്പോർത്ഥനറെ റെവിറക്കോമള്ളണമേ. എന്റെ
െോെനകറെ പ്ശദ്ധിമക്കണമേ.
600. സങ്കീർത്തനം 86:7 നീഎനിക്കുത്തരേരുെുകെോൽ എന്റെകഷ്ടൈിവസത്തിൽഞോൻ നിറന
വിെിച്ചമപക്ഷിക്കുനു.
601. സങ്കീർത്തനം 86:8 കർത്തോമവ, മൈവന്മോരിൽ നിനക്കുതുലയനോെവനില; നിന്റെ
പ്പവൃത്തികൾക്കു തുലയേോെ ഒരു പ്പവൃത്തിെുേില
.
602. സങ്കീർത്തനം 86:9 കർത്തോമവ, നീ ഉണ്ടോക്കിെ സകലജോതികെും തിരുേുമ്പിൽ വനു നേസ്രകിക്കും
;
അവർ നിന്റെ നോേറത്തേഹതവറപ്പടുത്തും
.
603. സങ്കീർത്തനം 86:10 നീ വലിെവനുംഅത്ഭുതങ്ങറെ പ്പവർത്തിക്കുനവനുേമലോ; നീ േോപ്തംദൈവേോകുനു.
604. സങ്കീർത്തനം 86:11 െമഹോമവ, നിന്റെ വഴിഎനിക്കു കോണിച്ചുതമരണമേ; എനോൽഞോൻ നിന്റെ
സതയത്തിൽ നടക്കും
; നിന്റെ നോേറത്തഭെറപ്പടുവോൻ എന്റെഹൃൈെറത്തഏകോപ് ഗേോമക്കണമേ
. 605.
സങ്കീർത്തനം 86:12എന്റെദൈവേോെ കർത്തോമവ, ഞോൻ പൂർണ
്ണ ഹൃൈെമത്തോറടനിറനസ്ുതതിക്കും;
നിന്റെ നോേറത്തഎമനക്കും േഹതവറപ്പടുത്തും.

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
President

Daniel Mathew
Secretary

(516) 413-6609

(516) 582-2463

Ashish Johnson
Treasurer
(516) 244-1034

2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
606. സങ്കീർത്തനം 86:13എമനോടുള്ളനിന്റെ ൈെ വലിെതമലോ; നീ എന്റെ
പ്പോണറനഅധേപോതോെത്തിൽ നിനു രക്ഷിച്ചിരിക്കുനു
.
607. സങ്കീർത്തനം 86:14ദൈവമേ, അഹങ്കോരികൾ എമനോടു എതിർത്തിരിക്കുനു
. മഘോരന്മോരുറട കൂെം
എനിക്കു പ്പോണഹോനി വരുത്തുവോൻ മനോക്കുനു
. അവർ നിറനലക്ഷയേോക്കുനതുേില
. 608.
സങ്കീർത്തനം 86:15 നീമെോ കർത്തോമവ, കരുണെും കൃപെും നിെഞ്ഞദൈവേോകുനു; ൈീർഘക്ഷേെും
േഹോൈെെും വിശവസ്തത െുേുള്ളവൻ തമന.
609. സങ്കീർത്തനം 86:16എങ്കമലക്കു തിരിഞ്ഞുഎമനോടു കൃപെുണ്ടോമകണമേ; നിന്റെ ൈോസനു നിന്റെ
ശക്തി തനു, നിന്റെ ൈോസിെുറട പുപ്തറന രക്ഷിമക്കണമേ.
610. സങ്കീർത്തനം 86:17എറനപറകക്കുനവർ കണ്ടു ലജ്ജിമക്കണ്ടതിനു
നറന്മക്കോെി ഒരുഅടെോെം
എനിക്കു തമരണമേ; െമഹോമവ, നീഎറനസഹോെിച്ചുആശവസിപ്പിച്ചിരിക്കുനുവമലോ.
സങ്കീർത്തനം 87
611. സങ്കീർത്തനം 87:1 െമഹോവ വിശുദ്ധപർവ് തത്തിൽസ് ഥോപിച്ച നഗരറത്ത,
612. സങ്കീർത്തനം 87:2സീമെോന്റെ പടിവോതിലുകറെ തമന, െോമക്കോബിന്റെസകലനിവോസങ്ങറെക്കോെും
അധികംസ്മനഹിക്കുനു.
613. സങ്കീർത്തനം 87:3ദൈവത്തിന്റെ നഗരമേ, നിറനക്കുെിച്ചു േഹതവേുള്ളകോരയങ്ങൾ
അരുെിറച്ചയ്തിരിക്കുനു. മസലോ.
614. സങ്കീർത്തനം 87:4ഞോൻഎന്റെ പരിെെക്കോരുറട കൂെത്തിൽ
രഹബിറനെുംബോമബലിറനെും
റഫലിസ്തയർ, മസോർ, കൂശ്എനിവറരെും പ്പസ്ോതവിക്കും; ഇവൻഅവിറട ജനിച്ചു.
615. സങ്കീർത്തനം 87:5 ഇവനുംഅവനുംഅവിറട ജനിച്ചുഎനുംസീമെോറനക്കുെിച്ചു പെെും; അതയുനതൻ
തമനഅതിറനസ്ഥോപിച്ചിരിക്കുനു.
616. സങ്കീർത്തനം 87:6 െമഹോവ വംശങ്ങറെഎഴുതുമമ്പോൾ: ഇവൻഅവിറട ജനിച്ചുഎനിങ്ങറന എണ
്ണും
മസലോ.
നൃത്തം
617. സങ്കീർത്തനം 87:7എന്റെ ഉെവുകൾ ഒറക്കെും നിനിൽആകുനുഎനുസംഗീതക്കോരും
റെേുനവരും ഒരുമപോറല പെെും.
സങ്കീർത്തനം 88
618. സങ്കീർത്തനം 88:1എന്റെ രക്ഷെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, ഞോൻ രോവും പകലും തിരുസനിധിെിൽ
നിലവിെിക്കുനു;
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619. സങ്കീർത്തനം 88:2എന്റെ പ്പോർത്ഥന നിന്റെ േുമ്പിൽ വരുേോെോകറെ
; എന്റെ നിലവിെിക്കു റെവി
െോെിമക്കണമേ.
620. സങ്കീർത്തനം 88:3എന്റെ പ്പോണൻ കഷ് ടതറകോണ്ടു നിറെഞ്ഞിരിക്കുനു
; എന്റെ ജീവൻ പോതോെമത്തോടു
സേീപിക്കുനു.
621. സങ്കീർത്തനം 88:4 കുഴിെിൽ ഇെങ്ങുനവരുറട കൂെത്തിൽഎറനഎണ് ണിെിരിക്കുനു
; ഞോൻ
തുണെിലോത്തേനുഷയറനമപ്പോറലെോകുനു.
622. സങ്കീർത്തനം 88:5 ശവക്കുഴിെിൽ കിടക്കുനഹതന്മോറരമപ്പോറല
എറനേരിച്ചവരുറട കൂെത്തിൽ
ഉമപക്ഷിച്ചിരിക്കുനു; അവറര നീ പിറനഓർക്കുനില; അവർ നിന്റെകേിൽനിനു അറ്റുമപോെിരിക്കുനു
.
623. സങ്കീർത്തനം 88:6 നീഎറനഏറ്റവും തോണകുഴിെിലും ഇരുെിലുംആഴങ്ങെിലും ഇെിരിക്കുനു. 624.
സങ്കീർത്തനം 88:7 നിന്റെ മപ്കോധംഎന്റെമേൽ ഭോരേോെിരിക്കുനു
. നിന്റെഎലോതിരകെുംറകോണ്ടു നീ
എറനവറലച്ചിരിക്കുനു. മസലോ.
625. സങ്കീർത്തനം 88:8എന്റെ പരിെെക്കോറര നീഎമനോടുഅകറ്റി, എറനഅവർക്കു റവെുപ്പോക്കിെിരിക്കുനു
;
പുെത്തിെങ്ങുവോൻ കഴിെോതവണ
. 626. സങ്കീർത്തനം 88:9എന്റെ കണ്ണു
്ണംഎറനഅറടച്ചിരിക്കുനു
കഷ്ടതമഹതുവോെിക്ഷെിച്ചുമപോകുനു; െമഹോമവ, ഞോൻ ൈിവസംപ്പതിെും
നിറനവിെിച്ചമപക്ഷിക്കെുംഎന്റെദകകറെ നിങ്കമലക്കു േലർത്തുകെും റെേുനു
. 627. സങ്കീർത്തനം 88:10 നീ
േരിച്ചവർക്കുഅത്ഭുതങ്ങൾ കോണിച്ചുറകോടുക്കുമേോ
? േൃതന്മോർ എഴുമനറ്റു നിറന സ്ുതതിക്കുമേോ?
മസലോ.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
628. സങ്കീർത്തനം 88:11 ശവക്കുഴിെിൽ നിന്റെ ൈെറെെും
വിനോശത്തിൽ നിന്റെ വിശവസ് തത റെെും
വർണ
്ണിക്കുമേോ?
629. സങ്കീർത്തനം 88:12അന്ധ്കോരത്തിൽ നിന്റെഅത്ഭുതങ്ങെും
വിസ്ൃമതിെുള്ളമൈശത്തു നിന്റെ നീതെും
റവെിറപ്പടുമേോ?
630. സങ്കീർത്തനം 88:13എനോൽ െമഹോമവ
, ഞോൻ നിമനോടുനിലവിെിക്കുനു; രോവിറല എന്റെ
പ്പോർത്ഥന തിരുസനിധിെിൽ വരുനു
.
631. സങ്കീർത്തനം 88:14 െമഹോമവ, നീഎന്റെ പ്പോണറന തള്ളിക്കെെുനറതന്തിനു? നിന്റെ േുഖറത്ത
എനിക്കു േറെച്ചുറവക്കുനതുംഎന്തിനു?
632. സങ്കീർത്തനം 88:15ബോലയംേുതൽഞോൻഅരിഷ് ടനും
േരിപ്പോെോെവനുംആകുനു; ഞോൻ നിന്റെ മഘോരതവങ്ങറെസഹിച്ചു
വലഞ്ഞിരിക്കുനു.
633. സങ്കീർത്തനം 88:16 നിന്റെ ഉപ്ഗമകോപംഎന്റെ േീറത കവിഞ്ഞിരിക്കുനു; നിന്റെ മഘോരതവങ്ങൾ എറന
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സംഹരിച്ചിരിക്കുനു.
634. സങ്കീർത്തനം 88:17അവ ഇടവിടോറത റവള്ളംമപോറല എറനെുറ്റുനു; അവ ഒരുമപോറല എറനവെെുനു. 635.
സങ്കീർത്തനം 88:18സ്മനഹിതറനെും കൂെോെിറെെും നീഎമനോടകറ്റിെിരിക്കുനു; എന്റെ
പരിെെക്കോർഅന്ധ് കോരേമപ് ത.
സങ്കീർത്തനം 89
636. സങ്കീർത്തനം 89:1 െമഹോവെുറട കൃപകറെക്കുെിച്ചുഞോൻ എമനക്കും പോടും; തലേുെതലേുെമെോെം
എന്റെ വോെ്റകോണ്ടു നിന്റെ വിശവസ്തത റെഅെിെിക്കും.
637. സങ്കീർത്തനം 89:2 ൈെ എമനക്കും ഉെച്ചുനില്ക്കുംഎനുഞോൻ പെെുനു; നിന്റെ വിശവസ്തത റെ നീ
സവർഗ
്ഗ ത്തിൽസ്ഥിരേോക്കിെിരിക്കുനു.
ൈോസനോെ ൈോവീൈിമനോടു
638. സങ്കീർത്തനം 89:3എന്റെ വൃതമനോടുഞോൻ ഒരു നിെേവുംഎന്റെ
സതയവും റെയ്തിരിക്കുനു.
639. സങ്കീർത്തനം 89:4 നിന്റെസന്തതിറെഞോൻഎമനക്കുംസ്ഥിരറപ്പടുത്തും; നിന്റെസിംഹോസനറത്ത
തലേുെതലേുെമെോെം ഉെപ്പിക്കും. മസലോ.
640. സങ്കീർത്തനം 89:5 െമഹോമവ, സവർഗ
വിശുദ്ധന്മോരുറട സഭെിൽ നിന്റെ
്ഗം നിന്റെഅത്ഭുതങ്ങറെെും
വിശവസ്തത റെെും സ്ുതതിക്കും.
641. സങ്കീർത്തനം 89:6സവർഗ
? മൈവപുപ്തന്മോരിൽ
്ഗ ത്തിൽ െമഹോവമെോടു സൈൃശനോെവൻആർ
െമഹോറവക്കു തുലയനോെവൻആർ?
642. സങ്കീർത്തനം 89:7ദൈവം വിശുദ്ധന്മോരുറടസംഘത്തിൽഏറ്റവും ഭെങ്കരനുംഅവന്റെ െുറ്റുേുള്ള
എലോവർക്കും േീറത ഭെറപ്പടുവോൻ മെോഗയനുംആകുനു
.
643. സങ്കീർത്തനം 89:8ദസനയങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, നിറനമപ്പോറലബലവോൻആരുള്ളു?
െമഹോമവ, നിന്റെ വിശവസ്തത നിറനെുറ്റിെിരിക്കുനു.
644. സങ്കീർത്തനം 89:9 നീസേുപ്ൈത്തിന്റെ ഗർവ് റത്തഅടക്കിവോഴുനു. അതിറല തിരകൾ
റപോങ്ങുമമ്പോൾ നീ അവറെഅേർത്തുനു
.
645. സങ്കീർത്തനം 89:10 നീ രഹബിറന ഒരുഹതറനമപ്പോറല തകർത്തു; നിന്റെബലേുള്ളഭുജംറകോണ്ടു
നിന്റെ ശപ്തുക്കറെ െിതെിച്ചുകെഞ്ഞു.
646. സങ്കീർത്തനം 89:11ആകോശം നിനക്കുള്ളതു, ഭൂേിെും നിനക്കുള്ളതു; ഭൂതലവുംഅതിന്റെ പൂർണ
്ണ തെും
നീസ്ഥോപിച്ചിരിക്കുനു.
647. സങ്കീർത്തനം 89:12 ൈക്ഷിമണോത്തരൈിക്കുകറെ നീസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുനു; തോമബോരും റഹർമമ്മോനും
നിന്റെ നോേത്തിൽആനന്ദിക്കുനു;
648. സങ്കീർത്തനം 89:13 നിനക്കു വീരയേുമള്ളോരു ഭുജം ഉണ്ടു; നിന്റെദകബലേുള്ളതും നിന്റെ വലദങ്ക
ഉനതവുംആകുനു.
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649. സങ്കീർത്തനം 89:14 നീതിെും നയോെവും നിന്റെസിംഹോസനത്തിന്റെഅടിസ്ഥോനേോകുനു; ൈെെും
വിശവസ്തത െും നിനക്കു േുമ്പോെി നടക്കുനു.
650. സങ്കീർത്തനം 89:15 ജെമഘോഷംഅെിെുനജനത്തിനു ഭോഗയം; െമഹോമവ, അവർ
നിന്റെ േുഖപ്പകോശത്തിൽ നടക്കും
.
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മഘോഷിച്ചുലസിക്കുനു. നിന്റെ നീതിെിൽ
651. സങ്കീർത്തനം 89:16അവർ ഇടവിടോറത നിന്റെ നോേത്തിൽ
അവർ ഉെർനിരിക്കുനു.
652. സങ്കീർത്തനം 89:17 നീഅവരുറടബലത്തിന്റെ േഹതവേോകുനു; നിന്റെ
പ്പസോൈത്തോൽഞങ്ങെുറട റകോമ്പു ഉെർനിരിക്കുനു
.
653. സങ്കീർത്തനം 89:18 നമ്മുറട പരിെ െമഹോറവക്കുള്ളതും നമ്മുറട രോജോവു െിപ്സോമെലിന്റെ
പരിശുദ്ധനുള്ളവനുംആകുനു.
654. സങ്കീർത്തനം 89:19അനു നീ ൈർശനത്തിൽ നിന്റെ ഭക്തന്മോമരോടുഅരുെിറച്ചയ്
; ഞോൻ
തതു
വീരനോെ ഒരുത്തനുസഹോെം നല്ുകകെും ജനത്തിൽനിനു ഒരു വൃതറന ഉെർത്തുകെും റെയ്
തു
. 655.
സങ്കീർത്തനം 89:20ഞോൻഎന്റെ ൈോസനോെ ൈോവീൈിറന കറണ്ടത്തി
; എന്റെ
വിശുദ്ധദതലംറകോണ്ടു അവറനഅഭിമഷകം റെയ്തു.
656. സങ്കീർത്തനം 89:21എന്റെദകഅവമനോടുകൂറടസ്ഥിരേോെിരിക്കും; എന്റെ ഭുജംഅവറന
ബലറപ്പടുത്തും.
657. സങ്കീർത്തനം 89:22 ശപ്തുഅവറന മതോല്ിപക്കെില; വഷെൻഅവറന പീഡിപ്പിക്കെും
ഇല. 658. സങ്കീർത്തനം 89:23ഞോൻഅവന്റെദവരികറെഅവന്റെ േുമ്പിൽ തകർക്കും;
അവറന പറകക്കുനവറര സംഹരിക്കും,
659. സങ്കീർത്തനം 89:24എനോൽഎന്റെ വിശവസ് തത െും ൈെെുംഅവമനോടുകൂറട
ഇരിക്കും;
എന്റെ നോേത്തിൽഅവന്റെ
റകോമ്പു ഉെർനിരിക്കും.
660. സങ്കീർത്തനം 89:25അവന്റെ കറേഞോൻ സേുപ്ൈത്തിമന്മലുംഅവന്റെ
വലങ്കറേ നൈികെുറടമേലും
നീെുേോെോക്കും.
661. സങ്കീർത്തനം 89:26അവൻഎമനോടു: നീഎന്റെ പിതോവു, എന്റെദൈവം, എന്റെ രക്ഷെുറട പോെ
എനിങ്ങറന വിെിച്ചുപെെും.
662. സങ്കീർത്തനം 89:27ഞോൻഅവറനആൈയജോതനും ഭൂരോജോക്കന്മോരിൽ
മപ്ശഷ്ഠനുേോക്കും.
കോണിക്കും; എന്റെ നിെേംഅവനു
663. സങ്കീർത്തനം 89:28ഞോൻഅവനു എന്റെ ൈെറെ എമനക്കും
സ്ഥിരേോെി നില്ക്കും.
664. സങ്കീർത്തനം 89:29ഞോൻഅവന്റെ സന്തതിറെ ശോശവതേോെുംഅവന്റെസിംഹോസനറത്ത
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ആകോശേുള്ളകോലമത്തോെവും നിലനിർത്തും.
665. സങ്കീർത്തനം 89:30അവന്റെ പുപ്തന്മോർ എന്റെ നയോെപ്പേോണം
ഉമപക്ഷിക്കെുംഎന്റെ വിധികറെ
അനുസരിച്ചുനടക്കോതിരിക്കെും
666. സങ്കീർത്തനം 89:31എന്റെ െെങ്ങറെ ലംഘിക്കെുംഎന്റെ കല്നപ കറെ പ്പേോണിക്കോതിരിക്കെും
റെയ്തോൽ 667. സങ്കീർത്തനം 89:32ഞോൻഅവരുറട ലംഘനറത്തവടിറകോണ്ടുംഅവരുറടഅകൃതയറത്ത
ൈണ്ഡനംറകോണ്ടുംസന്ദർശിക്കും.
668. സങ്കീർത്തനം 89:33എങ്കിലുംഎന്റെ ൈെറെഞോൻഅവങ്കൽ നിനു നീക്കിക്കെകെില; എന്റെ
വിശവസ്റത തക്കു ഭംഗം വരുത്തുകെുേില.
669. സങ്കീർത്തനം 89:34ഞോൻഎന്റെ നിെേറത്തലംഘിക്കമെോഎന്റെഅധരങ്ങെിൽനിനു
പുെറപ്പെതിനു മഭൈം
വരുത്തുകമെോ റെയ്കെില.
670. സങ്കീർത്തനം 89:35ഞോൻ ഒരിക്കൽഎന്റെ വിശുദ്ധിറെറക്കോണ്ടു
സതയം റെയ്തിരിക്കുനു;
ൈോവീൈിമനോടു ഞോൻ മഭോഷ്ുകപെകെില
.
671. സങ്കീർത്തനം 89:36അവന്റെ സന്തതി ശോശവതേോെുംഅവന്റെസിംഹോസനംഎന്റെ േുമ്പിൽ
സൂരയറനമപ്പോറലെും ഇരിക്കും.
672. സങ്കീർത്തനം 89:37അതു െപ്ന്ദറനമപ്പോറലെുംആകോശത്തിറല വിശവസ്സത
ോക്ഷിറെമപ്പോറലെും എമനക്കുംസ്ഥിരേോെിരിക്കും. മസലോ.
673. സങ്കീർത്തനം 89:38എങ്കിലും നീ ഉമപക്ഷിച്ചു തള്ളിക്കെകെും
നിന്റെഅഭിഷിക്തമനോടു മകോപിക്കെും റെയ്തു.
674. സങ്കീർത്തനം 89:39 നിന്റെ ൈോസമനോടുള്ളനിെേറത്തനീ റവെുത്തുകെഞ്ഞു; അവന്റെ കിരീടറത്തനീ
നിലത്തിെുഅശുദ്ധേോക്കിെിരിക്കുനു.
675. സങ്കീർത്തനം 89:40 നീഅവന്റെ മവലി ഒറക്കെും റപോെിച്ചു; അവന്റെ മകോെകറെെും ഇടിച്ചുകെഞ്ഞു. 676.
സങ്കീർത്തനം 89:41 വഴിമപോകുനഎലോവരുംഅവറന റകോള്ളെിടുനു; തന്റെഅെൽക്കോർക്കുഅവൻ
നിന്ദആെിത്തീർനിരിക്കുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
677. സങ്കീർത്തനം 89:42 നീഅവന്റെദവരികെുറട വലങ്കറേ ഉെർത്തി; അവന്റെസകലശപ്തുക്കറെെും
സമന്തോഷിപ്പിച്ചു.
678. സങ്കീർത്തനം 89:43അവന്റെ വോെിൻ വോെ്ത്തലറെ നീേടക്കി;
െുദ്ധത്തിൽഅവറന നില് ക്കുേോെോക്കിെതുേില
.
679. സങ്കീർത്തനം 89:44അവന്റെ മതജസിറന നീ ഇലോതോക്കി; അവന്റെസിംഹോസനറത്തനിലത്തു
തള്ളിെിെു.
680. സങ്കീർത്തനം 89:45അവന്റെ റെൌവനകോലറത്തനീ െുരുക്കി; നീഅവറന ലജ്ജറകോണ്ടു
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േൂടിെിരിക്കുനു. മസലോ.
681. സങ്കീർത്തനം 89:46 െമഹോമവ, നീ നിതയം േെഞ്ഞുകെെുനതും നിന്റെ മപ്കോധം
തീമപോറല ജവലിക്കുനതുംഎപ്തമത്തോെം?
682. സങ്കീർത്തനം 89:47എന്റെആെുസുഎപ്തെുരുക്കംഎനുഓർമക്കണമേ; എന്തു േിത്ഥയോതവത്തിനോെി നീ
േനുഷയപുപ്തന്മോറര ഒറക്കെുംസൃഷ്ടിച്ചു?
683. സങ്കീർത്തനം 89:48 ജീവിച്ചിരുനു േരണം കോണോറതെിരിക്കുന േനുഷയൻആർ? തന്റെ
പ്പോണറന പോതോെത്തിന്റെ കേിൽ നിനു വിടുവിക്കുനവനുംആരുള്ളു
? മസലോ.
684. സങ്കീർത്തനം 89:49 കർത്തോമവ, നിന്റെ വിശവസ്തത െിൽ നി ൈോവീൈിമനോടു സതയംറെയ് തനിന്റെ
പണ്ടറത്ത കൃപകൾഎവിറട?
685. സങ്കീർത്തനം 89:50 കർത്തോമവ, അടിെങ്ങെുറട നിന്ദഓർമക്കണമേ; എന്റെ
േോർവ്ിടത്തിൽഞോൻ സകലേഹോജോതികെുറടെും നിന്ദ വഹിക്കുനതു
. തമന
686. സങ്കീർത്തനം 89:51 െമഹോമവ, നിന്റെ ശപ്തുക്കൾ നിന്ദിക്കുനുവമലോ
.
അവർ നിന്റെഅഭിഷിക്തന്റെ കോലടികറെ നിന്ദിക്കുനു
.
687. സങ്കീർത്തനം 89:52 െമഹോവഎറനമനക്കും വോഴ്ത്തറപ്പടുേോെോകറെ. ആമേൻ, ആമേൻ.
സങ്കീർത്തനം 90
688. സങ്കീർത്തനം 90:1 കർത്തോമവ, നീ തലേുെതലേുെെോെിഞങ്ങെുറട സമങ്കതേോെിരിക്കുനു; 689.
സങ്കീർത്തനം 90:2 പർവ് തങ്ങൾ ഉണ്ടോെതിനും നീ ഭൂേിറെെും
ഭൂേണ്ഡലറത്തെും നിർമ്മിച്ചതിനും േുറമ്പ
നീഅനോൈിെോെും ശോശവതേോെുംദൈവംആകുനു.
690. സങ്കീർത്തനം 90:3 നീ േർതയറന റപോടിെിമലക്കു േടങ്ങിമച്ചരുേോെോക്കുനു
; േനുഷയപുപ്തന്മോറര,
തിരിറക വരുവിൻഎനുംഅരുെിറച്ചേുനു.
691. സങ്കീർത്തനം 90:4ആെിരം സംവത്സരം നിന്റെ ൈൃഷ്ടിെിൽ ഇനറല കഴിഞ്ഞുമപോെ
ൈിവസംമപോറലെും രോപ്തിെിറല ഒരു െോേംമപോറലെും േോപ്തം ഇരിക്കുനു.
692. സങ്കീർത്തനം 90:5 നീഅവറര ഒഴുക്കിക്കെെുനു; അവർ ഉെക്കംമപോറലഅമപ്ത; അവർ രോവിറല
േുറെച്ചുവരുനപുലുമപോറലആകുനു.
693. സങ്കീർത്തനം 90:6അതു രോവിറല തറഴച്ചുവെരുനു; ദവകുമനരംഅതുഅരിഞ്ഞു വോടിമപ്പോകുനു. 694.
സങ്കീർത്തനം 90:7ഞങ്ങൾ നിന്റെ മകോപത്തോൽക്ഷെിച്ചും
നിന്റെ മപ്കോധത്തോൽ പ് ഭേിച്ചും മപോകുനു
.
695. സങ്കീർത്തനം 90:8 നീഞങ്ങെുറടഅകൃതയങ്ങറെ നിന്റെ േുമ്പിലുംഞങ്ങെുറട രഹസയപോപങ്ങറെ നിന്റെ
േുഖപ്പകോശത്തിലും റവച്ചിരിക്കുനു.
696. സങ്കീർത്തനം 90:9ഞങ്ങെുറട നോെുകറെോക്കെും നിന്റെ മപ്കോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുമപോെി
; ഞങ്ങെുറട
സംവത്സരങ്ങറെഞങ്ങൾ ഒരു റനടുവീർപ്പുമപോറല കഴിക്കുനു
.
697. സങ്കീർത്തനം 90:10ഞങ്ങെുറടആെുഷ്ോകലംഎഴുപതു സംവത്സരം;
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ഏറെആെോൽഎണ് പതുസംവത്സരം; അതിന്റെ പ്പതോപം പ്പെോസവും ൈുുഃഖവുേമപ്ത; അതു മവഗം
തീരുകെുംഞങ്ങൾ പെനു മപോകെും റെേുനു
.
698. സങ്കീർത്തനം 90:11 നിന്റെ മകോപത്തിന്റെ ശക്തിറെെും നിറനഭെറപ്പടുവോന്തക്കവണ്ണം നിന്റെ
മപ്കോധറത്തെും പ്ഗഹിക്കുനവൻആർ?
699. സങ്കീർത്തനം 90:12ഞങ്ങൾജ്ഞോനേുമള്ളോരുഹൃൈെം പ്പോപിക്കത്തക്കവണ
്ണംഞങ്ങെുറട
നോെുകറെ എണ്ണുവോൻഞങ്ങറെ ഉപമൈശിമക്കണമേ
.
700. സങ്കീർത്തനം 90:13 െമഹോമവ, േടങ്ങിവമരണമേ; എപ്തമത്തോെം തോേസം? അടിെങ്ങമെോടു
സഹതോപം മതോമനണമേ.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
701. സങ്കീർത്തനം 90:14 കോലത്തു തമനഞങ്ങറെ നിന്റെ ൈെറകോണ്ടു തൃപ്രത ോമക്കണമേ;
എനോൽഞങ്ങെുറട ആെുഷ്ോകലറേോറക്കെുംഞങ്ങൾ മഘോഷിച്ചോനന്ദിക്കും
.
702. സങ്കീർത്തനം 90:15 നീഞങ്ങറെ ക്മെശിപ്പിച്ച
ൈിവസങ്ങൾക്കുംഞങ്ങൾഅനർത്ഥംഅനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും
തക്കവണ്ണംഞങ്ങറെസമന്തോഷിപ്പിമക്കണമേ.
703. സങ്കീർത്തനം 90:16 നിന്റെ ൈോസന്മോർക്കു നിന്റെപ്പവൃത്തിെുംഅവരുറട േക്കൾക്കു നിന്റെ
േഹതവവും റവെിറപ്പടുേോെോകറെ.
704. സങ്കീർത്തനം 90:17ഞങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോവെുറട പ്പസോൈംഞങ്ങെുറടമേൽ ഇരിക്കുേോെോകറെ;
ഞങ്ങെുറടദകകെുറട പ്പവൃത്തിറെ സോദ്ധയേോക്കി തമരണമേ; അമത, ഞങ്ങെുറടദകകെുറട
പ്പവൃത്തിറെസോദ്ധയേോക്കി തമരണമേ.
സങ്കീർത്തനം 91
705. സങ്കീർത്തനം 91:1 അതയുനതന്റെ േെവിൽ വസിക്കെും സർവ് ശക്തന്റെ
നിഴലിൻ കീഴിൽ പോർക്കെും
റെേുനവൻ
706. സങ്കീർത്തനം 91:2 െമഹോവറെക്കുെിച്ചു: അവൻഎന്റെസമങ്കതവും
മകോെെുംഞോൻആപ് ശെിക്കുന എന്റെദൈവവും എനു പെെുനു
.
707. സങ്കീർത്തനം 91:3അവൻ നിറനമവെക്കോരന്റെ കണിെിൽ
നിനും നോശകരേോെ േഹോേോരിെിൽനിനും
വിടുവിക്കും.
708. സങ്കീർത്തനം 91:4 തന്റെ തൂവലുകൾറകോണ്ടുഅവൻ നിറനേറെക്കും
; അവന്റെ െിെകിൻ കീഴിൽ നീ
ശരണം പ്പോപിക്കും; അവന്റെ വിശവസ്തത നിനക്കു പരിെെും പലകെുംആകുനു.
709. സങ്കീർത്തനം 91:5 രോപ്തിെിറല ഭെറത്തെും പകൽ പെക്കുനഅസ് പ്തറത്തെും
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710. സങ്കീർത്തനം 91:6 ഇരുെിൽസഞ്ചരിക്കുനേഹോേോരിറെെും ഉറച്ചക്കു നശിപ്പിക്കുനസംഹോരറത്തെും
നിനക്കു മപടിപ്പോനില.
711. സങ്കീർത്തനം 91:7 നിന്റെ വശത്തുആെിരം മപരും നിന്റെ വലത്തുവശത്തു പതിനോെിരം മപരും വീഴും,
എങ്കിലുംഅതു നിമനോടുഅടുത്തുവരികെില.
712. സങ്കീർത്തനം 91:8 നിന്റെ കണ്ണുറകോണ്ടു തമനനീ മനോക്കി ൈുഷ്ടന്മോർക്കു വരുനപ്പതിഫലം കോണും
.
713. സങ്കീർത്തനം 91:9 െമഹോമവ, നീഎന്റെസമങ്കതേോകുനു; നീഅതയുനതറന നിന്റെ വോസസ്ഥലേോക്കി
ഇരിക്കുനു.
714. സങ്കീർത്തനം 91:10 ഒരുഅനർത്ഥവും നിനക്കു ഭവിക്കെില
; ഒരുബോധെും നിന്റെ കൂടോരത്തിനു
അടുക്കെില.
715. സങ്കീർത്തനം 91:11 നിന്റെഎലോവഴികെിലും നിറനകോമക്കണ്ടതിനുഅവൻ നിറനക്കുെിച്ചു തന്റെ
ൈൂതന്മോമരോടു കല്ിപക്കും;
716. സങ്കീർത്തനം 91:12 നിന്റെ കോൽ കലിൽ തെിമപ്പോകോതിരിമക്കണ്ടതിനുഅവർ
നിറനദകകെിൽ
വഹിച്ചുറകോള്ളും.
717. സങ്കീർത്തനം 91:13സിംഹത്തിമന്മലുംഅണലിമേലും നീ െവിെും; ബോലസിംഹറത്തെും
റപരുമ്പോമ്പിറനെും നീ റേതിച്ചുകെെും.
718. സങ്കീർത്തനം 91:14അവൻഎമനോടു പറ്റിെിരിക്കെോൽഞോൻഅവറനവിടുവിക്കും; അവൻഎന്റെ
നോേറത്തഅെികെോൽഞോൻഅവറന ഉെർത്തും.
719. സങ്കീർത്തനം 91:15അവൻഎറനവിെിച്ചമപക്ഷിക്കും; ഞോൻഅവനു ഉത്തരേരുെും;
േഹതവറപ്പടുത്തും.
കഷ്ടകോലത്തുഞോൻ അവമനോടുകൂറട ഇരിക്കും
; ഞോൻഅവറന വിടുവിച്ചു
720. സങ്കീർത്തനം 91:16 ൈീർഘോെുസുറകോണ്ടുഞോൻഅവനു തൃപ്ിതവരുത്തും; എന്റെ
രക്ഷറെഅവനു കോണിച്ചുറകോടുക്കും
സങ്കീർത്തനം 92
721. സങ്കീർത്തനം 92:1 െമഹോറവക്കു സ്മതോപ്തം റെേുനതുംഅതയുനതനോെുമള്ളോമവ, നിന്റെ നോേറത്ത
കീർത്തിക്കുനതും
722. സങ്കീർത്തനം 92:2 പത്തു കമ്പിെുള്ളവോൈിപ്തംറകോണ്ടും വീണറകോണ്ടും ഗംഭീരസവരേുള്ള
കിനരംറകോണ്ടും
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
723. സങ്കീർത്തനം 92:3 രോവിറല നിന്റെ ൈെമെെും രോപ്തിമതോെും നിന്റെ വിശവസ്തത മെെും വർണ
്ണിക്കുനതും
നലതു.
724. സങ്കീർത്തനം 92:4 െമഹോമവ, നിന്റെ പ്പവൃത്തിറകോണ്ടു നീഎറനസമന്തോഷിപ്പിക്കുനു; ഞോൻ നിന്റെ
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ദകകെുറട പ്പവൃത്തികറെ കുെിച്ചു മഘോഷിച്ചുലസിക്കുനു.
725. സങ്കീർത്തനം 92:5 െമഹോമവ, നിന്റെ പ്പവൃത്തികൾഎപ് ത വലിെവെോകുനു; നിന്റെ വിെോരങ്ങൾ
അതയന്തംഅഗോധേോെവ തമന.
726. സങ്കീർത്തനം 92:6 േൃഗപ്പോെനോെ േനുഷയൻഅതുഅെിെുനില; േൂഢൻഅതു
പ്ഗഹിക്കുനതുേില. 727. സങ്കീർത്തനം 92:7 ൈുഷ്ടന്മോർ പുലുമപോറല േുറെക്കുനതും നീതിമകടു
പ്പവർത്തിക്കുനവറരോറക്കെും തറഴക്കുനതുംഎമനക്കും നശിച്ചുമപോമകണ്ടതിനോകുനു
.
728. സങ്കീർത്തനം 92:8 നീമെോ, െമഹോമവ, എമനക്കുംഅതയുനതനോകുനു.
729. സങ്കീർത്തനം 92:9 െമഹോമവ, ഇതോ, നിന്റെ ശപ്തുക്കൾ, ഇതോ, നിന്റെ ശപ്തുക്കൾ നശിച്ചുമപോകുനു
;
നീതിമകടു പ്പവർത്തിക്കുനഏവരും െിതെിമപ്പോകും
.
730. സങ്കീർത്തനം 92:10എങ്കിലുംഎന്റെ റകോമ്പു നീ കോെുമപോത്തിന്റെ റകോമ്പുമപോറല ഉെർത്തും; പുതിെ
എണ്ണ എറനമതപ്പിക്കുനു.
731. സങ്കീർത്തനം 92:11എന്റെ കണ്ണുഎന്റെ ശപ്തുക്കറെ കണ്ടുംഎന്റെ റെവി എമനോടു എതിർക്കുന
ൈുഷ്ർകമ്മികറെക്കുെിച്ചു മകെും രസിക്കും
.
732. സങ്കീർത്തനം 92:12 നീതിേോൻ പനമപോറല തറഴക്കും
; റലബോമനോനിറല
മൈവൈോരുമപോറല വെരും. 733. സങ്കീർത്തനം 92:13 െമഹോവെുറടആലെത്തിൽ നടുതലെോെവർ
നമ്മുറടദൈവത്തിന്റെ പ്പോകോരങ്ങെിൽ തറഴക്കും
.
734. സങ്കീർത്തനം 92:14 വോർദ്ധകയത്തിലുംഅവർ ഫലം കോെിച്ചുറകോണ്ടിരിക്കും
; അവർ
പുഷ്ടിറവച്ചും പച്ചപിടിച്ചും ഇരിക്കും.
735. സങ്കീർത്തനം 92:15 െമഹോവ മനരുള്ളവൻ, അവൻ എന്റെപോെ,
അവനിൽ നീതിമകടിലഎനു കോണിമക്കണ്ടതിനു .തറന
സങ്കീർത്തനം 93
736. സങ്കീർത്തനം 93:1 െമഹോവ വോഴുനു; അവൻ േഹിേ ധരിച്ചിരിക്കുനു
; െമഹോവബലം ധരിച്ചുഅറരക്കു
റകെിെിരിക്കുനു. ഭൂമലോകം ഇെകോറത ഉറെച്ചുനില്ക്കുനു.
737. സങ്കീർത്തനം 93:2 നിന്റെസിംഹോസനം പുരോതനമേസ്ഥിരേോെിരിക്കുനു. നീഅനോൈിെോെുള്ളവൻ
തമന.
738. സങ്കീർത്തനം 93:3 െമഹോമവ, പ്പവോഹങ്ങൾ ഉെർത്തുനു; പ്പവോഹങ്ങൾ ശബ് ദം ഉെർത്തുനു
;
പ്പവോഹങ്ങൾ തിരേോലകറെ ഉെർത്തുനു
.
േുഴക്കറത്തക്കോെും
739. സങ്കീർത്തനം 93:4സേുപ്ൈത്തിറല വൻ തിരകെോെ റപരുറവള്ളങ്ങെുറട
ഉെരത്തിൽ െമഹോവ േഹിേെുള്ളവൻ
.
740. സങ്കീർത്തനം 93:5 നിന്റെസോക്ഷയങ്ങൾഎപ് തെും നിശ്ചെേുള്ളവ
; െമഹോമവ, വിശുദ്ധി നിന്റെ
ആലെത്തിനുഎമനക്കും ഉെിതം തമന.
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സങ്കീർത്തനം 94
741. സങ്കീർത്തനം 94:1 പ്പതികോരത്തിന്റെദൈവേോെ െമഹോമവ, പ്പതികോരത്തിന്റെദൈവമേ,
പ്പകോശിമക്കണമേ.
742. സങ്കീർത്തനം 94:2 ഭൂേിെുറട നയോെോധിപതിമെ എഴുമനൽമക്കണമേ; ഡംഭികൾക്കു നീ
പ്പതികോരം റെമേണമേ.
743. സങ്കീർത്തനം 94:3 െമഹോമവ, ൈുഷ്ടന്മോർഎപ് തമത്തോെം, ൈുഷ്ടന്മോർ എപ് തമത്തോെം
മഘോഷിച്ചുലസിക്കും? 744. സങ്കീർത്തനം 94:4അവർ ശകോരിച്ചു
ധോർഷ് ടയം സംസോരിക്കുനു
; നീതിമകടു
പ്പവർത്തിക്കുനഏവരും വമ്പു പെെുനു
.
745. സങ്കീർത്തനം 94:5 െമഹോമവ, അവർ നിന്റെ ജനറത്തതകർത്തുകെെുനു
; നിന്റെഅവകോശറത്ത
പീഡിപ്പിക്കുനു.
746. സങ്കീർത്തനം 94:6അവർ വിധവറെെും പരമൈശിറെെും റകോലുനു
; അനോഥന്മോറരഅവർ
ഹിംസിക്കുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
747. സങ്കീർത്തനം 94:7 െമഹോവ കോണുകെിലഎനും െോമക്കോബിന്റെദൈവം പ്ഗഹിക്കെിറലനുംഅവർ
പെെുനു.
748. സങ്കീർത്തനം 94:8 ജനത്തിൽ േൃഗപ്പോെരോെവമര
, െിന്തിച്ചുറകോൾവിൻ; മഭോഷന്മോമര,
നിങ്ങൾക്കു എമപ്പോൾബുദ്ധിവരും
?
749. സങ്കീർത്തനം 94:9 റെവിറെ നെവൻ മകൾക്കെിലമെോ? കണ്ണിറന നിർമ്മിച്ചവൻ
കോണുകെിലമെോ? 750. സങ്കീർത്തനം 94:10 ജോതികറെ ശിക്ഷിക്കുനവൻ ശോസിക്കെിലമെോ? അവൻ
േനുഷയർക്കുജ്ഞോനം ഉപമൈശിച്ചുറകോടുക്കുനിലമെോ
?
751. സങ്കീർത്തനം 94:11 േനുഷയരുറട വിെോരങ്ങറെ േോെ എനു െമഹോവഅെിെുനു.
752. സങ്കീർത്തനം 94:12 െമഹോമവ, ൈുഷ്ടനു കുഴി കുഴിക്കുമവോെംഅനർത്ഥൈിവസത്തിൽ
നീഅവറന വിപ്ശേിപ്പിമക്കണ്ടതിനു
753. സങ്കീർത്തനം 94:13 നീ ശിക്ഷിക്കെും നിന്റെ നയോെപ്പേോണം നീ ഉപമൈശിക്കെും റെേുനേനുഷയൻ
ഭോഗയവോൻ.
754. സങ്കീർത്തനം 94:14 െമഹോവ തന്റെ ജനറത്തതള്ളിക്കെകെില; തന്റെഅവകോശറത്ത
ദകവിടുകെുേില.
755. സങ്കീർത്തനം 94:15 നയോെവിധി നീതിെിമലക്കു തിരിഞ്ഞുവരും;
പരേോർത്ഥഹൃൈെേുള്ളവറരോറക്കെും അതിമനോടു മെോജിക്കും
.
756. സങ്കീർത്തനം 94:16 ൈുഷ്ർകമ്മികെുറട മനറരആർഎനിക്കുമവണ്ടിഎഴുമനല്ക്കും?
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നീതിമകടു പ്പവർത്തിക്കുനവമരോടുആർ എനിക്കു മവണ്ടിഎതിർത്തുനില് ക്കും
?
757. സങ്കീർത്തനം 94:17 െമഹോവഎനിക്കുസഹോെേോെിരുനിറലങ്കിൽഎന്റെ പ്പോണൻ മവഗം
റേൌനവോസം റെേുേോെിരുനു.
െമഹോമവ, നിന്റെ ൈെ
758. സങ്കീർത്തനം 94:18എന്റെ കോൽ വഴുതുനു എനുഞോൻ പെഞ്ഞമപ്പോൾ
എറന തോങ്ങി.
759. സങ്കീർത്തനം 94:19എന്റെ ഉള്ളിറല വിെോരങ്ങെുറടബഹുതവത്തിൽ നിന്റെആശവോസങ്ങൾഎന്റെ
പ്പോണറന തണുപ്പിക്കുനു.
760. സങ്കീർത്തനം 94:20 നിെേത്തിനു വിമരോധേോെി കഷ്ടത നിർമ്മിക്കുനൈുഷ് ടസിംഹോസനത്തിനു
നിമനോടു സഖയത ഉണ്ടോകുമേോ?
761. സങ്കീർത്തനം 94:21 നീതിേോന്റെ പ്പോണനു വിമരോധേോെിഅവർ കൂെംകൂടുനു; കുറ്റേിലോത്തരക്തറത്ത
അവർ ശിറക്ഷക്കു വിധിക്കുനു
.
762. സങ്കീർത്തനം 94:22എങ്കിലും െമഹോവഎനിക്കു
മഗോപുരവുംഎന്റെ ശരണദശലേോെ എന്റെ ദൈവവുംആകുനു.
തമനവരുത്തും; അവരുറട ൈുഷ്ടതെിൽ
763. സങ്കീർത്തനം 94:23അവൻഅവരുറട നീതിമകടുഅവരുറടമേൽ
തമനഅവറര സംഹരിക്കും; നമ്മുറടദൈവേോെ െമഹോവഅവറര സംഹരിച്ചുകെെും.
സങ്കീർത്തനം 95
764. സങ്കീർത്തനം 95:1 വരുവിൻ, നോം െമഹോറവക്കു ഉലസിച്ചു മഘോഷിക്ക; നമ്മുറട രക്ഷെുറട പോറെക്കു
ആർപ്പിടുക.
765. സങ്കീർത്തനം 95:2 നോംസ്മതോപ്തമത്തോറടഅവന്റെസനിധിെിൽ റെലുക; സങ്കീർത്തനങ്ങമെോറട
അവനു മഘോഷിക്ക.
766. സങ്കീർത്തനം 95:3 െമഹോവ േഹോദൈവേമലോ; അവൻ സകലമൈവന്മോർക്കും
േീറത
േഹോരോജോവു തമന. 767. സങ്കീർത്തനം 95:4 ഭൂേിെുറടഅമധോഭോഗങ്ങൾഅവന്റെ കേിൽആകുനു;
പർവ് തങ്ങെുറട ശിഖരങ്ങെും അവനുള്ളവ
.
768. സങ്കീർത്തനം 95:5സേുപ്ൈംഅവനുള്ളതു; അവൻഅതിറന ഉണ്ടോക്കി; കരറെെുംഅവന്റെദകകൾ
േറനഞ്ഞിരിക്കുനു.
769. സങ്കീർത്തനം 95:6 വരുവിൻ, നോം വണങ്ങി നേസ്രകിക്ക; നറമ്മ നിർമ്മിച്ച െമഹോവെുറട
േുമ്പിൽ േുെുകുത്തുക
.
770. സങ്കീർത്തനം 95:7അവൻ നമ്മുറടദൈവേോകുനു
; നോമേോഅവൻ മേെിക്കുനജനവുംഅവന്റെ
ദകക്കറലആടുകെും തമന.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
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771. സങ്കീർത്തനം 95:8 ഇനു നിങ്ങൾഅവന്റെ ശബ് ദം മകൾക്കുനുഎങ്കിൽ
, റേരീബെിറലമപ്പോറലെും
േരുഭൂേിെിൽ േസോനോെിറനമപ്പോറലെും നിങ്ങെുറടഹൃൈെറത്തകഠിനേോക്കരുതു
.
772. സങ്കീർത്തനം 95:9അവിറടറവച്ചു നിങ്ങെുറട പിതോക്കന്മോർ എറനപരീക്ഷിച്ചു; എന്റെ പ്പവൃത്തിഅവർ
കണ്ടിെുംഎറനമശോധനറെയ്തു.
773. സങ്കീർത്തനം 95:10 നോല്തപ ുആണ്ടുഎനിക്കുആതലേുെമെോടു നീരസം ഉണ്ടോെിരുനു; അവർ
റതറ്റിമപ്പോകുനഹൃൈെേുമള്ളോരു ജനംഎനുംഎന്റെ വഴികറെഅെിഞ്ഞിെിലോത്തവറരനുംഞോൻ പെഞ്ഞു
.
774. സങ്കീർത്തനം 95:11ആകെോൽഅവർഎന്റെസവസ്ഥതെിൽ
പ്പമവശിക്കെിറലനുഞോൻഎന്റെ മപ് കോധത്തിൽസതയം റെയ്
. തു
സങ്കീർത്തനം 96
775. സങ്കീർത്തനം 96:1 െമഹോറവക്കു ഒരു പുതിെ പോെു പോടുവിൻ;
സകലഭൂവോസികെുേോെുമള്ളോമര, െമഹോറവക്കു പോടുവിൻ.
776. സങ്കീർത്തനം 96:2 െമഹോറവക്കു പോടിഅവന്റെ നോേറത്തവോഴ്ത്തുവിൻ; നോൾമതോെുംഅവന്റെ
രക്ഷറെ പ്പസിദ്ധേോക്കുവിൻ.
ഇടെിൽ
777. സങ്കീർത്തനം 96:3 ജോതികെുറട ഇടെിൽഅവന്റെ േഹതവവുംസകലവംശങ്ങെുറടെും
അവന്റെഅത്ഭുതങ്ങെും വിവരിപ്പിൻ.
778. സങ്കീർത്തനം 96:4 െമഹോവ വലിെവനുംഏറ്റവും സ്ുതതയനുംആകുനു;
അവൻസകലമൈവന്മോറരക്കോെും ഭെറപ്പടുവോൻ മെോഗയൻ
.
779. സങ്കീർത്തനം 96:5 ജോതികെുറട മൈവന്മോറരോറക്കെും േിത്ഥയോേൂർത്തികെമപ് ത;
െമഹോവമെോആകോശറത്ത ഉണ്ടോക്കിെിരിക്കുനു.
780. സങ്കീർത്തനം 96:6ബഹുേോനവും മതജസുംഅവന്റെ േുമ്പിലുംബലവും മശോഭെുംഅവന്റെ
വിശുദ്ധേന്ദിരത്തിലും ഉണ്ടു.
781. സങ്കീർത്തനം 96:7 ജോതികെുറട കുലങ്ങമെ, െമഹോറവക്കു റകോടുപ്പിൻ;
േഹതവവുംബലവും െമഹോറവക്കു റകോടുപ്പിൻ.
782. സങ്കീർത്തനം 96:8 െമഹോറവക്കുഅവന്റെ നോേത്തിനു തക്കേഹതവം റകോടുപ്പിൻ; തിരുേുൽകോഴ്െച
ുേോെി അവന്റെ പ്പോകോരങ്ങെിൽ റെലുവിൻ
.
783. സങ്കീർത്തനം 96:9 വിശുദ്ധ വസ്പ്തോലങ്കോരമത്തോറട െമഹോവറെ നേസ്രകിപ്പിൻ;
സകല ഭൂവോസികെുേോെുമള്ളോമര, അവന്റെ േുമ്പിൽ നടുങ്ങുവിൻ
.
784. സങ്കീർത്തനം 96:10 െമഹോവ വോഴുനുഎനു ജോതികെുറട ഇടെിൽ പെവിൻ; ഭൂമലോകവും
ഇെകോറത ഉറെച്ചുനില്ക്കുനു; അവൻ ജോതികറെ മനമരോറട വിധിക്കും
.
785. സങ്കീർത്തനം 96:11ആകോശം സമന്തോഷിക്കെും ഭൂേിആനന്ദിക്കെും സേുപ്ൈവുംഅതിന്റെ നിറെവും
േുഴങ്ങുകെും റെേറെ.
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786. സങ്കീർത്തനം 96:12 വെലുംഅതിലുള്ളറതോറക്കെുംആഹ്െോൈിക്കറെ; അമപ്പോൾ
കോെിറല സകലവൃക്ഷങ്ങെും ഉലസിച്ചുമഘോഷിക്കും.
787. സങ്കീർത്തനം 96:13 െമഹോവെുറട സനിധിെിൽ തമന; അവൻ വരുനുവമലോ; അവൻ ഭൂേിറെ വിധിപ്പോൻ
വരുനു; അവൻ ഭൂമലോകറത്തനീതിമെോടും ജോതികറെ വിശവസ്
മെോടുംകൂറട
തത വിധിക്കും.
സങ്കീർത്തനം 97
788. സങ്കീർത്തനം 97:1 െമഹോവ വോഴുനു; ഭൂേി മഘോഷിച്ചോനന്ദിക്കറെ; ബഹുൈവീപുകെുംസമന്തോഷിക്കറെ.
789. സങ്കീർത്തനം 97:2 മേഘവുംഅന്ധ്കോരവുംഅവന്റെ െുറ്റും ഇരിക്കുനു; നീതിെും നയോെവുംഅവന്റെ
സിംഹോസനത്തിന്റെഅടിസ്ഥോനേോകുനു.
790. സങ്കീർത്തനം 97:3 തീഅവനു േുമ്പോെി മപോകുനു; െുറ്റുേുള്ളഅവന്റെദവരികറെ ൈഹിപ്പിക്കുനു. 791.
സങ്കീർത്തനം 97:4അവന്റെ േിനലുകൾ ഭൂതലറത്തപ്പകോശിപ്പിക്കുനു
; ഭൂേി കണ്ടു വിറെക്കുനു. 792.
സങ്കീർത്തനം 97:5 െമഹോവെുറടസനിധിെിൽ, സർവ് ഭൂേിെുറടെും കർത്തോവിന്റെ സനിധിെിൽ,
പർവ് തങ്ങൾ റേഴുകുമപോറല ഉരുകുനു
.
793. സങ്കീർത്തനം 97:6ആകോശംഅവന്റെ നീതിറെ പ്പസിദ്ധേോക്കുനു; സകലജോതികെുംഅവന്റെ
േഹതവറത്തകോണുനു.
2022 PYFA Memory Verse Packet: Psalm 51-100 (Malayalam): Adults
794. സങ്കീർത്തനം 97:7 കോഹെങ്ങമെോടും തൂർേനോൈമത്തോടുംകൂറട രോജോവോെ
െമഹോവെുറടസനിധിെിൽ മഘോഷിപ്പിൻ
!
795. സങ്കീർത്തനം 97:8സീമെോൻ മകെുസമന്തോഷിക്കുനു
; െമഹോമവ, നിന്റെ നയോെവിധികൾ മഹതുവോെി
റെഹൂൈോപുപ്തിേോർ മഘോഷിച്ചോനന്ദിക്കുനു
.
796. സങ്കീർത്തനം 97:9 െമഹോമവ, നീസർവ് ഭൂേിക്കും േീറതഅതയുനതൻ
, സകലമൈവന്മോർക്കും
േീറത ഉെർനവൻ തമന.
797. സങ്കീർത്തനം 97:10 െമഹോവറെ സ്മനഹിക്കുനവമര, മൈോഷറത്തറവെുപ്പിൻ; അവൻ തന്റെ
ഭക്തന്മോരുറട പ്പോണങ്ങറെ
കോക്കുനു; ൈുഷ്ടന്മോരുറട കേിൽനിനുഅവറര വിടുവിക്കുനു
. 798. സങ്കീർത്തനം 97:11 നീതിേോനു
പ്പകോശവും പരേോർത്ഥഹൃൈെേുള്ളവർക്കുസമന്തോഷവും ഉൈിക്കും
. 799. സങ്കീർത്തനം 97:12
നീതിേോന്മോമര, െമഹോവെിൽസമന്തോഷിപ്പിൻ; അവന്റെ വിശുദ്ധനോേത്തിനു സ്മതോപ്തം റെെ്വിൻ.
സങ്കീർത്തനം 98
800. സങ്കീർത്തനം 98:1 െമഹോറവക്കു ഒരു പുതിെ പോെു പോടുവിൻ; അവൻഅത്ഭുതങ്ങറെ
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പ്പവർത്തിച്ചിരിക്കുനു; അവന്റെ വലങ്കേുംഅവന്റെ വിശുദ്ധഭുജവുംഅവനു ജെം മനടിെിരിക്കുനു. 801. സങ്കീർത്തനം
98:2 െമഹോവ തന്റെ രക്ഷറെഅെിെിച്ചും ജോതികൾ കോൺറകതന്റെ നീതിറെ റവെിറപ്പടുത്തിെുേിരിക്കുനു.
802. സങ്കീർത്തനം 98:3അവൻ െിപ് സോമെൽഗൃഹത്തിനു തന്റെ
ൈെെും വിശവസ്തത
െുംഓർത്തിരിക്കുനു; ഭൂേിെുറടഅെുതികറെോറക്കെും നമ്മുറടദൈവത്തിന്റെ രക്ഷകണ്ടിരിക്കുനു.
803. സങ്കീർത്തനം 98:4സകല ഭൂവോസികെുേോെുമള്ളോമര, െമഹോറവക്കുആർപ്പിടുവിൻ;
റപോെിമഘോഷിച്ചു കീർത്തനം റെെ്വിൻ.
804. സങ്കീർത്തനം 98:5 കിനരമത്തോറട െമഹോറവക്കു കീർത്തനം റെെ്വിൻ;
കിനരമത്തോടും സംഗീതസവരമത്തോടും കൂറട തമന.
805. സങ്കീർത്തനം 98:6 കോഹെങ്ങമെോടും തൂർേനോൈമത്തോടുംകൂറട രോജോവോെ
െമഹോവെുറടസനിധിെിൽ മഘോഷിപ്പിൻ
!
806. സങ്കീർത്തനം 98:7സേുപ്ൈവുംഅതിന്റെ നിറെവും ഭൂതലവുംഅതിൽ വസിക്കുനവരും േുഴങ്ങറെ.
807. സങ്കീർത്തനം 98:8 പ്പവോഹങ്ങൾദകറകോെറെ; പർവ് തങ്ങൾ ഒരുമപോറല െമഹോവെുറട
േുമ്പോറക ഉലസിച്ചു മഘോഷിക്കറെ.
808. സങ്കീർത്തനം 98:9അവൻ ഭൂേിറെ വിധിപ്പോൻ വരുനു
; ഭൂമലോകറത്തനീതിമെോടും ജോതികറെ
മനമരോടുംകൂറട വിധിക്കും.
സങ്കീർത്തനം 99
809. സങ്കീർത്തനം 99:1 െമഹോവ വോഴുനു; ജോതികൾ വിറെക്കറെ
; അവൻ റകരൂബുകെുറട േീറത വസിക്കുനു
;
ഭൂേി കുലുങ്ങറെ.
810. സങ്കീർത്തനം 99:2 െമഹോവ സീമെോനിൽ
വലിെവനുംസകലജോതികൾക്കും േീറത ഉനതനുംആകുനു
. 811. സങ്കീർത്തനം 99:3അവൻ പരിശുദ്ധൻ
എനിങ്ങറനഅവർ നിന്റെ േഹത്തും ഭെങ്കരവുേോെ നോേറത്ത സ്ുതതിക്കറെ
.
812. സങ്കീർത്തനം 99:4 നയോെതല്രപ നോെ രോജോവിന്റെബലറത്തനീ മനമരോറടസ്ഥിരേോക്കിെിരിക്കുനു.
നീ െോമക്കോബിൽ നീതിെും നയോെവും നടത്തിെിരിക്കുനു
.
813. സങ്കീർത്തനം 99:5 നമ്മുറടദൈവേോെ െമഹോവറെ പുകഴ്ത്തുവിൻ; അവന്റെ പോൈപീഠത്തിങ്കൽ
നേസ്രകിപ്പിൻ; അവൻ പരിശുദ്ധൻആകുനു
.
814. സങ്കീർത്തനം 99:6അവന്റെ പുമരോഹിതന്മോരിൽ മേോറശെുംഅഹമരോനും, അവന്റെ നോേറത്ത
വിെിച്ചമപക്ഷിക്കുനവരിൽ ശേൂമവലും; ഇവർ െമഹോവമെോടുഅമപക്ഷിച്ചു; അവൻഅവർക്കു
ഉത്തരേരുെി.
815. സങ്കീർത്തനം 99:7 മേഘസ്ംതഭത്തിൽനിനുഅവൻഅവമരോടു സംസോരിച്ചു;
അവർഅവന്റെ സോക്ഷയങ്ങെുംഅവൻ റകോടുത്തെെവും പ്പേോണിച്ചു
.
816. സങ്കീർത്തനം 99:8ഞങ്ങെുറടദൈവേോെ െമഹോമവ, നീഅവർക്കുത്തരേരുെി; നീഅവർക്കുക്ഷേ
കോണിക്കുനദൈവവുംഅവരുറട പ്പവൃത്തികൾക്കു പ്പതികോരകനുംആെിരുനു
.
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817. സങ്കീർത്തനം 99:9 നമ്മുറടദൈവേോെ െമഹോവറെ പുകഴ്ത്തുവിൻ; അവന്റെ വിശുദ്ധപർവ് തത്തിൽ
നേസ്രകിപ്പിൻ; നമ്മുറടദൈവേോെ െമഹോവ പരിശുദ്ധനമലോ.
സങ്കീർത്തനം 100
818. സങ്കീർത്തനം 100:1 സകല ഭൂവോസികെുേോെുമള്ളോമര, െമഹോറവക്കുആർപ്പിടുവിൻ. 819.
സങ്കീർത്തനം 100:2സമന്തോഷമത്തോറട െമഹോവറെ മസവിപ്പിൻ; സംഗീതമത്തോറടഅവന്റെ
സനിധിെിൽ വരുവിൻ.
820. സങ്കീർത്തനം 100:3 െമഹോവ തമനദൈവം എനെിവിൻ; അവൻ നറമ്മ
ഉണ്ടോക്കി, നോംഅവനുള്ളവർ ആകുനു
തമന.
; അവന്റെ ജനവുംഅവൻ മേെിക്കുനആടുകെും
821. സങ്കീർത്തനം 100:4അവന്റെ വോതിലുകെിൽസ് മതോപ് തമത്തോടുംഅവന്റെ
പ്പോകോരങ്ങെിൽ സ്ുതതിമെോടും കൂറട വരുവിൻ
; അവനുസ്മതോപ്തം റെയ്തുഅവന്റെ
നോേറത്തവോഴ്ത്തുവിൻ. 822. സങ്കീർത്തനം 100:5 െമഹോവ നലവനമലോ, അവന്റെ ൈെ
എമനക്കുേുള്ളതു; അവന്റെ വിശവസ്തത തലേുെതലേുെെോെും ഇരിക്കുനു.

