അോാ
1

1

2

ി
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#ാ?ിോ>ം.

The copyright owners of the Bible reproduced here are "The Bible Society of India, 20 Mahathma Gandhi Road, Bangalore. India". "The Complete Malayalam Bible In
Unicode (http://my-bible.us)" is the property of Nishad Kaippally (kaippally@gmail.com). This print edition is produced for the sole purpose of Malayalam UNICODE
research. This Document should not to be used for public circulation or propogation of any religion which may be illegal in certain regions. The provider of this
information does not bear responsibility for accuracy of content or the actions of the bearer of this document..

അോാ
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%ാ&ിിോ *ാിെY | ാ%ാ«4ാി0
;?@ അെ% ?S ൊO @:
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/ിെ[ാാൊ എ"ിെ% ി%െ()S,

6
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,=ം Äാ/cം ൊ)S: അ അെ/
#ിdീ#ി@ം െY *«4ി@ം
അiി,ിാ[ിെ:.

11

#ിdീം േ9ിlം /ാ/ിlം എAാം Iാ#cം
#4ാCcം "ാെ? /െ ,ിാ[ാ*+ം
ആ4ാ%ം ിXാൊി.
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േ9S െ$@ ,ാ*S, അിെ %O &ാെ%
K/ിി:.

30

/ാ1ാO _ി(ോ ീ/ാ¬=െ
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Ekി=] Gാ* ൊെ/ാിെ/ അ [ം
െ$7. അെ/+?ി: ിൊ ാ,ം _ി:.
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േ/]Aാ»ൊO ഈ ാ%ി0 /ി/+
, ം ഔ4%ി=#ിA.

5
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gS എിോ G´ : ഇാ െ]ം
ǌാ ^ാ/ം ഏ+"ി@ എw ിേ%ാiം
എ@ ,?N.

*ാc അേ/ാ): /ീ എ േ"t േ/*ീfി എ"
െി0 െ$@, ~=െ ീXി0 *
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അ:

9

,ിെo"ാ അ* ാ&െ$7 ,X5ോ)
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അോ േ" ൈ%ി0 /ി@ എെY
അ)[0 അFി" r@ Gാ* ǌ<
,ാ* ീXിെY bUി0 /ി"ി@;

12

അ/ി0 ി9hി+" ഏ@ം അെY /ാ#ം
rം ,ാ,േ#ാ$/ം Eി+ം എ@ 
ാ$ാം ാIം ,?=@.

ഒ@ം ം9ി[ാെ അേ%ാ)Tെ േ,ാ>ാ
ആ.ാc എേ"ാ) 1ി:. ഈ ആ
േ4ാ%ാം എേ"ാ)Tെ േ,ാ@; ǌ< ആ
GെY ീXി0 െ$@.

13

ഈ ാ+െH ,െ&ാ ാി+േUാ േ"
$/ം േX എAാെ േ#lം ,%ി'-ാ.ാc
@.

അ െY ീXി0 ഒ | /ി+"; O
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14

അേ%ാ െ,*yി0/ി@ ?െ2
,ിിാേ9ിെ അെRാ[ി0 എി
9{ /ാHി0 ,]ിി0 െ$@ ഇ@.

15

/ാ #ാ5cം ാ$<jം ാി:ീ*
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േLാi/ം A;ം ഉെzി0 ,?ി എ@
,?ി:.

16
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അൊാം rാ%ാ േ4ാ%ാം
അെRാ[ിlം ?ിിlം ിി[ിlം
KാിHി0 /ി@ േ$*" േ4ാ%ാ*+ം
¢/ം.

24

ǌ< 1/ ൊ)[ാെ $ി* ǌ<jെ
ഇ ി0/ി@ ?െ2 /ി<െH ാ+Hാ0
#ിി: /ി<jെ <െH [ി[HN
എ@ േ[ൊO
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എ"ാ0 െ,ൗൊ®ം L*"Lാ®ം
അെRാ[ി0 ,ാ*S #t ,േ%ാ)ം T ി
*ാിെY $/ം ഉ,േ9ി:ം
®ിേ9Gി:ംൊzി@.
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ഇ; #െ[ോ/=െ ആ Eാvെ ഒ iാ/
,X5cം േ?ാ#[ാ* > ിേ?ിാ*;ം ആ>@.
ആ ,X5ി0 ǌ< $ി ിം ,ാ*S.

37
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Ekാോ uീ േ2ൊzി@. െ,ൗൊ
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ിെ#ാെfൊ എ@ േ,] ഒ 9ിG
ഉzാി@. അെY അ //ാി@.

2

അ luിlം ഇേ[ാ/ിlb]
േ4ാ%ാ%ാ0 /A ാIം ൊz
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അെ% ?S ൊO@: K#ാ/ാേ%, %I
ാ,ിാ ǌാ എw െ$േ¡5ം എ@ േ$ാി:.

31

*ാാ േ'ി0 ി9hി[; എ"ാ0
/ീ=ം /ിെY >)ംLcം %I ാ,ി+ം എ@ അ*
,?N.

17

32

,ിെ" അ* *ാിെY $/ം അേ/ാ)ം
അെY ീXിl] എAാേ%ാ)ം ംvി:.

7

33

അ %ാ&ിി , ആ /ാ_ിി0 േ", അെ%
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?ാ+@ോ? അ<െ/ അA; അ* േ"
@ ǌ<െH ?S ൊOേ,ാെX എ@
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,]ിോ) ൊXി@.

8

,]ി #ാ5ിാ ിെÓാ െY 
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എ"ിോ) Q9ം എ@ /ിW,ിേ[zA.

അ/R%ം അ അേf/ ി2 ൊ%ിRി0 െ$@.
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Lെ2.

21

ഇ; _ി(ി2 െ,ൗൊ #െ[ോ/ിlം
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Xാ ൊ_ി0[ാ*+ം Hെ% ാEം ി
@.

25

അ അെ%=ം ആ ി0 ഉെX
േ[ാെ%=ം TXിി: Gാേ%, /െ
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അി@ െ,ൗൊ : /ി< %N എെY
ം ഇ<െ/ *+ം"; എw? *ാാ
േ'ിെY /ാ#ി@ േzി LMി[െ)ാ
#ാ&#A െW9േ#ി0 #%ിാDം ǌാ
ഒ<ിി%ി+@ എ@ ഉ%ം ,?N.

36

ഇ<െ/ ,?(ി2 അ b2>ി
അെ%Aാേ%ാ)ം Tെ
ാ*ി:.

14

അെ/ ിി:T ാ»ാ : *ാിെY
ഇCം / [െX എ@ ,?N ǌ< #ിzാി@.

37

എAാം Hെ% %N.

15

38

ഇ/ിേ#0 അെY bം ാിA എ@ ,?(
ാ[ി/ാ0 അ* ഏocം áഃി: െ,ൗൊിെY
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ൊOേ%zി@ ñാ അിേ + ാ&ാി.

6

അ<െ/ ാ5ം െ$7 #െÊാിേ/ാ)
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െ$ാ%ി(ോ ǌാDം ി: അ%ിെ /ി@
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ൊ@H=ോHം ഒ@ം ആhി[ിA
എെ"ാ ©ി/9,fം െ$6ി%ി+@.

15

16

ആാ0 /ി< അെY ാ%ം അiിം
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EാിFോ േ?ാ#െ,ൗ% എ@ അ?ിN ǌാ
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#4ാേ%ാ4ീാം rാം എെY അ)[0
@ അെY േ/െ% അ/ാം േLാiിി:.
ിiി+ അേ,Iി:.

16

എ"ാ0 ിാിെH അEിb#ാി O
അ/ാെ+?ി: ിാിാ ഇ ി2ംbെU
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ആോ$/ ,?N.

30
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െൊിേ/ാ) ,?N.

1

ǌ< 0 ?ി ഇെ+ േ,ാേ5ം എ@
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#െ[ോ/[ാ%/ാ അ%ി*െ4ാ®ം
ǌ<jെ +െ ഉzാി@.

3

,ിെo@ ǌ< ീോ/ി0 എി; ~ിൊ
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എAാേ%ാ)ം EI5ം _ിേ[zി@
അേ,Iി:: /ി< ഒ@ം EIി[ാെ
ാSൊO ,Xി5ി ി +"; ഇ@
,ി"ാാം ിം ആ>@േAാ.
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െHിF#ാോ ഇ" േ9ം എ@ അ*
അ?ി(ിA എിlം %=േ]ാ ;? O, _ി=ം
എി0 0 അിേ+ ഔ ിേ[5ം എ@
Eാി:.

40

/ù%ം അS  ി0 ി2 °[ാെY െ2ം അ_ി:
െ,Uാ ാtb#ാി ൊ)S െ%+ േ/െ%
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ഇXൊ ഒ അ5ി è)/ി#ിം ?െ2
അെY ൈT ,oി.

4

ആ Kw അെY ൈേ#0 ÀÒ"; L*L%ാ*
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ോGം ഒ@ം ,oിിA.

6
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ൈെ: ൌം ി.

9

ഇ; ംEിFേ9Gം hീ,ിെ #t ീ/[ാം @
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