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അോ': ǌാ ി@ എ\ േ ]ം;
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ഏc ൌ!]ി4ം Vjി!ാTം അ
;U ആy,.

15

16

17

ആാ ാ 2ab ോsം Qം
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അ ം ോോ െLേി െ
അ!ാ ാീി, േ&ാ 7Zാ
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®x|ം ീ2x|ം W]|ം

22
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ഇxെ ോോ േ&ാ4െ) ആി,
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െL^ െ2Fിെ
ി, ീെ
Wിayി ിB െ2Fെ4ം അിെ Kെ_4ം
)ിി,,
K^ ീ ി ി9ാ K|െ) അx^
അ;£ി ി, RSി െ2Fെ ി
ാvം എVിkം amി, ാvി/; അ
ഇ,െ അിെ) ഉK.
ി0ാേ 9^ ി0ീിി,
aെ!Fേuം േ&ാ അേ ാ' ിം
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െW`ൊ'േ9]േ.

34

ീ ിെ െ അ@E Xിി അ;
x|െ) n9േ_ാ' 4ം െWGാ
aെ!'േSാ^ ീ ി െb' ഈ
= ിേ@ം ǌാ ിെ ാി,
2]ിി ി@E ഈ ആിേ@ം ി ി
ിേEാ' 7ാ;Uി:ാ

35

ീ ;ിി, അ+െ) 7ാ;U4ം
ാW4ം േ" അ;@ം ാം
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അെ ി ിB +േ]േ.
അ; ിേEാ' 2ാ2ം െW·ൊK ആാം
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അെ 2ി)ിB ൊKേ2ാ 7ാേmെB
അ; ?;¶ോ'ം ?;േqാ'ം(െ)
ിVേ@ ി ി ീ അ+െ) 2ിാ93ാ;@ം
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ഇ)ി &ാാ ി +mോ െWªാG ,
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ൈാ േ&ാെ അ; ഉേ2Zി94ം
അൈxേ_ാ' േW;, അെ Á ിB
േി94ം െWªcൊ ാy, അ ഈ
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ോോ േ&ാ4െ) ആQം െ
അ 4ം ഇ+2c ം ം ൊK
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ാൊ+ ാ ിkം 6ാ െ ം>ിBം
േ ാ&ി3ാേ ാ'ം േേ ാ'ം ഉ ാ ാj
അ; ി"ാaിി/.

16

േ&ാ4െ) ആി, അ)ി ാിFാ^
R അc ീ+ംെ ോോെ 7ി
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അോ' 7ാിB.

2

അ|െ) േWാx^@ം ോോ
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അ െ2ാ 2 ൊK RÉ{ െW{2 ിW4ം
ഉ ാ9ി; ഔേ ാ െW{2 ിെW@ RÉ{ േെ9
െ2ാ, െWാി. ാാQ അെ െ>ാോ
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ിം&ാോ' േW;ma!ി:ാി ആ{
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Qം ൊK,.

അ ി ഔേ ാ+Tം ആKോ{ം ാാെ
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േ&ാ ീോാ അ&ീാRfാ ം
െ>ാിെ ാ ൊേ ാെ>ാിോ'
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2 ിW^ ഉ ാ9ി ാ1ാി4െ) ാി
ാ@E അS)ിാ3ാ+െ) Hി ഏjിB.

11

ാാQ േ&ാ4െ) ആിേ@ െW}േSാ^
അS)ി^ അെ ൊK, 2ി)ി94ം
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അെ േെ എ"Zം േ¾ 4ീ 3ാെ
അ]ിി ി.
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ൈാ േ&ാ അോ'(െ)4K എ,
 ി" ി0ാേിി, അേ; ,
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അാേG , െീ ാോG, െേ&ാാwാ ,
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Ä ിB െ ഉ2േിB.

10

േ&ാിVി, ഒ+ 6ീി െMെ@ ¤Rd
േx_ിെ  ാx_ിേ3kം ീ]ി+Ec
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ാാQ െMിൊെ94ം ഉad 2F]x_ി
ആ9ിി+Eെ ()ാെ ാാി, േ
െW`E; ഇ; േE.

അേ!ാ^ ആാ ;ോ' ÙിB അെ
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െേ&ാാാിോ': ീ എേEാ'(െ)
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ി0ാേ ാാQ െ അ ാ;െ9ിെ
wി ിി;,ി,; ¸  അി@E
m അ  ിBേ2ാി.

1

െMാ ാാാ െേ&ാാാG
െLേി െ അ ിേ@
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&ോ -ാാ ി ഉK എ, അaിിB.

3

െേ&ാാാG 6െ!" േ&ാെ
അേuി!ാ ാj െ!" െMി ഒെ94ം
ഒ+ ഉ2ാം 7ിംെW`.

14

അേ!ാ^ 6ാേെB േ&ാ4െ) ആÇാQ
ആാിെ Y3ാ ി Uാിെ ാ
െീേിെ ാ െ>ാാിെ ാ
െf;Hാിെ  &ീേ എE ഒ+
േെ േ ,.

15

അ 2abc എെEാG : െM; ഒെ94ം
െLേംിാി|ം െേ&ാാാG
ാാQം ആ4േdാേ , േ"ൊ^ി ; േ&ാ
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+mE Z Kൊ^ി ; 6െ!)+c,
Þി94ം അ+c; ാെ_ അ+െ) േെ െW}ി
; േ&ാ ിxേ_ാ'(െ) ഉK.

18

അേ!ാ^ െേ&ാാാG ാºാം=ം ]xി;
െM; ഒെ94ം െLേം ിാി|ം
േ&ാ4െ) RSാെ ീv Á ിB.

19

െ&ാ+ം ോ &+ാ േ;
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ി &ോെ)ി;!ാ ǌx^@
¿ിി/; എ\ െWേHK എ, അaി4Ecി/;
എVിkം ǌx|െ) ^ ിVേ@
ി ിbി ി@,.

അ; 2ാ)ി ¯ിB c)xിേ!ാ_G : േ&ാ
െMെ@ ിേ ാ1ാി E അേ£ാ+െ)4ം
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ൊ,_.

9

2ിെE അ അ&ാെ അേuിB; അ
;Hി ഒ_ി:ി ി9ാി+,; അ; അെ
2ി)ിB േMിെ അ'9 ൊK, ൊ,;
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6ോ'ം ആെ!)ാി ി@Ec എ\?
¹ºീാ അw4െ) Y3ാ; ൈാം
െ2ാ_ിB_, േ&ാ4െ) ആിെ
ിേിxെ_4ം >ാിo&x^@
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ിോ+ ൈെ ഏjിB; അ; x|െ)
2ിാ93ാ+െ) ൈാ േ&ാെ
ഉേ2Zി:ി+,േ/ാ. ഇxെ ോാിോ'
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അ ംാ ിBൊ ി ി@േSാ^ ാാQ
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ോ@ എ, 2aിB.

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..

ിാം:
18

19

20

21

ാം

ം

അി, ി0ാേ ാാാ ോാG
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ിFB.

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..

ിാം:
27

29

1

ാം

ം

ആ&ാG െ 2ിാ93ാെ േ!ാെ ിÅ7ാ2ിB;
അെ െLേം= ി അ)9ംെW`.
ി0ാേ ാാ93ാ+െ) /a_ി
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ഔേ ാ+, േ ി െ2& അ{m
െേ&ാേ@ ിേിേ9 ി, േ;
6 േി+,.

18
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ൊ+ 7ാ ി െ2& ി,. എEാ
െ&ിÁീാQ അ;@ം േ ി 7ാ;UിB:

19

ിി ി, ആാ
ിീ ]ംേ2ാെ ിാിെ/Vിkം
ൈെ, െ 2ിാ93ാ+െ) ൈാ
േ&ാെേE അേuി!ാ Àെ@E
എ/ാോ'ം ാkാ േ&ാേ,
Zിേ9]േ എ, 2a.

20

േ&ാ െ&ിÁീാിെ 7ാ;U േ"
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'ി()ി ഒി ോ'ം അെ)B_.

5

അ ൈ1 െ!", ഇ)ിേ2ാ ിൊെ94ം
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ാിെോ േ,ം െ െ എെ
Hി ി,ം എെ 2ിാ93ാ+െ) Hി
ി,ം ി'ി!ാ XിbിFി/; 2ിെE ിx|െ)
ൈം ിxെ_ എെ Hി ി, ി'ി@Ec
എxെ?
അെ ാ3ാ; േ&ാാ ൈി,ം
അെ ാാ െ&ിÁീാി,ം
ിേ ാ1ാി 2ിെE4ം അ1ിം ംാ ിB.

േ ം

30
17

അc േx_ിെ ാി|െ) േ3ാ; x|െ)
െ എെ Hിി,
ി'ി9ാി+Ecേ2ാെ െ&ിÁീാിെ
ൈQം െ െ എെ Hിി,
ി'ി9ി/ എEിxെ അ ി0ാേിെ
ൈാ േ&ാെ ിി!ാTം അ,
ിേ ാ1ാി ംാ ി!ാTം എmം എി
അB.

18

2F]ം 2ി)ിേ9 ി, അ; െLേി
ിിേ3 ഉd െ േ2)ി!ിB Þി!ി!ാ
െM6ാuി അേ ാ' ഉaെ9 ി_ിB,

19

Tu+െ) ൈ!]ിാ ാി|െ)
േ3ാെ @aിെ:Eേ2ാെ െLേിെ
ൈെ@aിB ംാ ിB.

20

ഇcിിം െ&ിÁീാ ാാQം ആോിെ
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ൊ'm.

25

എEാ െ&ിÁീാQ ി@ 6ി:
ഉ2ാ ി, അ'ം )9ാെ
ി=_ിBേ2ാി; അcൊK അെേkം
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അ+_ിെ:ªി+,.

9

അxെ െ¢ േ&ാ ി0ാേ Y3ാ+െ)
RSിി, ി!ി: ാി^ െWªിkം
അ1ിം u_ം 7;ി!ാ 9ം
െMെ4ം െLേം ിാിെ_4ം
െ¤ാaാ9ി.

10

േ&ാ െ¢ോ'ം അെ ോ'ം
ംാ ിB; എVിkം അ; ¾ി:ി/.

11

ആാ േ&ാ അî; ാാിെ
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ാ ാ9ാ  ോാ&ിെ4ം െ
ൈാ േ&ാ4െ) ആിെ അyം
ീ;!ാ ിോ=ിB.
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²3ാെ അ+െ) അ'9 അB.

16

അേ ാ ൈിെ ²3ാെ 2 ി&ിB
അെ ാ@െ_ ി ിB ഉ2ാിി/ാാyം
ം േ&ാ4െ) ോ2ം െ ി,
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