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.ാZ(ോ Eം ിAB*(=.

23

ിAേ"ാ ി ി@(; ി
ൈി@(K .

1

2

ǌAെ" ി ിെ! R#ാ.ം ൈ4
A]െ/ &ിOാ;ാ.ം എ7ിAെ
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ി&ാാDിേ"ാേ/ാ അ.= എ7WേWാ;
അAെ എ?ി ിAB ോം ിj
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അLി07ിWോ? ോെ ിAB
ിDി*െ4?ി ഏYEം െOLി ംgിെ"
ിDിാK ിAB അോgോ?
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േം

4
5

ിAB* െ|#ാി ǌാK േOാി*@;
ഇAെ േ&ാ;ാ*ം 4േ, ാം ീ
ാK Xാി0േ(ാ. Sാി0ം ിA]െ/
ഇ/ി ഇWോ?
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ിാ&ം െO¨ാ ോR4ിW; എ?ി'ം
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ോRി*7 േ
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ിിോ ിാ&ം:/ാെ ാേ#`ം;
അെW@ ിി )ാോ9 ി@ൊേ(`ം;
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ി&ാിA]െ/ ാം L}ാോ
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a&ീ;ാ*ം ാൊ. ിDി'ം /A
ആി ാിിാK ോ*ിK .
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ആാിിേ#Gി@ േ7.

7

“_ം ി@ാZം V/ിാZം ഇ.@, "ിാK
എ<േ7l” എ@ എ<ിിി*7Xാം അി
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എWാം ാിെ! QീEം sEം ംa³ിM
VY#ാK ആVം.

wീ .Rിി@ ഉGാ=േ ാെ .RZം
wീ rªാം ഉ"ാV@; എ7ാ ി@ം
ൈം ാ`·K .

28

4ZRK െ7ാK േQാD െO¨ിjേ`ം ഈ
അം ി@0ം ാ ാNിി@ V/ി#0ം
െO ാK .

13

ിAB േ7 ിDിിK ; wീ ¿9 /ം ഇ/ാെ
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wീ r/ി ീ$ിാോ അ= ¿9 /ി@ ം
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ഇ=േ&=ാി ിA"ി .ം a&ീ.ം
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34

W@ം ിQ*@ എ?ി ിAB ഒ.4ിM
:97= ാിDി* േ&=
◌ാാിിേ#Gി@ അK ീ$ിെM
)6`ം mി#െ$. േQRം ാAെ" ǌാK
7ിj 4െ9~ം.

15

16

ഒ.K #ിാK )ാി5ാ അAെ0(
4ാ ǌAB#ിW ൈ )B*4ിW എ@
ഔ#െ$.

17

ഇി ആSാ ിാK േ ാV7ി ǌാK
ിAെ" Ã7ിW; ിAB :/ി.7ിാ
െ;#W ിെ;#െN ഇ/ാV7=.

18

ഒ7ാ4= ിAB ):9േTാB ിA]െ/ ഇ/ി
)ി7 ഉെG@ ǌാK േB*@; ഏാZം
ിQ\ ി#0ം െOP@.

19
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\²ോ ാം എWാ.ം ഏQീ4ാV4ാ¡ ഒേ
ആാി kാം ഏlം എWാ.ം ഒേ
ആാിെ ാംെO¢4ിി*@.

14

Qീം ഒ. അ4W

15

ǌാK ൈ അWാpൊy Qീി'(W
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Xി" , ോgQാി]െ/ ം, &ാം
െO ാZ( ം, ി ാം,
ിിD)ാRാം എ7ി V0ം െO¢.

29
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അോം ഒ.േ ാെ .േGി7ാി ൈം
VLE(ി@ അDിം 4ാം ൊ9~ൊy
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എ7ാ ി ി£ൊGി ആf4ാി
4ി5.െ/ ഇ/ിി@ ഉിിി*@.

21

ി.െ<~"ിK Xാം ¿7ാംാB ഉി
െ<േ7l േfാി@ം

4ZRK ¿ം 4`ം ഉGാാ 4ി5.െ/
.qാEം 4ZRK ¿ം ഉGാി.

22

ആാ4ി എWാ.ം 4ി*7=േ ാെ ി ി
എWാ.ം _ീി#െ9ം.

23
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അൊാ െ ൗൊ
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ാിോ ǌാK gാ )േ"ാ9
ആSാ ി5=േ ാെ ിA]ം െO ിK .

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..
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േ`ം എ@ ǌാK അോ9 "െ അേ 6ിM
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ിA]െ/ )ാg~ VLാി.7= അ
ിിിി*@.

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..

