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9

ൈം ാീേി, DAാ.ി4െ ijി# ം
NQം @ിTാ ഇN1ി.

10

DAാ.ി4 ാീേിോG: ി6Sെ
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ാാ2 അോG: ǌാ ഒN }xം?; }xം
ഔ(ാVിZ എെ ~ ാKെT]ിി+,
എ, ;ി/.

4

അി, #( അാ@ാDി# ാാിോG:
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ാാിെ ോ4ിാ അ(േ9ാിോG
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ൈ ൊാെ ഒN  4 ിd, $ിം$െ1
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ൈ2ം ഇMാ¹ൊ? ഏp ാിാിJം
ം*ാിJം @ാDാിJം ആെിJം
*aിെം േ*ിെം
അേ$'െേLാിെം ൈ1ി, ിോ.ാി
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ൊ?Nാ ǌാ ;ി/.

7

അ6െ {ാിSം ആ@ി8ാEാNം
#Nം *KാിSം അ= ,; ǌാ
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FാാK,.

19

അേTാr േ$#1' *`( എ,ം േ4Nl
ാീേ# Kെ േേ1+ ം@ിkിN,; അ(
ി8ാ67ാ# 4*ാി. ാാ2 അോG:
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ൊGം െ8, എ, ീ അ ി pെ
ി+ ഏ¦ ാം sിം.

5

33

ഉ േ ആ ാ+ െ%&' േി,
ിW1ിാി; അെ UDNെ ഇി# ി,
ീി7d; അെ ോം ¦െ Á#
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Kിേ"ി ാി ൊ?Nാ ;ി/.

3

അ6െ അ( െ)*േിെ ൈാ1ിെ
¿ി1ി#ി, ൊ? ിN െ4ാ
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ാീേ# എ ǌാോ എെ ഉlി# എെ
~ ി/: എി+ ഉ"ാ (*67ാ#
ǌാ 4*ാി.

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..

ാീേി െ
16

17

ം

ǌാ അിെ ി+ ി# ഒN1െ
അG# െ8, അോG ഈ എMാിെം
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iെ7/ pം , ൊ ീsിkpം ം 
4  ാം ഉlpം \Zൊെ7ാr
ാെ+ േ ിpാ െ ൊjിെ+ ി/ം
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ൊl ആZൊെ േെ ഉ¯േ°ാ.േ1ാെ
4ാd െ8,.

7
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ി8ാിkിN ിM; എിJം അ
ാ.ാാ= , ഉ4ാേ1ാെ ാ}ം
ൈ*ാ+ം.

22

Fാ7pാ ൈ6Sം ി1ിെ FÖ2ം
\െ അെ ijി# FിെTZ (
,േ4ാKം.

23
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ിef¿ിാ ോ]െ അefാി
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േ8(,ൊം.
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െlിൊ?ം Ì6rൊ?ം
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ീോ അാം Nോ7ം െ4ാെ¼ാr; ീ
ി|ി/ ാാാ1ി# ിെ ഔി
@ിTാ എ¦േ Nം.

16

േ ം

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..

