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ഒെ @ം +A.

4
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ോXിC .

8

ഇ ാ, ƬാC ആ േ'ം ി.[െL \]ി$
െ?ിി5; ി./ L ോ ി.[െL
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ആoാി?0: ി.[െL ോ_ാ5ം
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ി./ ഈ H എHോ=ം L എ)ാ
3ിിsം ി.[െL ൈ!ാ ോ ി.െ=
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ിി?+ിാ ി.[െL ! [ം അിെL െ-ം;
അ5ം ƬാC അ0 െ ാ5ം; അ അ0
ൈ '!ാ5ം.
ി./ ിിA െ-PL$3ിാി
!"#!ിിേ5 ാQ െ-4ിC .

7

Kം.

ിെS ൈ!ാ ോ ിെS ൈ
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േ ീി$ ാ5ം ഏ'ാിെS ! [ം ആി$
ാ5ം േ!ാാ "ം എി5 0ോെ
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െ അാ@ം ോാC Jേ'lം ƬാC
െ ാH.

18

അ ാH ƬാC ി.േ=ാ ആoാി?0:
ി.[െL ൈ!ാ ോ ി./5 ഈ
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19

ി.[െL kാ !ാ"ം ! [ം ി.[െL ആ!ാ [ം
ƬാC ി./5 ിtV hK.=ി$ ാ
െh; ആ!ാ / ി./5 =െ ഉ7 എ
എി5 അ+ിാം.

20
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ƬാC Lെ- ോാ െ@V )
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ി=ി?േfി5േ]ാെ3ാെ @ം അC \5
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hKം േ ിി&.

42

2േGം vLാെ അe'ാ$ vt ാെ
െ ാC ആ hK.=ി$ ഒി$ ഔLി +ി
അിെL െ- Bീി?ിിേ > ി േ.

43

അ.െ !"#!ിി$ !ാhിsV േെ 
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'ാX; അ ീ@ം ിെS ! iം ! [ം
ിെS േ ാiം േ ാി@ം ിെS
ാ=@ം g @ം ി5V ാെ ാ" ാ$
ാി@ം ിെS Lിാ ിs /
HV
അ iം ഒ" േ@ം െ-<"0; ിെS
േ ാiം േ ാി@ം ിെേdാെ
!ാിിേ > ി േ.

15

ീ !ി*ീംേ'H അLി!ാി" എം
അിെL ി ിെS ൈ!ാ ോ ിെ
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ി./ എോ ം ാി? ാ5 / ോ
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ിെS ൈ!ാ ോ ി5 "െ!
അ`ാാം, ി 4ാ 4, ാേ ാ4, എ ിെS
ി ാ _ാോ
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ോെ kെdാiം ഈ എ)ാ -h.െ=@ം
ആ-ിdാiം ോ േOാ 9ി&.
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!ാാkം "H @ം െ-ം. അ"െL
ാBാ _ാെ ിെS <ി$ ഏ9ി5ം; ീ അ"െL
േ ആ ാ'ിC ീ3ി$ി
ഇ)ാെ ാേ Kം.

1

2

3

4

5

േ ം

10
6

ആ ാ$ ിെS ൈ!ാ ോ@െL
3ി =ി$ L അെ kെdt അെS
9 / J!ാKിേ Kം.

7

ിെS ൈ!ാ ോ േ)ാ" േ'േ േ)ാ
ിെ െ ാ7ോX0; അ0 ാUി$ിം
!ി$ിം +െd ീൊg5 [ം ഉ+l [ം
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ോേിsം ി./ ോെ േ ാിdി&;
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ോ ി.െ= 'ിdി5െ!
അ"=ിെ?bി"0െ ാ7 ƬാC ോ@െL
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ിിേ Kം; അെS ാ!ി$
ം
െ-േ<Kം.

lം

അ ാH ോ എോ: ീ
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«ി എേdാgം അ ിേ_$ ഇി5.

22

ിെS ി ാ _ാ എg0 േി =ാി
!ി*ീ!ിേ5 ഇ+.ിേdാി; ഇേdാേ3ാ ിെS
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ാ ിി @ം ോ ി./5 " )
േ'Hി ി./ േEം 'ി&ോ @ം െ-ം.
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അ"=ിെ?b0ോെ അC ി.െ=@V
േLി@ം kീ ി@ം ി./ െ-
ി ിsം
"Hം.

26

ഇ ാ, ƬാC ഇ അijlം 'ാlം ി.[െL
\]ി$ െ5.

27

ഇ ƬാC ി.േ=ാ ആoാി5 ി.[െL
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ാE.=4 , 'ാം'.=4 , ി.[െL <ിെ ഉ
?ാdK.=4 , ി.[െL േ? =4 ,
േ!pാാ.=4 , ി.[െL ആ!ാ [െL
LിÏs / എിെ ി./
െ ാ7െ-േ)Kം.

7

അിെL ി.[െL ൈ!ാ ോ@െL
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ിെ അijി? ിെ5+ി& ി.[ം ി.[െL
ം.[ം േaാGി @ംേKം.

8

ാം ഇ ഇിെL ഔോ"C ാaാ
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ി./ െ-<"0.

9

ി.[െL ൈ!ാ ോ ി./5 "
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ആoാി5െ ാെ @ം ീ െ-േ<Kം.

15

എാ$ ിെS ൈ!ാ ോ ി5
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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..

07-30-2007

ആ  ം
10

11

12

13

14

15

16

17

19

14

1

അെ െ ാേ)> ി ആ ം ിെS ം ിെ
2BിെS ം അെS േ!$ െ-േ)Kം.
അLി!ീLാ !ി*ീംേ'Hി ിെ
െ ാ7 ിെS ൈ!ാ ോോ ിെ
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eിdിേ > ിം '¾ാdി !ാ
ാെ ാം ിെS <ി$ ിിി "0.

ി./ ി.[െL ൈ!ാ ോേ5 !
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ോോ ിെS Ã ി!ാി"
അ ഒം െ ാ ാ ിി @ം അC ി5
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എ ിോ +,ാ$

17
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ആ [െL LിÏിെS ോ!ം Qി @ം അ"0.

3

4

5

6

7

ിെS ൈ!ാ ോ ി5 ാËം
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vLാെd"ാ=ിsം ഇ.െ ം:ി$ º
Jാ' ം അെS ിpിി$ േKം; എാ$
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അോ അ"=ിെ?b0ോെ അC േ
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അC അോ +@ം.

ീ

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..

07-30-2007

ആ  ം

19

19

അC എെS ാ!ി$ +@ എെS -./
ാെ ാ"െPിsം േ / ാ ി"ാ$
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9ി ാ -ം എെS ാ!ി$
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ിെS ൈ!ാ ോ ി5 അ ാ'!ാി
" േ'H ി$ ഒ"െ
െ ാിhിി50 ാ @ം അെ െ ാC
ആെ അ+ിാ ിി @ം െ-bാ$ ിെS
ºd_ാ"ം

2

 ാpി ി!ാ"ം +H െ- െ ാ)െdhെS
my!ിി5 അ 0 hKംെ@V ം
അ=േ Kം.

3

െ ാ)െdh അpി ം അിി5
hKിെ ºd_ാ4, േ െ-<ി ാ0ം i ം
െ ാ0!ാ ഒ"  ിLാിെ
െ ാ7േKം.

4

ആ hKിെ ºd_ാ ഉ3lം ി @ം
ഇ)ാ0ം ിൊgvV0!ാ ഒ" ാUി$
 ിLാിെ െ ാ7െ- അിെLെ&
 ിLാിെS gH ഒLി& =േKം.

5

ിെ േ ാ ോി _ാ അH
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ി*ാേിോ f!ിേ Kേ!; ിെS B!ാ
ി*ാേിെS !േe X!ി)ാ ¹ം ഇിdാC
ഇL""േ എ +േKം; എാ$ ആ
¹ാ
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10

ാ=െ@ം

g െ@ം ഒി& hി ഉ3"0.

11
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െ ാ5 ാെ ാ" Ñിോ ോോ
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ിെS ോ_ാിോ ിെS േ'H ിെS
hK.=ിsV േ'ി =ിോ ിFiം
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19

ിെS ി$ ി=l െ ാbിt ഒ"  ി$
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അെS ോെS kാ ºd_ാ ാെ
അെS അ $ െ- അെS ാി$ി
െ-ി¨ അ3ി& അെS \uH 0dി: ോെS
ീ Kിാ "Gോ ഇ.െ െ-െ!
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ി|ാuാ4, ോേ 4, േ ാ!ീC .

13

'ിdാC ഏാ$ 2 ി$ ി$
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ആoാി5 അെS
 9 [ം
J!ാKി&Lാ$ ിെS ൈ!ാ ോ
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ിോ
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െ ാ7ോXം; ിിെ
ിt ി). ിെS ആ /
' /5 ൈ '!ാXം; അെ ിിdാC
ി5 ആ"ം ഉ>ാ ി).

32

ിെS Q_ാ"ം Qി!ാ"ം അ Bാ ി5
അLി! =ാXം; ിെS Ã ഇLിLാെ അെ
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ഇ)ാെ @ം ോsം \െ= ാെ @ം E¯ lം
ഉ¨ം ിിി5 േ'െ!ാെ @ം ാേ]ാ/

23
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ോ ഈ Bി െ ാ5െ! അ"െL
ി ാ _ാോ
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ോ@െL ി!െh ം m!5 േ ോ
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!ോ C Bാ ി /5 അ ാ'ം ിkാEി @ം
!iG Q_ാെ േിി @ം െ-bേdാ/
അC ി*ാേ$! [െL എ}ി
}ം Bാ ി [െL അÄി െ= ി»ി&.

ിെS !: kാlം ¥ാ lം എി5
അ+ിാം; ഇ ാ, ഇ ƬാC ി.േ=ാ vെL
Bീി?ിി5േ]ാ/ േ ി./ ോോ
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ീ ി@ം ി*ാേs!ാി അെS ിpി [ം
Lി.

22

ാെ5+ി& അC +,0: ാC ാ ിംം
ആX; അC ാ'ാി$ി -ാ.

23

ാിെ5+ി& അC +,0: ാിേ,
J ാംെ ാ7 Ä©iം ോ@െL അijം
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