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"ിെ Bോ) െ ,PേOാം:
Pിh ഏ& ആ{wിെHം ിി
ഇLZേgെ9ം ഏ& െ"{wിെHം
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Bോെ ി അേZാ: ീ ഈ ൈ" ,ിെ
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ഇെ>9 Rോ$ ിീ െ അിI ൊ9
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േ"ാാം ിാേെZ ിീിി9
െിാം ǌാ) എ~ ാC എ9
"N.

12

അ ി9 അ) : ǌാ) ിേ ാെ ഇ0ിhം; ീ
PെO ിീിി9 wിൊM #േDാ$
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ാോിോം ിhV ിQം ഔ@8.
ൈം ിാേെZ ാWിI; ൈം
അിN.

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..

ാ ം
13

14

15

16

17

18
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ൈQാി ി`!െ "ി ാFാ#െ ൈാ
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"ിെ ോെ+ െ അSാാ ിോിെ
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CDാെ െ[1ാ) ഔ@8ൊ$; എ ാ
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ിOി,ാി എ9 ിാേ!െ
7ാgി$ M.

20
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അ െ[9 ോ `േZാ
zി<&േ"ാെ, െ[. അേ0ാ) െ ി
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ോ ിീംേ+8െI ോെ+ോ
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അോ$ ോ ോെ+ോ അ#Zിെ<&:
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ോ ിെ അി<ിL ഏ? ി ം
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ഇ7ാ0ം അ#Zിെ<9: എെ ആ0ാmിാ)
എെ PെO ിw.

2

ിwാ) S ിാെ
ി@Oിാ,1 ,

ഇിHം അെ0

N

22

ിി ǌാ) േ ോ എ9 ീ
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Bോ) ആZI; ിാേ, #െ Á5`$
ഒ9േ"ാoം [Oി> എ9 M എxിoം
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ആാ+േOh ി ിോ$ അ&  #െ
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aിാി; അ) അെ0 »Kി<&ി>.

13
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zി<&േ"ാെ, ǌ`$ 9 ി െO dി 0ം
#ിി േ"ാി അ9 ാ5ം dിേgം
എ9 "N.

28

അോ$ Bോ) : ി`!െ ൈാ
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+ിIേ"ാ9 എ9 ഇോ?ം ീ അിH ി>ോ
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ി`!െ ൈാ ോെ ആ0ാmിി) .
എ ാ േ"ാേM @ ആെ0>ാം? എ9
േ[ാി< ി9 ോെ+ ǌ`$h ോHെ
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ോോം ി`േZാം ǌാ) "ാ"ം
െ[ി0ിh9.

17
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ി`!െ ൈാ ോോ 7ാ@¦ിി)
എ9 "N.

18

േം

10
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ൈാ ോേh അ@ിേR ി9
ാ5`$hം @ാം5ോ`$hം േRി
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എ ാ ോ Bോെ §ം aിാി;
അെ0 ിwാ) അ9 .ാി>.

28
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െVിാf0g`!ം െ"ാ ാf0g`!ം
േ[ാിാ) ീ PേOാ " എ9 zിI.

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..

ാ ം
3
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7P!ം ാേ»¤ാി ി[ാ0ിI.

േം

11

ിീംേ+8 എ¿ം CെDാ0ിoം
ഉRാിwി>ാO&ം ഇി ഉRാാO&ാ
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ോേh 7േ ം ആ[0ിേM 0ാി.

43
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ോ "ിെ

2

ിാേ!െ ഇി  0ിoം
Á5`Zിoം ിÈ,ാി "ിh
ിെ
ഒെHം എിാി Kീ0ി; അ&
എിhV ാ9 എ9 zിI;

3
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"േgം.

17
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അ@ ÊോOി ി9 ാെL
#ി0ിെ ഏeാി "ാZി`ി.

21

അ@ "oം 0ാQം ാെ[1ാ) yം
അ@hം dിാgിേR ി9 "
േÉംfOിoം അ@hം െZി<ം
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,ിെ "ി) ാ`ിI ഉg`ി ി,ം ആി;
അ`െ െVം Sി േ@"ി0ിN.

22

ിാേ$ ,ിെ ി ഉg`ി
ി,8ി 9േ"ാി; അ#െ ഇ8ം
,8ം െVം  ി,ാി ി9.

23

ിീ @ "ി~@9; Bോെ  ി0Hം
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aിാി ിാ അ) ിാേെZ
"ി) &@9. എ ാ ിാേ$
HK
K0ാി െwി#9.
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Bോ) അ8#േDാ$ ിാേ$
,ഉ@Oി ിീ @ "ി ാെ, # & M
ഏQം fെL; ിാേ$ ോോ
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ോ HKീ0) ; ോ എ9 അെ ാം.
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അ&ൊM അ ി9 ാാ എ9 േ"0ിL.

24
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"0ീWിh & എ~ എ9 "N.
POി9 അിെെI  ാ ാി<&ൊM
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ോെ+ "ാZി`ിി# #ിി
ൈOിെ "@ Oിx അെ അ
9.

6

ിെ അSാ) ിോ എ ǌാം ിെ
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അ ിെ േ+ം ോെ+ െ അSാെ ാ
േ+േOh `ിോി.
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അ ിെ  ീÜZിെ, േ"ാെ, െ"ാ`ി;
"@ ം ഒെHം ഏQം o`ി.

19

ാZmി ീ@Éാി ഉII ോ$ ോെ+
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 Oിെ ൊCിിേ,h ിZിI; ോെ+
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അ`െ ോെ+ POിെ അ
ഇ`ിെ<9 അേ0ാ "N.

10
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+Õ8ാZിെ അിI Kീ0ി<ി0ിh9.
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0g+ിW അfിേgം.

)

16

ഒ#O) ഒ0ാെZ ോlി<ിL അെ ി
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Wgം 0ിIേ"ാOyം ിൊM
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Lാ0െ ÍിേF അ) ൈ െ<ിwി>
എ9 ോെൊMV
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ഒ#O) Lാ0ോ ാã ാ`ീL ഉ)
അ0ിെ ഇ>ാ ി0ിെ > േ fിോ
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െ[ &ൊM ീ Sാം ാ`#&.

9

"0േ+ിെ ഉ"¹ി#&: ി`$
ിീംേ+8 "0േ+ിZാി# &ൊM
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ാ³ം; ീ,±,1 , Â³±,1 ,

4

«±,1 , "ി±,1 , ോ,ാLേ0ാം,
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ഉRാേgം.

26

അ ി9 ാo െ"ാ) Zം ഉRാേgം; Zം
ാo ാ,ിെHം "ാ@+`Zി ാെേgം.

27

േ+ «േR ി9 M െ[o8ാ) േRി
Zം [wOി9 േ[@ ി0ിേgം.

28
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+ീ,െZ ൊ!8ൊM ഒ ിI ഇെgേgം.

7

ി#ിാ OിേF ി0ിാി ോ,ാLേ0ാം
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Ñേ ാൊM ഒ#
ിHം ഉRാേgം.

15

ി#ിാ Oി9 /ി00ംൊM ിിെ0
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അD& Cdം ീ ിHം അâ Cdം ഉ0Qം
ഉRാി0ിേgം; അ& "ി0ി< "ി±
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Fാെ0Hം m0ിിേgം; അ@ എിh
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ആLൊെ െâ എ8 ോHെ
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ആി0ിേgം.

29

അ അ ിിKാി0ിേR ി9 അെ
Kീ0ിേgം; അെ െ ാ ൊെHം
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ിh െZിൊV ാ5hാ0Oിെ,
ാW Oി9 CDാെ െേgം; അ&
ി`$h അ ിിKാി0ിേgം.

37

ഈ ഉRാh Â"@ÝOിെ ോ5Oി9
ഒO ാി ി`$h ഉRാ#&; അ&
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െ[1ാം 0pം െwി " ിാം

4
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അ&ൊM ി`$ +ÕO1 ആ[0ിേgം; അ&
ി`$h ിKം ആ9.

14

അ ിെ അKാh ) 0g+ിW
അfിേgം. ആെ0xിoം അ9 േ, െ[ാ
അെ അെ POിെ ഇിി9
േ©ിIZേgം.

15

ആ_ ി ം േ, െ[േigം; എ ാ ഏdാം
ി ം ാHV +ÕOാി ോേh
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അോ: ീ എ?േ  ǌ`!െ CDി
േR ി9 ഒ# ൈെO ഉRാി 0ി;
ǌ`െZ ിീംേ+8ി9 െിI
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അോ$ ോ ോെ+ോ: ീ ഇ`ിെ<;
ീ ിീംേ+8ി9 ൊM ിെ Pം
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എ9ം ോ ോെ+ോ അ#Zിെ<.

11
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ോെ+ ി0ിN "@ Oിി9 ഇ`ി;
ാW Oിെ ", 0Mം അെ iി
ഉRാി#9. ", ഇQം അQാി
ഇ#+8ം എ? ി ാി#9.

16

", ൈOിെ "gിHം ",ി " ി
എ?8 ൈOിെ എ?8ം ആി#9.

17

Pം ആ@8ിZിh േÉാം ോ
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ാാെ ോ09ം ിേ0ാmാി
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അ`െ ോേ01 "@ Oിx &`ി
ിാേ$ ആf0gം m0ി<ി>.

7
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അേിh െ>ാം െL "ാZOി9
8V ാ5 ാ0Oിേ,h െ[9.

8
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ോ "ിെ Hം ോെ+ോ zി<&
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ോ അെ CDാെ 9 േÉാി<&
എെ ാ,1 : ോ, ോാ ൈം,
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Oാിെ CDാെ േ0gം.

24

ǌാ) Pാ ിെZ ിെ CDിി9
ഔിIZN ിെ അÆOിെZ ി+ാ,ാhം;
ീ ം0Oി 9 7ാ+ ം ിെ
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ിോി0ിhേDാ$ ഒ#  ം ിെ
േ+ം ോിി>.
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ോെ+െ ോിോ$ അെ C/Oിെ
1 7ാ+ിh & M; അ& ൊM അ@
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#ോZം "ം ീിി0ിhം; േ ാ
zി<& അ) 89 ിേേZാ
"Hം.

35

35
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ാ  HV +ÕO1 ആി0ിേgം; അ9
േ, െ[ ) എ>ാം 0g +ിW
അfിേgം.

3

േം

36

+ÕO ാZി ി`!െ ാ ,`Zി
എ¿ം ീ Oി#&.

4
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ിി<െ>ാം ോേh dി"ാ
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ൊ# ",Hെ അിി 0M െh 0M
«ം ഇ`െ ഇ#"& ",Hെ അിി
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ഈ0M ", ഉRാി.

29

അ ാെd ഇ0wാHം േ,8 ഒ ാെO Zം
െ0 Sി േ[@9 ഒാHം ഇ#9. 0M
,ിoV 0Rി9ം അ`െ േ െ[.

30

31

ഇ`െ എL ",Hം ഔേ0ാ ",Hെ അിി
ഈ0M «ാി " ിാ_ െVിIം
ഉRാി#9.
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[ിOiാ0െ "gിാ ഒ# çീ,Hം

38

അ ി9 അâ évം അേh ൊ!8ം
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"gിാി#9.
അ) അ ിെ ഏ? ീ"Qം അ ിെ [g!ം
0ിി0ിാ`!ം xം ൊM ഉRാി.
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ോെ+Hെ z അ 0ിI േ0ാി ാ
അേ0ാെ ) ഈeാാ@ C/ാ0ം േ, #െ
¨ാ g wി&േ"ാെ,
ാW ാ0െ
ി#ിാ Oി9Rാ
െ[,Q എെ ാ,1 :

22

െ-ാേ5ാOി -0ിെ ാ ഊ0ിHെ
) െ േ, ോെ+ോ ോ
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എ ി ൊM [ിOi"gിാ െLം
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zി<& േ"ാെ, ഒെHം ിാേ$ െ[.
അ`െ േ അ@ െ[.

33

അ@ ി#ിാ ം ോെ+Hെ അ
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ോെ+ അ`െ െ[; ോ േ ാ
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ോ ോെ+ോ zി<& േ"ാെ,

26

േം

42

േ

.

ാ5hാ0Oി ി0çീ,Hെ C) +8
െ"ാ9ൊMV Â""ീaം െHം അ ിേF
Ê5n Â"@Ýം Â"ിHം െ[;

27
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