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ആXെ,E*.

22

െgിെ "ി#78ോ ǌാH
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െZ:?

6

അാ5ാം ൈി ിUPിK; അ: അ*
ീ ിാി {ിS എ*Fോ.
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ിUPാിാിൊV ാAാ{ി<ീB
അെ(K ¢xി&ി'*.
അGെ ാം ിUPാാ
ീ ീിെ,േ(F ി* ാAാ{ം
"ി#ിെ? അEേ9 (nാH `9
Uി!-ാാി 7ിK.

4

െ?

10

ിG8 ിGlം ാGlം ാGlം
ആVlം Aാ{ി9*.

11

ǌാH ിG89 േFി അPാി&:
െzെ ാി എ* ǌാH 7െ,E*.

12

േ5ാ6ാേ, ǌാH ിGേRേ,ാെ ആാ
ിGlം എെേ,ാെ ആാH ǌാH
ിGേRാE അേ-xി9*. ിG8 എോE ഒ'
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

5

ി േം

1

2

ാി3െ( H kAാ>ം P 3െ(
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െpUേിോE ഒ9*; അ: െ?
േRാE2െ( അ(ിിോ ഇി9:.
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18

ആാിെ അിK(9* എ<ി ിG8
ാAാ{ിH ീ 4.

19

kിെ? AിേRാ C(h, അ!ി,
Cwാം, ി5ാാM,

20

ആ7ിZാം, -, -ി{ം, kാU<, േ"ാMം,
Uാfം,

അGെ േ5ാ6ാേ, ാം ാി3െ( R
P 3െ( Rേ/.

Pാ ിാിS "ി# െD P ാി;
ആാ അ ി ഉെTKിJിH ; അ(ിി
-ിെ3ം EGിേ,ാ':.
ിG8 -ിേ[ ഏാ "ി#ിെൊV
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8

kി ിെ 9H kിി* ാUം
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ോ9ിH : എ/ ി അxാി ǌാH
ിG89 PcൈൊV േ
എ ിിി9*.

12

kി 1`ം ാ{ി,ാH ഇ[ി9
ഒെ3ം "ി#ിെ? !ിിം ഉ-iം
5ിാ ിിേF ി* ാ/ം ിGെR
-ിേ[ ഏJാH ി|}ി9*.

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..

