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ി3ോേ+ാ ോിേH?

20

ഉ0േ>ി;ം ാT>ി;ം *ി ! അ2
ഈ ാAേ0ാെ, 0 .)ിെFvിr -- അ2Aം
അ*േhാം ഉാ ിF.

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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ിA) എെ േ, അÉ2 +ിെ ാ| ിെ)
അ+ി.ം ിEീിെ, ി^>ിr ിെ േെ
Àr ഔ .ം െpാം ീ അെ
Mെkേ+ാ.

13

എെ :െ+ ിെ ാ|ം എെ
¼ാംെ ാ|ം ǌാ ഇH െ´; ǌാ
ÅWിാ ; ǌാ ാി lെ+ അി* െ9
ാ© .ം അ*െ+ M¾ാ[െ9 2; 9 .ം
0ാിെേkാെ, ിം%ാാെ
ാÜ .ം െpിിA;.

25

ഇി q േYാ; ിYിX എെ ോ^ം
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അോ, 0ി+ിA)െ +ി െ0ാA)Hേ0ാെ,.ം
Fാ>െ േ ാr െ0ാRിA)Hേ0ാെ,.ം
ആq;.

+;;

.

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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0V +ിോ?െ+ േ.ം; അ.െ+ qDി 5
ഒ*ിU ി+Aം; ിം%ം ാ9 എ)േ0ാെ,
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എം ഒ* ോSോ ാോ ആ*ം െºിF.
അ)ാ9ിr ം[5A െ ാ+ിാി ി,A)
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zാേz,ിെA ിU 2ി3 ാ ം:

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..

ൊാ

െ

 ം

േ  ം

10

2

ൊDA)ിേr െ ാ+ി ഉ2-ി ; അ2
ാ*െ+ ാി 5 - +േി;
Ãം ഉ2>ി അെ ൈ
ാDി ി9ിkി .

18

അ*െ+ ി 5 .ാെ9  2- 9.ം; c2
M,േ>ാ? അ *h ോ; ിF;
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ി+)HIr
ിെ)A ിU േRാSിU: ീ ീ
ഒ* െX ാaം ǌ[lെ+ േെ  ി*)ിF
എ; 0 .;.

9

ിെ ിvr ിെ) എിേtാ ാേ
0ാാ9ം ിെ ിി>ം ഇ9 ിിിA;; അH
ിെ)െ3ാFി  ,70ാ,ാ*ാ ോെ
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ഔോ*> ാRാെ ാി.െ+ അ?േ,A
ിി.ം; ഔോ*> ാRാെ
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ഇFോ എ; ി/0ിAം.

18

ാി lെ+  ,ാാാ*ം ഒെDാിാെ
ാRാെ M>ിr %േ>ാെ+
ി+; ;.

19
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 ,െ,ി ോ.േJാേ, ിെ)
അ+ി3െ +ി ഒ+ിYിിെ ാ| ീ
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03ാൊെ.ം ഇFാൊിിA;.
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ീോിെ, ,ാ[5 ംെ ാ|
ി YിിA;; ǌാ ീോെ േr
ഇി,^ി ം *-ം; ോാzിrി;
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0ിെ) ോാz& ാcിിിr െ; 0ാ?െ0X
േTi>ിr ാ2ിkാ
+)ാr അ
Lാ2ാ ിF.

13

ഇാq; േ%ാ 0| േ)
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ഇFാൊqം; അാിr േSി32 ിEാേr
lെ+ %ംേ0ാെ,ാqം എ;
ൈ[lെ+ േ%ാ അ*9ിെ3:;.

4
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ഔോ*> ാRാെ X ാോ?ം 0Dhം
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ോിെ, ാ2 േ ,ം േMാSാേi;
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ോിെA ിUJ ാ ം: 2ീ&
k േ9, I ി?ി ; ഒ* ീ?ം
േSിാjം േം ഇFാjം അH
mാിിA;; ി>ീംേ-െU അ2Aം
അ ി ിDിിിA;.

2

IÏീിാി േ9, ിാെിിkി ;
IÏ«ാം െ:) ീോ2> ാ2
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ാ1ിെ ി3Hേ0ാെ, ഇ*;; േ- ഒ*
T.ം ǌ[5 2>ി3ിDിF; 7ാി 5
0ി ;ീhHിF.

19

ിെ }ാ2 ീിAം; എെ [5
എBേ),Aം; െ0ാ+ിിr ി+A)േ, ഉh2;
േµാSിkി ; ിെ  Mാ>ിെ,
േ0ാെ, ഇിA;; 7ി ോെ
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ി[5  2; േ0ാqം.

19
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6

ഇ+ിIേ>ാ?ം 7 േ>ാ?ം %ാാേ>ാ?ം
െ+ N,ിാ©ം െ ാ?vാ©ം %ിkിA)
അ¬ിാ,.ാി അH ൈ[lെ+
േ%ാാr ²2ിെk?ം.

7

അീേ,ിെ േെ .Wം െ:)
 ,ാി lെ+.ം Dം അി; അിെ
േ ാെDAം േെ .Wം െ´ അിെ
ിSിkിA) ഏ*ം േ), ഒ* ûംേ0ാെ,,
ഒ* ാiി2ംേ0ാെ, ആqം.

8

ി)ിിA) ാ MTിA; എ; ûം
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ൊാ

 ം

16

അോ, ഇെെRാ*  ി! qaം 9ിം
ഒ*േ0ാെ, എ; ിാിാോ? ഉാH
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ഉ>ം അ*lം.

31

േ%ാ.െ+ േµാ>ാr അÉ2  2
;േ0ാqം; െ +ിെ ാ| അ അെ
അ+ിAം.

32

േ%ാ അെ ി^ിþെ ാ| അ+ിA)
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ിെ ഉ0ോ  YിിിF; ിെ 
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എ; ീോിr ീ.ം െ/േ,ിr À9.ം
ഉJ േ%ാ.െ+ അ*9kാ?.

1

2
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ആിിA;; zാാaം 2േം
ഇ,െ0ാിA;.

10

14

ഇേkാ5 ǌാ എBേ),Aം; ഇേkാ5 ǌാ
എെ)>േ) ഉ2-ം; ഇേkാ5 ǌാ
ഉ)ാിിAം എ; േ%ാ അ*9ിെ3:;.

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..

ൊാ
11

12

െ

 ം
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ിാjം  അെ+U 9 .ം െ:) ;

ആ ാ>ിെ, ൈെFാം അ,ിേ0ാqം;
ആ ാം ഒ* N*5േ0ാെ, N*|േ0ാqം;
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അH ോ%ാി - ഉFാേ>ാ?ം
േµാSേ>ാ?ം െ+ ഉFിAം; െ,zാോെ
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0 േH: െ/േ,ം അÉ2ാാിെ ിr
ഏtിU 9 ിF എ; ീ ആyിA) ിെ
ൈം ിെ) ി*H.

11

അÉ2ാാാ2  ,േ[േ9ാ?ം െpHം
അേA ഉo,ാം *>ിHം ീ
േ DിXേFാ; ീ ി?ിെk?ോ?

12

േcാാ , %ാാ , േെ, െ,!ാിെ,
ഏേ2 എ)ി[െ എെ 0ിാാ2
ിkിU 9Y ാി lെ+ ോ2 അെ
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ഉ>ിേ,A ോി Tീhി3ിിA;;
േ%ാേ ǌാ െǌ*[ിിിA;; ീ എിA
ഇ+ ിrേhേ.

15

16

േ  ം

28

ǌാ എ\ 0 േ|? അ എേ)ാ?
അ*9ിെ3´, അ േ) ി2>ിUം
ഇിA;; എെ ോം േ%Hാി ǌാ
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0ി+ി3ിX efാി എ; േ DHെ ാ| അ;
എB-ം ാം െ ാ?>U.

2

%ി'ീാ അെA ിU േRാSിU െ
M¾ാ·%ം െ0ാ;ം െJി.ം ec°2±ം
0ി9ൈ,ം ആ.^ാ, ഒെ.ം െ
M¾ാ>ിJ  ,ം അെ ാhിU; െ
ാ^ാിിം െ ആ^ി0>ിr െ0D
 ,>ിം %ി'ീാ അെ ാhിാ>
ഒ* òം ഇFാി*;.

3

അേkാ5 ൊാ
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 ,ം േ0ാെ,.ം അിെ MംcിെFാം
,ിെ, േ0ാെ,.ം ആq;.

7

േ%ാ.െ+ ാം അിേr ഊH ാr
h;.  ാ?;; അേ ം േ).

8

h;,  ാ?;; xെ+ ൈ>ിെ
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അ ിി3ിDിFോ? 7ി.െ+ അ+ിാ[9ാr
ി[5 G%ി3ിDിFോ?
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ഒ* ാq;; അൊെ.ം qി 9ിr
q?[ി.ം ാാ·%[9ിr അെ+െkXിിA;;
അ2 23ാേëാി, ആ*ം ി?ിA)ിF;
അ2 െ ാJാേëാി, +ി>ി എ; ആ*ം
0 .)HിF.

23

ി[9ിr ആ2 അി; െിെ ാ?Aം?
Mാി ാ,േ>A ആ2 yWിU േ 5Aം?

24
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k 9ിr ാോX ഔ?ാ ാAം.

15

ǌാ ി[lെ+ 0ിVWാ േ%ാ.ം
ിEാേ,ിെ Eാം ി[lെ+ ാാം
ആq;.

16

IÏ>ിr ി.ം െ0*െJ>ിr 0ാ.ം
ഉാA .ം

17

$ം, qി, ൈം, z,ം എ)ിെ
െk?ി.ം െ:) േ%ാ ഇ ാം
അ*9ിെ3:;: അ2 ഒ*േ0ാെ, ി+A;,
എBേ)rിF; അ2 െ Xേ0ാq;;
ി9ിിേ0ാെ, െ Xേ0ാq;.

18

Mെkേ+ാ; ǌാ ിേ)ാ?െ+ ഉ|; ിെ
Rിെ ǌാ
ിAി; *- .ം
0+ിYാ_ ി; ിെ) േfി.ം െ:ം.

IJെ ി[5 ഔ2ോ; 0|Jെ
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ഉo,ാ>ി;ം, ിEാേ,ിെ ിെ²Aം
ഏtി3ിിA;.

1
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ൊc[5 0hിെk?ം ǌാ അ.െ+
ഇ+ി െ9 )ാAം എ;ം tിA;.

11

ിEാേ,ിെ 0ിVWaം അെ ി2
ി3aാ േ%ാ ഇ ാം അ*9ിെ3:;:
*ാaJിെA ിU എേ)ാ? ോിkി ;
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ിkാA .ം ാéാി െ9  2ഇിോ+ാ െ9 f¾ിU 9 .ം െ:ം.
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ǌാ എെ ാtൊെ.ം അaിAം എ;
ǌാ 0 .;.

11

ǌാ
ിAി; ഒ* ാ« 0Tിെ,
¿േ-ി; എെ ആേ,ാെ അaിA)
*Sെ േ) ി9ിA;; ǌാ
ാി3ിിA;; ǌാ ി2>ിAം; ǌാ
ി/0ി3ിിA;; ǌാ അaâിAം.

12
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ൊാ

 ം

20

zാേz,ിrി;
െk?ി ;
ഉFാേµാSേ>ാെ+ rെ ിX
ഔ+ിേkാqി : ഇH ാിU േ 5kിkി ;
7ി.െ+ അ1േ>ാ9ം ഇH ിWാAി ;
േ%ാ െ ാാ ാോzിെ
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അ2  ; 9Yാം ǌാ ിെ)  ിF.

16

ഇാ ǌാ ിെ) എെ ഉJvിr
െ3ിിA;; ിെ ി 5 എFാേëാBം
എെ Iിr ഇിA;.

17

ിെ 5 zWെkX *;; ിെ)
ിkി3*ം mാി*ം ിെ)
ിXേ0ാq;.

18
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എ)ാr േ%ാ ഇ ാം അ*9ിെ3:;:
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ൈ>ിെ M2@ം െ ാ| ി YിിA;

21

ആ ാr അി.ം ീ q+ിാെ
,%ി0ി+ി3lം ആ.േJാേ, ഇH േ Xെ ാ5

22

ിെ 2>ാാ േ%ാ.ം െ >ിെ
%ാം +-) ിെ ൈാ
ഇ ാം അ*9ിെ3:;: ǌാ 0ിÎ>ിെ
0ാ0ാiം, എെ ോ^>ിെ 0ാ0ാi +ം
െ), ിെ ിr ി; എ?- 9YിിA;;
ഇി ീ അH q+ിിF;

23

ിെ) േ ിkിA)*െ+ ിr ǌാ അH
െ ാ?Aം അ2 ിേ)ാ?: qി. ; ǌ[5
+;േ0ാ െD എ; 0 േFാ; അ[െ
+;േ0ാq)2 ീ ിെ IH ിെ
ി,ംേ0ാെ,.ം െ*ീ$ിേ0ാെ,.ം
ആിെേി;

1
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iീ, ിെ
B>ിെ, z ^[െ9 അിU 9

3

േ%ാ ഇ ാം അ*9ിെ3:;: ി,ാ[ാെ
ി[െ9 ി© 9; ി,െ ാ?ാെ ി[െ9
ീ|െ ാ`ം

4

േ%ാാ 2>ാ ഇ ാം അ*9ിെ3:;:
എെ ം 0| 0ോം ൊ
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ി/0ാിിെ ാ| 0,*ം ിെ) |
ംMിUേ0ാH േ0ാെ,,

11

അ2 0, ാി െ9.ം qിU ാ?ാ ാAം;
ാാാ2 അെ | ാെëാ>ി ി,Aം;
അ2 ഒിം അ ിYിDിFാ>H ാ
.ം
ഒിം േ DിDിFാ>H G%ി.ം െ:ം

അ െ  ,ം | ¦Úാqം;
ീിാാ എെ ാ െ 0ി¼ാം
െ ാ| 0,െ.ം ീീ ിAം; അ*െ+
അL[െ9 അ %ിAം

12

അHെ ാ| ǌാ അ; %ാാോ?െ+
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ി[5 ആൊq; 9ിാA)H?
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ാെ ിAം ഔോ*> ാ ാെ
,ാM>ി;ം ിിYിിA;

12

ിെ ീി ǌാ െ9ി3>ാAം; ിെ
Q>ി േ9ാ ിA ോാ ിF
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aS ആà0ം
െ:) ിം ഇ[െ.Jോ? ,െ
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ോDംേ0ാെ,.ം െJം 1ിേkാ ാ>
ീ* േ0ാെ,.ം ആqം

12

ിെ  ി ാm [െ9 0hി.ം;
,I ,I ാി ി+A) അ+ിാ[െ9 ീ
െ DിെkാAം; േ ?ീ2A)െ;ം
q+ിിിkാ jം 0ാ െ9
$ാാ>ാA)െ;ം ിA േ02 0 .ം

13

ീ എെ ിVWി>ിr ിെ ാ2ാി 5
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ിXിി.)2Aം അ ീെ?u ാാി
*ം എ; േ%ാ.െ+ അ*9kാ?

21
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എ9ിോ? 2>ാം േµാSിkാ
േ%ാ എെ) അMിേS ം െpിിെ ാ|
േ%ാാ 2>ാിെ ആàാ എെ േr
ഇിA;; bം  2)െ I ിെ Xാaം
+ ാ2 ി?ം zWാ2 ാ¤ം
അ ിിkാaം

2

േ%ാ.െ+ ാ2Sം xെ+ ൈ>ിെ
ി ാിം ിWാAാaം
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ǌാ ിോെ+ അ2 ി,ം
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ൊാ

െ

 ം

േ  ം

47

5
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ഇാ ǌാ എ; ǌാ 0 

14

എെ ാാ2 bാ ംെ ാ| േµാSിAം;
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