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െC" േ ം ീ ഈ ,9ി: അ ാാി
ി]ാ^ി8ം.

7
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;ിെ3 ോ ോോ: ǌാ5
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ോെ ിെ;c ം 3 ോി\ാ1
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ിി!ി3 ;hേ;െ ി ി&.

േ

3

ം

5
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ോ ീ-bെ ാh 9ി ഉ`ാ-ി
ി6ാേ)-െ അC1^ിിിB)െ&
;ിേ  െC.

4

5

6
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അ1 ോെ ആE9ിെE ]ªാ9ി)
െ&.

25

െീോിെ ഒxോ8ാ5 അ! \ാെ
ാാHK എ3 േ ഒ ി/ി!#െ ാh ോ
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ോെ െ;c ം എQ.
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3
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.െ/0 അQെC: ;c9ി: Ouി) എ9ി
ാി8 8 ;ാ ി.>ി; അ18ം◌ം
ാി8ം േs ഒ ാ´ ഉ`ാി:.

26

അെ േ) അ1 ഒ Eി E8: Tcി;
അ# ഇ:െ ഇി8:. ഇ>െ ോെ
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ോെ ാാ ോെ Oെu
Fി!ി3#േ;ാെE േ3.

34

35

അിെ േം അ1 ാ_ാ
9ി)
എdിി83#േ;ാെE ഒെ-ം അI[ം
ാ;[ാ ാ_ാC>െ Sാം ാി&.
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Xിേ-ം. അSാMാ) െCേ;ാ
ംിി9ം േ ാ;ം െേ) ം എ:
;.r.

ആ ാ) െlേEംാ,ാാ
അേ ാീ-േെ ¿ െേÀാ5 ാ,ാാ
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േH9K-ോോ5 ഇ.-9ി)െ&
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ി6ാേ)-?ം അി) ഒ ാംാം
9ി-kിMേ/ാ7 േി!1 ഉ.YA
;c> ി) ം _ാ;ി&.

21
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അിെ േം ോ അെ െcിെ-ാ:
അÃ 9ിേ\) ³-ി. അ1 ¡െ
³>ി-ി:.

27

©5 അ ി83 Q ോെ
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sംെC.

30
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31
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ഒെ-ം അിെം അിRA  EIെം
ആം േി-ാം ി1{Eാ-ി.

അേ/ാ7 ോ ോോ: അെ
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ിേÉാ5 ാ,ാ[, അ-ാJാ,ാ[ എ3ിെ
അ-Rം

2

8 E5 _േ Qം ിെ3ോ9ി: െ8
GിിRം ാ´ീിിRം ;ിMാN േ ാ1
േ ിRം ഉA ാ,ാ-\ാെ അ-Rം

3

ിk8ം ;ിMാNOA ാK, ;1> ിെE
അോ1|K, ിK, െ;ിK, െK,
ിെÊേ Q െ1ോെ അിാQA ി1
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;c>േ ാTെ ോ അെ ി1{Eാ-ി.
^¹ിRം ^9ിRം അേ ാ ിRം ാaSാെ
ി6ാേ)-?െ േ െ9ം ഒ അാ Iം
േി!ി3ിS.
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1േEിെE ൊെÎാംാ,ാ[ ഒ:;

23

േ ാ1േcിെE േ ാ1ാ,ാ[ ഒ:; ^ിാEിെE
,ാി ?െ ാ,ാ[ ഒ:;

24

ി1ാാ,ാ[ ഒ:; ആെ
ാ,ാ-\ാK.

O/െ9ാ:

1
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അി1െOA ാെ േ ം ഒെ-ം

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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;ിെ3 ോെ ^ാ K േ^ാa9ി:,
<ംHം<ംHാി ^ാ 18ം േ3, അ ാം
െ ാQ.

7

ആ ാ) ഈ േ ം ഒu# േ^ാa>78ം
െmെ ;ാിേ^ാa9ി:ം അ ാാി
ി]ാ^ി-.

8
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േ Hോ േC13 Gി OdIം െKേHാIം
GിിRA

17

അിെ എSാ;c>?ം ീേHാIം
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േH9K-െ;ോം ;ിK^!ി[ ?ം
േH9K-െീോQം
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ോിാ എെEാാം െ  ാ
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െ8QA അÌീം z9ിെ3ിെA
^ിാEി: െC: ഏ5 -േെK െA9ിBേE8
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ീ, ിോ, അ ാ , േ െ K,

51
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29

HാE, ഇ|ീം, ഏെം,

57

30
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അ>െ ോേ½ിെ a\ാാ െm8ം
എJീി:ം അ ാം E]ി&.

5

എJീിെ -78 <ംHം<ംHാി ിcി
േ ം ഏെ3ാEK : ിk8 അെ
അ ാ9ിെ അി1 േEെ9
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Tc9ി) ഒ അ ാം ǌ>78 ാ5
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ൈ ാ ോ ി>78 3ിി83 േ ം
ൈ ാ8ാ5 േ;ാ<3ി: ി>7
എaേ9ാ ം ി!ിി8ം?

10
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©ോ 9ിെ േെ േH9K- ാേ^ാിേE8
ിിr 8 െിRം േH9K-ഏെ-ിRം
െീേEിRം ിàാK-ഏ)ാ´ിRം എ9ി
ഇേ9ാ0 ാEK ,

28
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അിെ Ó.>?ം അ)ോIം അിെ
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 ാ ോെം ി6ാേ)
േ^ാa> ിെE <ംH9E\ാെം അ-)
:.
ാ5 േ Q ീേEാി)െ& അോ:
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െmെ ;ാിേ^ാa9ിEK , <EെC":
േB^ാ HാാിെE േ^ാEാIം അിെ
Ó.>?ം െHെെ ം അിെ Ó.>?ം

28

ഇ>െ h ;c[ം ി¹ാാ1േ^ാa9ി)
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ി>േ ാ Fി!ി0A Fം ാ_ാ[ം
ആCി/ാ5 ഏz[ം ,ാാിി/ി5 .

Ó.>?ം

31

33

േ

21

േം േEി) ൊ1|<ംH>78
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^ിെEാ ിെE ാോQം അിെ Ó.>?ം
ീOം അിെ Ó.>?ം

6

െKേHാIം അിെ Ó.>?ം േം
അിെ Ó.>?ം ഇ>െ എSാംTി ാR
;c[ം െ ാQ.
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ോ ി6ാേ)äേ9ാ അ ിെ!"
ാÛാ> ി) ഒ:ം eാാ ാെ  E[ം
ിe9ിാി.

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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.െ/ാ5 ീേEാി) ഒ3ി&Tി.

24

ാെ ി>?െ -7 ǌ>?െ -േ ാ:
ി6ാേEിെ ൈ ാ ോാി
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ോ എSാി\ ?ം ി>?െേ) Qം.

16

ി>?െ ൈ ാ ോ ി>േ ാ
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9ി3 അോ1|െ േ േ98 െ ാh:;
അ5 ി>േ ാ sംെC; ി>7 അെ
േ ം ൈ ാേ-`ി: ǌാ5 അെ
ി>?െ |ി) ഏFി&, ി>?െ Ouി)ി:
ി/ി& r.
അnം ിേ/ാിെ  5 ോാHാ,ാാ
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ോ:െ3Bി)  ി--െെ& ി>?െ
;ിാ-\ാ1 േി! േ \ാെോ ി>7
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അI]ാിി8:.

24
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kിMി0 ,ീി!ി3ാി ോ
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