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എെ8 അാേ> ാോ( )ംെ*!
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H, അോ( )ംെ*J ാെം
െി െം ം1ി2.

6
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16
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ആ 2; ആ 5Vി' Qെ~  ! എ'
ോിE'.

24

5Vിി' ഇ,$ിE@ ഒEVെ ഒ}ാ
H അോ(: 5Vി -ാ+ ഒE Tി
ാി2 േം; എ@ാ ǌ$Z ിേ@ാ(
െ*ം എ' ,C.

25

അ+ 5Vി -ാBo Tി അ =ം
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േ ാ5ി@ിെ ിെ8 അ( ൊH' ിെ8
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അ+ അോ(: എെ8 ി@ാെX Eി+ ;
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ിാേXിെ ി2.

1

ഏ4! ി<േം ിാേZ ീHം
േ1ാേ= അിാo/ െ*J.

2

േ1ാ അെ 1ാേ ാിാ
ാാSാാ ാFീ' ി} C; അെ8
േ ാ ി Sാ ിPെ 1ോെVി ാ
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9Eെ ോെ cSിE/ എ'ം ǌാ+
ി$േ ാ( ;ി2; ി$േ ാ എെ8 ാ= േ5ിk.

11

അnം േ1ാെ ഒE  + ' ഒി
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ിാേXെ8 ാ kാെ ൊ'k; ൈം
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അ ംം ആിE'.
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ൈ lം  ോി ആിE';
ാÉി-ിി<ാ XVിE ിാിം േ
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\ിെോ+ അ/ൊH ഒE എേaാ! ഉ.ാി
െ8 5ാ ഒി  ിി2;
ിാേെXkാം അിേ=  ം\ാി
അ ിെ8 അ( െ*'; അ/ \ിെോ'ം
അെ8 &(ംFVി'ം ഒE ിാി ീ '.

5

28

എ@ാ ിാ+ Xൊാ ം ിാേ
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ǌ$Z= ാSാാിി എ' ,C.

13
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14

ിെ@ $െ kാംAെ QZ -ിോ(: ീ
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\ിെോ+ എ@ െE`ാ ിാേXി' െ*W
എkാെ=ം ം അെ8 (ംFേVാ(
 െ*W/ിk.

അnം െE`ാXിെ8 ാ അFീേെXK
െേി െ8 അrെ േ1ാാEെ
അ( െ*' അോ(ം െ8 അrെ
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െXFാോിെX ോEെ 1ി-ിെ5 എ'
,C.

3

അ$െ അെ8 അrെ േ1ാാ
െേിെX Xൌാോ(ം ഈ
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«ാിെ8 + േ ാXാ എ@ ിsാാ
േ\ാzാ+ ിാേXിെ ി-ാ+ എRേ@};
എീംാ5ിെX ാീി ആിE' അ+
ാ V/.

45

അFീേെXK അ' QRBം 5േVാ( ൊE/
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Aെ അെ ]D C. അ$െ
െേംേ\ാാ ിെ ാെം EാEം
§ീPാി ഏേം ആിം േ ി2ോി.
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ിാേെ ോ ാ@െ \ിെXാ!
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\ിെXാിെX X ിാ ിZ=ം
Xാിിം െ*േ9. ി' ǌ$Z
ഇേ-ാZ ിെ8 അ( ഇേ$ാD @ിി='
എ' ,C.

എ ിOം ീേ1ാ+ ിാേ െ8 േ>Aി
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ഒെം അ ിി<ി.

7

8

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..

ാാിാ
23

ിാേXിെ8 ൈാ േ1ാ െ8 Sാ
ിാേXിെ8 Q~ിി' അോ 9െ
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ൈE+ എെ8 അ( '; അെ8
ആÂ ി ഒE ൈ െ8 ആÂ ിോെX
അ ിc ം ആിE'; അ+ എിെിെ@'
ǌാ+ അോ( േ*ാി<ിk; െ8 േ അ+
എേ@ാ( ,x/ം ഇk.

7

ി ാ1! ിാേXി' ആU ംgം
ാാിാിE'; ിെ@ \ിെXാാ
ി ാ1! ി2, \ിെXാ5$ ി ഒ@ി
അെ അംെ*J.

7

8

അെ8 േം േFV!േ െ1ാ ഇF! ാ+
ിാേXി' ാാിാിE'.

അ+ എേ@ാ( ീ \ cം ി2 ഒE െ
 ി=ം; ആാ ീ ീCം lം
&ിE/; അ)ാെ ാ'ം ി'ം അE/;
FാX+ \ cംQ  Sീnം ൈVി'
ാ ീാിി=ം എ' ,C.

8

ാോ1 േ1ാോ( ാ ി2:  Vാേ, ീ
അ< ൈE+ ീHം ǌ$Pെ അ(
', Sി-ാിി=@ FാXെ8 ാVി
ǌ$Z= ഉേി2 Eാ,ാെ5 എ' ,C.

9

ൈം ാോ1െ ാ  േD; ൈ +
ീHം അPെ അ( '; അZ Xി
ഇിാിE'; അPെ c Vാl ാോ1
Aെ ഉ.ാിE@ിk.

9

13

േം

15

അ' Q-/ zാ ഉ.ാിE'; അ+ Q-/
zിാെ െ5ി<ം െ8 zാ =ം
Q-/ ാെൊHിം െ*J. അ+
ിാേXി' ഏR ംgം
ാാിാിE'.

10

ിെ@ ഇF! ാ+ ി2 േFV!േ െ1ി അെ
അംെ*J.

11

അെ8േം െ {ാ ഏേXാ+
ിാേXി' ാാിാി > ംgം
ിാേXി ാാXം െ*J.

12

ിെ@ െ {ാ ഏേXാ+ ി2; അെ
െ {+ ാ5ി അ9ാേXാി അംെ*J.

13

10

ഉെ §ീ ഔിെ<' c Vാിെ അ,ിി2;
അ' എെ8 അ( @ ആZ ഇ ാ, എി=
 ാി@ിി=' എ' അോ(
,C.

11

അെ8േം 1ിേkXിെ8 ാ അേÛാ+
എ@ ഒE ിാേwാ+ ിാേXി'
ാാിാിE'.

ാോ1 ഉെ എRേ@} cാോ(Aെ െ*' ആ
Eെ8 അ( എVി; ഈ §ീോ(
ം ാി< ആZ ീോ എ' അോ( േ*ാി2;
ǌാ+ േ@ എ' അ+ ,C.

12

14

എR/ R h,> ,ി ഔി=@ ാ;/
zാEം Q-/ ൌzാEം അ'.ാിE';
അ+ ിാേXി' എD ംgം
ാിാിE'.

ാോ1 അോ(: ിെ8 *ം
ിVിാ&േ~ാZ FാXെ8 ാVി ǌ$Z
എ$െ ആ*ിേം? അെ ംFÞി2
എM െ*േ9ം എ' േ*ാി2.

13

15

ിെ@ 1ിേkXിെ8 ാ അേÛാ+ എ@
ിാേwാ+ ി2; അെ എീംേ>
അാേXEെ Xാ5ിെX ിാേwാി
അംെ*J.

േ1ാെ  + ാോ1ോ(: ǌാ+ §ീോ(
,xെ ാെം അZ ½ി2ൊoെ5.

14

Qnിിoിി ഉ.ാ&@ ാെ ാ'ം അZ
ി@E/; ീCം lം &ിE/;
അ)ാെ ാ'ം ി'ം അE/; ǌാ+
അേ ാ( ;ി<െ ാെം അZ ആ*ിേം
എ' ,C.

15

ാോ1 േ1ാെ  ോ(: ǌ$Z ഒE
ോXാ5ി+ &5ിെ ിാി ാം െ*ംെ
ീ ാ ിേെ' ,C.

16

േ1ാെ  + ാോ1ോ(: ീ എെ@
ാ ി-ി<ാOം ǌാ+ ിെ8 ആ1ാം
Tിിk; ഒE േ1ാാ\ം Tി=െ ി അ/
േ1ാേ= Tി2ൊZ എ' ,C. അ+
േ1ാെ  + എ' ാോ1
അ,ിxിE@ിk.

17

ാോ1 േ1ാെ  ോ(: ിെ8 *ം
ിVിാ&േ~ാZ ǌ$Z ിെ@
F°ാിേ. ി' ിെ8 േെM എ'
േ*ാി2.

18

േ1ാെ  + അോ(: എെ8 േ
േ*ാി=@/ എM? അ/ അ ിQo/ എ'
,C.

1

ിാേZ ിെ@ം േ1ാേ=
അിാo/ െ*J; േ1ാ അെ ാ;/
ംgേVാ ം െaXിEെ 9ി ഏ;ി2.

2

എ@ാ ാ+ േ\ാzVി ഉoാി
േ ാാwാ ഒE E+ ഉ.ാിE'; അ'
ാോ1 എ' േ!; അെ8 cാ
<ിാിിൊH  ി<ിE@ിk.

3

ആ §ീ= േ1ാെ  +  ാി
അേ ാ( ,x/: ീ <ിേkാ,  ി<ിDിk;
എ ിOം ീ \ cംി2 ഒE െ  ി=ം.

4

ആാ ീ ½ി2 ൊZ, ീCം lം
&ിE/; അ)ാെ ാ'ം ി'E/.

5

ീ \ cംി2 ഒE െ  ി=ം; അെ8
Xി ൌVി െ ാ(ിE/; FാX+
\ cംQ  ൈVി' ാ ീാിി=ം; അ+
ിാേXിെ െaXിEെ 9ിി'
ി-ാ+ /ം.
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അ$െ ാോ1 ഒE ോXാ5ി+ &5ിെം
േcാSാ\െVം ൊH' ഒE ാ,േ
േ1ാേ= ാ\ം Tി2; ാോ1ം cാം
ോിൊ.ിിെ അ+ ഒE അ ിം
 Vി2.

20

അßിSാX ാ\ീVിേി'
ആാVിേX= ൊ$ിേ-ാZ േ1ാെ
 + ാ\ീVിെ8 SാXോ(Aെ
,ിേ-ാി; ാോ1ം cാം H
ാാം\ം ീ±.

21

ൈെV ./ൊH ാം ി2ോ&ം എ'
ാോ1 cാോ( ,C.

23

cാ അോ(: െr ൊ¯ാ+ േ1ാേ=
ഇാിE' എ ി അ+ Àെ 9ിി'
േ1ാാ\lം േcാSാ\lം ൈൊZോ
ഇ ഒെം Q= ാി2 ിോ ഈ
> ഇ/ോെXo ാം െr
അ,ിിോ െ*¢ിkാിE' എ' ,C.

25

14

േ1ാെ  + ാോെ1=ം cാെ=ം
ിെ@  ാിk; അ$െ അ/
േ1ാെ  + എ' ാോ1 അ,ിC.

22

24

അnം §ീ ഒE െ  ി2, അ'
ിംോ+ എ' േിD FാX+  '; േ1ാ
അെ അBj1ി2.
േ ാെ=ം എാോXി'ം േ)o
1േ--ാിെ2 േ1ാെ ആ¥ാl
അെ ഉി-ി2/$ി.

1

അnം ിംോ+ ിിേX= െ*'
ഒE െaXിെ H.

2

അ+ ' െ8 അ-െം അrെം
അ,ിി2: ǌാ+ ിി ഒE െaXിെ
.ിി='; അെ എി= cാാിD
എ(േം എ' ,C.

3

4

5

േം
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ിി

അെ8 അ-Bം അrം അോ(: അj*
rി ാ െaXിിി' ീ ഒE cാെ
എ(-ാ+ ോേ. ി' ിെ8 േ1ാാEെ
ാിOം Àെ XSVിOം
ാെ ാEVിം ഇkോ എ' േ*ാി< ി'
ിംോ+ െ8 അ-ോ(: അെ എി=
എ(േം; അെ എി= േFാി<ിി='
എ' ,C.
ഇ/ േ1ാാ ഉ.ാ/ എ' അെ8
അ-Bം അrം അ,ിxിk; അ+
െaXിEെ േെ അ ം
അേിാിE'. ആ ാX>
െaXിാിE' ിാേXിെ ാിE@/.
അ$െ ിംോBം അെ8 അ-Bം അrം
ിിേX= ോി ിെിെo
QnിിേVാ5$ ി എVിേ-ാZ ഒE
FാX ിം1ം അെ8 േെ അX,ി'.

6

അേ-ാZ േ1ാെ ആ¥ാl അെ8േ
'; 9ി ഒ'ം ഇkാ ിിെ അ+ അ ിെ
ഒE ആ5ി+ &5ിെേ-ാെX ീ,ി C; ാ+
െ*W/ അ-ോ(ം അrോ(ം ,xിk.

7

ിെ@ അ+ െ*' ആ §ീോ(
അെ ീംോ' േFാി2.

8

&െ,ാXം Tിxേ1ം അ+ അെ
ിാ1ം Tി-ാ+ ിിെ ോി
ിം1Vിെ8 ഉ ോേ. ി' ാ,ിെ<';
ിം1Vിെ8 ഉXി@> ഒE േ ീ<Ý5lം
േ Bം H.

9

അ/ അ+ 9ി എ(> ി'ംൊH ',
അ-െ8ം അrെം അ( െ*' അ
=ം◌ം ൊ(> അEം ി'; എ@ാ േ + ഒE
ിം1Vിെ8 ഉXിി' എ(> എ' അ+
അോ( ,xിk.

ം ാി2;

10

അ$െ അെ8 അ-+ ആ §ീെ ീ5ി
െ*'; ിംോ+ അിെ ഒE ിE'Tി2;
ൌാ അ$െ െ*¢  ിാിE'.

11

അ അെ .േ-ാZ അോ(Aെ ഇി-ാ+
Q-/ േ ാTാെ ൊH'.

12

ിംോ+ അോ(: ǌാ+ ി$േ ാ( ഒE ം
,ാം; ിE@ിെ8 ഏR ി Vി@ം ി$Z
അ/ ീ5ിാ ǌാ+ ി$Z= Q-/ ഉo ിം
Q-/ ിേ§lം ാം.

13

ീDാ+ ി$Z= Tിxിെk ിേXാ ി$Z
എി= Q-/ ഉo ിം Q-/ ിേ§lം
േം എ' ,C. അ അോ(: ിെ8
ം ,; ǌ$Z േZെ5 എ' ,C.

14

അ+ അോ( േcാÎാിി' േcാSlം
kിി' Ñlം ,െ-D എ' ,C.
എ@ാ ം ീDാ+ y' ി േVാ ം
അ =ം Tിxിk.

15

ഏTാം ി VിേXാ അ ിംോെ8 cാോ(:
ǌ$Z= ,C Eാ+ ം ിെ8
c Vാിെ ീി; അെk ി ǌ$Z
ിെ@ം ിെ8 ിÏcെVം ീെ2
]D ം; ǌ$Pെ à ാേ. ിേ@ാ
ി$Z ǌ$െ ി ി</ എ' ,C.

16

ിംോെ8 cാ അെ8 Q~ി C: ീ
എെ@ േ¼1ി=@ിk, എെ@ േി='; എെ8
അáാിേ ാ( ഒE ം ,xിD എി= അ/
,C @ിkേkാ എ' ,C. അ+
അേ ാ(: എെ8 അ-'ം അെr=ം ǌാ+ അ/
,Cൊ(Vി5ിk; ിെ@ ി=
,C Eോ എ' ,C.

17

ിE@ിെ8 ഏR ി lം അZ അെ8 Q~ി
Cൊ.ിE'; ഏTാം ി ം അZ അെ
അ 1െ-(>ൊH അ+
,Cൊ(>; അZ െ8 അáാിZ=ം
ം ,Cൊ(>.
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ഏTാം ി ം ½+ അി=ംQെ~ 5ാ
അോ(: േ ിൊZ ÑQo/ എM?
ിം1െVാZ FXQo/ എM എ' ,C.
അ ി' അ+ അോ(: ി$Z എെ8
ിാിെ «5ി ഉR ിെk ി എെ8 ം
ീDിkാിE' എ' ,C.
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ിെ@, േ1ാെ ആ¥ാl അെ8 േ ';
അ+ അtേXാിേX= െ*' Q-/േെ
ൊ' അEെ ഉ(âി ംീ5ി =ം
§ംൊ(> അെ8 ോം SXി2; അ+
െ8 അ-െ8 ീ5ി ോി.

20

15

1

2

േം

17

ിംോെ8 cാ അെ8 ADാാിE@
േ ാT' cാാിWീ '.

&െ,ാXം TിxിD ോ vെãാX>
ിംോ+ ഒE ോXാ5ി+ &5ിെംൊH െ8
cാെ ാäാ+ െ*': |1Vി എെ8
cാെ അ( ǌാ+ 'െ*kെ5 എ'
,C. അPെ അ-ോ അെ അ>
-ാ+ r ിാെ :
ി= അ ി േXം അിാി എ'
ǌാ+ ി*ാി</ൊH അെ ിെ8 േ ാT'
ൊ(>ോി; അPെ അBSVി അെ ാZ
ÈÒിേkാ? അZ Z= ം ി=
ഇിെ5 എ' ,C.

11

അേ-ാZ െ4ിി' yാിംേ
ഏ ാംാ,െ \1Vി  െ*'
ിംോോ(: െaXി െr ാR' എ' ീ
അ,ി@ിkോ? ീ ǌ$േ ാ( ഇെ<W/ എM
എ' േ*ാി2. അ എേ@ാ( െ*W/ോെX
ǌാ+ അോ(ം െ*J എ' അ+ അോ(
,C.

12

അ അോ(: െaXിEെ 9ി
ഏ;ിേ. ി' ിെ@ ിി2െDാ+ ǌ$Z
@ിി=' എ' ,C. ിംോ+ അോ(:
ി$Z േ@ എെ@ ൊ¯ിk എ' എേ@ാ(
ം െ*!ി+ എ' ,C.

13

അ അോ(: ഇk; ǌ$Z ിെ@
ൊ¯ിk; ിെ@ ിി2െ5ി അEെ 9ി
ഏ;ിേÇ എ' ,C. അ$െ അ H
 ി  ൊH അെ െ5ി ാ,ിി'
ൊHോി.

14

അ+ േX1ിി എVിേ-ാZ െaXി
അെ .ിD ആ >. അേ-ാZ േ1ാെ
ആ¥ാl അെ8േ ' അെ8 ൈ
െ5ിിE@ 
ീൊH ിx
*ോെX ആി; അെ8 FÞ$Z
ൈേി' ി2ോി.

15

അ+ ഒE R െ <Vാിെ¯ H ൈ
ീ5ി എ(> അ/ൊH ആിം േെ
ൊ' C.

16

R െ ാിെ¯ൊH &' ഒ', &' H;
R െ ാിെ¯ൊH ആിം േെ ǌാ+
ം1ി2 എ' ിംോ+ ,C.

3

അ ി' ിംോ+ : ഇേ-ാZ െaXി =ം ഒE
ോം െ*Wാ ǌാ+ &ാk എ' ,C.

4

ിംോ+ ോി QÅU &Uാെ ിി2
ാേXാ(ാ േ* > nം എ(> ഈH
ാXി@ിി ഔോ nംെ2 െ5ി.

17

nVി' ീ ൊPVി െaXിEെ
ി ിേX= ിD, ം ി lം ഒXിlേ ാ5$Pം
എkാം ]D C.

ഇ$െ ,CTിxിD അ+ ാിെ¯
9ി ി' എ,ിC C; ആ XVി'
ാV!--േX1ി എ' ോി.

18

ിെ@ അ+  െ ാ1ി<ിD േ1ാോ(
ിXി ി2: അിെ8 9ാ ഈ 1ാSം ീ
åിേkാ; ഇേ-ാZ ǌാ+ ാ1ംൊH ി2
അj* rിPെ 9ി ീേTോ എ' ,C.

19

അേ-ാZ ൈം േX1ിി ഒE &Tി
ി Eാ,ാി, അ ിി' െoം ,െ-D;
അ+ &ി2 ൈ* ം ാി2ീH Sീി2.
അ/ൊH അ ി' ഏ+ --1ോേ എ'
ോി; അ/ ഇ'െം േX1ിി ഉH.

20

അ+ െaXിEെ ാX> ിാേXി'
ഇE/ ംgം ാാXം െ*J.

5

6

7

8

9

10

ഇ/ െ*W/ ആ എ' െaXി അേി<ാെ,
ിാെ8 E+ ിംോ+ ; അെ8 cാെ
അ+ എ(> േ ാT' ൊ(> C എ'
അ =ം അ,ിlി5ി; െaXി െ*'
അെ ം അPെ അ-െം ീിXിD
]D C.
അേ-ാZ ിംോ+ അോ(: ി$Z ഈിം
െ*' എ ി ǌാ+ ി$െ  ിാം
െ*9ാെ ി(ിk എ' ,C.
അെ ിാി അി2 /ം (lം 
> C. ിെ@ അ+ െ*' ഏ ാംാ,െ
\1Vി ാ >.
എ@ാ െaXി െ*' െ4ി
ാ ി,$ി േX1ിി എkാം '.
ി$Z ǌ$Pെ േെ @ിി=@/ എM
എ' െ4 േ*ാി2. ിംോ+ ǌ$േ ാ(
െ*W/ോെX ǌ$Z അോ(ം െ*േ9. ി'
അെ ിി2െDാ+ @ിി=' എ' അ
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20

െaXി ഇ ാ E' എ' ,C. ഉെ
അ+ ഉ,Q '; േ1ാ െ@ ിD
എ@,ിാെ : ǌാ+ Q~ിXെVേ-ാെX
&െxാTിC ം എ' ി*ാി2.

21

െaXിോ അെ ിി2 » &Vിെ-ാ5ി2
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ോ ാേ\ാ' ഒE Xി FXിTി-ാBം
ഉgം ോി-ാBം ഒEി2Aി.

24

Eാം അെ .േ-ാ ! : Àെ േം
´ാ=ം rി അേെ ൊ¯ം
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ിി2 അോ( *ാി:
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ഔോEV+ േFാി</ ോെX '.
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ൊH@/ ആ!? ീ ഇിെ എM െ*'?
ി= ഇിെ എM ിDം എ' േ*ാി2.

4
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ീോെേ-ാെX ൈ lം  ം
ഉoാി ി cം  ി='; ാെ ാE
ാVിOം അ =ം ോം െ*!ാ+
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േ\ാzാി അUU േ ) @)ാി
അിെി' ,െ-D.

12

അ െ*' െ4ിെX ി 9V!-ാീി
ാ ം ഇ,$ി; അ/ൊH ആ XVി'
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അ അോ(: ി.E/; ിെ8 ാ! ൊVി
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 ിെ അ-+ അെ .േ-ാZ അെ8
ി  േnാി2.
 ിെ അ-ാ അെ8 അrാി-+
അെ ാ -ി2; അ$െ അ+ y' ി ം
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േ*ാി2.

18

അ ി' അ+ : ǌ$Z െ4ിെX
േFV!േ െ1ിി' എീംXാ5ി ഉZ
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ിാേX െFാീോ( )ം െ*!ാ+
,െ-D \ിെFി അEെ േെ
അിി'.

21
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ി ി<ിE@/ൊH െFാീ =ം Xം
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ഏേം Q-/േെ ൊ'; Q+ Tിx
ിെXേ-ാെX അ Àെ Q~ി േ ാോ('
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ോാ ിിേ. ി' െFാീി
െ-5 =ം അEെ അാം ിേം.

18

എ ിOം Q= Àെ zിാെ അ =ം
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ഔോEV+ ീേXാിെX ാിി'
cാെ ിി2 െFാീ+ േേV=
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അ ി ി$Z  Vിേ./ ഇം:
XEാെം Eോ(Aെ ി<
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