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ാ'ീRി0 ൊOേ'ാ=ം േ5ം.

9
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െ ൗ?ാ  ാ
 ാാ ി
ി;ിേ&5ം.

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

േ?ാc ാിെC േlിm അോ3ം
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,ിJി ി ാെ അK&=ം േ5ം.

16
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,ിJി ി ിsീെ Whി ഏ\ >ാം
ിേ&5ം.

18

അ@
ാാി ോ=െ
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അ7ംേ)ി >ാ Eിം 2ിേ&5ം;
എ,ാ അ" അോ ിം.
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,ിJി ി ോ ാ4െ അK,
gFെ അ ിെ അKേ&5ം; അ" ഒ
'ാ' ാം.

25
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ംx}ി BYാോ േ?ാlI '( എ0ി1ം
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െQംൊO \േ5ം.

29
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േി ാ]ൊO)ാ&ി േ ാZം അ7
;ിേ&5ം.

13
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ോ 'ിെ,=ം ോെേ ാ അിെ !":

29

ീ ി%ാേ &ോ '(േ )" എെ+,ാ- :
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LM7ം◌ം ഇിേ&5ം.

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..

േ ം
32

ി.Zെ ാJാ ാ.ി െ
ൈ(I ഉ 7 ാ7;5ി,ാ ി ി.i
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ഉ'5.ൊെ&=ം െ ാ_ി=ം അ ിെC ാ1ം
അ?ിേlം െ`z opീി.

12
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അോkം LMാം ൈ െ.

15

അ@ അ ിെ അKF; ോെ അ ിെC Nം
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ൊ_ ി ി;ി:ാ അ;ം എ,ി=ാ ി
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ോ ോെWUാ+ം wി
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അേ;ാi ോെ: ി.i െ`േv5െ3 ോ
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ോെ=ം അോkം ാാി
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'ിെ, ോെ അോോം അെC LMാാ
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േlിmQ LMാാ എെ ാ ാോം
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െZിി&=ം ി57;ി ' ാം ിെC
5ം ഉ)ാ ിി&=ം െ`!ാ

11

അ" അെC e&ി '2ി Iം ആI3;
ോി @ അെ അop@ എ3
ിJിേ&5ം; അ@ അopാൊO അെ
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ാേ,ൊെ&=ം  e&ി ആ ം
tി ിി3 എ0ി ോി @ ോേ&5ം;
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ോി @ അ" ോേ&5ം; അ"
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21
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ോി @ അെ opി=Qെ3
ിJിേ&5ം.

]Q ാJം ആ_ി@ ോംൊേ)ാ `5ം
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അ" ിോ 'ാിോ ഊ ിോ േ ാ
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Iോി=െ opീ5 ി ി അെ
ംx}ിQ >ാ5ാി": അെ
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ഏ2ാം ി ം ോി @ ീOം െ`3
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ോി @ ഒ,ിെ 'ാ' ാാ ിYം േy ിെ
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13

%&ാ@ %ം ാ(ി opി=Q@ ആIേhാi
opി5ി,ാ ി ഏ\ ി ം എAീY ം
അ&ി േ ം ഒ\െQി \േ5ം;
എ,ാ അ@ opി=Q@ ആIം.

14

എ_ാം ി ം അ@ O IK>ാിെേ ാ O
>ാി@ Idിെേ ാ എF ാ
BാിെC ാ ി& ോ=െ
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ോി @ അ ി ഒ,ിെ 'ാ' ാാ ിYം
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ഇY 'dിൊOQ െ&Y െ_ി
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അ;3 'ം ോി olെ` -ാ@
അ?ിേlം >ാ'ി&=ം > ിി&െ;=ം െ`!
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ോ 'ിെ,=ം ോെേ ാ അിെ !":

2
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എി െC WUം ോ&ാെ =ം ി െC WUം
ആ ി&ാെ =ം ിെC BYാ3 ീ ിേ ാെ
ാ ം ിJിേ&5ം.

16

ിെC cിെC ഇ ി ഏl5ി '(f
&"; BYാെC 5ി,ാ ി ി¹7
lി&"; ǌാ@ ോ ആI3.
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ൊേhാi േ ിെ cം അെ
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െC cിെC
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24
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എ,ാ െC അa, അ;@ , @ , - ,
ോ @ ,
ി&Zം ?7ാി:ാ =ാ
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അ3 ിാാം.
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.Zെ ൈ ിെC ാെ അopാ&ാെ
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klെ എ0ി1ം െ ാ,kം

6

ഇ.െ െ ാY ീ)ി @ }െ
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ോ ആI3.
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ോി െC അ& 3 'ാ7ം,kം
Bി&ാkം ിop ാJം ?ി&".
എ,ാ ോി @ ഒെ ിെ
ാ.ി ാ അ3ം ീ_ി 'ി(3)ാ 3ം
?ി&ാം; ഇ7ം അെC ആാം ?ി&ാം.
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?ാ ാ ാ അi ിop ാJ.ാ
2ി'ാ ഒ3ം ?ി&".
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എ,േ'ാെ .ി,ാ അi അ;െC
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'oിെേ ാ െ'Aാിെേ ാ അ ിെ=ം
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ആI3.
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ി.i ൈ ാ ിിേ&) ി3
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ോ ആI3.
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ോ=െ ഉ.i ആി":

3

ആK ി ം േ െ`േv5ം; ഏ2ാം ി ം
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അ7;ിേ&5ം; ഏ2ാം ി ം ിop ?ാേ ാം;
അ3 ാാേ ാെ ാ3ം െ`v".

9
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ോേ െ ൗ?ാ  ാ
 ാാ ി ോേ
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ോി 3േ)ി ോേ
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ആ ിിേ&5ം.
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ി.Zെ ിിെ ി] എേhാi
 ിെC അിI ീ7Fൊv"; ാാ
െ'K="; അ" ി«3ം 'േ ിം
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ഏ2ാം ാ ം ഒ,ാം ിv ി ി.i
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ോ 'ിെ,=ം ോെേ ാ അിെ !":

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..

േ ം
30

അ3 ആെ0ി1ം : േ=ം െ`!ാ അെ
ǌാ@ അെC cിെC ഇ ി ി3
ി;ിം.

31

ാെ ാ േ=ം െ`v"; ഇ" ി.i
W( W( ാ ി ി.Zെ
ാ g.ി1ം എേ,WQ `_ം
ആ ിിേ&5ം.

32

അ" ി.i egെ Q ´-; അ3
ി.i ആ³ 'ം െ`േv5ം. ആ ാ ം
ഒh ാം ിv ി ൈIേ,ം W  'ിെy,ാi
ൈIേ,ംെ ി.i ´- ആ`ിേ&5ം.

33
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അ"ൊO അ7 അെ ോെ=െ അ&
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Qി W(ി&=ം െ`v".

ി അ ിെC rം ം; ി.i Ê¬ി ാ ി
?ി അ ി ി7? ം  ിം.

20

േ ിെC ´ി ാേ ി=,"
ി.Zെ ആാാ ിിേ&5ം; ിം ിെC
ാ 3ം ാ ിം Bി&ാ3ം ിേ,ാBെ
'ാ7ം, 'േ ിം

എ,ാ ഏ2ാം ംി ǌ.i എj
?ിം? ǌ.i ിെ &=ം ǌ.Zെ
അk?െ&=ം െ`v േ:ാ എ3 ി.
'(=3െ0ി

21

ǌാ@ ആ(ാം ംി ി.i എെC
അkHം അZ=ം അ" t3
ംേQ അk?ം ി=ം െ`ം.

7

ിെC 3ാിം ാY4ി3ം അ ിെC
അk?ം ഒെ&=ം ആാാ ിിേ&5ം.

23

8

'ിെ, ഏ\ ´ാ)ാ ഏേ2\ ംം
എേA5ം; അ.െ ഏ\ ´ാ)ാ
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ിെC ോ @ ി«ാ!ീ73 ിെC അ&
െ  ിേ'ാ ാ ീ അെ ാേ.5ം;
അkം 'േ ി=ം എ,േ'ാെ അ@ ിെC
അ& 'ാ7േ&5ം.

അെC 'ിÊേ,ാ 'ിÊെC Lേ,ാ അെ
ീെ)&ാം; അെ:0ി അെC Iംxി
അെC അ `ാ7 &ാി ഒ3 അെ
ീെ)&ാം; അ3 >ാ¬ി=െ)0ി
െ,ാ@ ീെ)&ാം.

36
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ോ ആI3.

51

38

ംം ഏെ(=െ)0ി അ ി3 &Aം
അ@ െC ീെ)mി ി ി_ി
'5ിി3 &ിെ&ാേ&5ം.

52

േ ാേx ംംെ േlി, ംം
Iെ( ാLം എ0ി അkാ ി 5B_ി
ം.i ഒAം െC ീെ)mി
&ിെ&ാേ&5ം.

39
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ോ ആI3.

46
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ി%ാേ &ോ ീ '(േ )" എെ+,ാ- :
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ിopാ ിിേ&5ം.

33

അ" :േ ാ ീ േ ാ എ3 ോJെ`v";
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ോേ അ ിിopം ആI3.

29

kl7~ിി3 'ാ7;ി ാ ി
ൊ, ആെ=ം ീെ)&ാെ
ൊ3േ 5ം.
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ിിെ ിി1ം ·ിെC rി1ം
േ ിെ ാംം ഒെ&=ം ോേQ"
ആI3; അ" ോേ ിopം.

31

ആെ0ി1ം െC ാംി ഏ ാkം
ീെ)3 എ0ി അ ിോ
അിൊ3Bെ േ`7F ൊേ&5ം.
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