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െ*െ+ം അ െ ോ,-ാെ,+ം %ി&ി';

3

െ*ാ ാാ,ി. /ാെ,ിെ+ം ാ,ിെ+ം
%ി&ി'; /ാെ,# െേ0ാെ %ി&ി';

4

െേ0ാ1 ആ,ാിെ %ി&ി'; ആ,ാം
അ3ീാാ)ിെ %ി&ി'; അ3ീാ ാ)#
േ ാെ %ി&ി'; േ ാ1 േ4ാെ
%ി&ി';

 േ ം

1
18

എ<ാ. േി
ിെ %ം ഈ [ം
ആി;Q. അ െ അ3ാ Oി ോേ>ിQ
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ആോിെ %ി&ി'; ആോ# ോ ിാെ
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െ mി,ിgQ; h>!ം ാാ }lം എhാം
െ ]ി ീി. ഇJ=+Q.

11

ǌാ1 ിTെ= ാാ{,ി<ാി െ Rി.
ാം ഏtിg<േ +; എെ /ി<ാെ!
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ോ<ാ1 P ി. ആി എQ േ]ാെO അ 1
c!ീെ!g ാTിേ&ാി,

13

െO# ിJ െ¤¥െ+ം ¦ാ!ി+െP+ം
അ ി;=ി. P.$െ,+R >M<*ി.
െqQ /ാMF;

14

“െ¤¥1 േ Aം ¦ാ!ിേ Aം P.$,ിXം
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അ 1 ിെ ാ. hിോy ]ാ [ം ിെ<
ി. ാTിൊം” എQ
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“ിെ ൈ ാ Mാ ിെ C,ി' അ െ
ാേ ആ,ാ¢ി$ാA” എQ
എ ിി,ിgQ േhാ എQ /Ow.

11

അേ&ാV /ി ാ അ െ ിJേ/ാി; n -ാM
അyF Q അ െ £ി'.

5

1

അ 1 ;ാ,െ sാെO !േ. Oി.
അ 1 ഇ;<േ ം ി-ാM അy$. Q.
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ിേ ം

2

അ 1 ി; ാെ®ാHിw അ േ,ാy
ഉ/േ ിmെ െ{<ാ!# :

3

“ആbാ ി. ,ി¯,ാ M :ാc ാ-ാ,#; oM
,ാ%ം അ MgംRu.

4

WഃDിg< M :ാc ാ-ാ,#; അ Mgം ആ oാം
!:ിgം.

5

ൌ +R M :ാc ാ-ാ,#; അ M ിെ
അ ാ ാgം.

6

ീ ിg ി Q ാിg< M :ാc ാ-ാ,#;
അ Mgം ±²ി ;ം.

19

ആാ. ഈ ഏ¡Aം െqOി t=ി. ഒQ
അHി$+ം െ, അTെ /µി&ി$+ം
െq < 1 oM,ാ%ി. ഏ¡Aം െqOി 1
എQ ി=ി$െ&yം; അ െ ആq,ി$+ം
/µി&ി$+ം െq < േ<ാ oM,ാ%ി.
!ി 1 എQ ി=ി$െ&yം.

20

ിTfെP ീ ി ാീാ;െP+ം /,ീ -ാ;െP+ം
ീ ിെ  ി+<ിെhrി. ിTV oM
,ാ%ി. P$ിh എQ ǌാ1 ിTേ=ാy
/O+Q.

21

Y! െq;u എQ ആെ,rിXം Y! െq|ാ.
ാ ി¢ിg ോcാYം എQം ¶M -ാേ,ാy
അ;=ിെm|u ിTV േ]ിJsേhാ.

22

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: ോ,ോy
ോ/ിg< 1 എhാം ാ ി¢ിg
ോcാYം: ോ,ോy ി@ാ, എQം
/OIാ. ാാ¢ി/:+െP U`ി. ി.
േ$sി ;ം; kാ എQ /OIാേ!ാ അ·ി
,ി ോcാYം.

23

ആാ. ിെ Hി/ാy ാc/ീµിr.
ൊe ;േ`ാV ോ,Q ിെ േെ,
huം ഉെsQ അ ിെPെ ' ഔM3 <ാ.

24

ിെ Hി/ാy അ ിെP ാc/ീµിെ U`ി.
െ േm', ഒ<ാu െqQ ോ,ോy
ി,QൊV; /ിെ< Q ിെ Hി/ാy Hി$.

25

ിെ E ിോcിോy^െP Hിി. ഉRേ&ാV
േ< േ cി. അ ോy ഇdTിെ$ാV;
അhാIാ. E ിോcി ിെ< ാാ¢ി/Qം
ാാ¢ി/1 േq Qം ഏtിmിJ ീ P ി.
ആോYം.

26

ിTV േ!ാിെ െ =ിmം ആYQ; !േ.
ഇ,ിg< /]dം OIി,ി&ാ1 /ാPിh.

ഒy ി!െ ാേ/ാXം ൊyF ീ;േ ാ=ം ീ
അ ിെPിQ OF ,ിിh എQ ǌാ1
 ാിJ ിേ<ാy /O+Q.

27

ി=^ ി'/Oി1 ീHh sിേ-!െ
െ g<u; അേ&ാV അu ീ]ിXR എhാ M
gം◌ം Eാ ിgQ.

:ിqാ,ം െq;u എQ അ;=ിെm|u ിTV
േ]ിJsേhാ.

28

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: ീെ
ോിേ$s ിQ അ െ= ോg< 1 എhാം
³ംൊe അ േ=ാy :ിqാ,ം െq~േ/ാി.

29

എ<ാ. !r¸ ിg ഇPMm ;FQ എrി.
അ ിെ ¹െ<yF എOിw=; ിെ ,ീ,ം
U ം ,ി. േ/ാY< ിെ$ാV
അ  T=ി. ഒQ  ിg<u ിg
Eോ%േ.

30

!ൈr ിg ഇPMm ;FQ എrി. അ ിെ
െ ]ി എOിw=; ിെ ,ീ,ം U ം
,ി. േ/ാY< ിെ$ാV അ  T=ി.
ഒQ  ിg<u ിg Eോ%േ.

31

ആെ,rിXം :ാ,െ ഉേ/lിmാ. അ Vg
ഉേ/ld/ം ൊy$െ] എQം
അ;=ിെm|ിJsേhാ.

7

;d+R M :ാc ാ-ാ,#; അ Mgം ;d
!:ിgം.

8

³ aി+R M :ാc ാ-ാ,#; അ M ൈ െ
ാം.

9

ാ¢ാം ഉsാg< M :ാc ാ-ാ,#; അ M
ൈ ിെ -ാM എQ ി=ി$െ&yം.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 േ ം

4

ീ ിിിം ഉ/¯ ി$െ&y< M :ാc ാ-ാ,#;
oM,ാ%ം അ MgംRu.
എെ ിിം ിTെ= /Hി$+ം ഉ/¯ ി$+ം
ിTെ=െ$ാe എhാ ി-+ം = ാി /O+ം
െq േ`ാV ിTV :ാc ാ-ാ,#.
oMി. ിTfെP E ി>!ം X ാൊe
േ{ാി'hി&ി1 ; ിTVg
Uെ`+sാി;< E ാq-ാെ,+ം അ M
അTെ െ< ഉ/¯ ി' േhാ.
ിTV ി+െP ഉ&ാYQ; ഉ
ാ,ിhാെ േ/ാാ. അ ിQ എെ{ാQൊe
,ം ;ാം? OF =IിJ M
q ിJ ാ1 അhാെ െ¡ാ<ിQം /ിെ<
ൊ< h.

അTെ േ< M ിTfെP h
E}ിെ= e, oMാ ിTfെP
/ി ാ ിെ  oെ&yേs ിQ ിTfെP
െ =ിmം അ ;െP U`ി. Eാ ി$െ].
ǌാ1 ാ Eാdെൊ E ാq-ാെ,ോ
ീേ$s ിQ Q എQ ി5/ി$;u;
ീg ാh ി Mി&ാെ ǌാ1 <u.
 ാിJ ǌാ1 ിTേ=ാy /O+Q: ആാ Aം
ി+ം ഒHിwേ/ാYം െ, !Aം
ി}ിാYേ ാ=ം ാEാdി.ിQ ഒ;
Rി എrിXം Rി എrിXം ഒ;ാfം
ഒHിwേ/ാിh.

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..

ാി എ ി
32

33

ിേ ം

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: /,ംcം
േu ാി]hാെ :ാ,െ ഉേ/lിg< െhാം
അ െ=െ$ാe :ിqാ,ം െqിgQ;
ഉേ/lിm െ= ആെ,rിXം ി ാം Hിmാ.
:ിqാ,ം െq Q.
R ം െq;u എQം  ം െq|u M
ാ ിQ ി Mിേ$dം എQം ¶M -ാേ,ാy
അ;=ിെm|u ിTV േ]ിJsേhാ.

 േ ം

5

6

1

“M ാേds ിQ ിTfെP ീ ിെ
അ ;െP U`ി. െqാ ി,ി&ാ1 lി&ി1 ;
അhാIാ. oMിXR ിTfെP /ി ാ ിെ
/$. ിTVg E ി>!ിh.

2

ആാ. :ിlൊygേ`ാV ,ാ. ാം
!:ി&ാ1 /Rി=ിXം ീBി=ിXം /P:Âി$ാM
െq <uേ/ാെ! ിെ U`ി. ാ=ം
ഊ ി$;u; അ Mgം E ി>!ം ി]ിേ&ാി
എQ ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy /O+Q

34

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: അേ ം  ം
െq;u; oMെെ$ാe അ;u, അu
ൈ ിെ ിംാം;

35

ിെെ$ാe അ;u, അu അ െ /ാ/ീµം;
െ5 േ!ിെെ$ാe അ;u, അu
ാ,ാ%ാ ിെ c,ം

3

ീോ :ിlൊygേ`ാV ിെ :ിl
,ി!ാി,ിേ$s ിQ !ൈr െq <u
എ എQ ഇPൈr അOി;u.

36

ിെ !െെ$ാe  ം െq;u; ഒ;
േ,ാAം െ f&ി&ാോ &ി&ാോ ിg
Hിിhേhാ.

4

,ി. ാ< ിെ /ി ാA ിg
E ി>!ം ;ം.

5

ിTV EാMNിgേ`ാV /P:Âി$ാെ,േ&ാെ!
ആ;u; അ M Mgം ി=േTs ിQ
/Rി=ിXം െ ;േ$ാ=ിXം ിQൊe
EാMNി&ാ1 ഇ»െ&yQ; അ Mgം E ി>!ം
ി]ിേ&ാി എQ ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy
/O+Q.

6

ീോ EാMNിgേ`ാV അOി. PQ ാ ി.
അെP' ,ിXR ിെ /ി ാ ിോy
EാMNി$; ,ി. ാ< ിെ /ി ാA
ിg E ി>!ം ;ം.

7

EാMNി$ി. ിTV %ാ ിെ=േ&ാെ! %tം
െqÃÄu; അ ി:ാdാ. ഉ,ം ിJം
എ<േhാ അ Mgം േ ാQ<u.

37

ിTfെP ാg ഉº, ഉº എQം ഇh, ഇh എQം
ആി,ി$െ]; ഇ ി. അ¢ിാu W»ി.ിQ
;Q.

38

[ി /,ം ¸ം /hിQ /,ം /ം എQ
അ;=ിെm|u ിTV േ]ിJsേhാ.

39

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: W»ോy എ ിM
$;u; ിെ< !െ െqി]F അPിg< Q
േ¡uം ി,ി'ാdി$.

40

ിേ<ാy  ,ി' ിെ ം എy&ാ1
ഇ¼ിg<  ിെ  ം ിJൊy$.

41

ഒ;1 ിെ< ഒ; ാHി Hി േ/ാY ാ1 ിM
)½ിmാ. ,e അ ോy^െP േ/ാ.

8

ിേ<ാy ാqിg<  ൊy$;
ാി& ാ¾ ാ1 ഇ¼ിg< െ
ഒHിw=;u.

അ േ,ാy u!,ാ;u; ിTVg ആ URu
ഇ<െ Q ിTV ാqിgംUെ` ിTfെP
/ി ാA അOി+Q േhാ.

9

ിTV ഈ [ം EാMNി&ി1 : oMാ
ǌTfെP /ി ാേ , ിെ ാം
ിaീ,ി$െ&േPdേ;

42

43

^Jാ,െ േി$ എQം ¿ ിെ /െ$
എQം അ;=ിെm|u ിTV േ]ിJsേhാ.

44

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: ിTfെP ¿$െ=
േി&ി1 ; ിTെ= ഉ/¯ ിg< Mgം േ sി
EാMNി&ി1 ;

45

46

47

48

10

ിെ ,ാ%ം േ,dേ; ിെ ഇ»ം oM
ിെ!േ&ാെ! ിിXം ആേdേ;

11

ǌTVg ആ

12

ǌTfെP P$ാേ,ാy ǌTV 
◌#ിിmി,ിg<uേ/ാെ! ǌTfെP PTെ=
ǌTേ=ാyം lിേ$dേ;

13

ിTെ= േിg< െ, േിmാ. ിTVg
എ E ി>!ം? r$ാ;ം അTെ േ<
െq <ിhോ?

ǌTെ= /,ീlി. Pാെ W»r.ിQ
ǌTെ= ിy ിേ$dേ. ,ാ%Aം Âി+ം
 oAം എേ<gം ിgR േhാ.

14

ോ,-ാെ, ാം Àം െq|ാ. ിTV
എ ിേ ം െq Q? %ാ ിfം അTെ
േ< െq <ിhോ?

ിTV േ,ാy അ ;െP /ിHെ= lിmാ!# ,
oMാ ിTfെP /ി ാA ിTേ=ാyം
lിgം.

15

ിTV േ,ാy /ിHെ= lി$ാIാേ!ാ
ിTfെP /ി ാA ിTfെP /ിHെ=+ം
lി$ിh.

oMാ ിTfെP /ി ാ ിQ -ാ,ാി
ീേ,s ിQ േ<; അ 1 W»-ാ;െPേXം
h ;െPേXം െ ,െ ഉി&ി$+ം
ീ ിാ-ാ;െPേXം ീ ിെ] ;െP േXം
Hെ/ി$+ം െq Q േhാ.

ആാ. ിTfെP oMീ/ി ാA .
Ád¶M[1 ആി,ിg<uേ/ാെ! ിTfം .
Ád¶M[,ാY ി1 .”

UR ആാ,ം ഇQ

േ,dേ;
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ഉ/ ിgേ`ാV ിTV /P:Âി$ാെ,േ&ാെ!
ാPി UDം ാdി$;u; അ M ഉ/ ിg<u
Mgം ി=േTs ിQ UDം ി5/ാgQ;
അ Mgം E ി>!ം ി]ിേ&ാി എQ ǌാ1
 ാിJ ിTേ=ാy /O+Q.
ീോ ഉ/ ിgേ`ാV ിെ ഉ/ ാം
M$h ,ിXR ിെ /ി ാ ിQ
ി=േTs ിQ !ി. എ[ േ ' UDം Y.

18

,ി. ാ< ിെ /ി ാA ിg
E ി>!ം !Yം.

19

Aം u;ം െy$+ം R-ാM u,Q
ോ»ി$+ം െq < ഈ ിി. ിTV
ിേl/ം o5/ി$;u.

20

Aം u;ം െy$ാെ +ം R-ാM u,Q
ോ»ി$ാെ +ി,ിg< oMി. ിേl/ം
o5/ി'ൊV ി1 .

21

ിെ ിേl/ം ഉേRPF ിെ ³Aം
ഇ,ിgം.

22

,ീ,ിെ ി=^ ¸ ആYQ; ¸
െqാºRെ rി. ിെ ,ീ,ം U ം
Eാ ി ാി,ിgം.

23

24

25

26

 േ ം

6

¸ േyRെ rിേ!ാ ിെ ,ീ,ം U ം
ഇ;s ാി,ിgം; എ<ാ. ി<ിXR െ =ിmം
ഇ;]ാാ. ഇ;J എ !ിu!
,e %ാ-ാെ, േ ി&ാ1 ആM
gം◌ംHിിh; അTെ െq|ാ. ഒ;െ
/െ' ¡ െ േിgം; അെhrി.
ഒ;ോy /¡ിേmMQ ¡ െ ി,ിgം;
ിTVg ൈ െ+ം ാോെ+ം േ ി&ാ1
Hിിh.
അuൊe ǌാ1 ിTേ=ാy /O+<u: എ
ിQം എ YPിgം എQ ിTfെP
%ീ <ാിെ$ാeം എ ഉygം എQ
,ീ,ി<ാിെ$ാeം ിqാ,െ&P;u;
ആാ,െ$ാV %ീ ം ഉy&ിെ$ാV ,ീ,Aം
X േhോ?
ആാ ിെ! /O െ= ോg ി1 ; അ
ിെ g<ിh, ൊ <ിh, =,ി.
^]ിെ g<uിh എrിXം oMാ
ിTfെP /ി ാA അ െ !MFQ;
അ െ$ാV ിTV ഏ¡Aം
ിേ  +R ,hോ ?

7

31

ആാ. ാം എ ിQം എ YPിgം എ
ഉygം എ<ിTെ ിTV ിqാ,െ&P;u.

32

ഈ  ഒെ$+ം %ാ ിV അേoിgQ; oM
ാ ിTfെP /ി ാA ഇെ ാെ$+ം
ിTVg ആ ം എQ അOി+Q േhാ.

33

Uെ` അ െ ,ാ%Aം ീ ി+ം അേoി&ി1 ;
അേ ാy^െP ഇെ ാെ$+ം ിTVg ിJം.

34

അuൊe ാെ=$ാി ിqാ,െ&P;u; ാ=െ
ി ം ി$ാി ിqാ,െ&yേhാ; അ u
ി ിQ അ<<െ ോം  ി ”

1

“ിTV ി¢ി$െ&Pാ ി,ിേ$s ിQ
ി¢ി$;u.

2

ിTV ി¢ിg< ി¢ിാ. ിTെ=+ം
ി¢ിgം; ിTV അ=g< അ= ിാ.
ിTVgം അ=Q ിJം.

3

എ<ാ. o{[ിെ! ോ. ഔM$ാെ
ോ,െ [ിെ! ,y ോg<u എ?

4

അh, o{ [ി. ോ. ഇ,ിെ$ ീ
ോ,ോy: ി, ിെ [ി. ിQ ,y
എyF=േ], എQ /O+<u എTെ?

5

/P :Âി$ാ,ാ, Uെ` o{[ി.ിQ ോ.
എyF=; /ിെ< ോ,െ [ി. ,y
എyF= ാ1 െ Pി&ാി ാം.

6

ിaാu ാVg ൊy$;u; ിTfെP
UFെ= /<ിfെP U`ി. ഇy+;u; അ
ാ.ൊe അ q ിJ+ം ി,ിw ിTെ=
qീ{ി$=+ം െq# ാ1 ഇP ,;u.

7

ാqി&ി1 എ<ാ. ിTVg ിJം;
അേoി&ി1 എ<ാ. ിTV െsFം; UJ ി1
എ<ാ. ിTVg uOgം.

8

ാqിg< ഏ Qം !:ിgQ; അേoിg< 1
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ഒ; ോy: േ/ാ എQ /OIാ. േ/ാYQ;
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27

-H െqാ,ിw ിV െ/ാTി ാ അPി' ആ
ീ]ിേ-. അെ!', അu ീ; അ ിെ ീ
!ി ാി;Q.”

28

29

8

ിേ ം

1

അ 1 !ി.ിQ ഇOTി <ാെO =െ,
;ാ,ം അ െ /ി1 uPMQ.

2

അേ&ാV ഒ; YÉേ,ാcി Q അ െ C,ി'
Mാേ , ിg െsrി. എെ<
aാg ാ1 Hി+ം എQ /Ow.

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..

ാി എ ി
19

20

21

22

ിേ ം

അQ ഒ; ാി അ െ അy$. Q: Áേ,ാ, ീ
എ ിെP േ/ാാXം ǌാ1 ിെ< അcി$ാം
എQ /Ow.
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/l ാ $ാ,ോy: “േ, ൈ¢,ാി,ി$;
ിെ /ാ/TV ോqി' <ി,ിgQ” എQ
/Ow.

3

എ<ാ. ാിാ,ി. qി!,#: ഇ 1 ൈ ndം
/O+Q എQ ഉRംൊe /Ow.
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Eിെ&y< 1 എിg ോch; എെ<$ാV
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gം◌ം U`ി. ൊeേ/ാ+ം െq ം; അu
അ Mgം◌ം %ാ ിVgം ഒ; ാlം
ആി,ിgം.
എ<ാ. ിTെ= ഏtിgേ`ാV എTെോ
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ോ<ാ1 ാ,ാ×ി.െ ', ി
ിെ
E}ിെ=gOി' േ]ിJ െ ി-ാെ,
അ';

3
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ിെ< ാÜQ.

26

അേ , /ി ാേ , ഇTെേhാ ിg Eാം
േ ാ<ിu.

27

എെ /ി ാA !Aം എr. :,േtിmി,ിgQ;
/ി ാ hാെ ആ;ം െ അOി+<ിh; ം
1 െ =ിെ&yിെ$ാy&ാ1 ഇ¼ിg< ം
അhാെ ആ;ം /ി ാ ിെ അOി+<uിh.

28

അaoാിg< ;ം :ാ,ം g< ;ം
ആ+േRാേ,, എhാ ;ം എെ അy$. ; ി1 ;
ǌാ1 ിTെ= ആ oി&ിgം.

29
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/,ിaാbാ ിQ േെ, /OIാേ!ാ ഈ
േ!ാിXം ; ാR ിXം അ ോy
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ോ,-ാ;ം ിേ<ാy ംാ,ി&ാ1 ആി'
OFി!gQ എQ /Ow.

 േ ം

13
4

ിെ gേ`ാV qി!u Hി,ിെ ി; /O V
Q അu ിQ =w.

5

qി!u /ാO!F ഏെO [ിhാ ഇPF
ീ; [ിQ ാിhാiാ. ldി.
Uെ=' Q.

6

,1 ഉിmാെO ¹y ]ി, േ M ഇhാiാ. അu
ഉdTിേ&ാി.

7

 qി!u URി<ിPി. ീ; U Uെ=' =MQ
അ ിെ െǌ;$ി$=w.

8

 qി!u h ി!F ീ, zം അ/uം
U&uം േിാി ി=w.

9

െq ി+R 1 േV$െ].”

10

/ിെ< ി-ാM അyെ$ Q: അ േ,ാy
ഉ/=ാി ംാ,ിg<u എ എQ
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ോ ം ^െP /ിuേ/ാYം.

47

/ിെ<+ം oM,ാ%ം P!ി. ഇy<uം എhാ 
ീം /ിPിg<uാോ; !ോy ä ം.
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ിQ ഇOTി, േ ിെ അy$. െq ാ1
െ Rിേ-. PQ.

30

12

അ െ ി-ാM െqQ ഉP. എyF YHിmിJ:
/ിെ< Q േ ിെ അOിി'.

എ<ാ. അ 1 ാ e േ/Pി'
UTിFP¾ാ!# : Mാേ , എെ<
,lിേ$dേ എQ ി! ി=ി'.

13

അu േ]ിJ േ അ ിPം ിJ /Pി. Oി
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11

Q അaി ;F<u ാി$F
െq<u അh, ാി. ിQ Oെ&y< േ;
അu െ അaാgQ.”

12

അേ&ാV ി-ാM അyെ$ Q: /,ീ -ാM ഈ
ാg േJ ഇPOിേ&ാി എQ അOി+Qേ ാ എQ
േqാി'.

13

അ ിQ അ 1 : “oMാ എെ /ി ാA
]ി]ിhാ ൈ ഒെ$+ം േ േ,ാെP
/Oിwേ/ാYം.

14

അ െ, ിy ി1 ; അ M Y;P-ാ,ാ Hിാ]ിV
അേ; Y;P1 Y;Pെ HിPിാ. ഇ; ;ം
YHിി. ീം എQ ഉ,ം /Ow.

15
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അh, െ %ീ െ ീeൊV ാ1 1
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1

ആ ി ം HിIേ ം േ /ൊിെ+ം
ാേ$ാ)ിെ+ം അ െ ോ,ാ
ോ<ാെ+ം ^]ി ി' ഒ; ഉM<
!ിേ!g ൊeേ/ാി,.

2

അ ;െP U`ാെ 5/ാ{,െ&J, അ െ UDം
,െേ&ാെ! േ ാ:ി' അ െ ം െ =ിmം
േ/ാെ! െ Rാി ീMQ.

3

ോെ +ം ഏ!ിാAം അ ോy
ം:ാിg< ാി അ M e.

4

അേ&ാV /ൊ# േ ിോy: Mാേ , ാം
ഇ ിെP ഇ,ിg<u Q; ിg 3 െrി.
ǌാ1 ഇ ിെP Q YPി. ഉsാ$ാം ഒQ ിgം
ഒQ ോെ gം ഒQ ഏ!ീാ ിQം എQ /Ow.

5

അ 1 /O+േ`ാV േ< Eാ UേRാ; േØം
അ ;െP േ. ിH!ിJ; േØി. ിQ: ഇ 1
എെ Eീ 1 , ഇ r. ǌാ1 EാിgQ;
ഇ Q െq ിൊy&ി1 എQ ഒ; Aം ഉsാി.

6

ി-ാM അu േ]ിJ ഏ¡Aം :െ&J
 ി¸ ീ.

7

േ അyF െqQ അ െ, െ ാJ: “എേ<tി1 ,
:െ&േPsാ” എQ /Ow.

8

അ M !െ/ാ$ിാെO േ ിെ ാhാെ
ആെ,+ം sിh.

9

അ 1 !ി. ിQ ഇO¾േ`ാV േ
അ േ,ാy: “1 ,ിm ;െP ഇPി.
ിQ ഉിMെേ<!gം െ, ഈ M ം
ആേ,ാyം /O;u” എQ tി'.

10

17

അ ിQ േ: “അ ി oാAം ോ]AUR
!UOേ, എോ=ം ǌാ1 ിTേ=ാy ^െP
ഇ,ിgം? എോ=ം ിTെ= ിgം?
അ െ എെ അy$. ൊe ; ി1 ” എQ
ഉ,ം /Oǌí.

18

േ  െ ാി', അu അ െ ിJേ/ാി,
)ാ!Q ആ ാHിU . ൌDം Q.

19

/ിെ< ി-ാM oാ,ാി േ ിെ
അy$. Q: ǌTVg അ ിെ
Oാ$ിÌPാIu എ എQ േqാി'.

20

അ 1 അ േ,ാy: “ിTfെP അt ി oാം
ിിേ;

21

ിTVg yYdിോ=ം ി oാUെsrി.
ഈ !ോy: ഇ ിെP ിQ അേTാJ ീ¾
എQ /OIാ. അu ീ¾ം; ിTVg ഒQം
അാaാ+ിh.” (എrിXം EാMNാXം
ഉ/ ാാXhാെ ഈ %ാ ി
ീTിേ&ാY<ിh) എQ ǌാ1  ാിJ
ിTേ=ാy /O+Q എQ /Ow.

22

അ M c!ീ!ി. ª,ിgേ`ാV േ
അ േ,ാy: “1 ;െP ി.
ഏtി$െ&y ാOാി,ിgQ.

23

അ M അ െ ൊ+ം <ാം ാV അ 1
ഉിMെേ<.$+ം െq ം” എQ /Ow;
അ േ,ാ ഏ¡Aം WഃDി'.

24

അ M >M<*ി. എിാെO oി¯ð&dം
ാ¾< M /ൊിെ അP$. Q: ിTfെP
Á; oി¯ð&dം ൊyg<ിhോ എQ
േqാിm ിQ: ഉº എQ അ 1 /Ow.

25

അ 1 ീ]ി. <േ&ാV േ അ ോy:
“ ിോേ, ിg എ േ ാQQ? ിിെ!
,ാ%ാ$-ാM rോ ,ോ ആേ,ാy ാ¾Q?
-ാേ,ാേPാ അേ,ാേPാ” എQ U<ിJ
േqാിm ിQ: അേ,ാy എQ അ 1 /Ow.

26

േ അ ോy: “എ<ാ. -ാM
ഒHിAR ,േhാ.

27

എrിXം ാം അ Mgം ഇPMm
;ാ ി,ിേ$s ിQ ീ P!ീേ!g െqQ
¹s. ഇJ ആം ിJ< ീിെ എy$; അ ിെ
ാ# uOgേ`ാV ഒ; quM¯ð&dം ാം;
അu എyF എിgം ിgം േ sി ൊy$”
എQ /Ow.

ി-ാM അ ോy: എ<ാ. ഏ!ീാA Uെ`
േ,su എQ ാിാM /O+<u എ എQ
േqാി'.

11

അ ിQ അ 1 : “ഏ!ീാA Q !Aം
Bാാാgം  ം.

12

എ<ാ. ഏ!ീാA Q Hിw എQ ǌാ1
ിTേ=ാy /O+Q; എrിXം അ M അ െ
അOിwൊRാെ
TVg േ ാ<ിu എhാം
അ ോy െq~. അÆ[ം Qം
അ ,ാ. »െ&y ാe” എQ ഉ,ം /Ow.

13

അ 1 ോ<ാ1 ാ/െgOി'
/Ow എQ ി-ാM ി'.

14

അ M ;ാ,ിെ അy$. <ാെO ഒ;
1 Q അ െ U`ാെ UJYി:

15

Mാേ , എെ ോy ;d+sാേdേ;
അ 1 qേ,ാcം /ിPി' /!േ&ാം ീിXം
/!േ&ാം െ RിXം ീ hാ
»ി!ാോYQ.

16

 േ ം

18

Tേ=ാy

ǌാ1 അ െ ിെ ീ-ാ;െP അy$.
ൊe Q; എ<ാ. ൌDം ;F ാ1
അ Mgം HിIിh എQ /Ow.

18

1

ആ ാHിി. ി-ാM േ ിെ അyെ$
Q. oM,ാ%ി. ഏ¡Aം !ി 1 ആM
എQ േqാി'.

2

അ 1 ഒ; ി ിെ അyെ$ ി=ി' അ ;െP
y ി. ിി;

3

“ിTV ി,ിw ി$െ=േ&ാെ! ആ#
;<ിh എrി. oM,ാ%ി. P$ിh
എQ ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy /O+Q.
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4

ആാ. ഈ ി ിെേ&ാെ! െ<ാ1
ാÜ< 1 oM,ാ%ി. ഏ¡Aം !ി 1
ആYQ.

5

ഇTിെ+R ി ിെ എെ ാി.
ൈൊ< 1 എെ< ൈെ$ാQ.

6

 േ ം
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എ<ി. ി oിg< ഈ െqOി ,ി.
ഒ;Q ആെ,rിXം ഇPMm ;ിാേ!ാ
അ െ ി. !ിോ; ി,ി$ െ]ി
അ െ U¯ിെ ആHി. ാêി$=+<u
അ Q Q.

19

ിി.െ ' ിT=ി. ,eേ/M ാqിg< ഏu
ാ,ിXം ഐ െ&]ാ. അu oM
ാ എെ /ി ാ ിr. ിQ അ Mgം
!:ിgം;

20

,േsാ േ<ാ േ/M എെ ാി.
^Pി ;േ<Pൊ$+ം ǌാ1 അ ;െP y ി.
ഉe എQം ǌാ1 ിTേ=ാy /O+Q.”

21

അേ&ാV /ൊ# അ െ അy$. Q: M
ാേ , ോ,1 എ ]ം എേ<ാy /ിെHmാ.
ǌാ1 lിേ$dം?

7

ഇPMm േu ാി േ!ാിQ അോ »ം;
ഇPMm ;<u ആ ം േ<; എrിXം ഇPMm
;F< Q അോ »ം.

22

ഏ ]ം  ിോ എQ േqാി'. േ അ ോy:
“ഏ ]h, എ എ/u ]ം എQ ǌാ1
ിേ<ാy /O+Q” എQ /Ow.

8

ിെ ോ ാേ!ാ ിg ഇPMm ആാ.
അ ിെ െ ]ി എOിw=; ,e  ം ,e
ാXം ഉR ാി ി ാ·ിി.
ീ< ിെ$ാV അംcീാിേ]ാ
UP{ാിേ]ാ %ീ ി. Pg<u ിg Q.

23

“oM,ാ%ം െ ാ-ാ;ാി d^
&ാ1 :ാ ിg< ഒ; ,ാ%ാ ിോy ä ം.

24

അ 1 d^ ോ$ിFPTിേ&ാV
/ ിാി,ം ാ! Pെ`] ഒ;െ അ െ
അy$. ൊe Q.

25

അ Q ീJ ാ1 ിhാiാ. അ െ
%ാ1 അ െ+ം :ാ,െ+ം $െ=+ം
അ QRെ ാെ$+ം ി Pം ീM&ാ1 tി'.

26

അu ൊe ആ ാ1 ീ അ െ C,ി':
%ാേ എേ<ാy l േ ാേ<dേ; ǌാ1
!Aം Q ീM$ാം എQ /Ow.

27

അേ&ാV ആ ാെ %ാ1 @!ിw
അ െ ി]' PAം ഇെ='ൊyF.

28

ആ ാ1 േ/ാYേ`ാV ിg z െ Rി$ാ
Pെ`] ഒ; ^Jാെ e െ ാെsg /ിPി'
െǌ$ി: ിെ Pം ീMgം എQ /Ow.

29

അ െ ^Jാ1 : എേ<ാy l േ ാേ<dേ;
ǌാ1 Q ീM$ാം എQ അ ോy അേ/lിm.

30

എ<ാ. അ 1 @ിhാെ ഉPെ െqQ Pം
ീJേ ാ=ം അ െ P ി. ആ$ി'.

31

ഈ ം: ിmu അ െ ^Jാ-ാM sിJ
=െ, WഃDി', െqQ ം: ിmu ഒെ$+ം
%ാെ േ)ാ¢ി&ി'.

32

%ാ1 അ െ ി=ി': W»ാേ, ീ
എേ<ാy അേ/lി$ാ. ǌാ1 ആ Pം
ഒെ$+ം ഇെ=' Q േhാ.

33

എിg ിേ<ാy ;d േ ാ<ിuേ/ാെ!
ിgം ^Jാോy ;d േ ാേ<s hോ
എQ /Ow

34

അTെ %ാ1 ോ/ി', അ 1
Pൊെ$+ം ീMgംേ ാ=ം അ െ
Ëി&ിg< ;െP ി. ഏtി'

35

ിTV ഔേ,ാ;1 ോ,ോy ³¶M ം
lി$ാIാ. oMാ എെ /ി ാA
അTെ േ< ിTേ=ാyം െq ം.”

9

ിെ ¸ ിg ഇPMm ആാ. അ ിെ
¹െ<yF എOിw=; ,e ¸R ാി
അ·ി,ി. ീ< ിെ$ാV ഒ¡$[ാി
%ീ ി. Pg<u ിg Q.

10

ഈ െqOി ,ി. ഒ;െ uq#
àീ,ി$ാ ി,ി&ാ1 lി'ൊV ി1 .

11

oMി. അ ;െP n -ാM oMാ
എെ /ി ാ ിെ UDം എേ&ാം ാQ എQ
ǌാ1 ിTേ=ാy /O+Q.

12

13

ിTVg എ േ ാQQ? ഒ; Q z
ആy ഉe എ<ി,ി$െ]; അ ി. ഒQ െ ¡ി
ഉHQേ/ാാ. െ ാñെ¡ാ` ിെ+ം ിേ]'
െ ¡ിേ&ാ ിെ !=ി. െqQ ി,+<ിhോ?
അ ിെ െsിാ. െ ¡ിേ&ാാ
െ ാñ¡` ിXം അ¢ിം അ ിെgOി'
േ{ാിgം എQ ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy
/O+Q.

14

അTെ േ< ഈ െqOി ,ി. ഒ;1
 ി'േ/ാY<u oMാ ിTfെP
/ി ാ ിQ ഇ»h.

15

ിെ ോ,1 ിേ<ാy /ിെHmാ. ീ െqQ
ീ+ം അ ം ാം ഉRേ&ാV Y¡ം അ Q
േ)ാ¢ം ;F; അ 1 ിെ ാg േ]ാ. ീ
ോ,െ േPി.

16

17

18

േV$ാIാേ!ാ ,e Q ാlിfെP ാാ.
! ാ,Aം ഉO&ാേs ിQ ഒQ ,e േ/െ,
^]ിെ$ാe െq.
അ െ, ^]ാ$ാIാ. :ോy അOിി$;
:െ+ം ^]ാ$ാIാ. അ 1 ിg
O%ാ ി$ാ,ം r$ാ,ം എ<േ/ാെ!
ഇ,ി$െ].
ിTV ിി. െJ<െ hാം oMിXം
െ]െ&]ി,ിgം; ിTV ിി.
അHിg<െ hാം oMിXം അHിIി,ിgം
എQ ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy /O+Q.

19

1

ഈ qTെ= /Ow

ീM

ീM<ിJ േ c!ീ! ിJ,
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2

ോMാ<$െ, െ*േ ിെ അ ിേ,ാ=ം
െqQ, =െ, ;ാ,ം അ െ /ി1 െqQ:
അ 1 അ ിെPെ ' അ െ, ൌDാ$ി.

18

ഏ എQ അ 1 േqാിm ിQ േ: “Y!
െq;u, :ിqാ,ം െq;u, ോ»ി$;u,
R@ാlം /O;u;

3

/,ീ -ാM അ െ അy$. Q: ഏu ാ,dം
െqാhി+ം :ാ,െ ഉേ/lിg<u ിി ോ
എQ അ െ /,ീlി'േqാി'.

19

അ&െ+ം അ3െ+ം )æാി$; ^Jാ,െ
ിെ<േ&ാെ! േ< േി$ എ<ി
േ<
എQ /Ow.”

4

അ ിQ അ 1 : “ó»ിm 1 ആിി. അ െ,
ആം െ/¸ാി ó»ി' എQം

20

5

അu ിിം 1 അ&െ+ം അ3െ+ം
ിJ :ാ,ോy /¡ിേm;ം; ഇ; ;ം ഒ; ോി
ീ;ം എQ അ;=ിെm~ എQം ിTV
ാിmി]ിhോ?

ൌ $ാ,1 അ ോy: ഇ ഒെ$+ം ǌാ1
Eാdി' േ/ാ;Q; ഇി YOARu എ എQ
/Ow.

21

േ അ ോy: “.Ád¶M[1 ആY ാ1
ഇ¼ിgQ എrി. ീ െqQ ിgRu ി
,ി¯Mgം ൊy$; എ<ാ. oMി. ിg
ിേl/ം ഉsാYം;” /ിെ< Q “എെ<
അcി$” എQ /Ow.

22

അ M അ ോy: എ<ാ. ഉേ/ld/ം
ൊyിJ അ െ= ഉേ/lി&ാ1 ോെ tിmu
എ എQ േqാി'.

ൌ $ാ,1 =െ, `FR ാാ. ഈ
qം േ]ിJ WഃDി' െ/ാ=w.

23

അ 1 അ േ,ാy: “ിTfെP ³ാµിം
ിിെ :ാ,ാെ, ഉേ/lി&ാ1 ോെ
അ ിmu; ആിി. അTെhാി;Q.

േ െ ി-ാേ,ാy: ¢ ാ1 oM
,ാ%ി. Pg<u Eാം േ< എQ
ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy /O+Q.

24

¢ ാ1 ൈ ,ാ%ി. Pg< ിെ$ാV
ഒ]ം qിgHÕെP Pg<u എf&ം എQം
ǌാ1 ിTേ=ാy /O+Q” എQ /Ow.

25

അuേJ ി-ാM ഏ¡Aം ിÈി': എ<ാ.
,lി$െ&y ാ1 ആMgം Hി+ം എQ /Ow.

26

േ അ െ, ോ$ി: “അu Mgം
അാaം എrിXം ൈ ിQ !Aം
ാaം” എQ /Ow.

27

/ൊ# അ ോy: ǌTV !Aം ിJ ിെ<
അcി' േhാ; ǌTVg എ ിJം എQ
േqാി'.

28

േ അ േ,ാy /OIu: “എെ<
അcിmി,ിg< ിTV Mèി.
1 െ  oിെ
ിംാി. ഇ,ിgേ`ാV ിTfം /¨e
ിംാി. ഇ;Q ി0ാേ. േcാം
/¨sിQം ാം ി¢ിgം എQ ǌാ1
 ാിJ ിTേ=ാy /O+Q

29

എെ ാംിിം ീyെ=ോ
ോ,-ാെ,ോ ോ,ിെ=ോ
അ&െോ അ3െോ $െ=ോ
ി!Tെ=ോ ിJ =I Q എhാം zP¾
!:ിgം; അ 1 ി %ീ െ+ം അ ാ ാgം.

30

എrിXം U`-ാM /!M /ി`-ാ;ം /ി`-ാM
U`-ാ;ം ആYം.”
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8

9
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അuൊe അ M േ!ാ. ,sh, ഒ; േേ;
ആാ. ൈ ം ോ%ി&ിm ിെ 1
േ M/ി,ി$;u” എQ ഉ,ം /Ow.

ǌാോ ിTേ=ാy /O+<u: /,ംcം
ിിhാെ :ാ,െ ഉേ/lി' െ¡ാ;ിെ
ി ാം Hിg< 1 :ിqാ,ം െq Q;
ഉേ/lി$െ&] െ= ി ാം Hിg< ം
:ിqാ,ം െq Q.”
ി-ാM അ ോy: ീെ ം)½ി'
െ അ  ഇTെ എrി. ി ാം
Hിg<u <h എQ /Ow.

11

അ 1 അ േ,ാy: “ ,ം !:ിm M അhാെ
എhാ ;ം ഈ qം ിg<ിh.
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അ3+െP cM:ി.ിQ Ë-ാ,ാി
%ിm M ഉe; M Ë-ാ,ാ$ി
Ë-ാ;ം ഉe; oM,ാ%ംിിം
Tെ=േ< Ë-ാ,ാ$ി Ë-ാ;ം ഉe;
ി&ാ1 Hി+< 1 ി$െ]” എQ /Ow.

13

അ 1 ൈെ ' EാMNിേ$s ിQ qി!M
ി$െ= അ െ അy$. ൊe Q;
ി-ാM അ െ, ി!$ി.

14

േേ ാ: “ ി$െ= എെ അy$. ; ാ1
ിy ി1 ; അ െ, y$;u; oM,ാ%ം
ഇTെ+R ;േP േhാ” എQ /Ow.

15

അTെ അ 1 അ ;െP േ. ൈെ ' /ിെ<
അ ിെP ിQ ാാി.

16

അ{,ം ഒ;1 Q അ ോy: Áേ,ാ,
ി %ീ െ Eാ/ി&ാ1 ǌാ1 എ െqേdം എQ േqാിm ിQ

17

അ 1 : “എേ<ാy -െgOി' േqാിg<u
എ? h 1 ഒ;േ ഉ. %ീ ി. P&ാ1
ഇ¼ിgQ എrി. tെ= Eാdി$” എQ
അ ോy /Ow.

20

1

“oM,ാ%ം െ U{ി,ിോ]ി.
േ !$ാെ, ി=ിmാേ$s ിQ !Mെmg
Oെ&] ീJP ോy ä ം.

2

േ !$ാേ,ാy അ 1 ി േg ഔേ,ാ
െ Rി$ാ /OെIാിJ, അ െ,
U{ി,ിോ]ി. അ'.
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<ാം dിേ,Fം Oെ&J,  qി!M q{ി.
ിെ$J ി!g<u e:

4

ിTfം U{ി,ിോ]ി. േ/ാY ി1 ;
ാാu ,ാം എQ അ േ,ാy /Ow; അ M
േ/ാി.

5

അ 1 ആOാം dിേ,Fം ഒ` ാം dി
േ,Fം െqQ അTെ േ< െq~.

6

/ ിൊ<ാം dി േ,Fം െqQ,  qി!M
ി!g<u sിJ; ിTV ഇ ിെP /. U 1
ിെ$J ി!g<u എ എQ േqാി'.

7

ǌTെ= ആ;ം ^!ിg ി=ി$ാiൊsേ
എQ അ M /OIേ&ാ=# : ിTfം
U{ി,ിോ]ിേ!g െq ി1 എQ അ േ,ാy
/Ow.

8

½ാേ&ാV U{ി,ിോ]ിെ ഉP 1
െ ിqാ,ോy: േ !$ാെ, ി=ി', /ി`-ാM
uPTി U`-ാM െ, അ Mgം ^!ി ൊy$
എQ /Ow.

9

U`-ാM <േ&ാV TVg അ¢ിം ിJം എQ
ി5/ി'; അ Mgം◌ം ഔേ,ാ െ Rി$ാ ി]ി.

11

അu ാTീJ അ M ീJP െ േെ, /ി/ിF:

12

ഈ /ി`-ാM ഒ; dിേ,ം ാം േ ! െq|ിJം
ീ അ െ, /!െ :ാ,Aം െ ിXം ിm
ǌTേ=ാy ാ$ിേhാ എQ /Ow.
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15

21

“ിg എ േ dം” എQ അ 1 അ േ=ാy
േqാി'. അ V അ ോy: ഈ എെ -ാM
ഇ; ;ം ിെ ,ാ%ി. ഒ;1 ിെ
!Fം ഒ;1 ഇPFം ഇ,ി&ാ1
അ;=ിെmേdേ എQ /Ow.

22

അ ിQ ഉ,ാി േ: “ിTV ാqിg<u
ഇ<u എQ ിTV അOി+<ിh; ǌാ1
YPി&ാി,ിg< /ാ/ാം YPി&ാ1 ിTVg
Hി+ോ” എQ േqാി'. Hി+ം എQ അ M
/Ow.

23

അ 1 അ േ,ാy: “എെ /ാ/ാം ിTV
YPിgം ി\ം; എrിXം എെ !Fം ഇPFം
ഇ,ി&ാ1 ,ം !Y<u എേ h; എെ
/ി ാA ആMgം ഒ;$ിി,ിgQേ ാ അ Mgം
ിJം” എQ /Ow.

24

േ ം /Fേ/M അu േ]ിJ ആ ,e
ോ,-ാേ,ാy ീ,െ&J.

25

േേ ാ അ െ, അyെ$ ി=ി': “%ാ ിfെP
അ¢ി/-ാM അ ,ി. Mô oം െq Q എQം
F$V അ ;െPേ. അ¢ിാ,ം PFQ
എQം ിTV അOി+Q.

26

ിT=ി. അTെ അ;u: ിT=ി. ാ1
ആY ാ1 ഇ¼ിg< െhാം ിTfെP
£$ാ,1 ആേdം.

27

ിT=ി. ഒ<ാ1 ആY ാ1
ഇqàിg< െhാം ിTfെP ാ1 ആേdം.

28

1 £ െqി&ാh £ി&ാം
അേMgം േ sി െ %ീ െ  ി!ാി
ൊy&ാം <uേ/ാെ! േ<” എQ /Ow.

29

അ M െ,ീോ ി. ിQ Oെ&]േ&ാV
!ിോ; ;ാ,ം അ െ അcി'.

30

അേ&ാV Hി,ിെ ഇ,ിg< ,e Y;P-ാM
േ PQേ/ാY<u േJ: Mാേ , ാ ീ#
ാ, ǌTേ=ാy Y;dേ ാേ<dേ എQ
ി! ി=ി'.

31

ിsാ ി,ി&ാ1 ;ാ,ം അ െ, ാിmേ&ാV
അ ,#: Mാേ , ാ ീ# ാ, ǌTേ=ാy
;d േ ാേ<dേ എQ അ¢ിം ി! ി=ി'.

അTെ / ിൊ<ാം dിേ,F < M
െqQ ഔേ,ാ െ Rി$ാ ാTി.
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13

 േ ം

21

അ ,ി. ഒ;ോy അ 1 ഉ,ം /OIu:
േി ാ, ǌാ1 ിേ<ാy അാം െq <ിh;
ീ എേ<ാy ഒ; /dം /OെIാിhോ?
ിേu ാTി െ/ാൊV; ിg
<uേ/ാെ! ഈ /ി`Qം ൊy&ാ1 എിg
.
എിgR ിെെ$ാe േ/ാെ! െq# ാ1
എിg ാിhോ? ǌാ1 h 1
ആൊe ിെ ¸ PിgQേ ാ?

16

ഇTെ /ി`-ാM U`1 ാ;ം U`-ാM
/ി`-ാ;ം ആYം.”

32

17

േ െ5 േ!ിേ!g ാെq േ`ാV
/¨e ി-ാെ,+ം േ OിJ ^]ിെ$ാe
Hിി.െ ' അ േ,ാy /OIu:

േ ിQ അ െ, ി=ി': “ǌാ1 ിTVg
എ െqേdെQ ിTV ഇ¼ിgQ” എQ
േqാി'.

33

18

“ാം െ5 േ!ിേ!g േ/ാYQ േhാ; അ ിെP
1 ാേ,ാി -ാMgം◌ം
ാിാMgം◌ം ഏtി$െ&yം;

Mാേ , ǌTVg ¸ uOQിേ]dം എQ
അ M /Ow.

34

േ @!ിw അ ;െP ¸ െ ാJ; ഉPെ
അ M ാ Eാ/ി', അ െ അcി'.

19

20

അ M അ Q ,d ിl tി', /,ിി&ാം
 ാം Ù ി&ാം അ െ %ാ ിVg
ഏtിgം; എ<ാ. <ാം ാV അ 1 ഉിM
െേ<!gം.”
അQ െെ)ി-ാ;െP അ3 -ാ;ാി
അ െ അyെ$ Q ,ി' അ ോy ഒ;
അേ/l Hി'.

21

1

അ{,ം അ M െ5 േ!ിോy ീ/ി'
ഒ!ിA!,ിെ േ)#>cി. എിേ&ാ=# ,
േ ,e ി-ാെ, അ':
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2

“ിTVg എ ിെ,+R ാി. െq ി1 ;
അ ിെP െ]ിി,ിg< ഒ; െ/ െ+ം
അ ിെ Y]ിെ+ം ിTV ഉPെ ാം;
അ െ അHി' ൊe ; ി1 .

19

അyെ$ െqQ, അ ി. ഇ!hാെ ഒQം
ാdാiാ!# : “ഇി ി<ി. ഒ;ാfം >!ം
ഉsാാെ േ/ാെ]” എQ അ ിോy /Ow;
ldി. അി ഉdTിേ&ാി.

3

ിTേ=ാy ആ,ാം huം /OIാ!# : M
ാ ിQ ഇ െെ$ാe ആ ം ഉe എQ
/O ി1 ; .ldം അ 1 അ െ അgം”
എQ /Ow.

20

ി-ാM അu sാെO: അി ഇ ldി.
ഉdTിേ&ാu എTെ എQ /Ow
ആ\,െ&J.
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4

“ീോ1 ിോy: ഇ ാ, ിെ ,ാ%ാA
ൌാി  OFം ാÝcിെ
Y]ി+െP OFം Oി ിെ അy$. ;Q
എQ /O ി1 ”

5

എ<ിTെ E ാq1 UDാ{,ം
അ;=ിെq| ിQ ി}ി ; ാ1 ഇu ം: ി'.

അ ിQ േ: “ിTV ം ി$ാെ
ി oാം
ഉR ,ാാ. ഈ അിോy െq|u ിTfം
െq ം; എQ ാh, ഈ !ോy: ീTി
P!ിേ!g qാPിേ&ാ എQ /OIാ. അuം
ം: ിgം എQ ǌാ1  ാിJ ിTേ=ാy
/O+Q.”

22

ിTV ി oി'ൊe EാMNി. എ
ാqിmാXം ിTVg !:ിgം എQ ഉ,ം
/Ow.

23

അ 1 ൈ ാ!ി. െqQ ഉ/േ ിgേ`ാV
ാേ,ാി -ാ;ം %ിെ &-ാ;ം
അ െ അy$. Q: ീ എ അ¢ിാ,ം
ൊe ഇu െq Q? ഈ അ¢ിാ,ം ിg
<u ആM എQ േqാി'.

24

േ അ േ,ാy ഉ,ം /OIu: “ǌാം
ിTേ=ാy ഒ; ാg േqാിgം; അu ിTV
എേ<ാy /OIാ. എ അ¢ിാ,ം ൊe
ǌാ1 ഇu െq Q എQRu ǌാം ിTേ=ാy
/O+ം.

25

ോ<ാെ ാം എ ിെP ിQ? oM
ി.ിേ<ാ ,ി. ിേ<ാ?” അ M
3ി. ആേ!ാqി': oMി. ിQ എQ
/OIാ!# , /ിെ< ിTV അ െ
ി oി$ാIu എ എQ അ 1 േ3ാy
േqാിgം;

26

,ി. ിQ എQ /OIാേ!ാ, ാം
;ാ,െ :െ&yQ; എhാ ;ം ോ<ാെ
E ാq1 എ<േhാ എ¸<u എQ /Ow.

27

അTെ അ M േ ിോy: ǌTVg
അOിw^Pാ എQ ഉ,ം /Ow. അ 1
അ േ,ാy /OIu: “എ<ാ. ǌാ1 ഇu എ
അ¢ിാ,ംൊe െq Q എQRu ǌാം
ിTേ=ാy /O+<ിh.”

28

എrിXം ിTVg എ േ ാQQ? ഒ; Q
,e -ാM ഉsാി;Q; അ 1
ഒ<ാ െ അy$. െqQ: േ ഇQ എെ
U{ി,ിോ]ി. േ/ാി േ ! െqi എQ
/Ow.

29

എിg @ിh എQ അ 1 ഉ,ം /Ow;
എrിXം /ി<േ ി. അ /ി' അ 1 േ/ാി.

30

,sാെ െ അy$. അ 1 െqQ അTെ
േ< /OIേ&ാ=# : ǌാ1 േ/ാാം അ&ാ എQ
അ 1 ഉ,ം /Ow; േ/ാിh ാം.

31

ഈ ,eേ/,ി. ആM ആYQ അ&െ ഇ»ം
െq|u? ഒ<ാ 1 എQ അ M /Ow. േ
അ േ,ാy /OIu: r$ാ;ം േ
ാ;ം
ിTVg U`ാി ൈ ,ാ%ി. PgQ
എQ  ാിJ ǌാ1 ിTേ=ാy /O+Q.

6
7

ി-ാM Oെ&J േ tിmuേ/ാെ! െq~,
 െ+ം Y]ിെ+ം ൊe Q TfെP
ം അ +െP േ. ഇJ; അ 1 Oി ഇ;Q.

8

;ാ,ം ി$uം TfെP ം Hിി. ി,ി':
 qി!M }T=ി. ിQ ൊ െ ]ി
Hിി. ി Oി.

9

UQം /ിQം P< ;ാ,ം: ാ ീ# Q
ോ <ാ; Mാ ിെ ാി. ;< 1
ാêെ&] 1 ; അ Ê< T=ി. ോ <ാ എQ
ആMFൊsി;Q.

10

അ 1 െ5 േ!ി. P<േ&ാV c,ം U ം
ഇ=ി: ഇ 1 ആM എQ /Ow.

11

ഇ 1 c!ീ!ിെ! െOി.ിQR
E ാqാ േ എQ ;ാ,ം /Ow.

12

േ ൈ !ാി. െqQ, ൈ ാ!ി.
ി.g< െ,+ം ൊ< െ,+ം എhാം
Oാ$ി, െ/ാ1 ാdി:$ാ;െP േ െ=+ം
EാAെ= ി!g< ;െP /ീµTെ=+ം Oി'
=w അ േ,ാy:

13

“എെ ആ!ം EാMNാാ!ം എQ
ി=ി$െ&yം എQ എ ിി,ിgQ; ിTേ=ാ
അ ിെ R-ാ;െP Áാ$ിിMgംQ”
എQ /Ow.

14

Y;P-ാ;ം UP{-ാ;ം ൈ ാ!ി. അ െ
അy$. Q; അ 1 അ െ, ൌDാ$ി.

15

എ<ാ. ാേ,ാി -ാ;ം ാിാ;ം അ 1
െq| അõ Tെ=+ം ാ ീ# Q ോ <ാ
എQ ൈ ാ!ി. ആMgം< )ാ!-ാെ,+ം
sിJ ീ,െ&J;

16

ഇ 1 /O+<u േVgQേ ാ എQ അ ോy
േqാി'. േ അ േ,ാy: “ഉº: ി$fെP+ം
U!YPിg< ;െP+ം ാി. ിQ ീ 
ഒ;$ിി,ിgQ എQRu ിTV ഒ,ി$Xം
ാിmി]hോ” എQ േqാി'.

17

/ിെ< അ െ, ിJ c,ി. ിQ Oെ&J
െ)Bാി. െqQ അ ിെP ,ാി /ാMF.
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,ാ ിെ! അ 1 c,ിേ!g PTിേ&ാY<
ം ി <ിJ Hി,ിെ ഒ; അി}lം e
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ോ<ാ1 ീ ിാMം ഉ/േ ി'ൊe
ിTfെP അy$. Q: ിTV അ െ
ാ;ം
ി oിmിh; എ<ാ. r$ാ;ം േ
അ െ ി oി'; അu sിJം ിTV അ െ
ി oി&ാ1 $ [ം /ി<േ ി.
അ /ിmിh.

2

oM,ാ%ം െ Q േ sി !ാd
Hിm ഒ; ,ാ%ാ ിോy ä ം.

3

അ 1 !ാdിQ ldിm െ,
ി=ിേ$s ിQ ാ-ാെ, /OI';
അ Mേ$ാ ; ാ1 @ാിh.

33

െ¡ാ; ഉ/ േV&ി1 . ×ാോ;
1 ഒ; U{ി,ിോ]ം Jsാ$ി, അ ിQ
േ !ിെ]ി, അ ി. q^ YHിmിJ േcാ,Aം
/dിu; /ിെ< YPിാ-ാെ, /ാ]ിQ ഏtിmിJ
/,േ Fേ/ാി.

4

/ിെ<+ം അ 1  ാ-ാെ, അ': എെ
UാHം ഒ;$ിീMQ, എെ ാ=െ=+ം
Pി&ിm ÝcTെ=+ം അF, എhാം
ഒ;Tിി,ിgQ; !ാdിQ ; ി1 എQ
ldി' േ,ാy /Oി'.

34

>!ാ!ം ീ/ിmേ&ാV ിgR അ: ം
ാേTs ിQ അ 1 ാ-ാെ, YPിാ-ാ;െP
അy$. അ'.

5

അ M അu ^]ാ$ാെ ഒ;1 െ
ി!ിേ!gം െ¡ാ;1 െ ാ/ാ,ിQം
െ/ാ=w.

35

YPിാ-ാേ,ാ അ െ ാ-ാെ, /ിPി', ഒ; െ
hി, ഒ; െ ൊQ, െ¡ാ; െ െhOിw.

6

േ UR M അ െ ാ-ാെ, /ിPി'
അ/ാി' ൊQ=w.

36

അ 1 /ിെ<+ം U`ി!േ ിXം അ¢ിം
ാ-ാെ, അ'; അ േ,ാyം അ M അTെ
േ< െq~.

7

,ാ%ാA ോ/ി' ൈTെ= അ' ആ
Y!/ാ -ാെ, UPി' അ ;െP /]dം J=w.

8

/ിെ< അ 1 ാ-ാേ,ാy: !ാdം
ഒ;Tിി,ിgQ; ldി$െ&] േ,ാ
ോc,ാിh.

9

ആാ. Hിെ!$. െqQ ാ< െ,
ഒെ$+ം !ാdിQ ി=ി&ി1 എQ /Ow.

10

ആ ാ-ാM െ/; Hി=ി. േ/ാി, s
W»-ാെ,+ം h െ,+ം എhാം ^]ിെ$ാe Q;
!ാd ാ! ി;Qാെ,െ$ാe ിOw.

11

ി;Qാെ, ോg ാ1 ,ാ%ാA അF
<േ&ാV !ാd ം ¢,ി$ാ ഒ;
െ അ ിെP e:

12
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32

ǌാ1 അാാിെ ൈ Aം ി#ാ$ിെ
ൈ Aം ാേ$ാ)ിെ ൈ Aം ആYQ എQ
അ 1 അ;=ി െm Q; എ<ാ. അ 1
,ിm ;െP ൈ h, %ീ R ;െP ൈ േ.

33

34

35

അ ,ി. ഒ; ൈ ി1 അ െ /,ീlി':

36

Áേ,ാ, ാEാdി. ഏu t !ിu എQ
േqാി'.

37
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30

ǌTV /ി ാ$-ാ;െP ാ!F ഉsാി;Q
എrി. E ാq-ാെ, ൊ< ി. ^]ാ=ിV
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33

/ാേ=, M&{ ിേ=, ിTV , ി¢ി
എTെ ഒHിwേ/ാYം?

34
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അോ  Mm+ം അ ിAം ിOIി,ിgQ.

26

Y;Pാ /,ീ െ, ിsിി[TfെP Oം
െ Pി&ാേ$s ിQ Uെ` അ +െP അം
െ Pി&ാg.

24

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..

ാി എ ി

ിേ ം

 േ ം

26

2

അ 1 അ േ,ാy: ഇെ hാം ാ<ിhോ?
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9

അQ അ M ിTെ= ഉ/¯ ിQ ഏtി$+ം
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അOിാiൊe ഉdM<ി,ി&ി1 .

14

ഒ; 1 /,േ F േ/ാYേ`ാV ാ-ാെ,
ി=ി' െ `F അ െ, ഏtി'.

15

ഒ; Q അé ാ!, ഒ; Q ,e, ഒ; Q ഒQ
ഇTെ ഒേ,ാ;Q അ  െ Eാ²ിേ/ാെ!
ൊyF ാOെ&J.

16

അé ാ! !:ിm 1 ഉPെ െqQ ാ/ാ,ം
െq~ േ െO അé ാ! `ാി'.

48

എ<ാ. അ 1 W»ാാി: %ാ1
; ാ1 ാിgQ എQ ³ംൊe /Ow,
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34
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േ ിെോ, ആെ, ിTVg ിJ േ,dം
എQ േqാി'.

18
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/ീ!ാൊ# അ േ,ാy: ാ .Ì]െ
േ/ാി ിT=ാ. ആYെ<Pോ=ം
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ൌാി, അേം 4 ;െ69ം 8 ാി;
4 ;n അെ അ8ിൊP ംാ"ി3ാ&
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ിോVം iെ`9C0ം അെ 2ി:ാെ@ െ>,,

18

ഉ`െ അ @ ിU അെ അVEി7.

37

അെ Fേ3ാ6 : എJാ0ം ിെ:
അേcി', എ, 28M.

14

15

16

എ:ാ5 േ ാA:ാ& `ി5 ആ േം േ 
E@ീ@ ി5 െ>, ൈ "ാW ിെ ിേം
=ംEി7:
ാ@ം ിM ൈ"ാWം ീ2ിbി"ി',;
ാാD"െ3U ിേ ി5 ിcി3ി&
എ, 28M.

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..

ാോ എ
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അ'ം ാg ി:ാ ി അ3ി എ,
28M അെ ിO 7.

അ& 2ിെ:9ം `5െ" െ>,; 0ാ"ം
ഒെ9ം അെ അG5 ,; അ& അെ"
ഉ2േി7.

14

2ിെ: അ& `, േ2ാ[േ)ാn അാ ി9െ`
ാ േ@ി t @_ ഇ"ി':? P:
എെ: അVEി എ, 28M; അ& എ േ:L
അെ അVEി7.

15

അ& ീOി5 2Dി ി5 ഇ"ി'േ)ാn 2@
tാ0ം 2ാ2ിം േ ിോGം അെ
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അോ 8െ3U 6െ" ോി3ാVം 
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അ& 8_ ി @;6ി5 2ാ_;
എJാ`_ ി,ം ആn അെ അG5 ,
i`ി.

>ി@ ിം .ി\േം അ& 2ിെ:9ം
r:Hി5 െ>,; അ& ീOി5 ഉെF,
~ ി ാ ി.
ഉ`െ ാ ി55േ2ാYം ഇ`ിJാ
2@0ം , i`ി, അ& അേ"ാG
=ാി7.

ം
ി0>ം

3

അേ3ാn ാ@ാn ഒ0 2gാ ാ"െ ,
അെ അG5 ൊP,.
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അോGiെ`9C& 2Dി00ാ ി ആ
ഉ2െ6'8ി7 േ>ാി7.

11

അേ"ാG അ& 28\?: ൈ"ാW ിെ
xം ി;n' ¬െ3Oി"ി',;
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ഇ;െ 28MൊFി"ി'േ)ാn േ: 2Cി
=ാി9െ` ീOി5 ി, ആn ,: ിെ n
"ി7േ2ാ ി; ¶0ിെ ഇി അAെ3G_:?
എDി, എ, 28M.

36

ി"':?

േ  ആ ാ' ാ"ാാെ
2Cി=ാിേ ാG: # െ3േ`Fാ, ിcി
ാം െ> എ, 28M.

4

േ  അേ"ാG: ഒ0 =ാ>& െ
2ിÀE" ിYം >ാbാ0െ` ഇ` ിYം cD
# ിYം അJാെ ZÃാിJാ & അJ
എ, 28M.

5

ഏ ാVം >ി@ േ"ാEിെ` േ5 ൈ െ7
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ഉ2േി7ൊP ®"ി7 േ2ാ,.

7

അD"ം അ& 2Dി0െ" അGെ ി6ി7,
അെ" ഈ"Fാ ി അ 7 ?`;ി, അ'ം
അ]ാ^ാെ` േ5 അTിാ"ം ൊG_.
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36

േ"aം േ: ൈി; #gി3ാ& ഇJാ ാ5
അ L(C [`ിY6ിYം ഊ06ിYം െ>,
#gി3ാ& J?ം ൊേCF ി, അെ"
28\ േം എ, 28M.

37

അ& അേ"ാG: ി;n അ'ം #gി3ാ&
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അÇ, "P ീVം ഉP എ, 28M.

39

2ിെ: അ& അേ"ാG: എJാെ"9ം 2bRJി5
2Dി2Dി ാ ി ഇ0_ാ& hി7.

40

അ «Sം അ)?ം ീ ം ി"ി" ാ ി ഇ0,.

41

അ& ആ അÇ അ3aം "P ീVം എG_ c
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28M.

ാL = ി'@ം ആൊP അ P@ി7
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.ി ാ ി െെ3ാ@ിേ ിെ Gി5i`ി
E@ീ@`m8_ ,.

12

െ അ3േ:ാ അെxോ േ@ാ5 ഒ,ം െ> 
ാ& അെ x ി':?ിJ.

13

ഇ;െ ി;n ഉ2േി': &=ാ
ാ5
ൈh s@ാ',; ഈ  2@?ം
ി;n െ>|,.

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..

ാോ എ
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എG_ൊP എെ: അVEിെO.
ആെ"tിYം െ Wീെ "gി3ാ& ഇÅിbാ5
അ ിെ 69; ആെ"tിYം എെ9ം
ിേ ിെ9ം ിി ം െ Wീെ
6\ാ5 അ ിെ "gി'ം.

36

ഒ0 V& Êേ@ാaം േG9ം െ
Wീെ 69ം െ>ാ5 അ, എy
=േ ാWം?

37

അJ, െ Wീ, േFി V& എെDാ0
Sി@ ൊG'ം;
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േ ാA:ാ& അോG: ¶േ"ാ, ഒ0& ിെ
ാ ി5 4 ;െ6 8 ാ':? ǌ;n P;
അ& െx അVEിാ ാ5 ǌ;n
അെ ിേ"ാTി7 എ, 28M.

39

അ ി, േ  28\?: അെ ിേ"ാTി0?;
എെ ാ ി5 ഒ0 ീ"=Â ി െ>ിU
േE ി5 എെ: ി728ാ& .ി9:&
ആ0ം ഇJ.

40

(' = ി'@Jാ

41

ി;n ിി,C എ:ീ ാ ി5
ആെ"tിYം ഒ0 2ാ2ാം െCം ി;n'
[`ി3ാ& :ാ5 അ, = ിr@ം
ിOാ ി"ി ിJ എ, ǌാ&  ാ ിU
ി;േ6ാG 289,.

42

എt5 ിcി': ഈ െ>8ി "ി5 ഒ0 ,
ഇ`b0_:െ 
ി5 @ിേ ാ0
ി"ി െOി അെ `@ി5 ഇU69:?
അ, ഏെ8 .

43

ിെ ൈ ി' ഇ`b 0
െOി6:

44

(`Dാ ി Wീി5 `':? "P |(C&
ആ ി െ`ാ
ീ ാ " ി5
േ2ാ[: ിൊn ി' .
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േ>ാി3ാോ # െ3U.

33

അ& r:Hി5 , ീOി5 ഇ"ി'േ)ാ6 :
ി;n .ി ി5െ7 xി5 ാിb? എy
എ, അേ"ാG േ>ാി7.

34

അേ"ാ ;െ` ഇ` ി5 @ി & ആ എ,
.ി ി5െ7 ാിb?ൊP ിFാ ി0,.
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അTിാ"ംൊP ഇ? െ>|, എ,ം ഇ?
െ> ാVC അTിാ"ം ി' :? ആ
എ,ം അോG േ>ാി7.
േ  അേ"ാG: ǌാ& ി;േ6ാG ഒ0 ാ'
േ>ാി'ം; അ ി, ഉ "ം 28ി& ; എ:ാ5
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ാോZിെ ൈaം എ, അ06ിെb=ാ"ം
ാ ിbിOിJേ ാ?

27

അ& "ിb0െ` ൈJ, WീVC0െ`
ൈേ; ി;n 6െ" െ ിേ3ാ[,.

28

ാvിാ"ി5 ഒ0& അG_, അ xി5
ി':? േU അ& അേ"ാG Jം
ഉ "ം 28\=ാ"ം േZാTിbിU: എJാിYം
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2ിെ: അ ോം 2ാ`ി േം ഒ@ീa@i
േ2ാ ി.

27

േ  അേ"ാG: ി;n എJാ0ം ഇ`8ിേ3ാ[ം;
“ǌാ& ഇ` െ െUം, ആGn >ി 8ിേ3ാ[ം”
എ, എ ി ി"ി',േJാ.

28

എ:ാ5 ǌാ& ഉ ിെ
േ:േം ി;n'
(െ) E@ീെ@' േ2ാ[ം എ, 28M.

29
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32

അ െE േ എ, േ20C േ ാO ി5
:ാെ8 അ& ിkാേ"ാG: ǌാ& =ാ
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ാി7ൊG':& അG ി"ി', എ,
28M.

43

ഉ`െ, അ& ംാ"ി7ൊFി"ി'േ)ാn
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ആ ി0, എ, 28M.

68

ീ 289:? ി"ി9:ിJ, േZാ]ാ[:?ിJ
എ:ി;െ അ& Cി38M; 2`ിR" ിേ@'
8െ3Oേ3ാn ോ.ി 'ി.
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അ ിെ'8ി7 ി>ാ"ി7 "M.

ഉ`െ അ ിാ@_ െ: Aാേ"ാAി kാ0ം
Ï3kാ0ം ാvിാ0ാ ി ാ ാTി2ംം
ഒെ9ം i`ി ആേ@ാ>ി7 േ ിെ െOി
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Óിെ3O0ം അെ 2.ി7 28M.

33

35

ആ8ാം ിേ"ാ േ3ാn ഒ) ാം
ിേ"േ ാ6ം േ_ എJാ ഇ0U ഉFാ ി.
ഒ) ാം ിേ"_ േ : എെ ൈേ, എെ
ൈേ, ീ എെ: ൈിO? എy എ, അ
(C എേ@ാAീ, എേ@ാAീ @xാ s¾ാീ
എ, അ Ûb ി5 ി@ി6ി7.
അ"ിെ ി:"ി5 >ി@ േOിU: അ&
ഏ@ീ ാെ ി6ി', എ, 28M.

36

ഒ0 & ഔ`ി ഒ0 േÒാ;ി5 6ിbീM ിെ87
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o C അോs: ǌാC ൈ<ിPി ി!
ി?< qിേ ! ആXK; ിേ<ാs
ംാ/ിBാ~ം ഈ ,&ാം ിേ<ാs
അJി ിBാ~ം എെ< അ 1ി/ി?K.

20

 V ി}&ി+ാ~[ എെ' ഈ
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അC ാോW U&ിK എേ<?ം
/ാTാാ ി/ി?ം; അെ' /ാT&ിK അാം
ഉ"ാ ി` എK 3Jb.

34
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11

അേBാ] ,&ാിെ' o C i33ീp&ിെ'
V .ാqV ി!?<ാ ിQ അK
9 #ാ ി.

12

െY/ാM അെ E rി; . 3/ാ ി.

13
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ം¯/ം lി; എ«3Vാ_ ം¯/ം
ിPGം >െ/  c െ%<$ാ ി

3

49

അC അേ/ാs: എെ< ി/D2 എaിK?
എെ' 3ി ാിK[ ി! ǌാC ഇ/ിേ"2
എK ി=] അJിG<ി`േ ാ എK 3Jb.

50

അC

51

3ിെ< അC അേ/ാskെ5 ഇJ=ി, െJ&ി!
K അ,?ം ീl5=ി ി+K. ഈ ാ/=]
എ`ാം അെ' അ- x &ി! ംUി;.

52
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33
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ി/ിെ ൊs&ിQ ഇ+K; 3[ി ി_[
എ`ാ+െ5Gം  അt! 3 ിDി+K.

21

അC അേ/ാs: ഇK ി=] എെ' %ം
േ] ി! ഈ ി+െ &ിK ി}&ി
<ി/ി?K എK 3Jb25=ി.

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..

ൊ എ

ിേം

38

അC 3[ി ി!ിK ഇJ=ി ിോെ' ീി!
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ാി;; അ2 അെ> ിQാJി; അ] ഉ5െ
എ േ< അെ ()ി;.

40

N/C അി?േeാ] ാാാPി] 3ി5ി1
ീാ, ഉ[, ഒെGം അെ/ അെ'
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15

എ<ാ! അെ?Jി;[ ,&ാം അPിം
3/K. >െ/ +ാ/ം %ം േ]േ" ിKം
k5ി K.

16
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ൈG[ ~ോs: എ േ< sി! ി!
എK 3Jb;

9

അC എ േ< ിK. േ ( അേ/ാs: ǌാC
ി=േ>ാs ഒK േ%ാിെ: È&ി! *
െ%േ ാ ി* െ%േ ാ Tീെ /#ിേ ാ
ിBിേ ാ ഏ2 ിUി ം എK 3Jb.

30

3/ീ*ാ+ം അ+െ5 ാിാ+ം അെ'
ി*ാേ/ാs: ി=] tാേ/ാsം 3ാ3ിേ>ാsം
kെ5 ിKX5ി?<2 എ എK 3Jb
3ിj3ിjV.

31

േ ( അേ/ാs: ീാ,`ാെ
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12

ആ ാV അC 9ാ,nിേ" ിK ഒ+
 ി! െ%K ൈേ&ാs[ 9ാ,n ി!
/ാAി lി;.

13

ഒ+ ഉ3Gം അേ/ാs 3Jb: ആ+ം
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ാ:ി;ൊs; ിെ'  ¾ എsV>G<K
Mം s+2.

ിDC എ`ാം +ിെേBാെ

30

ിേ<ാs േ%ാി?< ഏKം ൊs;
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32

ǌ=] ി=]ാ ി Xl ി, ി=] Ö&ം
െ%ി`; ǌ=] ി=]ാ ി ിാ3ം 3ാ5ി,
ി=] /Dി` എK %a¢V ഇ+K
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ിേി;ംൊE 3:ംേ ാjം µ/ി;.

2
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21

അേ/ാs അC : എെ' അ-Gം േUാ/*ാ+ം
ൈ %ം േQ െ%³</േA എK ഉ&/ം
3Jb.

22

ഒ+ ിം അC ി*ാ+ാ ി 35ി!
 Jി; ാം 5ാ&ിെ' അെ/ േ3ാ എK
അേ/ാs 3Jb.

23

അ, ീി ഔsേeാ] അC ഉJ=ിേBാ ി

24

5ാ&ി! ഒ+ lിാ ഉ"ാ ി 35ി!
െ[ം ിJDിQ അ, 9ാ:. &ിാ ി
അsെ െ%K: ാ¬ാ, ാ¬ാ, ǌ=]
ി;േ3ാXK എK 3Jb അെ ഉ:,&ി;
അC എ േ< ാ¡ിെGം െ[&ിെ'
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ിQേ3ാXാC 0ി1ി+K. അ2 >െ/ ാാ ി
അെ WാPി1ി+K; അെ %=Gം ിം
ഇQ WÛി; N#ി1ി+<ിQം അC
WÛ=െ> ,Gം  ം അെ
ാs>ിേ? ഔ5ിGം െ%³ം.

30
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അോs അേ3#ി;; അ=െ അC
35X Jി 5=ിേBാK.

38

 =] ിQേ3ാ ആ] അോskെ5 ഇ/ിBാC
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ൊ എ
41

42

43

44

45

ി

ിേം

അേBാ] 3[ി9ാ:ി ാ
ാ ീെJാ
എKേ3+േ[ാ+ ~C K േ (ിെ'
ാ!! ീ¥.
അK ഏേം 3°E  c[
ഏTാ
ാേ ാ+ ] ഉ"ാ ി+K; അ]
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അോs അേ3#ി;; അC േ3ാXേeാ]
+ാ/ം അെ ിിൊ"ി+K.
അK 3°E ം¯/ാ ി /zw [$ം
! എ`ാം ൈ*ാ,?ം ൊs&ിQം ആ/ാ_ം
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ൌYാ 2ം TMം േ]െ അJി ി;.

48

49

അC അേ>ാs: േ>, ിെ' ിാം ിെ<
/#ി1ി/ി?K; ാPാേ&ാെ5 േ3ാ എK
3Jb.
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+Vാ~ം അെ/ അ ; 3JD2:

3

lി? 5ിGം െ3ാ:Mം അBMം 3:Mം ഒKം
എs+2; /E ഉs¾ം അ+2.

4

ി=] ഏ2 ീി! എtി_ം െ%<ാ! അി5ം
ിQേ3ാXംെ/ അിെ5&െ< 3ാ,BിC .

5

ആെ/tി_ം ി=െ> ൈൊ[ാ ി+<ാ! ആ
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- ോ എK േ%ാി;.

55

അC ി/ിb അെ/ ാി;: (ി=] ഏ2
ആvാിK അPീ, എK ി=] അJിG<ി`;

56

~ AC ~+െ5 9ാ:=െ>
ിBിBാ` /#ിBാേA <2 എK 3Jb.)
അ, േെJാ+ ാ&ിേ? േ3ാ ി.

10

അ, lിേ3ാXേeാ] ഒ+&C അോs: ീ
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ീ,<േം ി*ാ/ി! ഒ+&C അോs:
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േ ാാ ീെോ,?ം അ5 ാ>ം ആ 2
േ3ാെ ~AC ഈ  െJ?ം ആXം.

31

െ െ /ാി ാ ിPി ി! ഈ  J ിെ
ആ$േ>ാs ഒ<ി; ഉ ി,െ& േ< അെ/ X¡ം
ിPി?ം; അ] ോോെ' ാം േ]BാC
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X/ിിിൊ$ം ി=] ിേ G[/.

8

~+െ5 eി! ആെ/tി_ം എെ<
ഏ3JDാ! അെ ~A~ം
ൈo *ാ+െ5 eാെ ഏ3JGം.

9

~+െ5 eി! എെ< [ിBJG<െ
ൈo *ാ+െ5 eി! [ിBJGം.

10

~Aെ' േെ/ ഒ+ ാ? 3JG<
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lിGോ>ം ǌാC എA െǌ+K.

51

ി ി! ാPാം XാC ǌാC <ി/ി?K
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അJി ി;.
അ ിK അC ഉ&/ം 3JD2: ആ qീാ,
ഇ2 അ~.ിാ ാ! എ`ാ qീാ/ി_ം
3ാ3ി] ആ ി+K എK ി=]?
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അോ: ി=] എിെ5 ിK എK ǌാC
അJിG<ി` എK ǌാC ി=േ>ാs 3JGK;
അീ ി 9}&ി?< ഏ+ാGേ[ാേ/, എെ<
ിQേ3ാXിC എK 3JGം.
അിെ5 അാUാ ം ിUാ?ം ാോàം
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ിെ< ൊ»ാC ഇി?K എK അോs
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Eിി 2ൊE എേ<ാs kെ5 േaാിBിC
എK അേ/ാs 3JGം.

25
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ിK ആhി.

16

1

3ിെ< അC ി*ാേ/ാs 3JD2:
Pാാേ ാ+ ~K ഒ+ ാ/ി%ാ/C
ഉ"ാ ി+K; അC അെ' 
ാാിPാ?K എK %ി, അെ X¡ം
3Jb.

2

അC അെ ി>ി;: ിെ<ൊE ഈ േ]
?<2 എ? ിെ' ാ/ി%ാ/&ിെ' :k
ഏ0ി; /ി; ീ ഇി ാ/ി%ാ/ാ ി/ിBാC
3ാ5ി` എK 3Jb.

3

എ<ാെJ ാ/ ി%ാ/C : ǌാC എ െ%േZE?
TാC ാ/ി%ാ/&ി! ിK എെ<
ീ?ാC േ3ാXK; ിെ>BാC എി?
9ാÊി ി`; ഇ/BാC ǌാC ാ:ി?K.

4

എെ< ാ/ി%ാ/&ി!ിK ീി ാ! അ,
എെ< =$െ5 ീs>ി! േ%,Vൊ]ാC
8ം ǌാC െ%േZ"2 എ എK എി?
അJി ാം എK ഉÆൊE 3Jb.

5

3ിെ< അC Tാെ' 5ാ/ി!
ഔേ/ാ+&െ +&ി ഒ<ാ&ോs: ീ
TാK എA 5ംെ3ി/ി?K എK േ%ാി;.

ൊEK അjBിC ; ാം

24

ഈ എെ' C /ി1ാ ി+K; ീEം Tീി;;
ാ:ാെ േ3ാ ി+K; Eിി ി/ി?K എK
3Jb; അ=െ അ, ആhി; 25=ി.

6

®j X5ം എ8 എK അC 3Jb. അC
അോs: ിെ' ൈ1ീQ ാ=ി േqം ഇ+K
അe2 എK എ 2 എK 3Jb.

25

അെ' m&C  ി! ആ ി+K; അC
K ീിോs അs&േBാ] ാMം
Ö&േ¦ാMം േQ,

7

26

Wാാ/ി! ഒ+&െ ി>ി;: ഇെ  എK
േ%ാി;.

അ ിെ' േം െ¡ാ+&ോs: ീ എA 5ം
െ3ി/ി?K എK േ%ാി;. ®j 3J ോ 
എK അC 3Jb; അോs: ിെ' ൈ1ീQ
ാ=ി എ«32 എK എ 2 എK 3Jb.

8

ഈ അീ ിG[ ാ/ി%ാ/C àuിേ ാെ5
9,&ി12ൊE TാC അെ §ി;
െ>ി1െ>ാ] ഈ ോ&ിെ' ]
=$െ5  J ി! àuിേ Jി /േ`ാ.

9

അീ ിG[ േ-ാെൊE ി=]?
േ·Uി *ാെ/ ഉ"ാിൊ]ിC എK ǌാC
ി=േ>ാs 3JGK. അ2 ഇ`ാെ
ാXേeാ]
അ, ി  k5ാ/=>ി! ി=െ> േ%,
Vൊ]ാC ഇ5 ാXം.

27

അC അോs: ിെ' േUാ/C K; ിെ'
അBC അെ ൌYേ&ാെ5 ിി 2ൊE
5ിBി1 ാ>kിെ അjV എK 3Jb.

28

അേBാ] അC ോ3ി;, അV 5BാC
£ി`ാെ ിK; അBC JV K അോs
അേ3#ി;.
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ൊ എ

ി

ിേം

10

അ 0&ി! ിാ C അPി&ി_ം
ിC ; അ 0&ി! ീ ിെC
അPി&ി_ം ീ ി െC .

11

ി=] അീ ിG[ േ-ാി! ി/ാ ി`
എtി!  ാ 2 ി=െ> ആ, ./േ0ി?ം?

12

അാ
ി! ി/ാ ി` എtി! ി=]?
aാ 2 ആ, +ം?

13

/E Tാ*ാെ/ േിBാC ഒ+ ô Kം
lി ി`; അC ഒ+െ 3െ; ¡െ
േ·Uി?ം; അെ`tി! ഒ+&ോs 3¡ിേ1,K
¡െ ി/ി?ം. ി=]? ൈെ&Gം
േ-ാെGം േിBാC lി ി`.

14

ഇെ ാെGം ാUി>ാ
അെ 3/ിUി;.

15

അC അേ/ാs 3JD2: ി=] ി=െ>
േ< ~+െ5 eാെ ീ ീ/ി?<,
ആXK; ൈോ ി=$െ5 x ം അJിGK;
~+െ5 ഇ5 ി! ഉ< ാ 2 ൈ&ിെ'
eാെ അെJBേA.

3/ീ*ാ, േQ

16

ാ 9ാ:&ിെ'Gം 9ാ%*ാ+െ5Gം ാം
േ ാU<ാC െ/ ആ ി+K; അK !
ൈ/ാTെ& ിേി;+K; എ`ാ+ം
Wാ!ാേ/: അ ി! 5BാC ോ?K.

17

ാ 9ാ:&ി! ഒ+ [ി
ീ¥േ3ാX< ിൊ] ആാMം ിGം
ഒlിbേ3ാX<2 എ$Bം.

18

.ാ/െ ഉേ3#ി; െ¡ാ+&ിെ ിാUം
lി?<C എ`ാം .ി%ാ/ം െ%³K; .,&ാM
ഉേ3#ി1െ> ിാUം lി?<~ം .ി%ാ/ം
െ%³K.

19

Pാാേ ാ+ ~C ഉ"ാ ി+K; അC
iõMം 3Qം P/ി; ിC9 ി
ആºംW/േ&ാെ5 Yി;ൊ"ി+K.

20

ാ, എK േ3+േ[ാ+ /ിC ö:ം
ിJDാ ി അെ' 35ി¾/! ി5K

21

Pാെ' േ ി! ിK ീ <2 ിK
ിB5?ാC ആUി;; ാ¼$ം K അെ'
ö:ം ?ം.

22

ആ /ിC /ി1േBാ] o *ാ, അെ
അാUാിെ' 5ി ിേ? ൊEേ3ാ ി.

23

24

25
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Pാ~ം /ി; അ5െBQ; 3ാ ാ>&ി! ാ 
അ~.ി?േeാ] േോQ ോി o/V ിK
അാUാിെGം അെ' 5ി ി! ാ/ിെGം
E:
അാUാം3ി ാേ, എേ<ാs ിM"ാേ:േ;
ാ, ി/ിെ' അ¡ം െ[&ി! ി എെ'
ാിെ ¥Bിേ" ിK അെ
അ േ:േ; ǌാC ഈ Tാ ി! ി5K േ
അ~.ി?K എK ി>ി; 3Jb.
അാUാം: േ, ിെ' ആG£ി! ീ *Gം
ാ, അ¤8ം ി*Gം 9ാ3ി; എK ഔ,;
ഇേBാ] അC ഇിെ5 ആി?K: ീേ ാ
േ അ~.ി?K.
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26

അAG` ǌ=]?ം ി=]?ം sെ
ിേ ാ+ 3ി>,¾"ാി ി/ി?K. ഇിെ5 ിK
ി=$െ5 അs! 5K+ാC
ഇി?<,?ം lിി`; അിെ5 ിK
ǌ=$െ5 അs! 5K +ാC
ഇി?<,?ം lിി`; അിെ5ിK ǌ=$െ5
അs! 5K +ാ~ം 3ാ5ി` എK 3Jb.

27

അ ിK അC : എ<ാ! 3ി ാേ, അെ
എെ' അBെ' ീി! അ േ:െK ǌാC
അേ3#ി?K;

28

എി? അ േUാ/*ാ, ഉE; അ+ം ഈ
ാ ാ¢V /ാ ി/ിBാC അC അേ/ാs
ാ#ം 3J െ എK 3Jb.

29

അാUാം അോs: അ,?ം ോെGം
9ാ%*ാ+ം ഉ"േ`ാ; അ+െ5 ാ? അ,
േ]െ എK 3Jb.

30

അ ിK അC : അ``, അാUാം 3ി ാേ,
/ി1/ി!ിK ഒ+&C എ േ< അ+െ5
അs! െ%K എtി! അ, ാാa/െBsം
എK 3Jb.

31

അC അോs: അ, ോെGെ5Gം
9ാ%*ാ+െ5Gം ാ? േ]ാDാ!
/ി1/ി! ിK ഒ+&C എ േ< െ%<ാ_ം
ിി ി` എK 3Jb.

1

അC െ' ി*ാേ/ാs 3JD2: ഇ5,1]
/ാ ി/ി?<2 അാuം; എtി_ം അ
+V<K അേZാ ²ം.

2

അC ഈ െ%Jി /ി! ഒ+&K ഇ5,1
+V< ിൊ] ഒ+ ി/ി» അെ'
 &ി! െി അെ 5ി!
എJിb>G<2 അK K.

3

N#ി;ൊ]ിC ; േUാ/C 3ിl1ാ! അെ
ാി; അC ാാa/െBാ! അോs
#ി.

4

ി&ി! ഏ ം ിേ<ാs 3ിെlGം
ഏ Mം ിെ' അs! K: ǌാC
ാാa/െBsK എK 3JGം െ%ാ!
അോs #ി.

5

അെBാ*ാ, ,&ാിോs: ǌ=]?
ിാം ,uിBി; േ/:േ എK 3Jb.

6

അ ിK ,&ാM 3JD2: ി=]?
5X:ിേ ാ>ം ിാം ഉെ"tി! ഈ
ാ&ിേ ാs: േേ/ാെ5 3Jിb 5ി!
Qേ3ാ എK 3JDാ! അ2 ി=െ>
അ~/ി?ം.

7

ി=>ി! ആ,െtി_ം ഉ േ ാ േ¼േ ാ
െ%³< ഒ+ ാC ഉെ"<ി/ിെ. അC
 ി!ിK +േeാ> : ീ #:&ി! K
ഊ:ിK ഇ/ി എK അോs 3JGോ? അ`:
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8

എി? അ&ാlം ഒ+?; ǌാC ിKX5ി;
ീ+ോ>ം അ/െി എി? ()െ%;
3ിെ< ീGം ിK X5ി;ൊ] എK
3J ി`േ ാ?

27

ോU െ3&ി! 5< ാ]െ/ അ, ിKം
X5ി;ം ിാUം lി;ം ിാU&ിK ൊsVം
േ3ാK; T9> ം K, അെ/ എ`ാെ/Gം
5ി;>b.

9

േ<ാs 0ി12 ാC െ%2ൊE അK
hി3JGോ?

28

ോ&ിെ' ാV ം.ി12േ3ാെGം േ<;
അ, ിKം X5ി;ംൊEം ിം Qം 3:ി2ം
േ3ാK.

29

എ<ാ! ോ& ൊോം ി ാ>ി!
ആാVിK ീGം qÛMം െ3d
എ`ാെ/Gം 5ി;>b.

30

~AC െ>ിെBs< ാ>ി! അ¤8ം
ആXം.

31

അK ീിേ*! ഇ/ി?<C ീി<V[
ാPം എsBാC ഇJ=ിേBാ+2; അ¤:ം
 ി! ഇ/ി?<~ം 3ിേ<ാം ി/ി +2.

32

ോ&ിെ' .ാ/െ

33

െ' Tീെ േsാC ോ?<െ`ാം
അ ിെ >Gം; അ ിെ >G<െ`ാം
അ ിെ /#ി?ം.

34

ആ /ാAി ി! /Eേ3, ഒ+ ി5േ!
ആ ി/ി?ം; ഒ+&െ ൈൊÆം; ¡െ
ഉേ3#ി?ം.

35

/Eേ3, ഒ<ി; െ3ാ5ി;ൊ"ി/ി?ം; ഒ+&ിെ
ൈൊÆം;

36

¡െ> ഉേ3#ി?ം (/Eേ3,  ി! ഇ/ി?ം;
ഒ+&െ ൈൊÆം; ¡െ ഉേ3#ി?ം)
എK ǌാC ി=േ>ാs 3JGK.

37

അ, അോs: ,&ാേ, എിെ5 എK
േ%ാി1 ിK: ം ഉേ[5V  ] ksം എK
അC 3Jb.

1

sVേ3ാാെ എേBാ ം 9ാ,nിേ:ം
എK[ ിK അC അേ/ാs ഒ+3 3JD2:

2

ൈെ& . Mം ~െ tGി`ാ& ഒ+
ാ ാPി3C ഒ+ 3:&ി! ഉ"ാ ി+K.

3

ആ 3:&ി! ഒ+ ിPGം ഉ"ാ ി+K.
അ] അെ' അs! െ%K: എെ'
9 ിേ ാqിേ ാs 9 ിLി 5&ി /#ിേ:േ
എK 3Jb.

10

11

12

അ¤8ം ി=േ>ാs 0ി12 ഒെGം െ%േം:
ǌ=] 9േ ാTം ഇ`ാ& ാ*ാ/;
െ%േZ"േ െ%ിQÆ എK ി=$ം 3JിC .
അC െ ªേിേ? ാAെ% ി!
/?ം qീെ?ം sി!k5ി 5?േeാ]
ഒ+ ാ&ി! െ%»േ</ം XËേ/ാqി>ാ
+*ാ, അK എ ി,െ3Q

3V

13

അെ ിKൊE: േ Ø, ാ , ǌ=േ>ാs
+:G"ാേ:േ എK ഉJെ 3Jb.

14

അC അെ/ "ിQ: ി=] േ3ാ ി
േ/ാUി *ാ,?ം ി=െ> േ< ാ:ിBിC
എK 3Jb; േ3ാ ി! േ< അ,
(u/ാീ,K.

15

അ/ി! ഒ+&C ി? ൌYം<2 E
ഉ1&ി! ൈെ& U െBs&ിൊE
5=ിK അെ' ാ!! ി ീ¥
അK hി 3Jb;

16

അോ /ാ/C ആ ി+K

17

3Vേ3, (u/ാീ,<ി`േ ാ? ഒe2േ3,
എിെ5?

18

ഈ അTാ ിാ/`ാെ ൈ&ിK U ം
ൊsBാC 5=ി</ാ ി ആെ/Gം
ാ¥<ി`േ`ാ എK േ ( 3JDിQ അോs:

19

എ േ< െ3ാെ¼ാ]; ിെ' ിാം ിെ<
/#ി1ി/ി?K എK 3Jb.

20

ൈ/ാTം എേBാ] +K എK 3/ീ*ാ,
േ%ാി1 ിK: ൈ/ാTം ാ:&8`
+<2;

21

ഇ ാ ഇിെ5 എKം അ ാ അിെ5 എKം 3JGം
ഇ`; ൈ/ാTം ി=$െ5 ഇ5 ി! േ<
ഉ"േ`ാ എK അC ഉ&/ം 3Jb.

18

േ<

ഔ,Vൊ]ിC .

22

3ിെ< അC െ' ി*ാേ/ാs 3JD2:
ി=] ~Aെ' ഒ+ ിം ാÕാC
ആUി?< ാം +ം;

23

ാ¥ ി` ാ~ം. അK ി=േ>ാs: ഇ ാ ഇിെ5
എKം അ ാ അിെ5 എKം 3JGം; ി=]
േ3ാ+2, 3ിC െ%»G+2.

4

അK XേJ ാേ&? £ി`ാ ി+K; 3ിെ<
അC : എി? ൈെ& . Mം ~െ
tGി`

24

ി<! ആാ&ിtീെl ിോsിെ`ാം
ി>=ി ിK<2േ3ാെ ~AC െ'
ി&ി! ആXം.

5

25

എ<ാ! ആം അC >െ/ ²ം അ~.ിGം
ഈ  J അെ [ി>Gം േ:ം.

എtി_ം ിP എെ< അUാ?<2ൊE
ǌാC അെ> 9 ിLി 5&ി /#ി?ം;
അെ`tി! അ] ഒsി! K എെ<
Y&5ി?ം എK ഉÆൊE 3Jb.

6

അീ ിG[ ാ ാPി3C 3JG<2 േ]BിC .

26

ോUGെ5 ാV ം.ി12േ3ാെ
~Aെ' ാ>ി_ം ഉ"ാXം.
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ൈോ /ാB! േ<ാs ിി>ി?< െ'
} *ാ+െ5 ാ/&ി! ീ,¦ #G[C
ആ ാ_ം അെ/ 9 ിLി 5&ി
/#ി ി`േ ാ?

8

േq&ി! അെ/ 9 ിLി 5&ി /#ി?ം
എK ǌാC ി=േ>ാs 3JGK. എ<ാ!
~AC +േeാ] അC ി ി!
ിാം െ"Vോ എK ,&ാM 3Jb.

9

=] ീ ിാ*ാ, എK ഉെJ; [െ/
Pി/ി?< %ിെ/?Jി; അC ഒ+ ഉ3
3JDെ െa<ാ :

10

/E ~, 9ാ,nിBാC ൈാ &ി!
േ3ാ ി; ഒ+&C 3/ീC , ¡C tാ/C .

11

3/ീC ിKൊE േ<ാs െ<: ൈേ,
3ി5ി; 3Jിാ/, ീ ി െ/, .ി%ാ/ി]
ാ േം ~െ/േBാെേ ാ ഈ
tാ/െേBാെേ ാ ǌാC അ`ാ ാ! ിെ<
ാK.
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13

14

ആ ി! /Eം ഉ3ി?K; േs< ി!
ഒെGം 3 ാ/ം ൊsV+K; എ<ി=െ
9ാ,nി;.
tാ/ോ o/V ിKൊE ,േ&?
ോ?ാേeാ_ം 2ി ാെ ാJ&5ി;: ൈേ,
3ാ3ി ാ എേ<ാs +:G"ാേ:േ എK
3Jb.
അC ീ ീ/ിെBാ ി ീിേ?
േ3ാ ി; ¡C അ=െ `. െ<&ാC ഉ ,
V<C എ`ാം ാ§െBsം; െ<&ാC
ാ<C എ`ാം ഉ ,&െBsം എK ǌാC
ി=േ>ാs 3JGK.
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േ (: ഇി ഒ+ XJM ി?E;
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,&ാി~ ഇ ിെൊE ആം ഉE എK
അ, 3Jb.
അ ിെ േ (ിെ' അs! ൊEK
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ൊ എ

ി

ിേം

19

ഈ ഉ3 =െ>?Jി; 3Jb എK ാിാ+ം
Uാേ/ാUി *ാ+ം Uി1ിQ ആ ാlി ി!
േ< അെ' േ! ൈെBാC ോി എtി_ം
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30

അ >ി,?ം<2 ി=] ാ¥േeാ] േ!
അs&ി/ി?K എK  െ അJിGKേ`ാ.

31

അ¤8ം േ< ഇ2 ം.ി?<2 ാ¥േeാ]
ൈ/ാTം അs&ി/ി?K എK UിBിC .

32

Mം ം.ി?ോ>ം ഈ  J
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ി=] #ൊE ി=$െ5 9ാ:െ േsം.

ആ ാ! ഈ ം.ിBാ~[ എ`ാ¡ിKം ഒlിb
േ3ാXാ~ം ~Aെ' eി! ി0ാ~ം
ി=] 9ാÊ/ാേ" ിK ാാMം ഉ:,Kം
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Tാ ി$െ5 ാം ിGോ>ം Tാ ി]
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അോ; ിേ , ǌാC അെ അJിG<ി` എK
[ിBJb.

39

3ിെ< അC 3 ിMേ3ാെ ഒീ െ?
JെBQേ3ാ ി; ി*ാ+ം അെ അ~qി;.

58

40

ആ ¢V എ&ി േBാ] അC അേ/ാs:
ി=] 3/ീ# ി! അെB5ാ ി/ിBാC 9ാ,
nിBിC എK 3Jb.

XJേDാK lിDിQ െ¡ാ+C അെ E:
ീGം അ+െ5 k&ി_[C എK 3Jb;
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3ീാെ&ാ അോs: ീ െ S*ാ+െ5
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52

േ ( െ' േെ/ < Uാേ/ാUി *ാേ/ാsം
ൈാ &ിെ 35ാ *ാേ/ാsം
mB*ാേ/ാsം: ഒ+ [െ' േെ/ എ<േ3ാെ
ി=] ാ$ം 5ിGാ ി JെBQKോ?
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28

അ, േ3ാX< ാേ&ാs അs&േBാ] അC
േeാQ േ3ാX< .ാം ാ:ി;.

29

അേ/ാ: ǌ=േ>ാskെ5 3ാ,?ം; േ/ം ൈി
അിBാJാ േ`ാ എK 3Jb അെ ി,
WÛി;; അC അേ/ാskെ5 3ാ,BാC െ%K.

30

അ+ാ ി .#:&ിK ഇ/ി?േeാ] അC
അBം എsV അ~Uി; ~jി അ,
?ംൊsV.
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ിK zി P/ി?ോ>ം q/&ി! 3ാ,BിC
എKം അേ/ാs 3Jb.

48

അa/ം അC അെ/ േW¬ാേ ാ>ം
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ഇേFാK ോ-ി ി ാkി9 ൊAേ:ാി
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:?[.

11
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sേ അ ോ": ?~ീ, ീ ൈ B , ീ
ിwാേ(ിെH -ാ2ാ) എ ഉ!-ം :?[.

50
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20
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ǌWK അ?ിED 8ാ ി;Eം D
ാ=ീ-ി;Eം െ : ǌWaെ% ാ=ം
ിWK ൈെ;ാി1 ാ5ം.

12

l4ിിSnD ിWേ.ാ" :?Gി< ിWK
ി>ി9ിെ1vി >Iy!ിSnD ിWേ.ാ"
:?Gാ എWെ ി>ി9ം?

13

>Iy!ി ി ഇ?Wി  ( ാി >I
y!ി ഇ-ി9 ാ) 45B അ1ാെ
ആം >Iy!ി ?ീbി1.

14

േ4ാെ 4l4ിി IFെ! ഉI
!ിDേ:ാെ( 45BെEം ഉI
േ! ാL.

15

അ ി ി>ി9 ഏ 5ം ി 2ീ 
8ാ:ിേ; ി േ.

16

െH ഏ2ാ ാ Bി ി>ി9
ഏ 5ം ി@േ:ാാെ ി 2ീ 
8ാ:ിേ; ി ൈ ം അ െ (L ാ
; ം േ(ാെ! േoി@.

17

ൈ ം െH Bെ േ(ാ!ി അ6D
േ(ാെ! ിMിFാ1 േ(ാം അ ാ
-=ി;െF" ാേB.

18

അ ി ി>ി9  ാ ിMി ഇ1;
ി>ി;ാ!  ൈ !ിെH ഏ2 ാാ
BെH ാ4!ി ി>ി;ാാ ാ ിMി
kി[.

19

ാ ിMി എേ ാ, െ .ി6ം േ(ാ!ി
ി<ം 45െ% 8!ി ോ*nD
ആാ അ I െ .ി6െ!;ാK ഇ.ിെ
േoി6D േ.

20

ിd 8 I!ി9  എ1ാം െ .ി6െ!
:െ9; െH 8!ി9 ആേ=:ം
-ാ ി-ിFാ െ .ി6!ിvേ(9 D4ി1.

21

അ ി േ^: ആേ4 , ആേ4 , ǌാ ിോ"
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ോാെH ിdാ-ി ി(I9ം ഒ
െc54ാി ^|ീ-]െ!9?ി@ ഒ ാം
ഉാി;

22

23

3

ിാ

അ  ഇD :?[ എ അ  4-ി6 -ി
ി ഉിIെ! േt േം ിdാI ഔIN
ിെ Nം േ^ :?G )ം ി>ി@.
െ:െ:ാ.ി െeേ(4ി
ഇ-ി9േZാK അ  െ} അ%ാ.WK ി<
:(ം അ െH ാ4!ി ി>ി@.

24

േ^േ ാ എ1ാ െ-Eം അ?ിൊA
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േ^ ോാെ;ാK അMിം ിdാെേIN oാം kിFി9 എ :-ീdാI േ<
എ I!ാ) അ?ിGേFാK —

2

ിdാI അ1ാെ , േ^
kിFി6ി1 ാ5ം —

3

അ  െcേം ി< :ിെEം p(ീെ(9
ാBാി. അ  4-ി#%ി
%േ:ാേി .

5

അWെ അ 
+ാI എൊ
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DൊA അ െ അംpീ-ി@.

46

അ  :ിെEം ാ െ nം ീGാ;ി
p(ീ(ിെ( ാാ ി . അ 4
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(െ n!ിെH ഇ.;ം ാNൊA) ി%ി.
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ി%; എ"! %; എ എോ" :?[ എ
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14

അ  െ} അ%ാ.ം ആaK ി<:
േ(ാ!ിേ(9  ാ5n 8 ാ ഇ 
ആL  ം എ :?[.

15

അ I  െ :ി%ി@ -ാ2ാ ാ9 ാ
\ാ ി9 എ േ^ അ?ിGി< :ിെEം
ി@ 4(ിേ(9 ാWിേFാി.

16

¹ാേFാK ിdാI %º?േ!9 ഇ?Wി

17

:%L?ി %(;െ- Ic4ിേ(9
ാBാി; ഇbാേ)ം േ^ അ െ%
അ"; ിി1.

18
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38

എി ി>ി9 െH ഉnി ി
ിെ N :?EDേ:ാെ( 2ീ 2(!ിെH
ിK ഒ Lം എ ി.ി@ :?[.

4

േ-ാ, ഈ ീെ \ിാ-I!ി
:ി%ി6ി-ി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..
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ോി6 ി േ^: ിWK എെ ആെb എെH
:ി ാ ിെ ആെb അ?ിEി1; എെ അ?ി[
എvി എെH :ി ാ ിെEം അ?ിE4ാി
എ ഉ!-ം :?[.

 േ ം

11
20

അ  ൈ ാ(!ി ഉ:േി9േZാK
\®ാ-¢(Nെ @ ഈ ം :?[; അ െH
ാkി അD െ-Eം ിbി1ാൊA ആം
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ാ{ം എnDൊA ഉ1ി@; അ  A
േ,ാി@4ി-ി9 എ ഉ!-ം :?[.

57
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എ ോി6 ി അ  :

25

11

േ^ എ േ:n 45 േfാ;ി എെH
ിേd ി: ിേ(ാാംL.!ി െ
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1

േ^ അ േ-ാ" ിWK L%I ആി എvി
ിWK9 :ാ:ം ഇ1ാി; എാ(/ : ǌWK
ാ{ എ ിWK :?EDൊA
ിWaെ% :ാ:ം ി(9 എ :?[.

 േ ം

14
16

41

10

ിാ

ആേ4 , ആേ4 , ǌാ ിWേ.ാ" :?E,
ആbി െ ാkി!ി ാ ിÄെ% %;ാെ േ െ?
kിാി f  n5ം  I6;ാ-5ം
ആL.

2

ാ ിÄെ% %9 ോ ആ"aെ% ഇ%
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24ാേ, ǌWK9 േ^ ിെ ാാ
ാ-*A എ അേ:=ി@.

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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D]ിൊA D IN ാ5ം D%Wി.

6

അ  ിേ4ാ :െBാിെH അ"; േFാK
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അ?ിGി-ി;ൊേB എ1ാ ം
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േ:ാL ഇ%േ!9 ി9 ഇേFാK എെ
അ5p4ിFാ kിി1; :ിെേ! ി ീ
എെ അ5p4ി9ം എ േ^ അ ോ" ഉ!-ം
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:ി ാ) എോ" ി6Dേ:ാെ( ǌാ െ 
എം േ(ാം അ?ിെb. എ േി ; ാം േ:ാ.

1

ǌാ ാ=ാ *,ി-ി nിEം എെH :ി ാ)
േ ാb;ാ-5ം ആL.

L?േGാ kിGാ േ(ാം എെ
ാ{ി1; ിWേ.ാ എെ ാ{ം; ǌാ
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:ാ:െ!9?ി@ം

18

േ(ാം ിWെ. :െ9 എvി അD
ിWK9 *െZ എെ :െ6ി-ി9 എ
അ?ി ി .
ിWK േ(ാ;ാI ആി എvി േ(ാം
ി9 >,4ാ ിെ േoി94ാി;
എാ ിWK േ(ാ;ാ-ാി-ി;ാെ ǌാ
ിWെ. േ(ാ!ി ി
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:?Gിേbാ എ ോി@.
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െ എ ോി6 ി േ^:

36

എെH -ാ2ം ഐി41; എ എെH -ാ2ം
ഐിം ആി എvി എെ cdാെ%
jി ഏി;ാ ം എെH േ I
േ:ാ-ാ"4ാി. എാ എെH -ാ2ം
ഐി41 എ ഉ!-ം :?[.

37
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-A ആaെ.Eം ഒ!െ അ¾?Nം ഒ!െ
ഇ¾?Nം േ^ ിെ % ിS4ാി Ôി@.

ിD എ

ി

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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ി(9D A; േ^ എ അ?ിGി1 ാ5ം.

15

േ^ അ േ.ാ": ീേ, ീ -ED എh?
ആെ- ി-E എ ോി@. അ 
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ോി;ാ :െBാ/ Ïഃ+ി@: I!ാേ , ീ
()ം അ?ിE; എി9 ിോ" 8ി*A
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24

ഈ ി ഇ ിെ9?ി@ ാ=ം :?E 5ം
ഇD എ ി 5ം ആL; അ െH ാ=ം
 ം എ ǌWK അ?ിE.

25

േ^ െ}D 4g :(Dം ഉA; അD ഔേ-ാാി
എ ിാ എ ി WK േ(ാ!ി
േEം ഒDzി1 എ ǌാ ിe:ി9.

28

 േ ം

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..

അോാ
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8

,ിെ" /ാം ഔേ%ാ K/ിF /െ hR
EാGി0 അ* ംാ%ി: േ+"; എ<െ/?

9

,*ം േ#ം ഏാ#ം
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അോാ

േം

3

37

ഇ; േXി2 അ* ി0 >SൊO
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ഏ?ി അ<jം അ ാH<jം / @.

44

ി9hിF* എAാം ഒ#ിFി@

45

cം െ,ാ; എ@ എ=ം Kn#ിjം
¦[jം ിt അ/@ ആ9ം ഉ];േ,ാെ
എAാ*+ം◌ം ,ി)=ം,

46

ഒ#/െ2 ി/ം ി ൈാി0
T ി%ി=ം ീXി0 അം D[ിെ[ാO
ഉAാcം ,%#ാ*=ം ¥O EI5ം
_ി[=ം ൈെ ¦ി[=ം 
K/ിെY=ം , അDEി[=ം െ$7. *ാc
%Iി[െ)"െ% ി/ം ി Eോ) േ$*
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20

/ി< ൈാി0 െ$@ ഈ KീെY
$/ം എAാം K/ോ) ാിി എ@
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#DGെ%[ാ ൈെ അD%ിേ[zാ>@.

30

/ി< #%ി0 À[ിെ[ാ" േ'ിെ/ /െ
,ിാ[ാെ ൈം ഉി*ി:;

31

ിdാേി@ #ാ/ാR%cം ,ാ,േ#ാ$/cം
/>ാ ൈം അെ/ Áാ=ം
%Iിാാ=ം െY ¡ാ0 ഉ*
ിി%ി+@.

32

ഈ ¦െ+ ǌ<jം ൈം െ"
അD%ി+"*+ം /ി ,%ി'-ാ.ാcം
ാIി ആ>@ എ@ ഉ%ം ,?N.

33
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എ@ ǌാ /ി<േHാ) ,?=@; ഈ
ആോ$/ോ
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ി അ ിി:, ഇ/ി േ'ിെY /ാ#ി0
ംാ%ി[; എ@ 1ി: അെ% ിX:.

41

ി/ാ#ി@ േzി അ,#ാ/ം 4ിാ
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1

ആ ാS 9ിGാ* െ,ിേUാ
<jെ ിi#ാെ% ി/ം ി=] 'ÃGി0
ഉേ,Iാി ി$ാ%ി: എ@ /EാG[ാ*
എ¶ാEാG[ാെ േ/െ% ,ി,ിS.

2

,Rി* 9ിGാെ TXെ ിHി:ി:
ǌ< ൈ$/ം ഉേ,Iി: േ#9Hി0
'G െ$ "; ോv#A.
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േvാ&,ിാ[ാ* ോേിേ/ാ) അെ2
അെ/ #ിdീ#ിേ+ ിtHN.

10

എ"ാ0 അ ംാ%ിF Äാ/ോ)ം
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അോ അ* $ി Gാെ% 9ാ[ി:
ഇ േ#ാെ9+ം ൈി@ം ിേ%ാi#ാി
|G5ം ,?="; ǌ< േ2 എ@ ,?ി:,

12

K/േ=ം rാെ%=ം 9ാuി#ാെ%=ം ഇH[ി,
അെY േ/െ% െ$@ അെ/ ,ി ി:
/ാാiി,ംqി0 ൊO േ,ാി
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ി@ോ > ി[ോ െ$¡ാെ=ം ഇ@.

10

എ"ാ0 അ//ാ എെ"ാ 9ിG
#െÊാി0 ഉzാി@: അെ/ *ാc ഒ
*9/ി : അ//ാേ എ@ ിHി:. *
ാേ, അ ി ഇാ എ@ അ ിHിേ2.

35
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ൊ¯ാ ആോ$ി:.
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ംvിF;ം എAാം
അേ%ാ) ി%ി: ,?N.

28

,ിെ" അ െW9േ#ി0 അ#ാി
െ,#ാ=ം *ാിെY /ാ#ി0
ാvÐോെ
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XംTXി.

30

േ4ാ%ാ* അ; അ?ിN അെ/
ൈ%ിേ+ TXിെ[ാOേ,ാി,
അിെ /ി@ *ൊിേ+ അ:.
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ഇോ ോിേ+ ആH:, ,െ&ാ എ@
#േ,] 9ിേ#ാെ/ S.

6
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, ാHിേ=ം

8

ിHി: cം ി%ി:,?N ോിേ+
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/ാ0[ാിെH=ം ാ2Õv<െH=ം
ഇ_KാിെH=ം ആാ9ിെ ,?െH=ം
O:

7

,െ&ാേ, എ േ"t അS ി@ എ@
എേ"ാ) ,?=േ"ാ 9Çcം േ2.

8

അി@ ǌാ : ഒ%ി[lം ,ാ ിA, *ാേ;
#ി/േ#ാ അ'-േ#ാ ആൊ@ം ഒ%ി[lം
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T)=ം LÂK/െ ഉ,േ9ി[=ം െ$7; ആം
അെRാ[ി0െ: 9ിGാ*+ം
ിാ/ി എ@ േ,* ഉzാി.

27

ആ ാS െW9േ#ി0 /ി@
അെRാ[ിേ+ @.

28

അ%ി0 അvെLാ എ@ േ,െ]ാ
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െ,ൗൊ®ം Tെ =]ം ,ാൊി0/ി@
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േLാi/ം A;ം ഉെzി0 ,?ി എ@
,?ി:.

16
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24

അെY %ി@ bെU ോ4"ാ ിdാേ0
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ോ4"ാ Kീാം ിാ?ാോH : /ി<
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അെ/ോ 9{Sോം ാി:"
ാ$ാെ $/<െHോ ി%ിF?ിാെ
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ആോ$െ/+ 'G െ$6േ9Gം /ി£ ാ,ി:
െY ,ിാ[ാേ%ാ) േ$*@ £hം O.

37

ൈം ഉി*െ േ"1ിFേ/ാ £hം zിA.
ആാ0 േ4ാ%ാേ%,

38

ഇ rം /ി<േHാ) ,ാ,േ#ാ$/ം അ?ിി+@
എ@ം

േം

16
39

േ#ാെ9=െ /ാ #ാ5ാ0 /ി<+
/ീീ%5ം ാ _ിാ ി0
/ി@ം ി9hി+" ഏDം ഇ/ാ0
/ീീ%ി[െ)@ എ@ം /ി<
അ?ിNൊി .
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“/ീ n#ി=െ അoോHcം %I ആേzി@
ǌാ /ിെ" Kാിjെ െHിF#ാ[ി
െFി%ി+@” എ@ *ാc ǌ<േHാ)
1ിFി2O എ@ ,?N.

48

Kാി ഇ; േ2 േRാGി: ൈ$/െ
#4hെ)ി, /ിKീ"ാി /ി#ി[െX*
എAാം ി9hി:.

49

*ാിെY $/ം ആ /ാXി0 എÒം ാ,ി:.

50

െmാേ%ാ Ekി=] #ാ/ uീെH=ം
,X5ിെ iാ/ിെH=ം ഇH[ി
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Kാി+ ി9hാിെY ാി0
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അൊാം rാം അെ% ൈെ[ാO;
ൈം <േHാ)Tെ ഇ@ െ$6ൊ[=ം
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എ"ാ0 െ,ൗൊ®ം L*"Lാ®ം
അെRാ[ി0 ,ാ*S #t ,േ%ാ)ം T ി
*ാിെY $/ം ഉ,േ9ി:ം
®ിേ9Gി:ംൊzി@.
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ാാ 1ി:.

39
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/ീ #െ[ോെ/+  @@ ǌ<െH
4ാി[ എ@ േ"ാ) അേ,Iി+"ാി
ഒ *9/ം O.

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..

അോാ
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െ,ൗൊിെ/=ം 9ീാിെ/=ം െLേ%ാേ+
,?(:. അിെ എിാെ? അ*
െmാെ ,]ിി0 േ,ാി.

11
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ാി%ി+േUാ /v%ി0 LിംL<
/ി?(ി%ി+"; O #/½ി@ è),ി ി:.

17

അ ,]ിി0െ: െmാേ%ാ)ം
ൈEkാേ%ാ)ം $R gS ിേ/
zേ%ാ)ം ംEാGി:േ,ാ@.

18

എിµ*¡ം ോി[ം ആ
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എ"ാ0 9{ ോം അ ,]ിി0
ംാി: െmാെ%=ം /ാെ%=ം
ിി:.

5

9ീാ®ം ിെ#ാെfൊ®ം #െ[ോ/ി0 /ി@
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^ാ/െ+?ി: #ാ&ം അ?ി(ി@ എിlം
ആ.ാി0 എ%ിc]/ാാ0 അ
േ'ിെY ¦ I##ാി ാി[=ം
ഉ,േ9ി[=ം െ$7.

11

അ<െ/ അ ഒ%ാOം ആ#ാcം അെ
ഇ ി0 ൈ$/ം ഉ,േ9ി:ൊO ാ#ി:.
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അൊേAാ ൊ%ിRി0 ഇ%ി+േUാ
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െ,ൗൊ അെ േ#0 ൈെFോ
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എ@ േ,േ]ാ െm എെോി0
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,X5ം അ*െ#ി #4ാേി+ം ോി0/ി@
ീ5 LിംLി@ം േI&, എ@
അ?ിാ #DG ആ%?

36

ഇ; എി*െ#ാ_ിിAാാാ0 /ി<
ി)[#ാി ഒ@ം െ$¡ാെ അ <ിാ*
േ[zാ>@.

37

ഈ Gാെ% /ി< TXിൊO@േAാ;
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ോHം ംEാGി: ?െ2 േ,ാി.

27

12

അ* ആ Lാെ/ KീD]/ാി ൊO@
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$/ിlം ǌാ ഇോ /ി<െH E%േ#1ി+@.

33
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അ%[F എ)S െY ൈാlെH െXി: ഈ
അ%[F=െ ഉ #gെ/ െmാ*
െW9േ#ി0 ഇ<െ/ െXി Kാിjെ ¡ി0
ഏ1ി+ം എ@ ,%ി'-ാ.ാc ,?=@ എ@
,?N.

12

ഇ; േXാെ? െW9േ#ി0 േ,ാ; എ@
ǌ<jം അി Sാം അേ/ാ) അേ,Iി:.

13
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,]ിോം അ ിി[=ം െ$7 എ@ം

3

20

/ിെY ാIിാ ൊെ/ാിെY %kം
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അെ/ ൊ¯"െ uം ാSൊzി@
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െ,ൗൊ അ?ിN: േ4ാ%ാേ%, ǌാ ഒ
,%ീ9Dം ,%ീ9ാെ #Dം ആ>@;
#%ിFെ
ാ9െ=ം /ാ/െ=ം
>?ി: ǌാ ിാ%ിാി%ി+@ എ@ ിHി:
,?N.

7
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I#ോെ ,%ിേ9ാiിേ[5ം എ@]
Eാി0 അെ/ /ി<jെ അ)[0 ാെ_
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െ,ൗൊിെ/ oി േ9ാiി,ിാ
േി¹ിെY അ)[0 േI#ോ എിാ
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Lോ) @ അെ/ ǌ<jെ ¡ി0/ി@
,ി ി:ൊOേ,ാി.
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,?N.

10

ംാ%ി[ാം എ@ േ9ാiി,ി ആംvം
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ൈാിോ ,]ിHിോ
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േ?ാ#[ാ*+ം #%ാA എ@ ǌാ അേ%ാ)
ഉ%ം ,?N.

1
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,ിെo@ /ാാ/ി0 ഇ@ െ,ൗൊിെ/
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7

അ "ാെ? െW9േ#ി0 /ി@ "
െmാ* °tം /ി@ അെY േ/െ% ©ി/>oം
,;ം േLാiിി:.

20

8

െ,ൗൊോ: െmാെ
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ോ@@.

േം

31
12

ഇ<െ/ െ$7%ിി0 ǌാ
#4ാേ%ാ4ിാെ അiിാ%ോ)ം
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ോv#ാ; ഒ@ം െ$6ിXിA എ@ ി0
,?N.

െ[ ാt #¢#ാി ഊ;ാ0 ാ1%ം
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16

ØെHൗ എ" െ$?ി hീ,ിെY #?,oി ഔ ീ2
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അോാ

ി

േം

33

24
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അ;ൊO Gാേ%, ൈi%ോ ി%ിി ;
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അ?ിNൊി .

29

അ Tി+ ാ<ി ീXി0 %O ംÅ%ം
b  ,ാ*S, െY അ)[0 "െ%
ഒെ[=ം ൈെ[ാO

30
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ി6\ാ ി8ാ ിൊcം െ)ിെ9X=.
“ീ ിാU ി6\ാ ാ* Lീി%ം” എ=
എ ി ി(ി%=േ?ാ.

18

അീ ിൊc  െ
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ൊX%ം.

“ിDE ിി ം ൈ ിെ ാം Lാ ിZെ
ഇ ി* 7ിെ9X=” എ=
എ ി ി(ി%=േ?ാ.

25

ി- + ി%8 ഏA 7ാTാി=ം
d!ം C!ം ആം െ y=ം ;ിെ8
=ം >ം.

ീ ാ +ാ]ം ആ,(ിQാ* ;(ിേ¤
+േ ാL.fA  ം;
ാ +ാ]ംgി ാ ാോ ിെ ;(ിേ¤
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ോ!ം ൈ8ിHി ി*
6ിhാേ ാാ ി ീേ(J േ.

20
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ീ ീ(ിെ9X8A.

25

ി6\ി%8%ം അU െ (Vംം
+ാ ªി ാuാU ൈം അെ ;(ാ ി
ി£ ി ി(ി%=. ൈം െ െ;ാ£ ി* .U
ി~;ാ;Dെ) 6ിhിാെ ിXിി ം
െ ീ ിെ +6ി9ി9ാU ,

26

ാU ീ ിാം േ "ി* ി6\ി%8െ
ീ ീ(ി%8ം ആേJ ി= ഇാb
െ ീ ിെ +6ി9ി9ാU േ8 അDെ
െ,4A.

27

ആ ാ* +6ം എിെ? അAെ;ാേ«ാ ി. ഏA
ാz ാ ?  ാz ാോ? അ?,
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അോX1െ Lീി%ം എ= ി6\ി%=.

9

#ി$ (ിQിR ഉ ിെ
േ8ി(ി ാ* ഇി
(ി ി?; (] ി= അെ േ* ഇി 
¹ \ി? എ= ാം അിG=േ?ാ.

ി* ി= ോ,ം
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േ8 t'ിൊc ൈ ിെ +ാ]െ Gം
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ഈÂോോി(ി%= എ= ാം അിG=േ?ാ.

23

ആTാെ8 ആ ാം mിQി(ി%8 ാ.ം
െ 6(ീ( ിെ ീെJX9ാ  \ ി=
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“ǌാU ാോNിെ േ³pി& ഏ6ാിെ
േ\7ിQി(ി%=” എ= എ ി ി(ി%=േ?ാ.

14

ആ ാ* ാം എ¢ ;േ c? ൈ ിെ
;* അീ ി ഉേJാ? ഒ> ാZം ഇ?.

15

“എി% >] േ ാേ8]ം എ=fോX
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അ ിെ അeോ: LM+ാ(ം LിQ E
അ? ൈ ിെ ) ; ാ3 +ാ(ം LിQ
െ) േ / ി എ= എ¥=.

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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pാ, ൈ ിെ Hം, sാം, അി!
എ8ിGെ ആേ! അെ ാ ിHിE എ
അ+േ !ം അെ ിE എ അോ,(!ം
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ോpി>A, എ=fAം Â ഏA Gം
1Rാ(െ ിെ8േ9ാെ േ³pി എ8ീ
, ി* ംേh;ിQി(ി%=.

േ/ാ7ി%8േ(ാX1െ േ/ാ7ിGം
(G8േ(ാX1െ (Gം െ, ിU .
ി* ഐ .f(ാ ി ി9ം mാിാെ
എ)ി േ(ാX േ,=ൊEിU ; ിDെ) േ8
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ാി%=; േൊ>U ിDെ)Gം
ാി%=; ഔേ(ാ> U ാ/ാെ ി*
ഉെQി(ിെ2.

6

ിെ
ആ(ി%8U  ാി8ാ ി
ആ(ി%=; ി=8U  ാി8ാ ി
$ ി%=േ?ാ;
ി==; അU ൈെ
ി8ാ U  ാി8ാ ി ി8ാ ി(ി%=;
അം ൈെ
$ ി%=.

7

ി* ആ>ം ിാ ി േ8 Lീി%8ി?.
ആ>ം ിാ ി േ8 (ി%=ി?.

8

 േം

12

Lീി%= എCി* ാം  ാി8ാ ി
Lീി%=; (ി%= എCി*  ാി8ാ ി
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ി% ിDെ) ാnാം ആം ിDെ) c
േ/ാ7ിQേ67ം ിD)ാ* ാ
അ െ9Xാം ആ6ി%=.

25
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ൊcേ;ാu8 pാ ം ി"'-ാ%ം

31

+ാാ ി ീേ(J ി=ം ഇDെ ǌാU
ൈേd ാ* േ/ാ7േ ാെ ിDZെ
അX* = ിDേ)ാX1െ ം
¶േJ ി=ം ിDE എി% േJി
ൈേ ാXf +ാe ി* എേ8ാX1െ
േ;ാ(ാേ]ം

32

എ= െ  ാാ േ " #ി$ിെGം
ആTാിെ േ³pെ Gം ഔ9ി& ǌാU
ിDെ) +േNാHി9ി%=.

33

ാHാ ിെ ൈം ിDെ)?ാേ(ാXം 1െ
ഇ(ി%ാാെ2. ആേU .

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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mിിMോ എ@ ǌാK ഔ*ം7ിW.

17

kാം mിിാK അW %ിേQRം
അLിിാെN ി എെ7 അ5=;
ി ിെ! i q4ാാിിേ#Gി@
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Sാം ൈം േ)ാR\4ാ#ിിWോ?
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ിAB* േGി iQി#െjോ? അW,
െ ൗൊ ിെ! ാ4ി ിAB kാം
ഏlോ?
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ൈ)ം :/ാെേN ൈിെ! ാ6ം
ിAേ"ാ9 XാിാK 7=.

2

iQി#െ$ാ േി ിെ അWാെ
4െYാ@ം അLിാാി ിA]െ/ ഇ/ി
ഇിേ#`ം എ@ ǌാK ിnിM.

3
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ാE Iി=േ ാെ ിAB ിQ\ ിാK
ാ`4ാിീ7 R#ാേN.

6

ǌാK j, അൊേWാ
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േOം .ം; ാോ 6ി#െ9ം; എ7ാ
ീി:/ി എ7േ ാെ അേN.

16

ിAB ൈിെ! 4ിം എ@ം ൈിെ!
ആാE ിA"ി  ി*@ എ@ം
അLി07ിWോ?
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17

ൈിെ! 4ിം Qിി*7െ ൈം
Qിി*ം; ൈിെ! 4ിം ി,4േWാ;
ിA]ം അAെ േ7.

18

ആ.ം െ7ാK ി#.=; ാK ഈ
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ൌQി ി/ി*@” എ@ം

20

“ാE Sാി]െ/ ിOാം qം
എ7Lി0@” എ@ം എ<ിിി*@േWാ.

21

ആാ ആ.ം 4ZRി XQം ി#.=;
Eം ിAB*(േWാ.

22
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ിAെ"േ7 ി#ാിിിK ; u7/ാ,
ി&ാാDി" , )ിOാി" , \േ)ാgി" ,
.Rാ4ി" ,

10

(;ാ, അാ&ി" , 4 ;ാ,
ാി¯ാ`#ാ, ി/ിM Lി#ാ എ7ി
ൈാ_ം അാQ4ാ*ിW.

11

ിA]ം Oി ഈ #ാാി.@; എ?ി'ം
ിAB ാാ േി ിെ! ാ4ി'ം
3െ/ ൈിെ! ആാിാ'ം
ിAെ"േ7 <ി ,ീ`Eം
ീീ`Eം Xാ ി5ിി*@.

12

ി@ം എി* ം ഉy എ?ി'ം
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ൈോ9 അ9ി*7ിW; ി7ാ}ാ r*
4ിW; ി7ാ ആാE4ിW.

9

എ7ാ ിA]െ/ ഈ \²ം
a&ീ;ാ*ം ാൊ. ിDി'ം /A
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എAെെ?ി'ം ിAB* ആV@; 
ാി എെ! അൊ\ിെ! r£
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ാDംി4ിം ǌാK uRി#െ97= എി@?

31

ആാ ിAB ി7ാ'ം V/ി5ാ'ം
എെO¨ാ'ം എWാം ൈിെ!
4&\ി7ാി െO ിK .

32

െz;ാ*ം◌ം ;ാ*ം◌ം ൈ െ)*ം
ഇ/5WാാVിK .

33

ǌാZം എെ! ¤`4W,  6ി#െേ/Gി@
അ.െ/ ¤`ം േ7 അേ\RിMൊy
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െOP7 ഏ= wീ0ം െ! െ അ 4ാി*@;
അ= അB െ6ൗം െOി5=േ ാെേWാ.

6

wീ ¿9 /4ി97ിെW?ി r/ി NിM"െ$.
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അം എ9~ ോNം െOാWി Z¡#ി:

ആാ ൈാാി ം ാി*7K
ആ.ം േ Q ി#െ$K എ@ LിW;
ി,ാാി അWാെ േ ാE എ@
LാK ആ*ം◌ം mി04ിW എ@ ǌാK
ിAെ" &ിി*@.

4

എ7ാ C ാA"ി ാ ം ഉy; ആാE
ഒ7േN.

5

R"ി ാ ം ഉy; ാE ഒ.K .

6

ീXി"ി ാ ം ഉy; എ?ി'ം
എWാി'ം എWാം Xി*7 ൈം ഒ.K
േ7.

ഇ= ിAB* േGി0( എെ! Qീം; എെ!
ഔെ#ാി ഇ= െO ിK എ@ L.

12

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..

അൊാ െ ൗൊ
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എ7ാ ഔോ.@ ആാിെ! XാQം
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`#ി97ിW;

6

അീിി ോRി#ാെ
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ൊി

12

ഇോB ാം nാ/ിി /െ4ാmിാി
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അLിെ$=േ ാെ േ7 അLി0ം,

13

ആാ ിQ\ാ ം, XാQ, േk&ം ഈ ¿@ം
ിി*@; ഇി ിോ േk&ം േ7.
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XOി*7ോ ആി,െ*ം
XേaാDി@ം ആQ\ാ ി@4ാി
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എെ@ എAെ അLി0ം?

8

ാ&"ം െ"ിിWാ ാം ൊ9ാ
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ഔോ ിി@ അിെ! QീEം ൊ9*@.
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ൊി

2

ǌാK 7േQRം 4ാNം േQªം
ഉGാാിിേ#Gി@ ആ$ി ഒ7ാം
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ഃ(ോെ+ ആO4 എ9 ǌാJ ിcിh.

2

ǌാJ ി:െL ഃ(ിിaാ എ5ാ
ഃ(ിാJ അ*ാെ എെ5
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എ9ം ǌ:േLോ േ ി$ിം ി:Tെ+
ാ 0ാ എ9ം അേe ǌ:; Z ംyി'54.
ഇOBി ി9 െLിaം ZാFിേSfം എ9
അOLിെa| ൈം േ ിിെ! -(ിP.
ൈേ]Dിെ! ിnാം
ിL:ിേSAി9 ǌ:Tെ+ :Lി
ZാFിaിി'9.
എ8ിPം ഈ അFQി ǌ:Tെ+ Gം
എ5*, ൈിെ! ാ$േe എ9 േAി9
ഈ ിേV ം ǌ:;' $ ാe:Lി
ആH9 ഉ.4.

8

ǌ:; ി>ിPം ം #ി'5
എ8ിPം ഇg:ിിി'5ി*; /ി-`5
എ8ിPം ിാFെg5ി*;

9

ഉ }ം അU&ി'5 എ8ിPം
ഉേ VിSെg5ി*; ീ¡ി+'5 എ8ിPം
Fിhേ ാH5ി*;

10

11

േ ിെ! ]ീJ ǌ:Tെ+ Fീി
െLിെേ+Aി9 േ ിെ! $fം
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ǌ:; ആോgം അാം െi|ിBി*, ആെ=ം
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അ9Aാ ോlംി$ിം ǌ:;
എe=ം അ>ിം ോlിh.
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ǌ:െLോെ അെ ാfെB.

13

ഇ:െ=. .ൊ0ാ,
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/ി#ീെോെെ8ിPം എെ5
ൈെSാ;ിJ .

1

ി:; എെ! S അ ാം /ി#ീ
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ോlോെ+ െ ാ_'9േ*ാ.

20

ി:െL ഒOJ അ+ി$െgിാPം ഒOJ
ി9LാPം ഒOJ ി+ിhൊNേ ാാPം
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ഇO5ോL : ǌാJ ീNം 5ാ V$ിSി*
എ9 Y4േ ാെ ǌാJ ഇോ;
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അTrിിേ9 േ-ാ3ം െsാിേ9
(Gിേ,ാ'3ം െZm.

2

2െ(34  േ5ാ6ാ'ം ാ 78
9 എ :::

18

3

-ി ാാ ൈി<ി*ം =െ( ൈ>ം
-ി ാ>ാെ? ഇ@Aാം ഇേ,ാBെ
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Pാ ം ഒോ9ാH B~ി'*.

5

1ിേUിെ?  ം ിGേRാE2െ(
ിിേF ി* ǌG8 അ9ം ഒ'
ാBിേ-ാ ം BGിൊEി.
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എേ-ാെ എി9 അZDാ'െ( ഇ(ിെ
1ിേUോ{ം
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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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"ി#ിോE േZ'ാH ാം ഏിി9
എാ'ം "ി#ിെ Mി&ിി9*.

28

അ ി െgം ം എി; ാം
P ം എി, ആ ം െ-£ം എ*ി;
ിG8 എാ'ം "ി# േ!ി ഒേ/.

15

ിGlെ( 7ാAUം എിെ(? Bി3ം എ<ി
ിGlെ( £ ¬െEn എി9 'ാി'*
എ ി* ǌാH ാxി.

29

"ി#ി*4 എ<ിോ ിG8
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ോ>ിNാേR, െ-ാNി ആ9ം;
ഏാിി3െ( 8 7ാ>4lെ(
െRാ8 അMിം” എ*
എ ിിി9*ോ.
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yൊ9ിK .

6

അേ ാ Vാ ി9 nിേ,oാ
ിേ ി j?ാ,ി.ം ഏ,JീJO+ം
ാrി #6ാNി.ം ആേaം എ7'1
േ2.

7

ആ nിേ,oി7 ǌാK അെ ,]ി;െ5
ാ#ാJTാJം എി0 }ിI ൈിെ
:#ാാാ oാJാ ിീ7.

8

 ി)*ാJിGം ഏ~=ം െZdി ാ
എി0 Vാ ിേNാS ിിെ
അTേ/ <െ0dിe

9

Tംി"ാDം =ം ിI ൈി
അാിാം P  /dി52 /Hിെ
O ഇ2െ 7 എ\ാ0ം◌ം
Tാ,ി"ി"ാD/ാ ി ഈ :# Wി ിJി07.

10

അ8െ ഇേ"ാ9 -Aി ാX90ം
അ<ിാJ890ം ൈിെ |ി</ാ
bാം,

11

അK 4െ5 ാാ േ ിി
ിിI അാിിc TാJം }PാUJം
അdി ാ +7.

12

അി ആ ിIിq അ6G' ി,-ാാ
P0 ൈ<J=ം Tേ,=ം ഉ`.

13
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അാJിെ ോാ<ി# ിേNാSം -
േ\ാ8Nിെ ¦ാCേേ ാSം അേv.

13
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ിFിോ ി8േNാS =ം അdി ി0ം.

22

ി89 ǌ8.െ5  അdിാDം അK
ി8.െ5 z 8െN ആ,-ി"ി"ാD/ാ ി ǌാK
അെ ി8.െ5 അSേ0 അ IിJി07.

23

#ി ാാ ൈി6ി7ം ാാ േ 
ിി6 ി7ം േFാJ*ാ0ം
/ാ<ാ=ം ി,-ാോSj5ി േYF=ം
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ി9െf 8fാി'ി"ാb rി"ിb ;
അ2 (dC.െ6 bJാി8 ഒiം,
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ിേAWാ; െ ൗൊ ാ ǌാl , ഒO
>@9ാAം ിQാ>ി?; എ+ാ; ാാl
ǌ-െ< VK.

19

Fെ8 ാാ േിെB hാെ അെB
9yി; ǌ-7െ8 ആAോ േdാWോ
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dൈൊ@ േ െQ ാeം അ&ിാം
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ിxൊ+െ>'Gി? അGിിMാി>ിL`*
എO ǌ-. ആpDി'O.

14

േ >ിL0ം mീിെj)േ+;L0ം െQ} എO
ാം ിA ി'O എqി; അ-െ േ+ ൈം
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അൊാ െ ൗൊ
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3yി3^(ോെ േZാിെCേ'ാെ(ം
േgാ7ി'ി;.

െി4 ാെC4 vªെ;ാ: െ:<0 എ
ി<െ  )[ ; േ(;ാO െ (ി4
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അ,ൊB എെ ൈെ&ി(ാ$ (ി-ി
ൈ ിെ 4)ാ ം U'ി&ിേZ^ം എ
(ിെ- ഔ2Pെ&_A .

(ീ )' ാRിെ1 irാെ എേ-ാ_
േ9െbാം െ ഉ)േTി&ാH 2; ാ
ിTUODെ ` േ}ിZ.

3

ിേിെ (b `1(ാി (ീ5ം എേ-ാ_mെ1
#ം fിZ.

2

7

`ീMU ിെ ആaാിെ( അb, Tdി5െ15ം
േef ിെ5ം gേhാ7 ിെ5ം
ആaാിെ(േV ൈം (i3 -,.

4

)1 േW2 െ( !ാി&ിേZി
)1ാnി5ം ീ(ാ |nി$
ഇ1െ)1ാി ി3 .

8
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'kി&ാH ംtിിbാ
േ'Zാ (ാി
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അ]ി ി3 .

13

ǌാH േVാാി$ 2െ&ാിെ )Z$ െേ]>
േ)ാ- ¥ം |ം ിേTDാ$ W2
P'ി°ി|ം (ീ Mേrാq ൊB ി.
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/ <ം "uിS)J..

9

ാ8ാ_ െ ിാാ ൈിെ
ഉ=േ4െ ി~ം അFിേ&Nി.
3"ാ8ാ_Hം ീrUി ിKി~ം
ാം 9'9ം

12

13

14

15

േ@_ _vാ അാിbം ^g3w&bം
"ി 8ാാ െ=9 u8ാ9ം അേD എ.
അി% ഒ9R , അ9െ ഒ9 ി:ാR േ,
=uyിിH..
ഈ ാം േ_ േ; അ6 ി"ിം അ_
ി4:ാി% ആോ$"
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ീിേ ാ+ം ൈ!;ിേ ാ+ംെ
3ീിSേ=ാേNി. അ6 െm 4ിിS)_
'..

ൈI=

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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അiൊ ിe| േDാ$!ാേ$, ?
ീി)ി2 ഔD$ി%ാ$ാ9േBാേ$, ാം
?ീ$ി7g9E അെVാ Fം
Dാേ$ാDി Fാ േeിെ
Q|ി7ോ2ി0 .
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അiൊ എി2 ആ
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അiൊ ൈം ാ55ിെ<
അാ6ിI2 െ< ആേ ാ  ാgാ5i എ3
അിം ±Nാി ാaിVാ0 ഇ²ി7 ഒ(
ആaാYം ഉgtൊ&..
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ാ ം (ം എ3 5ാിെ< അ()Vാ&.

9

ǌാ0 അ(െK ി ാ%!ാെ$ ൈ ിKി7
ിീംേ6.ി3 ൊE ാ)ിC ǌാ0
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എEിോ& െK Çaീ$aാ േ5ാ)ം
u5ിി(E =ിിH)േ/.

25

11
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34

KWാേ$ാ& ിHI D ാം ാaി+ Zാെ
?5ിC ി ി 2E ഉ5].
ിHI2 ഉ എEgി ].oെK
അDാ$Wം േ#ാJേ5ാെK Dി7േZാ.

35
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ി6?ാ5ാC Dോ» $aം ാaാെ
എ&%െV; ൈം അെ എ&.ൊ; ിാC
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േ~ >^, $ി(, ൊ&Xാc, ാD)ാം,
ാ2oെK 6ം എEിേ2ം അ&%C അZേZാ
ിHI Eി$ി2Ei.

19

ആ 6ം േ{ ഇി ഒ(  Wം
g(േ എ3 അേyി7.

20

ഒ( Ìം എXിYം m ം െ ാ{ാC അ ിെ
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4ോ Kിെ hേ'ാെ
ഒfിCേ'ാJ!ാാ8
R>ംിെT.

െ എ7ി\ിIം

i[G ഉjാേ_ാെ= ഉിgിk l ഉ^,ി hm
ീB അ ിെ d'Wം*ി െkേ'ാJB.
അ േ'ാെ 4ാcം െ Rn,7ി8
ാ=ിേ'ാJം.

12

'1ീ6 0ി&! \cDG Wാ*ാG ; അG
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4ാ2ാ അKോ ി,െ7 'ീി%ി&! ?
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അ ി; ിEF ഇോF അ^േ+േ/*
ാാ+ീW<ാ; _ഃിPി+ിേ=Yിാ"ം
ആaി*1.

7

 േം

1
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ിEF അ(ിH1േ\ാ.

എ1

20
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ൈw AാBം dിcോ*ാO ആvjി*1.
ആ ാ; ിE-െN ?x ഉ(ി8 ി)T+ാ ി
േ ിിെ 7 W
ിh; ിEF*
Bാ9R G ി; z)2 7 ാ, െ8ൊF
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ി8ോ ി\” എ1 ിBെ /ി;
ാ1േ\ാ.
ി,Xി* ിEF* ആ ?ാ H];
ി,Xി=ാ/)േ=ാ “ീ> 6ിH)
Rി=<  േ =ം ഇN)P=ം
NE; ാ(H?ാ ി/ീ)1.”

8

അ) 'ം അ9+ി=ാ ാ; ഇN(ിോd1;
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ി?ി/ം അാ ?ാ ി oJം _ഃJം jിPാ;
അC 7ാം ആd1.

3

20

ിEF d ം െ'¡ിt അNിൊ¢C jിPാ;
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ാWീ+ി8ംൊ] ǌാO ിEF*
ി,Xേjാ+O എ1 ി½ി*
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ി"6ാം 2ി371ം എ 484:

2

ൈ)ിെ*ം &െ' 7)ാാ
േ ിെ*ം  ി:ാ)ി- ി/01
;*ം !ാ<ാ=ം 7>ി1!ാ5ാെ?.

3

െ !A 6)ാBം ീ7C)ാBം െD
ിEി3െ  ി:ാ)ാ- അെ ി"Fി
GീHം 2Fി1ം േി 4 ഒെJ*ം K1
ാം െLMി ി1HേNാ.

4

അ ാ- അ# K1 ിേ 5ി 4ം
അ ി!AO!ാ ാP)/Qം Rി ി ി1H.
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ǌ/0 അോ]Xെ' ി>7} )ിഇ ി1േmാ0 67~)ി- ിHം ഈ "yം
ഉാ 4 േW.

19

`ാLാ=ം അ<ിം _ി !ാ ിW K1o.
േ ം െQ1*ം ി/Qെ'  /Eിഉ +$ം ഉിJ*ം െL ോEം ഇYo
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 ാ ോെ)*ം ആ ിJാെ
2Fിെ?Yെ' ോ)ി- G`E ം
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ªlി*െ' ആ ം2)ി- ഇY84ോെ േ8
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 ി:ാ)ാ- ോ)ിെ !ാിം
ിേ?ാ'ി 7 അ ി- ീoം h]/ി
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ൌൊം ി1 2ി3 :ാ)ിH
Jwം ി/01ം ഇ ിെ15ി\
ംാ ി18  േ/EിBം
എ ീWേNാ.

16

അ ി- Aി ാ# ` ാKT4 Lി4o.
അ5ിിNാ)Yം അ_ി fാY!ാ 7 േ"uം
ിYെ OെEേ ാെ അ4ം /Qെ'
ാ")ി8ാ ി ോ?ിJE*H.
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¬+ി\ൊ0ി# ,

18

; ിBം &െ' 7)ാ=ം +ി ാ=!ാ
േ ിിെ  ി:ാ)ിBം EYി# .
അH ഇേ ാ ം എെ8േ81ം !A 6ം. ആേ!# .

3

 േം

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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ാNeg = 8ി ാിെ- അ9'S ഉ%.
അ Kെ) 8ാ8= 2ാhിXം ആJ<;
Kേ) ി< 4ാFം അT, NiോXിെ8ാ8Xി<ം േ.
അെ- jെ> 24ാkി=< എYിS ാം
അെ അ@ിlി6ി=< എ< അ ിാS
അ@ി7<.
അെ അ@ിlി6ി=< എ< 8@7ം അെjെ> 24ാkി'ാ ി6ി'7ം െ.A
 ആJ<;  ം അിS ഇT.
എാS ആെ6Yിം അെ- .ം 24ാkി=<
എYിS അിS ൈേmം ാ4ാി
ിlി6ി=<. ാം അിS ഇ6ി=< എ<
ഇ ിാS = അ@ിാം.
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ി  ം അ@ിാuൊ&T, ി അ
അ@ിാം േWാLJ ഒ<ം  XിSി<
6ാuാ4േF ǌാ ി=
എ ിി6ി=.

22

േGിെ HിIT എ< ിേLvി=
അTാെ  ആN ആJ<? 8ി ാിെ7ം
Fെ7ം ിേLvി= േ എ ിNHിI
ആJ<.

23

Fെ ിേLvി=< 8ി ാ\4ിT; Fെ
!ീ6ി=c 8ി ാ\ം ഉ%.

24

ി ആി S േ  ി>ിS ി'െ .
ആി S േ  ി>ിS ി=< എYിS
ി Fിം 8ി ാിം ി=ം.

25

ഇ ാJ< അ =
ി +ീ േ.

26

ിെ> െ tി=െ6 ഔN{ ǌാ ഇ
ി= എ ിി6ി=<.

27

അാS 2ാ8ിQ അWിേLം ി>ിS
ി=<; ആ;ം ിെ> ഉ8േbിaാ
ആb4ിT; അെ- അWിേLം േ ി=
\ം ഉ8േbി1 6ിാം അ േWാ|T
 ം േ ആി6ി'ാം അ ിെ>
ഉ8േbിQേ8ാെ ി അിS ിaി .

 േം

2
7

Jdേ>, ആ;ം ിെ> െ tി';; അ
ീ ി4ാാി6ി=േ8ാെ ീ ി െ.A
ീ ി4ാ ആJ<.

8

8ാ8ം െ.A 8ിbാ.ിെ- 4 ആJ<.
8ിbാ ആി S 8ാ8ം െ.A<േTാ.
8ിbാ.ിെ- 2 Xിെ> അnിaാ േ
ൈF 2 3ാി.

9

ൈXിSി< +ിQ ആ;ം 8ാ8ം
െ.AിT; അെ- ി{ അിS ി=<;
ൈXിSി< +ിQ ിാS അ< 8ാ8ം
െ.ാ nി74ിT.

10

ൈXിെ- 4' ആെ6<ം 8ിbാ.ിെ- 4'
ആെ6<ം ഇ ിാS െ >ി7<; ീ ി 2N
Xി'ാX ആ;ം ോ6െ
േmി'ാXcം ൈXിSി<T.

11

ി ആി S േ U: ാം അോം
േmിേ'kം എേTാ ആJ<.

12

ീ pqിSി<ാി ോ6െ
ൊേ8ാെ അT; അെ ൊാ ം ി
എ? െ- 2 Xി ോL\ം ോ6േ-
ീ ി7 ാൊ&േF.

13

ോ6oാേ6, ോം ിെ> 8െ=<
എYിS ആhNeെa);.

 ാxXം:

28

ഇി7ം Jdേ>, അ 2 3ാJേ}ാ
ാം അെ- ിvിിS ~ി1േ8ാാെ
അെ- 2 3 ിS = ൈvNeം
ഉ&ാേ& ി< അിS ിaി .

14

ാം 46kം ിB +ീിS )ി6ി=< എ<
ോ6oാെ6 േmി= ിാS =
അ@ിാം. േmി'ാX 46kXിS
ി=<.

29

അ ീ ി4ാ എ< ി ിQി6ി=<
എYിS ീ ി െ.A ഒെ'7ം അിSി<
+ിQി6ി=< എ< ി അ@ി7<.

15

ോ6െ 8െ= എTാം J8ാ 
ആJ<. ാെ ാ; J8ാ <ം ി +ീ
ഉിS ിQി6ിaിT എ< ി അ@ി7<.

16

അ = േ&ി െ- 2ാkെ
െ1ൊ9X ിാS ാം േmം എ എ<
അ@ിlി6ി=<; ാം ോ6oാN=ം േ&ി
2ാkെ െ1ൊ9േ'& ാJ<.

17

എാS ഈ ോXിെ I7
ആെ6Yിം െ- ോ6< B &ിB
അോ9 4ി\ ാkി'ാlാS
ൈXിെ- േmം അിS എെ ി=ം?

18

Jdേ>, ാം ാ'ിാം ാിാം അT,
2 Xിിം  Xിം േ േmി=.

19

ാം  Xിെ- 83{ ി=N എ<
ഇ ിാS അ@ി7ം;

20

ം െZ Jtം ിvി=< എYിS ൈം
Kെ) െX'ാ ിcം എTാം
അ@ി7cം എ< Kെ) െX അെിvിിS ഉ@aി'ാം.

21

2ിേ6, ം െZ J@@ം
ിvി=ിെTYിS = ൈേXാ9 2ാം
ഉ%.

22

അെ- jെ> ാം 24ാkി1 അ<
2ാ െ.Aൊ% എ ാ.ിQാം
അYSി< Wി=ം.

1

2

3

ാsി , ാം ൈ4' എ< ി>ി'െa9ാ
8ി ാ\ = എF ി േmം
ിി6ി=<; അെ േ ാം ആJ<.
ോം അെ അ@ിlി ിTാuൊ% െZ7ം
അ@ി7ിT.
2ിേ6, ാം ഇേaാ ൈ4' ആJ<.
ാം ഇ ആJം എ< ഇെ6 2 34ാിT.
അ 2 3ാJേ}ാ ാം അെ ാ
ഇ6ി=ം േ8ാെ േ ാ ാൊ%
അോ9 boാN ആJം എ< ാം അ@ി7<.
അിS ഈ 2 ാb7 എTാം അ
ിNZാി6ി=േ8ാെ െXേ ിN
Zീ6ി=<.

4

8ാ8ം െ.A എTാം അvNZ\ം െ.A<;
8ാ8ം അvNZം േ.

5

8ാ8െ> ീ=ാ അ 2 3ാി എ<
ി അ@ി7<; അിS 8ാ8ം ഇT.

6

അിS ി= ആ;ം 8ാ8ം െ.AിT.
8ാ8ം െ.A ആ;ം അെ &ി ിT,
അ@ിlിB4ിT.
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അെ- jോ, അെ- Fാ
േGHിIിെ- ാ4XിS ാം ിb!ി'7ം
അ = j േ8ാെ അോം
േmി'7ം േkം എ< േ.

24

അെ- jെ> 24ാkി= അിം
അ ഇിം ി=<. അ ZിS
ി=< എ< അ = 
ആാിാS ാം അ@ി7<.

1

2

3

2ിേ6, 2ാ.oാN 8;ം
ോXിേ= @െa ി6ി'ാS ഏ
ആാിെ7ം ിb!ി'ാെ ആാ'
ൈXിSി<ോ എ< േbാv െ.
ി .
ൈാാിെ ഇ ിാS അ@ിാം; േGHിI
+rXിS < എ< !ീ6ി=
ആാൊെ'7ം ൈXിSി<.
േGിെ !ീ6ി'ാX ാെ ാ; ആാ\ം
ൈXിSി< T. അ എ ിNHിIിെആാ\ േ; അ ;ം എ< ി
േ ിB&േTാ; അ ഇേaാ േ ോXിS
ഉ%.

4

Jdേ>, ി ൈXിSി<N
ആJ<; അെ6 +ി14ി6ി=<. ി>ി
ോXിS ഉെ'ാ ിേTാ.

5

അN ൌിoാN ആാS ൌി4ാ
ംാ6ി=<; ോം അ;െ) ാ= േ=<.

6

ǌ ൈXിSി<6ാJ<; ൈെX
അ@ി7 ǌ(െ) ാ= േ=<.
ൈXിSിTാX ǌ(െ) ാ=
േ=ിT.  Xിെ- ആാ\ ഏ എ<ം
^7െ) ആാ\ ഏ എ<ം = ഇ ിാS
അ@ിാം.

7

2േ6, ാം അോം േmി'; േmം
ൈXിSി< ;<. േmി=െTാം
ൈXിSി< +ിQി6ി=<, ൈെX
അ@ി7ം െ.A<.

8

േmി'ാX ൈെX അ@ിlി ിT; ൈം
േmം േ.

9

ൈം െ- ഏ+ാ ാ Fെ ാം അാS
+ീിേ'& ി< ോXിേ= അ1
എ< ിാS ൈXി< േZാ9 േmം
2 34ാി.

10

 േം

3

ാം ൈെX േmിQ T, അ െZ
േmി1 െ- Fെ Kെ) 8ാ8=
2ാhിXം ആJാ അQ േ ാ3ാS
േmം ആJ<.

11

2ിേ6, ൈം െZ ഇെ േmി1
എYിS ാം അോം േmിേ'& ാJ<.

12

ൈെX ആ;ം ഒ;ാ(ം &ി ിT. ാം
അേം േmി=<െYിS ൈം ZിS
ി=<; അെ- േmം ZിS
ിd4ി6ി=<.

5

13

ാം അിം അ Zിം ി=< എ<
അ െ- ആാിെ  ിാS ാം
അ@ി7<.

14

8ി ാ\ Fെ ോ63ി ാാിB
അQി6ി=< എ< ǌ % ാ3ം
8@7<.

15

േG ൈF എ< !ീ6ി=ിS
ൈ\ം അ ൈXിം ി=<.

16

ഇെ ൈXി< േZാ9 േmെX ാം
അ@ിdം ിb!ി14ി6ി=<. ൈം േmം
േ; േmXിS ി= ൈXിS
ി=<; ൈം അിം ി=<.

17

ാിvിിXിS = ൈv6ം ഉ&ാാ
'Oം ഇ ിാS േmം േZാ9
ിlി6ി=<. അ ഇ6ി=േ8ാെ ഈ
ോXിS ാം ഇ6ി=<.

18

േmXിS W4ിT; WXി< ം
ഉ ിാS ിl േmം WെX
@Xാ'ി'>7<; Wെa9 േmXിS
ിlT.

19

അ ആം െZ േmിQൊ% ാം
േmി=<.

20

ǌാ ൈെX േmി=< എ< 8@7ം
െ- ോ6െ 8െ'7ം െ.A
ാJ<. ാ &ിB ോ6െ
േmി'ാX< &ി ിTാX ൈെX
േmിaാ nി7 T.

21

ൈെX േmി= ോ6െ7ം
േmിേ'kം എീ j = അYSി<
WിQി6ി=<.

1

േGിെ HിI എ< ിb!ി= എTാം
ൈXിSി< +ിQി6ി=<. +ിaിQെ
േmി= എTാം അിSി<
+ിQെ7ം േmി=<.

2

ാം ൈെX േmി1 അെ- jെ>
അc6ി1 )=േ}ാ ൈ4'െ> േmി=<
എ< അ ിാS അ@ിാം.

3

അെ- jെ> 24ാkി= േTാ
ൈേXാ9 േmം; അെ- j
Wാ6T.

4

ൈXിSി< +ിQെ ാെ'7ം ോെX
+ി=<; ോെX +ിQ +േ4ാ Kെ)
ിb!ാം േ.

5

േG ൈF എ< ിb!ി=
അTാെ ആ6ാJ< ോെX +ി= ?

6

+Xാം 6[Xാം  ഇ ആJ<:
േGHിI േ; +XാS 4ാF4T, +Xാം
6[Xാം േ.

7

ആാ\ം ാ3ം 8@7<; ആാ\  4േTാ.
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8

ാ3ം 8@7N N ഉ%: ആാ\, +ം,
6[ം; ഈ ിെ-7ം ാ3ം ഒ< േ.

9

ാം 4cL;െ) ാ3ം ൈെ'ാ< എYിS
ൈXിെ- ാ3ം അ ിം  ാJ<.
ൈXിെ- ാ3േ4ാ അ െFെ=@ി1 ാ3ീ6ിQി6ി= േ.

10

ൈFിS ിb!ി=< ഉിS ആ
ാ3ം ഉ%. ൈെX ിb!ി'ാX
ൈം െ- Fെ=@ി1 8@l ാ3ം
ിb!ി'ാuാS അെ അ ാിാ=<.

11

ആ ാ3േ4ാ ൈം = ി +ീ <;
ആ +ീ അെ- FിS ഉ% എ< േ.

12

Fc< +ീ ഉ%; ൈFിTാX<
+ീ ഇT.

13

ൈFെ- ാ4XിS ിb!ി= ി=
ǌാ ഇ എ ിി6ി= ി=
ി +ീ ഉെ&< ി അ@ിേ& ി<
േ.

14

അെ- ഇq2ാ6ം ാം എെ"Yിം
അേ83ിQാS അ Kെ) അേ83 േ
=< എ< = അോ9 ൈvNeം
ആJ<.

15

ാം എ അേ83ിQാം അ Kെ) അേ83
േ=< എ@ി7<െYിS അോ9 nിQ
അേ83 = Wി1 എ<ം അ@ി7<.

16

ോ6 46kXിTാX 8ാ8ം െ.A
ആെ6Yിം &ാS അേ83ി'ാം; ൈം
അ< +ീെ ൊ9=ം; 46kXിTാX
8ാ8ം െ.A: േ; 46kXി< 8ാ8ം
ഉ%; അ ിെ=@ി1 അേ83ിേ'kം എ<
ǌാ 8@7ിT.

17

ഏ അീ ി7ം 8ാ8ം ആJ<; 46kXിTാX
8ാ8ം ഉ% ാcം.

18

ൈXിSി< +ിQി6ി= ആ;ം 8ാ8ം
െ.AിT എ<ം ാം അ@ി7<; ൈXിS
ി< +ിQ െXാ 3ി=<; pq
അെ െ ാ94ിT.

19

ാം ൈXിSി<N എ< ാം അ@ി7<.
Niോ\ം pqെ- അvീ ിS ി)=<.

20

ൈF < എ<ം  ൈെX
അ@ിാ = ിേം < എ<ം ാം
അ@ി7<; ാം  ൈXിS അെFാ േGHിIിS േ ആJ<. അ
 ൈ\ം ി +ീcം ആJ<.

21

Jdേ>, ിേ>ാ9 അ<
3ി1ൊി .

4
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ി ിം ോെ എേം
ഇ ി"ാ  ംി"ി#ം ǌാ "ാ%"&,

2

 െ# അ)ി*ി ി+ എ&ാ,ം
 #ി േ-ി "ാാിാ+ം◌ം
"/0ം 12ാ ǌാ എ :

3

4ി ാാ ൈ#ി6ി7ം 4ി ാിെ8
%ാ േ9:ി;ി6ി7ം േ-#ി<ം
 #ി<ം =4>ം ി?ം "ാ@ാ?ം ോ
െ ഇ ി"ാ)ാെA.

4

C 4ി ാി6ി7 D EിFേ4ാെ
അി െ# "/Gി Hി+  #ി  
ǌാ I അ Jം േJാKിL.

5

ഇി ാിാേ , ാം അോം
േ-ിേ/Mം എ7  ി DാിA&,
ആിC  C ഉP ാിQ േ ǌാ
അി േ# എ ി അേ4Rി7.

6

ാം അെ8 DെG അS ിL 
േ േ-ം ആT7. ിU0 ആിC 
േAേ4ാെ അS ിL 2ാSP D ഇ േ%.

7

േ9:ി;ിെ VW#ി  എ7
Xീ ി/ാ# Z[ാ+ 4,ം ോ#ിേ
)െ2Aി ി7േ&ാ. ZSം എ ി+:ി;?ം
ഇUെ>P ആT7.

8

ǌU\െ ]^_ം Gാെ `+a] ി_ം
]ാ4ിേ/
ി7 bRിLൊ0ി .

9

:ി;ിെ8 ഉ4േc#ി ിി/ാെ അ ി+
 7േ4ാT ഒ,#7ം ൈം ഇ&;
ഉ4േc#ി ിിോ 4ി ാ?ം
%Sം ഉI.

10

ഒ,# ഈ ഉ4േc?ംൊI അ&ാെ
ിU\െ അ/ 7െ6ി അെ ീAി
ൈെ/ാP,; അ7 Tcം 4)>ം അ,.

11

അ7 Tcം 4)> അെ8
ghi#ി0 AാGിേ&ാ.
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അ#ൊa ǌാ ാ അ ǌVെT b6
cാ .<d Dാ-ി@ൊa െef gി
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െേ,Pിൊി" എBാ-ാ0ം  ാ
േ1ം ാ;ം +ിQിYa; ǌVmം ാ;ം
.<1"; ǌVmെ: ാ;ം  ം എ" ീ
അ<ി1".

13

എ ി അാ .#ം ഉFാിR" എ\ി0ം
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Jി*ാി7ി ി@ൊ^ tuാcാ ി
ിN,L.

ി2േ-ാ, <ി =?േ, ി2hെN അിി9
ിJKാെ# ആ7ാാി ി23, േ(
ആി/9 4#ി6ം !ി9ാാി$
<ാ/ി@ം ിeീ(ാ ി'

21

അ2െ േ( ഇ4ം Kvാk ി ാ ി
erെ#  ി ാ,6ം /wKെ#
0bീി,6ം ിെ- RWി6ം െCxL.

PെN /#ാാ േ ിിെ
4െ5ാ ി ാ#ി4Lംൊ^
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ഇ ൊZി[ം  ിാെ6ം ^4 Cjം
േpം േ!ാ T*2-d ;

േ ാ,ം ഇെ,:ി@:
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ഉ?7െ ;ം Vെ ;ം ആ%ാ; , എ
F Nം അuി;ം; 2ിVNെO 3ി>
' ം ǌാ, 2ിV?> ഏ 4>ം◌ം P%ം
െ6kം.

24

എാ ഈ ഉPേ5ം ൈെ'ാ"ാെ;ം അ 4
Pu;ംേPാെF ാാെ ആV?
അuിzിXിfാെ;ം #ൈs%ിെF േ5{ം
േPേ%ാ: േ െuാ@ ാ%ം ǌാ, 2ിVNെO േ9
9*ിf.

25

എIിLം 2ിV?>"# ǌാ, @ം െ%
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ൊിvം 4O ിv 9ാ2ാ0%െ ാ,
അ ?> 92ിf.

22

ǌാ, അ െ ിOിLം അ N9ാി
 ി6%ി> െ% അ NെO 2O ിv
9ാ2ാ0%െOാി@ാ Fി lിLം
ആ'ി' ;ം.

3

1

4tിിെF  ;െO - എB#. ൈ ിെ
ഏാMാ7ം ഏB 28e7ം ഉ" ,
അ@ ിെR;#: ǌാ, 2ിെ 3ി അuി;.
Sീ !" , എ 2ി2> േP4 ഉ} എIിLം 2ീ
9%ിR 2ാc.

2
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9ാ2ാ0%െ;ം െ6. 2ീ ഉ&%ാി@ാ
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ോ, ആ@ എ അRി
േ_ാ{ി> 5\2ാോ@ -െ2;ം }.
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അോ? $ാ%ി ഒ@, എോ: %േ ;
ൊോeിെF ിം7ം ാ ീിെ
േ @9ാ , 7ം അിെ ഏB.;ം
#uാ, ' ം Sം 3ാPിRി%ി> എ
Puy.
ǌാ, ിം2ിെ;ം 2ാL Sീ ിNെO;ം
2 ിLം $ാ@െO 9¡ിLം ഒ@ czാ
അ'െX#േPാെF 2ിF># }: അി
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4jോeിLം ാ{ിLം ം5ിLം
SാിിLം 2ി" െ% ൈ ിാി ിെF>
ാVി;
ǌVNെO ൈ ി അ െ% %ാS7ം
േ%ാി$ാ@ം ആ'ിെ 1; അ 4 T9ിി
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2ി9ി7ം V? Puz ാ8ം േ# ാ;ം
അ'െX @െO ആMാ'െ ǌാ,
ാPീ´ിIീി };

10

ി¡!ം  ാ!ം ആ 2ാsാ, T9ിി
ി> േ%ാ ǌVNെO %\െ>uി1 2ീ
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Puyൊ} ആാ59േ¡ Pu># ǌാ,
ാÃ;ം േ?';ം െ6Ä.

11

അാU-, അി %ാSാ ാി@; അ 
എÈാ ാ{ി അ]േtാ, എം
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എോ ംാ%ി1: 2ീ െ6 .ിേ$Lം
T9ിേ9Lം 2ിF> -െ ി #uി%ി>
ം ാ£ എ  ി1.

10

ഈ 3 ാ6$ാ4 ഇ@ @ം T9ിി
ി> െ% ÇിിR#ൊ} T ാി?
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ി; അ# 2ിെ ിെ2 ൈി>ം
എIിLം ാി േ, േPാെF 9Í%ി>ം എ
Puy.

11

% ി ം ിzേ5{ം ൈ ി2ി
Sീ 5Qാം അ %ി  അ 4 ാ
ഉ◌Óി2ി — അ െ% 
4
P% 5%ാിീ4 —

12

ഇ ിെO uി @ ി, എ Q4rി2ി ഒ@
9ാ5ം Pu;# േv, അ 4 േ9_ി
Q4rിേF> uി; അ @െO 5Ð'? അ െ%
േ2ാ'ിെ'ാ ി@.

13
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ഇÏി>േKാൊെ';ം F]ാUൊ}ം
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ൈ ം ഒ@'ിോ@ ¶Fം അ ?>}.
Pിെ Q4rി ;¡ം ഉ ാി; 9ീ/ാേLം
അ െ -$ാ@ം 9ാ4ോ POെ Xി;
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അോ? P*ൊം ഏB F;ം ൊ ി
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ഇOി.'ംേPാെF;ം Q4rി2ി ഒ@
േ_ാ{ം േv; ǌാ, േX േ_ാ{ം ൈ &ി$ാ4
ീ&9ീv#േPാെF ആി@.
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9ൊ@ -, ൈ ാFി 2ി uെv,
േ9_ിേ$ ഇ%ി> േ2ാ: ൊി 9ം
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െPാ, F5ം ആ ഏB -$ാ4>ം ൊ*.
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2ിV? േPാി ോUF5ം ഏBം T9ിി
ഒി1 ി, എ ഒ@ 9ാ 5ം
ൈ ാFി2ി ഏB -$ാേ%ാം Pu;#
ǌാ, േv.
ഒാ9 , േPാി െ F5ം T9ിി ഒി1;
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അ െ ീൊ} ിി';ം െ6kം.

17

അ , എെ ആMാ ി 9@T9ിിേF>
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cി%, %sം, 9ാ!{േം, 9ാ!{3ാ&, എീ
6%n ഇ2ി ആ@ം ാVാാ അ െ െRാfി
%y ഃ/ി>.

14
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ഉ" 2ിെ ോ%$ാ4>ം◌ം µ2േe;
ൈ െ 29¢%ി'; േ ിെ ാ8േ9ാ
3 62ിെ ആMാ7 േ എ Puy.
അ20%ം Q4rം #uി%ി># ǌാ, }; ഒ@
െ "nി% 389ാി; അിേ$
ഇ%ി>  ി5Q!ം  ാ!ം എം േP%C.
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ൊ} @ം.

25
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