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അെo ാിെ9ം ീOി5 ,.

12

അD"ം ആ^ാa അെ 04ി ിേ@'
േ2ാ[ാ& ിZfി7.

30
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ഒ"ിYം ാ ിbിOിJേ ാ എ, േ>ാി7.

2ിെ: അ& @ ി5  8ി ി'
േZാTിbെ" അG5 ി6ി7; അ അെ
അ"ിെ ,.

14

അ& േ:ാGiെ` ഇ"ി3ാVം
=ംEിേF ി, അ 3ാVം

15

4 ;െ6 8 ാേF ി, അTിാ"ം
ഉFാ[ാVം 2Dി0െ" ി ി7;

16
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ാോp, ോZിെ
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ാോZ, Nാ ി, ാാ ിോ& ,
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ഒ0ാം g ിOാെ ി ിെg'
േ ാEാ[ം എ, ǌാ&  ാ ിU ി;േ6ാG
289,.

30

അ, ഒ0 അ]ാ^ാa ഉP എ, അ
28\ി0,.

27

28

3

ി

1

2

2ിെ: അ& അേ"ാG: V& s 
ിി J; s  V& ിി േ
ഉFാ ?;
അ;െ V& s
ആ[, എ, 28M.

ി,ം 

ാa

അ& 2ിെ:9ം 2Cി ി5 െ>,: അിെ`
"F |C ഒ0 V& ഉFാ ി0,.
അ അെ [ം േ F ി, s
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"F|C VോG അ& : Gി5
എ േ:L ി5 എ, 28M.

4

2ിെ: അേ"ാG: s ി5 k െ>േ ാ,
ിkെ>േ ാ, Wീെ "gിേ ാ, ൊേ ാ,
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34

എെ അx9ം േAാ"kാ0ം ഇ ാ.

18

(Cി:ി` ി5 ിെ െ3Oേ ാ >ം േOിU

35

ൈ ിെ ഇ¨ം െ>|:& േ: എെ
േAാ"Vം േAാ"ി9ം അx9ം ആ[, എ,
28M.

19

ഇAേ@ാ ിെ >ിDം T ിെ ®9ം
Lി ോA;ം അ_ `,, >െ
െǌ0ി ¯@ാി ീ'ം: ാ[,.

20

Jി5 ിെ െ3Oേ ാ >ം േn9ം
അംEീ"ി9ം െ>|: േ:; അ (3?ം
അS2?ം «Sം േി ി69,.

21

2ിെ: അ& അേ"ാG 28\?: ി6i  ി7
28 ി& ീ.ിേ@ാ Oീ5ീ.ിേ@ാ
െ'ാSേFാ? ി6i Fിേk@Jേ ാ െ':??

22

െ6ിെ3GാVC Jാെ °±ാ ? ഒ,ം ഇJ;
െ6ിb_ 0ാVC Jാെ 8ാ ? ഒ,ം
ഇJ.

1

അ& 2ിെ:9ം `5െ"െ7 ഉ2േി3ാ&
?`;ി. അേ3ാn ഏaം @ി 0ാ"ം അെ
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ാോ എ

ിേം

 േം

5

35

അ, f ാ േ3ാ6 : ാം അെ"' േ2ാ
എ, അ& അേ"ാG 28M

12

ആ 2:ി6ി5 `േF ി, ǌ;െ6
അ േം എ, അ അോG അേ2gി7;
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ZfിbിUം അ& >;@ @ി7െ2ാOി7ം ി@}
ഉ0xി ഒ`ി7ം 6M; ആ'ം◌ം അെ
അ`'ാ& .ി\ിJ.

5

അ& "ാaം 2Yം J86ിYം @6ിYം
ഇ`ി`ാെ ി@ി6ി7ം െ: ാ5 ൊP
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ഈ ോ;n എJാം അ_ി, 8െ3U
Vെ അ]ാ', എ, അ& 28M.

24

അ& അിെ` ി, 8െ3U ീോെ9ം
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െ 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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ആ[, എ, 2ൊ ഉ "ം 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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ൊFി0,.

അ അെ അെ അG5 ൊP,.
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ഒ, ി'ം ഒ, ോെ'ം ഒ, ഏ@ീ ാി,ം
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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35

അ& ഇ0, 2Dി0െ"9ം ി6ി7: ഒ0&
()& ആ[ാ& ഇÅിbാ5 അ& എJാ"ിYം
ഒG Vം എJാ'ം◌ം lVം
ആേം എ, 28M.

36

ഒ0 ിിെ എG_ അ0െ` Gി5 ിS
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എെ: J എെ: അ bെ ൈൊª,
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ാോ എ

ി

ിേം

16

ആ0ം ൈാ@
ി5i`ി ഒ0 aം ൊP
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എ8ിM6M.

9

എ:ാ5 േ ാO ിെ ഉ` & എy െ>|ം?
അ& , ആ [`ി ാkാെ" ിAി7 േ ാOം
LCെ" ഏhി'ം.

Jി െSെ

അ 76M.

ി5 ി,

10

“ീG 2ി9: Cി6\ 
Ï@Jാ ി ീ:ി"ി',.”

11

“ഇ?  ാിാ5 ം#ി7. Úെ` ³¨ി ി5
ആ{<aാ ി"ി',” എ: ി0െ _
ി;n ാ ിbിOിJേ ാ?

12

ഈ ഉ2 ;െ6'8ി7 ആ[, 28\? എ,
AിbിU അ അെ 2ി`ി3ാ& അേcി7;
എ:ാ5 0ാ"െ
# െ3U അെ ിUേ2ാ ി.

13

അD"ം അെ ാി5 [G'ാ& േFി
അ 2"ീkാ"ിYം െAേ"ാ"ിYം >ി@െ"
അെ അG5 അ 7.

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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33

അെ ½ േ ാGം ½ ോGം
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@_#ാE ി"ി എ, അ06ിെb” എ,
ാീ ാ& 2"ി]ാ^ാി@ാ ി 289,.

37

ാീ േ: അെ  ാa എ,
289:േJാ; 2ിെ: അെ & ആ[:?
എ;െ? എ:ാ5 @ി 0ാ"ം അെ
ാ' േDാേ ാെ` േUേ2ാ,.

38

അ& െ ഉ2േ ി5 അേ"ാG:
അtിേ6ാെ` `':?ം അ;ാ`ി ി5

39

Ôaം 2Cി ി5 (ാaം അ ാ.
=Tാ @aം ഇÅി': ാvിാെ"
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അ, ആെ"tിYം ി;േ6ാG: ഇ ാ ി ഇിെ`
എേ:ാ അ ാ അിെ` എേ:ാ 28\ാ5
ിcി0?.

22

Cിം C=ാ>kാ0ം എ േ:L,
.ി9ം എtി5 Â kാെ"9ം െ ി3ാാ ി
അ` ാ6;ം അå ;ം ാി'ം.

23
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ാോ എ
65

66

ിേം

>ി@ അെ ?R9ം അെ (ം Ï`ി അെ
(¨ി 0Oി [_9ം =>ി എ, അോG
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ൊFി0,.

12

2ീ@ാെ ാ 2ിെ:9ം അേ"ാG: എ:ാ5
െ Hkാ0െ` "ാWാa എ, ി;n 289:െ
ǌാ& എy െ>േ<ം എ, േ>ാി7.

13

അെ Óി എ, അ ീPം ി@ി6ി7.

14

2ീ@ാെ ാ അേ"ാG: അ& എy ോം
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2ൊ ീ ാ9:? P അെ ോി:
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9

Aാേ"ാAി kാ അ ൊP അെ
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േ>ാിb8ി\ിU ഉ`5 േ ാേrി, ¬ി.

 േം

20
2

ആO ിെ ഒ:ാം ാn അ ിാ@_ "&
ഉിbേ3ാn അ Jെ85 െ>,:

3

J89െ` ാ ി55 ി, (' േFി ആ
 ഉ0Oി69ം എ, xി5 28M.

4
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ാോ എ

ി

ിേം

19

ഇ;െ  ാാ േ  അേ"ാG
അ06ിെbേം cd ിേ@' എGെ3U.
ൈ ിെ @_#ാE_ ഇ0,.

20

അ 8െ3U എJാ`_ം =ംEി7;  ാa
അേ"ാGiെ` = ി7ം അ"ാ5 `:
അ` ാ6;6ാ5 >െ
ഉ83ി7ം േ2ാ,.

21

 േം

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..

