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ആ ി"ം %ി& ി"ം 'ി (ിാ)*ം
+േ,ി-ം
ി ാാ ൈ/ിെ 0(ിി1 ഒ/2ം
ആ3ാിെ ി4ീ+6ം 7ാി8 അ9+6ം
ാ6ിാ9ം േ ിിെ +:/ാ;
<ി=െ>ാ9?ാ ി @ AാB?ാ )*ം
എ CC: ിEF* GHം ?ാIാJം )
4ി*?ാ(ാെK.
MെN )/ാാ
ൈ/ി1 ോ
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ോ എ
5

6

7

ി

ഒാം െം

ിE-ം Uീ9R F എോെ
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ോ=ി C ? ി.

10

“Uീെ ആvjി=Hം ാം ാgാO
ഇ°ി=Hം െ'mO ോlം െ'¦ാെ
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അO ോlം ിK1 6ം െ'Hം ?ാIാം
അേXlി8 ി£NBHം െ'¦െK.

12

)/ാിെ ± ീ ി?ാAാBെN േ?"ം അെ
െ'ി അBെN 7ാ)Sെ*ം C(ി+ി*1;
എാ; )/ാിെ 0ം _@/ി=ാ)*ം
7 ി*?ാ ി+ി*1.”

4

ിEF A െ'm ി; ²ാ!ിHR)
ആd1 എhി; ിEF* ോlം െ'mO
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7 ിാം (ാO എോ ം ഒBEി ി+ിിO .
ിി; ിEF*R \ Nിെ
_lി*) ിEെ< bി8 (H ി;
ിേ=Y ി1 \?fാW
◌ിHR+ാ ി+ിിO .
ിEF oം jിേ=6ം എ1
ൈjി െ?hി; ിA െ'¡ിK\, A െ'¡ിt
jി*C ഏ Jം 1.
ിJം െT ൈേ/ാ> അ>ിേ=Y ി1
ീ ി?ാാ ി ീ ിെK)*ം േYി
ാംി?ി/ം ഒ+ി=; oം അ9ി8,
U/ി; ?+6,ിW ഏ;=Hം ആ3ാി;
Uീിി=െ>Hം െ'.

Tി; അ ിµി;=ാ+ം

10

ഔേ+ാB/1 +ം ിPCോെ ിിI?ാHR
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േ!ാlി8ൊFിO . അEെ ിEF അെ
േ Ufിെ 7 W
ി; ഉ\ിPാaിാO
ഇNBം.

14

ിിെ ാ?ം േjCാ ി ിa
jിേ=Yിാ; ിEF ാ#ാAാ+;
?j X/ിെ ആ3ാാ ൈാ3ാJ
ിE-െNേ?; ആി*1േ\ാ.

22

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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എോെ ആെ+ ി േE] എ1 ി+ിc
§ ിN*1.

9
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