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#yോ എെ ^_9Kി% എി) zേKQം
n{ാD NാിJൊd ിm ോെ0E
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ിിോ/െ0 ഇിാD എി) ാം,<d;
അ1 അ 6##േEാ.

24

എ2ാ% ǌാD 6ി% ഇി)21 ി9:
ി#ി6ം ഏെP ആQം.

25
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ഔോn6D RIW#E #'െ W>ം
/െ0 ോേWം.
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ǌാD ോ ം ി9േKാ Pp1േ ാെ
അേ ിിെ Qി8 Q¯Kാി
0)8 എ8 ഇോ: ംൊd P<8.

12

ാoി% ഇിാം ´(ിി% ഇിാം
¥(ിTl അNിാം എEാം ǌാD
QീിOിി)8.

19

അnെ0 അാം ാQം; അnെ0 ൈം
; ാ ി% അ)ം #ാം േ ാ88;
അ #ിി&'1 \ിIി)8.

13

എെ2 Q¢ാ)2D TാIം ǌാD
6ി8ം # ിാe8.

14

എ7ി&ം എെ  ി% ി9: /AാX
ാWിO1 2ാി.

20

ിkാം

 േം

3

േ2

4െ0 െ ൗ Rേ#ാ R°6ി% ആe8; അിെ0
ി8 6ാാ േി ,ി ാാി
nം എ8 ാം ാ6ിി)8.

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

ി േം

15

ിിിേ, "ിേQ.േVാ.W6ിെ
ആംN6ി% ǌാD #ോി%ി8
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