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29

V<ാ> ീേ& ി-0ം ി5േ@ാ ,
അെ േെ േ ാLം ി &ിPQ.

7

ി5 േ/ ീ !ാിാേ{ാ/PQ;
േ+ാെ 0െ'< േ ാLം ി<ാr.

30

ി5 ഒP േ ാL"ം െ)ാI (LോU ീ
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?~ 8െC ആ+ാംൊb അ- ഉ&ീി59;
$ാാIിെ ീv അ> &ാം
െ)s9.

18

ീ ിാMാPെC &ാ ോ #0ാ Iിെ
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23
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അ9 േി Cിോ െ){ി<െBി ,

2

ിെ ാിെ ാ5ാ ീ :Uിേ'ാി;
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V<ാോU _;ിSേ&Oി.

4

ിെ ി9 ഉ["ം ിെ ിെ5 ി8ം
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അ ോ+&8ം /ി~ാIി8ം
ആ:9; അAെC ാ ീ;ി അCിിിിc.

PLMാേ, ǌാ> ിോU ിിx &[89;
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ª½Mാേ, ിേ Mാാ:ി> .

6

േ 'ി> , ǌാ> ഉ£~ാQ ംാി5ം;
എെ അ%െ Q[5/Q േി9 ആിി5ം.

7

എെ ാ  ം ംാി5ം; ?~
അ% 5 അെ['ാ:9.

അ അെ &ിCിx }ം$ിx, VCാെ
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32

ആാ േ, എെ ാ5 േ<ൊ ി> ;
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ൊ´ാm ഉ[\/ോ ാXംെ;> .

ീ ിാMാPെC # ാ േkാLാ:9;
?~MാPെC # ീെOോ 0ം^ം Pം.
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O8b.

15

12

അ9േി ാം ി5/> അ kം
ി5ം! ാം ി2ാ> േ&ാാIോ ി0ാിി5ം.
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?P&ാിോ അ> ിO ി%ി59.

3

ഒP (L(ം ?~ ൊb oിെ'Uിc;
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_> ോ&ി േ0ാL jം #-Iി59. ?P&ാി
േ jLിെ'Uം.

18

അ234ി േ0ാL jം അാ
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അ%ം അെCxൊാ ിേിാ8ം എ¨ം.

1

V;ംി< C5/> േjÁെ അേjLി59;
!ാേIാUം അ> -5ം9.

1

+േIാUVCി ഒP ീU ി[െ
ാ^േ0ാIിpം jo ോUVCി ഒP LXം
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ഒ9 ാി5/Q അ%ിം ി5ം.

(Lെ ാിെ ാ5 ആD_a െa"ം
!ാIിെ ഉ[" ഒRVa േ ാUം ആ:9.

5

Âാ> േ ാLം ാtം അേjLി59;
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െ Dി /ാ59.

30

േ+ാെെ ിെ !ാ"ിc, 34ി8ിc,
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ീ-nOാkിൊb ാാ%ി&9 N ം
P9; ?ാ8a ാ" അoിെ (r59.

7

ª½MാPെC ാിെ ാം _Ckെ ാ
ǌാ9 ിC5/Qേ&ാെ.

16

ി5 േ > ി;ിാ േb/േ ¿ിാ";
അ%ിം ി[fി< -Wി'ാ> ഇCPQ.

8

ª½9 $ാം ൊU5/Q ിXി 
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ª½െ5[ിx അ%ിം # ാ8b.

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..

ാ

27

 േ ം

19

13

Dിി േി ഉb, െ Pി ിം+ം ഉb
എ/ിെ Cി> &[89.

7

ി9 ാ> േ > ;8ം )ി;ി89;
ിaേ/ാ ൈaെ ാെ8ം »ം.

14

 : }Dി5ിി എ/േ&ാെ Cി>
ിCി ിി89.

8

VUി;8/ &Oി8ം ാU ി<Dp/ (L(ം
ഒPേ&ാെ.

15

Cി> െ ൈ ിി m9;
ാിേ5 ിിെ ൊbP/Q അ9
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എUmൊ ; &ീ5 േി
ഉIാ ിാ:/ോU &Xം ാ\.
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ി59.

3

4

 േ ം

20

ാി5/9

5

?~Mാ- ാം ിിS[ി8/ിc; േ+ാെ
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ോ~ിx എെ ൈ Iിെ ാെI
ീി'ാ(ം ം^ ി Pേ .

10
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അോ ഈ _[8െC ¨ എt ഉ/ിി59 -- അPെC ി എt
െ&ാിിി59 --

14

23

(Lെ ^-]ം അെ ാÛി8ം;
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ആ+ാ"ം ോIി 5 ഔ+ി8ം
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ൊUPQ.

25

4

ീv :Cി5/Q ാാMാ-5ം ൊaPQ;
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$"ം +ി8ം അAെC ഉU; 0ാിാം ഔm അ eിിിU9.

26

അ !ാേIാെC ാ Q[59; 8a
ഉ&േ ം അAെC ാിേM ഉb.

5

അ- :CിSി< ിം [9േ&ാ:ാ(ം
അി~MാPെC ാം [ിxാ(ം ഇCPQ.

27

ീ<ാPെC െ&Pാം അ 6Oിx ോ59;
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