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ഔ4!Gം അ>ിെ c!ാെ ഒ$
$&^ാെ5 WGം െXdാ അ>ി'
അെ അെ- jീ#^ം േ.ാേ1
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&ാ^ാBം Cി@ാ' $േLാ7 അ"
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13

അ' $േLാ7 ഏി ോ!ിെ!ാ2
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$ം; അെ- ൈ ി<െS ിx ീ<ാെ
ഇി1 Z എ` എ" ി<71 അcിാം എ"
#c[.

4
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#|!െS ൊ2" )ി1 െി അGെ>
ി>ാ!െS അGെ> അO!ി" ീി
>!ിെ!ാ2 േ#ാWി' .

19

േy58-േെ4 േ.ാGെ> െ#5ി
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.ാം.ാം െXdZൊ2 jം ി#ിV:

8

#ിെ േ.ാGെ> െ#ം എOb )ിി
െ@ി' ; ി<7 അ" Rാി5ാി
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അോO:

എ ാ േിെ- ാ1 ൈെ!ാ7ാ'
j5ി" ªി:ാെ: അ:, ǌ<71 ഒ$
ാjാz േDം

20

f jാിെSGം േ#ാെ ǌ<=ം
ആേ)ി" ǌ<=െ> ാjാz ǌ<െS
3ി!Gം ǌ<71 ാാി cെ@OGം
ǌ<=െ> G<െS >bGം േDം എ"
അ4 #c[.

21

േ j5ിെ- ാെ!:ാം േx
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$&' ഇ:ാി$"; അ' എ:ാെ!ാ=ം
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െ%ംോ$ാ' േ#ാW yാ!ാ5ിെS
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kDി!െ@$െ> ഇ>ി അ41ം
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േ െÃാോO: ിെ- #!
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ൊ2" ൌിെ- ULിെV. ി!ാി
0kിV െQിി1 Z ഇാ; ി"ൊ7;
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എ ിോO{െ> ³jാBിിിി"
ഇc<ി$ ഒ$ RാXBDെ5 ാ¤ം; അ4
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 ിxേ)ാ എ" േXാിV. അി" േ.ാ:
അ' ാാ<=െ> ഇ>ി ഒSിQിി1"
എ" അ$SിെQY.

23

അ4 ഔ>ിെQ" അിെ>ി" അെ
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Bിൊിെ ാേyി" േെ #ാSം ഇc<ി;
ാേy8 ിാി7 ഒെ!Gം ാ.ാിോO:
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ീോി േ.ാGെ> ോ.ിാി$
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ിേ!Dോ? ഒി!ം അ$Z; േ.ാാD,
അെ- ിെ ഒ$ ോzം ിb ീeി:;
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െ- അO! േX4bൊം.
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ǌാ' ൌിെ ാjാാി ാCിQിാ
എി1  ാ#ാിി1"; അ' എെ
ിxാcിിി1"; എെ- ¢െS
ി5ിQZി:. ഇിi േി"
ാി; അ' ാHി UeAം േ.ാോO
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േ ൌിെ എിേ¢ാ' അിാb
എeേ 6േ@ാ7 ൌ 4േി എ5ിെ"ം
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േ&U%െ ǌ<7 ി4Ýാ!ി!S[
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േ.ാ ിെ Gം ിsാേിെ
ാj¨ാbി" %ി!Spിി1".

27

#ിെ േ േ#ാWാ' ിിpേ@ാ7 അ'
അെ- ിiിGെ> ി= #ി>ിV ിV; അZ
ീcിേ@ാി.

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..

േ -ഒ

16

ാം

ം.

28
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%ിെ cിpിിെ! ീ അെ1cിV
എHേ5ാSം ഃvി1ം? ൊLി ൈം ിെcV
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ൌിെ- {െ> േ#ാി$".

15
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െ- േIാ$െ> ാം െXാ:ി ാീിെ #ിV.

44

െ ി ' #ിെ Gം ാീിോO: ഇേ<ാx ാ;
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അiം െ#ാ$Zാ' ി1 Rാãിി:; ീ yാ'
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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..

േ -ഒ

ം.

50

അ' ി¥ീ¤. ഇ<െ ാീ8 ഒ$
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ിAം എSിAം ആW"േ:ാ എ" #c[.

24
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ൌിോO ാീിെ1cിV ÎDാി
ംാിV#cpZ: ാjാz െ- Ëാ
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ൊ%ാെ" അ' #cpാ അ>ി" |3ം;
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ോാാ' അcി[.

34
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yാ!ാെ- #! ൊOb: #D5ിേ1
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[േ#ാി.

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..

േ -ഒ
42

21

1

2

ാം

ം.
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ൊ2െX"; ാീ8 4ä5ി ാിQ
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ൌ Çfം ി1 െ- ËIാോO
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ഇേ ാ അ$െ> ോÃ7 എH അmിം
|ാിി1ം എ" #c[.

7

8

9

ം

10

3

6

േ

23
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{xെx)ാ!ിിി1". എെ- '
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അ" അ@zം ാ=ം ൊO!Gം അ" േ)ി
ൈേ5ാO േXാി!Gം െXdിാ ീGം
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7

ാീ8 െീി  ിി1" എ" ൌി"
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ോ.ിIാെ ൊ എ" ¢ിV.
എോാ ോേB8 െX" ോ.ിIാെ
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ാോ' $ി ആി$".

25
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)cി[ൊ7. ീോ എി1 RാD.ാി
$bാ' േ>ി>1".
േ.ാ എി1ം ി1ം േ ാം
ിmി!െ; േ.ാ എി1േ)ി ിേ ാO
Rിാം െXെ; എ ാ എെ- ൈ
ിെ-േ ീeി:.
} }ിി" cെ@O" എ േ:ാ
#CെÈാ #cG Z; എ ാ എെ- ൈ
ിെ-േ ീeി:.
ആെ േ>ിാW" ിsാോjാz
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#ിെ അ' ാീിോO #cpZ: ീ
എെ !ാ7 ീിാ' ; ǌാ' ി1
ിIെXdി" ീ എി1 I #ം
െXdിി1".

1

േ ിV; ിsാേ ഒെ!Gം ഒ$ിV{>ി
അെ1cിV ി#ിV, ാി അെീി ിെ അെ അ>!ം െXY. ാീ8
cെ@x #ാാ' $ിി േ#ാി #ാ4b.

2

4േി ാ#ാU% ഒ$ ാോ'
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TിVേ#ാിി1"; അോ
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ഉ)ാി$ ൊെ!Gം ǌാ' െEെേ:ാ
ാ5Z; അെ-  ഒ"ം ാDാെ
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ിXാി1 $ം ാyാിെേ@ാെ ആെ.

27

ഇേ@ാ7 jാെ- അO! അ>ി'
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$ിി  ിി1" എ" w.ിV.

4
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അyീാി ാീിോO: ൈം ിെ- ിെ
ഇ" ിെ- ി ഏ¢ിQിി1"; ǌാ'
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േXാിQി" ാീ8 എെ- oം േ ,
jാാ ാjാേ എ" #c[.

18

jാ' ഇ<െ അ>ിെ േ>ി>1 Z
എ^ി"? അ>ി' എ` െXY? അ>ിെ- #!
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േ.ാGെ> ULാെ #ി!െ@ിി!െ. ീ
േ#ാി അൈ<െS േി! എ" #c[
േ.ാGെ> അാ5ി എി1
#iി:ാാWംTം അ4 എെ ഇ" cb
%ിിി1".
എെ- ം േ.ാGെ> ULാെ ിb
ീC$േ; ഒ$5' #4Å<Sി ഒ$
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>5ിZി:; അZൊ2 േ.ാ ഈ ാം
ഇ" ിേ ാO െXdിി1".

19

േ.ാ ിെ Gം ിsാേിെGം
െ ി $െ> ി ഏ¢ി1ം; ാെS ീGം
ിെ- HIാ$ം എേ ാO{െ> ആWം;
ിsാേ#ാSെ5 േ.ാ െ ി $െ>
ി ഏ¢ി1ം.

20
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െ ി R!Iാ4 അോO #c[.
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ആ.ാം Cി!ോ െ%ം W>ി!ോ
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അോേി ഉ%41ം◌ം
ിേôാ5ി%41ം◌ം
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എOb ാേyി ൊ2" അിെ>െV
.ി@ിV.

13

അ$െ> അ¨ിെS അ4 എOb ാേyിെ
#ിÇk5ിെ- Çി WCിQിx; ഏe ിം
ഉ#ിV.

33

േ

ം

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..

