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ോിBാോ, $െ& NാിHെ& േ;ിെ%ം

5

േ2 *ി2 ആാ1ിെ ൈെ1
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ൊ1*8p qാിി9'; ǌാ/ അ )െ&
ീിെ* ആ)ം &'േ;ാാ ~ം
qാQി, അ )െ& ;hX8p ഒ) 565ം
ി ാി%ം ഇPാെ ിDിി9'.

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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