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ി1ീോ: =ീം, അാീം, ൊ)ീം,
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ഏോgwJ&ാ.

1

ി1ാേിെ$ %&ാാിU: ^േ) ,
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19

അ)ാ ിpേdം ാേ) എാിെ
?ിി9; അS അ< Nിെ gി9.

20

N- ഊിെ 7ി8ി9; ഊി െ)േിെ
7ി8ി9.

21

അിെ$ േdം െേ1ാ 'ിൊിെ$
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ോ ൊ-െJാിെ$ അ8ാ ിെ
7ി8ി9; േെJം .ാിെ 7ി8ി9.

45

.ാി4െ5  ാോ . ാോ
െ)-iിെ$ അ8ാി;<.

46

ാേ)ിെ$ െ8ാeിാ ഏ"ാാാെ4ം
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അെ$  ോാ; അെ$  അാk;
അെ$  അ-jാk. അെ$  ോPാം;
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അ´ിം JOി[ാ·ാ* അ;െ5 െ[ാം
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േ?-ിം എlിിിu ഇെNാ7ാാ ി¤ീാിെ$ ാn
അിെ5 െ< അ;െ5 05ാെO4ം അിെ5
ഉാി; െ]െ4ം ആÀി9, ഇ<െ
അ-uം ി-µാം ;n4ം അിെ5
െ5 ആeി 0eSu േp* ഉrUൊR
അ-uം ?ം ?ാ-J4ം െ.
ിെോാ ഇി* അÁേ?, ിി4െ5
%&ാാ, െ?ാk, െ-jാk, െ"ാാk,
ഉcീേ* എ ീ &ാോ0െ5 േീ-?Iിേu ാ%െ.
അ- അാേി* ാ5ിേ8ാി;
ി}7െ െeിെJാ< ഇ<െ അിെ5
?ാ-uം<.

ി1ാേിെ$ ആ7ാാ ^േ)െ$
%&ാ:--അേ[ാ ആ7ാ ; എ¶ിം
അ െ$ ?ിാിെ$ jെ
അ§¥ാJിUൊR അെ$ േ7Âാാം
ി1ാേിെ$ ാ ോേ"ിെ$
%&ാ-uം tി9; ംാി
േ7Âാാgാം എÃാrU[.

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

ം

19
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അെ$  ോാ; അെ$  ഇോ;
അെ$  േ; അെ$  െ¡Pാി.
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ൊിെ$ %&ാ: അെ$ 
അ.ീാാ); അെ$  ോ; അെ$
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26
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%&ാ: േ'-ോം, ൊ, ൊി.

%&ാ: Oി, {ി.
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qിpgാൊെJ4ം ി1ാേി<േി
gാ¯ിം ;nാം ിിJെ8eി;<.

50
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ൊn. ംാി അ-uം ിeി
?eoS ആെ ?ിµ<.

61
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അ;െ5 ോ&ാാ ൊി4െ5 %&ാഇ5ntാ'nി<; ീി4െ5  ഏPാ ;
അ അÄി4െ5  ; അ Jിെ$  ;

63

45

അ )ാിെ$  ; അ
അാിെ$  ; അ ി*Jീാിെ$
 ;
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64

46

അ അംി4െ5  ; അ )ാി4െ5
 ; അ ാെിെ$  ; അ
Oി4െ5  .

ി1ാേ*JS ഈ ?eoം
േ-uം ൊn.
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േ'ാ%ിം െ)ാീ Jെ5 േ'ാ%ിം
േ?- ?i½ിിu ഈ ?eoെO ീeി
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അ േി4െ5  .

Åiം

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

7

ാം

ം

66

ൊ Jെ5 ി SേJാ എീം
േ'ാ%ി* Su അ´ീാ ?eoS
ഉാി;<.

67

അ-uം, േ¶'Oാ എീം
ാeിെ െേ3mം Åiം േ'െ;ം
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േdം Suം ൊn.
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4
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6

െ)ാീ: േ), േ)െ3, െിേ*
ഇെ {<േ?.

7

േ)4െ5 %&ാ: എേ)ാ , ഉcി,
ഉcീേ , െീോ, ഈി ഇെ
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ൊി %&ാി* േdmr-uം െG=
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െേോnം

80

'ാ േ'ാ%ി* 'ിൊിെ ാോnം
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ൊ, േPാ , -ീ, അീാ".

11

ഇെ[ാ;ം െീേിെ$ %&ാ;
?ി¾tSu &ാ;ം
?ാÀാിാി 4¥ി< iെ8ാ
J ?5േp- ?ിോിി;േ?.
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ോി4െ5 േ?- 3ാ എ< ആി;<;
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ോ"ിെ$ %&ാ: , -േ
fാ , േ)ി, ി6ാ,

െ",

ി?ാ, ോാ; എ
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ോ&ാ-െJിെ ?ാ-n.

33

േ- ീിെ 7ി8ി9, ീ ൌിെ
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ോാPാെ$  െീാ ; െീാ* ീ3െ
7ി8ി9.

10
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ോ&ാ;ം ആെ ആിെl?Uേ?.
ഇ- ൈാിെ §Íd4െ5 േെu
)ªgാÇ&ാ- ആി;<.

14
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ി1ാേോ െ"ി;െ5 maി*ി< ഔ5ി
'ി*േ)ാ?-Iി* ി&ാാി ീ£.

2
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ോാPാെ4ം അ)ീാാ)ിെ4ം *
Jീfെ4ം െeിെJാ<.

3
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ാ¿ിr ി1ാേൊെJ4ം ി
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ഇെ ൌ* ോോ െ അിÀം
േUാ4ം ോ4െ5 ം
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23

േ ം

13

അ അ~mം െ?ാJmr ീ-åാാോ;
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30

എീി* ?ാÀാിOാി െ5
?ി¾tOി* Èിെ8eാ
ഇ;?ിാിെÙ േ?.

31

െ 4െ5 ?ാിേ'ാ%ി*
?ിെ°ാിംേ?. ാീിെ ാ7ാാuാ
െേ[ി< ഇെ േ?;േ?ാി iിpി;<.

32

ിcാ3ാ-jി* ി1ാേ* ഇ U െേjoം
എ< അiിാ J°ം ാ&ാാ
&ാ- ഇ;േ?; അ;െ5
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ിെ½ാlേaാS അിെ 5< ാ¿
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ിSu .kം ëെ5 ൈാ
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ോ&ാ;ം അോ0െ5 * ir
?eoOി* ?ാ-uം
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ം)െ4ം അ<r െ4ം
അി9.

1
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ാീേ , െീാോ, െീേ , ഉ ി,
എീാ), െ)ാാk, ോk, ിPാk,
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എ[ാി1ാേിെ4ം െ^േി*
0eി;ി.

4

ാീ അോെ$
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ോ%ം െേjി< ആം
ിിpെെ ാ :

8
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അ_ാാോ അ െ ിkം
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ോ;ൊRr അി* ിu<;
ോ4െ5 ിെ?eോ ി ീSu
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േ എn.

8

ീ ി9 എ[ാി5nം ǌാ
ിേ ാ0െ5 ഇ;< ിെ$ êJെO4ം
ിെ$ maി*ി< േðി9O½ിിu<;
:ിിr ാ&ാ;െ5 ാംേ?ാെ ഒ; ാം
ǌാ ിu ഉാuം. ǌാ എെ$ 7ാ
ി1ാേി< ഒ; »ം qി9ൊJ4ം
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ോ&ാാ ോി&ാെ4ം
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െb! mാി േ?-ിം ?i½ിിu
േÂ&ാെ4ം അെ$  എേ umrU
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എെ$ ? എnO½Uേ?ാെ അോ
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ൊR<.

8

േെിെ$ ?eoOാ ി)ാി*
ി<ം 0ി*ി<ം അ´ി ാ6kം
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ആാ* ോേ, ീ േ ൈം; അ5ി<
ഈ &െ ീ ാyാം െിിu<.

10

അ ാീാ7ാിോ ം ോി8ാം
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ോOിെO4ം ാqിാിം ാാെO4ം
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ഔോ ൈ0 ആiാിം ഔോ ാി<
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ാീ ഒ- ാോ: ഈ Oിെ$ »n
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ോാ'ം ാ´ാാ'ം ി9
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ഏqി9ൊ8ി . എlേ qി ; ോ4െ5
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%&ാ: എൊാ, ീ.

22

അി* ഇ;?ിാാിം േ?- ോ4െ5
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ൊ, ൊി എ ീ Àgാം uOാി
ിtാ'ി9.

25
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െോീി<ം

28
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ോാ'െO അ-8ിu Uം

14

?ിാേU )ി*െ'uം ?ിാiാേU
ഇേ.ി<ം

15
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ോ&ാാ അോെ$ %&ാ;െ5
ാkം ിാിu Uം െ .

16
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24

ഉcീേിെ$

25

ാീ, ീ34െ5 ോ ി ാk:
ി ാിെ$ %&ാി* െ3-jാk.

26

ൊി4െ5 %&ാ: Oി, {ി, ാിെ$
%&ാ: െ)ോ.

27

ൊി4െ5 %&ാ: ാി*ി<Eിp
െ)ോ, ോം, ©, ഇ_ി.
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Oി4െ5  എൊാ; അ<
ഉാി[.

29

ീോ: ീിെ$
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ാം

1

അോെ$ %&ാ;െ5 uേOാ: അോെ$
%&ാ: ാാ), അ)ീN, എൊാ,
ഈPാാ.

2

ാാËം അ)ീNkം അ;െ5 അ8< mെa
ി9േ?ാി; അ-uം %&ാഉാി; Uി[; അUൊR എൊാ;ം
ഈPാാ;ം െ?ൗോിം 5ി.

3

4

5

6

7

ാീ എൊാിെ$ %&ാി* ാോ,
ഈPാാിെ$ %&ാി* അീേെJ,
എ ി;ാി അെ അ;െ5 §Íd4െ5
migാം ിtാ'ി9.
ഈPാാിെ$ %&ാിrിെJാS
എൊാിെ$ %&ാി* അ´ിം
&ാെ UൊR എൊാിെ$
%&ാി* ?ിാ ?ി¾t&ാ;ം
ഈPാാിെ$ %&ാി* എ
?ി¾t&ാ;ാി ിtാ'ി9.
എൊാിെ$ %&ാിം ഈPാാിെ$
%&ാിം ി§¥»ിെ$ gwJ&ാ;ം
ൈാിെ$ gwJ&ാ;ം ഉrUൊR
അെ േtം 05ാെ ീeി ിtാ'ി9.
േി* െPേിെ$ ാ െjാാ|ി
ാ7ാി<ം gwJ&ാ-uം◌ം ോിാ
ാോJി<ം അ)ാPാിെ$ ാ
അീേെJി<ം ോി&ാ;െ54ം
േ;െ54ം ?ി¾t&ാ-uം◌ം maാെ
ഒ; ?ി¾tം എൊാി<ം ൊ<
ഈPാാി<ാി ീ U എlിെ9.

ാാേU

%&ാി*

%&ാ: ീ3; ീ34െ5

%&ാ:

%&ാ-

%&ാ- െെേ .

ഒ ാെ ീe െോാീ)ി<ം ാേU
ൊാി<ം
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{ി4െ5 %&ാ: Oി, ഏെ, െീോ;
ഇ- ?ി¾tം ?ി¾tാി േി4െ5
%&ാ.
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അ;ം അോെ$ %&ാാ െ5
ോ&ാെേ8ാെ േ ാീ ാ7ാി<ം
ാോJി<ം അീേെJി<ം
ോി&ാ;െ54ം േ;െ54ം
?ി¾t&ാ-uം◌ം maാെ അU
?ി¾tി* ഔോ  ാാെ$
ഇOോെേ8ാെ േ ീeി.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

േ ം

25

ാീvം ോ´ി?ിാ;ം ി ം, ീo,
ൈാOം എ ിൊR gിu ാ
ആാ"ിെ$4ം ോെ$4ം െb!െ$4ം
%&ാെ §ÍെdJാി േ-ിി9; ഈ
§Ídി* േ െ;െ5 ം3ാിU:
ആാ"ിെ$ %&ാോ: ാ7ാിെ$ qാ*
gിp ആാ"ിെ$ ീി* ആാ"ിെ$
%&ാാ ©, ോേ", െPാk,
അോ.
െb!ോ: ോെ ാ÷ി ിu ി*
ി ംൊR gിp െ5 ?ിാാ
െb!െ$ ീി* െ'ൊk, െി, െjാk,
)ാk, ിPjാk എ ിെ െb!െ$
%&ാ- ആ േ?.
ോോ: ËJീാk; ാk, ഉcീേ ,
െGേ , െീോ, ാk, ാി,
എീാPാ, 'ി*ി, ോംി-ഏെ,
ൊെ)Jാാ, േ[ാPി, ോPീ,
ീോ എ ി- ോെ$ %&ാ.
ഇ- എ[ാ;ം ൈിെ$ Oി*
ാ7ാിെ$ -ാ ോെ$ %&ാ.
അെ$ ൊù-േി< ൈം ോ<
?ി ാ %&ാെ4ം {< %ിാെ4ം
ൊി;<.
ഇ- എ[ാ;ം ൈാിെ §Íെdu
ൈാOOാം ീoOാം ി Oാം
ോ4െ5 ആി* ം'ീി ാി
ാാെ5 അ8െ$ ീിം ആാ²ം
െb!ം ോം േെ ാ7ാിെ$ qെu
ീിം ആി;<.
ോേu ം'ീം ൊ അtാം
gാ?ിp ി o&ാാ;െ5
ോ&ാ;ാി അ;െ5 ം3
ഇ;െÒ?െ.
ാാെ5 ഉോ'Àം ി¯ിേJി<
അ- െiിം ിം ã;kം ിdം
ഒ;േ?ാെ ീeി.
ഒ ാെ ീ ആാ"ി<േി ോേ"ി<
<; ാേU െ'ാി< <; അം
ോ&ാ;ം അെ$ %&ാ;ം 05ി
?ÐRേ?.
{ ാേU ©ി< <; അം
ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

%&ാ;ം

26

11

ാാേU ി1ിu <; അം
ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

12

അാേU െPാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

13

ആiാേU ËJീാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

14

ഏാേU െേെu <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

15

എeാേU െjാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

16

ഒaാേU ാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐR േ?.

17

?ാേU ിെിu <; അം
ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

18

?ിൊ ാേU അേി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

19

?ÐാേU )ാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

20

?ിµ ാേU f)ാേി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം05ി ?ÐRേ?.

21

?ിാാേU ിPാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

22

?ിാേU െീോി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐR േ?.

23

?ിാiാേU ാി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

24

?ിോേU ൊെ)Jാെu <;
അം %&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി
?ÐRേ?.

25

?ിെeാേU ാിu <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

26

?ൊaാേU േ[ാPിu<; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

27

ഇ;?ാേU എീാെPu <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

28

ഇ;?ൊ ാേU ോPീി< <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

29

ഇ;?ിാേU 'ി*ിu <; അം
%&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

30

ഇ;?ി{ ാേU ീോി< <;
അം %&ാ;ം ോ&ാ;ം05ി
?ÐRേ?.

31

ഇ;?ിാാേU ോംി-ഏെി< <;
അം %&ാ;ം ോ&ാ;ം 05ി
?ÐRേ?.

1

%&ാ;ം

%&ാ;ം

ാി* ാ*Jാ;െ5 uേOാ: ോ:
ആാ"ിെ$ %&ാി* ോെ4െ5 ാ
െേൊk.
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െേൊിെ$ %&ാ: െ3-jാk
ആ7ാ ; െീേ* ാ ; െ)ാk
{ ാ , «ീേ* ാാ ; ഏാം അാ ;

3

െോാാ ആiാ ; എോോോി
ഏാ .

4

േ ം
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ഔേ)-എോിെ$ %&ാ: െjാk
ആ7ാ ; െോാ)ാ ാ ോാ
{ ാ ; ാ3ാ- ാാ ; െPേ*
അാ ;

17

ിെJ ാി*J* ആ േ;ം 5െJ
ാി*J* ാെOാ ി< ാേ?;ം െെJ
ാി*J* ാെOാ ി< ാേ?;ം
?ാിാെJ* ഈRേ?;ം ഉാി;<.

18

?-)ാി< ?5ി½ാ െ?;ിി* ാേ?;ം
?-)ാി* േ Rേ?;ം ഉാി;<.

19

ോിം ൊ-jിം ഉr ാി*
ാ*Jാ;െ5 uS ഇ േ .

20

അ;െ5 ോ&ാാ േൈാിെ tÚാി<ം
ി§¥Jെ5 tÚാി<ം േ*
ിാാി;<.

5

അ.ിേ* ആiാ ; ിcാ3ാ- ഏാ ;
െ?]െPാി എeാ . ൈം അെ
അിpി;<.

6

അെ$ ാ െjാി<ം %&ാ7ിpി;<; അ- ?ാ
ാിOാി; UൊR െ5
?ി¾tി< gാoിS ആി;<.

21

ൊെ$ %&ാ: ൊെ$ ം)ിr
േ'-ോ;െ5 %&ാ: േ'-ോാ
ൊെ$ ?ി¾t&ാ- െീേആി;<.

7

െjാിെ$ %&ാ: ഒ«ി, െ"ാേ ,
ഔേ), എ*ാ)ാ;--അെ$ ോ&ാgാÇ&ാ- ആി;<--എീN, െ3ാk.

22

8

ഇ- എ[ാ;ം ഔേ)-എോിെ$ %&ാ;െ5
0eിr; അ;ം %&ാ;ം
ോ&ാ;ം §Íെdu
അിgാÇ&ാാി;<. ഇെ
ഔേ)-എോി<r- അ?ിRേ?;

െിേിെ$ %&ാ: േPാം; അെ$
ോ ോേ ; ഇ- ോ4െ5
ആിെ tÚാി< േ*
ിാാി;<.

23

അ6ാ, ിാ-j, െേ_ാ,
ഉcീേ- എ ോ:

24

ോെ4െ5 ാ േ'-ോിെ$ 
െGേ* tÚാി< േ¼ിാാി;<.

25

എീേെി*ി<Eിp അെ$
ോ&ാോ: അെ$  െ)ാk;
അെ$  െjാk; അെ$  ോാം;
അെ$  ിÀി; അെ$  െോീ.

26

ാീാ7ാkം ?ി¾t&ാ;ം
1ാ´ി?&ാ;ം ാ´ി?&ാ;ം
ോ?ിാ;ം ിേിp ി§¥Jെ5
tÚാി<ം െോീnം അെ$
ോ&ാ;ം േ*ിാാി;<.

27

4¥ി* ിeി ൊrി* ി< ോ4െ5
ആം േേ?ാuാ അ- അെ
ിേിpി;<.

28

-ാ {േം ീിെ$  ൌം
േിെ$  അേÌ;ം െ^4െ5 
ോാËം ിേിp ിേിJം
െോീിെ$4ം അെ$ ോ&ാ;െ54ം
ിാoി* <.

29

ിാ-jി* ൊkം അെ$ %&ാ;ം
iെ4r gിu ി1ാേി* gാoിം
ാാ´ി?&ാ;ം ആി;<.

30

െേ_ാി* )ാkം അെ$
ോ&ാ;ാി ആിെl gാÇ&ാോ-ാ ിJെ ?5ി½ാ ോ4െ5
ാി<ം ാ7ാിെ$ §Íെduം
ി1ാേി* േ*ിാാി;<.

9

10

െേൊി< gാÇ&ാാ
ോ&ാ;ം ?ിെേ?.

%&ാ;ം

ൊി %&ാി* ോെu %&ാഉാി;<; ി6ി  ; ഇ
ആ7ാെ[¶ിം അെ$ അ8 അെ
ാJി;

11

ി*Jീാk ാ , െ)ാk { ാ ,
െ3-jാk ാാ ; ോ4െ5 %&ാ;ം
ോ&ാ;ം എ[ാം 05ി ?ിµ<േ?.

12

ാി*ാ*Jാ;െ5 ഈ uSu, അ;െ5
&ാ-uം േ , ോ4െ5 ആി*
§Íd ൊ െ5 ോ&ാ-uം
എ േ?ാെ ഉോ'S ഉാി;<.

13

അ- െiിം ിം ഒ;േ?ാെ
?ി¾tം ?ി¾tാി അU ാിി<
ീeി.

14

ിെJ ാിിെ$ ീ േൊി< <;
?ിെ അ- അെ$ ാി ിേmr
ആോJാാ െ3-jാി< േി
ീeി; അെ$ ീ 5െJ ാിി< <.

15

െെJ ാിിെ$U ഔേ)-എോി<ം
?ാിാ4േ5U അെ$ %&ാ-uം◌ം

16

mr െ?;ിJ* േ[െ3
?5ിാിി ിെ ?5ി½ാെi ാിിേ$U
§8ീി<ം ോെuം <. ഇെ
ാി ിെ ാാി;<.
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1

ാം

ം

െേ_ാി* ംാ4ം
ം)ംം)ാ4mr െേ_ാ-uം
െീാk ാി;<; ാീിെ$ ാ¸4െ5
ാqാം ആി* അ;െ5 
അേdിpേ8ാS അ;െ5 ഇ5ി* 'ിൊിെ
ാേി* gാÇ&ാെ R.
അെ$ ോ&ാാി gാÇ&ാ;ം
?ി¾t&ാ;ാി ാിെl
േ?;ാി;<; അെ ാീാ7ാk
ൈിെ$ ാി<ം ാ7ാിെ$
ാാിSuം ^േ)- 'ാ, െ 4െ5
?ാിേ'ാ%ം എ ി-uം േ*ിാാJി9.

ി1ാേ* %&ാ- ആെO°gാം
?ി¾t&ാ;ം 1ാ´ി?&ാ;ം
ാ´ി?&ാ;ം ം¢ിെ
ാOിം ാാം ി4ം േ?ാ4ം
െ³ അU uെ5 ഔോ gിിം
ാ7ാി< േ െേ?ാ അ;െ5
gാoിം ആെ ഇ;?ിാാിം േ?.

2

ഒ ാം ാേur ഒ ാം uiി< േ*
ിാ Äീേിെ$  ാോെ)ാം:
അെ$ uiി* ഇ;?ിാാിം േ?.

3

അ േ?െcിെ$ %&ാി* ഉrം ഒ ാം
ാെ ോ?ിSuം ം
ആി;<.

4

5

ാം ാേur uiി< അോാ
ോാി േ*ിാം അെ$ uiി*
ിYേOാ gാoി4ം ആി;<. അെ$
uiിം ഇ;?ിാാിംേ?.
{ ാം ാേur { ാെ ോ?ി
ാ ോിാ െോാ4െ5 
െ)ാാk; അെ$ uiിം
ഇ;?ിാാിംേ?.

േ ം
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ഒaാം ാേur ഒaാ
െ)ാീി* അാേPാPാ അ)ീേെ;
അെ$ uiിം ഇ;?ിാാിംേ?.

13

?ാം ാേur ?ാ -ി*
െോ"ാാ ാി; അെ$ uiിം
ഇ;?ിാാിംേ?.

14

?ിൊ ാം ാേur ?ിൊ ാ
എീിെ$ %&ാി* ?ിാേPാാ
െ)ാാk; അെ$ uiിം
ഇ;?ിാാിംേ?.

15

?Ðാം ാേur ?Ðാ
ഒ«ീേി*ി<Eിp െോ"ാാ
െ*ാി; അെ$ uiിം
ഇ;?ിാാിംേ?.

16

ി1ാേ*േ'ാ%െ5 &ാ: ^േ)uം gw ിÀി4െ5  എീേെ;
ിെോ-uം 34െ5  െ"ാk;

17

േ-uം െ{േിെ$  )ാk;
അോ-uം ാോ;

18

െNെu ാീിെ$ ോ&ാി*
ഒ;ാ എീN; ിcാ3ാി< ീ3ാേിെ$
 ഒ6ി;

19

െG=< ഔ)ാിെ$  ി`jാk;
Fാിu അ1ീേിെ$  െീോ;
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എെ$ ാ ോോെ ി1ാേി*
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4

ആtിിെO െ?ാ<ൊR േU
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?i½U: )െ8 ൈ´ം 2R gി9ൊS; tെ85;U, ûിJ4ം അ;U;
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ാീ ാ7ാkം അം ോdി9.
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ാ7ാാി;< ാ-ാി.
ി1ാേൊെJ4ം അെ$ ാu േeി9.

24

gwJ&ാ;ം ീ&ാ;ം ാീാ7ാിെ$
 %&ാ;ം ോോ ാ7ാി< ീെ.

25

ി1ാേൊെJ4ം ാÒെ ോ
ോോെ അം ¼െ8ി,
ി1ാേി* അ< mùാി; ഒ;
ാ7ാി<ം tിpിeി[ാ ാ7ി4ം അ<
±ി.

26

ഇെ ി ാി4െ5 ാ ാീ
എ[ാി1ാേി<ം ാ7ാാി ാoി;<.

േ ം

30
27

അ ി1ാേിെ ാoാം ാqU
ം¢ം ആി;<; അ ഏl ം¢ം
െേ_ാിം m8ി{< ം¢ം
െ^േിം ാ£.

28

അ  ാ Êെ ം ആ4Êം ´kം
ാkം ി½ാി ി9; അെ$ ാ
ോോ അ< ?ം ാ7ാാി.

29

എ ാ* ാീ ാ7ാിെ$ ആാം
അെ$ ാ7tാം ഒെJ4ം അെ$
?ാÀgിം അ<ം ി1ാേി<ം
അേOിെ ാ7Suം tിp
ാ'ിം

30

-ാ {േിെ$ ാിം ാPാ
gാെ$ ിം -ാ 'ാിെ$
ാിം എlിിിu<േ[ാ.
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