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1 ആിി ൈം ആാം ിം ി.

26 അ!g/ം ൈം: !ാം !hെC ijി !hെC
ാk Zാ/ം ^= െ! ഉ*ാS; അ0 OPിWX ിേ&Wം ആാിW- Y_ാ ിിേ&Wം
faB1ിേ&Wം 0lിിേ&Wം ിി ഇA എ5ാ
ഇ_ാ ിിേ&Wം ാെ3 എ$ ി.

2 ി ാാം ! ാം ഇ#$; ആി&ീെ ഇ#)
ഉ*ാി#$. ൈിെ+ ആ,ാ െ-ി. ീെ
/ി0ിൊ*ി#$.

27 ഇBെ! ൈം െ+ ijി ^= െ! ി,
ൈിെ+ ijി അെ! ി, ആmം
െnാി അെ/ ി.

3 െ1ി2ം ഉ*ാെ3 എ$ ൈം ി; െ1ി2ം ഉ*ാി.
4 െ1ി2ം !56 എ$ ൈം 7 ൈം െ1ി2ം ഇ#8ം
9ി േ0 ി/ി.
5 ൈം െ1ി2ി$  എ$ം ഇ#1ി$ /ാ:ി എ$ം
േ/ി;. < ാി ഉ=>ാി, ഒAാം ി ം.

28 ൈം അെ/ അ^cdി: !ിB) gാ!ി-/ാി
െ#ി ിി !ിYo അ ിെ! അCFി OPിെK
X ിേ&Wം ആാിെKY_ാ ിിേ&Wം
Kb/_`ിേ&Wം ാGി. എ$ അേ/ാp ി.

6 ൈം െ-B8െC േD ഒ# ി ാ!ം ഉ*ാെ3; അ6
െ-ി$ം െ-ി$ം 9ി േ0ി/ിാി/ിFെ3
എ$ ി.

B8ം TUിെ+ ിL29 ിി എqം ിLRKം ാSA KTUB8ം ഇ ാ, ǌാ. !ിB)S
Aി/ിS$; അ !ിB)S ആdാ/ാി/ിFെ3;

7 ി ാ!ം ഉ*ാFീ; ൈം ി ാ!ി. ീG- െ-ം
ി ാ!ി. ീെ - െ-ം 9ി േ0ി/ി; അBെ!
ംHി.

30 ിിെK KfaB)Sം ആാിെK എ5ാ Y)Sം
ിി b/ിSA K b/_`F)Sം ആdാ/ാി;
2
ം ഒെFം ǌാ. ൊpി/ിS$ എ$ ൈം
ി; അBെ! ംHി.

8 ൈം ി ാ!ി$ ആാം എ$ േ/ി;.
ഉ=>ാി, /*ാം ി ം.

< ാി

31

9 ൈം: ആാി. ീG- െ-ം ഒ# JKL MCെ3;
ഉNBി !ിKം ാNെ3 എ$ ി; അBെ! ംHി.
10 ഉNBി !ിKി$ ൈം ി എ$ം െ-ിെ+
M3ി$ OPം എ$ം േ/ി;; !56 എ$ ൈം 7.
B8ം ിി അ 6 /ം
11 ിി!ി$ Qം ിLിL- RKം ാിSA TUB8ം Oെ1/െ3 എ$ ൈം
ി; അBെ! ംHി.
12 ിി !ി$ Qം അ 6 /ം ിL- RKം ാിSA
TUB8ം Oെ1$; !56 എ$ ൈം 7.
13

< ാി ഉ=>ാി, VAാം ി ം.

2

ാ. ഉ*ാFി ിെ! ഒെFം ൈം േ!ാFി, അ6 എ:ം
!56 എ$ 7. < ാി ഉ=>ാി, ആYാം ി ം.

1 ഇBെ! ആാം ിം അിW- b/ാb/Bെ1ാെFം
ിo.
2

ാ. െbs ZTി ഒെFം ൈം ീ0േ=ം ാ.
െbs KZTിി!ി$ം ഏാം ി ം !ിT!ാി

3

ാ. ി*ാFി K ZTിി!ി$ം അ$
!ിT!ാ6ൊ7 ൈം ഏാം ി െ അ^cdി
uDീ/ി.

14 Wം /ാം 9ി േ0ി/ിാ. ആാി ാ!ി
െ1ി2B) ഉ*ാെ3; അ അCാ1B1ാം ാKം, ി ം,
ംX/ം എAി ി/ി2Yിാ!ാം ഉ െ3;

4 േdാാ ൈം ിം ആാം ി2 !ാ1ി
ആാം ിം ി2 ിെ+ ഉിി/ം: KിെK െbCി
ം
ഒ$ം അ6െ/ ിി ഉ*ാി#Aി5; KിെK
ഒ$ം Oെ12ി#A6ി5.

15 ിെ Zാി[ി[ാ. ആാി ാ!ി അ
െ1ി2B1ാി/ിFെ3 എ$ ൈം ി; അBെ!

5 േdാാ ൈം ിി  െvി2ി#Aി5; !ിKL
േK െbwാ. ^= ^ം ഉ*ാി#Aി5.

ംHി.

16  ാേ* ി$ Kി[േYി െ1ി2ം /ാ:ി
ാേ* ി$ Kി[ം \Y] െ1ി2ം ആി /7 Kി
െ1ി2Bെ1 ൈം ഉ*ാFി; !U:Bെ1ം ഉ*ാFി.

6 ിി !ി$ o ൊBി, !ിKം ഒെFം !െ!$.

17 ിെ Zാി[ി[ാ^ം Wം /ാ:ിം ാGാ^ം
െ1ി2െം ഇ#1ിെ!ം 9ി േ0ി/ി[ാ^ാി

7 േdാാ ൈം !ിKെ ൊCിൊ7 ^= െ! !ി0
9ി2ി; അെ+ VFി _ീiാ ം ഊ ി, ^= . _ീ^േdിാി ീ0$.

18 ൈം അെ ആാി ാ!ി !ി0ി; !56 എ$
ൈം 7.

8 അ!g/ം േdാാ ൈം ിS ഏെ!ി ഒ# േ ാ3ം
ഉ*ാFി, ാ. ി2 ^= െ! അിെC ആFി.

19

< ാി ഉ=>ാി, !ാKാം ി ം.

20 െ-ി _K_`F) M3ാി _!ിFെ3; ിെC ീെ
ആാി ാ!ി Y_ാ ി YFെ3 എ$ ൈം ി.
21 ൈം Kി ിിംaKBെ1ം െ-ി M3ാി _!ി
b/ിSA അ 6 /ം _ീ_`Fെ1ം അ 6 /ം
Y_ാ ിെം ി; !56 എ$ ൈം 7.
22 !ിB) 0Dി െ#ി OPിെK െ-ി !ിYി. ;
Y_ാ ി ിി െ#െ3 എ$ ി ൈം അെ
അ^cdി.
23

< ാി ഉ=>ാി, അeാം ി ം.

24 അ 6 /ം $ാKി, ഇ_ാ ി, ാ;faം ഇBെ! അ 6 /ം
_ീ_`F) ിി!ി$ ഉ1ാെ3 എ$ ൈം ി;
അBെ! ംHി.
25 ഇBെ! ൈം അ 6 /ം ാ;faBെ1ം അ 6 /ം
$ാKിെ1ം അ 6 /ം b/_`Fെ1ം ഉ*ാFി;
!56 എ$ ൈം 7.

9 ാyാ. Hംaി-6ം ി&ാ. !5 RKO-6ാ ഔേ/ാ
TUB8ം േ ാ3ിെ+ !pി _ീTUം
!& ി&െ1SYി- അYിിെ+ TUം േdാാ
ൈം !ിKL!ി$ Oെ1[ി.
10 േ ാ3ം !െ![ാ. ഒ# !ി ഏെ!ി!ി$ Yെ[;; അ6
അിെC!ി$ !ാW ാ{ാി ി/ിo.
11 ഒAാേ ി$ ീോ. എ$ േ/w; അ6
dീKാേൊെFം |}$; അിെC ൊ$7.
12 ആ േിെK ൊ$ േ/ാ\$; അിെC ~Wം
േaാേം ഉ7.
13 /*ാം !ിS aീേdാ. എ$ േ/w; അ6 Mw േൊെFം
|}$.
14 VAാം !ിS dിേെF എ$ േ/w; അ6 അ/ി$ ിേFാ;
ഒG\$; !ാKാം !ി ാw ആ\$.
15 േdാാ ൈം ^= െ! M3ിെFാ7 ോി ഏെ.
േ ാ3ി േK െbwാ^ം അ ിെ! ാ[ാ^ം അിെC ആFി.
16 േdാാ ൈം ^= േ!ാp ി26 എെgAാKw :
േ ാ3ിെK KTUB8െCം RKം !ി!S ഇംോെK
ിAാം.
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17 എAാ !& ി&െ1SYി- അYിിെ+ TUി. RKം
ിA#6; ി$A !ാ1ി !ീ /ിSം.

14 േdാാ ൈം ാിേ!ാp ി26: !ീ ഇ6 െbൊ7
എ5ാ $ാKി1ിWം എ5ാ ാ;faB1ിWംെ !ീ
ിFെ[3ി/ിS$; !ീ ഉ/>ൊ7 aി !ിെ+
ആാKൊെFം ൊCി ി$ം.

18 അ!g/ം േdാാ ൈം: ^= . ഏ!ാി/ിSA6
!A5; ǌാ. അ$ F ാൊ# 6N ഉ*ാFിെFാpSം
എ$ അ#1ിെ2.

15 ǌാ. !ി!Sം ീSം !ിെ+ g ിSം അ8െC g ിSം
9ി  iം ഉ*ാSം. അ. !ിെ+ K 0Sം◌ം; !ീ
അെ+ \ ിാ 0Sം◌ം.

19 േdാാ ൈം ിിെK K faBെ1ം
ആാിെK എ5ാ Yെ1ം !ിKL !ി$ !ി09ി2ി;
^= . അേS എ` േ/ിpെ$ ാyാ. അെ+ Oി
#ി; K _ീ_`F)Sം ^= . ഇ36 അേS
േ/ാി;

16 ീോp ി26: ǌാ. !ി!S ം a0Hാ/Nം ഏം
0Dി[ിSം; !ീ േ!ോെC Fെ1 Z ിSം; !ിെ+
ആcdം !ിെ+ H0ാിേ!ാp ആ\ം; അ. !ിെA H/ിSം.

20 ^= . എ5ാ $ാKി)Sം ആാിെK Y)Sം
എ5ാ ാ;faB)Sം േ/ി;; എ ിWം ^= $
F ാൊ# 6N 7ി3ിി5.

17 ^= േ!ാp ി2േ ാ: !ീ !ിെ+ Hാ/ െC ാS
അ^ /ിFം ിA#െ $ ǌാ. ി2 TURKം
ി$ം െbs6ൊ7 !ിെ+ !ിിം ി
ിFെ[3ി/ിS$; !ിെ+ ആാKൊെFം !ീ
 ോെC അ ി!ി$ അേdാTി ിSം.

21 ആാ േdാാ ൈം ^= $ ഒ# aാ!ിP
#ി; അ. ഉYBിേ[ാ) അെ+ ാ/ിെQ1ി ഒ$
എpL അ ി$ /ം ാം ം ിCി[ി.

18 Oം YFാ/ം !ി!S അ ി!ി$ Oെ1Sം; KിെK
ം !ി!S ആdാ/ാ\ം.

22 േdാാ ൈം ^= !ി!ി$ എp ാ/ിെ5ിെ!
ഒ# ീാFി, അെ1 ^= െ+ അpF ൊ7$.

19 !ിKL!ി$ !ിെA എpി/ിS$; അ ി ി/ിെ
േb#ോ1ം O{െ ി0േ[ാെC !ീ ഉ_ീ!ം ിSം; !ീ
ൊCിാ\$, ൊCിി ി/ിെ േb#ം.

23 അേ[ാ) ^= . ; ഇ6 ഇേ[ാ) എെ+ അJിി !ി$
അJിം എെ+ ാം ി!ി$ ാം ം ആ\$. ഇെ1
!/!ി!ി$ എpി/ിFാ ഇ)S !ാ/ി എ$ ോ/ാ\ം
എ$ Yo.

3

20 ^= . െ+ Hാെ/ S dlാ എ$ േ/ി;; അ)
_ീ^-0െF5ാം ാ ാേ5ാ.

24 അ6ൊ7 #=. അ[െ!ം അ9െം ി;ി/ിo
Hാ/ ോp ിേ2#ം; അ0 ഏ േdാി ീ#ം.

21 േdാാ ൈം ആാി$ം അെ+Hാെ/ Sം േ ാ
ൊ7 ഉp ഉ*ാFി അെ/ ഉp[ി.

25 ^= ^ം Hാ/ ം ഇ##ം !/ാി#$; അ0Sം !ാNം
േ ാAിി5 ാ^ം.

22 േdാാ ൈം: ^= . !& ി&െ1 അYിാ.
Fം !9ി ഒ#െ!േ[ാെK ആിീ0Aി/ിS$;
ഇേ[ാ) അ. ൈ!ീ3ി _ീTUിെ+ RKംMെC Yി
ി$ എേASം _ീി[ാ. ംa ി/#6 എ$ ി.
23 അെ! എpി#A !ിKL =ി െbേv* ി$
േdാാ ൈം അെ! ഏെ. േ ാ3ി!ി$
YാFി.

1 േdാാ ൈം ഉ*ാFി എ5ാ ാ;_`Fെ1Fാ8ം
ാ ൌKേYി ാി#$. അ6 ീോp: േ ാ3ിെK
ാെ ാ# TUിെ+ RKം !ിB) ിA#െ $ ൈം
ാാി ി2ി;േ*ാ എ$ േbാി.

24 ഇBെ! അ. ^= െ! ഇYFിF1o; _ീെ+
TUി േKS- ിാ[ാ. അ. ഏെ. േ ാ3ി$
ിS െjെ1 ി/ിoൊ*ി/ിSA ാ1ിെ+
_iാKാി !ി0ി.

2 ീ ാിേ!ാp: േ ാ3ിെK TUB8െC RKം ǌB)S
ിAാം;
3 എAാ !ിB) /ിFാ ി/ിേF* ി$ േ ാ3ിെ+
!pിW- TUിെ+ RKം ിA#6, െ ാpം അ#6
എ$ ൈം ി2ി;7 എ$ Yo.
4 ാ ീോp: !ിB) /ിFി5 !ിം;
5 അ6 ി$A !ാ1ി !ിB8െC n 6YFം !ിB)
!& ി&െ1 അYിA/ാി ൈെേ[ാെK ആം
െbം എ$ ൈം അYി$ എ$ Yo.
6 ആ TURKം ി&ാ. !56ം ാyാ. Hംaി-6ം ാ!ം
Zാി[ാ. ാ ം എ$ ീ 7 RKം Yി ി$ H0
ാി$ം ൊpL; അ$ം ി$.
7 ഉCെ! ഇ##െCം n 6Y$ B) !െ/$ അYിo,
അിിK M3ിLAി B)S അ/ാC ഉ*ാFി.

4

1 അ!g/ം ^= . െ+ Hാ/ ാ dlെ /ിcdി; അ)
a0Hം/ി ീെ! Z ി: േdാാ എ!ിS ഒ#
#=Z_ KHി എ$ Yo.
2 ിെA അ) അെ+ അ^_!ാ dാെKിെ! Z ി.
dാെ ആ3ിC^ം ീ. =ിFാ/^ം ആിീ0$.
3 \െYFാKം ി]ി; ീ. !ിKെ അ^Hി!ി$
േdാേS ഒ# ിാp ൊ7$.
4 dാെWം ആ3ി. M3ിെK CിW1ി!ി$, അെC
േി!ി$ േA, ഒ# ിാp ൊ7$. േdാ
dാെKിWം ിാCിWം Z ാി.

8 െിKാYിേ[ാ) േdാാ ൈം േ ാ3ി !CSA
ഒ2 അ0 േ;; ^= ^ം Hാ/ ം േdാാ ൈം
Bെ1 ാNാ ി/ി[ാ. േ ാ3ിെK TUB8െC ഇCി
ഒ1ി.

5 ീ!ിWം അെ+ ിാCിWം Z ാി2ി5. ീ$ ഏം
ോO*ാി, അെ+ O{ം ാCി.

9 േdാാ ൈം ^= െ! ി1ി: !ീ എിെC എ$
േbാി.

7 !ീ !&െb$ എ ി Z ാO*ാി5ോ? !ീ !&
െbAിെ5 ിേKാ ാം ാ ിF ിCS$; അ ിെ+
ആcdം !ി േKS ആ\$; !ീോ അ ിെ! ീCേFNം
എ$ ി.

10 േ ാ3ി !ിെ+ ഒ2 േ3ി; ǌാ. !!ാൊ7 Hെ[;
ഒ1ി എ$ അ. Yo.
11 !ീ !െ!$ !ിേAാp ആ0 Yo? ിA#െ $ ǌാ.
!ിേAാp ി2 TURKം !ീ ി$ോ എ$ അ. േbാി.
12 അ ി$ ^= . : എേAാp MെC ഇ/ി[ാ. !ീ Aി;- ീ
TURKം $; ǌാ. ി$ം െb എ$ Yo.
13 േdാാ ൈം ീോp: !ീ ഈ െbs6 എ` എ$
േbാി2 ി$: ാ എെA eി, ǌാ. ി$ോി എ$
ീ Yo.

6 എAാെY േdാ ീേ!ാp: !ീ ോിSA6 എgി$?
!ിെ+ O{ം ാpA6ം എ`?

8 എAാെY ീ. െ+ അ^_!ാ dാെKിേ!ാp: (!ാം
KിേKS ോ എ$) Yo. അ0 Kി
ഇ/ിSോ) ീ. െ+ അ^_!ാ dാെKിേ!ാp 0
L അെ! ൊ$.
9 ിെA േdാ ീേ!ാp: !ിെ+ അ^_!ാ dാെ
എിെC എ$ േbാി2 ി$: ǌാ. അYിAി5; ǌാ. എെ+
അ^_െ+ ാFാ/േ!ാ എ$ അ. Yo.
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ഉി ം
10 അ ി$ അ. അ#1ിെ2s6. !ീ എ` െb? !ിെ+
അ^_െ+ / ിെ+ ¡ം ിി !ി$ എേAാp
!ിKി1ിS$.
11 ഇേ[ാ) !ിെ+ അ^_െ+ / ം !ിെ+ vി !ി$
ഏ}ൊ)ാ. ാി6YA േം !ീ ി; ാc!ാി
ോേNം.
12 !ീ =ി െbോ) !ിKം ഇ!ിേKാ െ+ ീ/ ം !ി!S
/ിി5; !ീ ിി ഉAKA. ആ\ം.
13 ീ. േdാോp: എെ+ \ം ൊ¢[ാ.
ിA ിെ!Fാ) Kി ാ\$.
14 ഇ ാ, !ീ ഇ$ എെA ആ3ിF1$; ǌാ. ി# Aിിി;
ഒ1ി ിി ഉAKA. ആ\ം; ആെ/ ിWം എെA
*ാKw , എെA ൊQം എ$ Yo.

േം
6 േി$ ©« ാേ[ാ) അ. എേ!ാിെ!
_!ി[ി.
7 എേ!ാിെ! _!ി[ി2േ=ം േw എªേG ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
8 േിെ+ ആാKം ആെ െ ാ-ാി/ി ¬7
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.
9 എേ!ാി$ െ ാª¢ ാേ[ാ) അ. േ!ാെ!
_!ി[ി.
10 േ!ാെ! _!ി[ി2 േ=ം എേ!ാw എªി ി!«
ംX/ം _ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
11 എേ!ാിെ+ ആാKം ആെ െ ാ-ാി/«
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.

15 േdാ അേ!ാp: അ6ൊ7 ആെ/ ിWം ീെ! ൊAാ
അ$ ഏി/3ി /ം ി;ം എ$ അ#1ിെ2; ീെ!
ാmA0 ആ#ം ൊ5ാ ി/ിേF* ി$ േdാ അ$
ഒ# അCാ1ം െ.

12 േ!ാ$ എG6 ാേ[ാ) അ. dKേKKിെ!
_!ി[ി.

16 അBെ! ീ. േdാെC Aിിി !ി$ Yെ[;
ഏെ$ ിS േ!ാw േL െb$ ാ0L.

14 േ!ാെ+ ആാKം ആെ െ ാ-ാി/ി L
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.

17 ീ. െ+ Hാ/ െ /ിcdി; അ) a0Hം /ി
dാേ!ാFിെ! Z ി. അ. ഒ# 3Nം Nി6, dാേ!ാ£
എ$ െ+ െ+ േ/ി;.

15 dKേKKി$ അ¢« ാേ[ാ) അ. ാെ/ിെ!
_!ി[ി.

18 dാേ!ാFി$ ഈ/ാw _!ി; ഈ/ാw െ¤േKിെ!
_!ി[ി; െ¤േ െ¥േKിെ! _!ി[ി; െ¥േ
KാെFിെ! _!ി[ി.
19 Kാെ£ /7 Hാ/ ാെ/ എpL; ഒ#ിS ആാ എ$ം
)S ി5ാ എ$ം േ/w.
20 ആാ ാാKിെ! Z ി; അ. MCാ/ാ ി)Sം
uാK&ാ0Sം◌ം ി ാാsീ0$.
21 അെ+ േdാ/$ ¦ാ എ$ േ/w. ഇ. ിA/ം
േmം ZോaിSA എ5ാ0Sം◌ം ി ാാsീ0$.
22

ി5ാ §ീെ! Z ി; അ. െbൊ7ം
ഇ/ിൊ7O- ആBെ1 ീ0SംA!ാsീ0$; §
ീെ+ െB) !ാ.

23 Kാെ£ െ+ Hാ/ ാേ/ാp Y]6: ആം ി5ം
ആേ-ാേ/, എെ+ ാS േ)[ി. ; KാെFി. Hാ/ ാേ/,
എെ+ b!ി$ െbി #ി. ! എെ+ OYിി$ /ം
ǌാ. ഒ# #=െ!ം, എെ+ /ിFി$ /ം ഒ#
ാിെ!ം ൊQം.
24 ീ$േ*ി ഏി/3ി /ം െbെ ിKw , KാെFി$േ*ി
എGേG ഇ/3ി /ം െbം.
25 ആാം െ+ Hാ/ െ ിെAം /ിcdി; അ) ഒ# െ!
Z ി: ീ. ൊA dാെKി$ /ം ൈം എ!ിS
ൊ# g ിെ $ എ$ Yo അ$ േw എ$
േ/ി;.
26 േി$ം ഒ# . _!ി; അ$ എേ!ാw എ$ േ/ി;. ആ
ാKL േdാെC !ാിW- ആ/ാ! 6CBി.

5

3

1 ആാിെ+ ംാ// ാി6: ൈം ^= െ!
ി2േ[ാ) ൈിെ+ ാk ി അെ! ഉ*ാFി;
ആmം െnാി അെ/ ി;
2 ി2 !ാ1ി അെ/ അ^cdിFം അ0Sം ആാെ$
േ/ിpം െb.
3 ആാി^ ©ിO[6 ാാേ[ാ) അ. െ+
ാk ി െ+ ijZാ/ം ഒ# െ! _!ി[ി;
അ$ േw എ$ േ/ി;.
4 േിെ! _!ി[ി2േ=ം ആാം എª¢ ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാേ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

13 dKേKKിെ! _!ി[ി2 േ=ം േ!ാ. എªി!ാ6
ംX/ം _ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

16 ാെ/ിെ! _!ി[ി2 േ=ം dKേK എªിO[6
ംX/ം _ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
17 dKേKKിെ+ ആാKം ആെ എªി െ ാª«
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.
18 ാെ/ി$ ©¢ി/7 ാേ[ാ) അ.
dാേ!ാFിെ! _!ി[ി.
19 dാേ!ാFിെ! _!ി[ി2 േ=ം ാെ/w എª¢ ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
20 ാെ/ിെ+ ആ¦ാKം ആെ െ ാ-ാി/¢ി/7
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.
21 dാേ!ാFി$ അ¢« ാേ[ാ) അ.
െ¥Kdിെ! _!ി[ി.
22 െ¥Kdിെ! _!ി[ി2 േ=ം dാേ!ാ£ V¢ ംX/ം
ൈോpMെC !CFം :&ാെ/ം :ിാെ/ം
_!ി[ിFം െb.
23 dേ!ാFിെ+ ആാKം ആെ O¢«
ംX/ാി#$.
24 dാേ!ാ£ ൈോpMെC !C$, ൈം അെ!
എpLൊ* ി!ാ ാNാെ ാി.
25 െ¥Kdി$ ©െ®േG ാേ[ാ) അ.
KാേFിെ! _!ി[ി.
26 KാേFിെ! _!ി[ി2േ=ം െ¥Kdw എG©െ®ി/7
ംX/ം _ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
27 െ¥Kdിെ+ ആ¦ാKം ആെ െ ാ-ാി/¢ൊ6
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.
28 KാേFി$ ©െ®ി/7 ാേ[ാ) അ. ഒ#
െ! _!ി[ി.
29 േdാ ി2 ിി !hെC ZTിിWം !hെC
ൈ8െC Z¯ിWം ഇ. !െ9 ആi ി[ിSെ$
Yo അ$ േ!ാd എ$ േ0 ഇ;.
30 േ!ാdെ _!ി[ി2േ=ം Kാേ£ അി െ ാª«
ംX/ം _ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
31 KാേFിെ+ ആ¦ാKം ആെ എG©െGേG
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.
32 േ!ാെdS അ¢ ാേ=ം േ!ാd േിെ!ം
dാിെ!ം ാെRിെ!ം _!ി[ി.

5 ആാിെ+ ആാKം ആെ െ ാ-ാി/ി O[6
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.
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േം

4

1 ^= . ിി െ#ിLCBി അ0Sം :ിാ0
_!ി2േ[ാ)

7

2 ൈിെ+ :&ാ0 ^= #െC :ിാെ/
െ ൗ°/ O-െ/$ *ി; B)S ോി2 ഏെ/ം
Hാ/ ാ/ാി എpL.

1 അ!g/ം േdാ േ!ാdോp ി2െ െgAാKw : !ീം
0l\pംാി െ3ി CF; ǌാ. !ിെA ഈ
KOYി എെ+ Oാെ !ീ ിാ!ാി *ി/ിS$.
2 uDി- KfaB1ി!ി$ം ആmം െnാി ഏേGം,
uDിി5ാ faB1ി!ി$ ആmം െnാി ഈ/7ം,

3 അേ[ാ) േdാ: ^= !ി എെ+ ആ,ാ ാാKം
ാിൊ*ി/ിFി5; അ. _±ം േAേ5ാ; എ ിWം
അെ+ ാKം ©ി#6 ംX/ാ\ം എ$ അ#1ിെ2.

3 ആാിെK Y1ി!ി$ ·^ം ിCാി ഏേGം,
ിിെKാെFം g ി േ=ി2ി/ിേF* ി$ !ീ േb0
Lൊേ-Nം.

4 അFാKL ിി 5&ാ0 ഉ*ാി#$; അ ിെ+ േ=ം
ൈിെ+ :&ാ0 ^= #െC :ിാ#െC അpF
െbAി; അ0 Fെ1 Z ി; ഇ/ാ\$ /ാ !ാKെ
ീ/&ാ/w, ീ0ിെ[3 #=&ാ0 േA.

4 ഇ!ി ഏGി ം ി]ി; ǌാ. ിി !ാ6 /ാം !ാ6
Wം  െvിSം; ǌാ. ഉ*ാFീ;- K
_ീ_ാKBെ1ം ിി!ി$ !ി[ിSം.

5 ിി ^= െ+ ² Kിെ $ം അെ+
³ിbാ/B8െC !ിjNൊെFം എ5ാേ´ാGം
ോ=O- േ: എ$ം േdാ 7.
6

5 േdാ

േAാp ി2Zാ/ൊെFം േ!ാd െb.

6 ിി _KZ1ം ഉ*ാേ[ാ) േ!ാെdS അ¢©¢
ാി#$.

ാ. ിി ^= െ! ഉ*ാSൊ7 േdാ
അ^ ി; അ6 അെ+ ³ി$ ²ഃ{ാി:

7 േ!ാdം :&ാ#ം അെ+ Hാ/ ം :&ാ#െC Hാ/ ാ#ം
_KZ1ം !ിിം െ3ി C$.

7 ǌാ. ി2ി;- ^= െ! ിി !ി$ !ി[ി1ം;
^= െ!ം faെം ഇ_ാ ിെം ആാിെK
Uിെ1ം േA; അെ ഉ*ാSൊ7 ǌാ.
അ^ ിS$ എ$ േdാ അ#1ിെ2.
8 എAാ േ!ാെdS േdാെC  KHി.

8 uDി- faB1ി !ി$ം uDിി5ാ faB1ി!ി$ം
Y1ി!ി$ം ിിW- ഇ_ാ ിി!ിെAാെFം,
9 ൈം േ!ാdോp ി2Zാ/ം ഈ/*ീ/7 ആmം
െnാി േ!ാdെC അpF $ െ3ി C$.
10 ഏG ി ം ി]േ=ം ിി _KZ1ം 6CBി.

9 േ!ാdെC ംാ// ം എെgAാKw : േ!ാd !ീ ിാ^ം
െ+ KOYി !ി1 ^ാി#$; േ!ാd ൈോpMെC
!C$.
10 േം, dാം, ാെRw എA V$ :&ാെ/ േ!ാd _!ി[ി.

11 േ!ാdെC ആിെ+ അ¢©Yാം ംX/ി /*ാം
ാ ം  ിേ!ാം ിv ി, അ$ േA ആിെC ഉY)
ഒെFം ി10$; ആാിെ+ ി1ിാ ിW8ം 6Y$.
12 !ാ6 /ാം !ാ6 Wം ിി  െ.

11 എAാ ി ൈിെ+ Oാെ =1ാി; ി
അ ി¶ംൊ7 !ിY]ി#$.

13 അ$ േA േ!ാdം േ!ാdെC :&ാ/ാ േOം dാOം
ാേRLം േ!ാdെC Hാ/ ം അെ+ :&ാ#െC V$
Hാ/ ാ#ം െ3ി C$.

12 ൈം ിെ േ!ാFി, അ6 =1ാി എ$ 7;
K_±ം ിി െ+ ി =1ാFിി#$.
13 ൈം േ!ാdോp ി2െ െgAാKw : K_±ിെ+ം
അ ാ!ം എെ+ Oി Aി/ിS$; ി അ/ാ
അ ി¶ംൊ7 !ിY]ി/ിS$; ǌാ. അെ/ ിോpMെC
!ി[ിSം.
14 !ീ േaാR0/ംൊ7 ഒ# െ3ംഉ*ാS; െ3ി$
അY) ഉ*ാFി, അLം YLം ീ േ േFNം.

16 െ3ി$ ി1ിാ ി ഉ*ാേFNം; േ!ി$ ഒ# Oം
ാെ അ ിെ! െേFNം; െ3ിെ+ ാ ി അ ിെ+
LെേFNം: ാെം /*ാെം VAാെം
3ാി അ ിെ! ഉ*ാേFNം.
17 ആാി. ീി!ി$ _ീiാ O- 0l_±െം
!ി[ി[ാ. ǌാ. ിി ഒ# _KZ1ം #Lം;
ിിW-െ ാെFം !ിോ\ം.
18 !ിേAാേCാ ǌാ. ഒ# !ിം െbം; !ീം !ിെ+ :&ാ#ം
Hാ/ ം :&ാ#െC Hാ/ ാ#ം െ3ി CേFNം.
K _ീി1ി!ി$ം, 0l_±ി!ി$ം േA,
ഈ/*ീ/*ിെ! !ിേAാpMെC _ീ/െUFാി; െ3ി
േNം; അ ആmം െnാി/ിേFNം.

20 അ 6 /ം Uി1ി!ി$ം അ 6 /ം faB1ി!ി$ം
ിിെK അ 6 /ം ഇ_ാ ി1ി!ിെAാെFം
ഈ/*ീ/7 _ീ /െUFാി; !ിെ+ അpF േ/Nം.
21 !ീോ KHUN ാ!B1ി!ി$ം േ7A6 എpL
ംcdിൊേ-Nം; അ6 !ി!Sം അേSം
ആdാ/ാി/ിേFNം.
22 ൈം േAാp ി2െ ാെFം േ!ാd െb; അBെ!
അ. െb.

15 _ീiാ O- 0l_±ി!ി$ം ഈ/*ീ/7 േ!ാdെC
അpF $ െ3ി C$.
16 ൈം അേ!ാp ി26ോെK അLCA 0
l_±ി!ി$ം ആmം െnാി C$; േdാ ാ ി
അെC.

15 അ6 ഉ*ാേF*6 എBെ! എAാKw : െ3ിെ+ !ീ1ം
O¢ Oം; ീ ി അ6 Oം; ഉ/ം O[6 Oം.

19

14 അ#ം അ 6 /ം ാ;faB8ം അ 6 /ം $ാKി8ം
!ിKിA അ 6 /ം ഇ_ാ ിം അ 6 /ം Y8ം
അ 6 /ം Uി8ം േA.

േA

17 ിി !ാ6 ി ം _KZ1ം ഉ*ാി, െ-ം 0Dി
െ3ം ൊBി, !ിKL!ി$ ഉ0$.
18 െ-ം ൊBി ിി ഏേം െ#ി; െ3ം െ-ി
ഒGിLCBി.
19 െ-ം ിിഅ ിം ൊBി, ആാി.
ീെBO- ഉ0A 0l Bെ1ാെFം VCിേ[ാി.
20 0l B) Vpാ.
ീെ ൊBി.

Fം െ-ം  ി!« Oം അേS

21 Y8ം $ാKി8ം ാ;faB8ം !ിKL ഇA എ5ാ
ഇ_ാ ിാി b/_±ൊെFം K^= #ം
bLോി.
22 /ിWbL.

KിWം VFി _ീiാ O-െ ാെFം

23 ിി ^= ^ം faB8ം ഇ_ാ ിം ആാിെK
Y8ാി ിി ഉ*ാി#A K_ീ_ാKB8ം
!ിോി; അ ിി!ി$ !ിോി; േ!ാdം
അേ!ാpMെC െ3ി ഉ*ാി#A#ം ാ:ം േ=ി.
24 െ-ം ിി ©6 ി ം ൊBിെFാ*ി#$.
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1 ൈം േ!ാdെം അേ!ാpMെC െ3ി ഉ- K
_ീിെ1ം KfaBെ1ം ഔ0L; ൈം ിേ ഒ#
ാ} അCി[ി; െ-ം !ിെK.
2 ആിെC ഉY8ം ആാിെ+ ി1ിാ ിW8ം അCo;
ആാL!ി$- ം !ി$.
3 െ-ം ഇCിCാെ ിി!ി$ ഇYBിെFാ*ി#$; ©6
ി ം ി]േ=ം െ-ം \Yo 6CBി.
4 ഏാം ാ ം  ിേ!ാം
l ി ഉെY.

േം

5

5 ാം ാ ം െ/ െ-ം ഇCിCാെ \Yo; ാം ാ ം
ഒAാം ിv ി 0l ി{/B) ാNാി.
ാ. െ3ി$

7 അ. ഒ# K ാFെ YL ി;; അ6 Yെ[; ിി
െ-ം ിേ[ാ6 െ/ ോം $ം ൊ*ി#$.
8 ിി െ-ം \Yoോ എ$ അYിേ* ി$ അ. ഒ#
Zാിെ!ം െ+ അpF!ി$ YL ി;.
9 എAാ 0lിിWം െ-ം ിCFൊ7 Zാ ാ
െ[ാ. JKം ാNാെ അെ+ അpF െ3ിേKS
CBി$; അ. ൈ!ീ3ി അ ിെ! ിCി െ+ അpF
െ3ി ആFി.
10 ഏG ി ം ി]ി; അ. ീ7ം ആ Zാിെ!
െ3ി !ി$ YL ി;.

2 !ിBെ1- േCിം !pFം ിിെK KfaB)Sം
ആാിെK എ5ാ Y)Sം K b/B)Sം
»PിെK KX B)Sം ഉ*ാ\ം; അെ !ിB8െC
vി ഏി2ി/ിS$.

4 ZാN!ാി/ിSA /
ിA#6.

ോpMെC ാ:ം !ിB) ാം ം

5 !ിB8െC ZാNാ!ാി/ിSA !ിB8െC / ി$ ǌാ.
/ം േbാിSം; Kfaോpം ^= േ!ാpം േbാിSം;
അ!െ+ േdാ/േ!ാpം ǌാ. ^= െ+ ZാN$ /ം
േbാിSം.
6 ആെ/ ിWം ^= െ+ / ം െbാ/ിി2ാ അെ+ / ം
^= . െbാ/ിിSം; ൈിെ+ ijിKേ5ാ
^= െ! ഉ*ാFി6.
7 ആാ !ിB) gാ!ി-/ാി െ#\ി. ;
ിി അ!ിാി െ} െ#\ി. .
8 ൈം ിെAം േ!ാdോpം അെ+ :&ാേ/ാpം
അ#1ിെ2s6:
9 ǌാ. , ഇ ാ, !ിBേ1ാpം !ിB8െC

11 Zാ ൈ\േA/L അെ+ അpF $; അ ിെ+ ാി
അ ാ, ഒ# 2 ഒKിിK; അ ി!ാ ിി െ-ം \Yo
എ$ േ!ാd അYിo.
12 ിെAം ഏG ി ം ി]ി; അ. ആ Zാിെ! YL
ി;; അ6 ിെA അെ+ അpF CBി Aി5.
13 ആ¢©ൊAാം ംX/ം ഒAാം ാ ം ഒAാം ിv ി
ിി െ-ം ിേ[ാി#$; േ!ാd െ3ിെ+ േ¸;
!ീFി,  Kം ഉNBിി/ിS$ എ$ 7.
14 /*ാം ാ ം ഇ#ോം

1 ൈം േ!ാdെം അെ+ :&ാെ/ം അ^cdി
അേ/ാp അ#1ിെ2sെ gAാKw : !ിB)
gാ!ി-/ാി െ#ി ിി !ിYി. .

3 b/_`Fെ1ാെFം !ിB)S ആdാ/ം ആി/ിFെ3; 2
ംോെK ǌാ. Kം !ിB)S Aി/ിS$.

ിv ി െ3ം അ//ാw 0

6 !ാ6 ി ം ി]േ=ം േ!ാd
ഉ*ാFിി#A ി1ിാ ി 6Y$.

9

ിv ി ി ഉNBിി#$.

g ിോpം

10 ിി !ിBേ1ാpMെC ഉ- Uി8ം $ാKി8ം
ാ;faB8ാ K _ീ_`Fേ1ാpം െ3ി!ി$
Yെ[3 Kാി ിിെK KfaBേ1ാpം ഒ# !ിം
െb$.
11 ഇ!ി K_±ം _KZ1ാ !ിFി5; ിെ
!ി[ി[ാ. ഇ!ി _KZ1ം ഉ*ാി5 എ$ ǌാ.
!ിBേ1ാp ഒ# !ിം െb$.
12 ിെAം ൈം അ#1ിെ2s6: ǌാ^ം !ിB8ം !ിBേ1ാp
MെC ഉ- K_ീ_`F8ം 9ി KOY KOYോ1ം
ാാKേSം െbA !ിിെ+ അCാ1ം ആി6:

15 ൈം േ!ാdോp അ#1ിെ2s6:

13 ǌാ. എെ+ ിQ േ¼ി െS$; അ6 ǌാ^ം ിം
9ിW- !ിി$ അCാ1ാി/ിSം.

16 !ീം !ിെ+ Hാ/ ം :&ാ#ം :&ാ#െC Hാ/ ാ#ം
െ3ി!ി$ YിYqി. .

14 ǌാ. ിെC ീെ
ാmം.

17 Y8ം faB8ം !ിKL ഇA ഇ_ാ ിാ 0
l_±ി!ി$ം !ിേAാpMെC ഇ/ിSA K _ീിെ1ം
YL ൊ7/ി; അ ിി അ!ിാി 0
DിFം െ} െ#\ം െbvെ3.

15 അേ[ാ) ǌാ^ം !ിB8ം 0l_±ാ K_ീ_`F8ം
9ിW- എെ+ !ിം ǌാ. ഔ0Sം◌ം; ഇ!ി K
_±െം !ി[ി[ാ. െ-ം ഒ# Z1ാി ീ#ി5.

18 അBെ! േ!ാdം അെ+ :&ാ#ം Hാ/ ം :&ാ#െC
Hാ/ ാ#ം YിYBി.
19

K faB8ം ഇ_ാ ി) ഒെFം എ5ാ Y8ം
b/Bെ1ാെFം _ാ ി_ാ ിാി െ3ി !ി$ ഇYBി.

20 േ!ാd േdാേS ഒ# ാaീ¹ം Nി6, uDിfaB1ിWം uDി- എ5ാY1ിWം bിK6 എpL
ാaീ¹ിേ& േdാാaം അ0[ി.

K

21 േdാ െ ൗ/H ാ ! Nേ[ാ) േdാ െ+
³ി അ#1ിെ2s6: ǌാ. ^= െ+ !ിിം ഇ!ി
ിെ ിFി5. ^= െ+ േ!ാ!ിjNം ാK ംO 
ോ=O-6 ആ\$; ǌാ. െbs6 ോെK K
_ീിെ1ം ഇ!ി !ി[ിFി5.
22 ി- ാKോ1ം ി ം ൊിLം, ീ ം ഉºം,
േ!Wം 0=ം, /ാം Wം !ി$ോി5.

േ¼ം #Lോ) േ¼ി ിQ

16 ിQ േ¼ി ഉ*ാ\ം; ൈം ിിെK 0l _±ാ
K _ീി8ം 9ി എേASO- !ിം ഔ0
േF* ി$ ǌാ. അ ിെ! േ!ാSം.
17 ǌാ. ിിW- 0l _±ോpം െbsി/ിSA !ിി$
ഇ6 അCാ1ം എ$ം ൈം േ!ാdോp അ#1ിെ2.
18 െ3ി!ി$ Yെ[3/ാ േ!ാdെC :&ാ0 േOം
dാOം ാെRLം ആി#$; dാം എAേ!ാ !ാെ+ ി ാ.
19 ഇ0 V#ം േ!ാdെC :&ാ/w; അെ/െFാ7 ി ഒെFം
!ിYo.
20 േ!ാd =ിെbwാ. 6CBി; ഒ# Ogി/ിോ3ം !;*ാFി.
21 അ. അ ിെK ീo\Cി Kd/ിിCി
ം !ീBി ിC$.

െ+ MCാ/ി

22 !ാെ+ ി ാാ dാം ി ാിെ+ ! 7 െ1ിി
െb$ െ+ /7 േdാ/&ാെ/ം അYിി.
23 േOം ാെRLം ഒ# ം എpL, ഇ##െCം േ ാ1ി ഇ;
ിO{/ാി െb$ ി ാിെ+ ! െY; അ#െC O{ം
ി/ി]ി#A6ൊ7 അ0 ി ാിെ+ ! *ി5.
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ഉി ം
24 േ!ാd Kd/ിി;N0Aേ[ാ)
അYിo.

േം

6
െ+ ഇ1 . െbs6

23 അ/ാിെ+ :&ാ/w: ഊ w, ¤1w , േaെË/w, w.

25 അേ[ാ) അ. : !ാ. ിFെ[3. ; അ. െ+
േdാ/&ാ0Sം അാ !ാsീ#ം എ$ Yo.

24 അ0[Uാw ാKdിെ! _!ി[ി; ാKdw ഏെ/ിെ!
_!ി[ി.

26 േിെ+ ൈാ േdാ ½ ിFെ[3. ; !ാ. അ#െC
ാ !ാ\ം.

25 ഏെ/ി$ /7 :&ാ0 _!ി; ഒ#L$ േെKaw എ$
േ/w; അെ+ ാKാി#$ ാ ി) ി/ിoോ6;
അെ+ േdാ/$ ൊ ാ. എ$ േ/w.

27 ൈം ാെRിെ! 0Dി[ിFെ3; അ. േിെ+
MCാ/B1ി  ിSം; !ാ. അ#െC ാ !ാ\ം എ$ം
അ. Yo.
28 _KZ1ിെ+ േ=ം േ!ാd O6
_ീി2ി#$.

26 ൊ

27 ാെKRw, d 09ാെw, ാ/dw, dോ/ാം,

ംX/ം

28 ഊ ാKw , ി£1ാ, ഔാKw , അീേKw ,

29 േ!ാdെC ആാKം ആെ െ ാ-ാി/6
ംX/ാി#$; ിെA അ. /ി.

10

29 ൊ, ഔRീ/w, dീKാ, ോാw എAിെ/ _!ി[ി;
ഇ0 എ5ാ#ം ൊ ാെ+ :&ാ0 ആി#$.
30 അ#െC ാ JKം ോ6CBി ിF. Kാ െ Rാ0
െ/ ആി#$.

1 േ!ാdെC :&ാ/ാ േം, dാം, ാെRw എA#െC
ംാ// ാി6: _KZ1ിെ+ േ=ം അ0Sം
:&ാ0 _!ി.

31 ഇ0 അ 6 േി _ാ ി_ാ ിാം \Kം\Kാം
Hാ=Hാ=ാം േിെ+ :&ാ/w.

2 ാെRിെ+ :&ാ/w: േaാെ/w, ാേaാaw, ാാി, ാാ. ,
§Kw , േെw, ീ/ാ w.

32 ഇ0 േA _ാ ി_ാ ിാം \Kം\Kാം േ!ാdെC
:&ാ#െC ംB1w . അ/ി!ിAാ\$
_KZ1ിെ+േ=ം ിി _ാ ി) ി/ിoോ6.

3 േaാെ/ിെ+ :&ാ/w: അെ¾!ാ w, /ീRw, േ ാa09ാ.
4 ാാെ+ :&ാ/w: എKീാ,

ാേ!ാ: അേÌാാw,

0ീw, ിീം, ോാ!ീം.

5 ഇ/ാ _ാ ി8െC iീ) അ 6 േി
Hാ=Hാ=ാം _ാ ി_ാ ിാം \Kം\Kാം ി/ിo.

11

1 ിി ഒെFം ഒേ/ Hാ=ം ഒേ/ ാSം ആി#$.

6 dാിെ+ :&ാ/w: Mw, ി¿ീം, ·w, !ാ. .

2 എAാ അ0 ിേFാ; ാ: െb, ി!ാ0േL ഒ#
ി 7 അിെC \Cിി#$.

7 Mിെ+ :&ാ/w: െ ാ, dീKാ, w ാ, /ാ,
wെ Fാ; /െC :&ാ/w: െം ൊ^ം.

3 അ0 9ിKw : #ി. , !ാം ഇ അ¢L |p എ$
Yo. അBെ! അ0 ഇ 5ാം n \9ാാം
ഉോaി.

8 Mw !ിേÀാിെ! _!ി[ി; അ. ിി
ആ ീ/!ാി#$.
9 അ. േdാെC Oാെ !ാാ; ീ/!ാി#$;
അ6ൊ7: േdാെC Oാെ !ിേÀാിെ!േ[ാെK !ാാ;
ീ/. എ$ െeാ5ാി.
10 അെ+ /ാ_ ിെ+ ആ/ംHം ി!ാ0േL ാേKw ,
ഏെ/w, അFാw, േ! എAി ആി#$.
12 !ീ!േSം ാKdി$ം േD dാ!a/ാ േ/െ. എAി
Nി6.

4 #ി. , !ാം  Kി ഒെFം bി Yിേ[ാാ ി/ി[ാ.
ഒ# 3Nം ആാോ1ം എLA ഒ# േaാ/ം Nി;
!OS ഒ# േ#O*ാS എ$ അ0 Yo.
5 ^= 0 Nി
ഇYBി$.

3Nം േaാ/ം ാേNാ* ി$ േdാ

6 അേ[ാ) േdാ: ഇ ാ, _!ം ഒ$ അ0െF5ാ0Sം◌ം
Hാ=ം ഒ$; ഇ6ം അ0 െb 6Cq$; അ0 െbwാ.
!ിjിSAെ ാ$ം അ0Sം അ ാD ാി5.

13 ി¿ീോ; Áീം, അ!ാീം, െKdാീം, !Âdീം, Ã ീം,
 wÄdീം--

7 #ി. ; !ാം ഇYBിെ2$, അ0 9ി
Hാ= ി/ി2Yിാ ി/ി[ാ. അ#െC Hാ= KFിF1 എ$
അ#1ിെ2.

14 ഇ/ി!ി$ െRKിJ 0 ഉÆി-- േÇാ/ീം എAിെ/
_!ി[ി.

8 അBെ! േdാ അെ/ അിെC!ി$  KിെKqം
bിAി; അ0 3Nം NിA6 ി;1o.

15 !ാ.

െ+ ആ _ാ !ാ

9

16 െÈ

. , അോ0v. ,

ീോ. , േdw,

17 aി0É . , dി . , അ0F . ,

ീ! . ,

0lിിെKം Hാ= േdാ അിെCെ
KFിF1ാ അ ി$ ാേ എ$ േ/ാി; േdാ
അെ/ അിെC!ി$  Kി എqം bിAി1o.

10 േിെ+ ംാ// ാി6: േി$ ©¢ ാേ[ാ)
അ. _KZ1ി$ ി /7 ംX/ം ി]േ=ം
അ0[Uാിെ! _!ി[ി.

18 അ0lാ . , െ ാ0v. , dാ . എAിെ/ _!ി[ി.
ിAീp !ാ! ംB) /$.

11 അ0[Uാിെ! _!ി[ി2േ=ം േം അ¢ ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

19 !ാ! #െC അ ി0 ീോ. 6CBി െa/ാ0ിാി
aാെ/ം െ ാോOം െaാോ/ം ആwം െ ോീOം
ിാി Kാെ/ം ആി#$.

12 അ0[Uാി$ O[« ാേ[ാ) അ. ാKdിെ!
_!ി[ി.

20 ഇ0 അ 6 േി _ാ ി_ാ ിാം \Kം\Kാം
Hാ=Hാ=ാം dാിെ+ :&ാ/w.
21 ഏെ/ിെ+ :&ാ0െFാെFം ി ാം ാെRിെ+
േ_ Ê^ാ േി$ം :&ാ0 _!ി.
22 േിെ+ :&ാ/w: ഏKാം, അ/w, അ0[Uാw, Áw, അ/ാം.

13 ാKdിെ! _!ി[ി2േ=ം അ0[Uാw !ാ©ിV$
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

ംX/ം

14 ാKdി$ O[6 ാേ[ാ) അ. ഏെ/ിെ! _!ി[ി.
15 ഏെ/ിെ! _!ി[ി2േ=ം ാKdw !ാ©ി V$ ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
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േം

7

16 ഏെ/ി$ O[ി!ാW ാേ[ാ) അ. േെKaിെ!
_!ി[ി.

7 േdാ അÍാി$ Z U!ാി: !ിെ+ g ിS ǌാ.
ഈ േം ൊpSെ$ അ#1ിെ2. !ിS Z U!ാ
േdാേS അ. അിെC ഒ# ാaീ¹ം Nി6.

17 േെKaിെ! _!ി[ി2േ=ം ഏെ0 !ാ©ിO[6 ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
18 േെKaി$ O[6 w ാേ[ാ) അ. െ/¦ിെ! _!ി[ി.

8 അ. അിെC!ി$ േേËKി$ ിS- െKS Yെ[;;
േേË Cി]ാ¢ം dാി ിSാി MCാ/ം അCി;
അിെC അ. േdാേS ഒ# ാaീ¹ം Nി6
േdാെC !ാി ആ/ാി.

19 െ/¦ിെ! _!ി[ി2േ=ം േെKaw ഇj©ൊ6
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

9 അÍാം ിെAം െ േFാ; ാ:െbൊ*ി#$.

ംX/ം

20 െ/¦ി$ O[ി/7 ാേ[ാ) അ. െjaിെ!
_!ി[ി.

10 േL Uാം ഉ*ാി; േL Uാം ¹ി!ാി ീ0
A6ൊ7 അÍാം ി¿ീി െb$ാ0[ാ. അിേCS
ോി.

21 െjaിെ! _!ി[ി2േ=ം െ/¦ ഇ#©േG ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.
22 െjaി$ O[6 ാേ[ാ) അ. !ാേdാ/ിെ!
_!ി[ി.

11 ി¿ീി എLാYാേ[ാ) അ. െ+ Hാ/
ാYാിോp Y]6: ഇ ാ, !ീ െ ൗ°/ O- ീെ$
ǌാ. അYി$.

23 !ാേdാ/ിെ! _!ി[ി2േ=ം േjaw ഇ#©¢ ംX/ം
_ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

12 ി¿ീ 0 !ിെA ാmോ) ഇ) അെ+ Hാ/ െ$
Yo എെAൊQം !ിെA _ീേ!ാെC /UിFം െbം.

24 !ാേdാ/ി$ ഇ#ൊ6 ാേ[ാ) അ.
േ /dിെ! _!ി[ി.

13 !ീ എെ+ േdാ/ിെ$ YേNം; എAാ !ിെ+ !ിിം
എ!ിS !&/ിം ǌാ. _ീി2ി/ിFം െbം.

25 േ /dിെ! _!ി[ി2േ=ം !ാേdാ0 ©ി ൊ6
ംX/ം _ീി2ി#$ :&ാെ/ം :ിാെ/ം _!ി[ി.

14 അBെ! അÍാം ി¿ീി എിേ[ാ) ീ അ ി »°/ി
എ$ ി¿ീ 0 7.

26 േ /dി$ എG6 ാേ[ാ) അ. അÍാം, !ാേdാ/w,
dാ/ാ. എAിെ/ _!ി[ി.

15 RYോെ+ ZÏF&ാ#ം അെ1 7, RYോെ+ Oാെ
അെ1 Zം ി; ീ RYോെ+ അ/!ി ോേ*ി$.

27 േ /dിെ+ ംാ// ാി6: േ /dw അÍാിെ!ം
!ാേdാ/ിെ!ം dാ/ാെ!ം _!ി[ി; dാ/ാ. േKാിെ!
_!ി[ി.

16 അ8െC !ിിം അ. അÍാി$ !& െb; അ$
ആpാp8ം ആ®G 8ം ാ &ാ#ം ാ ിാ#ം െ®
G 8ം ഒ3B8ം ഉ*ാി#$.

28 എAാ dാ/ാ. െ+ _&േLെ, #െC ഒ#
3Nാ ഊ/ിെ േA, െ+ അ[!ാ േ /dി$ Oെ
/ിോി.

17 അÍാിെ+ Hാ/ ാ ാYാി!ിിം േdാ
RYോെ!ം അെ+ \pംെം അ gം Ðി[ി.
18 അേ[ാ) RYോ. അÍാിെ! ി1ി: !ീ എേAാp ഈ
െbs6 എ`? അ) !ിെ+ Hാ/ െ$ എെA
അYിിFാ]6 എ`?

29 അÍാOം !ാേdാ#ം Hാ/ ാെ/ എpL; അÍാിെ+ Hാെ/ S
ാYാി എ$ം !ാേdാ/ിെ+ Hാെ/ S ിFാ എ$ം േ/w.
ഇ) ിFെCം ി¾െCം അ[!ാ dാ/ാെ+ )
െA.
30

ാYാി 2ിാി#$; അ)S

19 അ) എെ+ േdാ/ിെ$ എgി$ Yo? ǌാ. അെ1
Hാ/ ാി; എp[ാ. ംa ി $ോേ5ാ; ഇേ[ാ) ഇ ാ,
!ിെ+ Hാ/ ; അെ1 M3ിെFാ7 ോ എ$ Yo.

g ി ഉ*ാി#Aി5.

20 RYോ. അെ!SYി െ+ ആ8േ1ാp ി; അ0
അെ!ം അെ+ Hാ/ െം അ$- Kാി
Y].

31 േ /dw െ+ !ാ അÍാിെ!ം dാ/ാെ+ !ാ െ+
ൌ:. േKാിെ!ം െ+ !ാ അÍാിെ+ Hാ/ ാി
#1ാ ാYാിെം M3ി #െC 3Nാ
ഊ/ി!ി$ !ാ. േേS ോ\ാ. Yെ[;; അ0
dാ/ാ. െ/ $ അിെC ാ0L.
32 േ /dിെ+ ആാKം ഇ#©«
േ /dw dാ/ാ!ിെ /ി.

ംX/ം ആി#$;

13

1 ഇBെ! അÍാOം Hാ/ ം അ$-െ ാെFം അേ!ാpMെC
േKാLം ി¿ീി!ി$ Yെ[; െ െF േL $.
2 $ാKി, െ-ി, ൊ$ ഈ ി അÍാം
Ñ A!ാി#$.

12

1 േdാ അÍാിേ!ാp അ#1ിെ2sെ െgAാKw : !ീ !ിെ+
േെം bാ02Fാെ/ം ിÎH!െം ി; Yെ[;
ǌാ. !ിെA ാNി[ാ!ി/ിSA േെS ോ.

3 അ. െ+ ാ:ി െ S!ി$ േേËെ/ം
േേËKി$ം dാിSം േD !ിS ആിി MCാ/ം
ഉ*ാി#A6ം ാ. ആിി ഉ*ാFി
ാaീ¹ി#A6ാ JKംെ/ം െb$.

2 ǌാ. !ിെA Kിോ# _ാ ിാSം; !ിെA അ^cdി
!ിെ+ േ0 W ാSം; !ീ ഒ# അ^cdാി/ിSം.

4 അിെC അÍാം േdാെC !ാി ആ/ാി.

3 !ിെA അ^cdിSAെ/ ǌാ. അ^cdിSം. !ിെA
ിSAെ/ ǌാ. ിSം; !ിAി ിിെK K
ംB8ം അ^cdിFെ[pം.

5 അÍാിേ!ാpMെCA േKാി$ം ആpാp8ം MCാ/B8ം
ഉ*ാി#$.

4 േdാ േAാp ി26ോെK അÍാം Yെ[;; േKാLം
അേ!ാpMെC ോി; dാ/ാ!ി!ി$ Yെ[pോ)
അÍാി$ എG« ാി#$.
5 അÍാം െ+ Hാ/ ാ ാYാിെം േdാ/െ+ !ാ
േKാിെ!ം B) ഉ*ാFി Lെ1ൊെFം
B) dാ/ാ!ി െ ാി2 ആ8െ1ം M3ിെFാ7
!ാ. േേS ോ\ാ. Yെ[; !ാ. േL എി.
6 അÍാം േേ{െA JKംെ/ം ഏേKാ. ോെ/െ/ം
േLMCി e/ി. അ$ !ാ! . േL ാ0ി#$.

6 അ0 ഒAിാ0[ാ. Fം േി$ അെ/ dി
MCാo; L 1െ/ ഉ*ാി#A6ൊ7 അ0Sം
ഒAിാ0[ാ. ി]ി5.
7 അÍാിെ+ $ാKി8െC ഇC&ാ0Sം◌ം േKാിെ+
$ാKി8െC ഇC&ാ0Sം◌ം 9ി ിNFO*ാി;
!ാ! #ം െ/ി #ം അ$ േL ാ0ി#$.
8 അ6 ൊ7 അÍാം േKാിേ!ാp: എ!ിSം !ി!Sം എെ+
ഇC&ാ0Sം◌ം !ിെ+ ഇC&ാ0Sം◌ം 9ി ിNFം
ഉ*ാ#േ ; !ാം േdാ/&ാ/േ5ാ.
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9 േെ5ാം !ിെ+ Oാെ ഇ5ോ? എെA ി;ി/ി]ാWം.
!ീ ഇCോെ3 ി ǌാ. Kോ; ൊെÒാ-ാം; !ീ
Kോെ3 ി ǌാ. ഇCോ; ൊെÒാ-ാം എ$ Yo.

12 അÍാിെ+ േdാ/െ+ !ാി െ ാോി ാ0ി#A
േKാിെ!ം അെ+ ിെ!ം അ0 ൊ7ോി.
13 ഔCിേ[ാA ഒ#. $ എÍാ!ാ അÍാിെ! അYിി.
അ. എwേFാKിെ+ം ആേ!/ിെ+ം േdാ/!ാി
അോ0v!ാ േÀെC േ ാ[ി ാ0ി#$; അ0
അÍാിേ!ാp { െbs0 ആി#$.

10 അേ[ാ) േKാw േ!ാFി, ോ0ാA/ിെ- Zേം
ഒെFം !ീേ/ാ3O-െ $ 7; േdാ െ ാോിെ!ം
െaാോ/െം !ി[ി2 ി$ Oെ അ6 േdാെC
േ ാ3ംോെKം േ ാ0െ/ ി¿ീംേംോെKം
ആി#$.

14

11 േKാw ോ0ാA/ിെ- Zേം ഒെFം ി/െ]pL;
ഇBെ! േKാw ിേFാ; ാ:ാി; അ0 9ി /ിo.

15 /ാ:ിി അ^ം അെ+ ാ &ാ#ം അ#െC േ!െ/
HാaംHാaാി ി/ിo െb$ അെ/ േ ാി േ9െFിെ+
ഇCLHാaL- േdാാെ/ അെ/ ി. 6C0$.

12 അÍാം !ാ. േL ാ0L; േKാw ആ ZേിെK
3NB1ി ാ0L െ ാോംെ/ MCാ/ം !ീFി !ീFി അCി.
13 െ ാോം!ിാ ി) ²&ാ#ം േdാെC Oാെ
dാാി8ം ആി#$.

ൊെFം CFിെFാ7 $; െ+
16 അ.
േdാ/!ാ േKാിെ!ം അെ+ ിെ!ം
ീെ1ം _!െം MെC CFിെFാ7$.

14 േKാw അÍാിെ! ി; ി/ി]േ=ം േdാ
അÍാിേ!ാp അ#1ിെ2s6: KൊFി, !ീ ഇ/ിSA
JKL !ി$ CേFാ;ം െ േFാ;ം ിേFാ;ം
Cി]ാേYാ;ം േ!ാS.
15 !ീ ാmA ി ഒെFം ǌാ. !ി!Sം !ിെ+
ാi ാി #ം.

17 അ. െൊ0Kാോെ/ിെ!ം MെC- /ാ_ാF&ാെ/ം
േ ാി2ി; CBിAേ[ാ) െ ാോം/ാ_ാ /ാ_ ാÓ/ എA
ാേ ാÓ/െ/ അെ! എ ിേ/}െb$.

g ിSം

18 ാേKം/ാ_ാാ Fീേ െ£ അ[ം ീoംൊ7$;
അ. അ ÕA !ാ ൈിെ+ േ/ാdി !ാി#$.

16 ǌാ. !ിെ+ g ിെ ിിെK ൊCിോെK ആSം:
ിിെK ൊCിെ എnാ. ിെ ി !ിെ+
g ിെം എാം.

19 അ. അെ! അ^cdി: i0Éി$ം ിSം !ാË!ാി
അ ÕA !ാ ൈാ അÍാം അ^c
dിFെ[pാYാെ3;

17 !ീ Yെ[; േL െ!pെം \¢െം
അ6 !ി!S #ം.

21 െ ാോം/ാ_ാ അÍാിേ!ാp: ആ8െ1 എ!ിS
L !ീ എpLൊ) എ$Yo.

e/ിF; ǌാ.

18 അേ[ാ) അÍാം MCാ/ം !ീFി െdേÍാ!ി േÀെC
േ ാ[ി $ ാ0L; അിെC േdാേS ഒ# ാaീ¹ം
Nി6.

1 ി!ാ0 /ാ_ാാ അÀാെRKw , എKാ ാ0/ാ_ാാ അ0േvാw,
ഏKാം /ാ_ാാ െൊ0Kാോെ/w, _ാ ി8െC /ാ_ാാ
ീാ എAി#െC ാKL

ിീം ാÓ/ിി ഒAിMCി. അ6 ഇേ[ാ)

4 അ0 ¬7 ംX/ം െൊ0Kാോെ/ി$
ീCBിി/ി$;  ിVAാം ംX/ി X/ി.
5 അ6ൊ7  ി!ാKാം ംX/ി െൊ0Kാോെ#ം
അേ!ാpMെC- /ാ_ാF&ാ#ം$, അെേ/ാw 0
AീിെK െ/Rാിെ1ം dാിെK Ô െ/ം ാേി0
vാീിെK ഏ െ/ം
6 േ ീ0KിെK േdാ0vെ/ം #ിS
ാ/ാ. െ/ േ ാി.

ീO- ഏ

7 ിെAഅ0 ി/ിo ാേw എA ഏ. ിwാി$
അേK #െC േൊെFം dെ േ ാ. - ാാ/ി ാ0
ി#A അോ0vെ/ം MെC േ ാി.
8 അേ[ാ) െ ാോം/ാ_ാം െaാോ/ാ/ാ_ാം ആwാ/ാ_ാം
െ ോീം/ാ_ാം േ ാ0 എA േKിെK /ാ_ാം
Yെ[; ിDീം ാÓ/ി െ
9 ഏKാം/ാ_ാാ െൊ0Kാോെ/w, _ാ ി8െC /ാ_ാാ
ീാKw , ി!ാ0/ാ_ാാ അÀാെRKw , എKാ ാ0 /ാ_ാാ
അ0േvാ£ എAി#െC േ!െ/ C !ി/ി; !ാW /ാ_ാF&ാ0
അ« /ാ_ാF&ാ#െC േ!െ/ െA.
10

ിീം ാÓ/ി ീ\ി) 1െ/*ാി#$;
െ ാോം/ാ_ാം െaാോ/ാ /ാ_ാം ഔCിേ[ാി അിെC
ീm; േ=ി20 0l ിേKS ഔCിേ[ാി.

11 െ ാോിWം െaാോ/ിWം ഉ- Lം HUN
ാ!B8ം എ5ാം അ0എpLൊ7ോി.

i0Éി$ം ിSം !ാË!ാി അ ÕA ൈാ
േdാി േKS ൈ ഉ0ി
ം െb$.

24 ാK Fാ0 HUി26ം എേAാpMെC A ആേ!/w, എwേFാKw ,
േÀ എAീ #=&ാ#െC ഔd/ിം ാ:േ േ7; ഇ0
B8െC ഔd/ി എpLൊ-െ3.

2 ഇ0 െ ാോം /ാ_ാാ േ/ാ, െaാോ/ാ/ാ_ാാ ി0ാ,
ആwാ/ാ_ാാ ി!ാw, െ ോീം /ാ_ാാ െേെ/w,
േ ാ0 എA േKിെK /ാ_ാ എAിേ/ാp Dം െb.
3 ഇെ/5ാ#ം
ഉCKാ\$.

/ി;

22 അ ി$ അÍാം െ ാോം/ാ_ാിേ!ാpY]6: ǌാ.
അÍാിെ! A!ാFിെ$ !ീ Yാ ി/ി[ാ. ǌാ. ഒ#
b/Cാെ3 െb/ിാYാെ3 !ി!S- ി ാെ ാ$ാെ3
എpFി5 എ$ ǌാ.
23

14

െ+ േdാ/െ! D!ാFിൊ7 ോി എ$ അÍാം
േ3േ[ാ) അ. െ+ ീ3ി _!ി2#ം അH ാ ി8ാ
Oി ിെ!; േെ/ M3ിെFാ7 ാ. െ/ ി. 6C0$.

15

1 അ ിെ+ േ=ം അÍാി$ 0!ി േdാെC
അ#1[ാp ഉ*ാെ െgAാKw : അÍാേ, Hെ[േC*ാ; ǌാ.
!ിെ+ /ിbം !ിെ+ അ ി dാ Z ിRKം ആ\$.
2 അ ി$ അÍാം: 0ാാ േdാേ, !ീ എ!ിS എ`
#ം? ǌാ. F1ി5ാ!ാി !CS$േ5ാ; എെ+
അാി േ9െSാ/!ാ ഈ എേK 0 അേ: എ$
Yo.
3 !ീ എ!ിS g ിെ Aി3ി5, എെ+ ീ3ി _!ി2 ാ .
എെ+ അാിാ\$ എ$ം അÍാം Yo.
4 അ. !ിെ+ അാിാി5; !ിെ+ ഉ/ി
!ി$Yെ[pA. േA !ിെ+ അാിാ\ം. എ$
അ$ േdാെC അ#1[ാp*ാി.
5 ിെA അ. അെ! YL ൊ7െb$: !ീ
ആാേS േ!ാS; !U:Bെ1 എnാ.
ിെ ി എn എ$ ി. !ിെ+ g ിഇBെ!
ആ\ം എ$ം അേ!ാp ി.
6 അ. േdാി ിi ി; അ6 അ. അ$
!ീ ിാി NFി;.
7 ിെA അേ!ാp: ഈ േെ !ി!S അാാി
#ാ. 3Nാ ഊ/ി!ി$ !ിെA
M3ിെFാ7A േdാ ǌാ. ആ\$ എ$ അ#1ിെ2.
8 0ാാ േdാേ, ǌാ. അ ിെ!
അാാSെ$-6എ!ിS എെgാAി!ാ അYിാം
എ$ അ. േbാി.
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9 അ. അേ!ാp: !ീ V$ >- ഒ# uFിCാിെ!ം
V$>- ഒ# ോKാCിെ!ം V$ >- ഒ#
ആ;ൊെ!ം ഒ# \¢Zാിെ!ം ഒ# Zാി. \]ിെ!ം
ൊ7/ി എ$ ി.

9 േdാെC × . അേ1ാp: !ിെ+ _ാ!ിെC അpF
CBിെ2$ അ)S ീCBിി/ിF എ$ ി.
10 േdാെC × . ിെAം അേ1ാp: ǌാ. !ിെ+
g ിെ ഏം 0Dി[ിSം; അ6 എിØCാ ം
െ#[O- ാി/ിSം.

10 ഇെൊെFം അ. ൊ7$ ഒ!pെ ി10$
HാaBെ1 േ!0Sംേ!െ/ െ; Uിെ1ോ അ. ി10
Aി5.

11 !ീ a0HിNിേ5ാ; !ീ ഒ# െ! Z ിSം; േdാ !ിെ+
Cം േ)Fൊ7 അ$ ിÙാേ എ$ േ0
ി1ിേFNം;

11 ഉCW1ിേ& Yാe. Uി)ഇYBി Aേ[ാ) അÍാം
അെ ആ3ിF1o.

12 അ. ാ;G െേ[ാെK- ^= . ആി/ിSം: അെ+
ൈ എ5ാ0Sം◌ം ിേ/ാാം എ5ാ#െCം ൈ അ$
ിേ/ാാം ഇ/ിSം; അ. െ+ K േdാ/&ാ0Sം
എ ിെ/ ാ0Sം◌ം എ$ അ#1ിെ2.

12 Ô/ . അിSോ) അÍാി$ ഒ# aാ!ിP $;
Hീ ിം അ< >ം അെ+ േ ീm.
13 അേ[ാ) അ. അÍാിേ!ാp: !ിെ+ g ി ig5ാ
േL !ാ©¢ ംX/ം Zാ ി1ാി#$ ആ േFാെ/
േ ിSം; അ0 അെ/ ീ±ി[ിSെ$ !ീ അYിoൊ)
.

13 എAാെY അ1w : എെA ാmAെ! ǌാ. ഇിെCം
7ോ എ$ Yo േAാp അ#1ിെ2s േdാേS:
ൈേ, !ീ എെA ാm$ എ$ േ0 ി1ി.

14 എAാ അ0 േ ിSA _ാ ിെ ǌാ. ിിSം; അ ിെ+
േ=ം അ0 1െ/ ോpംMെC Yെ[;ോ#ം.

14 അ6ൊ7 ആ ിNി$ േ/w-Kdീ-േ/ാീ എ$ േ/ാി;
അ6 ാേി$ം േെ/ി$ം േD ഇ/ിS$.

15 !ീോ ാാ!ോെC !ിെ+ ി ാF&ാേ/ാp േb#ം; !5
ാ0D ി അCFെ[pം.

15 ിെA dാaാ0 അÍാി$ ഒ# െ! Z ി: dാaാ0
Z ി2 െ+ $ അÍാം ിÙാേ എ$ േ/ി;.

16 !ാKാം KOYFാ0 ഇിേCS CBി#ം; അോ0v#െC
അ¶ം ഇ6െ/ ി]ി3ി5 എ$ അ#1ിെ2.

16 dാaാ0 അÍാി$ ിÙാേKിെ! Z ി2േ[ാ) അÍാി$
എ®ാ¢ ാി#$.

17 Ô/ . അി ഇ#3ാേ=ം ഇ ാ, A ഒ# ീÖ1; ആ
HാaB8െC !pെ _iKിSA ഒ# gം C$ോി.
18 അ$ േdാ അÍാിേ!ാp ഒ# !ിം െb: !ിെ+
g ിS ǌാ. ി¿ീം!ി 6CBി ാw !ിാ
dാ!ിെ/- ഈ േെ,
19 േ! /w, െ!ി
20 െYി

/w, wോ! /w, dി

/w,

3 അേ[ാ) അÍാം ാാംaം ീm; ൈം അേ!ാp
അ#1ിെ2sെ െgAാKw :
േA,

1 അÍാിെ+ Hാ/ ാ ാYാി Fെ1 Z ി2ി#Aി5;
എAാ അ)S dാaാ0 എ$ േ#- ഒ# ി¿ീ ാ ി
ഉ*ാി#$.
2

1 അÍാി$ െ ാªൊ6 ാേ[ാ) േdാ
അÍാി$ Z U!ാി അേ!ാp: ǌാ. 0l ിൈം ആ$; !ീ എെ+ Oാെ !C$ !ി1 !ാി/ിF.
2 എ!ിSം !ി!Sം േD ǌാ. എെ+ !ിം JാിSം;
!ിെA അിിാി 0Dി[ിSം എ$ അ#1ിെ2.

/w, െ/Rാീ /w, അോ0v/w,

21 !ാ! /w, aി0É /w, െÈ 0 എAി#െC േെ
Aി/ിS$ എ$ അ#1ിെ2.

16

17

ാYാി അÍാിേ!ാp: ǌാ. Z ിFാ ി/ി[ാ. േdാ
എെ+ a0Hം അെC2ി/ിS$േ5ാ. എെ+ ാ ിെC അpF
െbAാWം; േU അ1ാ എ!ിS F) KHിSം എ$
Yo. അÍാം ാYാിെC ാS അ^ /ി.

4 എ!ിS !ിേAാp ഒ# !ിO7; !ീ Ñ_ാ ി)S
ി ാാ\ം;
5 ഇ!ി !ിെA അÍാം എA5 ി1ിേF*6; ǌാ. !ിെA Ñ
_ാ ി)S ി ാാFിി/ിFാ !ിെ+ േ0 അÍാdാം
എAി/ിേFNം.
6 ǌാ. !ിെA അിിാി 0Dി[ി,
അേ!_ാ ി1ാSം; !ിAി !ി$ /ാ_ാF&ാ#ം ഉÆിSം.
7 ǌാ. !ി!Sം !ിെ+ േ=ം !ിെ+ g ിSം
ൈാി/ിേF* ി$ ǌാ. എ!ിSം !ി!Sം !ിെ+
േ=ം KOY KOYാി !ിെ+ g ിSം േD എെ+
!ിെ !ി !ിാി JാിSം.

3 അÍാം !ാ. േL ാ0L L ംX/ം
ി]േ[ാ) അÍാിെ+ Hാ/ ാ ാYാി
ി¿ീ ാ ിാ dാaാYിെ! െ+ H0ാാ അÍാി$
Hാ/ ാി ൊpL.

8 ǌാ. !ി!Sം !ിെ+ േ=ം !ിെ+ g ിSം !ീ Zാ ം
െbA ോ !ാ. േം ഒെFം ാi ാാാി
#ം; ǌാ. അ0Sം ൈാി/ിSം.

4 അ. dാaാ/ിെ+ അpF െb$; അ) a0Hം /ി; ാ.
a0Hം /ി എ$ അ) *േ[ാ) _ാ!ി അ8െC
ി$ !ി°ി ാി.

9 ൈം ിെAം അÍാdാിേ!ാp അ#1ിെ2s6: !ീം
!ിെ+േ=ം KOY KOYാി !ിെ+ g ിം എെ+
!ിം ZാNിേFNം.

5 അേ[ാ) ാYാി അÍാിേ!ാp: എ!ിS Hി2
അ! ാി$ !ീ ഉ/ാി; ǌാ. എെ+ ാ ിെ !ിെ+
ാ0lിCി $; എAാ ാ. a0Hം /ി എ$ അ)
*േ[ാ) ǌാ. അ8െC ി$ !ി°ി ാി; േdാ
എ!ിSം !ി!Sം േD ! ാം ിിFെ3 എ$ Yo.

10 എ!ിSം !ിB)Sം !ിെ+ േ=ം !ിെ+ g ിSം
േD -6ം !ിB) ZാNിേF*6ാ എെ+ !ിം
ആി6: !ിB1ി #=Z_ൊെFം /ിേÚ! ഏ
േFNം.

6 അÍാം ാYാിോp: !ിെ+ ാ ി !ിെ+ vി ഇ/ിS$:
ഇംോെK അേ1ാp െbൊ) എ$ Yo. ാYാി
അേ1ാp ാ¹ി! ം 6CBിേ[ാ) അ) അെ1 ി;
ഔCിേ[ാി.
7 ിെA േdാെC × . #ിി ഒ# !ീ#Yിെ+
അ/ിെ, /ി$ ോ\A ിിെK !ീ#Yിെ+ അ/ിെ െ
േA അെ1 7.
8

ാYാിെC ാ ിാ dാaാേ/, !ീ എിെC !ി$ #$?
എേBാ; ോ\$ എ$ േbാി. അ ി$ അ1w : ǌാ. എെ+
_ാ!ി ാYാിെ ി; ഔCിേ[ാാ\$ എ$ Yo.

11 !ിB8െC അcb09ം /ിേÚ! െbേvNം; അ6 എ!ിSം
!ിB)Sം േD - !ിിെ+ അCാ1ം ആ\ം.
12

KOY KOYാി !ിB1ി #=Z_ൊെFം എ;ി ം
Zാാ\ോ) /ിേÚ!ഏേFNം; ീ3ി _!ി2
ാ !ാാWം !ിെ+ g ി5ാ!ാി അ! േ!ാpിKM
ാBി!ാാWം /ി.

13 !ിെ+ ീ3ി _!ി2 ാ ^ം !ീ ിKൊpL ാBി^ം
/ിേÚ! ഏേി¦; എെ+ !ിം !ിB8െC േdി
!ി !ിാി/ിേFNം.
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ഉി ം
14 അcb09ിാ #=Z_െ /ിേÚ! ഏFാ ി#Aാ
_!ി !ി$ േÛി1േNം; അ. എെ+ !ിം
Kം¼ി2ി/ിS$.

7 അÍാdാം uØ3ി ഔCിെ2$ ഇ16ം !56ാൊ#
ാ1M3ിെ ിCി ഒ# ാK Fാ/െ+ F ൊpL; അ.
അ ിെ! UNി ാം െb.

15 ൈം ിെAം അÍാdാിേ!ാp: !ിെ+ Hാ/ ാ
ാYാിെ ാYാി എA5 ി1ിേF*6; അ8െC േ0
ാYാ എ$ ഇ/ിേFNം.

8 ിെA അ. െം ാWം ാ. ാം െbvി2
ാ1M3ിെം ൊ7$ അ#െC Oി െ. അ#െC
അpF TUി. ീി uÜ=ി !ി$; അ0 HUNം
ി.

16 ǌാ. അെ1 അ^cdി അ1ി!ി$ !ി!S ഒ# െ!
#ം; ǌാ. അെ1 അ^cdിFം അ) _ാ ി)S
ാ ാാി ീ#ം _ാ ി8െC /ാ_ാF&ാ0 അ1ി!ി$
ഉÆിFം െbം എ$ അ#1ിെ2.

ാYാ എിെC എ$
9 അ0 അേ!ാp: !ിെ+ Hാ/
േbാി2 ി$: MCാ/ി ഉ7 എ$ അ. Yo.

17 അേ[ാ) അÍാdാം ിnീm bി/ി: ©¢ >-$
. _!ിSോ? െ ാª¢ >- ാYാ Z ിSോ?
എ$ െ+ ³ി Yo.

10 ഒ# ആ7 ി]ി; ǌാ. !ിെ+ അpF CBി#ം;
അേ[ാ) !ിെ+ Hാ/
ാെYS ഒ# . ഉ*ാ\ം എ$ അ.
Yo. ാYാ MCാ/ാ ിF അെ+ ി. L
േ;ൊ7 !ി$.

18 ിÙാേ !ിെ+ Oാെ _ീി2ി#Aാ ി എ$
അÍാdാം ൈോp Yo.

11 എAാ അÍാdാOം ാYം > െb$ TD/ാി#$.
ീ)S-  ി ാെYS !ി$ ോി#$.

19 അ ി$ ൈം അ#1ിെ2s6: അ5, !ിെ+ Hാ/ ാ ാYാ
േA !ി!െFാ# െ! Z ിSം; !ീ അ$ ി wdാ£
എ$ േ/ിേCNം; ǌാ. അേ!ാp അെ+ േ=ം അെ+
g ിോpം എെ+ !ിെ !ി !ിാി ഉY[ിSം

12 ആാ ാYാ ഉൊ7 bി/ി: TDാി/ിSA എ!ിS
»{േHാaO*ാ\ോ? എെ+ H0ാം TD!ാി/ിS$ എ$
Yo.

20 ിÙാേKിെ! \Yിം ǌാ. !ിെ+ അേU േ3ി/ിS$;
ǌാ. അെ! അ^cdി അ gം gാ!ി-!ാFി
0Dി[ിSം. അ. ¬7 ZÏF&ാെ/ _!ി[ിSം; ǌാ.
അെ! Kിോ# _ാ ിാSം.

13 േdാ അÍാdാിേ!ാp: TDാ ǌാ. Z ിSA6
ാോ എ$ Yo ാYാ bി/ി26 എ`?
14 േdാാ ിാ ാ/ ം ഉേ*ാ? ഒ# ആ7 ി]ി;
ഈ ാ\ോ) ǌാ. !ിെ+ അpF CBി#ം;
ാെYS ഒ# . ഉ*ാ\ം എ$ അ#1ിെ2.

21 എെ+ !ിം ǌാ. ഉY[ിSAേ ാ, ഇ!ിെ ആ7 ഈ
L ാYാ !ി!S Z ി[ാ^- ി wdാFിേ!ാp
ആ\$.

15

22 ൈം അÍാdാിേ!ാp അ#1ിെ2
ി; Yിേ[ാി.

16 ആ #=&ാ0 അിെC!ി$ Yെ[; െ ാോംിS ി/ിo;
അÍാdാം അെ/ ാ: അ[ാ. അേ/ാpMെC ോി.

ീ0Aേ=ം അെ!

ാYാ Hെ[;: ഇ5, ǌാ. bി/ി2ി5 എ$ Yo.
അBെ!5, !ീ bി/ി എ$ അ. അ#1ിെ2.

23 അ!g/ം അÍാdാം െ+ !ാ ിÙാേKിെ!ം െ+
ീ3ി _!ി2 K ാ &ാെ/ം ാ. ിKM ാBിെ/
ഒെFം അÍാdാിെ+ ീ3ിW- K #=&ാെ/ം M3ി
ൈം േAാp ി26ോെK അ#െC അcb09െ
അ$ േA /ിേÚ! ി.

17 അേ[ാ) േdാ അ#1ിെ2s6: ǌാ. െbwാ!ി/ിSA6
അÍാdാിേ!ാp െYെSോ?

24 അÍാdാം /ിേÚ!േേ[ാ) അ$ െ ാªെ6
ാി#$.

19 േdാ അÍാdാിെ!SYി അ#1ിെ2s6 അ$
!ിTിൊp[ാ. Fം അÍാdാം െ+ Fേ1ാpം
!ിS ി- \pംോpം !ീ ിം ! ാം
ZTിൊ7 േdാെC ിി !C[ാ.
ിേF* ി$ ǌാ. അെ! ി/െ]pി/ിS$.

25 അെ+ !ാ ിÙാേ /ിേÚ!േേ[ാ) അ$
 ിV$ ാി#$.
26 അÍാdാOം അെ+ !ാ ിÙാേWം ഒേ/ ി ി
/ിേÚ! ഏ}.
27 ീ3ി _!ി2 ാ &ാ#ം അ! േ/ാp അ. ിെKS
ാBി#ാി അെ+ ീ3ിW-0 എ5ാ#ം
അേ!ാpMെC /ിേÚ! ഏ}.

18

േം

10

1 അ!g/ം േdാ അ$ േÀെC േ ാ[ിെ
Z U!ാി; െിWെY2േ[ാ) അ. MCാ/ാ ിF
ഇ/ിFാി#$.
2 അ. KൊFി േ!ാFിേ[ാ) V$ #=&ാ0 െ+
േ!െ/ !ിKSA6 7; അെ/ *േ[ാ) അ.
MCാ/ാ ിF !ി$ അെ/ എ ിേ/ാ. ഔCിെ2$
!ിKംെ/ \!ിo:
3 _ാ!േ!, എേAാp െ* ി അCിെ!
C$ോ#േ .
4 അ ാ/ം െ-ം ൊ7$ !ിB8െC ാWെ1 Gെ3;
TUി. ീി ഇ/ി[ി. .
5 ǌാ. ഒ# OYി അ[ം ൊ7/ാം; ി അCFീ; !ിB)S
ോാം; ഇ ിAാി3േ5ാ !ിB) അCിെ+ അpF
YിA6 എ$ Yo. !ീ Y]6ോെK ആെ3 എ$
അ0 Yo.

18 അÍാdാം Kി6ം KO-6ാ _ാ ിാി ീ#ം
അ!ി ിിെK _ാ ിെ1ാെFം അ^cdിFെ[pം
െbേ5ാ.

20 ിെA േdാ: െ ാോിെ+ം െaാോ/െCം !ിKി1ി
Kി6ം അ#െC ാം അ ി ¹ി!ം ആ\$.
21 ǌാ. െb$ എെ+ അpF െAി !ിKി1ിോെK
അ0 േKം ZTി2ി;േ*ാ ഇ5ോ എ$ േ!ാFി അYിം
എ$ അ#1ിെ2.
22 അBെ! ആ #=&ാ0 അിെC!ി$ ി/ിo
െ ാോിേKS ോി. അÍാdാോ േdാെC
Aിിി േA !ി$.
23 അÍാdാം അpLെb$ Y]6: ²േ!ാpMെC
!ീ ിാെ!ം !ീ ംd/ിSോ?
24 േU ആ 3Nി അ6 !ീ ിാ&ാ0 ഉെ* ി !ീ
അ ിെ! ംd/ിSോ? അ ിെK അ6 !ീ ിാ&ാ0
!ിിം ആ JKോp UിFി5ോ?
25 ഇBെ! !ീ ഒ#!ാ8ം െbA 5േ5ാ? !ീ ിാ. ²െ!േ[ാെK
ആFം ²േ!ാpMെC !ീ ിാെ! !ീ ഒ#!ാ8ം
ൊQി5. 0l ിSം ! ാാി ിാ. !ീ ി
ZTിFാ ി/ിSോ?
26 അ ി$ േdാ: ǌാ. െ ാോിKw , 3NിAL,
അ6 !ീ ിാ&ാെ/ ാm$ എ ി അ#െC !ിിം ആ
JKോെCാെFം UിSം എ$ അ#1ിെ2.
27 ൊCിം െീ¢ാ ǌാ. 0ാിേ!ാp
6!ിoേ5ാ.

ം ാ/ി[ാ.

6 അÍdാം Dെ[; MCാ/ി ാYെC അpF െb$: !ീ
UNി VAിCBി ാ എpL \െ അ[O*ാS
എ$ Yo.
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ഉി ം
28 അ6 !ീ ിാ&ാ/ി േU അ«േ0 \Yo
ോെ ിേKാ? അ«േ0 \Y]6ൊ7 !ീ ആ 3Nം
OG^ം !ി[ിSോ എ$ അÍാdാം Y] ി$:
!ാ« േെ/ ǌാ. അിെC *ാ അ ിെ!
!ി[ിFി5 എ$ അ. അ#1ിെ2.
29 അ. ിെAം അേ!ാp ം ാ/ി: േU !ാ6േെ/
അിെC *ാേKാ എ$ Y] ി$: ǌാ. !ാ6േ#െC
!ിിം !ി[ിFി5 എ$ അ. അ#1ിെ2.
30 അ ി$ അ. : ǌാ. ിെAം ം ാ/ിS$; 0ാ
ോിF#േ ; േU O[6േെ/ അിെC *ാേKാ എ$
Yo. ǌാ. O[6േെ/ അിെC *ാ !ി[ിFി5
എ$ അ. അ#1ിെ2.
31 ǌാ. 0ാിേ!ാp ം ാ/ി[ാ. 6!ിoേ5ാ; േU
ഇ#6േെ/ അിെC *ാേKാ എ$ അ. Y] ി$:
ǌാ. ഇ#6േ#െC !ിിം !ി[ിFി5 എ$ അ.
അ#1ിെ2.
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േം

11

13 ഇെ/SYി- ആKാി േdാെC Oാെ
W ാിീ0Aി/ിFൊ7 ǌB) ഈ JKെ
!ി[ിSം. അ ിെ! !ി[ി[ാ. േdാ ǌBെ1
അ2ി/ിS$ എ$ Yo.
14 അBെ! േKാw െb$ െ+ :ിാെ/ ിാdം െbwാ^#Fേ1ാp ം ാ/ി: !ിB) എGേA} ഈ JKം ി;
Yെ[pി. ; േdാ ഈ 3Nം !ി[ിSം എ$ Yo.
എAാ അ. 1ി Y$ എ$ അെ+ #F)S
േ ാAി.
15 ഉ=ാേ[ാ) × &ാ0 േKാിെ! Dെ[pി: ഈ
3Nിെ+ അ ി !ിFാ ി/ി[ാ. എGേA} !ിെ+
Hാ/ െം ഇിെC ാmA !ിെ+ /7 :ിാെ/ം
M3ിെFാ7ൊÒ) എ$ Yo.
16 അ. ാ ി2േ[ാ1w , േdാ അേ!ാp #N െbാKw ,
ആ #=&ാ0 അെ!ം Hാ/ െം /7 :ിാെ/ം
ൈM ിCി 3Nിെ+ YL ൊ7ോിആFി.

32 അേ[ാ) അ. : 0ാ ോിF#േ ; ǌാ. ഇ!ി ഒ#
Zാ ം ാ:ം ം ാ/ിSം; േU L േെ/ അിെC
*ാേKാ എ$ Yo. ǌാ. Lേ#െC !ിിം
!ി[ിFി5 എ$ അ. അ#1ിെ2.

17 അെ/ YL ൊ7A േ=ം അ. : _ീ/െUFാി
ഔCിേ[ാ: Yോ; േ!ാF#6; ഈ Zേെqം !ി
F#6; !ി!S !ാം HിFാ ി/ി[ാ. 0l ിേKS
ഔCിേ[ാ എ$Yo.

33 േdാ അÍാdാിേ!ാp അ#1ിെ2 ീ0Aേ=ം
അിെC!ി$ ോി. അÍാdാOം െ+ JKേS
CBിേ[ാി.

18 േKാw അേ/ാp Y]6: അBെ!5 0ാേ;

1 ആ /7× &ാ0 ൈ\േA/L െ ാോി എി; േKാw
െ ാോം3N ാ ിF ഇ/ിFാി#$; അെ/
ാ*ി; േKാw എGേA} എ ിേ/} െb$ !ിKംെ/ \!ിo
!¾/ി:
2 _ാ!&ാേ/, അCിെ+ ീ3ി $ !ിB8െC ാWെ1
Gി /ാാ0[ി. ; ാKL എGേA} !ിB8െC ിS
ോാം എ$ Y] ി$: അ5, ǌB) ീËിി േA
/ാാ0Sം◌ം എ$ അ0 Yo.
3 അ. അെ/ ഏം !ി0<ി; അേ[ാ) അ0 അെ+
അpF ി/ിo അെ+ ീ3ി െb$; അ. അ0Sം
ി#െAാ#Fി, 1ി[ി5ാ അ[ം |;; അ0 HUNം ി.

19 !ി!S അCിേ!ാp  േ ാAിേ5ാ; എെ+ _ീെ!
/Uി[ാ. എ!ിS Kി  !ീ ാNി2ി/ിS$; 0
l ി ഔCി എLാ. എ!ിS ിി5; േU എ!ിS
ോ=ം 3ി /Nം HിSം.
20 ഇ ാ, ഈ 3Nം ീാ\$; അിേCS എ!ിS ഔCാം;
അ6 െbYി6ാ\$; ǌാ. അിേCS ഔCിേ[െ3. അ6
െbYി േ5ാ; എAാ എ!ിS _ീ/U ഉ*ാ\ം.
21 അ. അേ!ാp: ഇFാ/ ിWം ǌാ. !ിെA
CാUി2ി/ിS$; !ീ Y] 3Nം ǌാ. Yി1ി5.
22 Dെ[; അിേCS ഔCിേ[ാ; !ീ അിെC എLോ1ം
എ!ിS ഒ$ം െbwാ. ിി5 എ$ Yo. അ6
ൊ7 ആ 3Nി$ േ ാ0 എ$ േ/ാി.
23 േKാw േ ാ/ി CAേ[ാ) Ô/ . ഉി2ി#$.

4 അ0 ഉYqാ. ോ\hെ െ ാോം3NിെK
#=&ാ0 K HാaL!ി$ം ആാKTDം എ5ാ#ം$
ീp 1o.

24 േdാ െ ാോിെ+ം െaാോ/െCം േ േdാെC
Aിിി!ി$, ആാL !ി$ െA, a<ം ീം
0=ി[ി.

5 അ0 േKാിെ! ി1ി: ഈ/ാ:ി !ിെ+ അpF A
#=&ാ0 എിെC? ǌB) അെ/ േHാaിേF* ി$
ǌB8െC അpF YL ൊ7ാ എ$ അേ!ാp Yo.

25 ആ 3NB)Sം Zേി$ം OG^ം ആ 3NB1ിെK
K!ിാ ി)Sം !ിKെ
B)Sം ഉÝK!ാം
#ി.

6 േKാw ാ ിF അ#െC അpF YL െb$,  \
അെCംെ:

26 േKാിെ+ Hാ/ അെ+ ിAി!ി$
ഉ§Nാി Hി.

7

േdാ/&ാേ/, ഇBെ! ോ=ം െbv#േ .

8 #=. െ ാCാ /7 :ിാ0 എ!ിS7; അെ/ ǌാ.
!ിB8െC അpF YL ൊ7/ാം; !ിB)S
ോി26ോെK അേ/ാp െbൊ)ി. ; ഈ
#=&ാേ/ാp ാ:ം ഒ$ം െbv#േ ; ഇ ിAാി3േ5ാ അ0
എെ+ ീ3ിെ+ !ിKി A6 എ$ Yo.
9 ാYി!ിF എ$ അ0 Yo. ഇെ!ാ#. /േിാി
$ ാ0Sം$; ! ാംിി[ാ^ം HാിS$. ഇേ[ാ)
ǌB) അേ/ാp Hാി2 ിKിം !ിേAാp ോ=ം െbം
എ$ം അ0 Yo േKാിെ! ഏം ിFി ാ ി
ൊ1ി[ാ. അpL.
10 അേ[ാ) ആ #◌ാ=&ാ0 ൈ Yോ; !ീ3ി േKാിെ!
B8െC അpF അL ി ാ ിഅെC,
11 ാ ിF ഉ*ാി#A #=&ാ0Sം അാKTDം അ<
ിCി[ി. അ6ൊ7 അ0 ാ ി [ി !C$ ി=ി.
12 ആ #=&ാ0 േKാിേ!ാp: ഇിെC !ി!S } 5#Oേ*ാ?
#Fേ1ാ :&ാേ/ാ :ിാേ/ാ ഇBെ! 3Nി
!ി!S-െ/ൊെFം ഈ JKL!ി$
ൊ7ൊെÒ);

27 അÍാdാം /ാിെK എGേA}
!ിAി#A JKL െb$,

ി/ിoേ!ാFി

ാ. േdാെC

Aിിി

28 െ ാോി$ം െaാോെ/Sം ആ ZേിെK KിFി$ം
േ!െ/ േ!ാFി, േിെK  ീÖ1ിെK ോെK
ൊqA6 7.
29 എAാ ആ ZേിെK3NBെ1 !ി[ിSോ) ൈം
അÍാdാിെ! ഔ0L േKാw ാ0 3NB)S
ഉÝK!ാം #Lി േKാിെ! ആ ഉÝK!ാി
!ി$ ിpി.
30 അ!g/ം േKാw േ ാ0 ി;ോി; അ^ം അെ+ /7
:ിാ#ം 0l ി െb$ ാ0L; േ ാ/ി ാ0[ാ.
അ. Hെ[;; അ^ം അെ+ /7 :ിാ#ം ഒ# ~dി
ാ0L.
31 അBെ!ി/ിSോ) V) ഇ1േ1ാp: !hെC അ[.
TD!ാി/ിS$; ിി എ5ാCം ഉ- !CോെK !hെC
അpF #ാ. ിി ഒ# #=^ം ഇ5.
32 /ി; അ[!ാ g ി KHിേF* ി$ അെ!
ീo\Cി[ി അേ!ാpMെC ിF എ$ Yo.
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33 അBെ! അ$ /ാ:ി അ0 അ[െ! ീo\Cി[ി; V)
അL െb$ അ[േ!ാpMെC ി; അ) ി26ം
എGേA6ം അ. അYി]ി5.

14 അീേെK£ അÍാdാി$ ആpാpെ1ം
ാ ീാ &ാെ/ം ൊpL; അെ+ Hാ/ ാ
അ$ CFിെFാpL:

34 ിെAാ) V) ഇ1േ1ാp: ഇAെK /ാ:ി ǌാ.
അ[േ!ാpMെC ി; !ാം അെ! ഇ$ /ാ:ിം ീo
\Cി[ിF; അ[!ാ g ി KHിേF* ി$ !ീം
അLെb$ അേ!ാp MെC ിF എ$ Yo.

15 ഇ ാ, എെ+ /ാ_ ം !ിെ+ Oാെ ഇ/ിS$; !ി!S
ോിേ2CL ാ0Lൊ) എ$ അീേെK£ Yo.
16

35 അBെ! അ$ /ാ:ിം അ0 അ[െ! ീo \Cി[ി;
ഇ1) െb$ അേ!ാp MെC ി; അ) ി26ം
എGേA6ം അ. അYി]ി5.

ാYെം

ാYോp അ. : !ിെ+ ആBെ1S ǌാ. ആി/ം
െ-ിFാu ൊpി;7; !ിേAാpMെC- എ5ാ#െCം
Oാെ ഇ6 !ി!S ഒ# Z ിാgി; !ീ എ5ാ0Sം◌ം
Oാെ !ീ ീ/ിFെ[;ി/ിS$ എ$ Yo.

36 ഇBെ! േKാിെ+ /7 :ിാ#ം അ[!ാ a0Hം /ി.

17 അÍാdാം ൈോp അേUി; അേ[ാ) ൈം
അീേെKFിെ!ം അെ+ Hാ/ െം അെ+
ാ ിാെ/ം െ ൗ{ ാFി, അ0 Z ി.

37 V) ഒ# െ! Z ി അ$ ോാw എ$ േ/ി;;
അ. ഇ$- ോാ 0Sം ി ാ.

18 അÍാdാിെ+ Hാ/ ാ ാYെC !ിിം േdാ
അീേെKFിെ+ H!ിെK a0Hം ഒെFം അെC2ി#$.

38 ഇ18ം ഒ# െ! Z ി; അ$ െ. -അ9ീ എ$
േ/ി;; അ. ഇ$- അേ9ാ! 0Sം ി ാ.

21
20

1 അ!g/ം അÍാdാം അിെC!ി$ െ െF േേS ാ:
Yെ[; ാേി$ം Ô/ി$ം േD \Cിി#$ െa/ാ/ി
/േിാി ാ0L.
2 അÍാdാം െ+ Hാ/ ാ ാYെSYി: അ) എെ+
െB) എ$ Yo. െa/ാ0 /ാ_ാാ അീേെK£
ആ1 ാYെ ൊ7ോി.
3 എAാ /ാ:ിി ൈം iÞി അീേെKFിെ+
അpF $ അേ!ാp: !ീ എp ീെC !ിിം !ീ
/ിSം; അ) ഒ# #=െ+ Hാ/ എ$ അ#1ിെ2.
4 എAാ അീേെK£ അ8െC അpF െbAി#Aി5:
ആാ അ. : 0ാേ, !ീ ി- _ാ ിെം !ീ
ൊQോ?
5 ഇ) എെ+ െB1ാ\$ എ$ അ. എേAാp
Yoേ5ാ. അ. എെ+ ആB1 എ$ അ8ം Yo.
³/ാ0ß ോpം െC !ി09K ോpം MെC ǌാ.
ഇ6 െbsി/ിS$ എ$ Yo.
6 അ ി$ ൈം iÞി അേ!ാp: !ീ ഇ6 ³/ാ0
ß ോെC െbsി/ിS$ എ$ ǌാ. അYി$; !ീ എേAാp
ാം െbvാ ി/ി[ാ. ǌാ. !ിെA pL; അ6ൊ*ാ\$
അെ1 െ ാpാ. ǌാ. !ിെA 9 ിFാ ി#A6.
7 ഇേ[ാ) ആ #=$ അെ+ Hാ/ െ CFിെFാpF; അ.
ഒ# Zാb. ആ\$; !ീ _ീേ!ാCി/ിേF* ി$ അ.
!ി!Sേ*ി Zാ0ßിFെ3. അെ1 Cw
ിെFാpFാ ി#AാേKാ, !ീം !ി!S-െ/ാെFം
/ിേF*ി#ം എ$ അYിoൊ) എ$ അ#1ിെ2.
8 അീേെK£ അ ിാKL എGേA} െ+ Kà &ാെ/ം
#ി ഈ ാ/ ം ഒെFം അേ/ാp Yo; അ0 ഏം
Hെ[;.
9 അീേെK£ അÍാdാിെ! ി1ി[ി അേ!ാp: !ീ
ǌBേ1ാp െbs6 എ`? !ീ എെ+ േWം എെ+ /ാ_ ിേ&Wം
ഒ# dാാം #Lാ. Fം ǌാ. !ിേAാp എ`
ോ=ം െb? െbv# ാ ാ/ ം !ീ എേAാp െbേ5ാ
എ$ Yo.
10 !ീ എ` *ി3ാ\$ ഇFാ/ ം െbs6 എ$ അീേെK£
അÍാdാിേ!ാp േbാി2 ി$ അÍാdാം Y]6:
11 ഈ JKL ൈHം ഇ5 !ിം; എെ+ Hാ/ !ിിം
അ0 എെA ൊQം എ$ ǌാ. !ിjി.
12 ാി അ) എെ+ െB1ാ\$; എെ+ അ[െ+ 1w ;
എെ+ അ9െC 15 ാ^ം; അ) എ!ിS Hാ/ ാി.
13 എAാ ൈം എെA എെ+ ിÎH!ി!ി$
Yെ[pി2േ[ാ) ǌാ. അേ1ാp: !ീ എ!ിS ഒ# 
െbേvNം: !ാം ഏെ ാ# ിFി െbAാWം അിെC: അ.
എെ+ ആB1 എ$ എെASYി YേNം എ$
Y]ി#$.

1 അ!g/ം േdാ ാ. അ#1ിെ2sി#A6ോെK ാYെ
°0ി; ാ. ാáം െbsി#A6 േdാ ാെYS
!ിTിൊpL.
2 അÍാdാിെ+ ാ0D ി ൈം അേ!ാp
അ#1ിെ2sി#A അിS ാYാ a0Hം /ി ഒ# െ!
Z ി.
3

ാYാ അÍാdാി$ Z ി2 $ അ. ി wdാ£ എ$
േ/ി;.

4 ൈം അÍാdാിേ!ാp ി2ി#A6ോെK അ. െ+
!ാ ി wdാFി$ എ3ാം ി ം /ിേÚ! ി.
5

െ+ !ാ ി wdാ£ _!ി2േ[ാ) അÍാdാി$ ©¢
ാി#$.

6 ൈം എ!ിS bി/ി*ാFി; േ)SAെ/5ാം
എെAെ2ാ5ി bി/ിSം എ$ ാYാ Yo.
7

ാYാ F)S OKൊpSെ$ അÍാdാിേ!ാp ആ0
Yാി#$. അെ+ ാ0D ിKേ5ാ ǌാ. ഒ# െ!
Z ി26 എ$ം അ) Yo.

8 ൈ  10$ OK\Cി ാYി; ി wdാFിെ+ OK\Cി ാYി
!ാ1ി അÍാdാം ഒ# Kി ി#$ ി.
9 ി¿ീ ാ ി dാaാ0 അÍാdാി$ Z ി2 .
/ിdാ ി എ$ ാYാ 7 അÍാdാിേ!ാp:
10 ഈ ാ ിെംെ!ം YാFിF1; ഈ ാ ിെC
. എെ+ . ി wdാFിേ!ാp MെC അാിാ#6
എ$ Yo.
11

െ+ . !ിിം ഈ ാ/ ം അÍാdാി$ അ!ിാി.

12 എAാ ൈം അÍാdാിേ!ാp: ാKെ+ !ിിം
ാ ിെC !ിിം !ി!S അ!ിം േ ാA#6; ാYാ
!ിേAാp Y] ിെKാെFംഅ8െC ാS േ)F;
ി wdാFി!ി$-/േ5ാ !ിെ+ ാUാ g ിെ$
ി1ിFെ[pA6.
13 ാ ിെCെ!ം ǌാ. ഒ# _ാ ിാSം; അ. !ിെ+
g ിേ5ാ എ$ അ#1ിെ2.
14 അÍാdാം അ ിാKL എGേA} അ[ം ഒ# 6#ി
െ-ം എpL dാaാ/ിെ+ േ ാ1ിെ, \3ിെം
ൊpL അെ1 അ; അ) Yെ[;ോി േ/w-േ
#ിി ഉ$ !C$.
15 6#ിിെK െ-ം െbKാേ=ം അ) \3ിെ ഒ#
\¢ ാ3ി. NKി ഇ;.
16 അ) ോി അ ിെA ിെ/ ഒ# അി. ാp ×/L ഇ#$:
\3ിെC /Nം എ!ിS ാേN*ാ എ$ Yo എ ിെ/
ഇ#$ ഉYെF /o.
17 ൈം ാKെ+ !ിKി1ി േ;; ൈിെ+ × . ആാL
!ി$ dാaാ/ിെ! ി1ി അേ1ാp: dാaാേ/, !ി!S എ`?
!ീ Hെ[േC*ാ; ാK. ഇ/ിSേACL!ി$ അെ+
!ിKി1ിേ3ി/ിS$.
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18 !ീ െb$ ാKെ! ാBി എGേAിൊ); ǌാ. അെ!
ഒ# Kി _ാ ിാSം എ$ അ#1ിെ2.

7 അേ[ാ) ി wdാ£ െ+ അ[!ാ അÍാdാിേ!ാp: അ[ാ,
എ$ Y] ി$ അ. : എgാ\$ േ! എ$ Yo.
ീം ിY\O7; എAാ േdാാaി$ ആ3ി. \3ി
എിെC എ$ അ. േbാി.

19 ൈം അ8െC n 6Y$; അ) ഒ# !ീ#Y 7, െb$
6#ിി െ-ം !ിY ാKെ! \Cി[ി.

8 ൈം !ിS േdാാaി$ ഒ# ആ3ി. \3ിെ
േ!ാFിെFാം, േ!, എ$ അÍാdാം Yo. അBെ!
അ0 ഇ##ം ഒAി !C$.

20 ൈം ാKേ!ാpMെC ഉ*ാി#$; അ. #ിി
ാ0L, O ി0Aേ[ാ) ഒ# ി5ാ1ിാി ീ0$.
21 അ. ാ/ാ. #ിി ാ0L; അെ+ അ9
ി¿ീംേL!ി$ അ$ ഒ# Hാ/ െ ൊ7$.

9 ൈം ി2ി#A JKL അ0 എി; അÍാdാം ഒ#
ാaീ¹ം Nി6, ിY\ അpFി, െ+ . ി wdാFിെ!
െ3ി ാaീ¹ിേ& ിYി&ീെ ിCി.

22 അFാKL അിേെKSം അെ+ േ !ാ ിാ
ീേFാWം അÍാdാിേ!ാp ം ാ/ി: !ിെ+
KZTിിWം ൈം !ിേAാpMെC7;

10 ിെA അÍാdാം ൈ !ീ3ി
ി എpL.

23 ആാ !ീ എേAാേCാ എെ+ g ിോേCാ എെ+
\KോേCാ  ാ_ം ZTിFാെ ǌാ. !ിേAാp 
ാNി26ോെK !ീ എേAാpം !ീ ാ0L#A േോpം
ാNിSെ$ ൈെെ2ാ5ി ഇിെCെ എേAാp
ം െb എ$ Yo.
24

െ+ െ! അ¢േF* ി$

11 ഉCെ! േdാെC × . ആാL!ി$: അÍാdാേ,
അÍാdാേ, എ$ ി1ി; ǌാ. ഇ ാ, എ$ അ. Yo.
12 ാKെ+ േ ൈെF#6; അേ!ാp ഒ$ം െbv#6; !ിെ+
ഏ_ാ !ാ െ! #ാ. !ീ CിFാൊ7 !ീ
ൈെ Hെ[p$ എ$ ǌാ. ഇേ[ാ) അYി$ എ$
അ. അ#1ിെ2.

ം െbvാം എ$ അÍാdാം Yo.

13 അÍാdാം KൊFി േ!ാFിേ[ാ) ിYL ഒ#
ആ;ൊ. ൊ ാ3ി ിCിെ; ിCSA6 7;
അÍാdാം െb$ ആ;ൊെ! ിCി െ+ $ /ം
േdാാaം ി.

25 എAാ അീേെKFിെ+ ാ &ാ0 അd/ി2 ിN0
!ിിം അÍാdാം അീേെKFിേ!ാp HXിYo.
26 അ ി$ അീേെKw; ഇFാ/ ം െbs6 ആെ/$ ǌാ.
അYിAി5; !ീ എെA അYിി2ി3ി5; ഇA5ാെ ǌാ.
അ ിെ!SYി േ3ി;ി5 എ$ Yo.

14 അÍാdാം ആ JKി$ േdാ-ിേ/ എ$ േ/ി;.
േdാെC 0l ി അ. Z U!ാ\ം എ$
ഇ$െ/ം Yo#$.

27 ിെA അÍാdാം അീേെKFി$ ആpാpെ1 ൊpL;
അ0 ഇ##ം 9ി ഉCCി െb.

15 േdാെC × . /*ാ6ം ആാL!ി$
അÍാdാിേ!ാp ി1ി അ#1ിെ2s6:

28 അÍാdാം ഏG ൊ;\3ിെ1 േYി; !ി0ി.

16 !ീ ഈ ാ/ ം െb, !ിെ+ ഏ_ാ !ാ െ!
CിFാൊ7

29 അേ[ാ) അീേെK£ അÍാdാിേ!ാp: !ീ േYി; !ി0ി
ഈ ഏG ൊ;\3ി) എgി$ എ$ േbാി.

#ാ.

17 ǌാ. !ിെA ഐi/ ാി അ^cdിSം; !ിെ+ g ിെ
ആാിെK !U:B)ോെKം CF/ിെK
NോെKം അ gം 0Dി[ിSം; !ിെ+ g ി
F8െC 3NBെ1 ൈാSം.

30 ǌാ. ഈ ിN0 \ി എA ി$ ാUിാി !ീ ഈ ഏG
ൊ;\3ിെ1 എേAാp ാേBNം എ$ അ. Yo.
ം െb ൊ7 അ. ആ
31 അ0 ഇ##ം അിെCെ
JKി$ േ/w-േ എ$ േ/ി;.
32 ഇBെ! അ0 േ/w-േിെ ഉCCി െb.
അീേെKSം അെ+ േ !ാ ിാ ീേFാWം എGേA}
െRKി #െC േേS CBിേ[ാി.

18 !ീ എെ+ ാS അ^ /ി26 ൊ7 !ിെ+ g ി O{ാg/ം
ിിW- K_ാ ി8ം അ^cdിFെ[pം എ$ ǌാ.
എെAെFാ7 േA
ം െbsി/ിS$ എ$ േdാ
അ#1ിെ2$.

33 അÍാdാം േ/w-േി ഒ# ി|KTUം !;,
!ി ൈാ േdാെC !ാി അിെCെ ആ/ാ!
ി.

19 ിെA അÍാdാം ാK Fാ#െC അpF CBി$; അ0
ഒAി Yെ[; േ/w--േിേKS ോ$; അÍാdാം
േ/w-േി ാ0L.

34 അÍാdാം \േYFാKം െRKി #െC േL ാ0L.

20 അ!g/ം ിFം !ിെ+ േdാ/!ാ !ാേdാ/ി$ Fെ1
Z ി2ി/ിS$ എ$ അÍാdാി$ 0ാ!ം ി3ി.
21 അ0 ആെ/AാKw : ആ _ാ . ഊ w, അെ+ അ^_. È w,
അ/ാിെ+ ി ാാ െVേKw ,

22

22 േെw, dേ ാ, ിാw, ിKാRw, െ¥േKw .

1 അ ിെ+ േ=ം ൈം അÍാdാിെ! /ീUി26
എBെ!െAാKw : അÍാdാേ, എ$ ി1ി2 ി$: ǌാ. ഇ ാ
എ$ അ. Yo.

23 െ¥േ YിെFെ _!ി[ി. ഈ എ; േെ/ ിFാ
അÍാdാിെ+ േdാ/!ാ !ാേdാ/ി$ Z ി.

2 അേ[ാ) അ. : !ിെ+ െ!, !ീ േâdിSA !ിെ+
ഏ_ാ !ാ ി wdാFിെ! േA M3ിെFാ7
ോ/ിാേL െb$, അിെC ǌാ. !ിേAാp ിSA ഒ#
Kി അെ! േdാാaം ിF എ$ അ#1ിെ2.
3 അÍാdാം അ ിാKL എGേA} Gെ S ോ[ി; െ3ി
ാK Fാ/ി /7േെ/ം െ+ . ി wdാFിെ!ം
M3ി േdാാaി$ ിY\ ീYി എpLംൊ7 Yെ[;,
ൈം േAാp ി2 JKേS ോി.

24 അെ+ െ[ാ3ി െ/¦ാ എA8ം േ dw, adാം,
ാ{ാ എAിെ/ Z ി.

dw,

1

ാെYS ©ി#േG > ആി#$: ഇ6
ആാKം.

4 VAാം ി ം അÍാdാം േ!ാFി ×/L !ി$ ആ JKം 7.

2

ാYാ !ാ. േL െdേÍാ. എA ി0v0äിെ
/ി; അÍാdാം ാYെSYി ിKി /ാ. $.

5 അÍാdാം ാK Fാേ/ാp: !ിB) G ാി ഇിെC
ഇ/ി[ി. ; ǌാ^ം ാK^ം അിCോ1ം െb$ ആ/ാ!
ി CBി/ാം എ$ Yo.

3 ിെA അÍാdാം /ി28െC അpF !ി$ എGേA}
dി േ/ാp ം ാ/ി:

6 അÍാdാം േdാാaി$- ിY\ എpL െ+ !ാ
ി wdാFിെ+ |Kി െ; ീം ിം ാ. എpL;
ഇ##ം ഒAി !C$.

23

ാYെC

4 ǌാ. !ിB8െC ഇCി /േിം $ ാ0SംA^ം
ആ\$; ǌാ. എെ+ /ി2െ1 ൊ7ോി അCേF* ി$
എ!ിS !ിB8െC ഇCി ഒ# Ùാ!ി അാാി
#ി. എ$ Yo.
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14

0 അÍാdാിേ!ാp: _ാ!േ!, േ3ാWം:

6 !ീ ǌB8െC ഇCി ൈിെ+ ഒ# ZÏാ\$; ǌB8െC
Ùാ!JKB1ിെ ിേ=ാ ി /ി2െ1
അCFിെFാ); /ി2െ1 അCSാ. ǌB1ി ആ#ം
Ùാ!JKം !ി!S /ാ ി/ിFി5 എ$ ഉ/ം Yo.
7 അേ[ാ) അÍാdാം എGേA} ആ േFാ/ാ dി
!¾/ി അേ/ാp ം ാ/ി:

െ/

8 എെ+ /ി2െ1 ൊ7ോി അCSാ. 9 Oെ* ി
!ിB) എെ+ അേU േ; എ!ിSേ*ി േ ാd/ിെ+
!ാ എോേ!ാp,
9 അ. െ+ !ിKിെ+ അ¢ ിി !ിS- £േKാ
എA ~d എ!ിS േ/* ി$ അേUി[ി. ; !ിB8െC
ഇCി Ùാ!ാാാി; അ. അ ിെ! ിCി[6
ിെKS േ/Nം എ$ Yo.

7 എെ+ ിÎH!ി!ി$ം _&േL!ി$ം എെA
ൊ7A^ം എേAാp അ#1ിെ2s^ം !ിെ+ g ിS
ǌാ. ഈ േം ൊpSെ$ എേAാp
ം െbs^ാി
i0Éിെ+ ൈാ േdാ എെ+ $ !ീ ഒ# Hാ/ െ
അിെC!ി$ ൊ7#ാ. Fം !ി!S Oാി െ+
× െ! അSം.
8 എAാ ീS !ിേAാpMെC #ാ. !ിെ5 ി !ീ ഈ
ി !ി$ ഒി]ി/ിSം; എെ+ െ! അിേCS
CFിെFാ7ോ ാ:ം അ#6.
9 അേ[ാ) ാ . െ+ _ാ!!ാ അÍാdാിെ+ 6Cി.
ീി ൈെ അBെ! അേ!ാp
ം െb.
10 അ!g/ം ആ ാ . െ+ _ാ!െ+ ഒ3B1ി L
ഒ3Bെ1ം _ാ!$- ിിാ ിേ=½Fെ1ം
ൊ7 Yെ[; െെ ാെ[ാാ ി !ാേdാ/ിെ+
3Nി െb$.

10 എAാ എോ. dി #െC !pി ഇ/ിFാി#$;
dി !ാ എോ. െ+ !a/ാ ി1ാ dി 0
എ5ാ#ം േ)െF അÍാdാിേ!ാp:

11 ൈ\േA/ം ീ) െ-ം ോ#ാ. #A L അ.
ഒ3Bെ1 3Nി$ YL ഒ# ിNിA/ിെ !ി¢ി
Y]െ െgAാKw :

11 അBെ!5, _ാ!േ!, േ)േFNേ; !ിKം ǌാ. !ി!S
#$; അ ിെK ~dം !ി!S #$; എെ+ i_!ം
ാ®െ #$; /ി2െ1 അCFം െbൊ*ാWം എ$
ഉ/ം Yo.

12 എെ+ _ാ!!ാ അÍാdാിെ+ ൈാ േdാേ,
എെ+ _ാ!!ാ അÍാdാിേ!ാp െb ഇ$ െA
ാ/ ം ാി[ി േ/Nേ.

12 അേ[ാ) അÍാdാം േിെK _!െ !¾/ി.

13 ഇ ാ, ǌാ. ിNിA/ിെ !ിKS$; ഈ 3NFാ#െC
! ാ0 െ-ം ോ#ാ. #$.

13 േിെK _!ം േ)െF അ. എോേ!ാp:  െb
േ)േFNം; !ിKിെ+ ിK ǌാ. !ി!S #A6 എേAാp
ാേBNം; എAാ ǌാ. /ി2െ1 അിെC അCFം െbം
എ$ Yo.

14 !ിെ+ ാ:ം ഇYFി എ!ിS \Cി[ാ. േ/Nം എ$ ǌാ.
Yോ1w : \CിF; !ിെ+ ഒ3B)Sം \Cി[ാ.
ൊpFാെ$ YA ീ േA !ീ !ിെ+ ാ !ാ
ി wdാFി$ !ിി21ാി/ിFെ3; !ീ എെ+ _ാ!േ!ാp
 െb എ$ ǌാ. അ ി!ാ cdിSം.

14 എോ. അÍാdാിേ!ാp: _ാ!േ!, േ3ാWം:
15 !ാ©¢ േെF െ-ി ിK- ഒ# ി, അ6 എ!ിSം
!ി!Sം എ`? /ി2െ1 അCFം െbൊ) എ$
ഉ/ം Yo.
16 അÍാdാം എോെ+ ാS 9 ി dി 0 േ)െF
എോ. Y]6ോെK 2CFാ0Sം !Cെ-ിേെF !ാ©¢ അ$ §FിെFാpL.
17 ഇBെ! േÀF/ിെ എോ$- £േKാ!ിKം അ ിെK
~dം !ിKിെ+ അ ി0FL- KTUB8ം
18 അെ+ !a/ാ ി1ാ dി
അാാി ഉെYി3ി.

#െC Oാെ അÍാdാി$

19 അ ിെ+ േ=ം അÍാdാം െ+ Hാ/ ാ ാYെ !ാ.
േിെK െdേÍാ. എA േÀF/ിെ- £
േKാ!ിKിെK ~dി അCFം െb.
20 ഇBെ! dി 0 ആ !ിKം അ ിെK ~dം അÍാdാി$
Ùാ!ാാാി ഉY[ിൊpL.

24

േം

15 അ. Yo ീ#ംOെ അÍാdാിെ+ േdാ/!ാ
!ാേdാ/ിെ+ Hാ/ ിFെC . െ¥േKിെ+ )
YിെFാ േ ാ1ി ാ:ാി $.
16 ാK അ ി»°/ിം #=. െ ാCാ ! ം ആി#$;
അ) ിNി ഇYBി ാ:ം !ിY Yി$.
17 ാ . േaി അെ1 എ ിേ/} െb$: !ിെ+ ാ:ിെK
െ-ം \െY എ!ിS \Cി[ാ. േ/Nം എ$ Yo.
18 _ാ!േ!, \CിF എ$ അ) Yo േaം ാ:ം vി
ഇYFി അ$ \Cി[ാ. ൊpL.
19 അ$ \Cി[ാ. ൊp േ=ം: !ിെ+ ഒ3B)Sം
േ7ോ1ം ǌാ. ോ/ിെFാpFാം എ$ Yo,
20 ാ:ിെK െ-ം േaം െ ാ3ിി ഒി, ിെAം
ോ/ിെFാ7#ാ. ിNിേKS ഔCി ഇYBി അെ+
ഒ3B)Sം എ5ാം ോ/ിെFാpL.
21 ആ #=. അെ1 ഉ}േ!ാFി, േdാ െ+ ാ:െ
RKാFിോ ഇ5ോ എ$ അYിേ* ി$ ി*ാ ി#$.
22 ഒ3B) \Cി ീ0Aേ[ാ) അ. അ/ േെF §FOഒ# ൊÝMിം അ8െC ൈFിpാ. L േെF
§FO- /7 ൊ. 1ം എpL അേ1ാp:

1 അÍാdാം >െb$ TD!ാി; േdാ അÍാdാിെ!
KിWം അ^cdി2ി#$.

23 !ീ ആ#െC 1w ? Y; !ിെ+ അ[െ+ ീ3ി ǌB)S
/ാാ0[ാ. JKOേ*ാ എ$ േbാി.

െ+ ീ3ി V[^ം !ിS- ിെAാെFം ിbാ/^ാ
ാ േ!ാp അÍാdാം Y]6: !ിെ+ ൈ എെ+ 6Cി.
ീി െS;

24 അ) അേ!ാp: !ാേdാ/ി$ ിFാ Z ി2 !ാ
െ¥േKിെ+ ) ആ\$ ǌാ. എ$ Yo.

2

3 |}ം ാ0SംA !ാ! #െC ! ാ/ി!ി$ !ീ എെ+
$ Hാ/ െ എpFാെ ,
4 എെ+ േLം എെ+ bാ02Fാ#െC അpFWം െb$ എെ+
!ാ ി wdാFി$ Hാ/ െ എpSെ$ i0Éി$ം
ിSം ൈാ േdാെC !ാി ǌാ.
!ിെAെFാ7
ം െbvിSം.
5 ാ . അേ!ാp: േU ീS എേAാpMെC ഈ േേS
#ാ. !ിെ5 ിേKാ? !ീ ി;ോA േേS ǌാ.
!ിെ+ െ! CFിെFാ7ോേNോ എ$ േbാി.

25 ǌB8െCിെC േÒാWം ീ^ം േ7ോ1ം ഉ7; /ാാ0
[ാ. JKം ഉ7 എ$ം അ) Yo.
26 അേ[ാ) ആ #=. \!ിo േdാെ !¾/ി:
27 എെ+ _ാ!!ാ അÍാdാിെ+ ൈാ േdാ
ാåെ[3. ; അ. എെ+ _ാ!േ!ാp- ം
ിi ം ഉേUി2ി3ി5. ഈ ാ:ി േdാ എെA
എെ+ _ാ!െ+ േdാ/&ാ#െC ീ3ിേKS
!CിെFാ7$േ5ാ എ$ Yo.
28 ാK ഔCിെ2$ അ9െC ീ;ാെ/ ഈ ½

അYിി.

6 അÍാdാം അേ!ാp Y]6: എെ+ െ! അിെCS
CFിെFാ7 ോാ ി/ി[ാ. ÔUിൊ).
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29 YിെെFS ഒ# േdാ/. ഉ*ാി#$; അ$ Kാാ.
എ$ േ/w. Kാാ. YL ിNി  ആ #=െ+ അpF
ഔCിെ2$.

49 ആാ !ിB) എെ+ _ാ!േ!ാp ം ിi ം
ാNിSെ ി എേAാp Yി. ; അ5 എ$ /ിി അ6ം
Yി. ; എAാ ǌാ. ഇCോേ3ാ Kോേ3ാ
ി/ിoൊ-ാം.

30 അ. VMിം േdാ/ിെC ൈേ 1ം ാmം
ആ #=. ഇAZാ/ം എേAാp Yo എ$ െ+
േdാ/ിാ YിെFെC ാS േ)Fം െbsേ[ാ) ആ
#=െ+ അpF െb$; അ. ിNി  ഒ3B8െC
അ/ിെ !ിFാി#$.

50 അേ[ാ) Kാാ^ം െ¥േWം: ഈ ാ/ ം േdാാ
#$; !ിേAാp ~Nെ ിWം ോ=െ ിWം Yാ. ǌB)
S ിി5.
51 ഇ ാ, YിെFാ !ിെ+ Oാെ ഉ*േ5ാ; അെ1
M3ിെFാ7ോ; േdാ ി26ോെK അ) !ിെ+
_ാ!െ+ $ Hാ/ ാെ3 എ$ ഉ/ം Yo.

31 അേ[ാ) അ. : േdാാ അ^cdിFെ[3േ!,
അL /ി; എgി$ YL !ിKS$? ീpം ഒ3B)S
JKം ǌാ. ഒ#Fിി/ിS$ എ$ Yo.

52 അÍാdാിെ+ ാ . അ#െC ാS േ3േ[ാ) േdാെ
ാാംaം !¾/ി.

32 അBെ! ആ #=. ീ3ി െb$. അ. ഒ3Bെ1
ോ[ി ഒ3B)S േÒാWം ീ^ം അ$ം
MെC-0Sം◌ം ാWെ1 G\ാ. െ-ം ൊpL,
അെ+ Oി HUNം െ.

53 ിെA ാ . െ-ിാH/NB8ം ൊAാH/NB8ം
B8ം എpL YിെെFS ൊpL; അ8െC
േdാ/$ം അെ9Sം ിേ=½F) ൊpL.

33 ǌാ. A ാ/ ം അYിിSം Oെ HUNം ിFി5 എ$
അ. Yo. Y എ$ അ^ം Yo.

54 അ^ം MെC-#ം HUി ാ!ം െb /ാാ0L. /ാിെK
അ0 എGേAേ=ം അ. : എെ+ _ാ!െ+ അpF
എെA അേFNെ$ Yo.

34 അേ[ാ) അ. Y]6: ǌാ. അÍാdാിെ+ ാ . .

55 അ ി$ അ8െC േdാ/^ം അ9ം: ാK ഒ#
Lി െ ിWം ǌBേ1ാpMെC ാ0ി; ിെA ോ/െ3
എ$ Yo.

35 േdാ എെ+ _ാ!െ! ഏം അ^cdി അ.
dാ!ാിീ0$; അ. അ$ ആp, ാp, ൊ$, െ-ി,
ാ ീാ &ാ/w, ഒ3B) G ) എAീൊെFം
ൊpി/ിS$.

56 അ. അേ/ാp: എെA ാ ി[ിF#േ ; േdാ എെ+
ാ: RKാFിി/ിS$േ5ാ; _ാ!െ+ അpF
ോ\ാ. എെA Y]േFNം എ$ Yo.

36 എെ+ _ാ!െ+ Hാ/ ാ ാYാ TDാേ=ം എെ+
_ാ!$ ഒ# െ! Z ി; അ. !ിS-െ ാെFം
അ$ ൊpി/ിS$.

57 ǌB) ാKെ ി1ി അേ1ാp േbാിFെ3 എ$ അ0
Yo.

37 ǌാ. ാ0SംA !ാ. േിെK !ാ! ! ാ/ി
!ി$ !ീ എെ+ $ Hാ/ െ എpFാെ ,

58 അ0 YിെFെ ി1ി അേ1ാp: !ീ ഈ #=േ!ാpMെC
ോ\$ോ എ$ േbാി. ǌാ. ോ\$ എ$ അ)
Yo.

38 എെ+ ിÎH!ിWം ംFാ#െC അpFWം െb$ എെ+
$ Hാ/ െ എpേFNെ$ Yo _ാ!.
എെAെFാ7
ം െbvി.

59 അBെ! അ0 B8െC േdാ/ിാ YിെFെം
അ8െC ാ:ിെം അÍാdാിെ+ ാ െ!ം അെ+
ആ8െ1ം Y].

39 ǌാ. _ാ!േ!ാp: േU ീ എേAാpMെC
േ#Aിെ5 ിേKാ എ$ Y] ി$ അ. എേAാp:

60 അ0 YിെFെ അ^cdി അേ1ാp: േdാ/ീ, !ീ
അേ!ാി/ാി ീ#; !ിെ+ g ി, െA
േi=ിSA#െC Cിാ ി ൈാFെ3 എ$ Yo.

40 ǌാ. േ ിോ#A േdാ െ+ × െ! !ിേAാpMെC
അ, !ീ എെ+ ംി!ി$ം ിÎH!ി!ി$ം
എെ+ $ Hാ/ െ എp[ാgFം !ിെ+ ാ:െ
RKാSം;

61 ിെA YിെFം അ8െC ാ ിാ#ം എGേA} ഒ3YL
Yി ആ #=േ!ാpMെC ോി; അBെ! ാ .
YിെFെ M3ിെFാ7ോി.

ി
41 എെ+ ംFാ#െC അpF െbAാ !ീ ഈ
!ി$ ഒി]ി/ിSം; അ0 !ി!S #Aി5 എ$ /ിിWം
!ീ ഈ
ി !ി$ ഒി]ി/ിSം എ$ Yo.

62 എAാ ി wdാ£ േ0Kdിേ/ാീെ/ $; അ.
െ േFേL ാ0Fാി#$.

42 ǌാ. ഇ$ ിNിA/ിെ Aേ[ാ) Y]6: എെ+
_ാ!!ാ അÍാdാിെ+ ൈാ േdാേ, ǌാ.
Aി/ിSA ഈ ാ:െ !ീ RKാFി എ ിKw --

63 ൈ\േA/L ി wdാ£  ാ!ി[ാ. െ1ി. ZേL
ോി#$; അ. KൊFി േ!ാFി ഒ3B) #A6
7.

43 ഇ ാ, ǌാ. ിNിA/ിെ !ിKS$; െ-ം ോ#ാ. ഒ#
!  /ിം ǌാ. അേ1ാp: !ിെ+ ാ:ിെK െ-ം
\െY എ!ിS \Cി[ാ. /ി എ$ Yോ1w , അ)
എേAാp: \CിF,

64 YിെFം KൊFി ി wdാFിെ! *ി;
ഒ3YL!ി$ ഇYBി.
65 അ) ാ േ!ാp: െ1ി. ZേL !െ9 എ ിേ/} #A
#=. ആെ/$ േbാി2 ി$ എെ+ _ാ!. േA എ$
ാ . Yo. അേ[ാ) അ) ഒ# VpCം എpL െA VCി.

44 ǌാ. !ിെ+ ഒ3B)Sം ോ/ി ൊpFാെ$ Yം
െbsാ അ) േA േdാ എെ+ _ാ!െ+ $
!ിി2 ീാി/ിFെ3.

66

45 ǌാ. ഇBെ! ³ി Yo ീ#hെ ഇ ാ, YിെFാ
േ ാ1ി ാ:ാി $ ിNി ഇYBി െ-ം ോ/ി;
ǌാ. അേ1ാp: എ!ിS \Cി[ാ. േ/Nം എ$ Yo.

67 ി wdാ£ അെ1 െ+ അ9ാ ാYെC MCാ/ി
ൊ7 ോി. അ. YിെFെ /ിcdി അ) അ$
Hാ/ ാിീ0$; അ$ അ1ി േâdാി. ഇBെ!
ി wdാFി$ െ+ അ9െC /N²ഃ{ം ീ0$.

46 അ) േaം േ ാ1ി!ി$ ാ:ം ഇYFി: \CിF, ǌാ. !ിെ+
ഒ3B)Sം \Cി[ാ. ൊpFാം എ$ Yo. അBെ!
ǌാ. \Cി; അ) ഒ3B)Sം \Cി[ാ. ൊpL.
47 ǌാ. അേ1ാp: !ീ ആ#െC ) എ$ േbാി2 ി$ അ1w :
ിFാ !ാേdാYി$ Z ി2 !ാ െ¥േKിെ+ )
എ$ Yo. ǌാ. അ8െC VFി$ VMിം ൈ)S
1ം ഇ;.
48 ǌാ. \!ിo േdാെ !¾/ി, എെ+ _ാ!െ+
േdാ/െ+ െ1 അെ+ Aാി; എp[ാ. എെA േ!0
lിS ൊ7A!ാി എെ+ _ാ!. അÍാdാിെ+
ൈാ േdാെ ാæം െb.

ാ. െbs ാ/ ം ഒെFം ാ . ി wdാFിേ!ാp ി/ി
Yo.

25

1 അÍാdാം േെYാ# Hാ/ െ /ിcdി; അ)S െ§Yാ
എ$ േ/w.
2 അ) ിÀാ. , ൊ£ാ. , ൊ. , ി ാ. , ിwാw,
dw എAിെ/ Z ി.
3 ൊ£ാ. െെം ൊെ!ം _!ി[ി; ൊെ+
:&ാ0 അ/ീം, െKçീം, െK9ീം എAി/w.

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..

ഉി ം

േം

16

4 ി ാെ+ :&ാ0 ഏRാ, ഏെR/w, dേ!ാw, അീാ, എ
ാaാ എAി/w. ഇ0 എ5ാ#ം െ§YെC F1w .

27 \3ി) 10$; ഏാw േ3ി 0ß^ം ! eാ/ിം
ാേFാw ാêീK^ം MCാ/ാ ിം ആി#$.

5 എAാ അÍാdാം
ൊpL.

28 ഏാിെ+ േ3ിY2ിി #bിിCി2#A6ൊ7
ി wdാFw അെ! േâdി; YിെFോ ാേFാിെ!
േâdി.

!ിS-െ ാെFം ി wdാFി$

6 അÍാdാി$ ഉ*ാി#A െ[ാ3ി8െC F)േFാ
അÍാdാം ാ!B) ൊpL; ാ. _ീേ!ാCി/ിSോ)
േA അെ/ െ+ !ാ ി wdാFിെ+ അpF!ി$
ിേFാ; ിSേേS അ.
7 അÍാdാിെ+ ആാKം ©െG«
ആി#$.

29 ഒ/ിF ാേFാw ഒ# ാ ം െ; ഏാw െ1ി.
ZേL !ി$ $; അ. !Aാ UീNി2ി#$.
30 ആ |A ാ ം \െY എ!ിS േ/Nം; ǌാ. !Aാ
UീNി2ി/ിS$ എ$ Yo അ6ൊ7 അ$ ഏോം
(|A. ) എ$ േ/ാി.

ംX/ം

8 അÍാdാം ോി^ം ാK è0^ാി !5 ാ0
D ി ZാNെ! ി; /ി, െ+ _!ോp േb0$.

31 !ിെ+ േ_ Êാാം ഇ$ എ!ിS ിKS എ$ ാേFാw
Yo.

9 അെ+ :&ാ/ാ ി wdാSം ിÙാേWം MCി േÀF/ിെ
േ ാd/ിെ+ !ാ എോെ!A dി െ+ !ിKL £
േKാ~dി അെ! അCFം െb.

32 അ ി$ ഏാw: ǌാ. /ിേF*ി#േ5ാ; ഈ
േ_ Êാാം എ!ിS എgി$ എ$ Yo.
ം െb എ$ ാേFാw Yo. അ.
33 ഇ$ എേAാp
അേ!ാp
ം െb; െ+ േ_ Êാാം ാേFാി$
ി}.

10 അÍാdാം dി േ/ാp ിെKS ാBി !ിKL േA;
അിെC അÍാdാിെ!ം അെ+ Hാ/ ാ ാYെം
അCFം െb.

34 ാേFാw ഏാി$ അ[ം ¢ൊ7- ാ ം
ൊpL; അ. HUി ാ!ം െb, എGേA}ോി;
ഇBെ! ഏാw േ_ Êാാെ അKU ാFിF1o

11 അÍാdാം /ി2േ=ം ൈം അെ+ !ാ
ി wdാFിെ! അ^cdി; ി wdാ£ േ0
Kdിേ/ാീF/ിെ ാ0L.
12

ാYെC ി¿ീ ാ ി dാaാ0 അÍാdാി$ Z ി2
!ാ ിÙാേKിെ+ ംാ// ം അ#െC
ംാKിZാ/ം േ#േ/ാി ിÙാേKിെ+ :&ാ#െC
േ#) ആി6: ിÙാേKിെ+ ആ _ാ . െ!ാോw,

14 ോ/w, അwെേKw , ിwാം, ിÙാ, ×ാ,
15 éാ, dാw, േ ാ, െ§/w, !ാRീw, േൊ.
16 ¬7 ZÏF&ാ/ാ ിÙാേKിെ+ :&ാ0 അ#െC
ഊ#1ിWം ാ1B1ിWം ംംംാി ഇ0 ആ\$;
അ#െC േ#) ഇ േA.
17 ിÙാേKിെ+ ആാKം ©ി O[േG ംX/ം
ആി#$; അ. ZാNെ! ി; /ി, െ+ _!ോp
േb0$.
18 dീKാ 6CBി അ/ിേKS ോ\A ിി ി¿ീി$
ിS- 0െ/ അ0 \Cിി#$; അ. െ+
K േdാ/&ാ0Sം◌ം എ ിെ/ ാ0L.
19 അÍാdാിെ+ !ാ ി wdാFിെ+ ംാ// ാി6:
അÍാdാം ി wdാFിെ! _!ി[ി.
20 ി wdാFി$ !ാ6 ാേ[ാ) അ. . അ/ാിW- അ/ാ !ാ െ¥േKിെ+ :ിം അ/ാ !ാ
Kാാെ+ േdാ/ിാ YിെFെ Hാ/ ാി /ിcdി.
21

െ+ Hാ/ 2ിാി#A6ൊ7 ി wdാ£ അ)S േ*ി
േdാോp Zാ0ßി; േdാ അെ+ Zാ0ß! േ;;
അെ+ Hാ/ YിെFാ a0Hം /ി.

22 അ8െC ഉ-ി ിuF) 9ി ിFിേ[ാ) അ1w :
ഇBെ!ാാ ǌാ. എgി$ _ീിS$ എ$ Yo
േdാോp േbാി[ാ. ോി.
23 േdാ അേ1ാp: /7_ാ ി) !ിെ+ a0Hി ഉ7. /7
ംB) !ിെ+ ഉ/ി!ി$ േA ി/ിം; ഒ# ംം
േ ംിWം  ിെ[pം V. ഇ1െ! േ ിSം.
എ$ അ#1ിെ2.
24 അ)S Z ാKം ി]േ[ാ) ഇ/3[ി-) അ8െC
a0Hി ഉ*ാി#$.
25 ഒAാ. |A!ാി YL$, േ OG^ം
േ/ാംൊ7- ംോെK ഇ#$; അ$ ഏാw എ$
േ/ി;.
26 ിെA അെ+ േdാ/. YL$; അെ+ ൈ
ഏാിെ+ \ ിാ ിCി2ി#$; അ$ ാേFാw എ$
േ/ി;. അ) അെ/ Z ി2േ[ാ) ി wdാFി$ അ¢6
> ആി#$.

26

1 അÍാdാിെ+ ാKL*ാ OിKെ Uാം MCാെ
ിെAം ആ േL ഒ# Uാം ഉ*ാി. അേ[ാ) ി wdാ£
െa/ാ/ി െRKി #െC /ാ_ാാ അീേെKFിെ+
അpF ോി.
2 േdാ അ$ Z U!ാി അ#1ിെ2sെ െgAാKw : !ീ
ി¿ീിേKS ോ#6; ǌാ. !ിേAാp ിSA േL
ാ0F.
3 ഈ േL ാ ിF; ǌാ. !ിേAാpMെC ഇ#$ !ിെA
അ^cdിSം; !ി!Sം !ിെ+ g ിSം ഈ േം ഒെFം
ം
#ം; !ിെ+ ി ാാ അÍാdാിേ!ാp ǌാ. െbs
!ി0ിSം.
4 അÍാdാം എെ+ ാS േ; എെ+ !ിോaം !8ം
b3B8ം ZാNB8ം ആb/ി26ൊ7
5 ǌാ. !ിെ+ g ിെ ആാിെK !U:Bെ1േ[ാെK
0Dി[ി !ിെ+ g ിS ഈ േൊെFം ൊpSം;
!ിെ+ g ിO{ാg/ം ിിെK K_ാ ി8ം
അ^cdിFെ[pം.
6 അBെ! ി wdാ£ െa/ാ/ി ാ0L.
7 ആ JKെ _!ം അെ+ Hാ/ െSYി അേ!ാp േbാി;
അ) എെ+ േdാ/ിെ$ അ. Yo; YിെFാ
െ ൗ°/ O-1ാൊ7 ആ JKെ _!ം അ8െC
!ിിം േA ൊ5ാ ി/ിേF* ി$ അ) എെ+ Hാ/
എ$ Yാ. അ.  ി.
8 അ. അിെC ഏെYFാKം ാ0േ=ം െRKി #െC
/ാ_ാാ അീേെK£ ി1ിാ ിF MCി േ!ാFി
ി wdാ£ െ+ Hാ/ ാ YിെFോpMെC ിേ!ാിSA6
7.
9 അീേെK£ ി wdാFിെ! ി1ി: അ) !ിെ+
Hാ/ ാ\$ !ിം; ിെA എെ+ േdാ/ിെ$ !ീ
Y]6 എBെ! എ$ േbാി2 ി$ ി wdാ£ അേ!ാp:
അ8െC !ിിം /ിFാ ി/ി[ാ. ആ\$ ǌാ. അBെ!
Y]6 എ$ Yo.
10 അേ[ാ) അീേെKw: !ീ ǌBേ1ാp ഈ െbs6 എ`?
_!ി ആെ/ ിWം !ിെ+ Hാ/ ോpMെC ി[ാ^ം !ീ
ǌB8െC േ \ം #Lാ^ം ംa ി #ാി#$േ5ാ
എ$ Yo.
11 ിെA അീേെKw: ഈ #=െ!ോ അെ+ Hാ/ െോ
െ ാpA$ /NിU ഉ*ാ\ം എ$ K_!ോpം
ി.
12 ി wdാ£ ആ േL ിെ ; ആാ*ി ©¢േ!ി ി1
ി3ി; േdാ അെ! അ^cdി.
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13 അ. 0Dി 0Dി dാ!ാ!ാിീ0$.

34 ഏാി$ !ാ6 ാേ[ാ) അ. dി !ാ
േ/ിെC ) െ¤ീിെ!ം dി !ാ ഏേKാെ+ )
ാ ിെ!ം Hാ/ ാ/ാി /ിcdി.

14 അ$ ആ3ി. M3B8ം ാ3ി. M3B8ം 1െ/ ാ ീാ &ാ#ം
ഉ*ാി#A6ൊ7 െRKി 0Sം അേ!ാp അÔ
േ ാAി.

35 ഇ0 ി wdാFി$ം YിെെFSം
േ!ാ !ാ/Nാി#$.

15 എAാ അെ+ ി ാാ അÍാdാിെ+ ാKL അെ+
ി ാിെ+ ാ &ാ0 \ി2ി#A ിNെYാെFം െRKി 0
ി; !ിിF1]ി#$.
16 അീേെK£ ി wdാFിേ!ാp: !ീ ǌBെ1Fാ) ഏം
Kാ!ാൊ7 ǌBെ1 ി; ോ എ$ Yo.
17 അBെ! ി wdാ£ അിെC!ി$ Yെ[; േa/ാ0 ാÓ/ി
MCാ/Cി, അിെC ാ0L.
18

െ+ ി ാാ അÍാdാിെ+ ാKL \ി26ം അÍാdാം
/ി2േ=ം െRKി 0 !ിിF1]6ാ ിN¢)
ി wdാ£ ിെAം \ി െ+ ി ാ അേS ഇ3ി#A
േ0 േA ഇ;.

19 ി wdാFിെ+ ാ &ാ0 ആ
ിNYw 7.

ാÓ/ി \ി !ീ#Y- ഒ#

20 അേ[ാ) െa/ാ0േിെK ഇC&ാ/w: ഈ െ-ം ǌB)
S-6 എ$ Yo ി wdാFിെ+ ഇC&ാേ/ാp ëി;;
അ0 േAാp ëി36ൊ7 അ. ആ ിNി^
ഏെ£ എ$ േ0 ി1ി.
21 അ0 ൊ# ിN¢ \ി; അ ിെ!SYിം അ0
ëി36ൊ7 അ. അ ി$ ി¯ാ എ$ േ0 ി1ി.
22 അ. അിെC!ി$ ാYിേ[ാി ൊ# ിNYw \ി;
അ ിെ!SYി അ0 ëി3ി5. േdാ ഇേ[ാ) !OS
ഇCം ഉ*ാFി !ാം േL 0DിSെ$ Yo അ.
അ ി$ െ/േdാോw എ$ േ/ി;.
23 അിെC !ി$ അ. േ/w-േെS ോി.

27

1 ി wdാ£ TD!ാി അെ+ n ാyാ. dിാ ം
Bിേ[ാ) അ. ഒ# ി ം V !ാ ഏാിെ!
ി1ി അേ!ാp: േ! എ$ Yo. അ. അേ!ാp:
ǌാ. ഇ ാ എ$ Yo.
2 അേ[ാ) അ. : ǌാ. TD!ാി/ിS$; എെ+ /Nി ം
അYിA6ി5.
3 !ീ ഇേ[ാ) !ിെ+ ആB1ാ ിQം ·Nിം എpL ാ3ി
െb$ എ!ിS േ*ി േ3േ Cി
4 എ!ിS ഇം #bി/ാ േHാ_!ം ഉ*ാFി, ǌാ.
/ിShെ ി$ !ിെA അ^cdിേF* ി$ എെ+
അpF ൊ7/ി എ$ Yo.
5 ി wdാ£ െ+ !ാ ഏാിേ!ാp Yോ) YിെFാ
േ; ഏാോ േ3 േ Cി ൊ7#ാ. ാ3ി ോി.
6 YിെFാ െ+ !ാ ാേFാിേ!ാp Y]6: !ിെ+
അ[. !ിെ+ േdാ/!ാ ഏാിേ!ാp ം ാ/ി:
7 ǌാ. എെ+ /Nി$ Oെ ി$ !ിെA േdാെC
Oാെ അ^cdിേF* ി$ !ീ േ3ിY2ി ൊ7$
#bി/ാ േHാ_!ം ഉ*ാFി/ി എ$ YA6 ǌാ.
േ;.
8 ആാ േ!, !ീ എെ+ ാS േ; ǌാ. !ിേAാp
ിSA6 െb.
9 ആ3ി. M3ി െb$ അിെC!ി$ /7 !5 ോKാ3ി.
\3ിെ1 ൊ7/ി; ǌാ. അെെFാ7 !ിെ+ അ[$
ഇം #bി/ാ േHാ_!ം ഉ*ാSം.

24 അ$ /ാ:ി േdാ അ$ Z U!ാി: ǌാ. !ിെ+
ി ാാ അÍാdാിെ+ ൈം ആ\$; !ീ Hെ[േC*ാ;
ǌാ. !ിേAാpMെC ഉ7; എെ+ ാ !ാ അÍാdാം!ിിം
ǌാ. !ിെA അ^cdി !ിെ+ g ിെ 0Dി[ിSം
എ$ അ#1ിെ2.

10 !ിെ+ അ[. ി$ െ+ /Nി$ Oെ
അ^cdിേF* ി$ !ീ അ6 അെ+ അpF
ൊ7െbേ5Nം.

25 അിെC അ. ഒ# ാaീ¹ം Nി6, േdാെC !ാി
ആ/ാി. അിെC െ+ MCാ/ം അCി; അിെCം
ി wdാFിെ+ ാ &ാ0 ഒ# ിNYw \ി.

11 അ ി$ ാേFാw െ+ അ9ാ YിെFോp: എെ+
േdാ/!ാ ഏാ േ/ാO-^ം ǌാ. േ/ാി5ാ^ം
ആ\$േ5ാ.

26 അ!g/ം അീേെKSം േâdി !ാ അ¤ Lം
േ !ാ ിാ RീേFാWം െa/ാ/ി!ി$ അെ+ അpF
$.

12 േU അ[. എെA [ിേ!ാSം; ǌാ. ഉാി എ$ അ$
േ ാAീ; ǌാ. എെ+ േ അ^cd5 ാം േA #Lം
എ$ Yo.

27 ി wdാ£ അേ/ാp: !ിB) എgി$ എെ+ അpF #$?
!ിB) എെA േi=ി !ിB8െC ഇCി!ി$
അ1oേ5ാ എ$ Yo.

13 അെ+ അ9 അേ!ാp: േ!, !ിെ+ ാം എെ+ േ
/െ3; എെ+ ാS ാ:ം േ)F; ോി ൊ7ാ എ$
Yo.

28 അ ി$ അ/w: േdാ !ിേAാpMെC7 എ$ ǌB)
ìാി 7; അ6ൊ7 !OS 9ിKw , ǌB)Sം
<O*ാി/ിേFNം.
!ി!Sം 9ി െA, ഒ#

14 അ. െb$ ിCി അ9െC അpF ൊ7$; അ9
അെ+ അ[$ ഇം #bി/ാ േHാ_!ം ഉ*ാFി.

29 ǌB) !ിെA െ ാ3ി3ി5ാ6ോെKം !&ാ:ം !ി!S
െb !ിെA ാാ!ോെC അ26ോെKം !ീ
ǌBേ1ാp ഒ# ോ=ം െbി5 എ$ ǌB8ം !ീം 9ി
ഒ# ഉCCി െb. !ീ േdാാ അ^cdിFെ[3!േ5ാ
എ$ Yo.

15 ിെA YിെFാ ീ3ി െ+ F ഉ- ാ V.
ഏാിെ+ ിേ= ം എpL ഇ1. ാേFാിെ!
/ി[ി.
16 അ) ോKാ3ി. \3ി8െC േ ാൊ7 അെ+ ൈ8ം
േ/ാി5ാ GLം ൊ ിo.

30 അ. അ0Sം ഒ# ി#$ ഒ#Fി; അ0 HUി ാ!ം
െb.

17

ം െbsേ=ം
31 അ0 അ ിാKL എGേA}, 9ി
ി wdാ£ അെ/ ാ: അ0 ാാ!ോെC
ി/ിoോി.

18 അ. അ[െ+ അpF െb$: അ[ാ എ$ Y] ി$:
ǌാ. ഇ ാ; !ീ ആ/w, േ! എ$ അ. േbാി.

32 ആ ി ം േA ി wdാFിെ+ ാ &ാ0 $
ിNിെ+ ½ അെ! അYിി:

B) \ി2

33 ǌB) െ-ം 7 എ$ Yo. അ. അ ി$ ിാ
എ$ േ/ി;; അ6ൊ7 ആ 3Nി$ ഇ$െ/ േ/wേ എ$ േ/w.

ാ. ഉ*ാFി #bി/ാ േHാ_!ം അ[ം
ാേFാിെ+ vി ൊpL.

െ+ !ാ

19 ാേFാw അ[േ!ാp: ǌാ. !ിെ+ ആ _ാ . ഏാ;
എേAാp ി26 ǌാ. െbsി/ിS$; എGേA} ഇ#$ എെ+
േ3ിY2ി ി$ എെA അ^cdിേFNേ എ$ Yo.
20 ി wdാ£ െ+ േ!ാp: േ!, !ി!S ഇ: േaി
ി3ി6 എBെ! എ$ േbാി2 ി$ !ിെ+ ൈാ
േdാ എെ+ േ!0Sം #ി$ എ$ അ. Yo.
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21 ി wdാ£ ാേFാിേ!ാp: െ!, അpL/ി; !ീ എെ+
!ാ ഏാ േAോ അ5ോ എ$ ǌാ. [ിേ!ാFെ3
എ$ Yo.

40 !ിെ+ ാ8ൊ7 !ീ ഉ_ീിSം; !ിെ+ േdാ/െ! !ീ
േ ിSം. !ിെ+ െ; അിoോ\ോ) !ീ അെ+ ^ം
Gി!ി$ \Co1ം.

22 ാേFാw െ+ അ[!ാ ി wdാFിേ!ാp അpL െb$;
അ. അെ! [ിേ!ാFി: ¡ം ാേFാിെ+ ¡ം;
ൈ) ഏാിെ+ ൈ) േA എ$ Yo.

41

23 അെ+ ൈ) േdാ/!ാ ഏാിെ+ ൈ) ോെK
േ/ാO-ാൊ7 അ. ി/ി2Yിാെ അെ!
അ^cdി.

42 V!ാ ഏാിെ+ ാS YിെFാ അYി]േ[ാ1w ,
അ) ഇ1!ാ ാേFാിെ! ആ1 ി1ി[ി
അേ!ാp Y]6: !ിെ+ േdാ/. ഏാw !ിെA ൊ$
ീ;ാ. HാിS$.

24 !ീ എെ+ . ഏാw േAോ എ$ അ. േbാി2 ി$:
അേ എ$ അ. Yo.

43 ആാ േ!: എെ+ ാS േ)F: !ീ എGേA}
dാ/ാ!ി എെ+ േdാ/!ാ Kാാെ+ അpFേKS
ഔCിേ[ാ.

25 അേ[ാ) അ. : എെ+ അpF ൊ7ാ; ǌാ. !ിെA
അ^cdിേF* ി$ എെ+ െ+ േ3ിY2ി ǌാ. ിAാം
എ$ Yo; അ. അpF ൊ7 െb$, അ. ി$;
അ. ീoം ൊ7െb$, അ. \Cി.

44 !ിെ+ േdാ/െ+ േ¶ാം ിSോ1ം \െY !ാ) അെ+
അpF ാ0F.

26 ിെA അെ+ അ[!ാ ി wdാ£ അേ!ാp: േ!, !ീ
അpL$ എെA |ംിF എ$ Yo.

45 !ിെ+ േdാ/$ !ിേAാp- ോം ാYി !ീ അേ!ാp
െbs6 അ. YSംെ/ അിെC ാ ിF; ിെA ǌാ.
ആ1 !ിെA അിെC !ി$ #ിെFാ-ാം; ഒ# ി ം
േA !ിB) ഇ##ം എ!ിS ഇ5ാെ ാ\A6 എgി^?

27 അ. അpLെb$ അെ! |ംി; അ. അെ+
B8െC ാ ! NL അെ! അ^cdി Y]6:
ഇ ാ, എെ+ െ+ ാ ! േdാ അ^cdി2ി/ിSA
KിെK ാ !ോെK.

46 ിെA YിെFാ ി wdാFിേ!ാp: ഈ dി ീ)
!ിിം എെ+ _ീ. എ!ിS അ d ാി/ിS$; ഈ
േFാ/ി1ാ ഇെ/േ[ാെK- ഒ# dി ീെ
ാേFാw ിാdം ി2ാ ǌാ. എgി$ _ീിS$?
എ$ Yo.

28 ൈം ആാിെ+ oം ിെC ിം അ!ി
! ം ീoം !ി!S #ാYാെ3.
29 ംB) !ിെA േ ിFെ3; _ാ ി) !ിെA NBെ3;
!ിെ+ േdാ/&ാ0Sം !ീ ZÏാി/ിF; !ിെ+ ാ ാിെ+
:&ാ0 !ിെA NBെ3. !ിെA ിSA. എ5ാം
ിFെ[3. ; !ിെA അ^cdിSA. എ5ാം
അ^cdിFെ[3. .
30 ി wdാ£ ാേFാിെ! അ^cdിി]േ[ാ)
ാേFാw െ+ അ[!ാ ി wdാFിെ+ Oി!ി$
Yെ[;; ഉCെ! അെ+ േdാ/. ഏാw േ3ിo
CBി$.
31 അ^ം #bി/ാ േHാ_!ം ഉ*ാFി അ[െ+ അpF
ൊ7െb$ അ[േ!ാp: അ[. എGേA} െ+ േ3ിY2ി
ി$ എെA അ^cdിേFNേ എ$ Yo.
32 അെ+ അ[!ാ ി wdാ£ അേ!ാp: !ീ ആ0 എ$
േbാി2 ി$: ǌാ. !ിെ+ . , !ിെ+ ആ _ാ . ഏാw
എ$ അ. Yo.
33 അേ[ാ) ി wdാ£ അ gം íി !pBി: എAാ േ3േ Cി
എെ+ അpF ൊ7A. ആ/w? !ീ #ംOെ ǌാ.
Kം ി$ അെ! അ^cdി2ി/ിS$; അ.
അ^cdിFെ[3^ാ\ം എ$ Yo.
34 ഏാw അ[െ+ ാS േ3േ[ാ) അ ി ²ഃ{ി !ാി ഉYെF
!ിKി1ി: അ[ാ, എെA, എെAം MെC അ^cdിേFNേ
എ$ അ[േ!ാp Yo.
35 അ ി$ അ. : !ിെ+ േdാ/. ഉാോെC $ !ിെ+
അ^cdം അd/ി1o എ$ Yo.
36 /ി, ാേFാw എAേ5ാ അെ+ േ/w; /7 Zാ ം അ.
എെA b ി; അ. എെ+ േ_ Êാാം അd/ി;
ഇേ[ാ) ഇ ാ, എെ+ അ^cdം അd/ി1o എ$
അ. Yo. !ീ എ!ിS ഒ# അ^cdം
# ിെ2ി3ി5ോ എ$ അ. േbാി.
37 ി wdാ£ ഏാിേ!ാp: ǌാ. അെ! !ി!S ZÏാFി
അെ+ േdാ/&ാെ/ ഒെFം അ$ ാ &ാ/ാFി;
അ$ ാ! ം ീoംൊpL; ഇ!ി !ി!S ǌാ. എ`
േ/7 േ! എ$ ഉ/ം Yo.
38 ഏാw ി ാിേ!ാp: !ി!S ഒ# അ^cdം ാ:േ ഉോ,
അ[ാ? എെA, എെAം MെC അ^cdിേFNേ, അ[ാ എ$
Yo ൊ3ിF/o.
39 എAാെY അെ+ അ[!ാ ി wdാ£ ഉ/ാി; അേ!ാp
Y]6: !ിെ+ ാ ം ിിെK ിSCാെ ം ീെ
ആാിെK o MCാെ ം ഇ/ിSം.

െ+ അ[. ാേFാിെ! അ^cdി2 അ^cdം !ിിം
ഏാ അെ! േi=ി: അ[െ!SYി ²ഃ{ിSA ാKം
അpി/ിS$; അേ[ാ) ǌാ. എെ+ േdാ/!ാ
ാേFാിെ! ൊQം എ$ ഏാ ³ി Yo.

28

1 അ!g/ം ി wdാ£ ാേFാിെ! ി1ി, അെ!
അ^cdി, അേ!ാp ആാി Y]6: !ീ !ാ!
ീ1ി!ി$ Hാ/ െ എpF#6.
2 Yെ[; . -അ/ാി !ിെ+ അ9െC അ[!ാ
െ¥േKിെ+ ീ3ി െb$ !ിെ+ അ9െC േdാ/!ാ
Kാാെ+ :ിാ/ി !ി$ !ി!S ഒ# Hാ/ െ എpF.
3

0l !ാ ൈം !ിെA അ^cdിFം !ീ
_! Vdാി ീ/Fം !ിെA !
◌w ാ!ി-!ാി െ#Sം

4 ൈം അÍാdാി$ ൊp6ം !ീ /േിാി ാ0
SംA6ാ േം !ീ ൈാേF* ി$ അÍാdാിെ+
അ^cdം !ി!Sം !ിെ+ g ിSം /ിം െbാYാെ3.
5 അBെ! ി wdാ£ ാേFാിെ! Y]; അ. .
-അ/ാി അ/ാ !ാ െ¥േKിെ+ ^ം
ാേFാിെ+ം ഏാിെ+ം അ9ാ YിെFെC
േdാ/^ാ Kാാെ+ അpF ോി.
6 ി wdാ£ ാേFാിെ! അ^cdി . -അ/ാി!ി$
ഒ# Hാ/ െ എp[ാ. അെ! അിെCS അ26ം, അെ!
അ^cdിSോ1w : !ീ !ാ! ീ1ി!ി$ Hാ/ െ
എpF#െ $ അേ!ാp ി26ം
7 ാേFാw അ[െ!ം അ9െം അ^ /ി . അ/ാിേKS ോ6ം ഏാw അYി]േ[ാ1w ,
8 !ാ! ീ)
എ$ 7

െ+ അ[!ാ ി wdാFി$ ഇO-/5

9 ഏാw ിÙാേKിെ+ അpF െb$ !ിS- Hാ/ ാെ/
MCാെ അÍാdാിെ+ !ാ ിÙാേKിെ+ 8ം
െ!ാോിെ+ േdാ/ിാ dKിെ!ം ിാdം
ി.
10 എAാ ാേFാw േ/w-േി !ി$ Yെ[;
dാ/ാ!ിേKS ോി.
11 അ. ഒ# JKL എിേ[ാ) Ô/ . അിFൊ7
അിെC /ാാ0L; അ. ആ JKെ Q1ി ഒ$
എpL KNാി െ അിെC ിC$YBി.
12 അ. ഒ# iÞം 7: ഇ ാ, ിി െ2ി/ിSA ഒ#
ോNി; അ ിെ+ K i0Éോ1ം എിി#$;
ൈിെ+ × &ാ0 അ ിേ&MCി ¢ം
ഇYqാി#$.
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ഉി ം
13 അ ി&ീെ േdാ !ി$ അ#1ിെ2s6: ǌാ. !ിെ+
ി ാാ അÍാdാിെ+ ൈം, ി wdാFിെ+
ൈാ േdാ ആ\$; !ീ ിCSA ിെ ǌാ.
!ി!Sം !ിെ+ g ിSം #ം.
14 !ിെ+ g ി ിിെK ൊCിോെK ആ\ം; !ീ
Cി]ാേYാ;ം ിേFാ;ം CേFാ;ം െ േFാ;ം /Sം; !ീ
O{ാg/ം !ിെ+ g ി O{ാg/ം ിിെK
KംB8ം അ^cdിFെ[pം.
15 ഇ ാ, ǌാ. !ിേAാpMെC7; !ീ ോ\േACൊെFം
!ിെA ാL ഈ /ാ_ േS !ിെA CFി#Lം; ǌാ.
!ിെA ൈിCാെ !ിേAാp അ#1ിെ2s6 !ി0ിSം.
16 അേ[ാ) ാേFാw ഉYFON0$: േdാ ഈ JKL7
ം; ǌാേ!ാ അ6 അYി]ി5 എ$ Yo.
17 അ. Hെ[;: ഈ JKം എ: H /ം! ഇ6 ൈിെ+
ആK5ാെ ൊA5; ഇ6 i0Éിെ+ ാ ി േA
എ$ Yo.
18 ാേFാw അ ിാKL എGേA} KNാി െ2ി#A
Q എpL §Nാി !ി0ി, അ ിേ& എ ഒി.
19 അ. ആ JKി$ േേË എ$ േ0ി1ി; ആ ം ആ
3Nി$ Á w എ$ േ/ാി#$.
20 ാേFാw ഒ# േ!02േ!0$: ൈം എേAാpMെC ഇ/ിFം
ǌാ. ോ\A ഈ ാ:ി എെA ാSം HUി[ാ.
ആdാ/ം /ി[ാ. ം എ!ിS /ിം
21 എെA എെ+ അ[െ+ ീ3ിേKS െ ൗ{ ോെC CFി
#Lം െbെ ി േdാ എ!ിS ൈാി/ിSം.
22 ǌാ. §Nാി !ി0ി ഈ Q ൈിെ+ ആKം
ആ\ം. !ീ എ!ിS #A KിWം ǌാ. !ി!S ാംം
#ം എ$ Yo.

29

1 ിെA ാേFാw ZാNം െb ിF#െC േL എി.
2 അ. െ1ി. ZേL ഒ# ിNYw 7. അ ിA/ിെ V$
ആ3ി. M3ം ിCS$. ആ ിNി!ി$ ആി#$ ആ3ി.
M3B)S െ-ം ൊpSA6; എAാ ിNിെ+ ാÒWQ W ാി#$.
3 ആ JKL M3B) ഒെF Mpം അ0 ിNിെ+ ാÒ
!ി$ Q ഉ#3ി ആp)S െ-ം ൊpFം Q ിNിെ+
ാFw അ ിെ+ JKL േA ി/ിെ െFം െbം.
4 ാേFാw അേ/ാp: േdാ/&ാേ/, !ിB) എിpLാ0
എ$ േbാി2 ി$: ǌB) dാ/ാ! 0 എ$ അ0 Yo.

േം
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12

ാ. അ8െC അ[െ+ േdാ/. എ$ം YിെFെC
െ!$ം ാേFാw YാേdKിേ!ാp Yo. അ) ഔCിെ2$
െ+ അ[െ! അYിി.

13 Kാാ. െ+ േdാ/ിെC !ാ ാേFാിെ+ ½
േ3േ[ാ) അെ! എ ിേ/ാ. ഔCിെ2$ അെ!
ആKിംa!ം െb |ംി ീ3ി M3ിെFാ7ോി; അ.
Kാാേ!ാp ി/ം ഒെFം Yo.
14 Kാാ. അേ!ാp: !ീ എെ+ അJിം ാം ം േA എ$
Yo. അ. ഒ# ാ ാKം അെ+ അpF ാ0L.
15 ിെA Kാാ. ാേFാിേ!ാp: !ീ എെ+
േdാ/!ാൊ7 െ¢െ എെA േ ിേFNോ? !ി!S
എ` Z ിRKം േNം? എേAാp Y എ$ Yo.
16 എAാ Kാാ$ /7 :ിാ0 ഉ*ാി#$: V)S
േKാ എ$ം ഇ1)S Yാേd എ$ം േ/w.
17 േKെC n ോH \Y] ാി#$; YാേdേKാ »°/ിം
േ!ാd/jിNിം ആി#$.
18 ാേFാw YാേdKിെ! േâdി; !ിെ+ ഇ1) YാേdKി$
േ*ി ǌാ. ഏG ംX/ം !ിെA േ ിFാം എ$ Yo.
19 അ ി$ Kാാ. : ǌാ. അെ1 അ! 
#=$ൊpSA ിWം !ി!S #A6 !56; എേAാpMെC
ാ0F എ$ Yo.
20 അBെ! ാേFാw YാേdKി$ േ*ി ഏG ംX/ം േ 
െb; അ. അെ1 േâdിFൊ7 അ6 അ$
അാKം ോെK േ ാAി.
21 അ!g/ം ാേFാw Kാാേ!ാp: എെ+ ം
ി]ി/ിFാ ǌാ. എെ+ Hാ/ െC അpF െbQാ.
അെ1 േ/Nം എ$ Yo.
22 അേ[ാ) Kാാ. ആ JKെ _!Bെ1 എ5ാം ഒAിM3ി
ഒ# ി#$ ി.
23 എAാ /ാ:ിി അ. െ+ ) േKെ M3ി അെ+
അpF ൊ7 ോി ആFി; അ. അ8െC അpF
െb$.
24 Kാാ. െ+ ) േKെS
ൊpL.

െ+ ാ ി

ിെ ാ ിാി

25 േ!/ം െ8േ[ാ) അ6 േKാ എ$ 7 അ.
Kാാേ!ാp: !ീ എേAാp െbs6 എ`? YാേdKി$ േ*ി
അ5ോ ǌാ. !ിെA േ ി26? !ീ എgി$ എെA b ി
എ$ Yo.
26 അ ി$ Kാാ. : V)S Oെ ഇ1െ1 ൊpF
ǌB8െC ിFി !C[ി5.

5 അ. അേ/ാp: !ിB) !ാേdാ/ിെ+ !ാ Kാാെ!
അYിോ എ$ േbാി2 ി$: അYിം എ$ അ0 Yo.

27 ഇ8െC ആî3ം !ി0ിF; എAാ !ീ ഇ!ിം ഏG
ംX/ം എെ+ അpF െbA േ േS േ*ി ǌB)
അെ1ം !ി!S /ാം എ$ Yo.

6 അ. അേ/ാp: അ. »{ാി/ിS$ോ എ$ േbാി.
»{ം േA; അെ+ ) Yാേd അ ാ ആpേ1ാp MെC
#$ എ$ അ0 അേ!ാp Yo.

28 ാേFാw അBെ! േA െb, അ8െC ആî3ം !ി0
ി; അ. െ+ ) YാേdKിെ!ം അ$ Hാ/ ാി
ൊpL.

7  ഇ!ിം 1െ/*േ5ാ; M3ം ഒAി MpA േ!/ാി3ി5;
ആp)S െ-ം ൊpL ൊ7ോി ീ}ി. എ$
അ. Y] ി$

29

8 അ/w: M3B) ഒെFം Mpോ1ം ǌB)S dിാ; അ0
ിNിെ+ ാÒ!ി$ Q ഉ#;ം; ിെA ǌB) ആp)S
െ-ം ൊpSം എ$ Yo.
9 അ. അേ/ാp ം ാ/ിൊ*ി/ിSോ) േA Yാേd
െ+ അ[െ+ ആpേ1ാpMെC $. അ1ാി#$ അെ
േിA6.
10

െ+ അ9െC േdാ/!ാ Kാാെ+ ) YാേdKിെ!ം
അ9െC േdാ/!ാ Kാാെ+ ആpെ1ം *േ[ാ)
ാേFാw അpL െb$ Nിെ+ ാÒ!ി$ Q ഉ#3ി,
അ9െC േdാ/!ാ Kാാെ+ ആp)S െ-ം
ൊpL.

െ+ ) YാേdKി$ Kാാ.
ാ ിാി ൊpL.

െ+ ാ ി ിdെ

30 അ. YാേdKിെ+ അpFWം െb$; YാേdKിെ!
േKെFാ) അിം േâdി; ിെAം ഏG ംX/ം
അെ+ അpF േ െb.
31 േKാ അ!ിെ$ േdാ *േ[ാ) അ8െC a0Hെ
6Y$; YാേdേKാ 2ിാി#$.
Cം
32 േKാ a0Hം/ി ഒ# െ! Z ി: േdാ എെ+
7; ഇേ[ാ) എെ+ H0ാ എെA േâdിSം എ$ Yo
അ) അ$ jേ. എ$ േ/ി;.
33 അ) ിെAം a0Hം/ി ഒ# െ! Z ി: ǌാ.
അ!ി= ◌wCഎ$ േdാ േ36ൊ7 ഇെ!ം എ!ിS
$ എ$ Yo അ$ ിെോ. എ$ േ/ി;.

11 ാേFാw YാേdKിെ! |ംി ൊ3ിF/o.
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34 അ) ിെAം a0Hം/ി ഒ# െ! Z ി: ഇേ[ാ) ഈ
ം എെ+ H0ാ എേAാp ിേ2#ം; ǌാ. അ$ V$
:&ാെ/ Z ിേ5ാ എ$ Yo; അ6ൊ7 അ)
അ$ േKി എ$ േ/ി;.

20 ൈം എ!ിS ഒ# !5ാ!ം Aി/ിS$; ഇേ[ാ) എെ+
H0ാ എേAാpMെC  ിSം; ǌാ. അ$ ആ¢ Fെ1
Z ിേ5ാ എ$ േKാ Yo അ$ െ ÈÁ. എ$
േ/ി;.

35 അ) ിെAം a0Hം /ി ഒ# െ! Z ി; ഇേ[ാ)
ǌാ. േdാെ ½ ിSം എ$ അ) Yo; അ6ൊ7
അ) അ$ െ¤ാ എ$ േ/ി;. ിെA അ)S Z ം
!ി$.

21 അ ിെ+ േ=ം അ) ഒ# െ1 Z ി അ)S ീ!ാ
എ$ േ/ി;.
22 ൈം YാേdKിെ! ഔ0L; ൈം അ8െC അേU േ;
അ8െC a0Hെ 6Y$.
23 അ) a0Hം /ി ഒ# െ! Z ി; ൈം എെ+ !ി°
!ീFിF1]ി/ിS$ എ$ Yo.

30

1

ാ. ാേFാി$ Fെ1 Z ിSAി5 എ$ Yാേd
7 െ+ േdാ/ിോp അÔെ[; ാേFാിേ!ാp:
എ!ിS Fെ1 േ/Nം; അെ5 ി ǌാ. /ിോ\ം എ$
Yo.

2 അേ[ാ) ാേFാി$ YാേdKിേ!ാp ോം _iKി: !ി!S
a0HRKം /ാ ി/ിSA ൈിെ+ Jാ!ോ ǌാ.
എ$ Yo.
3 അ ി$ അ) : എെ+ ാ ി ിdാ ഉ*േ5ാ; അ8െC
അpF െbQ; അ) എെ+ Cിി Z ിFെ3; അ1ാ
എ!ിSം F) ഉ*ാ\ം എ$ Yo.
4 അBെ! അ) െ+ ാ ി ിdെ അ$ Hാ/ ാി
ൊpL; ാേFാw അ8െC അpF െb$.

24 േdാ എ!ിS ഇ!ിം ഒ# െ!
അ$ ോേ Rw എ$ േ/ി;.

#െ$ം Yo

25 Yാേd ോേ Rിെ! Z ി2േ=ം ാേFാw
Kാാേ!ാp: ǌാ. എെ+ JKേSം േേSം
ോ\ാ. എെA അേFNം.
26 ǌാ. !ിെA േ ി2 ിെ+ Z ിRKാ എെ+ Hാ/ ാേ/ം
Fെ1ം എ!ിS േ/Nം; ǌാ. ോെ3; ǌാ. !ിെA
േ ി2 േ  !ീ അYി$േ5ാ എ$ Yo.
27 Kാാ. അേ!ാp: !ി!S എേAാp  ഉെ* ി
ോ#േ ; !ിെ+ !ിിം േdാ എെA അ^cdി എ$
എ!ിS ോD ാി/ിS$.

5 ിdാ a0Hം /ി ാേFി$ ഒ# െ! Z ി.

28 !ി!S എ` Z ിRKം േNം എ$ Y; ǌാ.
Yo.

6 അേ[ാ) YാേdKw : ൈം എ!ിS ! ാം !Cി എെ+
അേU േ; എ!ിS ഒ# െ! $ എ$ Yo; അ6
ൊ7 അ$ ാ. എ$ േ/ി;.

29 അ. അേ!ാp: ǌാ. !ിെA എBെ! േ ി എ$ം !ിെ+
ആ3ി. M3ം എെ+ F എBെ! ഇ#$ എ$ം !ീ
അYി$.

7 YാേdKിെ+ ാ ി ിdാ ിെAം a0Hം /ി
ാേFാി$ /*ാെ ാ# െ! Z ി.

30 ǌാ. #ംOെ !ി!S അേ ഉ*ാി#$; ഇേ[ാ) അ6
അ gം 0Dി2ി/ിS$; ǌാ. ാ െേ2CൊെFം
േdാ !ിെA അ^cdി2ി/ിS$. ഇ!ി എെ+
igH!ി$ േ*ി ǌാ. എേ[ാ) #6ം എ$ം Yo.

8 ǌാ. എെ+ േdാ/ിോp Kിോ# ോ0 ൊ#6
_ിി/ിS$ എ$ Yാേd Yo അ$ !ÇാKി എ$
േ/ി;.
9

!ിS Z ം !ി$ോി എ$ േKാ *ാെY െ+ ാ ി
ിെ ി1ി അെ1 ാേFാി$ Hാ/ ാി ൊpL.

10 േKെC ാ ി

ിാ ാേFാി$ ഒ# െ! Z ി.

11 അേ[ാ) േKാ: Hാa ം എ$ Yo അ$ aാw എ$ േ/ി;.
12 േKെC ാ ി
Z ി.

ിാ ാേFാി$ /*ാ6 ഒ# െ!

13 ǌാ. Hാa  ി; ി) എെA Hാa  ിെ$ Yം എ$
േKാ Yo അ$ ആേ0 എ$ േ/ി;.
14 ോ ൊിLാKL jേ. Yെ[; Kി
×ാി[ം 7 െ+ അ9ാ േKെC അpF
ൊ7$. Yാേd േKോp: !ിെ+ െ+ ×ാി[ം \െY
എ!ിS േ/Nം എ$ Yo.
15 അ) അേ1ാp: !ീ എെ+ H0ാിെ! എp6 ോ/ോ?
എെ+ െ+ ×ാി[ം MെC േNോ എ$ Y] ി$
YാേdKw : ആെ3; !ിെ+ െ+ ×ാി[ി$ േ*ി ഇ$
/ാ:ി അ. !ിേAാpMെC ിൊ-േ3 എ$ Yo.
16 ാേFാw ൈ\േA/ം Kി!ി$ #ോ) േKാ
അെ! എ ിേ/} െb$: !ീ എെ+ അpF േ/Nം; എെ+
െ+ ×ാി[ം ൊ7 ǌാ. !ിെA MKിS
ാBിി/ിS$ എ$ Yo; അ$ /ാ:ി അ.
അേ1ാpMെC ി.
17 ൈം േKെC അേU േ;; അ) a0Hം /ി
ാേFാി$ അeാ6 ഒ# െ! Z ി.
18 അേ[ാ) േKാ: ǌാ. എെ+ ാ ിെ എെ+ H0ാി$
ൊp6ൊ7 ൈം എ!ിS MKി $ എ$ Yo
അ$ ിാ{ാ0 എ$ േ/ി;.
19 േKാ ിെAം a0Hം /ി, ാേFാി$ ആYാ6 ഒ#
െ! Z ി;

/ാം എ$

31 ǌാ. !ി!S എ` േ/Nം എ$ അ. േbാി2 ി$
ാേFാw Y]6: !ീ ഒ$ം േ/*ാ; ഈ ാ/ ം !ീ
െb Aാ ǌാ. !ിെ+ ആ3ി. M3െ ഇ!ിം േി
ാKിFാം.
32 ǌാ. ഇ$ !ിെ+ എ5ാ M3B1ിWം MCി C$, അി!ി$
-ിം ¢O- ആpെ1 ഒെFം െb9/ിാp1ി
¢ ിെ!ൊെFം ോKാp1ി -ിം
¢O- ിെ!ം േ0 ി/ിFാം; അ6 എെ+
Z ിRKാി/ിFെ3.
33 !ാെ1 ഒ/ിF എെ+ Z ിRKം ം<ി !ീ േ!ാSാ.
#ോ) എെ+ !ീ ി െ 1ിാി/ിSം; ോKാp1ി
-ിം ¢ി5ാ6ം െb9/ിാp1ി
¢!ിYി5ാ6ം എ5ാം ോി2 ാി എാം.
34 അ ി$ Kാാ. : !ീ Y]6ോെK ആെ3 എ$ Yo.
35 അ$ േA അ. /ം ¢O- O3ാpെ1ം -ിം
¢O- െ®ോKാpെ1 ഒെFം െy- ിെ!
ഒെFം െb9/ിാp1ി ¢!ിYO- ിെ! ഒെFം
േ0 ി/ി അെ+ :&ാ#െC vി ഏി.
36 അ. !ിSം ാേFാി$ം ഇCി V$ ി െ
ിKം െ; Kാാെ+ േ=O- ആ3ി. M3Bെ1
ാേFാw േി.
37 എAാ ാേFാw ATUിെ+ം ാംTUിെ+ം
അ/ി]ിTUിെ+ം 2െFാെ1 എpL അി
െ- ാNFം െ-/ാി േ ാW/ി.
38 ആp) \Cി[ാ. Aേ[ാ) അ. , ാ. േ ാW/ി2
ൊെ1 ാി1ിWം െ-ം #A െ ാ3ി1ിWം
ആp8െC Oി െ; അ െ-ം \Cി[ാ. Aേ[ാ)
b!േ}.
39 ആp) ൊെ1 7ൊ7 b!േ} /ം -ിം
¢O- \3ിെ1 െ}.
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ഉി ം
40 ആ ആ3ി. \3ിെ1 ാേFാw േ0 ി/ി ആpെ1 Kാാെ+
ആp1ി /ം ¢O- എ5ാി$ം അHിO{ാി !ി0ി;
െ+ igM3Bെ1 Kാാെ+ ആpേ1ാp േb0Fാെ
േെYാFി.

18

41 KO- ആp) b!േKSോൊെFം ൊെ1
7ൊ7 b!േേF* ി$ ാേFാw ആ ൊെ1
ാി1ി ആp8െC ി$ Oി െ.

19 Kാാ. െ+ ആpെ1 േ/ാം :ി[ാ. ോി#$; Yാേd
െ+ അ[$- ïdിcdBെ1 ോി.

42 Kി5ാ ആp) b!േKSോ) അെ െ2ി5;
അBെ! Kി5ാ Kാാ$ം KO- ാേFാി$ം
ആിീ0$.
43 അ. dാ A!ാി അ$ 1െ/ ആp8ം
ാ ീാ &ാ#ം ഒ3B8ം G 8ം ഉ*ാം െb.

31

േം

21

െ+ േ!െ/

3 അേ[ാ) േdാ ാേFാിേ!ാp: !ിെ+ ി ാF&ാ#െC
േേSം !ിെ+ bാ02Fാ#െC അpFേKSം CBിേ[ാ;
ǌാ. !ിേAാpMെC ഇ/ിSം എ$ അ#1ിെ2.
4 ാേFാw ആ1 YാേdKിേ!ം േKെം Kി
ആ3ി. M3ിെ+ അpF ി1ി[ി.

െ+

5 അേ/ാp Y]6: !ിB8െC അ[െ+ O{ം എെ+ േ!െ/
Oെേ[ാെK അ5 എ$ ǌാ. ാm$; എ ിWം എെ+
അ[െ+ ൈം എേAാpMെC ഉ*ാി#$.
6 !ിB8െC അ[െ! ǌാ. എെ+ 0lKോpം MെC േ ി
എ$ !ിB)S െA അYിാേ5ാ.
7 !ിB8െC അ[േ!ാ എെA b ി എെ+ Z ിRKം L
Zാ ം ാി; എ ിWം എേAാp ോ=ം െbwാ. ൈം
അെ! 9 ി2ി5.
8 -ി- !ിെ+ Z ിRKം ആി/ിFെ3 എ$ അ.
Yo എ ി M3ൊെFം -ി- \3ിെ1 െ};
/- !ിെ+ Z ിRKം ആി/ിFെ3 എ$ അ. Yo
എ ി M3ൊെFം /- \3ിെ1 െ}.
9 ഇBെ! ൈം !ിB8െC അ[െ+ ആ3ി. M3െ എpL
എ!ിS Aി/ിS$.
10 ആp) b!േKSA ാKL ǌാ. iÞി
ആp1ിേ& ¢A O3ാp) /ം -ിം ¢ം ഉ-
എ$ 7.
11 ൈിെ+ × . iÞി എേAാp: ാേFാേ എ$
ി1ി; ǌാ. ഇ ാ, എ$ ǌാ. Yo.
12 അേ[ാ) അ. : !ീ KൊFി േ!ാS; ആp8െC േ
¢A O3ാp) ഒെFം /ം -ിം ¢O-േ5ാ;
Kാാ. !ിേAാp െbA6 ഒെFം ǌാ. *ി/ിS$.
13 !ീ §Nിെ! അHിേ=ം െbം എേAാp േ!02േ!#ം
െbs JKാ േേËKിെ+ ൈം ആ\$ ǌാ. ; ആാ
!ീ എGേA, ഈ േംി; !ിെ+ _&േേS CBിേ[ാ
എ$ ി2ി/ിS$.
14 YാേdWം േKം അേ!ാp ഉ/ം Y]6: അ[െ+ ീ3ി
ǌB)S ഇ!ി ഔd/ിം അാം ഉേ*ാ?
15 അ. ǌBെ1 അ! /ാി35ോ ിbാ/ിSA6? ǌBെ1
ി} ിKം എ5ാം ി$ 1oേ5ാ.
16 ൈം ǌB8െC അ[െ+ F!ി$ എpL1]
ൊെFം ǌB)Sം ǌB8െC F)Sം ഉ- േ5ാ;
ആാ ൈം !ിേAാp ി26 ഒെFം െbൊ).
17 അBെ! ാേFാw എGേA}
ഒ3YL ി.

ാ. ഔCിേ[ാ\A6 ാേFാw അ/ാ !ാ Kാാേ!ാp
അYിിFാാ അെ! േ ാി2ാി#$ ോ6.

21 ഇBെ! അ. !ിS- Kാി ഔCിേ[ാി; അ.
Yെ[; !ി C$. aിെKാw 0l ി$ േ!െ/ ി/ിo.
22 ാേFാw ഔCിേ[ാി എ$ Kാാ$ VAാം ി ം അYി
ി3ി.

1 എAാ ǌB8െC അ[$-െ ാെFം ാേFാw
എpL1o ǌB8െC അ[െ+ ൊ7 അ. ഈ !ം
ഒെFം ാി എ$ Kാാെ+ :&ാ0 Y]
ാSെ1 അ. േ;.
2 ാേFാw Kാാെ+ O{L േ!ാFിാെY അ6
Oെ ഇ#A6 ോെK അ5 എ$ 7.

20

െ+ $ാKിെ1 ഒെFം ാ.
ാി2 L
ഒെFം ാ. . -അ/ാി ാി2 fa L ഒെFം
േb0Lൊ7 !ാ. േL െ+ അ[!ാ
ി wdാFിെ+ അpF ോ\ാ. Yെ[;.

െ+ Hാ/ ാെ/ം :&ാെ/ം

23 ഉCെ! അ. െ+ േdാ/&ാെ/ M3ിെFാ7 ഏG
ി െ ി അെ! ി`C0$ aിെKാw 0l ി
അേ!ാp ഒ[ം എി.
24 എAാ ൈം /ാ:ി iÞി അ/ാ !ാ Kാാെ+
അpF $ അേ!ാp: !ീ ാേFാിേ!ാp ~Nെ ിWം
ോ=െ ിWം Yാ ി/ി[ാ. ÔUിൊ) എ$ ി.
25 Kാാ. ാേFാിേ!ാp ഒ[ം എി; ാേFാw 0
l ി MCാ/ം അCി2ി#$; Kാാ^ം െ+
േdാ/&ാ#ാി aിെKാw 0l ി MCാ/ം അCി.
26 Kാാ. ാേFാിേ!ാp Y]6: !ീ എെA ഒ1ി
ോÒ1ം എെ+ :ിാെ/ ാ1ാ ിCി2െ/േ[ാെK
ൊ7ോം െbs6 എ`?
27 !ീ എെA േ ാി /d ാി; ഔCിേ[ാം ǌാ.
േgാ=ോpം ംaീ ോpം O/_ോpം ീNോpംMെC
!ിെA അ[ാgFം എെA അYിിFാ ി/ിFം
28 എെ+ :&ാെ/ം :ിാെ/ം |ംി[ാ. എ!ിS
ഇC /ാ ി/ിFം െbs6 എ`? േHാ= iാ\$ !ീ െbs6.
29 !ിBേ1ാp ോ=ം െbwാ. എെ+ F  ി7; എ ിWം
!ീ ാേFാിേ!ാp ~Nെ ിWം ോ=െ ിWം
െbvാ ി/ി[ാ. ÔUിൊ) എ$ !ിB8െC ി ാിെ+
ൈം ി] /ാ:ി എേAാp ി2ി/ിS$.
30 ആെ3, !ിെ+ ിÎH!ിAാ- അ ിാðാ !ീ
Yെ[;ോ$; എAാ എെ+ േ&ാെ/ ോി26 എgി$?
31 ാേFാw Kാാേ!ാp: െU !ിെ+ :ിാെ/ !ീ എെ+
F!ി$ അd/ിSം എ$ ǌാ. Hെ[;.
32 എAാ !ീ ആ#െC F എ ിWം !ിെ+ േ&ാെ/ *ാ
അ. _ീേ!ാCി/ിF#6; എെ+ F !ിെ+  56ം
ഉേ*ാ എ$ !ീ !hെC േdാ/&ാ0 ാ®െ േ!ാFി എpF
എ$ ഉ/ം Yo. Yാേd അെ ോി26 ാേFാw
അYി]ി5.
33 അBെ! Kാാ. ാേFാിെ+ MCാ/ിWം േKെC
MCാ/ിWം /7 ാ ിാ#െC MCാ/ിWം െb$ േ!ാFി,
ഒ$ം *ി5 ാ^ം; അ. േKെC MCാ/ി !ി$
ഇYBി YാേdKിെ+ MCാ/ി െb$.
34 എAാ Yാേd ിcdBെ1 എpL ഒ3േFാ[ി!L ഇ;
അ ിേ& ഇ/ിFാി#$. Kാാ. MCാ/ി ഒെFം
ി/o േ!ാFി, *ി5 ാ^ം.
35 അ) അ[േ!ാp: _ാ!. ോിF#േ ; !ിെ+ Oാെ
എGേAാ. എ!ിS ിി5; ീ)S- OY എ!ിS
Aി/ിS$ എ$ Yo. അBെ! അ. ോ! ി;
ïdിcdBെ1 *ി5 ാ^ം.
36 അേ[ാ) ാേFാി$ ോം _iKി, അ. Kാാേ!ാp
ാി. ാേFാw Kാാേ!ാp Y]6 എെgAാKw : എെ+
\ം എ`? !ീ ഇ: ഉc ോെC എെ+ ിAാെK ഔCി
േ/* ി$ എെ+ െ } എ`?
37 !ീ എെ+ ാാ!ം ഒെFം ോ! ിേ5ാ; !ിെ+
ീ3ിെK ാാ!ം 56ം 7ോ? എെ+ േdാ/&ാ0Sം◌ം
!ിെ+ േdാ/&ാ0Sം◌ം Oാെ ഇിെC െS; അ0
!OFി#0Sം◌ം േD ിിFെ3.
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ഉി ം
38 ഈ ഇ#6 ംX/ം ǌാ. !ിെ+ അpF ാ0L; !ിെ+
െb9/ിാp)Sം ോKാp)Sം b!!ാം Aി3ി5.
!ിെ+ M3ിെK ആ;ൊ&ാെ/ ǌാ. ി$1]ി;ി5.
39 ²faം CിീYി ിെ! !ിെ+ അpF ൊ7/ാെ
ǌാ. അ ി$ ഉ/ാിാി#$;  1
ോ ിെ!ം /ാ:ി 1ോ ിെ!ം !ീ എേAാp േbാി.
40 ഇBെ!ാി#$ എെ+ ½ ;  െിൊ7ം /ാ:ി
ീ ംൊ7ം ǌാ. Uി; എെ+ ി$
ഉYFി5ാെ ാി.
41 ഈ ഇ#6 ംX/ം ǌാ. !ിെ+ ീ3ി ാ0L;
 ിAാW ംX/ം !ിെ+ /7 :ിാ0Fാി;ം ആ¢
ംX/ം !ിെ+ ആ3ി. M3ിAാി;ം !ിെA േ ി;
L Zാ ം !ീ എെ+ Z ിRKം ാി.
42 എെ+ ി ാിെ+ ൈാി അÍാdാിെ+ ൈം
ി wdാFിെ+ Hാ. എ!ിS ഇ5ാ ി#$ എ ി !ീ
ഇേ[ാ) എെA െ¢െ അ1ാി#$; ൈം എെ+
 ം എെ+ ൈ8െC Z¯ം 7 ി] /ാ:ി
! ാം ിി.
43 Kാാ. ാേFാിേ!ാp: :ിാ0 എെ+ :ിാ/w, F)
എെ+ F1w , ആ3ി. M3ം എെ+ ആ3ി. M3ം; !ീ
ാmAെ ാെFം എ!ിS-6 േA; ഈ എെ+
:ിാേ/ാേCാ അ0 Z ി2 Fേ1ാേCാ ǌാ. ഇ$ എ`
െbം?
44 ആാ /ി, ǌാ^ം !ീം 9ി ഒ# ഉCCി െb; അ6
എ!ിSം !ി!Sം േD
ാUിാി/ിFെ3 എ$ ഉ/ം
Yo.
45 അേ[ാ) ാേFാw ഒ# Q എpL §Nാി !ി0ി.
46 Q M;ി. എ$ ാേFാw െ+ േdാ/&ാേ/ാp Yo;
അ0 Q എpL ഒ# Mാ/O*ാFി; Mാ/ിേ& െ
അ0 HUNം ി.
47 Kാാ. അ ി$ െa/w- d×Ëാ ( ാU ിെ+ Mാ/ം)
എ$ േ/ി;; ാേFാw അ ി$ aേKw ( ാU ിെ+
Mാ/ം) എ$ േ/ി;.
ാUി എ$
48 ഈ Mാ/ം ഇ$ എ!ിSം !ി!Sം േD
Kാാ. Yo. അ6ൊ7 അ ി$ aേKw എ$ം ിìാ
(ാ ാCം) എ$ം ോ/ാി:
49 !ാം 9ി അAി/ിSോ) േdാ എ!ിSം !ി!Sം
!pെ ാKാി/ിFെ3.
50 !ീ എെ+ :ിാെ/ ഉPിFോ എെ+ :ിാെ/5ാെ
േെY ീെ1 /ിcdിFോ െbെ ി !േ9ാpMെC
ആ#ം ഇ5; േ!ാS, ൈം േA എ!ിSം !ി!Sം േD
ാUി എ$ അ. Yo.
51 Kാാ. ിെAം ാേFാിേ!ാp: ഇ ാ, ഈ Mാ/ം; ഇ ാ,
എ!ിSം !ി!Sം േD !ി0ി §Nw.
52 ോ=ിAാി ǌാ. ഈ Mാ/ം C$ !ിെ+ അpF
/ാെ ം !ീ ഈ Mാ/ം ഈ §mം C$ എെ+ അpF
/ാെ ം ഇ/ിേF* ി$ ഈ Mാ/ം ാUി, ഈ §mം
ാUി.
53 അÍാdാിെ+ ൈം !ാേdാ/ിെ+ ൈം അ#െC
ി ാിെ+ ൈാ. !OS േD ിിFെ3 എ$
Yo. ാേFാw െ+ ി ാാ ി wdാFിെ+
Hാെ!െ2ാ5ി
ം െb.
54 ിെA ാേFാw 0l ി ാaം അ0[ി HUNം
ി[ാ. െ+ േdാ/&ാെ/ ി1ി; അ0 HUNം ി
0l ി /ാാ0L.
55 Kാാ. അ ി ാKL എGേA} െ+ :&ാെ/ം
:ിാെ/ം |ംിFം അ^cdിFം െbsേ=ം
അിെC!ി$ Yെ[; iേേS CBിേ[ാി.

32

1 ാേFാw െ+ ിS ോി; ൈിെ+ × &ാ0 അെ+
എ ിെ/ $.

േം
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2 ാേFാw അെ/ *േ[ാ1w : ഇ6 ൈിെ+ േ ! എ$
Yo. ആ JKി$ d!ീം എ$ േ0 ഇ;.
3 അ!g/ം ാേFാw എോം!ാCാ േ ീ0േL െ+
േdാ/!ാ ഏാിെ+ അpF !ിS Oാി × &ാെ/
അ.
4 അേ/ാp ി26 എെgAാKw : എെ+ _ാ!!ാ
ഏാിേ!ാp ഇBെ! Yി. : !ിെ+ അCിാ. ാേFാw
ഇZാ/ം Y$: ǌാ. Kാാെ+ അpF /േിാി
ാ0L ഇ$െ/ അിെC ാ ി.
5 എ!ിS ാ1ം G ം ആpം ാ ീാ &ാ#ം ഉ7; !ി!S
എെAാp  േ ാേA* ിAാ\$ _ാ!െ! അYിി[ാ.
ആ1SA6.
6 × &ാ0 ാേFാിെ+ അpF CBി $: ǌB) !ിെ+
േdാ/!ാ ഏാിെ+ അpF ോി $; അ.
!ാ©¢ ആ8ാി !ിെA എ ിേ/ാ. #$ എ$ Yo.
7 അേ[ാ) ാേFാw ഏം íി H!ാി, േAാp MെC
ഉ*ാി#A _!െം ആpെ1ം $ാKിെ1ം
ഒ3Bെ1ം /7 M3ാി ിHാaി.
8 ഏാw ഒ# M3ിെ+ േ!െ/ $ അ ിെ! !ി[ി2ാ േ
M3ി$ ഔCിേ[ാാേ5ാ എ$ Yo.
9 ിെA ാേFാw Zാ0ßി26: എെ+ ി ാാ
അÍാdാിെ+ ൈം എെ+ ി ാാ ി wdാFിെ+
ൈാേ-ാേ, !ിെ+ േേSം !ിെ+ bാ02Fാ#െC
അpFേKSം CBിേ[ാ; ǌാ. !ി!S !& െbെ$
എെAാp അ#1ിെ2s േdാേ,
10 അCിേ!ാp ാNി2ി/ിSA KെSം
Kിiെ Sം ǌാ. അാ:േ:; ഒ# CിോpMെC
ാ:േ5ാ ǌാ. ഈ ോ0ാ. CA6; ഇേ[ാോ ǌാ. /7
M3ാി ീ0Aി/ിS$.
11 എെ+ േdാ/!ാ ഏാിെ+ vി!ി$ എെA
/UിേFNേ; േU അ. $ എെAം Fേ1ാpMെC
-െം !ി[ിSം എ$ ǌാ. Hെ[p$.
12 !ീോ: ǌാ. !ിേAാp !& െbം; !ിെ+ g ിെ
െ#[ംൊ7 എിØCാ C/ിെK NോെK
ആSെ$ അ#1ിെ2േ5ാ.
13 അ$ /ാ:ി അ. അിെC ാ0L; െ+ F ഉ- ി
െ+ േdാ/!ാ ഏാി$ 9ാ!ാി;
14 ഇ#©¢ ോKാCിെ!ം ഇ#6 ോKാ;ൊെ!ം ഇ#©¢
െb9/ിാCിെ!ം ഇ#6 െb9/ിാ;ൊെ!ം
15 Y- O[6 ഒ3െം അെC \3ിെ1ം !ാ6
uിെ!ം L ാ1െം ഇ#6 െ®G െം L
G M3ിെം േ0 ി/ി.
16

െ+ ാ &ാ#െC F ഔേ/ാ M3െZേ ം
Zേ ാി ഏി, െ+ ാ &ാേ/ാp: !ിB) എ!ിS
Oാി C$ോി അ 6 M3ി$ േD ഇCിpി. എ$
Yo.

17 ഒAാ6 ോ\Aേ!ാp അ. : എെ+ േdാ/!ാ
ഏാw !ിെA 7: !ീ ആ#െC ആ1w ? എിെC ോ\$?
!ിെ+ Oി ോ\A ഇ ആ#െC  എAിBെ! !ിേAാp
േbാി2ാKw :
18 !ിെ+ അCിാ. ാേFാിെ+  ആ\$; ഇ6 _ാ!!ാ
ഏാി$ അ2ി/ിSA 9ാ!ം; അ ാ, അ^ം ിAാെK
#$ എ$ !ീ YേNം എ$ ി.
19 /*ാേ!ാpം VAാേ!ാpം M3Bെ1 !CിെFാ7
ോ\A എ5ാേ/ാpം: !ിB) ഏാിെ! ാmോ)
ഇZാ/ം അേ!ാpYി. ;
20 അ ാ, !ിെ+ അCിാ. ാേFാw ിAാെK #$ എ$ം
Yി. എ$ അ. ി. എ!ിS Oാിോ\A
9ാ!ംൊ7 അെ! ാgാFീ; ിെA ǌാ. അെ+
O{ം 7ൊ-ാം; േU അ$ എേAാp 
േ ാ$ാി/ിSം എ$ Yo.
21 അBെ! 9ാ!ം അെ+ Oാി ോി; അേ!ാ അ$
/ാ:ി M3ോpMെC ാ0L.
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22 /ാ:ിി അ. എGേA}. െ+ /7 Hാ/ ാെ/ം /7
ാ ിാെ/ം  ിെ!ാ$ :&ാ/ം M3ി ാേäാ£ C
C$.

12 ിെA അ. : !ാം ZാNംെb ോ; ǌാ. !ി!S
Oാി !CFാം എ$ Yo.
13 അ ി$ അ. അേ!ാp: \3ി) !Aാ ഇ10 എ$ം
\Y- ആp8ം $ാKി8ം MെC ഉെ*$ം _ാ!.
അYി$േ5ാ; അെ ഒ# ി ം അിാി ഔCി2ാ
M3െ5ാം bLോ\ം.

23 അBെ! അ. അെ/ M3ി ആിAFെ/ Cി;
!ിS-െ ാെFം അFെ/ Cിേ=ം ാേFാw
!ിേ േ=ി;
24 അേ[ാ) ഒ# #=. ഉ=ാ\ോ1ം അേ!ാp Q ിCി.

14 _ാ!. അCി$ Oാി ോാWം; എെ+ MെC$ാKി8െCം \oB8െCം ZാóിS ഒം ǌാ.
ാാ!ി അെ !CിെFാ7 േ ീ/ി
_ാ!െ+ അpF $ൊ-ാം എ$ Yo.

25 അെ! _ിFി5 എ$ *േ[ാ) അ. അെ+ 6CെC
Cം െ ാ;; ആാ അേ!ാp QിCിFി
ാേFാിെ+ 6CെC Cം ഉ8Fിേ[ാി.

15 എെ+ ആ81ി bിKെ/ ǌാ. !ിെ+ അpF !ി0െ3
എ$ ഏാ Y] ി$: എgി$? _ാ!െ+
*ാാ  ി എ$ അ. Yo.

26 എെA ിp; ഉ=> ഉിS$േ5ാ എ$ അ. Y] ി$:
!ീ എെA അ^cdി25ാെ ǌാ. !ിെA ിpി5 എ$
അ. Yo.

16 അBെ! ഏാw അ$
CBിേ[ാി.

27 !ിെ+ േ0 എ` എ$ അ. അേ!ാp േbാി2 ി$:
ാേFാw എ$ അ. Yo.

െ+ ിS േ ീ/ിേKS

17 ാേFാോ »േFാി$ ാ:Yെ[;; !ിS ഒ# ീp
Nി6; $ാKിØ3ി$ െ ാGL8ം െ3ി; അ6 ൊ7
ആ JKി$ »േFാw എ$ േ0 Y$.

28 !ീ ൈോpം ^= േ/ാpം QിCി _ി26ൊ7 !ിെ+
േ0 ഇ!ി ാേFാw എA5 ി¿ാേ എ$ ി1ിFെ[pം
എ$ അ. Yo.

18 ാേFാw . -അ/ാി!ി$ Aേ=ം !ാ.
േിെK േേ{ം3Nി ാാ!ോെC എി
3NിA/ിെ ാ1Cി.

29 ാേFാw അേ!ാp: !ിെ+ േ0 എ!ിS Yo േ/Nം
എ$ അേUി: !ീ എെ+ േ0 േbാിSA6 എ` എ$
അ. Yo, അിെCെ അെ! അ^cdി.

19

30 ǌാ. ൈെ O{ാO{ാി *ി;ം എ!ിS _ീdാ!ി
ിAി5 എ$ ാേFാw Yo, ആ JKി$ െ!ീേ
എ$ േ/ി;.

ാ. MCാ/Cി2 !ിKം െേ{ിെ+ അ[!ാ dോ/ിെ+
:&ാേ/ാp ©¢ െ-ിFാി$ ാBി.

20 അിെC അ. ഒ# ാaീ¹ം Nി6, അ ി$ ഏKw എേKാേd-ി¿ാേ എ$ േ0 ഇ;.

31 അ. െ!ീേ C$ ോ\ോ) Ô/ . ഉി; എAാ
6CെC ഉ8M!ിിം അ. OCgി!C$.
32 അ. ാേFാിെ+ 6CെC CിെK ǌ/
െ ാpൊ7 ി¿ാേF) ഇ$െ/ം 6CെC
CിെK ǌ/ ിAാYി5.

34

1 േKാ ാേFാി$ Z ി2 1ാ ീ!ാ േിെK
! ാെ/ ാNw◌ാ. ോി.
2 എAാെY dി !ാ dോ/ിെ+ !ാി േിെ+ ZÏാ
െേ{ം അെ1 *ി; ിCിൊ7ോി അേ1ാpMെC
ി അ)S ോ/ാ#ി.

33

1 അ!g/ം ാേFാw KൊFി േ!ാFി, ഏാം
അേ!ാpMെC !ാ©¢ ആ8ം #A6 7; െ+ Fെ1
േKെC അpFWം YാേdKിെ+ അpFWം /7 ാ ിാ#െC
അpFWം ിHാaി !ി0ി.
2 അ. ാ ിാെ/ം അ#െC Fെ1ം Oാം േKെം
അ8െC Fെ1ം ിAാെKം YാേdKിെ!ം
ോേ Rിെ!ം ഒpFാം !ി0ി.
3 അ. അ0Sം Oാി C$ ഏG Zാ ം ാാംaം
!¾/ിൊ7 െ+ േdാ/േ!ാp അpLെb$.
4 ഏാw ഔCി$ അെ! എ ിേ/}, ആKിംa!ം െb; അെ+
Gി ീm അെ! |ംി, /7േ#ം /o.
5 ിെA അ. KൊFി ീെ1ം \oBെ1ം 7:
!ിേAാpMെC- ഇ0 ആ0 എ$ േbാി ി$: ൈം
അCി$ !ñിി/ിSA F) എ$ അ. Yo.
6 അേ[ാ) ാ ിാ#ം F8ം അpL$ !¾/ി;
7 േKം F8ം അpL$ !¾/ി; ഒpി ോേ òം
YാേdWം അpL$ !¾/ി.
8 ǌാ. ിS * ആ M3ൊെFം എgി$ എ$ അ.
േbാി2 ി$: _ാ!$ എേAാp േ ാേA* ി$
ആ\$ എ$ അ. Yo.
9 അ ി$ ഏാw: േdാ/ാ, എ!ിS േ7A6 ഉ7;
!ി!S-6 !ി!S ഇ/ിFെ3 എ$ Yo.
10 അ ി$ ാേFാw: അBെ!5, എേAാp  ഉെ* ി
എെ+ 9ാ!ം എെ+ vി!ി$ ാേBNേ; ൈിെ+
O{ം ാmA6ോെK ǌാ. !ിെ+ O{ം ാmം !ി!S
എേAാp  േ ാ$ം െbേ5ാ;
11 ǌാ. അ2ി/ിSA ാî ാേBNേ; ൈം എേAാp 
െbsി/ിS$; എ!ിS േ7ോ1ം ഉ7 എ$ Yo
അെ! !ി0ä<ി; അBെ! അ. അ6 ാBി.

3 അെ+ ഉ-ം ാേFാിെ+ 1ാ ീ!ൊpിേ20$;
അ. ാKെ േâdി, ാKോp ³ ാി ം ാ/ി.
4 െേ{ം െ+ അ[!ാ dോ/ിേ!ാp: ഈ ാKെ എ!ിS
Hാ/ ാി; എpേFNം എ$ Yo.
5

െ+ 1ാ ീ!െ അ. =1ാFിഎ$ ാേFാw േ;;
അെ+ :&ാ0 ആ3ി. M3ോpMെC Kി ആി#$;
അ0 #ോ1ം ാേFാw ി*ാ ി#$.

6 െേ{ിെ+ അ[!ാ dോ0 ാേFാിേ!ാp
അെ+ അpF $.

ം ാ/ി[ാ.

7 ാേFാിെ+ :&ാ0 ½ േ; Kി !ി$ $.
അ. ാേFാിെ+ േ1ാpMെC ി, അBെ!
അ# ാ ാ/ ം െb ി¿ാേKി =1 iം Z0
ി26ൊ7 ആ #=&ാ0Sം  !ം േ ാAി
dാോം _iKി.
8 dോ0 അേ/ാp ം ാ/ി: എെ+ . െേ{ിെ+ ഉ-ം
!ിB8െC േ1ാp ിി/ിS$; അെ1 അ$ Hാ/ ാി
ൊpേFNം.
9 !ിB) ǌBേ1ാp ിാd ം<ം MCി !ിB8െC ീെ1
ǌB)S /ിം ǌB8െC ീെ1 !ിB)S എpFം
െbwി. .
10 !ിB)S ǌBേ1ാpMെC ാ0Fാം; േL !ിB)S
iാ ¬ O*ാ\ം; അ ി ാ0L  ാാ/ം െb ½
ാി[ി. എ$ Yo.
11 െേ{Oം അ8െC അ[േ!ാpം േdാ/&ാേ/ാpം: !ിB)
SഎേAാp  േ ാAിാ !ിB) YA6 ǌാ. /ാം.
12 എേAാp ീ!ം ാ!ം എ:െ ിWം േbാി[ി. ; !ിB)
YംോെK ǌാ. /ാം; ാKെ എ!ിS Hാ/ ാി;
േ/Nം എ$ Yo.
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B8െC േdാ/ിാ ീ!െ ഇ. =1ാFി6ൊ7
ാേFാിെ+ :&ാ0 െേ{ിേ!ാpം അെ+ അ[!ാ
dോ/ിേ!ാpം ം ാ/ി Cാി ഉ/ം Y]6:A
ാ/ ം ǌB)S ാp- 5; അ6 ǌB)S അാ!ാ\$.
എ ിWം ഒ$ െbsാ ǌB) 9 ിFാം.

15 !ിB1ിW- ആെN5ാം /ിേÚ! ഏ} !ിB)
ǌBെ1േ[ാെK ആsീ#െ ി
16 ǌB8െC ീെ1 !ിB)S /ിം !ിB8െC ീെ1
ǌB) എpFം !ിBേ1ാpMെC ാ0L ഒ# _!ാsീ#ം
െbvാം.
17 /ിേÚ! ഏKSA ി ǌB8െC ാS 9 ിFാ]ാേKാ
ǌB) ǌB8െC ാKെ M3ിെFാ7ോ#ം.
18 അ#െC ാS dോ/ി$ം dാോ/ിെ+ !ാ െേ{ി$ം
ോി.
19 ആ ൌ!Fാ/$ ാേFാിെ+ േ1ാp അ^/ാaം 0
Dി26ൊ7 അ. ആ ാ/ ം !CLാ. ാ ം െbsി5;
അ. െ+ ിÎH!ി എ5ാ/ിWം േôÊ!ാി#$.
20 അBെ! dോ#ം അെ+ !ാ െേ{Oം B8െC
3Nേaാ/ി  െb$, 3NിെK #=&ാേ/ാp
ം ാ/ി:
21 ഈ ^= 0 !േ9ാp ാാ!ാി/ിS$; അ6ൊ7 അ0
േL ാ0L  ാാ/ം െbvെ3; അ0Sം◌ം !OSം
 ിാംം േം ിാ/O- േ5ാ; അ#െC ീെ1 !ാം
ിാdം ിFം !hെC ീെ1 അ0SംൊpFം െb.
23 അ#െC ആ3ി. M3ം Lം faBെ1ാെFം !OS
ആി5ോ? അ0 Yംം 9 ി2ാ  ി; എAാ
അ0 !േ9ാpMെC ാ0Sം◌ം എ$ Yo.
25 VAാം ി ം അ0 േ!െ[3ി/ിSോ) ാേFാിെ+
/7 :&ാ/ാി ീ!െC േdാ/&ാ/ാ ിെോ^ം
േKിം ാgാെ+ ാ) എpL !ി0Hാി#A
3Nിെ+ േ!െ/ െb$ ആNിെ!ൊെFം ൊ$1o.
26 അ0 dോ/ിെ!ം അെ+ !ാ േേ{ിെ!ം ാ1ിെ+
ാõKാൊ$ ീ!െ െേ{ിെ+ ീ3ി!ി$
M3ിെFാ7 ോ$.
27 ിെA ാേFാിെ+ :&ാ0 !ിd &ാ#െC ഇCി
െb$, B8െC േdാ/ിെ അ0 =1ാFി6ൊ7
3Nെ ൊ-ി;.
28 അ0അ#െC ആp, $ാKി, G ഇBെ! 3NിWം
െ1ിിWO-ൊെFം അd/ി.
29 അ#െC ൊെFം എ5ാൈ Bെ1ം ീെ1ം
അ0 ൊ7ോി; ീp1ിW-െ ാെFം ൊ-ി;.
30 അേ[ാ) ാേFാw ിെോേ!ാpം േKിോpം: ഈ
േ!ിാ ി1ാ !ാ! #െCം െ/ി #െCം ഇCി
!ിB) എെA !ാി ി=ിKാFിി/ിS$; ǌാ. ആ)
|#FO-!േ5ാ; അ0 എ!ിS ിേ/ാാി M3ംMCി
എെA േ ാിFം ǌാ^ം എെ+ H!ം !ിFം െbം
എ$ Yo.
31 അ ി$ അ/w: ǌB8െC േdാ/ിോp അ$ ഒ#
േ ോp എAോെK െ#ാYാോ എ$ Yo.
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4 അBെ! അ0 B8െC FW- അ! േ&ാെ/ ഒെFം
ാ61ിെK \mSെ1ം ാേFാിെ+ F ൊpL;
ാേFാw അെ െേ{ിA/ിെ- #േKി.
ീി \ി2ി;.
5 ിെA അ0 ാ:Yെ[;; അ#െC |}ി#A 3NB8െC
േ ൈിെ+ Hീ ി ീN6 ൊ7 ാേFാിെ+
:&ാെ/ ആ#ം ി`C0Aി5.
6 ാേFാം MെC- _!ൊെFം !ാ. േിെK Á w
എA േേËKി എി.
7 അിെC അ. ഒ# ാaീ¹ം Nി6; െ+ േdാ/െ+
Oി!ി$ ഔCിേ[ാ\ോ) അ$ അിെCെ ൈം
Z U!ാ6ൊ7 അ. ആ JKി$ ഏKw -േേË
എ$ േ0 ി1ി.
8 YിെFെC ാ:ിാ െോ/ാ /ി, അെ1 േേËKി$
ാെ ഒ# #േKി. ീി അCFി; അ ി$ അേ5ാ.
-ാöw (ിKാTUം)എ$ േ/ി;.
9 ാേFാw . -അ/ാി!ി$ A േ=ം ൈം അ$
ിെAം Z U!ാി അെ! അ^cdി.
10 ൈം അേ!ാp: !ിെ+ േ0 ാേFാw എAേ5ാ; ഇ!ി
!ി!S ാേFാw എA5 ി¿ാേ എ$ െA
േ/ാേNം എ$ ി അ$ ി¿ാേ എ$ േ/ി;.
11 ൈം ിെAം അേ!ാp: ǌാ. 0l ി- ൈം
ആ\$; !ീ gാ!ി-!ാി െ#\; ഒ# _ാ ിം
_ാ ി8െC M3ം !ിAി !ി$ ഉÆിSം; /ാ_ാF&ാ#ം
!ിെ+ CിZേL !ി$ Yെ[pം.
12 ǌാ. അÍാdാി$ം ി wdാFി$ം ൊpേം !ി!S
#ം; !ിെ+ േ=ം !ിെ+ g ിSം ഈ േം ൊpSം
എ$ അ#1ിെ2.
13 അേ!ാp ം ാ/ി2 JKL!ി$ ൈം അെ! ി;
Yിേ[ാി.
14 അ. േAാp ം ാ/ിേ2CL ാേFാw ഒ# ç®
!ി0ി; അ ിേ& ഒ# ാ!ീാaം ഒി എം 0$.
15 ൈം േAാp
എ$ േ/ി;.

ം ാ/ി2 JKി$ ാേFാw േേË

16 അ0 േേËKി!ി$ ാ: Yെ[;, എാി
എLാ. അ×/ം ാ:O-േ[ാ) Yാേd Z ി;
Z ിSോ) അ)S ¹ി! േ!*ാി.
17 അBെ! Z ി അ)S ¹ി!േ!ാി/ിSോ)
Ô ി09ിNി അേ1ാp: Hെ[േC*ാ; ഇ6ം ഒ#
!ാി/ിSം എ$ Yo.
18 എAാ അ) /ിോി; _ീ. ോ\A ം അ)
അ$ െേ!ാ!ീ എ$ േ0 ഇ;; അെ+ അ[േ!ാ അ$
െ! ാീ. എ$ േ/ി;.
19 Yാേd /ി2ി; അെ1 േwേ1െdം എA എാി$
ോ\A ിി അCFം െb.
20 അ8െC 5Yിേ& ാേFാw ഒ# §® !ി0ി അ6
YാേdKിെ+ 5Yç® എA ോേ/ാെC ഇ$െ/ം
!ിKS$.
21 ിെA ി¿ാേ ാ: Yെ[;, ഏെ0േaാ/ി$ അYം
MCാ/ം അCി.
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1 അ!g/ം ൈം ാേFാിേ!ാp: !ീ Yെ[; േേËKി
െb$ ാ0F; !ിെ+ േdാ/!ാ ഏാിെ+ Oി!ി$
!ീ ഔCിേ[ാ\ോ) !ി!S Z U!ാ ൈി$
അിെC ഒ# ാaീ¹ം ഉ*ാS എ$ ി.
2 അേ[ാ) ാേFാw െ+ \pംോpം MെCഎ5ാേ/ാpം: !ിB8െC ഇCിW- അ! േ&ാെ/
!ീFിF1o !ിBെ1 uDീ/ി ം ാ¢ി. .
3 !ാം Yെ[; േേËKിേKS ോ; എെ+ ാKL എെ+
Zാ0ß! േ)Fം ǌാ. ോ ിി എേAാp
MെCി/ിFം െbs ൈി$ ǌാ. അിെC ഒ# ാaീ¹ം
ഉ*ാSം എ$ Yo.

22 ി¿ാേ ആ േL ാ0ി/ിSോ) jേ. െb$
െ+ അ[െ+ െ[ാ3ിാ ിdോpMെC ി;
ി¿ാേ അ6േ;.
23 ാേFാിെ+ :&ാ0 ¬7 േ/ാി#$. േKെC
:&ാ/w: ാേFാിെ+ ആ _ാ . jേ. , ിെോ. ,
േKി, െ¤ാ, ിാ{ാ/w, െ ÈÁ. .
24 YാേdKിെ+ :&ാ/w: ോേ òം െ! ാീ^ം.
25 YാേdKിെ+ ാ ിാ ിdെC :&ാ/w: ാ^ം !ÇാKിം.
26 േKെC ാ ിാ ിെC :&ാ0 aാ²ം ആേ#ം. ഇ0
ാേFാി$ . -അ/ാിെ _!ി2 :&ാ/w.
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27 ിെA ാേFാw ി/ ാ0äാ എA േÀി െ+
അ[!ാ ി wdാFിെ+ അpF $; അÍാdാOം
ി wdാSം ാ0ി#AെdേÍാ. ഇ6 േA.
28 ി wdാFിെ+ ആ> ©െ®6

19 ഇ0 എോം എ$ം േ#- ഏാിെ+ :&ാ#ം അ/ി
!ി$ ഉÆി2 ZÏF&ാ#ം ആ\$.
20 േdാ0v!ാ േ ീ/ിെ+ :&ാ/ാി േിെK ·0
l!ിാ ി1ാ0 ആെ/AാKw : േKാ ാ. , ോാKw ,
ിെോ. ,

ംX/ാി#$.

29 ി wdാ£ ോി^ം ാK è0^ാി ZാNെ! ി;
/ി െ+ _!ോp േb0$; അെ+ :&ാ/ാ ഏാം
ാേFാം MCി അെ! അCFംെb.

36

21 അ!ാ, ീോ. , ഏെ /w, ീാ. ; ഇ0 എോംേL
േ ീ/ിെ+ :&ാ/ാ േdാ/ ZÏF&ാ/w.
22 േKാ ാെ+ :&ാ0 േdാ/ിം േdാOം ആി#$. േKാ ാെ+
േdാ/ി ി÷ാ.
23 ോാKിെ+ :&ാ0 ആെ/AാKw : അാ. , ാ!dw,
ഏാKw , െേRാ, ഔ!ാം.

1 എോം എA ഏാിെ+ ംാ// ാി6:

24

2 ഏാw dി !ാ ഏേKാെ+ ) ആാ, dി !ാ
ിെോെ+ 1ാ അ!െC ) ഒെdാKീാ എAീ
!ാ! ! ാെ/ം

25 അ!ാിെ+ F) ഇ/w: ീോ^ം അ!ാിെ+ )
ഒെdാKീാം ആി#$.

3 ിÙാേKിെ+ 8ം െ!ാോിെ+ േdാ/ിാ
ാ ിെ!ം Hാ/ ാ/ാി /ിcdി.

26 ീോെ+ :&ാ0 ആെ/AാKw : െdാാ. , എwാ. ,
ി:ാ. , െ/ാ. .

4 ആാ ഏാി$ എKീRാ ിെ! Z ി; ാ w
െ/¦േKിെ! Z ി;

27 ഏെ /ിെ+ :&ാ0 ിdാ. ,

5 ഒെdാKീാാ െ¦ിെ!ം Kാിെ!ം ോ/dിെ!ം
Z ി; ഇ0 ഏാി$ !ാ. േLെ _!ി2
:&ാ/w.

29 േdാ0vZÏF&ാ0 ആെ/AാKw : േKാ ാ. ZÏ, ോാ ZÏ,
ിെോ. ZÏ, അ!ാZÏ,
30 ീോ. ZÏ, ഏെ 0ZÏ, ീാ. ZÏ, ഇ0 േ ീ0േL
ാN േdാ0vZÏF&ാ0 ആ\$.

7 അ0Sം ഒAി ാ0[ാ. dിാ ം അ#െC L
അിാി#$; അ#െC ആpാp) േd6ാി അ0
/േി1ാി ാ0ി#A േി$ അെ/
dിMCാെ ി#$.

31 ി¿ാേF)S /ാ_ാ*ാ\ംOെ എോംേL ാN
/ാ_ാF&ാ0 ആെ/AാKw :
32 െോ/ിെ+ :!ാ േK എോി /ാ_ാാി#$;
അെ+ 3Nി$ ി. dാാ എ$ േ/w.

8 അBെ! എോം എ$ം േ#- ഏാw േ ീ0 0l ി
\Cിി#$.

33 േK /ി2േ=ം ൊ¿Fാ/!ാ േ /dിെ+ .
ോാw, അ$ /ം /ാ_ാാി.

9 േ ീ00l ിW- എോ #െC ി ാാ ഏാിെ+
ംാ// ാി6:

34 ോാw /ി2 േ=ം േ ാ! േFാ/!ാ ¤ാം അ$
/ം /ാ_ാാി.

10 ഏാിെ+ :&ാ#െC േ#) ഇ: ഏാിെ+ Hാ/ ാ
ആെC . എKീRാ w; ഏാിെ+ Hാ/ ാ
ാ ിെ+ . െ/¦േKw .

35 ¤ാം /ി2േ=ം ോാw ിിെ ി ാെ!
േ ാി2 െിെ+ . dw അ$ /ം /ാ_ാാി;
അെ+ 3Nി$ അീw എ$ േ/w.

11 എKീRാ ിെ+ :&ാ/w: േ ാ. , ഔാ/w, െ േRാ, aßാം,
െ! w.

36 dw /ി2 േ=ം േ¿FFാ/.
/ാ_ാാി.

ി÷ാ എA) ഏാിെ+ !ാ എKീRാ ിെ+ െ[ാ3ി
ആി#$. അ) എKീRാ ി$ അാേKFിെ! Z ി;
ഇ0 ഏാിെ+ Hാ/ ാ ആെC :&ാ/w.

37

13 െ/¦േKിെ+ :&ാ/w: !dw, േ Ydw, 9ാ, ിാ; ഇ0
ഏാിെ+ Hാ/ ാ ാ ിെ+ :&ാ/w.
14

ിെോെ+ 1ാ അ!െC ) ഒെdാKീാാ എA
ഏാിെ+ Hാ/ െC :&ാ0 ആെ/AാKw : അ) ഏാി$
െ¦w, Kാം, ോ/dw എAിെ/ Z ി.

w1ാ അ$ /ം

w1ാ /ി2േ=ം !ീ ീ/L- െ/േdാോw
3NFാ/!ാ ൌ അ$ /ം /ാ_ാാി.◌ാ/ിെ+
. ാdാ!ാ. അ$ /ം /ാ_ാാി. െേd േ
എ$ േ/w; അ) േ ാdാിെ+ 1ാ േ:ിെ+ )
ആി#$.

40 ംംംാം േംോം േ#േ/ാം ഏാി !ി$
ഉÆി2 ZÏF&ാ#െC േ#) ആി6: ി÷ാ ZÏ, അാ
ZÏ, െേËw ZÏ, ഒെdാKീാാ ZÏ,

15 ഏാിെ+ :&ാ/ിെK ZÏF&ാ0 ആെ/AാKw : ഏാിെ+
ആ _ാ . എKീRാ ിെ+ :&ാ/w: േ ാ. ZÏ, ഔാ0ZÏ,
െ േRാZÏ, െ!øÏ,

41 ഏKാZÏ, ീേ!ാ. ZÏ, െ!øÏ, േ ാ. ZÏ;
42 ിw ാ0 ZÏ, áീേ ZÏ, ഈ/ാംZÏ;

16 ോ/dwZÏ, aßാംZÏ, അാേK£ZÏ; ഇ0 ഏോംേL
എKീRാ ി!ി$ ഉÆി2 ZÏF&ാ/w; ഇ0 ആെC
:&ാ/w.

43 ഇ0 ാgാB8െC അാേLം ാ JKB1ിWം ാN
എോ ZÏF&ാ0 ആ\$; എോ #െC ി ാ ഏാw
േA.

17 ഏാിെ+ !ാ െ/¦േKിെ+ :&ാ0 ആെ/AാKw :
!dwZÏ, േ /dwZÏ, 9ാZÏ, ിാZÏ, ഇ0
എോംേL െ/¦േKി !ി$ ഉÆി2 ZÏF&ാ/w, ഇ0
ഏാിെ+ Hാ/ ാ ിെ+ :&ാ/w.
18 ഏാിെ+ Hാ/ ാ ഒെdാKീാെC :&ാ0 ആെ/AാKw :
െ¦wZÏ, KാംZÏ, ോ/dwZÏ; ഇ0 അ!െC 1ാി
ഏാിെ+ Hാ/ ാ ഒെdാKീാി !ി$ ഉÆി2
ZÏF&ാ/w.

ാാ. , അFാ. .

28 ീാെ+ :&ാ0 ഊ»ം അ/ാ^ം ആി#$.

6 എAാ ഏാw െ+ Hാ/ ാെ/ം :&ാെ/ം :ിാെ/ം
ീ3ിW-െ/ൊെFം െ+ ആpാpെ1ം
KfaBെ1ം !ാ. േL ാി2 ൊെFം
ൊ7 െ+ േdാ/!ാ ാേFാിെ+ ീL!ി$
×െ/ ഒ# േേS ോി.

12

ിെോെ+ :&ാ/w: അvാം അ!ാം ആി#$;
#ിി െ+ അ[!ാ ിെോെ+ G െ1
േSോ) ùpY) െ*ി അ!ാ ഇ. േA.

37

1 ാേFാw െ+ ി ാ /േിാി ാ0 ോ
!ാ. േL  ി.
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2 ാേFാിെ+ ംാ// ം എെgAാKw : ോേ Rി$
 ിേ!Gാേ[ാ) അ. െ+ േdാ/&ാേ/ാpMെC
ആpെ1 േിൊ7 ഒ# ാK!ാി െ+ അ[െ+
Hാ/ ാ/ാ ിdെCം ിെCം :&ാേ/ാpMെC
ഇ#$ അെ/SYി- ²ഃú ി ോേ Rw അ[േ!ാp $
Yo.

22 അ#െC vി !ി$ അെ! ിpി അ[െ+ അpF
ൊ7 ോേNെ$ # ിെFാ7 jേ. അേ/ാp:
/ ം െbാ/ിിF#6; !ിB) അെ+േ ൈ െFാെ
#ിിW- ആ \ിി അെ! ഇpി. എ$ Yo.
23 േേ Rw െ+ േdാ/&ാ#െC അpF Aേ[ാ) അ.
ഉpി#A !ിK ി അ0 ഊ/ി, അെ! എpL ഒ# \ിി
ഇ;.

3 ോേ Rw ാ0D ിെK !ാൊ7 ി¿ാേ
എ5ാF1ിWംെ അെ! അിം േâdി ഒ# !ിK ി
അ$ ഉ*ാFിൊpL.

24 അ6 െ-ി5ാ ൊ3Mി ആി#$.

4 അ[. Bെ1 എ5ാെ/Fാ8ം അെ! അിം േâdിS$
എ$ അെ+ േdാ/&ാ0 *ി; അെ! െ;
അേ!ാp ാാ!ാി ം ാ/ി[ാ. അ0Sം ി]ി5.

25 അ0 HUNം ി[ാ. ഇ#Aേ[ാ) KൊFി േ!ാFി,
aിെKാി!ി$ ാംZാNിം »a<[ം
Aി!ാം ഒ3YL ി ി¿ീിേKS
ൊ7ോ\A ിÙാേK #െC ഒ# ാ:Ø3ം #A6 7.

5 ോേ Rw ഒ# iÞം 7; അ6 െ+ േdാ/&ാേ/ാp
അYിി26ൊ7 അ0 അെ! ിെAം അിം െ.
6 അ. അേ/ാp Y]6: ǌാ. *

26 അേ[ാ) െ¤ാ െ+ േdാ/&ാേ/ാp: !ാം !hെC
േdാ/െ! ൊ$ അെ+ / ം െY2ി; എ` ഉാ/ം?

iÞം േ;ൊ)ി. .

7 !ാം Kി െ3ിെFാ*ി#$; അേ[ാ) എെ+ 
എGേA} !ിി0$!ി$; !ിB8െC ) |}ം !ി$ എെ+
െ !¾/ി.

27 #ി. , !ാം അെ! ിÙാേK 0Sം ിKS; !ാം അെ+
േ ൈ െF#6; അ. !hെC േdാ/^ം !hെC
ാം േ5ാ എ$ Yo; അെ+ ാേdാ/&ാ0 അ ി$
9 ി.

8 അെ+ േdാ/&ാ0 അേ!ാp: !ീ ǌB8െC /ാ_ാാ\ോ?
!ീ ǌBെ1 ാGോ എ$ Yo, അെ+ iÞB)
!ിം അെ+ ാS!ിിം അെ! ിെAം അിം
േi=ി.

28 ി ാ! 2CFാ0 C$ോ\ോ) അ0 ോേ Rിെ!
\ിി!ി$ Kി ി, ിÙാേK 0Sം ഇ#6
െ-ിFാി$ ി}. അ0 ോേ Rിെ! ി¿ീിേKS
ൊ7ോി.

9 അ. ൊ# iÞം 7 െ+ േdാ/&ാേ/ാp അYിി:
ǌാ. ിെAം ഒ# iÞം 7; Ô/ ^ം bû^ം  ിെ!ാ$
!U:B8ം എെA !¾/ി എ$ Yo.

29 jേ. ി/ിെ \ിെC അpF െbAേ[ാ) ോേ Rw
\ിി ഇ5 എ$ 7 െ+ ം ീYി,
30

10 അ. അ6 അ[േ!ാpം േdാ/&ാേ/ാpം അYിി2േ[ാ)
അ[. അെ! ാ ി അേ!ാp: !ീ ഈ * iÞം എ`?
ǌാ^ം !ിെ+ അ9ം !ിെ+ േdാ/&ാ#ം ാാംaം ീm
!ിെA !¾/ി[ാ. #ോ എ$ Yo.

േdാ/&ാ#െC അpF $: ാKെ! ാmAി5േ5ാ;
ǌാ. ഇ!ി എിെC ോേ7 എ$ Yo.

31 ിെA അ0 ഒ# ോKാ;ൊെ! ൊ$, ോേ Rിെ+
അ ി എpL / ി OFി.
32 അ0 !ിK ി B8െC അ[െ+ അpF ൊp: ഇ6
ǌB)S 7ി3ി; ഇ6 !ിെ+ െ+ അ ിോ അ5ോ
എ$ േ!ാേFNം എ$ Yo.

11 അെ+ േdാ/&ാ0Sം അേ!ാp അÔ േ ാAി; അ[േ!ാ
ഈ ാS !ി ംcdി.
12 അെ+ േdാ/&ാ0 അ[െ+ ആpെ1 േ´ാ. െേ{ി
ോി#$.

33 അ. അ6 ി/ി2Yിo: ഇ6 എെ+ െ+ അ ി േA; ഒ#
²faം അെ! ി$1o: ോേ Rിെ! YിീYിേ[ാി
എ$ Yo.

13 ി¿ാേ ോേ Rിേ!ാp: !ിെ+ േdാ/&ാ0 െേ{ി
ആpേിS$*േ5ാ; /ി, ǌാ. !ിെA അ#െC അpF
അSം എ$ Y] ി$ അ. അേ!ാp: ǌാ. ോാം
എ$ Yo.

34 ാേFാw ം ീYി, അ/ി /;ീK |ി ഏYി!ാ)
െ!െ2ാ5ി ²ഃ{ിൊ*ി#$

െ+

35 അെ+ :&ാ#ം :ിാ#ം എ5ാം അെ! ആi ി[ി[ാ.
$; അേ!ാ ആiാ ം ൈെFാ)ാ. !ി5ാെ : ǌാ.
²ഃ{ോെC എെ+ െ+ അpF ാ ാ1ി ഇYqെ$
Yo. ഇBെ! അെ+ അ[. അെ!SYി
/oൊ*ി#$.

14 അ. അേ!ാp: !ീ െb$ !ിെ+ േdാ/&ാ0Sം »{ം
േAോ? ആp) !Aാി/ിS$ോ എ$ േ!ാFി, $
½ അYിിേFNം എ$ Yo െdേÍാ. ാÓ/ി
!ി$ അെ! അ; അ. െേ{ി എി.
15 അ. െ1ി. ZേL |ി!CSA6 ഒ#. 7: !ീ
എ` അേ!i=ിS$ എ$ അേ!ാp േbാി.

36 എAാ ി ാ! 0 അെ! ി¿ീി RYോെ+ ഒ#
ഉേ ാaJ!ാി അCി !ാ!ാ ോീRYി$ ി}.

16 അ ി$ അ. : ǌാ. എെ+ േdാ/&ാെ/ അേ!i=ിS$;
അ0 എിെC ആp േിS$ എ$ എേAാp അYിിേFNേ
എ$ Yo.
17 അ0 ഇിെC !ി$ ോി; !ാം ോËാ!ിേKS ോ എ$
അ0 YA6 ǌാ. േ; എ$ അ. Yo. അBെ!
ോേ Rw െ+ േdാ/&ാെ/ അേ!i=ി െb$
ോËാ!ിെ 7.
18 അ0 അെ! ×/L !ി$ *ി; അെ! ൊേ5* ി$
അ. അpL#ംOെ അ$ ിേ/ാാി ²/ാേKാb!
െb:
19 അ ാ, iÞFാ/. #$; #ി. , !ാം അെ! ൊ$ ഒ#
\ിി ഇ;1;
20 ഒ# ²faം അെ! ി$1o എ$ Yാം; അെ+
iÞB) എgാ\െ$ !OS ാNാേ5ാ എ$ 9ി
9ി Yo.
21 jേ. അ6 േ3ി;: !ാം അ$ _ീdാ!ി ##6 എ$
Yo അെ! അ#െC vി !ി$ ിpി.

38

1 അFാKL െ¤ാ െ+ േdാ/&ാെ/ ി; dീ/ാ എ$
േ#- ഒ# അ²5ാ െ+ അpF െb$;
2 അിെC ാ എ$ േ#- ഒ# !ാ! െ+ െ1 7;
അെ1 /ിcdി അ8െC അpF െb$.
3 അ) a0Hം/ി ഒ# െ! Z ി; അ$ ഏ0 എ$
േ/ി;.
4 അ) ിെAം a0Hം/ി ഒ# െ! Z ി; അ$
ഔ!ാ. എ$ േ/ി;.
5 അ) ിെAം a0Hം /ി ഒ# െ! Z ി; അ$
േKാ എ$ േ/ി;. അ) ഇെ! Z ി2േ[ാ) അ.
െ ീി ആി#$.
6 െ¤ാ െ+ ആ _ാ !ാ ഏ/ി$
ഒ# Hാ/ െ എpL.

ാാ0 എ$ േ#-

7 െ¤െC ആ _ാ !ാ ഏ0 േdാേS
അ!ി!ാി#A6ൊ7 േdാ അെ! /ി[ി.
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8 അേ[ാ) െ¤ാ ഔ!ാേ!ാp: !ിെ+ േ_ Êെ+ Hാ/ െC
അpF െb$ അേ1ാp േ/09ം അ^Êി, േ_ Êെ+
േ0Sം g ിെ ഉ1ാS എ$ Yo.

27 അ)S Z ാKം ആേ[ാ) അ8െC a0Hി
ഇ/3[ി-) ഉ*ാി#$.
28 അ) Z ിSോ) ഒ# ി- ൈ YL !ീ3ി; അേ[ാ)
Ô ി09ിNി ഒ# |A © എpL അെ+ ൈM െ3ി;
ഇ. ആ ം YL$ എ$ Yo.

9 എAാ ആ g ി േ+ ാി/ിFി5 എ$ ഔ!ാ.
അYിൊ7 േ_ Êെ+ Hാ/ െC അpF െbAേ[ാ)
േ_ Ê$ g ിെ ൊpFാ ി/ിേF* ി$ !ിKL
ീåിF1o.

29 അേ!ാ ൈ ിെAം അേS Kി. അേ[ാ) അെ+
േdാ/. YL$: !ീ ÛിPം ഉ*ാFി6 എ` എ$
അ) Yo. അ6ൊ7 അ$ െെ/w എ$ േ/ി;.

10 അ. െbs6 േdാേS അ!ിാി#A6ൊ7 അ.
ഇെ!ം /ി[ി.
11 അേ[ാ) െ¤ാ െ+ #1ാ ാാേ/ാp: എെ+ .
േKാ Zാóിാ\ോ1ം !ീ അ[െ+ ീ3ി ിാി ാ0
F എ$ Yo; ഇ^ം േdാ/&ാെ/േ[ാെK
/ിോ#6 എ$ അ. ിbാ/ി; അBെ! ാാ0
അ[െ+ ീ3ിോി ാ0L.
12 \െY ാKം ി]ി; െC ) െ¤െC Hാ/ /ി;
െ¤െC ²ഃ{ം ാYിേ=ം അ. െ+ േâdി .
അ²5ാ !ാ dീ/ോpMെC െ+ ആpെ1 േ/ാം :ിSA
അCിg/ി$ ോി.
13 !ിെ+ അ9ാ[. െ+ ആpെ1 േ/ാം :ിSA
അCിg/ി$ ിെ÷S ോ\$ എ$ ാാ/ി$ അYി
ി3ി.

30 അ ിെ+ േ=ം ൈേ |A ©W- അെ+
YL$; അ$ േ /dw എ$ േ/ി;.
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േdാ/.

1 എAാ ോേ Rിെ! ി¿ീിേKS ൊ7ോി; അെ!
അിെC ൊ7A ിÙാേK #െC vി!ി$ RYോെ+
ഒ# ഉേ ാaJ!ാി അCി!ാ!ാ ോീR0 എA
ഒ# ി¿ീ . അെ! ിെKS ാBി.
2 േdാ ോേ Rിേ!ാpMെC ഉ*ാി#A6ൊ7 അ.
 ാ0ß!ാി, ി¿ീ !ാ _ാ!െ+ ീ3ി ാ0L.
3 േdാ അേ!ാpMെC ഉെ*$ം അ. െbAെ ാെFം
േdാ ാി[ിS$ എ$ം അെ+ _ാ!. 7.

14 േKാ Zാóിാി;ം െA അ$ Hാ/ ാി ൊpി5
എ$ *ി; അ) ൈ ം ാിെ, ഒ# VpCം VCി
െ  ിെ÷S ോ\A ിS- എ!ീം3Nിെ+
േaാ/ി ഇ#$.

4 അ6ൊ7 േേ Rw അ$ ഇ!ാി uÜ=െb; അ.
അെ! ïdിbാ/!ാFി, !ിS-െ ാെFം അെ+
vി ഏി.

15 െ¤ാ അെ1 *േ[ാ) അ) O{ം VCിി#A6 ൊ7
ഒ# േ എ$ !ിjി.

5 അ. െ+ ീ3ി$ം !ിS- Kി$ം അെ!
ിbാ/!ാFി6O  േdാ ോേ Rിെ+ !ിിം
ി¿ീ െ+ ീ3ിെ! അ^cdി; ീ3ിWം KിWം അ$Kിേ&Wം േdാെC അ^cdം ഉ*ാി.

16 അ. ി/ിെ അ8െC അpFേKS ി/ിo െ+
#) എ$ അYിാെ : /ി, ǌാ. !ിെ+ അpF /െ3
എ$ Yo. എെ+ അpF #A ി$ !ീ എ!ിS എ`
#ം എ$ അ) േbാി.
17 ǌാ. ആ3ി. M3ി !ി$ ഒ# ോKാ3ി. \3ിെ !ി!S
ൊpFാം എ$ അ. Yo. !ീ
ൊpSോ1ി$ ഒ# Nം #ോ എ$ അ)
േbാി.
18 എ` Nം േ/Nം എ$ അ. േbാി2 ി$ !ിെ+
OPോ ി/ം ോ ി/2/pം !ിെ+ vിെK Cിം എ$ അ)
Yo. ഇ അ)S ൊpL, അ. അ8െC അpF
െb$; അ) a0Hം /ിFം െb.
19 ിെA അ) എGേA} ോി,
ൈ ം /ി.

െ+ VpCം !ീFി

20 ീെC vി!ി$ Nം CFിാേB* ി$ െ¤ാ
അ²5ാ !ാ േâdി െ+ ൈം ആ3ി. \3ിെ
ൊp; അ. അെ1 *ി5 ാ^ം.
21 അ. ആ JKെ ആ8േ1ാp: ഏ!ീി ി/ിെ
ഇ#A േ എിെC എ$ േbാി2 ി$: ഇിെC ഒ# േ ം
ഉ*ാി#Aി5 എ$ അ0 Yo.

6 അ. !ിS-െ ാെFം ോേ Rിെ+ vി ഏി;
ാ. HUിSA HUNം ഒിെ അെ+ ൈം ഉ- }
ാെ ാ$ം അ. അYി]ി5.
7 ോേ Rw ോ1^ം േ!ാd/jിം ആി#A6ൊ7
_ാ!െ+ Hാ/ ോേ Rിേ& n  ി: എേAാpMെC
ിF എ$ Yo.
8 അ. അ ി$ 9 ിFാെ _ാ!െ+ Hാ/ ോp: ഇ ാ,
ീ3ി എെ+ ൈO- ാെ ാ$ം എെ+ _ാ!.
അYിAി5; !ിS-െ ാെFം എെ+ vി
ഏി2ി/ിS$.
9 ഈ ീ3ി എെAFാ) Kി!ി5; !ീ അെ+
Hാ/ ാാ !ിെA5ാെ } ാെ ാ$ം അ. എ!ിS
ിേ/ാി2ി;ി5; അ6ൊ7 ǌാ. ഈ dാോ=ം Z0
ി ൈോp ാം െbA6 എBെ! എ$ Yo.
10 അ) ി!ം Z ിം ോേ Rിേ!ാp Y]ി;ം അേ1ാpMെC
ി[ാേ!ാ അ8െC അ/ിെ ഇ/ി[ാേ!ാ അ. അെ1
അ^ /ി2ി5.
11 ഒ# ി ം അ. െ+ ZTി െbwാ. ീ3ിAL
െb$; ീ3ിW-0 ആ#ം അിെC ഇ5ാി#$.

22 അ. െ¤െC അpF CBി$: ǌാ. അെ1
*ി5; ഈ JKL ഒ# േ ം ഉ*ാി#Aി5 എ$
അിെC- ആ8) Yo എ$ Yo

12 അ) അെ+ ം ിCി: എേAാp MെC ിF എ$
Yo: എAാ അ. െ+ ം അ8െC vി ിേ3
YേS ഔCിF1o.

23 അേ[ാ) െ¤ാ !OS അീ0ി ഉ*ാാ ി/ി[ാ. അ)
അ6 എpLൊ-െ3; ǌാ. ഈ ആ3ി. \3ിെ
ൊpേ5ാ; !ീ അെ1 *ി5 ാ^ം എ$ Yo.

13 അ. ം െ+ vി ിേ3 YേS ഔCിേ[ാി
എ$ *േ[ാ1w ,

24 ഏേം V$ാ ം ി]ി;: !ിെ+ #) ാാ0
/ ംaംെb, / ംaാ a0HിNിാി/ിS$ എ$
െ¤െS അYിി3ി. അേ[ാ) െ¤ാ: അെ1
YLൊ7 #ി. ; അെ1 |;1േNം എ$ Yo.
25 അെ1 YL ൊ7Aേ[ാ) അ) അ9ാ[െ+ അpF
ആ1: ഇെC ഉCJ!ാ #=!ാ ആ\$ ǌാ. a0
HിNിാി/ിSA6; ഈ OPോ ി/ം ോ ി/2/pം Cിം
ആ0Sം-6 എ$ േ!ാFി അYിേNം എ$ Yി.
26 െ¤ാ അെ അYിo: അ) എAിWം !ീ ി-1w ;
ǌാ. അെ1 എെ+ . േKാി$ ൊpി5 എ$
Yo; അ ി ിെA അെ1 /ിcdി26ി5.

14 അ) ീ3ിW-െ/ ി1ി അേ/ാp: േ*ാ, !െ9
dാ ാേF* ി$ അ. ഒ# എÍാെ!
ൊ7Aി3ി/ിS$; അ. എേAാpMെC ിേF* ി$
എെ+ അpF $; എAാ ǌാ. ഉYെF !ിKി1ി.
15 ǌാ. ഉYെF !ിKി1ി26 േ3േ[ാ) അ. െ+ ം
എെ+ അpF ിേ3 ഔCി ൊÒ1o എ$ Yo.
16 _ാ!. ീ3ി #ോ1ം അ) ആ ം
െൊ*ി#$.

െ+ F

17 അേ!ാp അ) അlNം േA ം ാ/ി: !ീ
ൊ7Aി/ിSA എÍാാ . എെA dാ
എെ+ അpF $.

ാSാ.
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18 ǌാ. ഉYെF !ിKി1ി2േ[ാ) അ. െ+ ം എെ+
അpF ിേ3 YേS ഔCിേ[ാി എ$ Yo.

17 േKെ ൊ3ി RYോെ+  അ[/B) ഒെFം
ഉ*ാി#$; Uി) എെ+ KിെK ൊ3ി !ി$
അെ ി$1o എ$ Yo.

19 !ിെ+ ാ . ഇBെ! എേAാp െb എ$ െ+ Hാ/ Y]
ാS _ാ!. േ3േ[ാ) അ$ ോം _iKി.

18 അ ി$ ോേ Rw: അ ിെ+ അ0ßം ഇ ാ\$: V$ ൊ3
V$ ി ം.

20 ോേ Rിെ+ _ാ!. അെ! ിCി /ാ_ാിെ+ D&ാ0
ിCSA ാ/ാïdി ആFി; അBെ! അ.
ാ/ാïdി ിC$.

19 V$ ി ിAം RYോ. !ിെ+ K െ3ി !ിെA ഒ#
/ിേ& §Sം; Uി) !ിെ+ ാം ം ി$1ം എ$
ഉ/ം Yo.

21 എAാ േdാ ോേ Rിേ!ാpMെC ഇ#$,
ാ/ാïdZാNിS അേ!ാp  േ ാAFം അ$
 !ñി.

20 VAാം !ാ1ി RYോെ+ ി#!ാ1ി അ. െ+
Kാ &ാ0Sം◌ം ഒ# ി#$ി. െ+ ാ &ാ#െC
േD ാ!ാ: ാd&ാ#െC ZാNിെം അ[Fാ#െC
ZാNിെം ഔ0L.

22 ാ/ാïdിെK KD&ാെ/ം ാ/ാïdZാNി
ോേ Rിെ+ vി ഏി; അ#െC ZTിെFാെFം
അ. ിbാ/!ാി#$.

21 ാ!ാ:ാd&ാ#െC ZാNിെ RYോെ+ vി
ാ!ാ:ം ൊpേF* ി$ ീ7ം അെ+ Jാ!L ആFി.

23 േdാ അേ!ാpMെC ഇ#$ അ. െbsെ ാെFം
RKാSൊ7 അെ+ ൈFീG- ാെ ാ$ം
ാ/ാïd ZാNി േ!ാFിി5.

22 അ[Fാ#െC ZാNിെോ അ. §Fി; ോേ Rw
അ0ßം Y]6ോെK െA.
23 എ ിWം ാ!ാ:ാd&ാ#െC ZാNി ോേ Rിെ!
ഔ0Fാെ അെ! Y$1o.
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1 അ!g/ം ി¿ീം /ാ_ാിെ+ ാ!ാ:ാd^ം
അ[Fാ/^ം ി¿ീം /ാ_ാാ B8െC _ാ!േ!ാp \ം
െb.
2 RYോ. ാ!ാ:ാd&ാ#െC ZാNിം അ[Fാ#െC
ZാNിാ െ+ /7 ഉേ ാaJ&ാേ/ാp ോി.
3 അെ/ അCി!ാെ+ ീ3ി ോേ Rw D!ാി
ിCA ാ/ാïdി ആFി.
4 അCി!ാ. അെ/ ോേ Rിെ+ F ഏി; അ.
അ0Sം uÜ=െb; അ0 \െYFാKം Cി ിC$.
5 ി¿ീം /ാ_ാിെ+ ാ!ാ:ാd^ം അ[Fാ/^ം
ഇBെ! ാ/ാïdി D&ാ/ാി#A /7േ#ം ഒ#
/ാ:ി േA െേlെY അ0ßO- ഔേ/ാ iÞം 7.
6 /ാിെK ോേ Rw അ#െC അpF $ േ!ാFിേ[ാ)
അ0 ി=ാി2ി/ിSA6 7.
7 അ. _ാ!െ+ ീ3ി േAാpMെC Cി
ിCSA/ാ RYോെ+ ഉേ ാaJ&ാേ/ാp: !ിB) ഇ$
ി=ാHാോCി/ിSA6 എ` എ$ േbാി.
8 അ0 അേ!ാp: ǌB) iÞം 7;  ാ{ ാ!ി #ാ.
ആ#ി5 എ$ Yo. ോേ Rw അേ/ാp: iÞ ാ{ ാ!ം
ൈി$- 5ോ? അ6 എേAാp Yി. എ$ Yo.
9 അേ[ാ) ാ!ാ:ാd&ാ#െC ZാNി ോേ Rിെ!
െ+ iÞം അYിി Y]6: എെ+ iÞി ഇ ാ,
എെ+ Oി ഒ# Ogി/ി -ി.
10 Ogി/ി-ിി V$ ൊ; അ6
Ogി/ിBാ GL.

1ി0L ·L; \K1ി

11 RYോെ+ ാ!ാ:ം എെ+ vി ഉ*ാി#$; ǌാ.
Ogി/ി[ം Yി RYോെ+ ാ!ാ:ി ിിo:
ാ!ാ:ം RYോെ+ vി ൊpL.
12 ോേ Rw അേ!ാp Y]6: അ ിെ+ അ0ßം ഇ ാ\$:
V$ ൊ V$ ി ം.
13 V$ ി ിAം RYോ. !ിെA CാUി, ീ7ം !ിെ+
Jാ!L ആSം. !ീ ാ!ാ:ാd!ാി OിKെ
 ി ോെK RYോെ+ vി ാ!ാ:ം ൊpSം.
14 എAാ !ീ uHാി/ിSോ) എെA ഔ0L എേAാp 
െb RYോെ! എെ+ ½ ോി[ി എെA ഈ
ീ3ി!ി$ ിpിേFNേ.
15 എെA എÍാ#െC േL!ി$ ;ൊ7ോA ാ\$;
ഈ \*Yി എെA ഇേC* ി$ ǌാ. ഇിെCം
ാെ ാ$ം െbsി3ി5.
16 അ0ßം !5െ $ അ[Fാ#െC ZാNി *ി;
ോേ Rിേ!ാp: ǌാ^ം iÞി എെ+ Kി െ8
അ[O- V$ ൊ3 7.
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1 /7 ംX/ം ി]േ=ം RYോ. ഒ#
*െ െgAാKw :

iÞം

2 അ. !ീ ീ/L !ി$. അേ[ാ) j~Nം
ാം ിO- ഏG u!ിി !ി$ Yി, ǌാBNെC
ഇCി േoൊ*ി#$.
3 അെC ിAാെK െKിoം ിjാO- േെY ഏG u
!ിി !ി$ Yി, !ീ ീ/L േ uF8െC അ/ിെ
!ി$.
4 െKിoം ിjാO- uF) j ~Nം
ാം ിO- ഏG uFെ1 ി$1o; അേ[ാ)
RYോ. ഉN0$.
5 അ. ിെAം ഉYBി, /*ാ6ം ഒ# iÞം 7;
ി-6ം !56ാ ഏG  ി0 ഒ# *ി !ി$ ൊBി
$.
6 അെC ിAാെK േ!0Lം ിF. ാി!ാ
/ിoി/ിSA ഏG  ി0 ൊBി$.
7 േ!0 ഏG  ി#) ിം NിF#LO- ഏG
 ി#െ1 ിGBിF1o. അേ[ാ) RYോ. ഉN0$, അ6
iÞം എ$ അYിo.
8 Zാ :ാKL അ.  ാ\Kെ[; ി¿ീിെK
¬ാിെ1ം ാ!ിെ1ം എ5ാം ആ1 #ി
അേ/ാp െ+ iÞം Yo. എAാ  ാ{ ാ!ി[ാ.
ആ0Sം◌ം ി]ി5.
9 അേ[ാ) ാ!ാ:ാd&ാ#െC ZാNി RYോേ!ാp
Y]6: ഇ$ ǌാ. എെ+ \ം ഔ0Sം$.
10 RYോ. അCിBേ1ാp ോി, എെAം അ[Fാ#െC
ZാNിെം അCി!ാെ+ ീ3ി
CിKാFിി#$േ5ാ.
11 അിെCെ ǌാ^ം അ^ം ഒ# /ാ:ിി േA iÞം 7;
െേlെY അ0ßO- iÞം ആി#$ ഔേ/ാ#. *6.
12 അിെC അCി !ാെ+ ാ !ാ ഒ# എÍാ
ൌ!Fാ/. ǌBേ1ാpMെC ഉ*ാി#$; ǌB)
അേ!ാp അYിി2ാെY അ.
iÞBെ1  ാ{ ാ!ി;
ഔേ/ാ#$ ാgാെ+ iÞിെ+ അ0ßം Yo $.
13 അ. അ0ßം Y]6 ോെK േA ംHി; എെA
ീ7ം Jാ!L ആSം െ! §FിF1ം െbേ5ാ.
14 ഉCെ! RYോ. ആ1 ോേ Rിെ! ി1ി[ി. അ0
അെ! േaി \*Yി!ി$ ഇYFി; അ. െUൗ/ം
െbvി, ം ാYി, RYോെ+ അpF െb$.
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15 RYോ. ോേ Rിേ!ാp: ǌാ. ഒ# iÞം 7; അ ിെ!
 ാ{ !ി[ാ. ആ#ി5; എAാ !ീ ഒ# iÞം േ3ാ
 ാ{ ാ!ിSെ$ !ിെASYി ǌാ. േ3ി/ിS$ എ$
Yo.

39 ിെA RYോ. ോേ Rിേ!ാp: ൈം ഇെ ാെFം
!ി!S െ1ിെ[pി A6 ൊ7 !ിെAേ[ാെK ിേം
ാ!O-. ഒ#^ി5.

16 അ ി$ ോേ Rw RYോേ!ാp: ǌാ!5 ൈം േA
RYോ$ uHാോ# ഉ/ം !K\ം എ$ Yo.

40 !ീ എെ+ ïdി$ േKിാ/ിാ\ം; !ിെ+ ാS എെ+
_!െ5ാം അ^ /ി !CSം; ിംdാ !ംൊ7 ാ:ം
ǌാ. !ിെAFാ) Kി!ാി/ിSം എ$ Yo.

17 ിെA RYോ. ോേ Rിേ!ാp Y]6: എെ+
ǌാ. !ീ ീ/L !ി$.

iÞി

41 ഇ ാ, ി¿ീംേിെAാെFം ǌാ. !ിെA േKിാ/ി
ആFിി/ിS$, എ$ം RYോ. ോേ Rിേ!ാp Yo.

18 അേ[ാ) ാം ിം j~NO- ഏG u !ിി!ി$
Yി ǌാBNെC ഇCി േoൊ*ി#$.

42 RYോ. െ+ vി!ി$ OPോ ി/ം ഊ/ി, ോേ Rിെ+
ൈM ഇ;, അെ! േ!09- ം/ി[ി, ഒ# i0
 /[1ിം അെ+ Gി ഇ;.

19 അെC ിAാെK UീNിം െKിoം എ:ം
ിjാO- േെY ഏG u Yി $; അ:
ിjാെ ǌാ. ി¿ീംേL എqം *ി3ി5.
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20 എAാ െKിoം ിjാO- uF) ിOിKെ ഏG uFെ1 ി$1o;

44 ിെA RYോ. ോേ Rിേ!ാp: ǌാ. RYോ. ആ\$;
!ിെ+ ! MCാെ ി¿ീംേL എqം ാെ ാ#^ം
േvാ ാേKാ അ!Sി5 എ$ Yo.

21 ഇ അെC ി െbAി;ം ി െb$ എ$
അYിാ!ി5ാി/$; അ OിKെേ[ാെK േA
ിjO- ആി#$. അേ[ാ) ǌാ. ഉN0$.

45 RYോ. ോേ Rി$ ാÞw േ!dw എ$ േ/ി;;
ഔ!ിെK േ/ാdി !ാ ോിേRYെC ) ആâിെ!
അ$ Hാ/ ാി ൊpL. ിെA ോേ Rw
ി¿ീംേL e/ി.

22 ിെAം ǌാ. iÞി *6: !ിY]6ം !56ാ ഏG
 ി0 ഒ# *ി ൊBി$.
23 അെC ിAാെK ഉNBിം േ!0Lം ിF. ാി!ാ
/ിoി/ിSA ഏG  ി0 ൊBി$.

46 ോേ Rw ി¿ീം/ാ_ാാ RYോെ+ Oാെ
!ിKSോ) അ$ O[6 ാി#$ ോേ Rw
RYോെ+ Aിാ!ി !ി$ Yെ[; ി¿ീം േL
ഒെFം e/ി.

24 േ!0  ി#) ഏG !5  ി#െ1 ിGBിF1o. ഇ6
ǌാ. ¬ാിേ1ാp Yo; എAാ  ാ{ ാ!ി[ാ.
ആ0Sം◌ം ]ി5.

47 എAാ »HിUാ ഏG
ി1o.

25 അേ[ാ) ോേ Rw RYോേ!ാp Y]6: RYോെ+ iÞം
ഒ$ േA; ാ. െbwാ. HാിSA6 ൈം RYോ$
െ1ിെ[pിി/ിS$.
26 ഏG !5 u ഏG
iÞം ഒ$ േA.

ംX/ം; !5  ി#ം ഏG

ംX/ം േം

fDിാി

48 ി¿ീംേL »HിU ഉ*ാ ഏG ംX/ിെK
ാ! ം ഒെFം അ. േ{/ി 3NB1ി ÔUി;
ഔേ/ാ 3Nി |}3L- !ിKിെK ാ! ം ÔUി.

ംX/ം;

49 അBെ! ോേ Rw C/ിെK NോെK എ:ം
1െ/ ാ! ം േ{/ി െ; അ1[ാ. ിി5ാാ അ1
!ി0ിF1o.

27 അെC ിAാെK YിA െKിoം ിjാO- ഏG
uം ിF. ാി!ാ /ിo  ി/ാ- ഏG  ി#ം
ഏG ംX/ം; അ UാO- ഏG ംX/ം ആ\$.

50 UാാKം #ംOെ ോേ Rി$ /7 :&ാ0 _!ി;
അെ/ ഔ!ിെK േ/ാdി !ാ ോിേRYെC )
ആâw Z ി.

28 ൈം െbwാ. HാിSA6 RYോ$ ാNി
Aി/ിS$ അ ാ\$ ǌാ. RYോേ!ാp Y]6.
29 ി¿ീംേL ഒെFം Ñ »HിUാ ഏG
#ം.

െ+ /*ാം /Ëി അെ! ി: O;\Lി. എ$
അെ+ Oി ി1ി Yി; ഇBെ! അെ!
ി¿ീംേിെAാെFം േKിാ/ിാFി.

51 എെ+ K  ം എെ+ ിÎH!ം ഒെFം ൈം
എെA YSാYാFി എ$ Yo ോേ Rw െ+
ആ _ാ $ !െé എ$ േ/ി;.

ംX/ം

30 അ6 ി]ി; UാO- ഏG ംX/ം #ം; അേ[ാ)
ി¿ീം േL ആ »HിU ൊെFം YAി/ിSം;
Uാാ േം ഒെFം Uിോ\ം.

52

31 ി. #A Uാം അ ി¹ി!ാി/ിFാ
േL*ാി#A »HിU അYിാെ ാിേ[ാ\ം.

53 ി¿ീംേL*ാ »HിU - ഏG
ി]േ[ാ)

32 RYോ$ iÞം /73ം ഉ*ാേ ാ ാ/ ം ൈിെ+
Oാെ Jി/ാി/ിFൊ7ം ൈം അ ിെ! േaി
#Lാ!ി/ിFൊ7ം ആ\$.

54 ോേ Rw Y]6ോെK UാO- ഏG ംX/ം 6CBി;
KേB1ിWം UാO*ാി; എAാ ി¿ീംേL
എ5ാCം ആdാ/ം ഉ*ാി#$.

33 ആാ RYോ. ിേം ാ!O- ഒ#െ!
അേ!i=ി ി¿ീംേി$ േKിാ/ി ആFി െേFNം.

55 ിെA ി¿ീം േL എ5ാCം Uാം ഉ*ാേ[ാ)
_!B) ആdാ/ിAാി RYോേ!ാp !ിKി1ി; RYോ.
ി¿ീ േ/ാp ഒെFം: !ിB) ോേ Rിെ+ അpF
െbQി. ; അ. !ിBേ1ാp YംോെK െbwി. എ$
Yo.

34 അ6MCാെ RYോ. േിേ& ിbാ/&ാെ/ ആFി,
»HിU - ഏG ംX/ി ി¿ീംേിെK
ി1ി അeിെKാ$ ാേBNം.

57 ിി എqം Uാം ¹ി!ാsീ0A6ൊ7
KേFാ#ം ാ! ം ൊാ. ി¿ീി
ോേ Rിെ+ അpF $.

36 ആ ാ! ം ി¿ീംേL #ാ. ോ\A UാOഏG ംX/േS േി$ ംcdാി3ി/ിേFNം;
എAാ േം Uാം ൊ7 !ിFി5.
Kà

ംX/ം

56 Uാം  KിെKാെFം ഉ*ാി; ോേ Rw
ാ*ിാK) ഒെFം 6Y$, ി¿ീ 0Sം ാ! ം ി};
Uാം ി¿ീംേLം ¹ി!ാsീ0$.

35 ഈ #A !5 ംX/B1ിെK ി1ൊെFം േ{/ി
3NB1ി RYോെ+ അീ!ി ാ! ം
ÔUിെേFNം.

37 ഈ ാS RYോ$ം അെ+

CേL ൈം എെA 0Dി[ി എ$ Yo, അ.
/*ാ$ എീം എ$ േ/ി;.

&ാ0Sം◌ം ോി.

38 RYോ. െ+ à &ാേ/ാp: ൈാ,ാ- ഈ
^= െ!േ[ാെK ഒ#െ! 7ി;ോ എ$ Yo.

42

1 ി¿ീി ാ! ം ഉെ*$ ാേFാw അYി]േ[ാ) െ+
:&ാേ/ാp: !ിB) 9ി 9ി േ!ാFി!ിKSA6 എ`?
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2 ി¿ീി ാ! ം ഉെ*$ ǌാ. േ3ി/ിS$; !ാം
/ിFാെ _ീി2ി/ിേF* ി$ അിെC െb$ അിെC !ി$
!OS ാ! ം ൊി. എ$ Yo.

23 ോേ Rw അേ/ാp ം ാ/ി26 iിHാ=ിO{ാg/ം
ആി#A6ൊ7 അ. ഇ6 cdി എ$ അ0
അYി]ി5.

3 ോേ Rിെ+ േdാ/&ാ0 Lേ0 ി¿ീി ാ! ം
ൊാ. ോി.

24 അ. അെ/ ി; ാYിേ[ാി /o; ിെA അ#െC
അpF $ അേ/ാp ം ാ/ി അ#െC M3ി !ി$
ിെോെ! ിCി അ0 ാ®െ <ി.

4 എAാ ോേ Rിെ+ അ^_!ാ േ! ാീ$ േU 5
ആLം HിSം എ$െ ാേFാw അെ!
േdാ/&ാേ/ാpMെC അ2ി5.

25 അ#െC bാFി ാ! ം !ിെY[ാ^ം അ#െC P ം
അ!െ+ bാFി ി/ിെ െ[ാ^ം ിS േ*ി
ആdാ/ം അ0Sം ൊp[ാ^ം ോേ Rw ി; അBെ!
േA അ0Sം െbൊpL.

5 അBെ! ാ! ം ൊാ. A#െC ഇCി
ി¿ാേKിെ+ :&ാ#ം $; !ാ. േLം Uാം
ഉ*ാി#$േ5ാ.

26 അ0 ാ! ം G YL ി അിെC!ി$ Yെ[;.

6 ോേ Rw േി$ അി ിാി#$; അ. േA
ആി#$ േിെK K _!B)Sം ാ! ം ി6;
ോേ Rിെ+ േdാ/&ാ#ം $ അെ! ാാംaം
!¾/ി.

27 ിKിെ അ/ി ഒ#. Gെ S ീ.
ൊp[ാ. bാM അി2േ[ാ) െ+ P ം bാFിെ+ ാÒ
ഇ/ിSA6 7,
28

7 ോ Rw െ+ േdാ/&ാെ/ *ാെY അെ/ അYിo
എ ിWം അYിാ Hാം !Cി അേ/ാp ¹ി!ാി
ം ാ/ി: !ിB) എിെC !ി$ #$ എ$ അേ/ാp
േbാി2 ി$: ആdാ/ം ൊാ. !ാ. െL !ി$
#$ എ$ അ0 Yo.

െ+ േdാ/&ാേ/ാp: എെ+ P ം എ!ിS ി/ിെ ി3ി
അ6 ഇ ാ, എെ+ bാFി ഇ/ിS$ എ$ Yo. അേ[ാ)
അ#െC ഉ-ം 10$, അ0 ിെY: ൈം !േ9ാp ഈ
െbs6 എെg$ 9ി 9ി Yo.

8 േേ Rw േdാ/&ാെ/ അYിo എ ിWം അ0 അെ!
അYി]ി5.

29 അ0 !ാ. േL B8െC അ[!ാ ാേFാിെ+
അpF എിാെY, B)S ംHി26 ഒെFം
അേ!ാp അYിി Y]6:

9 ോേ Rw അെ/SYി *ി#A iÞB) ഔ0L
അേ/ാp: !ിB) ഒ}ാ/ാ\$; േിെ+ ²0äKHാaം
േ!ാSാ. !ിB) Aി/ിS$ എ$ Yo.

30 േിെK അി ിാ. ǌB) േെ
ഒ}േ!ാSA0 എ$ ിbാ/ി ǌBേ1ാp ¹ി!ാി
ം ാ/ി.

10 അ0 അേ!ാp: അ5, _ാ!േ!, അCിB) ആdാ/ം
ൊാ. Aി/ിS$;

31 ǌB) അേ!ാp: ǌB) /ാാ0ßി1ാ\$, ǌB)
ഒ}ാ/5.

11 ǌB) എ5ാ#ം ഒ/ാ8െC F1w ; ǌB) /ാ0ßി1ാ\$;
അCിB) ഒ}ാ/5 എ$ Yo.

32 ǌB) ഒ# അ[െ+ F1w ; ¬7 േdാ/&ാ/ാ\$;
ഒ#. ഇേ[ാ) ഇ5; ഇ1. !ാ. േL ǌB8െC
അ[െ+ അpF ഉ7 എ$ Yo.

12 അ. അേ/ാp: അ5, !ിB) േിെ+ ²0äKHാaം
േ!ാSാ. Aി/ിS$ എ$ Yo.

33 അ ി$ േിെK അി ിാ. ǌBേ1ാp Y]6:
!ിB) /ാ0ßി) എ$ ǌാ. ഇ ി!ാ അYിം:
!ിB8െC ഒ# േdാ/െ! എെ+ അpF ിേ3 !ിB8െC
ീp1ിെK DിO3ി$ ാ! ം ാBി ൊ7ോ\ി. .

13 അ ി$ അ/w: അCിB) !ാ. േL- ഒ/ാ8െC F1w ;
¬7 േdാ/&ാ0 ആ\$; ഇ1. ഇ$ ǌB8െC
അ[െ+ അpF ഉ7; ഒ#. ഇേ[ാ) ഇ5 എ$ Yo.

34 !ിB8െC ഇ1 േdാ/െ! എെ+ അpF ൊ7#ി. ;
അ ി!ാ !ിB) ഒ}ാ/5, /ാ0ßി) േA എ$ ǌാ.
അYിം; !ിB8െC േdാ/െ! !ിB)S ഏി #ം;
!ിB)S േL  ാാ/ം െbvാം.

14 ോേ Rw അേ/ാp Y]6: ǌാ. Y]6ോെK !ിB)
ഒ}ാ0 േA.
15 ഇ ി!ാ ǌാ. !ിBെ1 /ീUിSം; !ിB8െC
ഇ1 േdാ/. ഇിെC A5ാെ , RYോ!ാN, !ിB)
ഇിെC!ി$ Yെ[pി5.

35 ിെA അ0 bാM ഒിSോ) ഇ ാ, ഔേ/ാ#െ+ bാFി
അ!െ+ NെF; ഇ/ിS$; അ#ം അ#െC അ[^ം
NെF; *ാെY Hെ[;ോി.

16 !ിB8െC േdാ/െ! M3ിെFാ7#ാ. !ിB1ി
ഒ#െ! അ[ി. ; !ിBേ1ാ D&ാ/ാി/ിേFNം; !ിB)
േ!#-േ/ാ എ$ !ിB8െC ാS /ീUി2Yിാേ5ാ;
അെ5$/ിിKw ; RYോ!ാN, !ിB) ഒ}ാ0 േA.
17 അBെ! അ. അെ/ V$ ി ം

36 അ#െC അ[!ാ ാേFാw അേ/ാp: !ിB) എെA
F1ി5ാ!ാS$; ോേ Rw ഇ5, ിെോ. ഇ5;
െ! ാീെ!ം !ിB) ൊ7ോ\ം; Kം എ!ിS
Z ിSKം േA എ$ Yo.

Cി ആFി.

37 അ ി$ jേ. അ[േ!ാp: എെ+ vി അെ! ഏിF;
ǌാ. അെ! !ിെ+ അpF CFി ൊ7#ം; ǌാ.
അെ! !ിെ+ അpF ൊ7/ാUം എെ+ /7
:&ാെ/ ൊ$1 എ$ Yo.

18 VAാം ി ം ോേ Rw അേ/ാp Y]6: ǌാ. ൈെ
Hെ[p$; !ിB) _ീി2ി/ിേF* ി$ ഇ6 െbwി. :
19 !ിB) /ാ0ßി) എ ി !ിB8െC ഒ# േdാ/.
/ാïdി ിCFെ3; !ിB) Yെ[;, !ിB8െC
ീp1ിെK DിO3ി$ ാ! ം ൊ7ോ\ി. .

38 എAാ അ. : എെ+ . !ിBേ1ാpMെC ോ/ിി5;
അെ+ േ_ ാÊ. /ിോി, അ. ഒ#േ! േ=ി;
!ിB) ോ\A ിി അ$ 5 ആLം Aാ
!ിB) എെ+ !/െ ²ഃ{ോെC ാ ാ1ിേKS
ഇYqാYാSം എ$ Yo.

20 എAാ !ിB8െC ഇ1 േdാ/െ! എെ+ അpF
ൊ7േ/Nം; അ ി!ാ !ിB8െC ാS േ!െ/$ െ 1ിം;
!ിB) /ിേF*ി/ിി5; അ0 അBെ! 9 ി.
21 ഇ6 !hെC േdാ/േ!ാp !ാം െbs േPാdാ\$; അ.
!േ9ാp െeിേ[ാ) !ാം അെ+ ZാN
Cം *ാെYം
Cം !OS
അെ+ അേU േ3ി5േ5ാ; അ6ൊ7 ഈ
Aി/ിS$ എ$ അ0 9ി Yo.
22 അ ി$ jേ. : ാKേ!ാp ോ=ം െbv#െ $ം ǌാ.
!ിBേ1ാp Y]ി5ോ? എAി;ം !ിB) േ3ി5; ഇേ[ാ)
ഇ ാ, അെ+ / ം !േ9ാp േbാിS$ എ$ അേ/ാp
Yo.
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1 എAാ Uാം േL ¹ി!ാി

ീ0$.

2 അ0 ി¿ീി!ി$ൊ7A ാ! ം ി$ ീ0Aേ[ാ)
അ#െC അ[. അേ/ാp: !ിB) ഇ!ിം ോി \െY
ആdാ/ം ൊി. എ$ Yo.
3 അ ി$ െ¤ാ അേ!ാp Y]6 !ിB8െC േdാ/.
!ിBേ1ാpMെC ഇ5ാ ി#Aാ !ിB) എെ+ O{ം ാmി5
എ$ അേdം ീ02ാി ǌBേ1ാp Y]ി/ിS$.
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4 !ീ ǌB8െC േdാ/െ! ǌB8െCSെC അ2ാ ǌB)
െb$ ആdാ/ം ാBി ൊ7/ാം;

23 അ ി$ അ. : !ിB)S ാാാ!ം; !ിB) Hെ[േC*ാ;
!ിB8െC ൈം, !ിB8െC അ[െ+ ൈം േA, !ിB8െC
bാFി !ിB)S !ിേUം Aി/ിS$; !ിB8െC P ം
എ!ിS ി3ി എ$ Yo. ിെോെ!ം അ#െC അpF
YL ൊ7$.

5 അFാ]ാേKാ ǌB) ോി5. !ിB8െC േdാ/.
!ിBേ1ാpMെC ഇ5 എ ി !ിB) എെ+ O{ം ാmി5
എ$ അേdം ǌBേ1ാp Y]ി/ിS$.

24 ിെA അ. അെ/ ോേ Rിെ+ ീ3ിAL
െ7ോി; അ0Sം െ-ം ൊpL, അ0 ാWെ1
Gി; അ#െC G )S അ. ീ. ൊpL.

6 !ിB)S ഇ!ിം ഒ# േdാ/. ഉെ*$ !ിB)
അേdോp Yo എ!ിS ഈ ോ=ം #ി6
എgി$ എ$ ി¿ാേ Yo.

25 ഉെ2S ോേ Rw #ോേS അ0 ാî ഒ#Fിെ;
B)S HUNം അിെC എ$ അ0 േ3ി#$.

7 അ ി$ അ/w: !ിB8െC അ[. _ീി2ി/ിS$ോ?
!ിB)Sം ഇ!ിം ഒ# േdാ/. ഉേ*ാ എAിBെ!
അേdം ǌBെ1ം ǌB8െC ംെം \Yി ാ/ ാി
േbാി26 ൊ7 ǌB) ഇെ ാെFം അYിിേF*ി$;
!ിB8െC േdാ/െ! ഇിെC M3ിെFാ7#ി. എ$
അേdം Yെ$ ǌB) അYി]ി#$ോ എ$ Yo.

26 ോേ Rw ീ3ിAേ[ാ) അ0 ൈO- ാî
അLൊ7 െb$ അെ+ Oാെ െ അെ!
ാാംaം !¾/ി.
27 അ. അേ/ാp \KZüം െb: !ിB) Y] TD. ,
!ിB8െC അ[. െ ൗ{ ാി/ിS$ോ? അ.
_ീേ!ാCി/ിS$ോ എ$ േbാി.

8 ിെA െ¤ാ െ+ അ[!ാ ി¿ാേKിേ!ാp Y]6:
ǌB8ം !ീം ǌB8െC \o\3ി8ം /ിFാെ
_ീി2ി/ിേF* ി$ ാKെ! എേAാpMെC അേFNം;
എAാ ǌB) ോാം.

28 അ ി$ അ/w: ǌB8െC അ[!ാ !ിെ+ അCിാ$ »{ം
േA; അ. _ീേ!ാCി/ിS$ എ$ ഉ/ം Yo
\!ിo !¾/ി.

9 ǌാ. അ$ േ*ി ഉ/ാിാി/ിFാം; !ീ അെ!
എെ+ vി!ി$ േbാിേFNം; ǌാ. അെ! !ിെ+
അpF ൊ7$ അെ! !ിെ+ Oി !ി0LAിെ5 ി
ǌാ. ാാKം !ി!S \Fാ/!ാിെFാ-ാം.

29 ിെA അ. K ഉ0ി, െ+ അ9െC ^ം െ+
അ^_^ാ െ! ാീെ! 7: !ിB) എേAാp Y]
!ിB8െC ഇ1 േdാ/േ!ാ ഇ. എ$ േbാി: ൈം
!ി!S !ñെ3 േ! എ$ Yo.

10 ǌB) ാ ി2ി#Aിെ5 ി ഇേ[ാ) /7Zാ ം ോി
#ാി#$.

30 അ^_െ! *ി; ോേ Rിെ+ !> ഇ#ി6ൊ7
അ. /േ* ി$ Dെ[; JKം അേ!i=ി,
അYിെb$ അിെCെ /o.

11 അേ[ാ) അ#െC അ[!ാ ി¿ാേ അേ/ാp Y]6:
അBെ!െ ി ഇ6 െbwി. : !ിB8െC ാ:B1ി \െY
»a<[, \െY േ . , ാംZാNി, Aി!ാം,
ോC!*ി, ാ*ി എAിBെ1 േിെK
ിേ=½F1ി bിKെ ാെFം ൊ7ോി
അേdി$ ാîെ[ി. .

31 ിെA അ. O{ം Gി YL $
HUNം ൊ7#ി. എ$ ി.

െAാ. അCFി:

32 അ0 അ$ Zേ ം അ0Sം Zേ ം, അേ!ാpMെC
HUിSA ി¿ീ 0Sം Zേ ം ൊ7$ െ;
ി¿ീ 0 എÍാേ/ാp MെC HUNം ിFി5; അ6
ി¿ീ 0Sം െ¢ ആ\$.

12 ഇ/3ിP ം vി എpLൊ)ി. ; !ിB8െC bാFിെ+
ാÒ CBിA P ം vി ി/ിെ ൊ7ോ\ി. ;
േU അ6 ൈYി2Kാി/ിSം.

33 V. O  ഇ1. െ/ ZാിെAാം അെ/
അെ+ Oാെ ഇ#ി; അ0 അേ! ാ! ം േ!ാFി
ആ/ െ[;.

13 !ിB8െC േdാ/െ!ം M3ി Yെ[; അേdിെ+
അpF ീ7ം െbQി. .
14 അ. !ിB8െC േ േdാ/െ!ം േ! ാീെ!ം
!ിBേ1ാpMെC അേF* ി$ 0l ി- ൈം
അ$ !ിBേ1ാp #N േ ാAിFെ3; എAാ ǌാ.
F1ി5ാ!ാേNെ ി ആെ3.

34 അ. െ+ Oി!ി$ അ0Sം ഔd/ിൊp;
െ! ാീെ+ ഔd/ി #െC ഔd/ിെC
അeി/3ിാി#$; അ0 ാ!ംെb അേ!ാpMെC
ആdw1ാി.

15 അBെ! അ0 ആ ാîം ഇ/3ിP ം എpL
െ! ാീെ!ം M3ി Yെ[; ി¿ീി െb$ ോേ Rീെ+
Oി !ി$.
16 അേ/ാpMെC െ! ാീെ! *േ[ാ) അ. െ+ ïd
ിbാ/േ!ാp: !ീ ഈ #=&ാെ/ ീ3ി M3ിെFാ7 ോ;
അ0 ഉെ2S എേAാpMെC HUNം ിേF* ാാ
faെ അ¢L ഒ#FിെFാ) എ$ ി.
17 ോേ Rw ി26ോെK അ. െb; അെ/
ോേ Rിെ+ ീ3ി M3ിെFാ7 ോി.
18

Bെ1 ോേ Rിെ+ ീ3ി ൊ7ോാ അ0
Hെ[;: ആ െ Zാ ം !hെC bാFി CBിA P ം
!ിിം !െ9 ിCി അCി1ാFി !hെC G െ1ം
എpLൊേ-* ിAാ\$ !െ9 ൊ7Aി/ിSA6
എ$ Yo.

19 അ0 ോേ Rിെ+ ïdിbാ/െ+ അpF െb$,
ീ;ാ ിFെ അേ!ാp ം ാ/ി:
20 _ാ!േ!, ആdാ/ം ൊാ. ǌB) Oെ Aി#$.
21 ǌB) ിKി െb$ bാM അി2േ[ാ)
ഔേ/ാ#െ+ P ം OG^ം അ!െ+ bാFിെ+ ാÒ
ഉ*ാി#$; അ6 ǌB) ീ7ം ൊ7Aി/ിS$.
22 ആdാ/ം ൊാ. േെY P ം ǌB) ൊ7Aി;7;
P ം ǌB8െC bാFി െ26 ആെ/$ ǌB)S
അYിoMCാ എ$ Yo.
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1 അ!g/ം അ. െ+ ïdിbാ/േ!ാp: !ീ ഇ#െC
bാFി ിCി[6 ാ! ം !ിY, ഔേ/ാ#െ+ P ം
അ!െ+ bാFിെ+ ാÒ െS.
2 ഇ1െ+ bാFിെ+ ാÒ െ-ിൊ7- എെ+
ാ!ാ:ം അെ+ ാ! ിKം െS എ$ ി;
ോേ Rw ി26ോെK അ. െb.
3 േ!/ം െ8േ[ാ) അ#െC G 8ാി അെ/
ാ:അ.
4 അ0 3Nി!ി$ Yെ[; ×/ാ\ംOെ, ോേ Rw
െ+ ïdിbാ/േ!ാp: എGേA} ആ #=&ാ#െC ിAാെK
ഔCിെ2Q; ഒ[ം എLോ) അേ/ാp: !ിB) !െ&S
/ം ി& െbs6 എ`?
5 അ ിK5ോ എെ+ _ാ!. \CിSA6? !ിB) ഈ െbs6
ഒ;ം !A5 എ$ Y എ$ ി.
6 അ. അ#െC അpF എിേ[ാ) ഈ ാS)
അേ/ാp Yo.
7 അ0 അേ!ാp Y]6: _ാ!. ഇBെ! YA6 എ`?
ഈ  ാ/ ം അCിB) ഒ#!ാ8ം െbി5.
8 ǌB8െC bാFിെ+ ാÒ * P ം ǌB) !ാ.
േL!ി$ !ിെ+ അpF ീ7ം ൊ7$േ5ാ; ിെA
ǌB) !ിെ+ _ാ!െ+ ീ3ി!ി$ െ-ിം ൊ$ം
ോിSോ?
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9 അCിB1ി ആ#െC F എ ിWം അ6 *ാ അ.
/ിFെ3; ǌB8ം _ാ!$ അCി1ാിെFാ-ാം.

31 ാK. ഇെ5$ *ാ. അ. /ിോ\ം; അBെ!
അCിB) അിെCെ അCിാ!ാ അ[െ+ !/െ
²ഃ{ോെC ാ ാ1ി ഇYqാYാSം.

10 അ ി$ അ. : !ിB) Y]6ോെK ആെ3; അ6
ആ#െC F ാm$ോ അ. എ!ിS അCിാ\ം;
!ിBേ1ാ \ി5ാ/ാി/ിSം.
ാgാെ+

32 അCി. അ[േ!ാp: അെ! !ിെ+ അpF
ൊ7/ാ ി#Aാ ǌാ. എ$ം അ[$
\Fാ/!ാിെFാ1ാെ$ Yo, അ[േ!ാp ാK$േ*ി
ഉ/ാിാി/ിS$.

12 അ. Vെ+ bാM6CBി ഇ1േ+6െ/ ോ! ി.
െ! ാീെ+ bാFി ാ!ാ:ം 7ിCി.

33 ആാ ാK$ /ം അCി. _ാ!$
അCിാി/ി[ാ^ം ാK. േdാ/&ാേ/ാpMെC ൊെÒാ)
ാ^ം അ^ിേFNേ.

13 അേ[ാ) അ0 ം ീYി, |p G YL ി
3NിേKS CBിെ2$.

34 ാK. MെC ഇ5ാെ ǌാ. എBെ! അ[െ+ അpF
ോ\ം? അ[$ HിSA ോ=ം ǌാ. ാേN*ി#േ5ാ.

11 അ0 Dെ[; bാM !ിKL ഇYFി: ഔേ/ാ#.
bാM അി.

14 െ¤ം അെ+ േdാ/&ാ#ം ോേ Rിെ+ ീ3ി
െb$; അ. അ6െ/ം അിെCേA ആി#$; അ0
അെ+ Oാെ ാാംaം ീm.
15 ോേ Rw അേ/ാp: !ിB) ഈ െbs ZTി എ`?
എെAേ[ാെK- ഒ#$ KUNി അYിാെ$
!ിB) അYി]ി3ി5ോ എ$ േbാി.
16 അ ി$ െ¤ാ: _ാ!േ!ാp ǌB) എ` Yേ7? എ`
ോി[ിേF7? എBെ! ǌBെ1േA !ീ ീ/ിേF7?
ൈം അCിB8െC അ ം െ*ി; ഇ ാ ǌB)
_ാ!$ അCി1w ; ǌB8ം ആ#െC vി ാ:ം 7ോ
അ^ം േA എ$ Yo.
17 അ ി$ അ. അBെ! ǌാ. ഒ#!ാ8ം െbി5; ആ#െC
F ാ:ം 7ോ അ. േA എ!ിS
അCിാി/ിSം; !ിBേ1ാ ാാ!ോെC !ിB8െC
അ[െ+ അpF ോെÒാ)ി. എ$ Yo.
18 അേ[ാ) െ¤ാ അpLെb$ Y]6: _ാ!േ!, അCി.
_ാ!േ!ാp ഒ$ ോി[ിൊ-േ3; അCിെ+ േ!െ/
ോം _iKിF#േ ;
19 _ാ!. RYോെ!േ[ാെKേ5ാ; !ിB)S അ[േ!ാ
േdാ/േ!ാ ഉേ*ാ എ$ _ാ!. അCിBേ1ാp േbാി.
20 അ ി$ ǌB) _ാ!േ!ാp: ǌB)S TD!ാോ#
അ[^ം അ$ ാ0D ി _!ി2 ഒ# ^ം ഉ7;
അെ+ േ_ Ê. /ിോി; അെ+ അ9 Z ി2ി; അ.
ഒ#െ! േ=ി; അ. അ[െ+ ഇ!ാ\$ എ$
Yo.
21 അേ[ാ) _ാ!. അCിBേ1ാp: എ!ിS ാേN* ി$
അെ! എെ+ അpF M3ിെFാ7#ി. എ$ ിേ5ാ.
22 ǌB) _ാ!േ!ാp: ാK$ അ[െ! ി/ിoMCാ;
ി/ി]ാ അ[. /ിോ\ം എ$ Yo.
23 അ ി$ _ാ!. അCിBേ1ാp !ിB8െC ഇ1 േdാ/.
!ിBേ1ാpMെC /ാ ി#Aാ !ിB) എെ+ O{ം ഇ!ി
ാmി5 എ$ ി.
24 അിCെ അCിാ!ാ അ[െ+ അpF ǌB) െb$
_ാ!െ+ ാSെ1 അYിി.
25 അ!g/ം ǌB8െC അ[. !ിB) ഇ!ിം ോി \െY
ാ! ം !OS ൊി. എ$ Yo.
26 അ ി$ ǌB1w : ǌB) ൊýCാ; അ^_. MെC ഉെ* ി
ǌB) ോാം; അ^_. ഇ5ാെ ǌB)S അേdിെ+
O{ം ാyാ. ാCി5 എ$ Yo.
27 അേ[ാ) അിCെ അCിാ!ാ അ[. ǌBേ1ാp Y]6:
എെ+ Hാ/ എ!ിS /7:&ാെ/ Z ി എ$ !ിB)S
അYിാേ5ാ.
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1 അേ[ാ) |}ം !ിKSA#െC Oി െAാ. അCSാ.
dിാെ : എ5ാെ/ം എെ+ അpF !ി$
YാSി. എ$ ോേ Rw ി1ിYo. ഇBെ!
ോേ Rw െ+ േdാ/&ാ0Sം െA െ1
◌ിെ[pിേ[ാ) ആ#ം അpF ഉ*ാി#Aി5.
2 അ. ഉ2ി /o; ി¿ീ #ം RYോെ+ ïdം
അ6 േ;.
3 ോേ Rw േdാ/&ാേ/ാp: ǌാ. ോേ Rw ആ\$; എെ+
അ[. _ീേ!ാCി/ിS$ോ എ$ Yo. അെ+
േdാ/&ാ0 അെ+ Aിിി íിോ6ൊ7
അേ!ാp ഉ/ം Yാ. അ0Sം ി]ി5.
4 ോേ Rw േdാ/&ാേ/ാp: ഇേBാ; അpL#ി. എ$
Yo; അ0 അpLെbAേ[ാ) അ. Y]6; !ിB)
ി¿ീിേKS ി}1] !ിB8െC േdാ/. ോേ Rw
ആ\$ ǌാ. .
5 എെA ഇിെC ി6ൊ7 !ിB)  !ിേF*ാ,
ി=ാിFം േ*ാ; _ീ/UFാി ൈം എെA !ിB)S
Oെ അ2 ാ\$.
6 േL Uാം ഉ*ാി; ഇേ[ാ) /7 ംX/ാി; ഉം
ൊþം ഇ5ാ അ« ംX/ം ഇ!ിം ഉ7.
7 ിി !ിB)S g ി േ=ിേF* ി$ം Kിോ#
/Uാ !ിB8െC _ീെ! /UിേF* ി$ം ൈം എെA
!ിB)S Oെ അ2ി/ിS$.
8 ആാ !ിB) അ5, ൈം അേ: എെA ഇിെC അ26;
അ. എെA RYോ$ ി ാം അെ+ ïdി$
ഒെFം _ാ!^ം ി¿ീംേിെAാെFം
അി ിം ആFിി/ിS$.
9 !ിB) Dെ[; എെ+ അ[െ+ അpF െb$ അേ!ാp
Yേ*6 എെgAാKw : !ിെ+ !ാ ോേ Rw ഇZാ/ം
Y$: ൈം എെA ി¿ീിെAാെFം
അി ിാFിി/ിS$; !ീ ാ ിാെ എെ+ അpF
േ/Nം.
10 !ീ േaാെ. േL ാ0L എ!ിS ീാി/ിSം; !ീം
F8ം F8െC F8ം !ിെ+ ആp8ം $ാKി8ം
!ി!S-െ ാെFം േA.
11 !ി!Sം \pംി$ം !ി!S- Kി$ം ാ/ിP ം
േ!/ിCാ ം ǌാ. അിെC !ിെA ോ=ി[ിSം; Uാം
ഇ!ിം അ« ംX/ം !ിKSം.
12 ഇ ാ, ǌാ. േA !ിBേ1ാp ം ാ/ിS$ എ$ !ിB8ം
എെ+ അ^_. െ! ാീ^ം ാെK ാm$േ5ാ.

28 അ/ി ഒ#. എെ+ അpF!ി$ ോി; അെ! Yി
ീYിേ[ാി !ിം എ$ ǌാ. ഉെY; ഇ6െ/ ǌാ.
അെ! *ി;ി5.

13 ി¿ീി എ!ിS- d iം !ിB) *െ ാെFം
അ[െ! അYിിേFNം; എെ+ അ[െ! േaി ഇിെC
ൊ7/ിം േNം.

29 !ിB) ഇെ!ം ൊ7ോി; അ$ 5 ആLം
Aാ !ിB) എെ+ !/െ ²ഃ{ോെC ാ ാ1ി
ഇYqാYാSം.

14 അ. െ+ അ^_. െ! ാീെ! െ3ി[ിCി /o;
െ! ാീ. അെ!ം െ3ി[ിCി /o.

30 അ6ൊ7 ഇേ[ാ) ാK. MെCി5ാെ ǌാ. അിCെ
അCിാ!ാ അ[െ+ അpF െbQോ1w , അെ+ ZാN.
ഇെ+ ZാNേ!ാp ിി/ിFൊ7,

േdാ/&ാെ/ ഒെFം |ംി െ3ി[ിCി /o;
15 അ.
അ ിെ+ േ=ം േdാ/&ാ0 അ^ാി 5ാി.
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ഉി ം
16 ോേ Rിെ+ േdാ/&ാ0 Aി/ിS$ എ$- േ)ി
RYോെ+ അ/!ി എി; അ6 RYോ$ം അെ+
à &ാ0Sം◌ം േgാ=ാി.

8 ി¿ീി A ി¿ാേF8െC േ#) ആി6:
ാേFാം അെ+ :&ാ#ം; ാേFാിെ+ ആ _ാ !ാ
jേ. .

17 RYോ. ോേ Rിേ!ാp Y]6: !ിെ+ േdാ/&ാേ/ാp
!ീ Yേ*6 എെgAാKw : !ിB) ഇ6 െbwി. : !ിB8െC
faB8െC YL |pി Yെ[; !ാ. േL െb$
!ിB8െC

9 jേെ+ :&ാ0 dാേ!ാw, R, െdേ¿ാ. , 09ി.

18 അ[െ!ം \pംBെ1ം M3ിെFാ7 എെ+ അpF
#ി. ; ǌാ. !ിB)S ി¿ീം/ാ_ ിെK !& #ം;
േിെ+ ി !ിB) അ^HിSം.
19 !ി!S ! Aി/ിS$; ഇ ാ\$ !ിB) െbേv*6:
!ിB8െC ൈ B)Sം Hാ/ ാ0Sം◌ം േ*ി
ി¿ീംേL !ി$ /ËB) ൊ7ോി !ിB8െC
അ[െ! ി ൊ7േ/Nം.
20 !ിB8െC ാാ!Bെ1SYി bിgിേF*ാ;
ി¿ീംേെqO- !& !ിB)S-6 ആ\$.
21 ി¿ാേKിെ+ :&ാ0 അBെ! േA െb; േേ Rw
അ0Sം RYോെ+ ! Zാ/ം /ËB) ൊpL; ിS
േ7A ആdാ/ം ൊpL.
22 അ/ി ഔേ/ാ#$ ഔേ/ാ ം െ! ാീേAാ O¢
െ-ിFാuം അ« ം ൊpL.
23 അBെ! േA അ. െ+ അ[$ L G YL
ി¿ീിെK ിേ= ാ!B8ം L െ®G YL
ിെ2Kി$ ാ! ം ആdാ/ം ി അ.

10 ിെോെ+ :&ാ/w: െVേKw , ാീ. , ഔdw, ാ{ീ. ,
േ ാd/w, !ാ! Fാ/ിെC !ാ ൌKw .
11 േKിെC :&ാ/w: േa0ോ. , dാw, െ/ാ/ി.
12 െ¤െC :&ാ/w: ഏ/w, ഔ!ാ. , േKാ, േെ/ w, േ /dw;
എAാ ഏ0 ഔ!ാ. എAി0 !ാ. േLെ
/ിോി. േെ/ ിെ+ :&ാ/w:
13 െdേ¿ാ. , dാVKw . ിാ{ാ/ിെ+ :&ാ/w: േ ാKാ, lാ,
ോw, ിേÀാ. .
14 െ ÈÁെ+ :&ാ/w: േ െ/w, ഏേKാ. , dwെ1േKw .
15 ഇ0 േKെC :&ാ/w; അ) അെ/ം ാേFാിെ+
1ാ ീ!െം അ$ . --അ/ാിെ Z ി;
അെ+ :&ാ#ം :ിാ#ം എ5ാം MെC O[LV$ േ0
ആി#$.
16 aാിെ+ :&ാ/w:
അേ/ാീ, അേ/Kീ.

ിേR ാ. , dÉീ,

!ീ, എ wോ. , ഏ/ി,

17 ആേ/ിെ+ :&ാ/w: ി÷ാ, ിiാ, ിiീ, െ/ീാ; ഇ#െC
േdാ/ി േ /dw. െ/ീാിെ+ :&ാ/w:

24 അBെ! അ. െ+ േdാ/&ാെ/ ാ: അ; അ0
Yെ[pോ1w : !ിB) ിി െ ëMC#െ $
അേ/ാp Yo.

18 േdെ/w, FീേKw . ഇ0 Kാാ. െ+ 1ാ േKെS
ൊp ിെC :&ാ/w; അ) ാേFാി$ ഈ
 ി!ാ¢ േെ/ Z ി.

25 അ0 ി¿ീി !ി$ Yെ[; !ാ. േL അ[!ാ
ാേFാിെ+ അpF എി.

19 ാേFാിെ+ Hാ/ ാ YാേdKിെ+ :&ാ/w:

26 അേ!ാp: ോേ Rw _ീേ!ാCി/ിS$; അ.
ി¿ീംേിെAാെFം അി ിാ\$ എ$ Yo.
അേ[ാ) ാേFാw ംHിോി; അ0 Y]6
ിi ി26ി5.

20 ോേ Rw, െ! ാീ. . ോേ Rി$ ി¿ീംേL
!െéം എീOം _!ി; അെ/ ഔ!ിെK േ/ാdി !ാ
ോിേRYെC 1ാ ആâw അ$ Z ി.

27 ോേ Rw Bേ1ാp Y]ാSെ1ാെFം അ0
അേ!ാp Yo; െA ിൊ7 ോ\ാ. ോേ Rw
അ2 /ËBെ1 *േ[ാ) അ#െC അ[!ാ ാേFാി$
ീ7ം ൈb ! ം $.
28  ി; എെ+ . േേ Rw _ീേ!ാCി/ിS$; ǌാ.
/ിSംOെ അെ! ോി ാmം എ$ ി¿ാേ Yo.

46

േം

33

1 അ!g/ം ി¿ാേ !ിS- Kാി ാ: Yെ[;
േ/w-േി എി െ+ ി ാാ ി wdാFിെ+
ൈി$ ാaം ി.
2 ൈം ി¿ാേKിേ!ാp /ാ:ി 0!B1ിKw : ാേFാേ,
ാേFാേ എ$ ി1ി2 ി$ ǌാ. ഇ ാ എ$ അ.
Yo.
3 അേ[ാ) അ. : ǌാ. ൈം ആ\$; !ിെ+ ി ാിെ+
ൈം േA; ി¿ീിേKS ോ\ാ. Hെ[േC*ാ;
അിെC ǌാ. !ിെA Kി _ാ ിാSം എ$ അ#1ിെ2.
4 ǌാ. !ിേAാpMെC ി¿ീിേKS ോ#ം; ǌാ. !ിെA
CFി #Lം; ോേ Rw igൈൊ7 !ിെ+ n
അെCSം എ$ം അ#1ിെ2.
5 ിെA ാേFാw േ/w-േി!ി$ Yെ[;;
ി¿ാേKിെ+ :&ാ0 അ[!ാ ാേFാിെ! }ാ.
RYോ. അ2 /ËB1ി അെ!ം B8െC Fെ1ം
Hാ/ ാെ/ം ി ൊ7ോി.
6

B8െC ആpാpെ1ം !ാ. േLെ ാി2
Lെ1ം ൊ7ോി; അBെ! ാേFാം
g ി8െ5ാം ി¿ീി എി.

7 അ. െ+ :ി:&ാെ/ം ൌ:ിൌ:&ാെ/ം െ+
g ിെ1ൊെFം M3ി ി¿ീിേKS ൊ7ോി.

21 െ! ാിെ+ :&ാ/w: േK, േെ{/w, അwെKw , േa/ാ,
!ാാ. , ഏdീ, േ/ാw, O[ീം, Ñ[ീം, ആെ/w.
22 ഇ0 Yാേd ാേFാി$ Z ി2 :&ാ/w; എ5ാംMെC
 ിAാW േ/w.
23 ,24 ാെ+ :&ാ0 ¤ീം. !ÇാKിെC :&ാ/w: dേ Kw ,
!ീ, േെ /w, ിേ5ാ.
25 ഇ0 Kാാ. െ+ 1ാ YാേdKി$ ൊp ിdെC
:&ാ/w; അ) ാേFാി$ ഇെ/ Z ി; എ5ാംMെC
ഏGേ/w.
26 ാേFാിെ+ :&ാ#െC Hാ/ ാെ/ MCാെ അെ+
CിZേL!ി$ _!ി2/ാി അേ!ാpMെC ി¿ീി
A0 ആെ അ¢ാ¢ േ/w.
27 ോേ Rി$ ി¿ീിെ _!ി2 :&ാ0 /7േ/w;
ി¿ീി A/ാ ാേFാിെ+ \pംം ആെ എG6
േ/w.
28 എAാ േaാെ!ിേKS ോേ Rw !ിS ി
ാNിേF* ി$ അ. െ¤െ അെ+ അpF Oി;
അ; ഇBെ! അ0 േaാെ. േL എി.
29 ോേ Rw /Ëം െ3ി അ[!ാ ി¿ാേKിെ! എ ിേ/ാ.
േaാെ!ിേKS ോി, അെ! *േ[ാ) െ3ി[ിCി
ഏെYേ!/ം /o.
30 ി¿ാെ ോേ Rിേ!ാp: !ീ _ീേ!ാCി/ിS$ എ$
ǌാ. !ിെ+ O{ം *Yി]6ൊ7 ǌാ. ഇേ[ാ) േA
/ി2ാWം േ* ി5 എ$ Yo.
31 ിെA ോേ Rw േdാ/&ാേ/ാpം അ[െ+ \pംോpം
Y]6: ǌാ. െb$ RYോേ!ാp: !ാ. േL!ി$
എെ+ േdാ/&ാ#ം അ[െ+ \pംം എെ+ അpF
Aി/ിS$ എ$ അYിിSം.
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േം

34

32 അ0 ഇC&ാ0 ആ\$; $ാKിെ1 േSA6 അ#െC
െ ാിKw ; അ0 B8െC ആpെ1ം $ാKിെ1ം
B)S-െ ാെFം ൊ7Aി;7 എ$ അേ!ാp
Yം.

17 അBെ! അ0 B8െC $ാKിെ1 ോേ Rിെ+
അpF ൊ7$; \ ി/, ആp, $ാKി, G എAിെ
ോേ Rw ിKാി ാBി അ0Sം ആdാ/ം ൊpL;
ആാ*ി അ#െC $ാKിെ1 എ5ാം ാBി ആdാ/ം
ൊpL അെ/ /Uി.

33 അ6ൊ7 RYോ. !ിBെ1 ി1ി: !ിB8െC െ ാി
എ` എ$ േbാിSോ1w :

18 ആ ആ7 ിo ിെ ആ*ി അ0 അെ+ അpF
െb$ അേ!ാp Y]6: ǌB8െC Nം െbKാി,
faØ3B8ം _ാ!$ േb0$; ǌB8െC /ീ/B8ം
!ിKB85ാെ _ാ!െ+ Oാെ ഒ$ം േ=ി[ി5
എ$-6 _ാ!െ! ǌB) െYSAി5.

34 അCിB) ാK ംO  ഇ$െ/ം, ǌB8ം ǌB8െC
ി ാF&ാ#ം േaാാK&ാ/ാ\$ എ$ Yി. ; എAാ
!ിB)S േaാെ!ി ാ0[ാ. ംa ിാ\ം;
ഇC&ാെ/5ാം ി¿ീ 0Sം െ¢[േ5ാ.

47

19 ǌB8ം ǌB8െC !ിKം !ിെ+ ി$ Oി എgി$
!ിS$? !ീ ǌBെ1ം !ിKെം ആdാ/ി$
ിKാി ാേBNം. ǌB) !ിKാി RYോ$
അCി) ആെ3. ǌB) /ിFാെ _ീ!
േ◌◌ാCി/ിേF* ി$ം !ിKം ! ാി
ോാ ി/ിേF* ി$ം ǌB)S ിL േ/Nം.

1 അBെ! ോേ Rw െb$: എെ+ അ[^ം േdാ/&ാ#ം
അ#െC ആp8ം $ാKി8ം അ0Sം-െ ാെFം
!ാ. േL!ി$ $; േaാെ. േL ഇ/ിS$ എ$
RYോെ! ോി[ി.

20 അBെ! ോേ Rw ി¿ീിെK !ിKം ഒെFം RYോ$
ിെKS ാBി; Uാം ZKെ[pൊ7 ി¿ീ 0
B8െC !ിKം ി}; !ിKെ5ാം RYോ$ ആി.

2 ിെA അ. െ+ േdാ/&ാ/ി അ«േെ/
M3ിെFാ7െb$ RYോെ+ Aിിി !ി0ി.

21 _!Bേ1ോ അ. ി¿ീംേിെ+ അംO  അംെ/
3NB1ിേKS \Cി!ീFി ാ0[ി.

3 അേ[ാ) RYോ. അെ+ േdാ/&ാേ/ാp: !ിB8െC
െ ാി എ` എ$ േbാി2 ി$ അ0 RYോേ!ാp:
അCിB8ം അCിB8െC ി ാF&ാ#ം ഇC&ാ/ാ\$ എ$
Yo.

22 േ/ാdി &ാ#െC !ിKം ാ:ം അ. ാBിി5;
േ/ാdി &ാ0Sം RYോ. അാം ി2ി#$;
RYോ. അ0Sം ൊp അാം ൊ7 അ0
ഉ_ീ!ം ി2 ി!ാ അ0 B8െC !ിKം ിി5.

4 േL ാ ി[ാ. ǌB) Aി/ിS$; !ാ. േL
Uാം ¹ി!ാി/ിFാ അCിB8െC ആp)S േ2Kി5;
അCിB) േaാെ. േL ാ0Lൊ-െ3 എ$ം അ0
RYോേ!ാp Yo.
5 RYോ. ോേ Rിേ!ാp: !ിെ+ അ[^ം
!ിെ+ അpF Aി/ിS$േ5ാ.

23 ോേ Rw _!Bേ1ാp: ǌാ. ഇ$ !ിBെ1ം !ിB8െC
!ിKെം RYോ$ ിെKS ാBിി/ിS$; !ിB)S
ിL ഇ ാ; !ിKം ിെ ൊ)ി. .

േdാ/&ാ#ം

24 ി1െpSോ) !ിB) RYോ$ അeിെKാ$
ൊpേFNം; !ാേKാd/ിോ, ിി$ ിാി;ം
!ിB)Sം !ിB8െC ീp1ിW-0Sം◌ം !ിB8െC
\o\3ി)Sം ആdാ/ാി;ം !ിB)S േA ഇ/ിFെ3
എ$ Yo.

6 ി¿ീംേം !ിെ+ Oാെ ഇ/ിS$; േിേKSം
!5HാaL !ിെ+ അ[െ!ം േdാ/&ാെ/ം ാ0[ിF;
അ0 േaാെ. േL േA ാ0Lൊ-െ3. അ/ി
Zാó&ാ0 ഉെ*$ !ീ അYി$ എ ി അെ/ എെ+
ആpാp8െC േ ിbാ/&ാ/ാFി െS എ$ ി.

25 അ ി$ അ/w: !ീ ǌB8െC _ീെ! /Uി2ി/ിS$;
_ാ!$ ǌBേ1ാp *ാാ  ി; ǌB) RYോ$
അCി1ാിെFാ-ാം എ$ Yo.

7 േേ Rw െ+ അ[!ാ ാേFാിെ!ം അL
ൊ7െb$, അെ! RYോെ+ Aിിി !ി0ി,

26 അeിെKാ$ RYൊ$ െbേ5Nം എAിBിെ! ോേ Rw
ി¿ീിെK !ിKBെ1 ം<ിെ2 b3ം ഇ$െ/ം
!C[ാ\$. േ/ാdി &ാ#െC !ിKം ാ:ം RYോ$ േb0
Aി3ി5.

8 ാേFാw RYോെ! അ^cdി. RYോ. ാേFാിേ!ാp:
എ: ാി എ$ േbാി.
9 ാേFാw RYോേ!ാp: എെ+ /േZാNിെ+ ാKം
©ിO[6 ംX/ം ആി/ിS$. എെ+ ആാKം
|#Fം O-6ം അേ:; എെ+ ി ാF&ാ#െC
/േZാNാ ആാKോ1ം എീ;ി5 എ$
Yo.

27 ി¿ാേ ി¿ീം/ാ_ ിെK േaാെ. േL ാ0L;
അിെC അാം ാി, ഏം gാ!ി-/ാി
െ#ി$.
28 ാേFാw ി¿ീംേL Aി;  ിേ!G ംX/ം
_ീി2ി#$; ാേFാിെ+ ആാKം ആെ ©ി!ാേG
ംX/ം ആി#$.

10 ാേFാw RYോെ! ിെAം അ^cdി RYോെ+
Aിിി!ി$ ോി.
11 അ!g/ം ോേ Rw െ+ അ[െ!ം േdാ/&ാെ/ം
\Cിാ0[ി; RYോ. ി26ോെK അ0Sം
ി¿ീംേിേKSം !5 Hാaാ /െേ
w േL
അാം ൊpL.

29 ി¿ാേ /ി[ാ^- ാKം അpേ[ാ) അ. െ+
!ാ ോേ Rിെ! ി1ി[ി അേ!ാp: !ി!S എേAാp
െ* ി !ിെ+ ൈ എെ+ 6Cിീി െS;
എേAാp ം ിi ം ാNി എെA ി¿ീി
അCFാെ ,

12 ോെ Rw െ+ അ[െ!ം േdാ/&ാെ/ം അ[െ+
\pംെ ഒെFം \o\3ി8െC എി$ ഒം
ആdാ/ം ൊpL /Uി.

30 ǌാ. എെ+ ി ാF&ാെ/േ[ാെK !ിPൊോ) എെA
ി¿ീി!ി$ എpLൊ7ോി അ#െC
Ùാ!ിി അCേFNം എ$ Yo. !ിെ+ !Zാ/ം
ǌാ. െbvാം എ$ അ. Yo.

13 എAാ Uാം ഏം ¹ി!ാി#A6ൊ7 േെqം
ആdാ/ി5ാെ ാി ി¿ീംേം !ാ. േം
Uാംൊ7 Ko.

ം െb എ$ അ. Yo; അ.
ം
31 എേAാp
െb; അേ[ാ) ി¿ാേ 3ിKിെ+ െKF !¾/ി.

14 _!B) ാBി ാ! ി$ ിKാി ോേ Rw
ി¿ീംേLം !ാ. േLO- Nം ഒെFം േ{/ി;
Nം ോേ Rw RYോെ+ ïdി ൊ7$.
15 ി¿ീംേLം !ാ. േLം Nം ഇ5ാെ ാേ[ാ)
ി¿ീ 0 ഒെFം ോേ Rിെ+ അpF െb$: ǌB)S
ആdാ/ം േ/Nം; ǌB) !ിെ+ Oി ിC$ /ിSA6
എgി$? Nം ീ0$ോി എ$ Yo.
16 അ ി$ ോേ Rw: !ിB8െC ആpാpെ1 #ി. ; Nം
ീ0$ോെ ി !ിB8െC ആpാpെ1 ിKാി ാBി
ǌാ. /ാം എ$ Yo.

48

1 അ!g/ം ോേ Rി$: !ിെ+ അ[. ീ!ാി ിCS$
എ$ 0ാ!ം $; ഉCെ! അ. !െé, എീം എA
/7 :&ാെ/ം M3ിെFാ7 െb$:
2 !ിെ+ . ോേ Rw ഇ ാ#$ എ$ ാേFാിെ!
അYിി; അേ[ാ) ി¿ാേ െAാ. ഉY[ി
3ിKിേ& ഇ#$.
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3 ാേFാw ോേ Rിേ!ാp Y]6: 0l ി- ൈം
!ാ. േിെK Áിെ എ!ിS Z U!ാി എെA
അ^cdി,
4 എേAാp: ǌാ. !ിെA gാ!ി-!ാFി െ#Fി
!ിെA _! VdാSം !ിെ+ േ=ം !ിെ+ g ിS ഈ
േം ാi ാാാി ൊpFം െbം എ$
അ#1ിെ2.
5 ി¿ീി !ിെ+ അpF ǌാ. #ംOെ !ി!S
ി¿ീംേLെ _!ി2 /7 :&ാ/ാ !െéം
എീOം എ!ിS-0 ആി/ിFെ3; jേ^ം ിെോ^ം
എAോെK അ0 എ!ിS-/ാി/ിFെ3.

22 എെ+ ാ8ം ിQംൊ7 ǌാ. അോ0v#െC vി !ി$
ിCി2CFി Ke/ി ǌാ. !ിെ+ േdാ/&ാ#െC
ഔd/ിി ി] ാി !ി!S Aി/ിS$.

49

1 അ!g/ം ാേFാw െ+ :&ാെ/ ി1ി അേ/ാp
Y]6: MCി#ി. , HാിാKL !ിB)S
ംHി[ാ^-6 ǌാ. !ിBെ1 അYിിSം.
2 ാേFാിെ+ :&ാേ/: MCി$ േ)[ി. ; !ിB8െC
അ[!ാ ി¿ാേKിെ+ ൊിS െbി #ി. !

6 ഇ#െC േ=ം !ി!S _!ിSA g ിോ
!ി!S-/ാി/ിFെ3; അ0 B8െC അാി
B8െC േdാ/&ാ#െC േ/ി. Zാ/ം ി1ിFെ[Cെ3.

3 jേേ!, !ീ എെ+ ആ _ാ . , എെ+ ി/ ം എെ+
 ിെC ആ RKം േôÊ െC ൈി ം Kിെ+
ൈി ം േA

7 ǌാ. !ി!ി$ #ോ1w , !ാ. േL എാി
എLാ. അം ×/ം ാ:O-േ[ാ) ിിെ Yാേd
/ി; ǌാ. അെ1 അിെC േwേ1െdം എA
എാി$- ി/ിെ അCFം െb.

4 െ-ംോെK 68Aേ!, !ീ േôÊ!ാി5; !ീ അ[െ+
ിCFേ Yി അ ിെ! അuDാFി; എെ+ vേ
അ. Yിേ5ാ.

8 ി¿ാേ ോേ Rിെ+ :&ാെ/ 7േ[ാ1w : ഇ0
ആെ/$ േbാി.
9 ൈം ഇിെC എ!ിS Aി;- :&ാ0 എ$ ോേ Rw
അ[േ!ാp Yo. അെ/ എെ+ അpF ൊ7/ി; ǌാ.
അെ/ അ^cdിSം എ$ അ. Yo.

5 ിോ^ം േKിം േdാ/&ാ/w; അ#െC ാ8)
ാd ിെ+ ആB1w .
6 എ. ഉ-േ, അ#െC ¬Nി MC#േ ; എ. !േ,
അ#െC ോaി േb/#േ ; B8െC ോി അ0
#=&ാെ/ ൊ$; B8െC ാ¹ ി M&ാ#െC
/ിെC.

10 എAാ ി¿ാേKിെ+ n >ൊ7 Bി ാyാ.
dിാ ി#$; അെ/ അpF ൊ7െbAേ[ാ) അ.
അെ/ |ംി ആKിംa!ം െb.

7 അ#െC ഉcോം ¹ി!േ¶ാം ിFെ[36; ǌാ.
അെ/ ാേFാി Fം ി¿ാേKി bി YിFം
െbം.

11 ി¿ാേ ോേ Rിേ!ാp: !ിെ+ O{ം ാmെ$ ǌാ.
ിbാ/ി2ി#Aി5; എAാ !ിെ+ g ിെം ാyാ.
ൈം എ!ിS ംa ി#ിേ5ാ എ$ Yo.

8 െ¤േ, േdാ/&ാ0 !ിെA æം; !ിെ+ ൈ
F8െC Gി ഇ/ിSം; അ[െ+ F) !ിെ+ Oി
!¾/ിSം.

12 ോേ Rw അെ/ അെ+ O ാW)FിCി !ി$ ാി
ാാംaം !¾/ി.

9 ¤ാ ഒ# ാK ിംdം; േ!, !ീ ഇ/ിCി
Yിി/ിS$; അ. \!ിo, ിംdംോെKം
ിംdിോെKം 6BിFിCS$; ആ0 അെ!
എGേAിSം?

13 ിെA ോേ Rw എീിെ! Kൈ ൊ7 ിCി
ി¿ാേKിെ+ ഇCൈ M േ!െ/ം !െéെ ഇCൈ ൊ7
ിCി ി¿ാേKിെ+ Kൈ M േ!െ/ാി ഇBെ!
/7േെ/ം അെ+ അpF ൊ7െb$.
14 ി¿ാേ Kൈ !ീ3ി ഇ1!ാ എീിെ+ KിWം
ഇCൈ V!ാ !െéെC KിWാി അBെ! െ+
ൈെ1 ിെNെ.
15 ിെA അ. ോേ Rിെ! അ^cdി: എെ+
ി ാF&ാ/ാ അÍാdാOം ിwdാSം H_ിോA ൈം,
ǌാ. _!ി2 !ാ)O  ഇ$െ/ം എെA K0
ിി/ിSA ൈം,
16 എെA Kോ=B1ി!ി$ം ിpി2 × . ഈ \3ിെ1
അ^cdിSാYാെ3; എെ+ േ#ം എെ+ ി ാF&ാ/ാ
അÍാdാിെ+ം ി wdാFിെ+ം േ#ം ഇ/ി
!ിK!ിKSാYാെ3; അ0 ിി M3ാി 0DിFെ3
എ$ Yo.
17 അ[. Kൈ എീിെ+ Kിെ എ$ ോേ Rw
*േ[ാ) അ$ അ!ിം േ ാAി; അ[െ+ ൈ
എീിെ+ Kി!ി$ !െéെC Kി ാിെ[ാ.
ിCി.
18 ോേ Rw അ[േ!ാp: അBെ!5, എെ+ അ[ാ; ഇ!േ5ാ
ആ _ാ . ; ഇെ+ Kി Kൈ െേFNം എ$
Yo.
19 എAാ അെ+ അ[. 9 ിFാെ എ!ിS അYിാം;
േ!, എ!ിS അYിാം; ഇ^ം ഒ# Kി _!ാിീ#ം,
ഇ^ം 0DിSം; എ ിWം അ^_. അെ!Fാ) അിം
0DിSം; അെ+ g ി _! Vdാsീ#ം എ$ Yo.
20 അBെ! അ. അ$ അെ/ അ^cdി: ൈം !ിെA
എീിെ!ം !െéെംോെK ആSാYാ3 എ$
ി¿ാേK 0 !ിെ+ േ0 െbാ5ി അ^cdിSം. എ$ Yo
എീിെ! !െéS OാFി.
21 ോേ Rിേ!ാp ി¿ാേ Y]6: ഇ ാ, ǌാ. /ിS$;
ൈം !ിBേ1ാpMെC ഇ#$ !ിBെ1 !ിB8െC
ി ാF&ാ#െC േേS CFി ൊ7ോ\ം.

10 അാO-. #ോ1ം െbേ ാ െ¤ി!ി$ം
/ാ_ അെ+ ാW8െC ഇCി !ി$ം !ീBിേ[ാി5;
_ാ ി8െC അ^ /Nം അേ!ാp ആ\ം.
11 അ. Ogി/ി-ിോp െb¢G െം
ിിOgി/ി-ിോp G M3ിെം െ;$; അ.
ീ]ി െ+ ഉpം PാUാ/ ി െ+ ം അKS$.
12 അെ+ n ീoൊ7 |$ം അെ+ Q ാWൊ7
െ8Lം ഇ/ിS$.
13 െ ÈÁ. OP ീ/L  ിSം; അ. [6YO{L
ാ0Sം◌ം; അെ+ ാ0iം ീോ. െ/ ആ\ം.
14 ിാ{ാ0 അJിKO- G ; അ. െ ാGL8െC േD
ിCS$.
15 ിôാം !5െ $ം േം ഇO-െ $ം 7, അ.
|Cി$ | ൊpL ഊിി$ ാ !ാsീ0$.
16 ാ. ഏെ ാ# ി¿ാേK േaാ:ംോെK
! ാാK!ം െbം.

i_!ി$

17 ാ. ിി ഒ# ാം ാ ി ഒ# 0[ം ആ\$;
അ. \ ി/െC \ ിാ CിSം; YL Yി.
K0$ ീGം.
18 േdാേ, ǌാ. !ിെ+ /UFാി ാി/ിS$.
19 aാോ 02[C അെ! െǌ#Sം; അേ!ാ അ#െC
ിCെ െǌ#Sം.
20 ആേേ/ാ, അെ+ ആdാ/ം ി-6; അ.
/ാ_ീ iാ²േHാ_!ം !K\ം.
21 !ÇാKി i ¬ാി !CSA േCാ. ; അ.
KാN ാS) ം ാ/ിS$.
22 ോേ Rw RKZാോ# TUം, !ീ#YിA/ിെ
RKZാോ# TUം േA; അ ിെ+ ൊ)  ിKിേ&
C#$.
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23 ി5ാ1ി) അെ! ി=ി[ി; അ0 എ, അേ!ാp
ൊ#6.
24 അെ+ ിQ ഉYേ[ാെC !ി$; അെ+ Ï_ം ാേFാി.
5Hെ+ vാ Kെ[;; ി¿ാേKിെ+ ാYാ ഇCെ+
!ാാ േA.
25 !ി. ി ാിെ+ ൈാ - അ. !ിെA dാിSം
0l  !ാ േA - അ. ീെ ആാിെ+
അ^cdB1ാWം ാെ ിCSA ആിെ+ അ^cB1ാWം
OKെCം a0Hിെ+ം അ^cdB1ാWം !ിെA
അ^cdിSം.
26 !ി. ി ാിെ+ അ^cdB) എ. _!&ാ#െC
അ^cdB)S ീെ ാi aി/ി8െC അോ1ം
ZKെ[;. അ ോേ Rിെ+ KിWം െ+
േdാ/&ാ/ി ZÏാെ+ െ!¢ിWം #ം.

10 അ0 ോ0ാAFെ/- േaാെ/. -ആ ാി എിേ[ാ)
അിെCെ എ:ം െaൗ/ാ ZKാം ി; ഇBെ!
അ. ഏG ി ം െ+ അ[െ!SYി ിKാം ി.
11 േ!ിാ ി1ാ !ാ! 0 േaാെ/. -ആ ാിെK ിKാം
*ി;: ഇ6 ി¿ീ #െC dാിKാം എ$ Yo;
അ6ൊ7 ആ JKി$ ആേKw -ി¿ീം എ$ േ/ാി;
അ6 ോ0ാAFെ/ ആ\$.
12 അ. ി2ി#A6 ോെK :&ാ0 അ$ െb.
13 അെ+ :&ാ0 അെ! !ാ. േേS ൊ7ോി,
േÀS ീം അÍാdാം dി !ാ എോേ!ാp
!ിKോp MെC Ùാ!ിാി _&ം ാBി £േKെA
!ിKിെK ~dി അെ! അCFംെb.

27 െ! ാീ. Cി ീ¢A െbAാി; /ാിേK അ. ഇ/ിCി
ിGqം; ൈ\േA/L അ. 02  ിpം.

14 ോേ Rw അ[െ! അCFിേ=ം അ^ം േdാ/^ം
അെ+ അ[െ! അCSാ. MെC ോി#A എ5ാ#ം
ി¿ീിേKS CBിേ[ാ$.

28 ി¿ാെ േaാ:ം ¬7ം ഇ ആ\$; അ#െC ി ാ
അേ/ാp Y]6 ഇ6 േA; അ. അ/ി ഔേ/ാ#$
അ!െ+ അ^cdം ൊpL അെ/ അ^cdി.

15 അ[. /ിോി എ$ ോേ Rിെ+ േdാ/&ാ0 *ി;:
േU ോേ Rw !െ9 േi=ി, !ാം അേ!ാp െbs
Kോ=ി$ം !േ9ാp Z ിാ/ം െbെ$ Yo.

29 അ. അേ/ാp ആാി Y]6: ǌാ. എെ+
_!ോp േb#ോ) !ിB) dി !ാ എോെ+
!ിKിെK ~dി എെ+ ി ാF&ാ#െC അpF എെA
അCേFNം.

16 അ0 ോേ Rിെ+ അpF ആ1: അ[. /ിSം Oെ:
!ിെ+ േdാ/&ാ0 !ിേAാp ോ=ം െb; അ0 െbs
അ ി¶ം ാം !ീ UിേFNം എ$ ോേ Rിേ!ാp
Yി. എ$ ി2ി/ിS$.

30 !ാ. േL േÀS ീം, അÍാdാം dി !ാ
എോേ!ാp !ിKോpMെC Ùാ!ിാി _&ം ാBി
£േKാ എA !ിKിെK ~dി േA.

17 ആാ അ[െ+ ൈിെ+ ാ &ാ#െC േPാdം
UിേFNേ എ$ Yി. അ0 ോേ Rിേ!ാp
ം ാ/ിSോ) അ. /o.

31 അിെC അ0 അÍാdാിെ!ം അെ+ Hാ/ ാ
ാYെം ി wdാFിെ!ം അെ+ Hാ/ ാ
YിെFെം അCFി; അിെC ǌാ. േKെം അCFി.

18 അെ+ േdാ/&ാ0 െb$ അെ+ Oാെ ീm: ഇ ാ,
ǌB) !ി!S അCി) എ$ Yo.

32 ആ !ിKം അ ിെK ~dം dി
ാBി ാ\$.

േ/ാp ിെKS

33 ാേFാw െ+ :&ാേ/ാp ആാി ീ0Aേ=ം
അ. ാ 3ിKിേ& എpL െ2ി; ZാNെ!ി; െ+
_!ോp േb0$.
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േം

1 അേ[ാ) ോേ Rw
അെ! |ംി.

െ+ അ[െ+ O{L ീm /o

2 ിെA െ+ അ[$ »a<0Éം ഇpാ. ോേ Rw െ+
ാ &ാ/ാ ൈ &ാേ/ാp ി; ൈ &ാ0 ി¿ാേKി^
»a<0Éം ഇ;.
3 അBെ! !ാ6 ി ം ിo; »a<0Éം ഇpാ. അ:
ി ം േ*ി #ം. ി¿ീ 0 അെ!SYി എG6
ി ം ിKാം ി.
4 അAാ- ിKാാKം ി]േ[ാ) ോേ Rw
RYോെ+ ïdFാേ/ാp ം ാ/ി: !ിB)S എേAാp 
ഉെ* ി !ിB) RYോേ!ാp:
5 എെ+ അ[. : ഇ ാ, ǌാ. /ിS$; ǌാ. !ാ. േL
എ!ിSേ*ി െ3ിി/ിSA 5Yി േA !ീ എെA
അCേFNെ$ Yo എെAെFാ7
ം െbvി2ി;7.
ആാ ǌാ. ോി എെ+ അ[െ! അCFി CBി #ാ.
അ^ാി$ അേUിS$ എ$ ഉN0ി[ി. എ$
Yo.

19 ോേ Rw അേ/ാp: !ിB) Hെ[േC*ാ; ǌാ. ൈിെ+
Jാ!L ഇ/ിS$ോ?
20 !ിB) എെ+ േ!െ/ ോ=ം ിbാ/ി; ൈോ,
ഇ$-6ോെK Ñ_!ി$ _ീ/U #േ* ി$
അ ിെ! ~NാFിീ0L.
21 ആാ !ിB) Hെ[േC*ാ; ǌാ. !ിBെ1ം !ിB8െC
\o\3ിെ1ം ോി /UിSം എ$ Yo അെ/
ആi ി[ി ൈ/ െ[pി.
22 ോേ òം അെ+ ിÎH!ം ി¿ീി ാ0L,
ോേ Rw ©ി[L ംX/ം _ീി2ി#$.
23 എീിെ+ VAാം KOYിെK Fെ1ം 7; !െéെC
!ാ ാ{ീ/ിെ+ F8ം ോേ Rിെ+ Cിി 10$.
24 അ!g/ം ോേ Rw െ+ േdാ/&ാേ/ാp: ǌാ.
/ിS$;എAാ ൈം !ിBെ1 °0ിFം ഈ
േL!ി$ ാ. അÍാdാിേ!ാpം ി wdാFിേ!ാpം
ാേFാിേ!ാpം
ംെbs േേS ൊ7ോം
െbം എ$ Yo.
25 ൈം !ിBെ1 °0ിSോ) !ിB) എെ+ അJിെ1
ഇിെC!ി$ ൊ7ോേNെ$ Yo ോേ Rw
ി¿ാേFെ1െFാ7
ം െbvി.
26 ോേ Rw ©ി[L >-!ാി /ി. അ0 അ$
»a<0Éം ഇ; അെ! ി¿ീി ഒ# െ[3ിി െ.

ം െbvി26 ോെK !ീ
6 !ിെ+ അ[. !ിെAെFാ7
ോി അെ! അCS എ$ RYോ. ി.
7 അBെ! ോേ Rw അ[െ! അCSാ. ൊി; RYോെ+
à &ാ#ം ോിKിാ/ി8ം
8 ി¿ീംേിെK ZാNി8ം ോേ Rിെ+ \pംം
ഒെFം അെ+ േdാ/&ാ#ം ിÎH!ം അേ!ാpMെC
ോി; B8െC \o\3ിെ1ം ആpാpെ1ം ാ:ം
അ0 േaാെ. േL ിേ3ോി
9 /ËB8ം \ ി/ാ88ം അേ!ാpMെC ോി; അ6 എ:ം
Kി M3ാി#$.
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