ഇോ
1

1

ഊ േ  ഇോ എ േോ
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01ാം 2

ഒ ി ം ൈ
01ാ= േJാ >െS
+ിhിിO !ിiാ െU; അ െS R)MിO
ാMാ%ം െU.

7

േJാ ാMാേ!ാ8: !ീ എ ിെS!ി 
എ േUാ ിkി ാMാ േJാ ോ8:
ǌാ m3ിിO ഊSാSി n7ിkിo 
എM7ം ^_.

9

10

േJാ ാMാേ!ാ8: എെK ാ!ാ
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ഇോ
5

!ിെK ൈ !ീ)ി അ െK അി>ം 3ാം:ം ഒ
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y6$ാO എെ+ ഏbൊs എNി%? എ!ി]
|SിWാ yF ഉാി+െNി?

13

ǌാ ഇേWാY ിS ി3ി]3ാി; ǌാ
ഉ^Eി ിാNി uാി]3ാി.

14

EY] ഏാN!ി ാEY ി
m7ാ4ാQ1ാേ7ാ8ം 3ി3ാേ7ാ8ം അ ാ,

15

!C+7ാി I' !EY െ ിൊ\
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18

ഇാ, I ാ1ാ7ി*ം അ  ിIാ3ിf; െK
}1ാ7ി*ം അ  |Dം ആേ7ാി].

19

ആ< qMിO!ി അ  !ിെ+ ി8 ി]ം;
ഏ6ാ3േMി*ം ി1 !ിെ+ ൊ8ിf.
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ൈ MിെK ോ7IEY എെK േ!െ7
അി!ി7+ി7ി].

 േ

4

ം

20
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എെ+ 'െW8.

15

ആാO ǌാ െǌQി]F>ം ഈ
അിµSെMQാY 37:ം ി7െ8].

16

ǌാ അ6ിി7ി]; എേ+]ം
4ീ ിkി7ിQിf; എെ+ ിേSേ3; എെK
4ീ ാFം ഒ Iാം 3ാ03േfാ.

17

3= െ! !ീ B 3ാേQിം അ െKേ3O
pqിെ േQിം

18
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അh7E#ിO ഉfാോ:ം !ിെ^]ം.

22

!ിെ+ ]+ = F h7ി]ം; q1ാെS
RSാ7ം ഇfാൊ|ം.
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!ീ െM Fy^ോ8 േUാ ിQ; അ െS
ിാQ1ാെS അേ!I Fം wJി5ൊY.
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എെK $Sം s^^>ം; എെK
3േ!ാ !MിO ǌാ ംാ7ി]ം.

16

ǌാ ി#ിkിo അ  ഉM7ം അ#ിാ*ം എെK
അേT േY]ം എ ǌാ ിIിQിf.

17
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!ി+ാ\Y 3= െK 4ീ ാFം ോെFോ?
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അs ഔSൊ\ ംോെF>ം ഇ7െ
^ാÅ+ /െ!േWാെF>ം S ോ|.
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േ+, 3SEി 7ാ dം ോ|+ിyെC

22

ǌാ അiം ആIിേQി !ീ 3ിാQി
എെ+ ിo3ാേ^േ3.

12
11

1

2

3

അി !3ാ !ാ ോ= ഉM7ം
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അ =]ം ോേgാ|ം; uാെ! ി8+േ0
അ =]ം u ാ.

1
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'Tം Uിേ!ാ]+ിfോ?
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18

7ാ4ാQ1ാ= ിkിെ! അ6ി]; അ െS
അെ7] < െo.

13

!ിEY 3ാി7ിWി ; ǌാ ^_ൊെ);
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ംോെF>ം ഇ7ി].

/ അ7ിk

1

ീ u ിk 3%  അiാ> %ം
qÊ=d%ം ആ|.

2
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അ = എെK െUി)MSി]; അ = എ!ി]
ിേ7ാh3ാി R)ം R8.

11

ൈ ം എെ+ അ'(െK QO ഏiി];
q1ാെS ിO എെ+ അെW8.

12

ǌാ ൈI73ാി ിkി; അ േ!ാ എെ+
Uെ5#_; അ  എെ+ ിS7ി] ിSി5
=#_; എെ+ !ി] FാQാQി !ി=
Mിി7ി].

21

22

23

16

 േ

10
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അ െK അEY എെK tbം ീ/; അ 
ആ 7ിQാെ എെK അN='ാBEെ# ി#=]ം;
എെK ിMെM !ിF ഒ6ി5#>.

14

31

അ 
ാ4MിO ആിQs; അs
I n!േ0; അ െK uിFം ാ4ം
േ+ ആി7ി]ം.

അ  എെ+ ഇSിkിSി5 =]ം;
3fെ!േWാെF എെK േ!െ7 ാ>.

15

ǌാ 7o എെK IQിേ1O R)ി+ി, എെK
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െ ീിിO അ െK േ= ഇfാാ|ം.

18

അ െ! െ #ിk!ി ഇ)ിേF] ിി8ം;
mFMിO!ി അ െ! ഔSി5#>ം.

19

അEെ!ി7ിെQ എെK u ാ എ ിെS? ആ=
എെK u ാെ ാം?

I4!MിO അ  0േ!ാ ൌ0േ!ാ
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T3 അbോാി7ി]+െEെ!?

14

അ െK ആJാ7ം അ െK |SFിO 7ി3ി5
അ െK ഉിO =W ി3ാിMീം.

5

എെ+ േ!ാQി ¤3ി5ോ| ി ; ൈൊ\
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^Wി]+ ി=ോെF>ം ആ|.

19

ൈ ം അ െK അÁ ം അ െK 3QYQാി
ംwJി5െ ]; അ  അs
അ%' ിേQി അ  േ+ 7ം
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അ !ിO അം െ^Wി]ം.

25

അ  ^ിkിo അs അ െK േ JMിO!ി
^ . 3ി+ y! അ െK ിMMിO
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അ3ിെK ോ7IEY അ =]ം
7ിUyേfാ.

18

െ Mിേ1O അ = േ BMിO ൊേgാ|;
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അ െK ൈ ിá=WെM |
Mിെ#kി7ി].

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..

ഇോ
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ൊേgാ|. അ െK F!ി അs
അ െ! ാDിQ#>.

18

 ി6MിെK>ം V$ിെK>ം േ= 3ി\േ
േ ാ; ®ാ!MിെK ിF y#ി*ം
 ിേfാ.

22

ൈ ം ആ 7ിാെ അ െ! എe; xQിO
!ി UാSിേWാ| ാ അ  േ!ാ].

19

RിെF ä7ാBം അിേ!ാ8 ഒ]+ിf;
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$ം ൊ8MാO അs ിo+f; അിെK
ിFാി െ ി ¶QിെQാ8Qാ<3ിf.

16

ഔീ=ൊേ+ാ ിFേ^ി േBാേ3 േ3ാ
!ീF7Æേ3ാ ഒം അി ഈSാ|+f;

17

I=d:ം ãSി:ം അിേ!ാ8 ഒ]+ിf; $ം
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|<$ാ)ിO അ = <; ¶ >െS ീെ6 അ =
ഒ+ി5R8.

13

!ി]3ാ^ാ െK അ%wJം എെK േ3O ;
ിh >െS [ െM ǌാ േNാം ൊ\
ആ=]ം3ാ^ാQി.

8

അ = േ'ാ1ാെS 3Q# , !ീU1ാെS 3Q# ;
അ െ7 േ !ി U )ിൊ\
അSിേkാSി].

14

ǌാ !ീിെ h7ി5; അs എെK ഉ8Wാി;
എെK ! ാം ഉM7ീ:ം FWാ:ം
ോെFാി.

9

ഇേWാേ6ാ ǌാ അ െS ാ)ാി7ി];
അ =]ം 6െnാfാിMീ=+ി7ി].

15

ǌാ |S ¾ം ySN ാ*ം ആി.

16

7ി1ാ=]ം ǌാ അW!ാി; ǌാ
അ^ിാM െK
Jാ7ം 7ിോhി5.

17

!ീിെ) െK അW ǌാ =; അ െK
fി ഇSിO!ി ഇ7െ ^ിെk8.

18

എെK R)ിOെ 5 ǌാ 37ി]ം; േJാO
TിെേWാെF ǌാ ീ=ാ>ോെS ഇ7ി]ം.

19

എെK േ = െ േMാ#ം S=െU; എെK
ൊCിേ1O 3_ 7ാാ=]ം.

20

എെK 3JIം എ+ിO kാി7ി]; എെK
ി എെK ിO s| എ ǌാ ^_.

21

3% = ാMി എെK ാ] േY]ം; എെK
ആേFാU! േYWാ 3ിാി7ി]ം.

22

ǌാ ംാ7ിkേം അ = 3ി\ിf; എെK
െ3ാ6ി അ െSേ3O ഇDിb ീ/ം.

23

3െ6] എ+ോെF അ = എ!ിQാി
ാMി7ി]ം; ി1െ6െQ+ോെF അ =
ാgി#=]ം◌ം.

24

25

30

 േ

18

1

അ = !ി7ാെW)ി7ി]േCാY ǌാ അ െ7
േ!ാQി nി7ിി8ം; എെK ycuാ ം അ =
3EിQ>3ിf.
ǌാ അ െS 6ി ി7െ8 F !ാിo
ഇ7ി]ം; ൈ! Jി!ാ
7ാ4ാ ിെ!േWാെF>ം ഃcി1ാെ7
ആIിWി]+ െ!േWാെF>ം ǌാ ി]ം;

ഇേWാേ6ാ എ+ി*ം uാം |^ = എെ+
േ!ാQി Uി7ി]; അ െS അW1ാെ7 എെK
ആ)ി R)MിെK !ാØേ#ാ8RെS ആ] ാ
ോ*ം ǌാ !ി7ി]3ാി.

2

അ െS ÝDംൊ\ എ!ിെQ uോ4!ം?
അ െS ൌ !(ി !ി5ോേfാ.

3

²aിyoം ി£ംൊ\ അ = െ3Fിി7ി];
! MിെK>ം !ി=!േ MിെK>ം ഇ)ിO
അ = 7 !ിFം Sി5ാ.

4

അ = |<$ാ)ിO 3OUീ7 ^ി]; ാoി6¿
അ =]ം ആJാ73ാി7ി].

10

അ = എെ+ അെ^5 അ!ിF]; എെ+
\ s£ ാ $ി]+ിf.

11

അ  െK < അ6ി5 എെ+
Õേ#ിWിksൊ\ അ = എെK yCിO
Sിാ@ അ5 ി)ി7ി].

12

F'ാB !ീU7ി എ/േ+b എെK ാO
ഉ; അ = !ാ3ാ=ÎEെ# എെK േ!െ7
!ി7.

13

അ = എെK ാെ !ിWി]; അ = േ+
sD = ആി7ിെQ എെK അാMി+ാി
3ി].

14

ി ാ7y s^ ിORSി എ+ോെF അ =
ആ±3ി5 ; ഇSി ിെK !8 ിO അ = എെK
േ3O ഉ\<.

15

ോ7IEY എെK േ!െ7 ി7ിി7ി];
ാbോെF എെK 3JIെM ാDിQ#>;
എെK േT3:ം േ3ംോെF S ോ|.

16

ഇേWാY എെK uാ എെK ഉിO
¶ിേWാ|; qാFം എെ+ ിSിkി7ി].

17

7ാ0ി എെK അിെ# s#െk8#>;
എെ+ Sി5ാ+ = ഉ^¿+s3ിf.

18

ഉwFMാO എെK ം ിª3ാി7ി];
അ$ി>െS /ോെF എേ+ാ8 Dിി7ി].

19

അ  എെ+ െU#ിിO ഇ)ി7ി]; ǌാ
ൊSി]ം Uാ7Mിം sF 3ാി7ി].

20

ǌാ !ിേ+ാ8 !ിF ി#ി]; !ീ ഉM7ം
അV+ിf; ǌാ എ/േ+b !ിF]; !ീ എെ+
s^ി5േ!ാ]+േ>.

21

!ീ എെK േ!െ7 å7!ാിMീ=+ി7ി]; !ിെK
eെS (ിാO !ീ എെ+ ീ ിWി].

22

!ീ എെ+ ാDി ^ Dി ഔSി];
ൊ8$ാDിO !ീ എെ+ FിWി5#>.

23

37MിേF]ം F4ീ ിVം െU േU+
ീ)ിേF]ം !ീ എെ+ ൊ\ോ|െ3 ǌാ
അ^ി>.

24

എ$ി*ം ീ/േCാY ൈ !ീoിfോ?
അാMിO അs !ി3ിMം !ിF ി#ിQിfോ?

25

qാFം +  േ ി ǌാ
7ി)ിfോ? എ#ി  േ ി എെK 3!
!ിkി)ിfോ?
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 േ

19

ം

26

ǌാ !െ1] േ!ാQിി+േWാY ി1 
െ #ിkMി+ാി ാMി+േWാY ഇo .

16

7ി1ാെS ആwJം ǌാ ySQിെ$ിF ,
ിh >െS ¾ ǌാ TീിWിെk$ിF ,

27

എെK |SO അ37ാെ ിെ#]; qാFം
എ!ി] +ി7ി].

17

അ!ാ അംം ൊ8Qാെ ǌാ !ി5
എെK ആJാ7ം 6ിെk$ിO -

28

ǌാ <M !ാി !S]; െ ിO
ൊfാ%ം. ǌാ 'ിO എ/േ+b
!ിF ി#ി].

18

ാF ംyO ǌാ അW എ+ോെF അ െ!
#=>ം 4!ിksyO അ െ#
7ിാFിQ>ം െUZ േfാ -

29

ǌാ |<Q1ാ=]ം േJാ 7%ം
ഒ)WTിY] R)ാ#ി>ം ആി7ി].

19

ഒM 3ിfാെ !ി5ോ|+ോ 7ി
Wിfാെ ഇ7ി]+ോ ǌാ ിo

30

എെK IÕ < ൊ#ി_ ീ/; എെK
അി ഉ¼ംൊ\ 7ിി7ി].

20

31

എെK ി+7!ാ ം ിFാ3ാ>ം എെK |6æ
7kFാ>ം ീ=+ി7ി].

അ െK അ7 എെ+ അ%wJിkിെf$ിF , എെK
ആ8VെS േ7ാ3ംൊ\ അ  |#ി=
3ാ^ിിെf$ിF ,

21

) ാിOQO എ!ി] Jാം ിo ǌാ
അ!ാെK േ!െ7 ോEിെ$ിF ,

1

2

22

ǌാ എെK ¾3ാി ഒ !ി3ം െUZ; ിെ+
ǌാ ഒ ! െ േ!ാ]+െEെ!?

എെK 4ം ോYFിO!ി ീ6െ); എെK
eെS ഏ£ ിoോെ).

23

എ+ാO േ3FിO!ി ൈ ം !F|+ ഔJ7ി>ം
ഉ7MിO!ി =H( + അ ാ:ം
എ?

ൈ ം അk ി എ!ി] '$73ാി;
അ െK ഔ+ ം!ി3ിMം എ!ി]
ആ ിfാൊി.

24

ǌാ ൊ എെK 73ാQിെ$ിF ,
$േMാ8 !ീ എെK ആം എ
^_െ $ിF ,

25

എെK h!ം #െ7ാി7ിQൊ\ം എെK ൈ
അhിം Cാ ിkി7ിQൊ\ം ǌാ
േNാി5െ $ിF ,

3

!ീിെ)  അാ:ം ÃvMിQാ=]ം
ി3fോ?

4

എെK 6ിെ# അ  ാ+ിfോ? എെK
ാFSിെ#ൊെQ>ം എ¾+ിfോ?

5

ǌാ SMിO !Sെ $ിF , എെK ാO
nെ!] ഔSിെ$ിO -

26

ൈ ം എെK 73ാ= അ^ിേി ഒM
0ാിO എെ+ ¶Qിേ!ാ]3ാ^ാെ) -

°7  uാി]+ോ Uà ോ'ോെS
B3ി]+ോ ിo

27

എെK [ ം ¦§3ാി ീ7ിQെW8>ം
എെK ാി എെK െ tംിQ>ം
െUZെ $ിF ,

28

അs ! ാാhി1ാ= ിTിേQ\+ |Dം അെ0;
അി!ാO ഉ7MിെF ൈ െM ǌാ
!ിേhി5 എ 3േfാ.

29

എെK ൈ 7ി>െS !ാMി$O ǌാ
േNാിQോ, അ െK അ!=Mി$O ǌാ
!ിB#ിQോ െUZ എ$ിF --

30

അ െK uാ!ാം ഇÇി5 ǌാ ാം െUാfി
ാം െU ാ എെK ാെ ഒ7ിQ*ം
 ിkി)ിf--

6

7

എെK ാFSി 6ി ിo 3ാ^ിെ$ിF , എെK [ ം
എെK dി ിS=െ $ിF , f ^>ം
എെK ൈR Dിെ$ിF ,

8

ǌാ ിെks 3െDാM ി+െ); എെK
Nി] 2F!ാം ' ിQെ).

9

എെK [ ം ഒ ീി$O ¤3ി5ോെ$ിF ,
Roാ7െK ാിOQO ǌാ ിി
എ$ിF ,

10

എെK 'ാ7 3െDാM 3ാ: ൊSിQെ); അ! =
അ VെS േ3O |!ിെ).

11

അs 3Jാാ3േfാ, ! ാാhി1ാ=
ിTിേQ\+ |D3േ0;

31

അ െK േ3െQO 3ാംം ി x´ി 7ാM =
ആ=

12

അs !77 Nം JിWി]+ ീാ|; അs
എെK അ%' ം ഒെQ>ം !ി=çF3ാ]ം.

32

13

എെK ാേ!ാ ാിോ എേ+ാ8 ാ ിkിo ǌാ
അ െS ! ാം ിQ#െ$ിF ,

എ+ിEെ! എെK RSാ7MിെF ആVY
^ിെf$ിO -- 7േ ി െ ീിിO
7ാWാ=േQി +ി)ിf; 6ിോQ ǌാ എെK
ാിO s^ൊ8--

14

ൈ ം എ/േ+F]േCാY ǌാ എ െUeം?
അ  ¨=ി]േCാY ǌാ എM7ം
^>ം?

33

ǌാ ആ ാ3ിെ!േWാെF എെK Fം!ം 2Sി എെK
അÁ ം 3ാ=HിS 3െ^5െ െk$ിF ,

34

3Jാ ാ7െM $ിQൊ\ം ംQാെS
!ി¨ എെ+ ¤3ിWിQൊ\ം ǌാ ാിFി
^Mി^Eാെ 3ിാി എ$ിF --

15

B='MിO എെ+ ഉ ാQി !fോ
അ െ!>ം ഉ ാQിs? ഉ 7MിO ǌEെ#
!ി= ിks ഒM!fോ?
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അോ, എെK $Sം േY]+ 
ഉാിെ $ിO ൊാി!- ഇാ,
എെK ഒ£! =H( എ!ി]M7ം
!F|3ാ^ാെ). എെK uിോBി എ/ി
അ! ാ േ7c ി)ിെ$ിO ൊാി!

ം

12

!ിEY ^ി ǌാ aൊ8;
ഇോി ോhം  ാേ!ാ അ െK
െ3ാ6ിY]M7ം ^ ാേ!ാ !ിE#ിO ആ3ിf.

13

ǌEY ®ാ!ം \ിSിkി7ി]: 3% !f,
ൈ 3േ0 അ െ! 4ി]ം എ !ിEY
^s.

36

അs ǌാ എെK t3FിO Jി]3ാി; ഒ
3|S3ാിo അs അി>3ാി.

14

37

എെK ാFSിVെS എdം ǌാ അ െ!
ോhിWി]ം; ഒ u എ+ോെF ǌാ
അ േ!ാ8 അ8]ം.

എെK േ!െ7fേfാ അ  െK െ3ാ6ിെ#
uോBിks; !ിEVെS U!EYൊ\ ǌാ
അ േ!ാ8 ഉM7ം ^>3ിf.

15

38

എെK !ിFം എെK േ!െ7 !ിF ി#ിQോ
അിെK ഉ6kാ*Y ഒ+ി5 7ോ
െUZെ $ിF ,

അ = 7ി¤3ിkി7ി]; ഉM7ം ^>+ിf;
അ =]ം ാ] y)ിേWാി.

16

അ = ഉM7ം ^ാെ െ <െ !ിF]; അ =
ംാ7ിQാXാO ǌാ ാMി7ിേQേ3ാ?

17

എ!ി] ^ ാ%s ǌാ%ം ^>ം; എെK
അ'ിuാം ǌാ u ാ ി]ം.

ോCി 7ം ാ7yം  Mി 7ം
#>ം yെ#5 #7െ). (ഇോിെK U!EY
അ ാ!ി5.)

18

ǌാ െ3ാ6ിYൊ\ ിEിി7ി]; എെK
ഉിെF ആ©ാ: എെ+ !ി=ìി].

19

എെK ഉം അെS5െ k ീ_ോെF ഇ7ി];
അs ി sMിYോെF ൊo
3ാ^ാി7ി].

അEെ! ഇോ !ി]േ+
!ീി3ാ!ാോ+ിsൊ\ ഈ 2
അ േ!ാ8 ാ ി]+s 3ിാQി.

20

എെK ി ിqം ീേ7ി ǌാ ംാ7ി]ം;
എെK അh7ം s^ ഉM7ം ^>ം.

21

ǌാ ഒMെK>ം Tം ിSിQിf; ആേ7ാ8ം
ycÖി ^>3ിf.

22

ycÖി ^ ാ എ!ി] അ^ി_RSാ; അEെ!
െUാO എെK «qാ: TMിO എെ+
!ീQിQ#>ം.

1

എ$ിേFാ ഇോേ, എെK 'ാം േoൊY;
എെK F ാ]Vം aി5ൊY.

2

ഇാ, ǌാ ഇേWാY എെK ാZ^]; എെK
ാിO എെK !ാ: ംാ7ി].

3

എെK U!EY എെK ഉിെF േ!= ഉk7ി]ം.
എെK അh7EY അ^ി>+s അ 73ാ=3ാി
u ാ ി]ം.

4

ൈ MിെK ആ©ാ: എെ+ íqി5; =
H(െK Iാം എ!ി] 4ീ െ! .

5

!ി!] 6ി>െ3$ിO എേ+ാ8 uി ാ ിQ;
+a!ാി എെK yCാെ !ിൊY.

39

40
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20

1

2

ിFൊ8Qാെ ǌാ അിെK ി#:
ിോ അിെK ഉS3QാെS uാ
ോ| ാ ംBിാ]ോ െUZ എ$ിF ,

1ാ=

അേWാY 7ാം ംMിO ê !ാ ^േcFിെK
3 എFീë ിെK ോം 4IFി5;
ൈ െMQാY െ+Mാ !ീീ7ിksൊ\
ഇോിെK േ!െ7 അ െK ോം 4IFി5.

3

അ െK 2 േJി1ാ= ഇോിെK |Dം
െ#ിിWാ Q ഉM7ം ാാXൊ\
അ െS േ!െ7>ം അ െK ോം 4IFി5.

4

എ+ാO അ = െ+QാY uാy 7ാൊ\
എFീë ഇോിേ!ാ8 ംാ7ിWാ ാ3ി5.

5

ആ 2 1ാ=]ം◌ം ഉM7ം y)ിേWാി എ
ിo എFീë ിെK ോം 4IFി5.

6

അEെ! ê !ാ ^േcFിെK 3 എFീë
^െെN+ാF : ǌാ uാം |^ %ം
!ിEY va1ാം ആ|; അsൊ\ ǌാ
$ി5, അ'ിuാം ^ ാ s!ിിf.

7

uാം ംാ7ിQ>ം ോhി ം ®ാ!ം
ഉേ ിQ>ം െUെ) എ+ിEെ! ǌാ
ിUാ7ി5.

33

8

എ+ാO 3% 7ിO ആ©ാ:േfാ; =
H(െK Iാം അ =]ം ിേ ം !F|.

6

ഇാ, !ിെ+േWാെF ǌാ%ം ൈ Mി  ;
എെ+>ം 3¾ൊ\ !ി= ിkി7ി].

9

uാം െU+ 7േ0 ®ാ!ിY എ+ിf;
va1ാ7േ0 ! ാോhy = എ3ിf.

7

എെK 'ീി !ിെ+ 'െW8ിf; എെK
!ം !ി!] 'ാ73ാി7ിQ>3ിf.
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അsൊ\ ǌാ ^>+s: എെK ാ]
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34

1

എFീë ിെ+>ം ^െെN+ാF :

2

®ാ!ിേ#, എെK U!ം േYWി ;
ി Iാ1ാേ7, എ!ി] െU ി ി .

3

അdാR ആJാ7െM Uിേ!ാ]; െU ിോ
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എ+ിEെ! ഇോ ^_ േfാ.

7
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അ െ! ആ ിോSNം 7ിോhിkാO ൊാം.

37

അ  െK ാേMാ8 ോJം േU=]ം;
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uിോBി>െS േ!െ7 അിെ! !ിോBി].
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iി].

17
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7ാ0ിെ !ീ ാംTിQs.

9

Tി3FMിO!ി ൊ8$ാbം
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ൈ MിെK അ¯Eെ# UിNി5ൊY.
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െ+ിQാbൊ\ m3ി അ!Eാി7ി]േCാY
!ിെK Mി »8ാ|+s എEെ!?

13

18
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അ േ!ാ8 എ ^േെ3 ǌEY]
ഉേ ി5 7ി; അാ7ം!ി3ിMം ǌE#Y
] ഒം u ാ ിWാ 6ി ിf.

14

19

അs yെ] ീ6ിെF അ7RോെF 3ാ<;
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ഇോ

ം

33

ആാMിെF !ി3Eെ# !ീ അ^ി>േ ാ?
അി m3ിേ3* Iാhീ! !ി=dിQാേ3ാ?

13

ഒ)WTി ഉfി5 Uി^| ീ`; എ$ി*ം
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എ+ോെF ാി! ം ാി]; െK uÆം
=3ാേgാ|െ3 'െW8+ിf.

17

ൈ ം അി ®ാ!3ിfാാQി ിേ ം
അി !¹ീo3ിf.

18
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േ4ം u'ാ :ം h7ി5ൊY.
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അ െ7 ഒെQ>ം ൊSിിO 3െ^5െ ];
അ െS ycEെ# 3^ ിS ി5#.

14

അേWാY !ിെK Fൈ$ !ിെ+ 7Tി] എ
ǌാ%ം !ിെ+ #ാി5 ^>ം.

15

ǌാ !ിെ+േWാെF ഉാQിി7ി]+
! ീJyേfാ; അs ാ#െേWാെF ി.

16

അിെK (ി അിെK Sിuേ ം അിെK
Fം DിെK 3ാംേി#ി*ം ആ|.

17

േ
ാsF 3ാ െK ാO അs ആo;
അിെK sSിെF ǌ7ÈY RSി
ിി7ി].

18

അിെK അിY െUÈ|6OോെF>ം
എY ഇ7ിC6ിോെF>ം ഇ7ി].

19

അs ൈ MിെK íqി#ിO uhാ!3ാ>s;
അിെ! ഉാQി  അി ഒ ാY
ൊ8Mി7ി].

20

ാoABEെ#ാെQ>ം #ി]+ിS3ാ =HEY
അി ീ ി#ി].

21

അs !ീ=3ിെK t )ി*ം ǌാE>െS
3^ ി*ം Us£!ിFം ിS].

22

!ീ=3s !ി6Oൊ\ അിെ! 3െ^];
ോ)ി$െF അF7ി അിെ! tDി !ിF];

23

! ി  ിൊ/ിാ*ം അs ¤3ി]+ിf;
ോ=¥ാ അിെK ാിേF] UാSിാ*ം അs
!ി='3ാി7ി]ം.

24

അs േ!ാQിെQാി7ിെQ അിെ! ിSിQാേ3ാ?
അിെK 2QിO = ോ=Qാേ3ാ?

1

3Jാ!±െM »Fിo ിSിQാേ3ാ? അിെK
!ാR <ൊ\ അ3=Mാേ3ാ?

2

അിെK 2QിO < ോ=Qാേ3ാ? അിെK
അിO ൊV SMാേ3ാ?

10

അിെ! ഇ#] ാ Q 7!ിf; ിെ+
എേ+ാ8 എി=!ിF]+  ആ7?

11

ǌാ 3SQിെQാ8േQി എ!ി] yÈ R)ി
+ാ7? ആാMി ീെ6>ൊെQ>ം
എെKfോ?

12

അിെK അ  Eെ#>ം 3Jാ(ിെ>ം
അിെK േUെFാM ªെM>ംDി ǌാ
3ിാി7ിQിf.

13

അിെK ^ôWാം ഊ7ാ|+ !ാ7? അിെK
ഇ7)!ി7Wfി+ിSിO ആ= െUം?

14

അിെK ycെM | ആ= s^]ം? അിെK
fി tbം 'ീം ഉ\.

15

െUsCO!ി7 അിെK
y<Qി അെSkി7ി].

16

അs ഒേ+ാെSാ Dിി7ി]; ഇSിO
ാbSQിf.

17

ഒേ+ാെSാ േU=+ി7ി]; േ =
െW8MിµSാ dം  ിO Dിി7ി].

18

അs sÂേCാY െ #ിkം 3ി; അിെK ¾
ഉിെK dി3ോെF ആ|.

19

അിെK ാിO!ി ീWNEY
ീെWാ7ിY െ^ിQ>ം െUe.

20

ിെ#]+ FMിO!ിം +
ോ)£fിO!ിം എ+ോെF അിെK 2QിO
!ി  ^െW8.

21

അിെK Iാം !O 4IFിWി]; അിെK
ാിO!ി 4IാF ^െW8.

22

അിെK /MിO Fം ി]; അിെK
yCിO !ി7ാ ÛMം െUe.

23

അിെK 3ാം Y  ിO Dിി7ി];
അ ഇ#ിേWാാ dം അിേ1O
ഉെ^kി7ി].

24

അിെK [ ം ോെF ഉ^£s
ി7ിfിെK അSിQോെF ഉ^£s േ+.

ം'3ാ|; അs yെ 5

^െW8>ം
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25

അs ൊ¿േCാY FാFിY േSി]; 'ം
േJs ാിo അ = 7 7ാീ.

26

ാYൊ\ അിെ! എി=]ം+s അാa ം;
|Nം, അം, േ O എ+ി ൊ\ം ആ ിf

27

ഇ7ിCിെ! അs ൈ േQാOോെF>ം ാºെM
 ിk 37ംോെF>ം ിUാ7ി].

28

അം അിെ! ഔSിQിf;  ിQ അി
ാ#Sിാി7ി].

29

B അി ാ#SിോെF ോ; േ O Uാ8+
ഒk േ)ിo അs Uി7ി].

30

അിെK അേhാ'ാBം 2=k>
ഔoംോെFാ|; അs െU#ിേ3O
fിMSിോെF Fി>.

31

FെMേWാെF അs ആ6ിെ ിെ#Wി];
yെM അs ൈFംോെFാQിMീ=]ം.

32

അിെK ി+ാെF ഒ ാ 3ി; ആ6ി
!െ7ksോെF ോ.

33

m3ിിO അി sF 3ാിെ)ാം ഇf; അിെ!
'3ിfാMാി ഉാQിി7ി].

34

അs ഉ+3ാ>ിെ!ൊെQ>ം
േ!ാQിQാ; 3 ിk 4QYെQfാം അs
7ാ4ാ ാി7ി].

1

അി ഇോ േJാ ോ8 ഉM7ം ^s:

2

!ി!] F:ം 6ി>െ3ം !ിെK ഉേ¥െ3ാം
അാa 3െfം ǌാ അ^ി>.

3

അ^ി:RSാെ ആേFാU!െ 3
^ി5#>േ+ാ7ി !ാ7? അEെ!
എ!ിQ^ി_RSാ dം അ¯േ3^ിs ǌാ
ി7ിk^ിാെ ^_ോി.

4

േYേQേ3; ǌാ ംാ7ി]ം; ǌാ
!ിേ+ാ8 േUാ ി]ം; എെ+ wJിWിേQേ3.

5

ǌാ !ിെ+]^ി5 ഒ േY ി 3ാ0േ3
േ)ി; ഇേWാേ6ാ, എെK dാO !ിെ+
ാ.

6

ആാO ǌാ എെ+Mേ+ െ <
ൊSിി*ം Uാ7Mി*ം ിS അ%ി].

7

േJാ ഈ U!Eെ# ഇോിേ!ാ8
അ#ിെkേം േJാ േ3ാ! !ാ
എFീിേ!ാ8 അ#ിെks: !ിേ+ാ8ം !ിെK
7\ േJി1ാേ7ാ8ം എ!ി] ോം
4IFിkി7ി]; എെK ാ!ാ
ഇോിെ!േWാെF !ിEY എെ+]^ി5
ിJി3ാs ംാ7ിkി)ിf.
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8

ആാO !ിEY ഏ/ ാ#െ>ം ഏ/
ആoൊDെ!>ം എെK ാ!ാ ഇോിെK
അ8QO ൊ\െU !ിEY] േ ി
േJാ3ാBം 6ിWി ; എെK ാ!ാ ഇോ
!ിEY] േ ി uാ=ി]ം; ǌാ അ െK
ycം ആ 7ി5 !ിEVെS 2§െ] Q dം
!ിEേ#ാ8 െUാി7ി]ം; എെK ാ!ാ
ഇോിെ!േWാെF !ിEY എെ+]^ി5
ിJി3ാs ംാ7ിkി)ിfേfാ.

9

അEെ! േ3ാ! !ാ എFീം J !ാ
ിO ാം !3ാ !ാ ോം െU
േJാ Eേ#ാ8 iിksോെF െUZ; േJാ
ഇോിെK ycെM ആ 7ി5.

10

ഇോ െK േJി1ാ=]ം േ ി uാ=
ിkേWാY േJാ അ െK ിി] േ' ം
Mി yെC ഉാി+ൊെQ>ം േJാ
ഇോി ഇ7)ിാി ൊ8.

11

അ െK FേJാ 71ാം േJാ 7ി3ാം
yെC അ  7ിUy െ7ാെQ>ം അ െK
അ8QO  അ െK ീ)ിO അ േ!ാ8RെS
'Tം 6ി5; േJാ അ െKേ3O
Mിി+ Fഅ!=െM>ം |^ി5
അ = അ േ!ാ8 Jാം ാി5 അ െ!
ആIിWി5; ഔേ7ാM%ം അ  ഔേ7ാ
ൊ !ാ :ം ഔേ7ാ ൊ േ3ാി7:ം
ൊ8.

12

ഇEെ! േJാ ഇോിെK ി ാFെM
അ െK y ാFെMQാY അhിം അ%wJി5;
അ  ി+ാFാി7ം ആ8ം ആ^ാി7ം ഒ):ം
ആി7ം ഏ= ാ#>ം ആി7ം െ@/>ം
ഉാി.

13

അ  ഏ/

14

2M Y] അ  െ3ീ3ാ എം
7ാ3െM Y] െീാ എം
2+ാ3M Y] േെ7 -JõÕ എം േ=
ി#ി5.

15

ഇോിെK 0ി3ാെ7േWാെF ൌ¨7 y
ീY േ െM¿ം ഉാി+ിf; അ െS
അW അ െS േJാ 71ാേ7ാ8RെS അ =]ം
അ ാം ൊ8.

16

അിെKേം ഇോ òDി!ാis ം Í7ം
4ീ ിkി; അ  3Qെ#>ം 3QVെS 3Qെ#>ം
!ാ* Fy^ോ#ം \.

17

അEെ! ഇോ va%ം ാFÊ=d%3ാി
37ി5.

01ാം 2

0ി3ാം ഉാി.
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