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ിാേിോ !ി".
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േ>ാി". അി; അ1 : അേ, ǌാ1 അ5ി);;
ിKL ി ാിി?ി1 എ; /5V.

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..

ാാാാ : 

ാം

ം.

4
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ിാേ+ാാിോ !ി".
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െfംൊi ി5V.

9

അKെ ിാേ+ാാ$ െmാാാ$ം
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അെ ി(ി":Oിിി7;.
അി; എീാ: ǌാ1 േി"ി7A
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അL െ' kOാിോ : െ* sിാി
,*െ* *;േ/ാMA ഈാL ിാോ:
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@ി".

30

എAാ+ ാെ' അ~ ോാh, ിെ'
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അ ി;)ം േി?ിU)ം െ>Qം എ;
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ോ7ി1 ; ǌാ1 ആ(" അെ /ി*ി?ി7ം
എ; അ1 @ി". അ1 ോvാി+ ഉെ ;
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\7 അാ/ാ(Oി+ േ/ാാം; അ െ~
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അാ േ~ാ ഇെoC എെq; ǌാ1
/5Vാം; ാം ിAിിUാM; എ;
അ അ5ിIിe: അ /JhOി+ ി;
5_:ം; അേ?ാL \7 അെ ീോെ*
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ി5Iി:;; 23ാ *Kി; ിം
ാാിെ അ5ിി".

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..

ാാാാ : 

ം.

േ

9

ം

16

അKെ ം 5െ?e അാം/ാ(ം ൊfിe.
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ാാ$ ാേിോ : ഒ: ~ാം
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^*ം ോYി?ി?ാ1 െ>;.

4

5

6

അേAം ാാ$ ൈ :െ' ാUാാ
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ീ െ>; അോ : ി7 ിPാിe
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ോ ഇgാം അ:(ിെQ;; ǌാ1 ിെA
ോ)െ* ാ ിാേി; ാാാിe
അkിേം െ>oിി7;.

7

എെ' ാ3ാാ gാ>3ാ:െ* Oി;ം
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അാ ി7 ഏ@ി \5ി$L7
ിെേി+െ" >ിി!െ>േ% ി;
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െmാാാാ അാ$ം ാqാെ'
vOി+ 5ി േmിെ' േെ 5െ?e,
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ാോOിെ' $ം അെ' UWെ* $ം
ഇAെ ǌാ1  ിി7; ം എ; ോ
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H5ി+ അെ അ*Uംെ>z.

29
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അ ാcKWം ോാcKWം sി?ാ1
അ_ െ>Aേം േm 5_ എ/C
േ/െ ിOി: ǌാ1 ിKWെ* %ി+ ഏ@ി7A
ആW(ി+ ഒ:O1 >ാ*ിേ?ാാ+ അെ'
ീ; /ം അെ ിJെ' ീ1
ആിി7ം എ; @ി".
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ി*Uി അേAാ1 ോJിAിെ)f
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ോ േmിോ : എി7 ഇ\fC ീ
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അി:(ിൊെU)ം അെ ോ@ി".
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ആOിേ7f gേOിെ' _
kാc_ െ"; ാി+ ാ7A ോി3ാ
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ോ)െ* ആOി+ /ിിVിJി
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ആാ+ ോ)െ* ോ/ം ിാേിെ'
േെ tി"; അ1 അെ അാംാാാ
ാേിെ' %ിം ാേിെ' ാ
െ1 -ിെ' %ിം ിqം ിeൊ _.
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അ1 െോാാി; അ[C
Mിേെ)ം /_ vKെ()ം /ിാിം
ാാWെ()ം അHാെ E ാൊ:
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െോാാിെ' Ef pOാqKWം അ1
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´ം ഏEാKിോ അ h, േ>ാിിH;
ിtാOിേ3+ ആി:; അ g
Oി"േ/ാAC.

16

അÖാcOിെ' ´$ം /ാ/ാcOിെ'
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എീാ അോ : അªം ിം എ U എ;
/5V; അ1 അªം ിം എ _.

16

അേ?ാL അ1 ിാേ+ാാിോ ിെ'
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ൊോൊിെ' Ef pOാqKWം അ1
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ാാാി.
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ിാേ+ാാാ െോാാിെ'
ാ െോാിെ' hേം
െmാാാാ ോാിെ' 1 അാ$
/ി¹ ം!ം ീിി:;.
അാിെ' Ef pOാqKL
െmാാാU3ാ:െ* pOാq
എDിിി7;േHാ.

15

1

ിാേ+ാാാ ൊോൊിെ'
ഇ:/േOsാം ആ ി+ െmാാാാ
അാിെ' 1 അ%ാ$ ാാാി.

2

അ1 ാ¾C*Kിേ?ാL അ; /ിാZ
¿ാി:;; അ1 അ[Oിi ം!ം
െÀേി+ ാ.; െÀേംാOിാ
അെ' അെ~7 െേ9ാാ എ; േ/.

3

അ1 െ' അ?ാ അാ$ െ>oCേ/ാെ
ഒെU)ം ോേ7 gാാ)fC െ>z.

4

എ^ിം ÇാcിിL7 ീUം AിH;
ംÇാcിി(ി+ ാcം sി"ം Õ/ം ാJി)ം
േ/ാ;.

5

എAാ+ ോ ഈ ാാിെ ാYി". അ1
ീ/qം Mോcിാി ഒ:
gോി+ /ാOി:;; ാMാാ
ോvാം ാYാി7 ി>ാാി േെO
Oി; ാ/ാം െ>z.

Oി+

െÀേി+ അ; ിോYാി ഒ:
,eെe ാിe അ1 ാ9ീിേ7
ഔ*ിേ?ാി; എAാ+ അ അെ' /ിAാെ
ാ9ീിേ7 ആ(" അിെ*െ" അെ
ൊ;(V.
അെ Mിy5_െ" ൊi;
െÀേി+ ാീിെ' cOി+ െ'
/ിാU3ാ:െ* അ U+ അ*Uം െ>z.

21

െmാൊെU)ം /ിാZ ¶ gാ\f
അ%ാെ ൊi; അെ' അ?ാ
അാി; /ം ാാാUി.

22

ാാ$ െ' /ിാU3ാെേ?ാെ
ി´gാ/ിേം ഏO /hിCം അിെ
െmെ7 ീiൊ Cം ഇ1 േA.

6

അ%ാിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം െmാാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.

23

െmാാാാ ോാിെ' 1
അാിെ' /ി²ാം ആ ി+ ിാേ+
ാാാ ോാിെ' 1 ൊോൊം
ാാാി %ി+ ാ@െOാ; ം!ം
ാ..

7

അ%ാ$ െ' /ിാU3ാെേ?ാെ
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ാാാി.

The copyright owners of the Bible reproduced here are "The Bible Society of India, 20 Mahathma Gandhi Road, Bangalore. India". "The Complete Malayalam Bible In
Unicode (http://my-bible.us)" is the property of Nishad Kaippally (kaippally@gmail.com). This print edition is produced for the sole purpose of Malayalam UNICODE
research. This Document should not to be used for public circulation or propogation of any religion which may be illegal in certain regions. The provider of this
information does not bear responsibility for accuracy of content or the actions of the bearer of this document..

ാാാാ : 

ാം

ം.

8

െmാാാാ അ%ാിെ' \?െOJാം
ആ ി+ ൊോൊിെ' ാ െ9
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12
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ഇി7ം എ; അ:(ിെo >ം ഇാM;;
അKെ േA ംkി".
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14

െmാാാാ ഉ¿ീാിെ' \?െOാ[ാം
ആ ി+ ാേിെ' ാ Øം ാാാി
%ി+ ഒ: ാം ാ..
എAാ+ cാി)െ* ാ െേം ി¿ി+
ി; 5െ?e %ി+ ;, ാേിെ'
ാ Øിെ %ി+െ" െJിെUാ;
അ; /ം ാാാി.

15
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Oി+ എDിിി7;േHാ.
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െേം ിÙÚം അിf $ം ി
¿ാൊe അി; േ>A gേKWം ാUി;
അ /Jhാി+ C5; ൊ Uാlാ+
അ1 അിെ ാ7)ം അിെ c
kിhിെ(ൊെU)ം /ി(;()ം െ>z.
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െmാാാാ അ%ാിെ' \?െOാ[ാം
ആ ി+ cാി)െ* 1 െേം
ിാേി; ാാാി %ി+ /_
ം!ം ാ..
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അ1 ോേ7 അിാ)fC െ>z;
ിാേിെെUാi /ാ/ം െ>%ി
ൊOിെ' ാ ൊോൊിെ'
/ാ/Kെ( ീ/qം ിeാ5ിCിH.
അÛ ാാാ Ç+ േെO ആ<ി"; Ç+
െA ാിേU ി;ം ാtം ി7
ഉ5േU ി;ാി െേം അ; ആിം
ാR െfിൊ _.

20

അÛ ാാി; ൊ ?ാ1 െേം ഈ ´ം
ിാേിെ Yാ3ാോെ*ാെU)ം അ[C
േെU+ െfിീം /ിി?ി"; അKെ
അÛാാ$ േ_ ാിUാെ *Kിേ?ാി.

21

െേിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം ിാേ+ാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.
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െേം െ' /ിാU3ാെേ?ാെ ി´gാ/ി";
അെ' ാ െ/Uാ$ അ; /ം
ാാാി.
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െmാാാാ അ%ാിെ' അ[ാം
ആ ി+ െേിെ' ാ െ/Uാ$
ിാേി; ാാാി %ി+ i
ം!ം ാ..

24

അ1 ോേ7 അിാ)fC െ>z;
ിാേിെെUാi /ാ/ം െ>%ി
ൊOിെ' ാ ൊോൊിെ'
/ാ/Kെ( ിeാ5ിCിH.

25

എAാ+ അെ' അ[*ിാാി
ൊിെ' ാ േ/Un അെ' േെ
,eെe ാUി, cിൊി+ അ[Cേ/െ
Ch,Jി %ാാYാി)െ* ോJി+െ"
അെ അേuാിോ ം അേ%ോ ം,െ*
െJിെUാ; അ; /ം ാാാി.

26

െ/Uാിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം ിാേ+ാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.

27

െmാാാാ അ%ാിെ' അ[Oി ാം
ആ ി+ ൊിെ' ാ േ/U
ിാേി; ാാാി %ി+ ഇ:/C
ം!ം ാ..

28

അ1 ോേ7 അിാ)fC െ>z,
ിാേിെെUാi /ാ/ം െ>%ി
ൊOിെ' ാ ൊോൊിെ'
/ാ/Kെ( ിeാ5ിCിH.

29

ിാേ+ാാാ േ/Uിെ' ാ_
അÛാാാ ിc(O-/ിേ ;
ഈോbം ആേ -േO-9)ം
ാോÚം േെം ാോ:ം cിൊ½ം
െcീ)ം Üാിേം \Dbം /ി*ി"
ിാിെ( ാUി അÛിേ7
ൊiേ/ാി.

30

എAാ+ ഏാിെ' ാ
ോേൊിെ' ാ േ/Uിെ'
േെ ,eെe ാUി, അെ ഉ¿ീാിെ'
ാ ോvാിെ' ഇ:/ാം ആ ി+
െJിെUാ; അ; /ം ാാാി.

31

േ/Uിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം ിാേ+ാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.

32

ിാേ+ാാാ ൊിെ' ാ
േ/Uിെ'  ാം ആ ി+ െmാാാാ
ഉ¿ീാിെ' 1 ോvാം ാാാി.

33

അ1 ാ¾C*Kിേ?ാL അ; ഇ:/O¹
¿ാി:;; അ1 െÀേി+ /ിാZ
ം!ം ാ.; അെ' അെ~7 െÀാ
എ; േ/; അL ാോUിെ' L ആി:;.

34

അ1 ോേ7 gാാ)fC െ>z; െ'
അ?ാ ഉ¿ീാ$ െ>oCേ/ാെ ഒെU)ം െ>z.
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എ^ിം ÇാcിിL7 ീUം AിH; ം
Çാcിി(ി+ ാcം sി"ം Õ/ം ാJി)ം
േ/ാ;; അ1 ോ)െ* ആOിെ'
േെO ാി+ /hിC.

9

36

ോvാിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം െmാാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.
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37

ആ ാ_ ോ അാംാാാ െീെ)ം
ൊിെ' ാ േ/Uിെ)ം
െmെ7 േെ അ"C*Kി.

ആാാാ$ അÛാാാ
ിc(O-/ിേിെ എിേ@ാ1
േ~െUി+ െ>;, േ~െUിെ ി/ീÓം
i; ആാാാ$ ി/ീÓOിെ' ഒ:
gി)ം അിെ' എHാ/hിോ ം,*ി)f
ാÞ)ം ഊീാ ോി; ൊ O".

ോvാം െ' /ിാU3ാെേ?ാെ ി´ gാ/ി";
അെ' /ിാാ ാീിെ' cOി+ അെ'
/ിാU3ാ:െ* അ U+ അെ അ*Uം െ>z;
അെ' ാ ആാ അ; /ം
ാാാി.
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38

ഊീാ ോി1 ഒ: ാc/ീÓം /hിC;
ആാ ാാ$ േ~െUി+ി;
അgാൊെU)ം ആാാാ$
േ~െUി+ി; :േ[ാെs7
ഊീാ ോി1 അC /hിി:;.

12

ാാ$ േ~െUി+ി; Aേ?ാL ആ
ാc/ീÓം i; ാാ$ ാc/ീÓOി^+ െ>;
അിേ3+ 5ി.

13

ോാc$ം േkാാc$ം ി?ി"
/ാീാc$ം /; ാYാാcKWെ*
$ം ാc/ീÓOിേ3+ (ി".

14

ോ)െ* AിYിിെ ാÃാc/ീÓം അ1
ആOിെ' \1 _ െ' ാc/ീÓOി;ം
ോ)െ* ആOി;ം േി; ീUി
െ' ാc/ീÓOിെ' *7_ ൊi
േ/ാി െ".

15

ആാ ാാ$ ഊീാ ോിോ
@ിC: ാാc/ീÓOിേ3+ ീ ാിെO
ോാc$ം ൈMേAെO േkാാc$ം
ാാിെ' ോാc$ം േkാാc$ം േെO
Oിെ')ം ോാc$ം േkാാc$ം
ി?ിU)ം അ:െ* /ാീാcKL
sിU)ം ോാcKWെ*)ം
ാcKWെ*)ം ൊെU)ം (ിU)ം
െ>േ%hം; ാÃാc/ീÓെO?aിോ ǌാ1
ആോ>ി" ൊfാം.

16

ആാാാ$ @ിCേ/ാെ ഒെU)ം
ഊീാ ോി1 െ>z.

17

ആാാാ$ /ീÓKWെ* >J?  ി"
ൊJിെ അ)െ* േ+ി; ീUി;
ാÃU*ിെ)ം അിെ' ീെs ിA
ാÃUാ(y5_ി; ഇ5Uി ഒ: ß(Oിേ3+
െ".

18

ആOി^+ ഉ ാUിി:A O ാാ$ം
ാാി; gേി?ാbf 5െO *)ം
അÛാാിെ ി>ാി" ോ)െ*
ആOി^+ി; ാaിU(V.

19

ആാ െ>o Ef pOാqKL
െmാാാU3ാ:െ* pOാq
Oി+
എDിിി7;േHാ.

20

ആാ െ' /ിാU3ാെേ?ാെ ി´gാ/ി";
ാീിെ' cOി+ അെ' /ിാU3ാ:െ*
അ U+ അെ അ*Uംെ>z; അെ' 1
ി§ീാ$ അ; /ം ാാാി.

1

2

3

ൊിെ' ാ േ/Uിെ' /ിേsാം
ആ ി+ െmാാാാ ോvാിെ' 1
ആാ ാാാി.
ആാ ാ¾C*Kിേ?ാL അ; ഇ:/C
¿ാി:;; അ1 െÀേി+ /ിാZ
ം!ം ാ., െ' /ിാാ ാീ,
െ>oCേ/ാെ െ' ൈാ ോേ7
gാാ)fC െ>oിH.
അ1 ിാേ+ാാU3ാ:െ* sിി+
*;; ോ ിാേ+UWെ* \[ി+ ി;
ീUിU(I ാിWെ* േ(ÝL
െUാOം െ' െ അ}ിgേ$ം
െ>%ി".

4

അ1 Çാcിി(ിം M;(ിം
/pjOി1 ീsിൊെU)ം ി sി"ം Õ/ം
ാJി)ം േ/ാ;.

5

അUാ_ അാംാാാ െീbം
ിാേ+ാാാ ൊിെ' 1
േ/UÚം െÀേി; േെ )Oി;
5െ?e; ആാിെ ിോYി"; എAാ+
അെ ി?ാ1 അ7ം sിIിH.

6

അ; അാംാാാ െീ1 ഏO
ീെ
_ അാിോ േ>_ െm3ാെ
ഏOി+ി; ീUിU(V; അാ
ഏOി+ ; ഇ;െ)ം അിെ* /ാ7ം;.

7

ആാ അÛാാാ ിc(O-/ിേിെ'
അ U+ 23ാെ അ": ǌാ1 ിെ' ാbം
ിെ' bം ആM;; ീ ; എേAാ
എിOിി7A അാംാാിെ' %ി+ി;ം
ിാേ+ാാിെ' %ി+ി;ം എെA
jിേUhെ; /5ി".

8

അിAാിe ആാ ോ)െ* ആOിം
ാYാിിെ kാOിം  െfി)ം
െ/ാ;ം എ _ അÛ ാാി; ~ാാി
ൊ O".

അÛാാ$ അെ' അേ/j േe; അÛാാ$
േ~െUിേ7 െ>; അിെ /ി*ി" അിെ
ിാിെ( ീിേ7 ാി ൊiേ/ാി
െീെ ൊ;(V.
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ി7 \ªf ിാേ+ാാU3ാെേ?ാെ
അHാbം.

3

അെ' േെ അÛ ാാാ +േെ
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എAാ+ ോേ ിീംാാാ ോിെ'
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ആiോZ\f ?ം ൊ OUാിിU)ം
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ആUി.
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%ിേ7 ; അിെ d; ം!ം
ിോYി".
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ോേ)െ* ഒ[ാം ആ ി+ അÛാാ$
%െ /ി*ി" ിാേിെ ാUി
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ോ ിാേ+UWെ* \[ി+ി;
ീUിU(Iി:A ാിWെ* >JKെ()ം
അെ *?ാUി ിാേ+ാാU3ാ:െ*
>JKെ()ം അbി"*U)ം െ>oCൊi
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എAാ+ ോ gാ>3ാ:ം 
3ാ:ം \9ാqം ിാേിോ ം
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@െ( gാhി"*;.

7
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ാ+Uാ:െ* േcാ ം\+ ഉ5yf
/Jhംെ)f അിെ' gേെO
ാUിU(V.

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..

ാാാാ : 
9

ാം

ം.

ിാേ+ാാാ ഏ)െ* 1
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േJbിUാെ അെ' ി$ം ോ)െ*
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െfിൊെU)ം ൊ _.
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5-ാേU അോ /5IെെqAാ :
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ആോിെ' ാ െ%ാgാ>െ'
അ U+ അ".

3
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ǌാ1 അ; ഒ: ോിÆം :_ം; അ1
ഒ: åി േJിe tേേO7 *Kിേ?ാMം;
ǌാ1 അെ അെ' tqേ_െ"
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അാാിെ' L ആി:;.

2
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ൊf)ം ആoീ:ം.

17

ം

26

14

16

േ

26

22

5െ?J
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ോെ ഉേ/jി"(V; ോ)െ*
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ോJി^േ7 ൊiെ>; ിേ´ാ1
ാീിി+െ" reെ/ാ*ിാUി െ/ാ*ി
ാാOിെ' ,sി(ിേ3+ ഇe(V.

7

19

അ ംkOി;ം ാ/Oി;ം
ിാിOീ:െ; ǌാ1 ഈ °Oി;ം
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അേ?ാL അ1 : അC ഇിUെJ; അെ'
അ°ിെ( ആ:ം അU:C എ; @ി".
അKെ അ അെ' അ°ിെ()ം 
%ി+ി; A gാ>െ' അ°ിെ()ം
ിേJ"േ/ാി.
ോെ ോ/ി?ിേU ി; ിാേ+
ാാU3ാ %ാ/JhK(ി+ ഉ ാUിി:A
ÇാcിിേjKെ()ം ോീാ$
ീUിU(V േേvി+ അ1
െ>oCേ/ാെൊെU)ം അോ ം െ>z.
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അ1 അിെ*)f Çാ
cിി ോി3ാെൊെU)ം
ി/ീÓK(ിേ3+ െJിെUാHിU)ം അ)െ*
േ+ bാ°ിL r )ം െ>oിe
െÀേി, *Kിേ?ാ;.

21

അqം ാാ$ േOാ ം: ഈ
ി §Oി+ എDിിി7A gാം
ിKWെ* ൈാ ോേ7 െ/
ആ>ി?ി1 എ; @ി".

22

ിാേി; ാ/ാം െ>oി:A
ാാYി/3ാ:െ* ാം \7ം ിാേ+
ാാU3ാ:െ*)ം െmാാാU3ാ:െ*)ം
ാ_ം ഇCേ/ാെ ഒ: െ/ ആ>ിിJിH.

23

ോീാാാിെ' /ിെJാം ആ ി+
െÀേി+ ോേ7 ഈ െ/ ആ>ി".

24

ി+Uീാ ോി1 ോ)െ*
ആOി+ െ Oി
Oി+
എDിി:A ാgാhOിെ' ാKെ(
ിOി?ാ1 Uം ോീാ$
െ(ി?ാ*3ാെ)ം jhം /5)Aെ)ം
¸ിംKെ()ം EിKെ()ം
െmാേ_ം െÀേിം 
േ(Ýെ()ം അേം ി?ി"(V.

25

അെേ?ാെ Ç ³േOാ ം Ç
േ¿ാ ം Çിോ ം ,െ* ോെ)െ*
ാgാh gാൊെU)ം
ോി^േ7 ിിI ഒ: ാാ$
\ª ാിJിH, /ിª ഒ:O1 എDേAaിeിH.

26

എ^ിം െÒ ോെ ോ/ി?ി
ോ/േCUWം ിിOം െm)െ*
േെ tി െ' ാോ/Oിെ' ഉെ
ോ ിeാ5ാെ:

27

ǌാ1 ിാേിെ ീUിU(ICേ/ാെ
െmെ)ം എെ' AിYിി+ി; ീ7)ം
ǌാ1 ിെI O ഈ െÀേം
cെO)ം എെ' ാം അിെ* ഇി7ം എ;
ǌാ1 അ:(ിെo ആെO)ം ി"()ം
െ>Qം എ; ോ @ി".

28

ോീാിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം െmാാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.

29

അെ' ാ_ ിീംാാാ n5ോ1 െേ9ാ അÛാാിെ' േെ ±ാO ി7
5െ?e; ോീാാാ$ അെ' േെ െ>;;
അ1 അെ  ിe െcിേxാി+െ"
ൊ;(V.

30

അെ' 3ാ ി"േ/ാെ vOി+
aി െcിേxാി+ി; െÀേിേ7
ൊi; അെ' tqH5ി+ അ*Uം
െ>z. /ിെA േെO ം ോീാിെ'
ാ െോാാിെ ,JിെUാi ;
അkിേം sി?ി" അെ' അ?;/ം
ാാാUി.
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െോാാ ാ¾C*Kിേ?ാL അ;
ഇ:/Oിd; ¿ാി:;; അ1 d; ാം
െÀേി+ ാ.. അെ' അെ~7 d+
എ; േ/; അL ിÂUാാ ിൊിെ'
L ആി:;.

േ

29

ം

6

െോാUീം െ' /ിാU3ാെേ?ാെ
ി´gാ/ി"; അെ' ാ െോാ9ീ1
അ; /ം ാാാി.

7

ിീംാാി; ിീംോ \+ ±ാO
ിെ ഉ ാി:AൊെU)ം ാേ+ാാ$
/ി*ിCൊi ിീംാാ$ /ിെA െ'
േ_ി; 5െ?eAിH.

32

അ1 െ' /ിാU3ാ െ>oCേ/ാെ
ഒെU)ം ോേ7 അിാ)fC െ>z.

33

അ1 െÀേി+ ാsാിിേU ി;
n5ോ1 -െേ9ാ ാO േOിെ
ി(ി+െ" അെ ി", േOി; Z
ാR െfി)ം ഒ: ാR െ/ാ;ം /ിs
@ി".

8

െോാ9ീ1 ാ¾C*Kിേ?ാL അ;
/ിെe ¿ാി:;; അ1 െÀേി+
d;ാം ാ.. അെ' അെ~7 െÚാ
എ; േ/; അL െÀോ എ+
ാvാെ' L ആി:;.

34

n5ോ1 -െേ9ാ ോീാിെ' ാ
എാUീിെ അെ' അ?ാ ോീാി;
/ം ാാാUി; അെ' േ/ െോാUീം
എ; ാaി; െോാാിെ അ1
ൊiേ/ാി; അ1 ിീി+ െ>;
അിെ*െ" ി"േ/ാി.

9

അ1 െ' അ?1 െ>oCേ/ാെ ഒെU)ം
ോേ7 അിാ)fC െ>z.
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ാം

1

ആ െfി)ം െ/ാ;ം െോാUീം n5ോ;
ൊ _; എAാ+ n5ോെ' @gാം
െfി ൊ േU ി; അ1 േ_ ിിe;
അ1 േെO Oി+ ഔോ:Oെ')ം
േ/ി+ ിിJCേ/ാെ െfി)ം െ/ാ;ം
അോ /ിിെ _ n5ോ1 -െേ9ാി;
ൊ _.
െോാUീം ാ¾C*Kിേ?ാL അ;
ഇ:/O¹ ¿ാി:;; അ1 /ിൊ;
ം!ം െÀേി+ ാ.. അെ'
അെ~7 െീാ എ; േ/; അL
ÀUാാ െ/ാാിെ' L ആി:;.

ആ ാ_ ാേ+ാാാ െ=9
േിെ' 3ാ െÀേിെ' േെ ;
cെO ിോYി".

11

ഇKെ 3ാ ിോYിിി7േ[ാL
ാേ+ ാാാ െ=9 േ:ം
cOിെ' േെ ;.

12

െmാാാാ െോാ9ീbം അെ'
അ~)ം അെ' 3ാ:ം gÉU3ാ:ം
3ാ:ം ാേ+ാാിെ' അ Uേ7
5_ െ>;; ാേ+ാാ$ െ' ാ¾)െ*
എJാം ആ ി+ അെ /ി*ി".

13

അ1 ോ)െ* ആOിെ
ിേj/KWം ാYാിിെ
ിേj/KWം അിെ*ി; എ _ ൊi
േ/ാി; ിാേ+ാാാ ോോ1
ോ)െ* ¡ിOി+ ഉ ാUിെി:A
െ/ാ;ൊif ഉ/hKെ(ാെU)ം ോ
അ:(ിെoി:ACേ/ാെ അ1
9ി"(V.

14

എHാ െÀേെ)ം gÉU3ാ:ം
 /ാ<ാിWം ആി /ിാിം
േ/െ)ം എHാ ആാിാെ)ം ൊH3ാെ)ം
അ1 ാUി ൊiേ/ാി; േ_
എ(ിം ാHാെ ആ:ം േിി:AിH.

15

െോാ9ീെ അ1 ാേിേ7
ൊiേ/ാി; ാാാിെ)ം
ാkാാെ)ം അെ' 3ാെ)ം
േOിെ gYാിെ()ം അ1 ാUി
െÀേി+ി; ാേിേ7
ൊiേ/ാി.

16

 ാ3ാ:ാ ഏsാിംേ/െ)ം
ആാിാ:ം ൊH3ാ:ാ ആിം േ/െ)ം
ഇKെ )gാí3ാാ  ീ3ാെ)ം
ാേ+ാാ$ ാUി ാേിേ7
ൊiേ/ാി.

17

അ; /ം ാേ+ാാ$ അെ'
>ിa?ാ ¢ാെ ാാാUി; അ;
ിെUീാ$ എ; േ/ ാaിിe.

അ1 െ' /ിാU3ാ െ>oCേ/ാെ
ഒെU)ം ോേ7 അിാ)fC െ>z.

അെ' ാ_ ാേ+ാാാ െ=9
േ 5െ?e;; െോാUീം d;
ം!ം അ; ആിാി ഇ:;;
അിെ' േം അ1 ിിV അോ
!ി". അേ?ാL ോ +:െ*
/*JKെ()ം അാ, ോാ, അേ~ാ
എAി:െ* /*JKെ()ം അെ' േെ
അ"; gാ>3ാാ െ' ാ3ാ\9ാqം
ോ അ:(ിെoി:A >gാം അ1
അെ െmെ ി?ിUOUം അിെ'
േെ അ".

3

െÒ െ>o /ാ/KWം ിിOം െmെ
െ' AിYിി+ി; ീUിU(ാ1 ഇC
ോ)െ* @gാം േA അ7ം kി".

4

അ1 MaിHാO ം െ>ാിി"
െÀേിെ MaിHാO ംൊi
ിെ5Cം jി?ാ1 ോേ7 ¿ാിH.

5

10

െോാUീിെ' Ef pOാqKWം അ1
െ>oൊെU)ം െmാാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.
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18

ിെUീാ$ ാ¾C*Kിേ?ാL അ;
ഇ:/െOാ; ¿ാി:;; അ1 /ിൊ;
ം!ം െÀേി+ ാ.; അെ'
അെ~7 d+ എ; േ/; അL
ിÂUാാ ിൊിെ' L ആി:;.

19

െോാUീം െ>oCേ/ാെ ഒെU)ം അ1
ോേ7 അിാ)fC െ>z.

20

ോ)െ* ോ/ം േCാി െÀേി;ം
െmെ7ം അKെ kി"; അ1 ഒ ി+
അെ െ' AിYിി+ി; fിU(V;
എAാ+ ിെUീാ$ം ാേ+ാാിോ
!ി".

1

അെ' ാ¾)െ* ഒ[ാം ആ ി+ /Oാം ാം
/Oാം ി%ി ാേ+ാാാ െ=9
േ െ'  ൈ$ാി െÀേിെ'
േെ ; /ാ(ം ഇ5Kി; അിെAിെ rEം
ാ*ോി.

2

ിെUീാ ാാിെ' /ിൊAാം ആiെ
cം ിോYിUെ?Jി:;.

3

ാാം ാം ഒ[ാം ി%ി cOി+ jാം
ാി േെO Oി; ആാം
ഇHാെേ/ാി.

4

അേ?ാL cി+ ഒി*ം െ/ാ(ി" +
cം (IിിെU /*ാ(ിL ഒെU)ം
ാി_ ാാിെ' ോJOിAിെ i
ിL7ം േ)f /*ിാി+sിാി
ഔ*ിേ?ാി; ാാ$ം അാിേ7f
sിാി 5െ?eേ/ാി.

5

എAാ+ +:െ* ൈം ാാിെ
/ിR*; െീോിി+െ" അോ
എOി; അെ' ൈൊെU)ം അെ ിe
>ിAിേ?ാി.

6

അ ാാിെ /ി*ി" ി(ി+ ാേ+
ാാിെ' അ U+ ൊi െ>;; അ അ;
ിYി @ി".

7

അ ിെUീാിെ' 3ാെ അ1
ാെ ൊ;; ിെUീാിെ' ¤
െ/ാJിിe i >Kൊi അെ ി"
ാേിേ7 ൊiേ/ാി.

8

9

10

അ²ാം ാം ഏsാം ി%ി, െ=9 േ
ാാെA ാേ+ാാിെ' /െOാ[ാം
ആ ി+ േA, ാേ+ാാിെ' ാി
അ[*ി ാാ െ=ാ1
െÀേി+;.
അ1 ോ)െ* ആ$ം ാYാി)ം
re(V; െÀേിെ എHാീ Wം
gYാkKെ(ാെU)ം അ1 ീ െ"
re(V.

േ
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11

cOി+ േിി:A െO)ം ാേ+
ാാിെ hം gാ/ിെ)ം :ാOി+
േിെ)ം അ[*ിാാ
െ=ാ1 ൊiേ/ാി.

12

എAാ+ അ[*ിാ1 േെO എ(ിി+
>ിെ \qിിേOാJUാാിeം ÖിUാാിeം
ിേJ" േ/ാി.

13

ോ)െ* ആOിെ ാÃ ംkKWം
/ീÓKWം ോ)െ* ആOിെ
ാÃംൊif *ം + ഉെ*"(V
അ)െ* ാÃം ാേിേ7 ൊiേ/ാി.

14

KWം >eKWം ിWം ിWം
¬െ7f ാേÃാ/hKെ(ാെU)ം അ
എ _ ൊiേ/ാി.

15

ീJിWം KWം െ/ാ;ം
െfി)ംൊifൊെU)ം അ[*ിാ1
ൊiേ/ാി.

16

ോോ1 ോ)െ* ആOി;േ ി
ഉ ാUി i ംkം, ഒ: * , /ീÓKL
എAിKെ)f ഉ/KWെ*)ം
ാÃOി; ÔUിHാെി:;.

17

ഒ: ംkOിെ' ഉം /ിെe \sം;
അിേ3f േ/ാി ാÃംൊi ആി:;;
േ/ാി)െ* ഉം d; \sം; േ/ാി)െ*
rE\f ?hി)ം ാ(?s$ം ആം
ാÃംൊ ാി:;; ഇCേ/ാെ െa
ംkOി;ം ?hി)ം Eം ഉ ാി:;.

18

അ[*ിാ1 ാ ോിാ
ൊാെ)ം  ാം ോിാ
െnാെ)ം d; ഉ~?*ിUാ+Uാെ)ം
/ി*ി" ൊi േ/ാി.

19

cOി+ ി; അ1 ോാUWെ* േ+
ി>ാാ ഒ: െ)ം cOി+െ"
െ Oി ാ/ി>ാ3ാി+ അ¹േ/െ)ം
േെO െO /െ*7 tÀ/ി7A
ോ/ി)െ* ാUാെ)ം cOി+
 േെO Oി+ അZ/Cേ/െ)ം /ി*ി"
ൊiേ/ാി.

20

ഇെ അ[*ിാാ െ=ാ1 /ി*ി"
ി(ി+ ാേ+ാാിെ' അ U+
ൊiെ>;.

21

ാേ+ാാ$ ാO േOിെ
ി(ി+െ" അെ െJിെUാ;. ഇKെ
െmാ tേം ിeേ/ാേ ി;.

22

ാേ+ാാാ െ=9േ
െmാേ_ േി?ി"െ Oി;
ാnാെ' ാ അീUാിെ' ാ
െcാെ അYി/ിാUി.

അ[*ിാോ ,െ* ഉ ാി:A +
ൈൊെU)ം െÀേിെ' rE\f
ിെ( ഇ*ി"(V.
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ാേ+ാാ$ െcാെ അYി/ിാUി
എ; െvാിെ' 1 ിîാേ ,
ാേിെ' 1 ോാാ1 ,
െോnാാ 1 mെOിെ' 1
ൊ%ാ$, ാ9ാെ' 1 ാാ$
എAിKെ ോ/ിWം അ:െ*
ആWWം േJേ?ാL അ ിെïി+
െcാിെ' അ U+ ;.

24

െcാ$ അോ ം അ:െ* ആWേ(ാ ം ം
െ>z അോ : ിKL +:െ* ാ3ാ
ിിOം kെ?*:C; േ_ /ാ_ ാേ+
ാാിെ േി?ി1 ; അC ിKL7
3ാിി7ം.

25

എAാ+ ഏsാം ാOി+ ാംUാാ
എീ)െ* ാ െvാിെ' ാ
ിîാേ+ /_ ആWാി ; െcാെ)ം
അോ ,െ* ിെïി+ ഉ ാി:A
െmെ)ം +െ)ം െJിെUാ;.

26

അേ?ാL ആാpം ൊെU)ം
ോ/ിാ:ം +െ kെ? ാ+
എDേAE 5െ?e ിീിേ7 േ/ാി.
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െmാാാാ െോാ9ീെ'
gാOിെ' \?േOsാം ആ ി+ / ാം
ാം ഇ:/േOsാം ി%ി ാേ+ ാാാ
എീ -െോé ാ1 ാാാ ആ ി+
െmാാാാ െോാ9ീെ *ാjി"
ാാ¸Oി+ി; ി ി"

28

അോ ആാി ംാി" അെ'
ആെO േAാ ,െ* ാേി+
ഉ ാി:A ാാU3ാ:െ* ആKL7
ോി െ";

29

അെ' ാാ¸Xം ാaി; അ1 ീ/qം
ിം അെ' AിYിി+ kjhം sി"
േ/ാ;.
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അെ' അോpOിോ, ാാ$ അ; അെ'
hിംെ അെ' ീാൊെU)ം
ിpOി7 ിംgി)f ഔി
ൊ _േ/ാ;.
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േ

ം
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