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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*ി#$.

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 ം

8

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).
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 ം

േം

15

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.
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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.
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േം

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 !ാ
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ൈ" ,ി9 C,ൊേR ി9 ഒ#
എsാuീെ ǌാ) െ[9 ിZിI
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ൊMേ"ാി C,ൊ8 Z@േOgം; ǌാ)
ിh +DZം 0ാം എ9 "N. uി
ൈ" ,ിെ എ8 ൊMേ"ാി C,ൊ8
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ാ 01, ി 01, അോ@i01, െ"0ി 01, ി 01,
െ2 @ എ #െ ,േOh അെ0
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ഔിോി.
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ീ അിോ ം ാ0ി<േ+Qം ǌാ)
ാ¥ാ@¦ CV>; ǌാ) ിം
ി<ാQVം ആ9 എ9 "N.

Hം

19

എ ാ ിീം0ാPാQ P,ംൊR>ാെ
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ോാ ǌാ) അ>ോ? ആാ ീ
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"ിെ ോെ+Hം അേ0ാം േ"ാി,
ിാേ!െ Fാെ0 ഒെHം
wി#Oി.

30
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ാോി9ം @+UിHV ൈാിL
7 Wാി; എ ാ ോ എ ാOി
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ോ "ിെ
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ǌാ) ോ എ9 ീ ഇ ിാ അിHം
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ോെ+Hം അേ0ാം ോ zി<&േ"ാെ,
െ[. അ) BോെHം അെ
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അ ി9 ോെ+: അ`െ െ[ാ;
ിീ @hം അൊHV& ǌ`!െ
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ോേh #ിിെI ാ5ം
dിേR ി9 ി`െZ ിwാം; അ ി08
ാം േ"ാ#&; എിh േRി 7ാ@¦ിി)
എ9 "N.

29
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എ9 "N.
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ീwി; ോ അ9 " C?ം 0ാിC?ം
േ+OിേF ിd) ാ അിിI; 7fാ ം
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ോ ിീ @hം PേOാ £"
േ ാ9ാാി. ിേ+ാ ോെ+ എ
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േ+ിെോെ, ആം.
അ80ാം; അ)
"0ിേªി>ാO ഒ#Oം അ& ി #&.

ിാി

26

28

േം

12

ിാേ$ േ"ാി അ`െ െ[. ോ
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ോ ോെ+ോം അേ0ാോം
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െിI; അ&ൊM ZിV അം ി #&.

4

ആീ1 ാ ം ഈ
േ"ാ9.

5

എ ാ ാ 01, ി 01, അോ@i01, ി 01,
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ിെ ൊMെ[ േ+ം ീ ഈ ാ Oി
ഈ @Sം ആ[0ിേgം.

എ ാ ? Hെ ിÈ,ിെ ഒെHം ആwി)
wിെൊM ീMൊേVgം; അ ിെ
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[ാേR ി9 ീ ǌ`െZ ിീിി9
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അാേ,ിോ െ"ാ#&; എ ാ ോെ+Hം
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Í ിൊാെw.

11
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ോ ോെ+ോ zി<െ െ ാ,1 : Pം
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അ$ അ9 Fാെ0ോ ിാെ0ോ
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[ ി<&ൊM അ Pാ ിh ിZാ) അ9
അmിാ0ി>.

9

അ) അെZ െ 9 ിിI എxി
ിാ#െ  ാOി9 yം അേZാ
െ"#ാേgം.

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..

ാ ം

േം

21

10
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ഒ#O) ഒ0ാെZ ോlി<ിL അെ ി
ാെw അെ ൈ+ം അെ
M"ിിാെw െ[ാ അ) 0g+ിW
അfിേgം.

17
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ൊേRാ ClിൊേRാ Oി ിാ
അ) 0ിIേ"ാാെ ിി,ാHം

34

dിHെ ഉ) ,ിൊ8 അ ിെ
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അി<ാ അെ ിാി +ിWിേgം.

36

21

എxിoം അ) ഒ9 0M ി ം Pീി<ി# ാ
അെ +ിWി#&; അ) അെ C ,േ>ാ.

അെ>xി ആ ാZ CെD േ 8 & എ9
അിിLം ഉ) അ ിെ tWിാ ി#9
എxി അ) ാെZh "0ം ാZെ
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2

V) ീ CിhേDാ$ "ിിെL അിൊM
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ഒ#O) Lാ0െ " ? , ാZ, ആ
എ ി`െ ഒ# Á5െO tWിാ) ഏzി<ി0ിെ
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14
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[8േ"ാോ െ[ാ അ) "0ം
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െ"ാ9ൊM 0M െ(^െZ ഉRാേgം;
£"ാ Oിെ 0M അ8ം അി"gിാി
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അD& yി ഉRാേgം; yി േ@hംേെ0
ആി0ിേgം.

6

െ"ാ9ൊM അD& ൊ!8ം ഉRാേgം;
ി#ിാ ം ഒ ാി0ിാ) yം
+ീ,െZ ൊ!8ൊM ഒ ിI ഇെgേgം.

7

ി#ിാ OിേF ി0ിാി ോ,ാLേ0ാം
ൊM +ീ, ഉRാേgം; " ിൊ9 +ീ,
േgം.

8

ഔേ0ാ +ീെ,h C&Cdം ീZQം ഔേ0ാ
+ീെ,h ാo Cdം ീ ിHം ഇ`െ +ീ,
" ിൊ9ം ഒ# അZQ ആി0ിേgം.

9

അâ +ീ, ഒ ാHം ആ_ +ീ, ഒ ാHം
ഇെgI ആാെO +ീ, ാ0Oിെ C)
+8 ി ഇേgം.

10

ഇെgIRാി ഒ ാെO 0ിHെ അ8V
+ീ,Hെ ി!Dി അD& yിHം 0RാെO
0ിിെ, +ീ,Hെ ി!Dി അD& yിHം
ഉRാേgം.
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11

ാ³ംൊM അD& ൊ!8ം ഉRാി ൊ!8
yിി ഇL ാ0ം ഒ ാി0ിOyം
ഇെgIൊേVgം.

28

ി,െO അാdം ",Hെ ി ഒ#
അ8ി9 െഅേOാZം
െ[
ാി0ിേgം.

12

ി0ിHെ +ീ,ി ി<ാി
ിNിh "ാ ി +ീ,
ി#ിാ Oിെ "ി) +8
é`ിിേgം.

29

", െ"ാ9ൊM െ"ാ ിHം അാdം
െ[o8ാV അHെ Z`$
െ"ാ9ൊM ഉRാhHം േgം; അാd`$
െ"ാ9ൊM െ"ാ ിേgം.

13

ി0ിHെ +ീ, ീZOി േ+ിV&
ഇ8 ഒ# CdQം അ8 ഒ# CdQം ഇ`െ
ി#ിാ െO േM
ി9 അ ിെ 0M
"ാ@+`Zിoം é`ിിേgം.

30

അ`െ "@ OിെI ാgിI
7ാg7ാ0ം ീ ി#ിാ ം ിി@േOgം.

31

ീ,±,1 , Â³±,1 , «±,1 , "ി0ി< "ി±
എ ിൊM ഒ# ി0çീ, ഉRാേgം;
െæാ0െ [ിgിാ െ(^!V ാി
അ ിെ ഉRാേgം.

32

െ"ാ9 െ"ാ ി&ം െ"ാ) ൊ!8V&ം
െVിൊMV ാo «ിേF ി,h &ാ
ാo /ി0ംf`ZിേF അ& éിിേgം.

33

ൊ!8Zി ി0çീ, éി ാW െwം
ി0çീെ,8 ൊMെ[9 െേgം;
ി0çി, ിK,Qം അ ി ിK,Qം
Sി േ@ ി0ിh
ാി0ിേgം.

34

അ ിിK,8 ാW െwOി) ീെ
£"ാ ം െേgം.

35

ി0çീ,Hെ െ േ+Hം േ+ എ ിെ0
ി#ിാ Oിെ െ hfാ58 ി,ിZhം
െേgം; േ+ hfാ58 െേgം.

36

ീ, ±,1 , Â³±,1 , «±,1 , "0ി< "ി±
എ ിൊM [ിOi "gിാ ഒ# Hം
ാ0Oിെ ാ ി,ി9 ഉRാേgം.

37

çീെ,h /ി00ംൊM അâ évRാി
െ"ാ9ൊM െ"ാ ിേgം. അHെ ൊ!8
െ"ാ9ൊM ആി0ിേgം; അേh
ാ³ംൊM അâ «ം ാ@ിേgം.

14

«ി< ആLൊോൊM ി0ിh ഒ#
ിHം അ ിെ ീെ
Ñേ ാൊM ഒ#
ിHം ഉRാേgം.

15

ി#ിാ Oി9 /ി00ംൊM ിിെ0
ി,h ",!ം ഉRാേgം.

16

ഔേ0ാ ",െh "8 Cdം ീZQം ഒ
ീ ിHം ഉRാി0ിേgം.

17

ഔേ0ാ ",െh ഒേ ാൊ9 േ[@ ി0ിh
0M  ഉRാി0ിേgം, ി#ിാ Oിെ
",െh ഒെHം അ`െ േ ഉRാേgം.

18

19

0 Cdം

ി#ിാ Oി9 ",$ ഉRാേgം; െ h
+േOh ഇ#"& ",.
ഇ#"& ",െhം ാെd െVിൊM ാz&
«, ഒ# ",Hെ അിി 0M െh 0M
«ം ൊ# ",Hെ അിി 0M െh
0M «ം ഇ`െ ഇ#"& ",HെHം
അിി െVിൊM ാz& « ഉRാേgം.

20

ി#ിാ Oിെ _8 h+േOh
ഇ#"& ",Hം ഒ# ",Hെ ാെd 0M «,

21

ൊ# ",Hെ ാെd 0M «, ഇ`െ
അേh ാz& െVിIം ഉRാേgം.

22

ി#ിാ Oിെ "ി) +8 "ിാോL
ആ_ ", ഉRാേgം.

23

ി#ിാ Oിെ 0M +8CV െ,h
ഈ0M ", ഉRാേgം.

24

ഇ ാെd ഇ0wിാി0ിേgം; േ,േOാ ഒ ാം
Zംെ0 Sി േ[@9 ഒാി0ിേgം;
0Rി9ം അ`െ േ േgം; അ 0M
െ,hം ഇ0ിേgം.

27

1

അâ Cdം ീZQം അâ Cdം ീ ിHാി
/ി00ംൊM ാ5"ീaം ഉRാേgം;
ാ5"ീaം [&0Qം 9 Cdം ഉ0Qം
ആി0ിേgം.

2

അ ിെ ാo ോgിoം ൊÀRാേgം;
ൊÀ അ ിി9 േ ആി0ിേgം; അ&
ാ³ംൊM െ"ാ ിേgം.

25

ഇ`െ എL ",Hം അHെ െVിI, ഒ#
",Hെ അിി 0M « ൊ# ",Hെ
അിി 0M « ഇ`െ " ിാ_
െVിIം േgം.

3

അ ിെ, െyീ@ എേR ി9 [wി!ം
അ ിെ [L`!ം ിy`!ം C$ൊ!8!ം
ീ,+`!ം ഉRാേgം; അ ിെ
ഉ"0g`െZാെHം ാ³ംൊM ഉRാേgം.

26

/ി00ംൊM അാd`$ ഉRാേgം;
ി#ിാ Oിെ ഒ# fാ5െO ",െh അâ
അാdം

4

അ ി9 ാ³ംൊM ,gിാി ഒ# Pാ,Qം
ഉRാേgം; Pാ,OിേF ാo ോgിoം
ാo ാ³Zം ഉRാേgം.

27

ി#ിാ Oിെ _fാ5െO ",െh അâ
അാdം, ി#ിാ Oിെ "ിാെ fാ58
"ി) +െO ",െh അâ അാdം.

5

Pാ,ം ാ5"ീaOിെ " ിോZം എ8ംyം
ാെd ാ5"ീaOിെ «"ിh ീdാി
െേgം.

6

ാ5"ീaOി9 /ി00ംൊM M$
ഉRാി ാ³ംൊM െ"ാ ിേgം.
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M$ Z`Zി ഇേgം; ാ5"ീaം
«hേDാ$ M$ അ ിെ 0M fാ58ം
ഉRാി0ിേgം.

8

", ൊM െ"ാVാി അ& ഉRാേgം;
"@ OിെI ാgിI
7ാ0ം േ
അ& ഉRാേgം.

9

ി#ിാ Oി9 7ാാ0Qം ഉRാേgം;
െ െ fാ5േOh 7ാാ0Oി9 "ി0ി<
"ി±ൊM ഒ# fാ5േOh ±_ Cdം
ീZOി çീ, േgം.

10

അ ിെ ഇ#"& évം അHെ ഇ#"& «ം
ാ³ംൊMം év!െ ൊ!8ം േ
«"ി!ം െVിൊMം ആി0ിേgം.

11

അ`െ േ െ fാ5േOh ±_ Cdം
ീZOി çീ, േgം; അ ിെ ഇ#"& évം
അHെ ഇ#"& «ം ാ³ംൊMം
év!െ ൊ!8ം േ«"ി!ം
െVിൊMം ആി0ിേgം.

12

"ിാെ fാ5േOh 7ാാ0Oിെ ീ ിh
അD& Cdം ീZOി çീ,Hം അ ി9 "8
évം അേh "8 «ം േgം.

13

ിdെ fാ5േOhം 7ാാ0Oിെ ീ ി അD&
Cdം ആി0ിേgം.

14

ഒ# fാ5േOh " ിâ Cdം ീZCV çീ,Hം
അ ി9 9 évം അേh 9 «ം േgം.

15

െ fാ5േOhം " ിâ Cdം ീZCV
çീ,Hം അ ി9 9 évം അേh 9 «ം
േgം.

16

17

18

19

20

എ ാ 7ാാ0Oിെ ാ ി,ി9 ീ,±,1 ,
Â³±,1 , « ±,1 , "ി0ി< "ി±
എ ിൊM [ിOi "gിാി ഇ#"&
Cdം ീZCV ഒ# Hം അ ി9 ാo évം
അേh ാo «ം േgം.
7ാാ0Oിെ എ>ാ év$hം െVിൊM
േ«"ി േgം; അHെ ൊ!8
െVിൊMം « ാ³ംൊMം
ആി0ിേgം.
7ാാ0Oി9 ാ±_ Cdം ീZQം എ>ാQം
അD& Cdം ീ ിHം അâ Cdം ഉ0Qം
ഉRാി0ിേgം; അ& "ി0ി< "ി±
ൊMം « ാ³ംൊMം ആി0ിേgം.
ി#ിാ Oിെ, ,¨െhCV
ഉ"0g`െZാെHം അ ിെ എ>ാി!ം
7ാ0Oിെ എ>ാി!ം ാ³ംൊM
ആി0ിേgം.
ിZ ി00ം OിൊRി0ിേR ി9
ിാേ$ ിZി9 ഇിെ<O
െ ZിQV ഒ,ിെy ിെ അ
ൊM#ാ) അേ0ാ zി.
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28

ാ5hാ0Oി ാW Oി9 CDിoV
ി0çീെ,h 8 അേ0ാം അെ
Fാ#ം അ ിെ ൈേ 0ം C  7fാ ം
െ0 ോHെ CDാെ 8ാyം
െേgം; ഇ& ിാേ$h
,C ,Cാി എേ hCV [wാി0ിേgം.

1

ിെ ോ0ാ അേ0ാെHം അെ
Fാെ0Hം എിh േ0ാി ¨
െ[േiR ി9 ിാേ!െ ഇിി9
ിെ അ #8; അേ0ാെHം
അേ0ാെ Fാ0ാ ാാ1, അീ-,
എെ,ാ ാ01, ഈeാാ@ എ ിെ0Hം േ

2

ിെ ോ0ാ അേ0ാ9 േRി
 Oി9ം അ,xാ0Oി9ാി ിKuം
ഉRാേgം.

3

അേ0ാ) എിh േ0ാി ¨ െ[1ാ)
yം അെ Kീ0ിേR ി9 അ9
uം ഉRാേgെ9 ǌാ)
ാാÏാQൊM ിെ<ി0ിh
,ാിേZാം ീ "േgം.

4

അ@ ഉRാേM uോ: " ം, ഏേBാ1,
ീZാം, [ിOioV ി,xി, Cി,
െL എ ി േ . ിെ ോ0ാ
അേ0ാ) എിh േ0ാി ¨
െ[േiR ി9 അ@ അ9ം അെ
Fാ@hം◌ം ിKuം ഉRാേgം.

5

അ ി9 െ"ാ9, ീ,±,1 , Â³±,1 , «±,1 ,
"ി0ി< "ി± എ ി എേgം.

6

െ"ാ9, ീ,±,1 , Â³±,1 , «±,1 , "ി0ി<
"ി± എ ിൊM െæാ0െ
[ിgിാി ഏേBാ1 ഉRാേgം.

7

അ ിെ 0M അേOാ േ[@
ാി 0M
«Rം ഉRാി0ിേgം. അ`െ അ&
Sി ഇെg<ി0ിേgം.

8

അ& െwിC_hാ) അ ിേFoV ാി
[ിgിാ െL അ ിി9 േ
അ ിെ "gിേ"ാെ, െ"ാ9, ീ,±,1 , Â³±,1 ,
«±,1 , "ി0ി< "ി± എ ിൊM
ആി0ിേgം.

9

അ& ാെ 0M േ5ാേ എ8 അി
ിാേ!െ േ"@ ൊേOgം.

10

അ#െ േ"#Zി ആ_ ഒ#>ിoം േ+CV
ആ_ െ >ിoം അ#െ P´Oി
ആി0ിേgം.

11

0p+ിzിHെ "gിാി C¹ൊ8േ"ാെ, 0M
>ിoം ിാേ !െ േ"@ ൊേOgം;
അ െ"ാ`Zി " ിേgം;

12

 0Mം ഏേBാിെ «R`ZിേF
ിാേ$h േRി ഔ@S>ാി
െേgം; അേ0ാ) ോHെ CDാെ
അ#െ േ"@ ഔ@Sാി െ 0M
«,ിേFoം ിേgം.
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ാ ം
13

െ"ാ9ൊM

14

xംൊM [0േ"ാെ, CിI8"gിാി
0M 0ZിHം ഉRാേgം; CിI
8"gിാ 0Zി `Zി േ[@േgം.

15

 ാിmി ം [ിgിാിL
ഉRാേgം; അ& ഏേBാിെ
"gിൊO ാി െ"ാ9, ീ,±,1 , Â³±,1 ,
«±,1 , "ി0ി< "ി± എ ി ൊM
ഉRാേgം.

16

അ& [&0Qം ഇ0wHം ഒ# [ാ{ ീZCV&ം
ഒ# [ാ{ ീ ിHV&ം ആി0ിേgം.

17

അ ി " ിാി ാo ി0  " ിേgം;
ാ³gി, "ീ 0pം, 0 ം എ ി ഒ ാെO
ി0.

`$ ഉRാേgം.

18

0RാെO ി0: ാgി ം, ീ,, ëം.

19

 ാെO ി0: "Ï0ാ5ം, ൈì0 ം,
Ê5nി.

20

ാ,ാെO ി0: ê0ാ5ം, േ5ാേം,
t0 ാം. അ അ & Oിെ"ാ ി
" ി<ി0ിേgം.

21

ഈ  ിാേ!െ േ"േ0ാെ
അ#െ േ"@േ"ാെ, "ºRാി0ിേgം;
"ºM േ5ാ`Zി ഔേ0ാ ിെ േ"@
അി C¹ൊOാി ൊOിി0ിേgം.

22

" Oി9 [0േ"ാെ, CിI8"gിാി
xംൊM 0Zി ഉRാേgം.

23

" Oി9 െ"ാ9ൊM 0M wyി
ഉRാി " Oിെ 0M അ8ം wyി
െേgം.

24

25

േം

28

െ"ാ9ൊM CിI8"gിാ 0Zി 0Mം
" Oിെ അ`Zി ഉV wyി 0Rിoം
ൊ!േOgം.
CിI8"gിാ 0M 0ZിHെ േ അം
0Mം 0M Oി ൊ!Oി ഏേBാിെ
«R`Zി അ ിെ C) fാ58 െേgം.

29

അ`െ അേ0ാ) ിKി0Oി
hേDാ$  ാിmി Oി ിാേ
!െ േ"@ എോ?ം ോHെ CDാെ
ഔ@െSാിL െ §OിേF
ിേgം.

30

 ാിmി Oി 8 ഊീCം &SീCം
(െZിാം
Qം) െേgം; അേ0ാ)
ോHെ
ിmാOിx hേDാ$
അെ §OിേF ഇ0ിേgം; അേ0ാ)
ിാേ$hV  ാിmി എോ?ം
ോHെ CDാെ െ §OിേF
ിേgം.

31

ഏേBാിെ അxി C?ം ീ, ±ൊM
ഉRാേgം.

32

അ ിെ ി , ാ) ഒ# ാ0ം േgം;
ാ0Oി9 െæ"gിാ ഒ# ാ «ിoം
േgം; അ& ീിോാ ി0ിാ) [Oിെ
ാ0ംേ"ാെ, അ ി9 ഉRാി0ിേgം.

33

ീ,±,1 , Â³±,1 , «± എ ിൊM «ം
അ ിെ ി!Dി ാ Zd`!ം അHെ
ഇി «ം െ"ാ9ൊM gി!ം
ഉRാേgം.

34

അxിHെ ി!Dി «ം ഒ# െ"ാFgി ഒ#
ാ Zdം, ഒ# െ"ാFgി ഒ# ാ Zdം, ഇ`െ
േgം.

35

¨ െ[½ി അേ0ാ) അ& m0ിേgം.
ോHെ CDാെ ിKി0Oി
hേDാ?ം 8#േDാ?ം അ)
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െVംൊM ?േgം.

14

ാZHെ ാം Qം േ ാoം [ാgQം
"ാZOി9 8 ീി ഇL «LZേgം.

15

ഇ& "ാ"ാ5ം. "ിെ ഒ# ആLൊെ
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ിKാി0ിേgം.

30

അേ0ാെHം അെ Fാെ0Hം എിh
േ0ാി ¨ െ[േiR ി9 ീ അfിേം
െ[ Kീ0ിേgം.

31

ിാേേZാ ീ "േR& എെ ാ,1 :
ഇ& ി`!െ ,CZി എിh ിKാ
അfിേൈ ,ം ആി0ിേgം.

32

അ&  െ േOിേF ഒdി#&;
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ൊM #ാ ഈ ോെ+h എ~ fിI
എ9 ǌ`$ അിH ി>േ>ാ എ9 "N.

2

അേ0ാ) അേ0ാ: ി`!െ fാ0 ാ#െHം
Fാ#െHം ിാ#െHം ാ ിെ, െ"ാ)
v "ിI എെ അ ൊM#ി)
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ോ0െHം ാാെ േßി െHം
ാാെ Lാ0െHം ൊ9Zി)
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ോേh ി`െZ േ ഏzിIൊി)
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 ) ിെ CDി hം. എ ാ എെ @
+ി Oി ǌാ) അ#െ "ാ"ം
അ#െേ @+ിhം എ9 അ#Zിെ<.

35

അേ0ാ) ഉRാി ാZwിെ Pം
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ാ) എിh ·Vോ ǌാ) £" െ[ം;
#g ാgിാ) എിh ·V9 ǌാ)
#g ാgിhം എ #Zിെ<.

20

ിh എെ C/ം ാ¼ാ) dിി>; ഒ#
 ം എെ M Pീോെ ഇ0ിി>
എ9ം അ) zിI.

21

ഇ ാ, എെ അ ഒ# ,ം ഉM; അിെ ആ
"ാേ ീ ിേgം.

22

എെ േ P· 9േ"ാേDാ$ ǌാ) ിെ
"ാHെ ഒ# "ിZ@ി ആി ǌാ)
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ോ "ിെ Hം ോെ+ോ zി<&
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അെ അ െ[ാ) fെL.

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..

ാ ം
31
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െI ോ േ ാ അ#Zിെ<െ ാെHം
അ) അേ0ാ ആാ"ിI.

33
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ാ  HV +ÕO1 ആി0ിേgം; അ9
േ, െ[ ) എ>ാം 0g +ിW
അfിേgം.

3

േം

36

+ÕO ാZി ി`!െ ാ ,`Zി
എ¿ം ീ Oി#&.

4
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ോെ+ C/ാ0ം ോ zി<
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ോ ാQം ^KിHം ി
,ാി!ം 7|Oി െ[േigം.
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അോ$ ിKി0Oിെ , 7|OിHം
െ[ ാി$ ഒെHം ാാ) െ[
"gി ി@Oി 9 ോെ+ോ:
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അ) /ി00ംൊM Â""ീaം ഉRാി; അ&
ഒ# Cdം ീZQം ഒ# Cdം ീ ിHം ഇ`െ
[&0ം ആി#9. അ ി9 ഉ0ം 0M Cdം
ആി#9. അ ിെ ൊÀ$ അ ി ി9
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ാ³െOാwിHം അ ിെ ാ³ാoം ഉRാി.

9

അ) 7ാാ0Qം ഉRാി; െ h+െO
7ാാ0Oി9 "ി0ി< "ി ±ൊMV ±_
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ാ³ംൊM അ& െ"ാ ിN.

3

[wി, [Lം, ,+ം, C$ൊ!8, ീ,+ം
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അോെ ാ) േ5ാOി
അീ ാാിെ ാി ൊ8"gിാ0ം
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ിKി0Oിെ, é7ാ0ം ആെ
ഇ#"െOാD& ാ,~ം എ?±ിC& േ+െoം
ആി#9.

6
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േ+െൊM അ) év$h ൊ!8
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zി<&േ"ാെ, അ@ അ& yിZാ
ഏേBാിെ yിേZാ ീ,ാൊM െwി.
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ോHെ േ P· ി#ിാ െO
ിെHം െ[&ൊM ോെ+h അ8
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ി0çീ, éി ാW െ"wം െI; ോ
ോെ+ോ zി<&േ"ാെ, േ .

22

ാ5hാ0Oി ി#ിാ Oിെ
h+8 ി0çീെ,h Oാി േ+െI.

23

അ ിേF ോHെ
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േ"ാെ, േ .

24

ാ5hാ0Oി ോെ+h േെ0
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ീ ി%ാേ &ോ ം ാി അോ
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ആI3െ0ി ഊി:ാ ആ5ിെ അ@
അ7;ിേ&5ം.
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െ ൗ?ാ  ാ
 ാാ ി
ി;ിേ&5ം.

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..

േ ം
10

േ?ാc ാിെC േlിm അോ3ം
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 ാാ ി ി;ി&".

12

13

3

അ ആ r.Zെ 2ി'ാാ ി ോേ
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അോെC LMാ7 ാ'ീRി ീ=െ
േ1Q ി(ിേM ോ ാിMീെ അ"
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അKേ&5ം; അോെC LMാ7 അ ിെC Nം
ാ'ീRിേM STം ിേ&5ം.

4

1
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,ിJി ി ിop{ിിെC ിsീെ
Whി ഏ\ >ാം ിേ&5ം.

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..

േ ം
7

8

9
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േ_5ം; േlം Nം W\kം
ാാിെC ാ ി&1Q
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,ിJി ി ോ ാ4െ അK,
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ൊOേ5ം.

33

'ാ' ാ4ിെC  ി അ@ ൈെ
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ോി @ അ@ െ`! 'ാ'ംിിം
അ3േ)ി >ാ Eിം 2ിേ&5ം; എ,ാ
അ" അോ ിം.
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െ`vെ 3 ോ wി ിYQ :ാി1ം
ആെ0ി1ം 'ിെ2 ിY അ@ അ(ി ാ ി,ാ1ം
Iy&ാാI3; അ@ െC Iyം ിേ&5ം.

18

അ@ അ  ാി,ാ ി ിെC
 ിmേ'ാെ ഊി:ാ ഒ ആYൊyെ
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െ` -ാോ ഒ@ െC അJ.i ൊO
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ോാ_ി@ I_ിേ ാ ആ ഒ െ'Aാ_ിെ
'ാ' ാാ ി ൊOേ5ം; ോി @
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െQംൊO \േ5ം.

29

ോി Iിെ ആ.ൊെ&=ം അ"
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ോി Iിെ ആ.ൊെ&=ം അ"
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അ ിെ ോLാ ി അ7;ി3 എ0ി അ@
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ോ 'ിെ,=ം ോെേ ാ അിെ !":

29
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ോേ ാJാ ാം അ7;ി,@
െC ാJാ ാിി3 ോേ
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ോി ol െ` -ാ@ > ിി ാiW 
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ോ ോെേ ാ ീാ ി'7 ി െ
ഇ wി.

1
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ോെ അോെ=ം LMാെ=ം അ&
ി അെ െQം ൊO \ി.
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5 ാം, ോേQ  ാം േ,.

29

30

31
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ാB_ിെ =ം ോ ാി,ാ ി ഊി:ാ
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അ.െ അോ@ ാ'ീRിെC അ&
െ`3 ിേ)ി 'ാ' ാി3Q
ാB_ിെ അKF;

9
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=ം അെC അ& ൊO3 അ@
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ാJാ ാ]ം അ7;ി ിY അ@
ഇ(.ിേ;ാ3.

23
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ി.ോ ിേ'ാാ ിിേ&) ി3
ാാിെC ാ ി ീY (F
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ോ wി "േ'ാെ ാe ാാാ ി
ിം ിെC &iം ഇിേ&5ം.

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..

േ ം
16

17

18

19

20

11

1

'ിെ, 'ാ' ാാ ോാിെ(ി ോെ
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അിെ !":

2

ി.i ി%ാേ &ോ '(േ )"
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ാ1ാൊO , 4.ി1ം
ഉQ0ാ ' ി , ഒെ&=ം ി.i
അopം; അ=െ 'ി5ം െ ാ,െ:ാം
}െ അop@ ആ ിിേ&5ം.

8

ഇ=െ ാം ം ി.i ി,"; 'ി5ം
െ ാ=ം അ"; ഇ ി.i അopം.

28

9

െQി1Q എ:ാyി1ംെ ി.i
ി,ാI, ഇ: 1ി1ം  ിി1ം ഉQ
െQി `ി(Iം െ`"h1ം ഉQ ഒെ&=ം
ി.i ി,ാം.

അ=െ 'ി5ം ി,@ ം അ&ി
}െ അopാ ിിേ&5ം; അ ി.i
 അopം.

29

ിF ഇ2=, ഇ2cാ ി ിി.i
അopാ  ഇ:

30

െ'ി ാ2ി, എി, അ " ിJം ഉ, അZ¥,
ഔj, ':ി, അ5, "@ .

31

എ:ാ ഇ2cാ ി ി1ംെ ഇ ി.i അopം;
അ `േlം അെ െ ാ,െ:ാം
}െ അop@ ആ ിിേ&5ം.

10

എ,ാ 1ി1ം  ിി1ം Q െQി
`ംെ`, എ:ാyി1ം െQി1Q
cj&ി1ം `ി(Iം െ`"h1ി:ാ"
ഒെ&=ം ി.i അെ(;ാ ിിേ&5ം.

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..

േ ം
32

`േlം അ ി ഒ3 ഏ ിേM എ0ി1ം
ീ5ാ അെ ാെ&=ം അopാIം; അ"
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ി,FQ ോം െZ"ം 
e&ിെ&ാi I2ിd"ം ആ ി )ാ അ"
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ോി @ അെ അop@ എ3
ിJിേ&5ം; അ@ അopാൊO അെ
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13

േ ം

12

Iം അെC േ െ W\kം tി ി,ാ
അ@ ]Qെ opി=Qെ3
ിJിേ&5ം; ആ ാം െQ ാ ി ീ73;
അ@ opി=Q@ ആI3.

14

എ,ാ ' ാം ം അി )ാ അ@
അop@ .

15
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െZ ോം ഇ:ാെ =ം അ" e&ിെ&ാi
I2ിdിി&ാെ =ം ി(ം .ി=ം )ാ
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അെ അopെ3 ിJിേ&5ം; അ"
I5ം േ,.

28

എ,ാ Qി e&ിേM '&ാെ , )
ി ി േ, ി&=ം ി(ം .ി ിി&=ം
െ`!ാ അ" ീെ;ാQിെC ി57m ആI3;
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ോി @ അെ അopെ3 ിJിേ&5ം;
അ" yാI3;  ിോ ാി ിോ ഉQ Iം
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ൊOQ ാെ ാ ാJിോ ',ി_ി:
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 ി Iോം ഉO.

45
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2ി േlം ോ ാ4െ അKേ&5ം.

20
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അിെ !" എെ+,ാ- :

ഒ 'ിെ  'ാLി1Q
ഉ(]െQിMീെ അKേ&5ം.

51

34

ǌാ@ ി.i അാാ ി , ാ@
േ F ി.i എി േlം ǌാ@ ി.Zെ
അാേ F ഒ ീ_ി IxാJ
Fേhാi

'ിെ, േ  ാ, ഈേ ാm, Sm - , cീkQ
'ി എ,ിെ എF അK 'ി=െ
Nി1ം ഉ(]െQി1ം W&ി ീ_ിേM ഏ\
>ാം ിേ&5ം.

52

35

ീYg@ 3 ീ_ി I5WQ >ാം
എി േ ാ3 എ3 ോി െ
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എെ+,ാ- : ആ7െ&0ി1ം െC അംി
o®%ം ഉ)ാ ാ അ@ %ാ
അop@ ആI3.

3

'ിെ, േെ( q എF ആ :ി3 'ം
െേ&5ം; േെ( Iaാ ം ീ_ി3 േ &=ം
േ5ം.

അെC %ാ1Q അopി ാി": അെC
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30
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ഇY 'dിൊOQ െ&Y െ_ി
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അോ@ ൈ Oം െ ി%ാേ &Zെ
എ:ാIy.Zം 'ാ'.Zാ
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'ിെ, അോ@ ാാി 3
ാ@ ിop{ിി ,േ;ാi Jി ി,
'dിം ീ&ി അിെ െേ &5ം.

24

അ@ ഒ ിopgFെ െQംൊO
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ോി @ അ=െ Nം ാ
BാിെC ാ ി& ോ=െ
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ീ അോോം LMാോം
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ി.i ഔോ@ ാ+ാെC അaെ =ം
അ;െ=ം ? െ;േ5ം; എെC ´Fi
>ാ5ിേ&5ം: ǌാ@ ി.Zെ ൈ ാ
ോ ആI3.

20

4

ിH.Zെ അ&േ ിി "; േ Mാെ
ി.i ാ7F)ാ&"; ǌാ@ ി.Zെ
ൈ ാ
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അ  ാിെC ആYൊyെെ&ാO അ3
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ോ·ി ഏwി&".

30

ി.i എെC ´Fi >ാ5ി&=ം എെC
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ആI3.

1
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ഒ@ ോBെ  ി ാ ഇം
5ി അk?ിേ&5ം; അ7 ി 7aം
െ`z; അെ Nം അെ േ ഇിം.

13

ീേ ാBെ  ി," േ'ാെ ഒ@
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െ:(ിf ൊേ:5ം; അെ Nം അെ
േ ഇിം.
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cി ഒെC ാ െ,ാ@
ിാ&".

10

അ?ിേlൈ ം  ി ഒ2ി&െ;_kം ം
Jി;ാ@ > ിി&െ;_kാ ി െC
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ോി ാ അോെC + ി ി
അംീാ ഒkം ോ=െ
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എ,ാ െC അa, അ;@ , @ , - ,
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ോി െC i ¸7,m െ`z െ,ാ@
അop ാ&ി ാ അi െC അ;െ
അopാ3; അെ ീ ി ഇY SYേ 5ം.

ിെC + ി ി അംീാ @ ിെC
ൈ ിെC േ?ാcം അ7;ി;ാ@ ഒി&1ം
അF".

അ@ െC cി >ാ5ി ാ ിി& ാ
െ,ാ@ ിാ&ി അopാ&".

7

9

17

4

6

േ ം

22

.Zെ ൈ ിെC ാെ അopാ&ാെ
.Zെ ൈ ി3 ിopMാാ ിിേ&5ം;
അ7 .Zെ ൈ ിെC േ?ാcാ
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ിop ാJ.ോ അാ അെ എെC
Whിി3 േ ിേ 5ം; ǌാ@ ോ
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ോി െC i ിJേ ാ
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ോ 'ിെ,=ം ോെേ ാ അിെ !":

19

ി.i > ാ ം ?ി;ാ+&Aം അ"
ാി ിേ,ാ െ`aി ാിിേ,ാ
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´- ആI3.

4

അ " ാF ിop ?ാേ ാം
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ോ
ിേ_േ&5ം; ǌാ@ ി.Zെ ൈ ാ
ആI3.

23
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y ോ=െ ,ിJി ി ീാcം
െ`േv5ം. ´ിെC 'ിെy,ാi ോി @
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ോ=െ ´FZം ി.Zെ 2ി'ാZം
ി.Zെ എ:ാ േ7 Zം ി.i ോേ
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അ"ൊO അ7 അെ ോെ=െ അ&
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'(f. ോ ോെേ ാ wി " േ'ാെ
ി%ാേ &i െ`z.

1

3

4

6

9
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ിി3 ാ ി ി`ാിേ&5ം; അേ
ീെ)m ഉO; േ ാേx ംി
അെ ഒ2ിfൊേ&5ം.
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ാ_"; À'ം ൊി
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എ,ി ǌാ@ ി.Zെ േ Fം; ി.Zെ
ിF ി.i െKെ ിെ ം; Ì&i അ"
?ിം.

17

ǌാ@ ി.Zെ േെ µിേം; ി.i
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ോ ീാ ി '7 ിെ ിം
ി%ാേ &iം aി ോെWUാ+ം
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ി%ാേ &ോ ീ '(േ )" എെ+,ാ- :
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ോേ opീി ാ

23
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േ, ോേ ിopാ ി ൊേ&5ം.
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ാെ ാ 'ാ7;ി ]ം ി&േ ാ
ീെ)&േ ാ െ`zBാ; 'ാ7;ി ം ഒെ&=ം
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ിെോN േ(ാ:+ി' Yീ[ാി;െ* N
െ\ീേ45 ;

(ാ 5 േ(ാ:+ി' എRെ 
ാp+#ാി+svwt1 േB5.

26

7

െ] ാേ(ാ:+ി' അ^ീാ ാ=ിെ N
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ോ$ി ?ാാ അ$ോെ :?ാ%െ*
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െDേ# ി അ െ Jtാെ ി.

7

അ  ാ()*ാ+ിെ Jtി' അ െ
ാ|ം no;െ* ാ|ം ോ9ി
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$േ ാ'ൊVP ഒ% ിിി' െBാ ി
ഒ% ിേ?' െ ,െേEം.

11

R Bീ+ിേ?' അ  ഒ% ീ4eീ4 ിി,
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$േ ാ'ൊVP ഒ% ിി അ ിേ?'
ിി9;ം V െD;ം േ Eം.

15

Bാ.ം ാ:െ-േtാ8 അ$ോGം
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ോ$ി ാ അ$ോെ N ഈaാാിെ
ൈ9ീെC ാ()*ാ+ി' ൊ#%െ*
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¦ീോ േ$ാ ോ- േ§ാ$ി, G>%െ*
ഇ*ി' *P Q BാB|ം െD0ിK
<w9ാാാ' െD0 BാBം

7

അ  ഏB;ം 7iെ* അ¨ +ി
A ിാ3ിാി J ം അ ിെ അ©ിെ4ാം
Tി, 78 അ¨ ം െD0  Bം
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ഒ% ൊി45 , എRേD േി
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ൊV  അ െ BാBാ(|ം േ$ാാ(|ം
അിേ9Eം.

7

1
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അ െ േ4 ി' ഔോ%+ അ  െ
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AാJP അ <ാ-; ഇ1 Y ാിെ ാ
െaേ4ിെ CിBാ-.

6
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71
52

BാBാ(+ി"ാി ഒ% ോ4ാKൊwN ,
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അ*ി,ാ9ി ാി%; അ ിെ  -J '
µം െ അ*ിBEി േ"; േ$ാ ോെെ
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ByV;

12

േ4  ാ.9ി*ാ9iെ* 4ി' ൈ
െ േ9Eം; Bിെ" േ4 )ംേ ി
Aാ«ി+ം Cിേ9 ി ീ േ$ാേ )
ഒ"ിെ BാBാ(ാിKം േw ിെ
േ$ാാ(ാിKം അിേ9Eം.

88

ാlാാ(+ി"ാി ാ'9ാ4ി8
എQാംT*ി ാ. ഇ%B+ിാ, ആKൊwN
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ീBം ൊiേtാ8 ീBം ഏxം ി4 ി.9ിെ
JN േ+ാK െ .ി/ംൊ-േ9Eം എ
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:?ാ)ം◌ം ാം െDിി).
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േ$ാ Bിെ";ം ോെോ- അ%.ിെ/01:

24

േ4 )ംP AാEം ആ ി1: ഇ%B+
IJ ' അ  ാ()*ാ+ിെ4
േ 4െD¥" േ ി' Aേ ിേ9Eം.

25

അt1 IJ േ4ാ അ  േ 4െD¥"
േ ി'ി ഒCിേEം; Bിെ" േ ിേ9ാ;

26

എªിം ാ()*ാ+ിെ4
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(ിെ ോി;െ* N അ=ീ ാN .

8
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ഏാെ N അ$ീ.

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..

ംാം
28

ിാേ'98 ാ: െോ8
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േ$ാ ;െ* ോBം +ിെ േെ 4ി,,
േ$ാ െ+ ഒ% $ാ=ാlൊV ം$ി,.
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അ$ീാGം ോി;ം 'ാി;ം
ഉാി%; െ$ോN ിീിെ4
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noോ-ം +ാം അിി,;
േ +ിെ4 c47iം അ െ ാEി,.

8

എdീംേ(ാ:+ി' vെ N േ$ാേ.

27

9

െ=ാീN േ(ാ:+ി' ാÊ ിെ N B' ി.

10
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എ"ാ' ാേ4=5 ോെ;െ* Jtാെ െ+
അ+ി: ാം െD അ1 ൈ ാ); അ1
ിാN J) Cി;ം എ B.

12

ാN േ(ാ:+ി' െ(Qി;െ* N അ^ീേ45 .

13

ആേേ(ാ:+ി' ി`ാേ4ിെ N െË5.

14

gാ4ിേ(ാ:+ി' െ ാÌി;െ* N $5=ി.

15

(ാ 5 േ(ാ:+ി' ാ`ി;െ* N (Xേ 45 .

16

േ ം ഒ ോ) ാN ോെ അ/ %>?ാ%െ*
േB ഇ
േ". എ"ാ' ോെ vെ ാ
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78 ഒ ോ9ി േ െ+)ി, അ 
ിാേ'9േ.ാ- ½n+ാാി
Bെ െ3"ാ45 : ǌ78 ©ി,
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3

ാ.ാ' ീേC ി േ$ാ ǌ7െ. ആ
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ൊV േEം.

5

േ$ാാ(+ിം $ാ(+ിം
Bാീാ(ാി ീ ആെ*ാ"ി ാ'$ീN
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<ി എ"ി ി' ഔോ"ിം ഇ7െ േ"
േ Eം.

31

എ"ാ' ൊPാേ·ാ<െ ി78
BിKP ി7iെ* <<ിെ. ǌാN
അ ി' *)ാാ)ം; ി78 ിി/ിി)"
േ ം അ  അി;ം.

32

ി7േ.ാ, ി7iെ*  ം ഈ %&ിി' ീxം.

33

ി7iെ*  ം %&ിി' ഒ-ം െ ി7iെ*
98 %&ിി' ാp1 ം
ം ഇ*ാി
©ി, ി7iെ* Bാ ി° oം(ം $ി)ം;

34
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ി78 ഔോ%+N ാ3ാെ B4ം
എ- അ ി' B ¢ം ഇK ഒോ%+N
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േ$ാേ ) ിോlാി TംT*ിിി);
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ീ ോ- Bാ ാ.+ിേ4) ഇ;ം െD0ാ'
അ  േ$ാ െ ിി, എ ി78
അി;ം.

31

അ N ഈ ാ)െ.Qാം B
അ %െ* ീെC &ി Bി..

32

&ി ാ അ െ;ം അ %െ* <-ം=7െ.;ം
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Bിെ" അ$ോN ാ()*ാ+ിെ
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അ )ം ിാേ'9iെ* ഇ*ി' അ ാം
അ%1 എ ǌാN അ ോ- pി/ിി).
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അ%.ിെ/01:

2

േ$ാ pി/ ാAാEെെ3"ാ45 :
.ª|ം ഊ|ിQാ+1ം Gം െ 9ാ+1ാ
ഒ%  " B}9ി*ാ ിെ ിെ അ-9'
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}MീE 4ംൊV അ െ .ി/ിQ; അ N
അ}MN . അ െ അ}Mി അ െ േ'
ി4).

14

T*ാ+ി'െ , ഒ%+N ി/ാP
ാAാEം ആ ി1: ആ T*ാ+ി' *)"
ഏ Gം T*ാ+ി' ഇി)" ഏ Gം ഏx ി ം
അ}MN ആിിേ9Eം.

15

q*ിെ9ാെ 1"ിി)" Bാ:െQാം
അ}Mാ<ം.

16

െ .ിി'െ , ാ.ാ' ൊQെ ഒ%+െോ
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"ിlിി'ി *ി എ-.

10
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ി78 ിാേ'98 ാ െ എെ"
}MീിാN 9 Rം എെ"
ിി9ാ ി%"1ൊV ി78 ഈ oെ
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ോ ാ=ിം അോ#)ം◌ം േM
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4ംി, ഏെോ <െോ െD5 ാN എി)
Cി;" Q.

19

ആാ' േ$ാ ഇി;ം എേ"ാ- എ¬
അ%.ിെ/¥ം എ ǌാN അിെ; ി7iം ഈ
ാ:ി ഇ ിെ* BാിN എ ഉ+ം B.

20

ാ:ിി' ൈ ം =ിെ4ാിെ അ-9' :
ഇ  ിെ" ി.ിാN "ിി) എªി'
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Cിി'
Cിി' ി4)"1 x V; x
ി ാി 4ിേ4) േBാി; x െ
Cിിേ4) ിിേ9 ി =ിെ4ാം അ ിെ
അ*ി,.

24

Bിെ" േ$ാ ;െ* ¶ N ഇ%|ം  ിP
J3ിിേ+ാ7iെ* ഇ-) Cിി' ി.

25

x േ$ാ ;െ* ¶ െ ോ8  ി4ിെ
ഒ17ി =ിെ4ാിെ ാ'  ിേ4ാ- േD
െǌ9ി; അ N അ ിെ ീVം അ*ി,.

26

Bിെ" േ$ാ ;െ* ¶ N JേtാK െD
ഇ*േ+ാKം 4േ+ാKം ാs ാN CിിQാ+ ഒ%
ഇ-9ി*ി' ി.

27

േ$ാ ;െ* ¶ െ ോ8 x
=ിെ4ാിെ ീെCി*.;
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+Qോ ീ ി*"1? ǌാN
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േBാ; എªിം ǌാN ിേ"ാ- pി)" Dം
ാ:േ Bാ| എ B; =ിെ4ാം
=ാ4ാ9ിെ Ak9?ാോ-Tെ* േBാ;ം െD.
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അ  ി#+5 - ]ോ+ി' എ+ി.
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െD#ാ ിി)ോ? ാN അ%.ിെ/01 ി 
+ി9ാ ിി)ോ?
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ÒnBn 7.ി'ിം %+ി: െD
ാേ9ാ=ിെ Bി9; െD ിാേ4ിെ
Aാ< എ B.

ാേ9ാ=ി' ി? ാ¿ാിQ; ിാേ4ി'
»
ിാGിQ; അ െ ൈ ാ േ$ാ
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=ിെ4ാം =ാ4ാ9ിോ-: ഇ ിെ* എി) ഏx
ാ(Bീം BEി1 ഏx ാ.െ;ം ഏx
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ഏw|ം =ØാിാN ǌാN ിDാി/ി%;
എ"ാ' േ$ാ ി) =Øാം
J*9ിിി) എ B.

12

അ ി =ിെ4ാം =ാ4ാ9ിോ- B1:
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=ിെ4ാം B;; Rെ*/ിി)" %>N
B;;

16

ൈ +ിെ അ%.ാ- േ8)" N
അ å" െ Bിാം AാBി/ N , 
nÑെ ം ി)" N , ീxേtാ8
 1"ിി)" N B;"1:

17

ǌാN അ െ ാം, ഇോ8 അQ ാGം; ǌാN
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ഉ¯ോBം ിാേ4ിെ ിKാേ ി
അ െ േ$ാ ;െ* Jtാെ Bാി
9ി9. എ pി,.

5

6

7

8

9

10

 േ

30

ം

11

ǌാN എെ ീç ി' ിാേ'9െ.
ം$ി9ാ ിിേ9 ി അ$ോN
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ിെോെ :?ാ <-ം=ം<-ം=ാി
ആെ"ാ45 : െqേ 4ി'ി െqേ 4<-ം=ം;
ാീി'ി ാീ<-ം=ം; ാ`ീി'ി
ാ`ീ<-ം=ം;

13

േ$ി'ി േ$<-ം=ം; ാé4ി'ി
ാé4<-ം=ം.

14
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അ$ീാി'ി അ$ീാ<-ം=ം;

39

െÊി'ി െÊ<-ം=ം; ]cാി'ി
]cാ<-ം=ം.

40

േ=4ി;െ* :?ാ അìം ാാGം ആി%;
അ[ി'ി അ[<-ം=ം; ാാി'ി
ാാ<-ം=ം.

41

ഇ  <-ം=ം<-ം=ാി േ=ാീെ :?ാ5;
അ ി' എRെ  ാp+#ാി+svs
േB5.

42

ാെ :?ാ <-ം=ം<-ം=ാി ആെ"ാ45 :
$ാി'ി $ാ <-ം=ം; ഇ 
<-ം=ം<-ം=ാി ാ <-ം=78 ആ<.

43

$ാ<-ം=7.ി' എRെ  എQാംT*ി
അsBാ4ാി+ി ാാs േB5.

44

ആേിെ :?ാ <-ം=ം<-ം=ാി
ആെ"ാ45 : ിíി'ി ിíീ<-ം=ം;
ിി'ി ിീ <-ം=ം; െ=ീാ ി'
ി െ=ീാ <-ം=ം.

18

19

െ] ;െ* :?ാ ഏ%ം ഔാGം ആി%;
ഏ%ം ഒാGം ാN േ  െ , ി,േBാി.

20

െ] ;െ* :?ാ <-ം=ം<-ം=ാി
ആെ"ാ45 : േ4ി'ി േ4ാ<-ം=ം;
േcെി'ി േcെ<-ം=ം; േ$ി'
ി േ$<-ം=ം.

21

േcെിെ :?ാ5: െ$ോി'ി
െ$ോ<-ം=ം; $ാq4ി'ി
$ാq4<-ം=ം.

22

അ ി' എRെ ാി െ] ാ<-ം=7.ാ
ഇ  എxB+ാാി+rs േB5.

23

ി_ാ`ാിെ :?ാ <-ം=ം <-ം=ാി
ആെ"ാ45 : േ ാ4ാ ി' ി േ ാ4ാ <-ം=ം;
Ò ി'ി Ò <-ം=ം;

24

25

26

ാ=ി'ി ാ=<-ം=ം; ിോി'
ി ിോ<-ം=ം.
അ ി' എRെ ാി ി_ാ`ാ
<-ം=7.ാ ഇ  അsB ാ4ാി+ി Jus
േB5.
െb\െ :?ാ <-ം=ം<-ം=ാി
ആെ"ാ45 : േെ ി'ി േെ <-ം=ം;
ഏേ4ാി'ി ഏേ4ാ <-ം=ം; $5േ.4ി'
ി $5േ.4<-ം=ം.
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െ=ീാ ിെ :?ാ%െ* <-ം=ം78
ആെ"ാ45 : േ$െ=ി'ി േ$െ=#<-ം=ം;
'9ീേ4ി'ി '9ീേ4<-ം=ം.

46

ആേിെ :ി) ാാ എ േB5.

47

ഇ  ആേ:?ാ%െ* <-ം=7.5 . അ ി'
എRെ  അtq ാി+ി ാvs േB5.

48

gാ4ി;െ* :?ാ <-ം=ം<-ം=ാി
ആെ"ാ45 : $5േ4ി'ി
$5േ4<-ം=ം; îിി'ി î<-ം=ം;

49

േെി'ി േെ#<-ം=ം. ിേQാി'
ി ിേQാ <-ം=ം

50

ഇ  <-ം=ം <-ം=ാി gാ4ി<-ം=78
ആ<; അ ി' എRെ 
ാp+#ാി+ി ാvs േB5.

51

ിാേ'9.ി' എRെ ഇ  ആs
4zേ+ാാിെ+xvwി J1 േB5.

52

Bിെ" േ$ാ ോെോ- അ%.ിെ/01:

53

ഇ )ം ആെ.R+ി ഒ+ Rം േ െ+
അ ാാി ിoാ(ി, ൊ-േ9Eം.

54

ആേ.െ;P )ം അ ാം ഏെ;ം ആ8
<|P )ം അ ാം <െ,ം ൊ-േ9Eം;
ഔോ%+ അ  െ ആെ.R+ി
ഒ+ Rം അ ാം ൊ-േ9Eം.

55

േ െ+ DീിK ിoാ(ിേ9Eം; അ 1
Bിjേ(ാ:+ിെ േBിെ"ാ+ Rം അ )ം
അ ാം 4oിേ9Eം.

56

ആ8 ഏെ;P )ം◌ം <െ;P )ം◌ം
അ ാം DീിK ിoാ(ിേ9Eം.

57

േ4 ി' എRെ  <-ം=ം<-ം=ാി
ആെ"ാ45 : േ(ോി'ി േ(
ോ<-ം=ം; െ$ാ+ി'ി
െ$ാ <-ം=ം; ൊിി'ി ൊ
#<-ം=ം.

58

59

േ4 <-ം=78 ആ ി1: 4ിീ<-ം=ം;
െ$ോ<-ം=ം; $5.ീ<-ം=ം; q<-ം=ം;
ോ$ <-ം=ം. െ$ാ+5 അാിെ ിി,.
അാിെ oാെ) ോേ`േ= 5 എ േB5;
അ 8 ിീംേ െ , േ4 ി) ി/
.5 ; അ 8 അാി അ$ോെ;ം
ോെെ;ം അ %െ* േ$ാ ിാ ി
#ാിെ;ം A ി,.

 േ

32

27

ം

63

െീേ$ാ ിെ ീB ോ[ാ"ിെ
ോ ാ=5 &ിി'െ , ിാേ'9െ.
എRിോ8 ോെ;ം ോ$ി ാ
എെ4ാാ%ം എRി  ഇ  േ".

64

എ"ാ' ോെ;ം അ$ോN ോ$ി Gം
ീാി%&ിി'െ , ിാേ'9െ.
എRിോ8 അ  എRി ി' ഒ%+Gം
ഇ %െ* T+ി' ഉാി%"ിQ.

65

അ  %&ിി'െ , ി,േBാ<ം എ
േ$ാ അ െ)ി, അ%.ിെ/0ി%.
െÉെ";െ* N ാേ4ം vെ N
ോ} ;ം ഒCിെ അ ി' ഒ%+Gം േ>ി/ിQ.

1

അ3ം ോേcിെ ാ െe;െ*
<-ം=7.ി' െe;െ* ാ ാ`ീിെ
ാ (ിെ4ാ ിെ ാ േ$െcിെ
ാ െേ4ാc$ാ ിെ :ിാ അ- .
അ െ :ിാ $5.ാ, ോ , േ$ാ(5., ി'
9ാ, ിാ, എ"ി ാി%.

2

അ  ാ()*ാ+ിെ ാ ി'9'
ോെ;െ*;ം എെ4ാാോ$ി െ;ം
Ak9?ാ%െ*;ം n o;െ*;ം Jtാെ ി
B1 എെ3"ാ45 :

3

ǌ7iെ* അN %&ിി4 െ , ി,േBാി;
എ"ാ' അ N േ$ാേ ) ിോlാി
ോ$ിോ- T*ി %െ* T+ി' േD
"ി%"ിQ; അ N 3BാB+ാ' അേ:
ി/1; അ  :?ാ ഉാി%"1ിQ.

4

ǌ7iെ* അ N ഇQാൊV അ െ
േB <-ം=+ി'ി ഇQാെ ാ<"1 എ¬?
അെ േ$ാ ?ാ%െ* ഇ*ി' ǌ78) ഒ%
അ ാം േEം.

5

ോെ അ %െ* ാം േ$ാ ;െ* Jtാെ
െ ,.

6

േ$ാ ോെേ◌ï- അ%.ിെ/01:

7

െേ4ാc $ാ ിെ :ിാ B;"1 ി േ";
അ %െ* അെ േ$ാ ?ാ%െ* ഇ*ി'
അ )ം ഒ% അ ാം ൊ-േ9Eം; അ %െ*
അെ അ ാം അ )ം ൊ-േ9Eം.

8

ീ ിാേ'9േ.ാ- Bേ1 എെ3"ാ45 :
ഒ%+N ിQാെ ി/ാ' അ െ അ ാം
അ െ 8) ൊ-േ9Eം.
അ  8 ഇQാ ി%"ാ' അ െ അ ാം
അ െ േ$ാ ?ാ)ം ൊ-േ9Eം.

60

അ$ോ ാ ാ=5, അ=ീ], എെ4ാാ5,
ഈaാാ എ"ി  ി,.

9

61

എ"ാ' ാ ാം അ=ീ]|ം േ$ാ ;െ*
"ിlിി' അാി +ി, ി,േBാി.

10

62

ഒ% ാം AാംJ ' േേ4ാK അ ി' എRെ
ആ78 ആെ ഇ%Bq ാിം േB5;
ിാേ'9iെ* ഇ*ി' അ )ം അ ാം
ൊ-9ാൊV അ െ ിാേ'9iെ*
T+ി' എRിിQ.

അ  േ$ാ ?ാ ഇQാ ി%"ാ' അ െ
അ ാം അ െ അെ േ$ാ ?ാ)ം
ൊ-േ9Eം.

11

അ െ അ േ$ാ ?ാ ഇQാ ി%"ാ'
ി78 അ െ <-ം=+ി' അ െ അ-+
Dാ/9ാ അ െ അ ാം ൊ-േ9Eം
അ N അ1 ൈ ാേ9Eം; ഇ1 േ$ാ
ോെോ- pി/1 േBാെ4 ിാേ'98)
ാAാEം ആിിേ9Eം.
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ം

12

അ3ം േ$ാ ോെോ- pി/1: ഈ
അ=ാീം4ി' ി ǌാN ിാേ'
98) ൊ-+ിി)" േ ം ോ).

6

ഇ1 േ$ാേ ) ൌo ാാ
$ാ(ാി ീാിBn +ി'െ ,
ിി9െ ി3േ$ാാ(ം.

13

അ1  േ>ം ിെ േ$ാ ാ
അ$ോെോെ4 ീ;ം ിെ േ+ാ- േD%ം.

7

14

o;െ* 4$+ിª' ി78 ീN
%&ിി'െ , അ  ാ െ െ P+ിെ
ാ+ി' എെ" }Mീി9ാെ എെ
pെ s+1ൊV േ". ീN %&ിി'
ാേ ിെ4 4$4ം അ1 േ".

അ ിെ Bാീാ(ം <ാെ*ാ"ി ാ'
$ീN  ം ആിിേ9Eം; അ1 േ$ാേ )
Bാീാ(ാി ി}Mി+ി' ഒCിേ9Eം.

8

െw <ാ*ിെ ൈ <േ" ാ(ം
Cിേ9Eം; അ ിെ ാ ി4െ+ േoാാ(|ം
അ ിെ Bാീാ(|ംേBാെ4 േ$ാേ )
ൌo ാാ $ാ(ാി അ
ിേ9Eം.

9

Ö+5 ാ.ിേ4ാ ഒ% I AാJP
ഊിQാ+ V <ാ*ിെ;ം
േoാാ(+ി"ാി എRേD+ ി*7Cി
ാ|ം അ ിെ Bാീാ(|ം അിേ9Eം.

15

അോ8 ോെ േ$ാ ോ-:

16

േ$ാ ;െ* o ഇ*ിQാ+ ആ-െ.ോെ4
ആാ ിിാN 9 Rം അ )ം Jtാി
േBാ< ാGം അ )ം Jtാി % ാGം അ െ
 ൊVേBാ< ാGം

10

17

അൊV േBാ< ാGം 4 Ú+ിെ;ം
ആÂാ9iെ* ൈ ാ േ$ാ o;െ* േ'
ഒാെ. ിി)ാാെ എ B.

ി3േ$ാാ(+ിം അ ിെ
Bാീാ(+ിം െ ഇ1 Öേ ാsJP
േ$ാാ(ം.

11

18

േ$ാ ോെോ- pി/1: എെ ആÂാ|P
%>ാി vെ ാ ോ} െ ി.ി,

19

അ െ േ' ൈെ , അ െ ോ$ി ാ
എെ4ാാിെ;ം no;െ*;ം Jtാെ
ി+ി അ  ാ െ അ  ആൊ-9.

ി7iെ* ാാംo7.ി' ി78 േ$ാേ )
േ$ാാ(+ി"ാി V ാ.9ി*ാ ിെ;ം ഒ%
ആKൊwെ;ം ഒ% I AാJP
ഊിQാ+ ഏx <ാ*ിെ;ം

12

ിാേ'9iെ* oെQാം
അGിേ9 ി ിെ $ിി' ഒംം
അ െ േ' െ േ9Eം.

ാ. ഒ"ി േoാാ(ാി എRേD+
q"ി*7Cി ാ|ം ആKൊw േoാാ(ാി
എRേD+ ി*7Cി ാ|ം

13

അ N ോ$ി ാ എെ4ാാിെ Jtാെ
ി'േ9Eം; അ N അ  േ ി േ$ാ ;െ*
"ിlിി' ഊീംJ`ാ3ം അ%.ാേDാ ിേ9Eം; അ Gം ിാേ'9iെ* 
no;ം അ െ ാ)Aാം ി;ം േ Eം.

<ാെ*ാ"ി േoാാ(ാി എRേD+
ഒി*7Cി ാ|ം അിേ9Eം. അ1 േ$ാാ(ം;
േ$ാേ ) ൌo ാാ $ാ(ം
േ".

14

അ ;െ* Bാീാ(ം ാ.ൊ"ി അ $ീN
ീം ആKൊw $ീിെ q"ി' ഒം
<ാെ*ാ"ി ാ' $ീGം ആിിേ9Eം;
ഇ1 ാാ3ം അാ ാിേ ാsJP േ$ാാ(ം.

15

ി3േ$ാാ(+ിം അ ിെ
Bാീാ(+ിം െ BാBാ(ാി
േ$ാേ ) ഒ% ോ4ാKൊwെ;ം അ
ിേ9Eം.

16

ഒ"ാം ാം B ി"ാ4ാം
െB$ ആ<.

17

ആാം B ി©ാം ി# ി െB%ാ8
ആിിേ9Eം. ഏx ി ം .ിിQാ+ അം
ിേ"Eം.

18

ഒ"ാം ി ം ി}Moാോ(ം Tേ*Eം; അ
ാാേ 4ൊം െD#%1.

19

എ"ാ' ി78 േ$ാേ )
േ$ാാ(+ി"ാി V ാ.9ി*ാ ിെ;ം ഒ%
ആKൊwെ;ം ഒ% I AാJP ഏx
<ാ*ിെ;ം $ാ(ാി അിേ9Eം;
അ ഊിQാ+ ആിിേ9Eം.

20

അ ;െ* േoാാ(ം എR േD+ ാ|
ആിിേ9Eം; ാ. ഒ"ി q"ി*7Cി;ം
ആKൊw ി*7Cി;ം

20

21

22

23

28
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േ$ാ
േ"ാ- pി/1േBാെ4 ോെ െD;
അ N ോ} െ ി.ി, ോ$ി ാ
എെ4ാാിെ;ം no;െ*; Jtാെ
ി+ി.
അ െേ' ൈെ , േ$ാ ോെJ`ാ3ം
pി/1േBെ4 അ  ആ ൊ-.

1

േ$ാ Bിെ";ം ോെോ- അ%.ിെ/01:

2

എി) ൌo ാാ $ാ(78
)P എെ േoാാ CിBാ- 9
എി) അിേ9 ി ാ¯ ാിിാN
ിാേ'9േ.ാ- pിേ9Eം.

3

ീ അ ോ- Bേ1: ി78 േ$ാേ )
അിേ9V" $ാ(ം എെ3"ാ45 : ാ8
േ ാsം ി3േ$ാാ(+ി"ാി: ഒ% I
AാJP ഊിQാ+ V <ാ-.

4

ഒ% <ാ*ിെ ാ ിേ4;ം െw <ാ*ിെ
ൈ <േ"ം ാ(ം Cിേ9Eം.

5

ഇ*ിെ/-+ എR ാ' $ീN േD+ ഒി*7Cി
ാ| േoാാ(ാ;ം അിേ9Eം.

ി# ി േ$ാ ;െ*
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ഏx <ാി' ഔോ"ി ഔോ ഇ*7Cി;ം
അിേ9Eം.

22

ി78)േ ി Aാ«ി+ം CിാN
BാBാ(+ി"ാി ഒ% ോ4ാിെ;ം അ
ിേ9Eം.

23

ി3േ$ാാ(ാ ാ ി4െ+
േ$ാാ(+ി െ ഇ അിേ9Eം.

24

ഇ7െ ഏx ാiം േ$ാേ )
ൌo ാാി $ാ(+ിെ േoാം
ി ംA ി അിേ9Eം.
ി3േ$ാാ(+ിം അ ിെ
Bാീാ(+ിം െ ഇ1 അിേ9Eം.

25

ഏCാം ി ം ി}Moാോ(ം Tേ*Eം; അ
ാാേ 4ൊം െD#%1.

26

ാോ
ാ ആ c4 ി +ി'
 ിlാംൊV ഒ% േoാാ(ം
ൊV %േtാxം ി}Moാോ(ം Tേ*Eം.
അ ാാേ 4ൊം െD#%1.

27

29

6

അാ ാിിെ4 േ$ാാ(+ിം അ ിെ
േoാാ(+ിം ാ8േ ാsJP
േ$ാാ(+ിം അ ിെ േoാാ(+ിം
അേ ) ിAാJP Bാീാ(78)ം
െ േ$ാേ ) ൌo ാാ
$ാ(ാി േ".

7

ഏCാം ാം B+ാം ി# ി ി}Moാോ(ം
Tേ*Eം; അ ി78 ആÂ Bം െDേ#Eം;
േ 4ൊം െD#%1.

8

എ"ാ' േ$ാേ ) ¡( ാാ
േ$ാാ(ാി ഒ% ാ.9ി*ാ ിെ;ം ഒ%
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േ$ാാ(ാി ഒ% ാ.9ി*ാ ിെ;ം ഒ%
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ആKൊwെ;ം ഒ% I AാJP
ഊിQാ+ B ി"ാം <ാ*ിെ;ം അ
ിേ9Eം.

30

31

അ ;െ* േoാാ(|ം Bാീാ(7iം ാ.,
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ി ാോ- A ിാം *േ+ ി ി7.ി'
ി ആiെ. ;M+ി ഒ%) ിN .

4

ി78 ിാേ4ിെ 4േ(ാ:7.ിം
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ോെ ഔോ േ(ാ:+ി'ി ആിം േB
ീ JP അ െ;ം ോ$ി ാ
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ീ ോ- െ ,ൊ8 ിN .

19

ി78 ഏx ി ം Bാ.+ി  Bാ
േ9Eം; ഒ%+െ ൊ" Gം ൊQെ െ
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ോ$ി ാ എെ4ാാി ൊ-.
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ഇെ-േ9Eം; എ"ാ' അ1 }Mാ<ം; എªിം
}MീE4+ാം അ1 }Mീിേ9Eം.
ീി' ി,േBാ<"െ Qാം ി78
െ P+ി' J9ിെ-േ9Eം.
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െBാ"ാoE7.ാ ാ4, ൈ ., ോ ിം,
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Bിെ" േ$ാ ോെോ- അ%.ിെ/01:

26
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27

28
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ൊP ആs 4zെ+xB+#ാിം ആ-ം

53
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ോെൊ-ം ോ$ി ാ
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േ േ+) അ  *9ാ ിിാN 9 Rം
ി78 അ െ അൈlെ-"1 എ3ി?

അ ി ോെ അ ോ- B1: ി78 ഈ
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ൊ 5=ാaി' Bാ.ി7ി.

34
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അ "  DീK എ ിെ* ീxേ ാ അ ിെ*
അ െ അ ാം ആിിേ9Eം; Bിjേ(ാ:ം
Bിjേ(ാ:ാി ി78) അ ാം
4oിേ9Eം.

55

എ"ാ' േ െ+ ി ാിെ. ി7iെ*
Jtി'ി ീ9ി9.ാ ി%"ാ' ി78
അ ി' േ>ിി)"  ി7iെ* .ി'
JÄiം Bാ7.ി' 7iാി ി78
Bാ)ം" േ  ി7െ. ഉB§ ി)ം.

56

അ:;Q, ǌാN അ ോ- െD5 ാN
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േB%8 ആ ി1: ോ$ി ാ എെ4ാാ%ം
vെ ാ ോ} ;ം.
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Ak ിെ;ം Tിെ9ാേPEം.

 േ

41

35

ം

29

ിാേ'98) ാN േ  അ ാം
ിoാ(ി,ൊ-േ9 ി േ$ാ ിി/ 
ഇ  േ".

1

േ$ാ Bിെ";ം െീേ$ാ ിെ" ിെ ോ
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ി78 േ4 )ം ൊ-)" BE7.ി' ആs
േª (7.ാിിേ9Eം; <4െD0 N
അ ിേ*) ഔ*ിോേ ി ി78 അ െ
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ി78 ോ[ാN * ാN േ 
എ+ിേ>ം

11

24

എdീംേ(ാ:+ിP Ak ിgാെ N
െqേ 45 .

Dി4 BE78 േª (7.ാി
േ s ിിേ9Eം; അ=M ാ' ഒ%+െ
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#ി4ി%" ാ;lംൊV ഒ%+െ അ*ി/ിK
അ N ി,േBാാ' അ N <4Bാ N ;
<4Bാ N Eിz അGo ിേ9Eം.

33

19

ÑA ിാN േ" <4Bാ െ
ൊേQEം; അ െ VT-േtാ8 അ െ
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ാേ'4 േിേ5  ിൊ ി െ
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ീോെ@ം അാോി$ ാി"
ാ'ാC ാBാാ ഔEിെ@ം എെFി$െ&
ംി?േ'Gം

5
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എ.െൊ4 :

6
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ി.[െL ൈ!ാ ോ@െL 9 ി./
!rH.

ാ ം )0

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..

07-30-2007

ആ  ം

േ ം

2

27
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ിL േ ീി$ ൊOാെ
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9ി?0: ീ@ം അിെL െ- ി).

5

38

ിെS G ാ qെS ! C ോ അിെL
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O ി?ി); ഇ ാ0ോെ ിെS
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എ േ +@.

12
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അ ാ'!ാി െ ാിി5. -

20

21

േ ം

3

9ി?0:
LdാC

അ0ം !)_ാ"െL േ'െ! ി-ാി&";
!)_ാ 7 അിെL ാി"; അേOാ 
അെ ംO  എ +@.
അ ിdlം െ"dlം അാ െേdാെ
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െ ാ5 േ'െ അ ൈ '!ാ5 @ം
െ-ോ=ം േ. ിെ ി./ ഔോ"C
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െ-b0ോെ ാം അെ ി¢!ാ ി;
hKംേ ാrം "G_ാെ@ം ീ െ=@ം
XA.െ=@ം ി¢!ാ ി.

7

എാ$ ാ$ ാി െ= ഒെ @ം hK.=ിെ
അ lം ാം െ ാVിt എH.

8

ഇ.െ അ ാH അേ!ാ<"െL 7
ാBാ _ാ"െL@ം <ി$ി ോാ െ
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ƬാC Lെ- ോാ െ@V )
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ിേ'Gാ$ ോേി$ ിെS ൈ!ാ
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ോ@െL 9 െ= ി./ J!ാKിേ Kം.
ƬാC ി.േ=ാ 9ി5 -ോ vt ോ
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അ"െL േ'െ ി5 അ ാ'!ാി
േ> ി ിെ െ ാ7ോാ5ാiം െS
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ി$ ി ം ാി5 ൈിെS '°ം
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േOാ ഒ" ി!ം െ-Rേ)ാ.

3

ഈ ി!ം ോ MെL ി ാ _ാോL),
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ഒെ @ം േ െ-b0.

4
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ി.[െL ൈ!ാ ോെ ീfി "0.

17

ി.[െL ൈ!ാ ോ ിോ 9ി?ിtV
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! ോ +േ>0 എെaാ4 :

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..

07-30-2007

ആ  ം
21

Ƭ./ !ി*ീ!ി$ +ോ അLി! /
ആി"; എാ$ ോ \V ൈ െ ാ7
Ƭ.െ= !ി*ീ!ി$ി +െdി&.

22

!ി*ീ!ിെS@ം +ോെS@ം അെS
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9 [ം -h.[ം ിpി [ം ീ
J!ാKി&Lേ Kം.

12

ി./ ഈ ിpി / േ t J!ാKി& Lാ$
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അെ ംി& ീ"ോ=ം ഒ" !iG iം ിെS
\]ി$ ി$ ി).

25

അ"െL േJ ി! െ= ീി$ ഇt
mt =േKം; ീ 'ീ ി െdLാ ിിdാC
അിേ_sV െVി@ം ൊം േ!ാി&
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ാി$ി +െd
-ംെ ാ7ം
Bീി5 എ ിെ jിdിേ > ി
ീ@ം ിെS ി ാ _ാ"ം അ+ി,ിhി)ാ
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ിെS ൈ!ാ ോെ ീ !+ @ം
അ ൈ.െ= ിC 0L അെ േ ി&
!{ി @ം െ-bാ$ ി./ 'ി&ോXം എ
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ി.[െL ി ാ _ാോ
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ീfി& ിെS ി$ ഇി50
അ+ിാi!ാി ിെ ഈ ാ90 ം:ം
!"#!ിി$ Lി ിpെ!ാെ @ം ീ ഔ
േ Kം.

ഒ" !iG C െS ! െ 'ിfി&=H0
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ിെS ൈ!ാ ോ അെ ിെS \]ി$
ി ീ ി =@0.
ആ ാ$ ിെS ൈ!ാ ോ ി5 ആ
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ോ ി.േ=ാ െ-b ി!ിെS

=ാ 9
െ= ാാC ƬാC 
2 ി$ +ി ാ90 ാlം ാ90  sം 
2 ി$ ാ! ി&: ƬാC ആാം 3ി ോ
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ിpിി$ \]ിെേdാെ ാ90 ാlം
ാ90  sം ീ ിL; ƬാC ആാം
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ോ@െL ി! െh ം m!dാiം ഇെ
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എgHോെ 
=ി$ എg ി, അെ എെS
 $ .

5

അaം ƬാC ിിA 2 ി$ ി
ഇ+.ി ƬാC ഉ>ാ ിി" െh ി$ 
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അ)ാ,ാ$ ോ@െL േ ാpം ി.[െL
േെ Bി?ിt !3 െ<ാ ിിേ > ി അC
ആ ാ'െ അെL& = @ം #!ി അikം
ാ ിി @ം ോ ി./5 " )
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ി.[െL ൈ!ാ ോ@െL 'ിf, അെS
! ം, അെS \V ൈ , അെS ീhി
ªBം,

3

അC !ി*ീ!ിെS !േe !ി*ീംാBാാ
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ംെ-b
േ'!ാി ാsം േ iം ഒgX േ'H ി./
ീ~ാ@േ|ാLിിdാi!ാി ഇ ƬാC ി.േ=ാ
ആoാി5 9 െ=ാെ @ം J!ാKി&
LdിC .

10

ീ ൈ '!ാ5ാC െ- േ'ം ീ
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ാിേ > ി ി.[െL
േEാQ.=ിsംെ& ിെ,5
H ി./ ി"ിാ 'ിാി
െ-േ)Kം.

േ ം

14
6

അിെL േ ി.[െL ോ!ാE.=4 , 
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ി5 ോpി5േLൊെ @ം ിെS
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എgേy:

3

ീ അ+ി,ിhി)ാ അ ൈ.െ= ാം െ-
േ ി എ +Aംെ ാ7 ഒ" അLാ=േ!ാ
അ¶ േ!ാ \+ിി @ം അC +,
അLാ=േ!ാ അ¶ േ!ാ ംkി @ം െ-bാ$

4
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kാ ോ ിെS JാKേ¸ി ോ  !ാി
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!ാം ോം ¹ോം vെL അdിേ Kം;
ിെS ാE.[െL ¹ം ിെS ൈ!ാ
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ി !ാ@V0 െ-bിt

16

H, 5!C º.ാ, േ3ാ]4 ,

17

XO?ാC , ീ ാ

18

െ"Ƭാ+, അ 0ിpം െ ാv, X=േ
ി?ീ എിാX.

19

-ി+XV ഇ3Bാ ിൊെ
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ോ ിെ അijിേ > ി
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ോ@െL ിpിി$ േaാGിേ Kം.

12

ീ !ി*ീ!ി$ അLി!ാി" എ ഔH
ഈ -h./ J!ാKി& Lേ Kം.

13

=ിെ pാ lം - ിെ ീAം
േ'uി& 3ി@േ]ാ/ ീ ഏg ി ം
vLാെd"ാ/ ആ-ിേ Kം.

14

ഈ െ"ാ=ി$ ീ@ം ിെS ! iം ! [ം ിെS
ാ iം ാ ി@ം ിെS hK.=ിsV േ iം
േ'ി@ം അാ¾iം ിp@ം
േaാGിേ Kം.

15
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ൈ!ാ ോ ിെ അijി5ം;
അ0െ ാ7 ീ േ7ം}ം േaാGിേ Kം.

16

ിെS ൈ!ാ ോ ിെ,5
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െ-<ി5C , JØ ാC , \Ù ാC ,
ആkി-ാ C , ÚF ാC ,

11

!zാി, െ=ി?dാLC , fKം +@C ,
അo ാC എി.െ@Vെ ി.[െL
ഇLി$ ാK"0.

12

ഈ ാ ./ െ-െ)ാം ോേ5
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9ി ാ -ം എെS ാ!ി$
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ംെ-b0ോെ
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ൈ!ാ ോ ിോvെL ഉ7.

2

ി./ Lേ9ാC അ5േ]ാ/ ോി C
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ിെS ൈ!ാ ോ അ0 ിെS <ി$
ഏ9ി?േ'Gം അ ിsV "GJBെ ഒെ @ം
ാ=ിെS ാÓാ$ െ ാേ)Kം.

14

എാ$ ീ െ=@ം Xhി െ=@ം ാ$
ാി െ=@ം hKിsV
െ@ം
അ ിെ െ ാVൊെ @ം ി ാിt
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20

Ƭ.[െL ഈ ! C 'iം !:ി@ം Ƭ.[െL
ാ5 േ / ാiം ിി@ം XLിiം
ആX എ hKിെ ºd_ാോ +േKം.
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ൈ!ാ ോേ5 െr¨ ആX.

6

!ിേ_െPിsം ിെPിsം XA.േ=ാ
\h േ=ാ ഉV ഒ" fിÖ ീ 3ിി$െ&
>ാ$ V XA.=ിേ_ോ \h =ിേ_ോ
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േ kാ ാിിേ Kം; അ െS
ആ@®ാൊി sം അെ= ഉേfി&vLാ.
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27

ി$െ?േ)ാ അC അെ= െ>ി0;
@ ി ിി=ി?ാsം അെ= fിdാC ആ/
ഇ)ാി".

28

ിാി»ം 3ിാ  ാ ഒ"
@ ിെ ഒ"C 7 അെ= ിLി&
അേ=ാvെL 'ി @ം അെ 7ിLി @ം
െ-bാ$

29

അേ=ാvെL 'ി? "GC @ ി@െL അd
അ]0 െVി ാ െ ാേ Kം; അ/
അെS kാ ാ @ം േKം. അC അ/5
ോാ¿"ിേ)ാ; അ െS
ആ@®ാൊി sം അെ= ഉേfി&vLാ.

30

അdെS kാ െ ആ"ം ിjി
ം ീ5 @ം അ"0.

"0; അdെS

1

Gâോ ിിംEോ ോ@െL
Jേ'ി "0.

2

െ ൗേLC ോ@െL kി$
Jേ'ി "0; അെS ാം \+ോsം
ോ@െL kി$ Jേ'ി "0.

3

ഒ" അേOാ ോ േ!ാാ ോ ോ@െL
kി$ Jേ'ി "0; അ"െL ാം
\+ോsം ഒ" ാ[ം ോ@െL kി$
Jേ'ി "0.

20

എാ$ @ ിി$  ാfKം
എV ാ5
ം ആി"ാ$

21

അ @ ിെ അ[െL അdെS ീtാ ി$
$ െ ാ7ോി അ/ ി*ാേി$
G= ം Jി& അdെS ീhി$െ&
േ' ാോGം െ-¿െ ാ7 അ[െL hK ാ
അെ= െ)+ിA െ ാേ)Kം; ഇ.െ ി.[െL
ഇLി$ി ോGം ീ ി =േKം.

4

ി./ !ി*ീ!ി$ി "േ]ാ/ അ
അdlം െVlംെ ാ7 3ിി$ ി.െ=
െ ിേ$ ാ¿െ ാ7ം ിെ 'ിdാC
അ െ!െ ാൊാ! ിെ െേ¾ാി$ി
െോിെS ! ാ ിൊ!ിെ ി5
ിോp!ാി vി5 ി=ിdി?0െ ാ7ം േ.
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ഒ" "GെS kാ ാ ീോvെL ഒ"C
'ി50 >ാ$ ീോvെL 'ി?
"Giം ീ@ം ഇ""ം !K'ിf
അikിേ Kം; ഇ.െ ി*ാേി$ി
ോGം ീ ി =േKം.

5

എാ$ ിൊ!ി െ-ിെ ാdാC ിെS
ൈ!ാ ോേ5 !|ി)ാി"; ിെS
ൈ!ാ ോ ിെ േ¸ി?0െ ാ7
ിെS ൈ!ാ ോ 'ാം ി5
അij!ാ ിീH.
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ിാി»ം 3ി,ിി5 
@ ിെ ഒ"C hKി$െ&
അേ=ാvെL 'ി?ാ$

ാ ഒ"
7

6

ആ ാ$ ിെS ആ@®ാൊി sം അ"െL
!ാpാിം Kിം േ>ി
-ിaി "0.

24

@ ി hKി$ ആി"ിtം
ിി=ി ാ¿െ ാ7ം "GC vt ാെS
kാെ 5 ോാ¿ "ി0െ ാ7ം ി./
അെ ഇ"െ@ം hKാ ി$ $
െ ാ7 െ)+ിA െ ാേ)Kം; ഇ.െ
ി.[െL ഇLി$ി ോGം ീ ി =േKം.

7

ഏോ! െ െr "0; അC ിെS
ോേ)ാ. !ി*ീ! െ െr "0; ീ
അെS േ'H േ'ി ആി"േ)ാ.

8

ºാം \+ാി അ5ം Bി5 !
ോ@െL kി$ Jേ'ി ാം.

എാ$ ിാി»ം 3ി,ിി5 ഒ"
@ ിെ ഒ"C ി$ െ& 7 ാ$
ാംെ-R അേ=ാ vെL 'ി?ാ$ "GC
!ാQം !K'ിf അikിേ Kം.

9

' /5 േെ ാ=!ി+േ]ാ/
െ ാV" ാ ാ െ!ാം െ-<ാ ിിdാC ീ
fിെ ാേVKം.
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26

>ി)

kി$

@ ിോേLാ ഒം െ-<"0; അ/5
!KോE !ാ ാ!ി). ഒ"C vt ാെS
േെ H അെ െ ാ0ോെേQ
ഈ ാ ം.

10

/5

ാQിി$ ംkി? ാ ാ$ അeാbീ
ഒ"C ി.=ി$ ഉ>ാി"ാ$ അC
ാ=ി +Hോേ Kം;
ാ=ി H "0.
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¯ ാXേ]ാ/ അC െVി$
X=ിേ Kം;  C അ!ി?ിt അ
ാ=ി H ാം.

12

ാ ി ോXാC ി5 ഒ" ം
ാ=ി +H ഉ>ാിിേ Kം.

13

ിെS ആ@p.[െL vhി$ ഒ" ാ@ം
ഉ>ാിിേ Kം; ാ ി ഇി5േ]ാ/
അ ിാ$ X3ി& ിെS ി äം
ºLി =േKം.

േ ം
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24

1

ഒ" "GC ഒ" ീെ ിെ,H ിാം
െ-bേ'Gം അ=ി$ G !ാ )0ം >ിt
അ അേ=ാ അിം േ ാിാ$ ഒ"
ഉേfKQം എg ി <ി$ െ ാH അെ=
ീhി$ി അേ Kം.

2

അെS ീhി$ി +െdhേ'Gം അ/ ോി
!ൊ" "G kാ ാി ഇി ാം.

14

ിെS ൈ!ാ ോ ിെ fിdാiം
' െ= ി5 ഏ9ി& "ാiം ിെS
ാ=ിെS !േe L5; ിP$ ിേ 
>ിt അC ിെ ിh ാ ിിdാC ിെS
ാ=ം eി@V ാിിേ Kം.

3

എാ$ >ാ!െ kാl അെ= െrH ഒ"
ഉേfKQം എg ി <ി$ െ ാH അെ=
ീhി$ി അ ോ അെ= kാ ാിt
എ >ാ!െ kാl !ി&ോ ോ
െ-bാ$

15

B!ാെ ിt ിെS അ $ 'Kം
JാിdാC  ാ െ B!ാെS <ി$
ഏ9ി "0.

4

16

അC ി.[െL ഇLി$ ിെS hK.=ി$
ഏ ിെPിsം ി5 ോpിേ?LH ിോ
vെL ാ െh; അെ െƬ" ം െ-<"0.

അെ= ഉേfി? \]ിെ kാി അ/
അeാേ'Gം അെ= ിെ@ം kാ ാി
ിjി&vLാ; അ0 ോ@െL \]ാെ
അെ+dാX; ിെS ൈ!ാ ോ ി5
അ ാ'!ാി " േ'ം ീ ാംെ ാ7
!ി!ാ "0.

5

17

ി*ാേ$Qി!ാി$ ഒ" േ' ഉ>ാ "0;
ി*ാേ$Q_ാി$ "G ൈ!å ാiം
ഉ>ാ "0.

18

േ' @െL vി@ം ാ@െL ി@ം ിെS
ൈ!ാ ോ@െL ആിേ5
ാെ ാ" േ?ാിtം െ ാ7"0; ഇ 7ം
ിെS ൈ!ാ ോേ5 അെ+dാX.

ഒ" "GC 0 ാി ഒ" ീെ
ിjി?ിി5േ]ാ/ അC @eി
ോ "0; അെSേ!$ ാെ ാ" kാlം
െ "0; അC ഒ" ം:േ5 ീhി$
 zാി" ാC ിjി? kാ െ
േaാGിdിേ Kം.

6

ിി )ാ െh അ ിെS േ!$ )ാ െh ആ"ം
Kം ാ."0; അ0 Bീെ Kം
ാ േ)ാ.

7

ആെPിsം െS ോ_ാാ ി*ാേ$
! =ി$ ഒ"െ േ!ാി& അോ ാി ം
Jി ോ അെ ിെ5 ി$ ോ
െ-0 >ാ$ േ!ാാl !K'ിf
അikിേ Kം. ഇ.െ ി.[െL ഇLി$ി
ോGം ീ ി =േKം.

8

XോEിെS ാpാ ാ ി$ ഏlം
fി?ിിdാiം േ ാ ോി _ാ
ി./5 ഉേ'ി& "0ോെ ഒെ @ം
െ-4ാiം Bാj ാിിേ Kം; ƬാC
അോ 9ി?0ോെ േ ി./ െ-േ<Kം.

9

ി./ !ി*ീ!ി$ി +െdhേ'Gം ിെS
ൈ!ാ ോ 3ിി$ െ& !ി<ാ!ിോ
െ-b0 ഔHെ ാ/ .

19

20

Kിോ, ആാിോ, ാിd
െ ാ5 ാെ ാ" Ñിോ ോോ
ി' ാ."0.
അ ോ ി' ാ.ാം; എാ$ ീ
ൈ '!ാ5ാC െ- േ'H ീ
െ ാ ിൊെ @ം ിെS ൈ!ാ ോ
ിെ അijിേ > ി ോോ
ി' ാ."0.

21

ിെS ൈ!ാ ോേ5 േ? ോ$
അ0 ിിdാC ാ! ം ""0; അ.െ
െ-bാ$ ിെS ൈ!ാ ോ ിോ
േ-ാി5ം; അ0 ിP$ ാ!ാിി5ം.

22

ോ ിി50 ാം ആ ി).

23

ിെS ാിേ_$ി ീK0 ിി @ം
ാ4 െ ാ7 +, േ!pാാം ിെS
ൈ!ാ ോേ5 േ0ോെ ി
ി @ം േKം.

24

25

vt ാെS \aിിോhിæെL ോXേ]ാ/
ഇംോെ \aിിd3ം Ä©ിാം}ം ി5
ിാം; എPിsം ിെS ാQി$ ഇL"0.
vt ാെS ി=#!ിി$vLി ോXേ]ാ/ ി5
ൈ െ ാ7
ി +ി ാം; എPിsം vt ാെS
ി=ി$ അിാ/ െ "0.

10

vt ാ എെaPിsം ാിdെ ാ5േ]ാ/
അെS Kം ാാC ീhി H L "0.

11

ീ +H ി$േ Kം; ാിdാ.ിC
Kം ിെS അ $ +H െ ാ7േKം.

12

അC ിFാXെPി$ ീ അെS Kം
ൈ 'ം െ&െ ാ7 ഉ+."0.

13

അC െS ം െ & ഉ+.ി ിെ
അijിേ > ി  C അ!ി5േ]ാ/
Kം ീ അ !L ിെ ാേ Kം; അ0
ിെS ൈ!ാ ോ@െL \]ാെ ി5
ീ ിാിി5ം.
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ിെS ോ_ാിോ ിെS േ'H ിെS
hK.=ിsV േ'ി =ിോ ിFiം
അE ി@!ാ vി ാെ ീ ീÂിdി "0.

15

അെS vി അേ  െ ാേ Kം;  C
അ ിേ_$ അ!ി "0; അC ിFiം
അ ിാി ആ'ി&െ ാ>ിി5i!േ)ാ.
അC ി5 ിോp!ാി ോോ
ിി=ിdാiം അ0 ി5
ാ!ാിീ"ാiം ഇL""0.

16

17

25

! /5  ം അd_ാ"ം അd_ാ5ം  ം
! [ം !K'ിf അikി "0; ാaാെS
ാി ാaാC !K'ിf അikിേ Kം.
േ'ി@െL@ം അാ¾െS@ം  ാം
!+ി& ="0; ിp@െL  4ÂQം Kം
ാ @!"0.

18

ീ !ി*ീ!ി$ അLി!ാി" എം ിെS
ൈ!ാ ോ ിെ അിെLി
ീെ>H എം ഔേ Kം; അ0െ ാ>ാX
ഇ ാ ം ƬാC ിോ 9ി50.

19

ിെS ി$ ി=l െ ാbിt ഒ"  ി$
!+ോാ$ അ ിെ എdാC
!L.ിേdാ "0; ിെS ൈ!ാ ോ ിെS
Jിിsം ിെ അijിേ > ി
അ0 േ'ി5ം അാ¾ം ിpേ5ം
ഇി െh.

20

ഒിlfിെS ം േ]ാ/ െ ാx
dിd+ി "0; അ0 േ'ി5ം അാ¾ം
ിpേ5ം ഇി െh.

21

\aിിോhിെ 3ം അrെ5േ]ാ/
ാാ െr "0; അ0 േ'ി5ം അാ¾ം
ിpേ5ം ഇി െh; ീ !ി*ീംേ'H
അLി!ാി" എ ഔേ Kം;
അ0െ ാ>ാX ƬാC ഇ ാ ം ിോ
9ി50.

1

2

3

4
5

!iG 5ം Oി$  ാം ഉ>ാിt അ
 ാാ ിP$ ി @ം അ"െL ാ ം
ിി @ം െ-േ]ാ/ ീ ി!ാെ
ീ ീ ി @ം X ാെ Xം ിpി @ംേKം.
X ാC അLി5 ോE ാX എPി$
 ാാpിC അെ ിH ിLി അെS
Xി
}ം എ}ി അLിdിേ Kം.
ാ90 അLി അLിdി ാം; അ ി$ ി"0;
ിA അLിdി?ാ$ ോC ിെS }ി
ി½ി ാbീേ ാം.
ാ= െ! ി5േ]ാ/ അ ി \uെ

േ ം

25

ാh െ h"0.

ോ_ാ ഒി& ാ5ംേ]ാ/ അി$
ഒ"C ! ി)ാെ !ി&ോാ$ !ി?െS
kാ +HV ഒ" ആ "0; kാിെS
ോC അ[െL അ $ െ- അെ=
kാ ാി ിjി& അേ=ാ േpOം
ിിേ Kം.

6

!ി&ോ ോെS േ ി*ാേി$
!ാA ോ ാ ിിേ > ി അ/
J ി5 ആ Bാ െ അെS േ5ം
Kv vേhKം.

7

ോെS kാ െ ിjിdാC അ
!|ിെ)Pി$ അ/ hKാ ി$ $
ºd_ാ"െL അ $ െ-: എെS േ െS
ോെS േ ി*ാേി$ ിി
HാC ഇ!ി); എോ േ pOം ി
ിdാC അ !|ി) എ +േKം.

8

അേdാ/ അെS hKിെ ºd_ാ അെ
ി=ിdി& അോ ം ാിേ Kം; എാ$
ഇെ= ിjിdാC എി5 !|ി) എ
അC uâി&+,ാ$

9

അെS ോെS kാ ºd_ാ ാെ
അെS അ $ െ- അെS ാി$ി
െ-ി¨ അ3ി& അെS \uH 0dി: ോെS
ീ Kിാ "Gോ ഇ.െ െ-െ!
J Áം +േKം.

10

െ-ിd3ി,െS Xംം എ ി*ാേി$
അെS Xംി േ +@ം.

11

"G_ാ Oി$ അLിിLി5േ]ാ/ ഒ"െS
kാ kാിെ അLി5െS <ി$ി
ിിേ > ി അHെ- ൈ ീhി
അെS ©ാംEം ിLി?ാ$

12

അ[െL ൈ െhി
േ ാ"0.

13

ിെS wിി$ à ം ഏ+ി0ം X+,0!ാ
7 ം Lി ഉ>ാ "0.

14

ിെS ീhി$ \r
ഉ>ാ "0.

15

ിെS ൈ!ാ ോ ി5 " േ'H
ീ ീ~ാ@േ|ാLിിേ > ി ിെS Lി
ഒ0ം  ാ!ാ0!ാിിേ Kം; അ.െ
േ ിെS +@ം ഒ0ം
 ാ!ാ0!ാിിേ Kം.

16

ഈ  ി$ അ ാം െ-ൊെ @ം
ിെS ൈ!ാ ോേ5 െr¨ ആX.

17

ി./ !ി*ീ!ി$ി +െdt "േ]ാ/
3ിി$െ& അ!ാേ§ ിോ െ-b0,

18

അC ൈെ kെdLാെ 3ിി$ ിെS
േെ  ീ fീKി&ം =ം ഇി5േ]ാ/
ിെS ി]ി$ ിKിിsV ീെ
ഒെ @ം ംി? ാ ം േ ഔHെ ാ/ .

19

ആ ാ$ ിെS ൈ!ാ ോ ി5
അ ാ'!ാി അL5ാC " േ'H my!V
ിെS
' െ=@ം ിെS ൈ!ാ
ോ ീ ി ി5 
ിി5േ]ാ/
ീ അ!ാേ ിെS ഔOെ ആ ാ'ിC
ീ3ി$ി !ാി& =േKം; ഇ0
!+ോ "0.

=േKം; അേ=ാ

ിl

lം ഇ=dl!ാ 7 ം +@ം
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ിെS ൈ!ാ ോ@െL ിpിി$ ീ
+േ>0 എെaാ4 : ീ എോ 9ി?ി"
9J ാെ!ാെ @ം ƬാC ിe!ാ0 എെS
ീhി$ി െ ാ7 േ ം േ'ി5ം
അാ¾ം ിpേ5ം െ ാിി5; ƬാC
ിെS 9 ം~ി ോ !+ = ോ
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ി./ ോാC L ിെS ൈ!ാ ോ
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ി=ി&+േ>0 എെaാ4 :

15

'ി9ി@െL ൈ dKിാി ോേ5 അെ+dാ
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ൈ!ാ ോ ി5 " േ'H അC
ിെ അijി5ം.

9

ിെS ൈ!ാ ോ@െL 9 /
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ൈ!ാ ോ@െL 9 / േ t
J!ാKി&Lാ$ ോ ിെ ാ), 
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!ൊ"C അെ= ിjി5ം. ീ ഒ" ി
Kിി5ം; എPിsം അ ി$ ാ ി). ീ ഒ"
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ോX!ാ+ാ5ം; അിെL ീ !lം !ാ
അ ൈ.െ= േ ി5ം.

37
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ോ ിെS േ'ിെ !3െ ൊLി@ം
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ാBാാ ീോiം ാ'ാC ാBാാ ഔം
MെL േെ @eി +െdt .

7

എാെ+ ാം അെ േ ാ9ി&, അ"െL ാB ം
ിLി& ¤േ 5ം Eാ 5ം !െ¥@െL
ാ ിേEാQിം അ ാ'!ാി െ ാH.

9

10

11

ിെS ൈ!ാ ോ ിോ
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ോ േ ി5 \]ാി L5; അC
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!ാE!5LാിP$ ി.

15
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ി./ ോേ5  ം െ ാ50?
അേ)ാ ിെS ി ാl, ിെS ഉLC .
അേ)ാ ിെ µി @ം fി @ം െ-bC
.

24

േ!ാെ' ഈ  ാJ!ാKിെ -./
\giം ഒ"  ി$ എg ിീേdാ/

7

25
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ീ െീോിെ ിെ േ!ാാ4 േ'HV ഈ
അാീം2 ി$ െോ!\ =ി$ +ി
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ോേ5 JിC ; :ിpിി$ ിkം
 ി5ം; ാC അെ എ)ാേ³ാgം
!െ+&െ ാ£; അെS Eിി [െL !േe
അpി ി5.

52

ീ േ'െ ിെS \]ി$ ാം; എPിsം ƬാC
ി*ാേ$! /5 െ ാ5 േ'H ീ
L ി).

13
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ാUീ ി\ 4 േ ാാെ@V !#!ി@ം
അെ ാKി&.

4
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ാേ ാിോം: ƬാC ിെS a ിv
െ ാvെ!
ംെ-b േ'ം ഇ0 േ; ƬാC
അ0 ിെS }ി ാKി& ; എാ$ ീ
അിേLv Lോ ി) എ ോ
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ോെ ാാ ോെെ േം
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sീ ി/ി5 ; ോ ാെ ി>?െ ഇി)
അിം _19ി8ം എ: ;.r.

6
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േ^ാa9ി)ി: ഔോ ആ7 ീം
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െീോGിി) :.

14

അ: ോ ോെ
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,ൊെ-ം ോsാ-െ Sാം ി6ീി)
ി: .െ/0േ;ാ3േം _ാ9ി)
Gിി)െ& ി&േ;ാി;
.െ/0േ;ാ3 ,9ിെSാം ;ിേ 
kിMി: എBിRം ി6ീി)ി:
.െ/cേം Gിി)െ& _ാ9ി)
,ി!ി) ആെം ;ിേ  െC"ി3ിS.
ി6ീി)ി: .െ/c
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h; ോ അെ അ-) െC: അോ:
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അെ ം അ?െ ;ി]െ9ം അ78A
 Eെ9ം ,ീോെ Xി&; അ7
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അ-ാEQ ോ ;ം െC: ഈ
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I5 ോെ Ouാെ ;ീ-െ/c5 ;
അ5 അിെ അിDാിേuാ7 അെ
j9 5 ¤ാ<ം; അിെ <
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ോ ;ിി83 <ംHം ആ ാം_ി
അQേം.

15
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ോ yം ീ.ി ോെ െ;c 9ിെ
Ouി) അIം ി6ാേ)j/\ാം Eി)
¯ാിി0െ ാh ¡െ ാ¤ാം^ം ീ
ി::

അെ <ംHെ9 ആ ാം_ി 9ി;
െ ാേ^ാa9ി) േിെ  ാ
®ിെ  ാ 1ിെ  5 ആാ5
;ിി-െ/0.

19
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2ാ3-െ ;ാ19ിെ3Bി) ിാി:.

8
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;.r.

10

11

12
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അോ: ി>7 ആK? എിെി: :
എ: േCാ ി&.

9
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3ി3 ;േ ി ?ം േ 7െ- ോ ോെ
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Eിോ ;c[ം ാിെ-ാ7 Eി#ം
അിെ9 \ാ1 എSാം
;ാ¶ാEി ?ം ആി3#െ ാh അ1
ഏz[ം ]െ/0.

19

_¼-\ാ1 എSാം 1]ോം
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േH9K-ോോ5 ഇ.-9ി)െ&
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ോ അിെം അിെE ാ,ാിെം
ി6ാേEിെ |ി) ഏFി&; അ1 അിെം
അിRA എSാെം ാ ിെ ാ¬Eാ)
ംി&; അിെ ഒ9െം േി/ി!ിS;
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അെ ,െ9ം ആം േി-ാം
ംി&.

34
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െC"#േ;ാെE ഒെ-ം അ5 അിRA
എSാെം അ: ി1{Eാ-ി.

5

ആ ാ,ാ-\ാ1 എSാം ഒ3ി&Tി
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;ിെ3 ോം എSാി6ാേRം ിിr
െ Hീി: െC: അിെ േെ sംെC.

39

അ5 അിെം അിെE ാ,ാിെം
അിെ എSാ ;c>െ ം ;ിി& ാ ിെ
ാ¬Eാ) ംി&; അിRA എSാെം
ആം േി-ാം ി1{Eാ-ി; അ5
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അിെE ാ,ാിോം െC"#േ;ാെEം
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ൈ ാ ോാി: ി6ാേEി:
േ`ി sം െC"#.
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േËാ¿  ിെം

4

Hാാ5 ാ,ാാ ഔ^ിെ േ [ം അ1
;ിി!-ി; S\ാി) േി! ഇ1
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അെ ോെ ാാ ോെം
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എ3ാ) ോം ി6ാേ)-?ം ോ1
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ോ ÏെC: esാേ/ാ7 ോ
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െ ാ9#േ;ാെE േ3 _ാ;ി!ിി8:േSാ.

25

9

അ1േ3ാ5 ാ´െ അzQA അോേം
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ോെ ാ^>7 ാ5 അോ
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ോ

14

1

2

ാ5 േ Q ി6ാേ)-78
അ ാാി E]ി! േ >7 ആി#:
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അ ാം െ ാ9ി:; േE1േ-ാ അെ
ഇി) ഒ അ ാ[ം െ ാ9ിS.

4
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എ: ോെ അ: ംെC ;.r.

7

;ിെ3 ആ അി1 ആോ1ാ´O)
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34
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58
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അിാ അാോ9ി: :

3

;ിMാേ.ാ0 ½Kേ െ അിിേE8
ാkെ9 േH9K-ോോെ അി1െ,
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െm8 ോ12ാ3-െ ^ിെEാ K േ [ം
HാാIം Tാെ ;Q ഔി ിcി.

6

െmെ േം
ിcി.

7
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അ-) ;ാ 9ിേE8 >ി:.

11

15

16

17

18

18

േ

17

1
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Eി[െ : െ8 ോ12ാെ
അkിOQ ഉY Eിെ െ- അzQ
അാി8:.

20

ഇ# െെ- അിK, അിെ ിkെ- അി1
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െ ½ാK-അോീ, ഒÜി, േ^H; ഇ>െ ;h
;c[ം അെ ാ>?ം;

25
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ാോK, േ െ K, എെPി, ഏ5 -ാോK,
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ിോ5 , ിÛEK -ഏEK , ൊേം, േH9K-അാ9K,
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ഈK-േെK,

42

ാEËീ5 , അ|ാേEാ5 , ിK ,

43

ഏേEാ5 , ിÖ, എേ¶ാ5 ,

44

എ)െേ-, ^ിËോ5 , HാEാ9K,
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ാോQം Hാാി) െmേ^ാa9ി)
േ^ാEാIം ിി&.

േ

20

ം

11

െ ാEാcി) അ1 അാ-ിെ അ/ാ
അ1Ëെ ;cാ െേÀാIം അി: xOA
Ó.>?ം അ18ം െ ാQ.

12

എ3ാ) ;cേ9ാ േC13 ിE>?ം ാ>?ം
അ1 െÔെ3െ  ാ ാേEHി:
അ ാാി െ ാQ.

13

ഇ>െ അ1 ോിാ അോെ
-78, <EെC": േB^ാ
െേÀാIം അിെ Ó.>?ം EിÈം അിെ
Ó.>?ം

14

gീം അിെ

15
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Ó.>?ം ോ9K-േ ാം അിെ Ó.>?ം
1gാIം അിെ Ó.>?ം ഇ>െ j:
;c[ം െ ാQ.

34

35

22
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ാാ ോെ ോ12ാ3-െ ി>78
3ി0A ി>?െ അ ാേ േ98ം
>ിെ/ാെåാ7ി5 .

5

എ3ാ) ി>?െ ൈ ാ ോെ
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^ിെEാ ിെE ാോQം അിെ Ó.>?ം
ീOം അിെ Ó.>?ം

6

െKേHാIം അിെ Ó.>?ം േം
അിെ Ó.>?ം ഇ>െ എSാംTി ാR
;c[ം െ ാQ.
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;ാിേ^ാa[ം ോ12ാ: ീ;Q ഒ
ാ^;ീ¸ം ;ി#.

39

40

അ>െ േം േE <ംH> ാ ൊ1|1
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ോ ി6ാേEി: ാ5 അെ
;ിാ-\ാ18ം െ ാ8െ: ം െC"
േ െSാം െ ാQ; അ1 അ# ൈ ാ-ി
അിെ <ി;ാ1Q.

44

45
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ോെ ]െ/ാിി/ാ5 ം^ിQം
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½ീൊK lേHെ -േ ാം ^ാ ിെ
-േ ാം െmെ -േ ാം: ി>7
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ോ
32
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ാ,ാ-\ാെ ഔി& r; ിെ ാ?െ ാ`S,
ിെ ിbെ hം അS.

23

ആ ാ) ഇേ/ാ7 ി>?െ ഇിRA
അൈ >െ ീ-ി- r ി6ാേEിെ
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,ം ോോ: ǌ>?െ ൈ ാ
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ോ
26
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ോേ½ിെ -78 അ ാാി9ീ1:.

33
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േ1ാെ ോം ിാേXിെ8 േെ
SXി2; അെ  <െ*േ9. ി' അ+
അെ  <ാEെ 9ി ഏ;ി2, ]}Qo
Z= അെ ി} C; Pെ
Q~ാെ ി;ാ+ അ =ം ിെ@ Tിxിk.

15

േ1ാ അE ിെ<WിE@/ോെXം േ1ാ
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അB ി2 @/ോെX @/ിk.

18

േ1ാ അ =ം ാാിാെ
എRേ@;ി=േ~ാZ േ1ാ അ /
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ാSാാ A+ ിാwീിെ അെ8 9ി
ഏ;ി2; അ+ A+ ീാwീിെ Sി2.

11

േVി' ാ;/

12

െ ിെ8 ാ ഒeീേ ി<േം
ിാേZ ീHം േ1ാേ=
അിാo/ െ*J; അ േ1ാേ=
അിാo/ െ*¢ൊH േ1ാ
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Fാാിോ(Aെ േേിേX= ോി.
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ഇേ$ാD ,ിൊZ, Sാേ, ഇേ$ാD
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20

ആാ>ി' z$Z ൊE/ അ
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അ+ അോ(: അേ9ാ,  Vാേ, ǌാ+
ിാേXിെ എ$െ ി=ം? െി
എെ8 &Xം എ ി/ം എെ8 &(ംFVിെ2
ǌാ+ െ*,ിBം അേkാ എ' ,C.

16

3

ിാേ ിെ <ിി=േ~ാZ ിാEം
അാേXEം ിT=ോEം അEെ േെ
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*ാU ഒE ിVി  ' EേXVി+
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ോാ! െ8 ]}ം ിX=@ എkാോ(ം
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ിT=ോ എkാEം ഒEി2Aി ഇെ
' ിാേ ാ^ി ാ ം ഇ,$ി.

34

അേ-ാZ േ1ാെ ആ¥ാl \ിെോെ8േ
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അE ിെ<W/ോെX ിാേXിെ എെ8
9ാ ി=െ ി ഇ ാ,

25

അ' ാzി േ1ാ അോ( ;ി</: ിെ8
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\ിെോ+ Ælം ൊEPം േ5േ-ാZ
tി2; ിാേXിെ8 ാ Vി
$ിെ<': എRേ@;ി+ , േ1ാ ിാെ8
ാ െV ി$Pെ 9ി ഏ;ി<ിി=' എ'
,C.

16

അnം അ+ ആ QÅUേെ y'A5ാി
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അിം ആ&'; അെ െoVി േX=
ൊHോ; അിെ െ2 ǌാ+ അെ
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ഇ ാ ോwാം ഒ ി2 x/ൊH
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ǌ$Z= ാSാാിി എ' ,C.

13
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ാ&'ോ െ*W/? അെ8 Vിെ
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അോെV!  ിെ ം അാോെം
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ീോEം അാേXEം ാോEം ി$െ
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ിÏcVി അാം ാിിk; ീ
§ീെ േkാ എ' ,C അെ
ീി C.

േം

13
10

\ിെXാിെX y-ാ ി ാ1ിോ(: േ1ാ
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ോിൊ.ിിെ അ+ ഒE അ ിം
 Vി2.

20

അßിSാX ാ\ീVിേി'
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cാെ ാäാ+ െ*': |1Vി എെ8
cാെ അ( ǌാ+ 'െ*kെ5 എ'
,C. അPെ അ-ോ അെ അ>
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ǌാ+ ി*ാി</ൊH അെ ിെ8 േ ാT'
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അ,ി@ിkോ? ീ ǌ$േ ാ( ഇെ<W/ എM
എ' േ*ാി2. അ എേ@ാ( െ*W/ോെX
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ിാെ8 E+ ിംോ+ ; അെ8 cാെ
അ+ എ(> േ ാT' ൊ(> C എ'
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െaXിോ അെ ിി2 » &Vിെ-ാ5ി2
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ൊ5ി2 C; അെ8 Îിെ 1 ം
െ ിെ-5/ിk.

10

11

12

13

14

േം

18

ിെ@ െXീXാ ിംോോ(: ീ എെ@ * ി2
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ഔോEV+ േFാി</ ോെX '.
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ിോിേ. ി' ാ
$Pെ
േ\ാzVി ി' A5Vി ാuാXി ാ
അ£േെ േ ാിി'ം എാോXി
ി'ം അ2, അോ(: ി$Z െ*' േം
ോെ*!ി+ എ' ,C.
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അ എീംXാ5ി ീാിെ8 ീ(െ
എVി ാzി അിെ ാ >. ീാിെ8
ീ5ി@ിെ എVിേ-ാZ അ ആ
േXാിെ8 Ûം േ5,ിC അിെ
,ിെ<' അോ(: ിെ@ ഇിെ
ൊH@/ ആ!? ീ ഇിെ എM െ*'?
ി= ഇിെ എM ിDം എ' േ*ാി2.
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അ+ അോ(: ീാl എി= ഇ@ി@/
െ*Wിി='; അ+ എെ@ ~ Vി' ി
Vി; ǌാ+ അെ8 ോ1ി + ആ&' എ'
,C.
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അ അോ(: ǌ$Z ോ&@ ാz
cാ&ോ എ' അ,ിേ. ി' ൈേVാ(
േ*ാിേം എ' ,C.
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അ$െ ആ അ£ EാEം ,െ-D
XീിേX= െ*'; അിെV Sം
ീോെേ-ാെX ൈ lം  ം
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BEാി അ =ം ം
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ിെ@ അ േ ാിOം എാോXിOം
$Pെ േ1ാാEെ അ( ';
േ1ാാ അോ(: ി$Z എM 
Vാം ൊHE' എ' േ*ാി2. അ ി'
അ!: എRേ@;ി+ ; ാം അEെ േെ െ*¯;
ആ േം F°ിേം എ' ǌ$Z
.ിി='; ി$Z അ$ാ ിി=@/ എM?
ആ േം ൈാേ. ി' ോ&ാ+
ിE/.
ി$Z െ*¯േ~ാZ ി cാിി=@ ഒE
SെV ാ±ം; േം ിാXാ&'; ൈം
അ/ ി$Pെ 9ി ി@ിി='; അ/
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അ/ ി 9V!--ാീിെ8 ി+ >
ഇി='.
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അിെി' അ എീംXാ5ിേX= െ*'
ീാിെ8 ീ5ി@ിെ എVി.
അേ-ാZ Xീ! േം ഒ}ോ=ാ+ ോിE@
ആ അ£ EാEം $Pെ
േ1ാാോ(: ഈ ീ( ി ഒE ഏേaാ¡ം
ഒE |1FിംFlം ൊ>ിം ാ
hിാ ഒE ിj1lം ഉH എ'
അ,ിCോ? ആാ ി$Z െ*േ9./
എെn' ി*ാി2ൊZി+ .

15

അ അേ$ാD ിിC ീാിെ8 ീ5ിോ(
േ* @ േXാിെ8 ീ5ി െ*' അോ(
&Xം േ*ാി2.
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) @)ാ ാ അUUേEം ാ ി
ി'.

17

േം ഒ}ോ=ാ+ ോിE@ അ£േEം
അ>' ൊ>ിാ ിj1lം
ഏേaാ¡ം |1FിംFlം ാ hിാ
ിj1lം എ(>; ോ1ി + ) @)ാ
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ഇ ീാിെ8 ീ5ി@> '
ൊ>ിാ ിj1lം ഏേaാ¡ം
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ǌ$േ ാ( Aെ ' ǌ$Z= ി ാlം
ോ1ി Bാിി; ഒEെ8 ീ5ി' ാzം
ോ1ി ാിി=@േ ാ ിാേXി ഒE
േ\ാzVി'ം &XVി'ം 
◌Ôോ1ി ാിി=@േ ാ ഏ/ ി= k/
എ' േ*ാി2.
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അേ-ാZ ോ1ി െ8 ം െ ിC; അ+
ഏേaാ¡ം |1FിംFlം ൊ>ിാ
ിj1lം എ(> Vിെ8 (ി '.
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ഇ$െ അ ,െ-D &C&5ിെ ം
ആ(ാ(െ ം ~>െ ം $Pെ
Q~ിXാി ാം െ*J.
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അ ീാിെ8 ീ5ിി' &െ, Vാേ-Z
ീാിെ8 ീ5ിോ( േ* @ ീ( ിOo
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അ ാെ =ിി ി<േ-ാZ അ
ിിCോി ീാിോ(: ീ ഇ$െ ആZ
Ý5േVാ(Aെ Eാ+ എM എ' േ*ാി2.
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ǌാ+ ഉ.ാി എെ8 ോെം എെ8
ോ1ി െം ി$Z അ1ി2
ൊHോ&'; ഇി എി= എMÇ? ി=
എM എ' ി$Z എേ@ാ( േ*ാി=@/
എ$െ എ' അ+ ,C.

25

ാ അോ(: ിെ8 ഒ< ഇിെ േZE/:
അെk ി ോ ി$േ ാ(  VിD
ിെ8 SീBം ിെ8 ീDാEെ SീBം
ാ&ാ+ ീ ം\ ിE>ം എ' ,C.

26

അ$െ ാ
$Pെ Tി= ോി; അ
@ിOം FXാാ എ' ീാl H ീ5ിേX=
$ിേ-ാ'.

27

ീാl ീ -ി<െം അ' ഉ.ാിE@
ോ1ി െം അ ൊHോി, Xീി
ൈ lം ി clാിE@ SVിെ8
അ( എVി അെ ാ ിെ8 ാ[Xാ
െ5ി, 5ം ീെ2 ]D C.

28

അ/ ീോ' അെX ആിE'; }
BEാി അ =ം ം
¿ം ഇkാ¢ാ
അെ ി(ി-ാ+ ആEം ഉ.ാിE@ിk. അ/
േFV!--െേ1ാF! ാ^ി ആിE'. അ
5ം ീHം ി/ അിെ &ിാ ം
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ിാേXി' Sി< $Pെ ി ാാ ാെ8
േി+ ാം \Vി' ാ+ എ'
േി(ം െ*J; H ആ 5Vി' Xീ!
എ' േ ആിE'.

30

ാ ൊ>ിാ ആ ിj1ം  ിി2;
ോെെ ാ േ\ ോിെ8 +
ോാwാBം അെ8 zാEം ആ േVിെ8
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ോ1ി ാാിE'.
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ൈVിെ8 ആXം ീേXാി ആിE@
ാXെVാെം ീാl ീ -ി< ിj1ം അ
െ2 «Sി2ോ'.

ിാേXി ാSാിkാV ആ ാX>
എീംXാ5ി ഉZേ> ' ാ
VിE@ ഒE േX+ ഉ.ാിE'; അ+
െ4ിെX േFV!േ െ1ിി' ഒE
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െ8 അ-െ8 ീ5ി ോി ാO ാ േVാ ം
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അPെ c Vാl ,െ-D അേ ാ( kാ=
,C A5ിൊHEാ+ അെ
അേി2െ*'; അോ(Aെ ഒE
FാXാBം H R ം ഉ.ാിE'; അZ
അെ െ8 അ-െ8 ീ5ി ൈൊH;
 ിെ അ-+ അെ .േ-ാZ അെ8
ി  േnാി2.
 ിെ അ-ാ അെ8 അrാി-+
അെ ാ -ി2; അ$െ അ+ y' ി ം
അോ(Aെ ാ >. അ
ി'&ി2 അിെ
ാാ >.
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ാz ,െ-(ാ+ cാി<േ-ാZ  ിെ
അ-+ Eോ(: അ;ം k/ം Tി<ിD
ോാേkാ എ' ,C.
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അ$െ അ ഇE' HേEം Aെ ി'ം
&ിം െ*J;  ിെ അ-+ അോ(:
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അ+ ോേ. ി' എRേ@േ-ാZ അെ8
അrാി-+ അെ ി `Þി2; ആ ാzിം
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അÚാം ി ം അ+ ോേ. ി'
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ിെ@ അBം അെ8 െ-ാ5ിം FാXാBം
എRേ@േ-ാZ  ിെ അ-ാ അെ8
അrാി-+ അോ(: ഇ ാ, േം
അി-ാ,ാി, ഈ ാzിം ാ ി; േം
ൈിേkാ; ാാ > Èി; ാെ
അ ിാX> എRേ@} ീ5ിേX= ോാം എ'
,C.
എ@ാ അ'ം ാാ -ാ+ sിkാെ അ+
എRേ@} ,െ-D; െYേXെ@ െ{ ി'
ീം എVി; ോ-ി5 H R ം അെ8
െ-ാ5ിം അോ(Aെ ഉ.ാിE'.
അ+ െ{ ി' ീം എVിേ-ാZ േം
@ാൈിിE'; FാXാ+ Sാോ(:
ാം ഈ െ{ \Vി ,ി ാാ
Eേ ാ എ' ,C.
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Sാ+ അോ(: ിാേ ിkാV ഈ
അ\Vി ാം ,E/; Q=
\ിെFിേX= ോാം എ' ,C.
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അ+ ിെ@ം െ8 FാXാോ(: Q=
ഈ ഊE ി ഒ@ി \ിെFിേXാ
ാിേXാ ാാ ാം എ' ,C.
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അ$െ അ+ Qേ~ാD ോി െFാീ+
േVിെX \ിെFെ= ീം എVിേ-ാZ
½+ അി2.
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അ \ിെFി ാാ -ാ+ ,ി; അ+
െ*' \ീwിി ഇE'; ാാ േ. ി'
അെ ീ5ി ൈൊZാ+ ആെം .ിk.

16

അnം ഇ ാ, ഒE )+ ൈ&േ@ം
േXTിxിD Xിി' E'; അ+
എീംXാDാBം \ിെFി '
ാ =ം@Bം ആിE'; ആ ോോ
െFാീ ആിE'.
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)+ X Vി ോിേ-ാZ
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അ ി' അ+ : ǌ$Z െ4ിെX
േFV!േ െ1ിി' എീംXാ5ി ഉZ
േേV= ോ&'; ǌാ+ അി>ാ+
ആ&'; ǌാ+ െ4ിെX
േFV!േ െ1ിോ ം ോിE'; ഇേ-ാZ
േ1ാെ ആXVിേX= ോാ&';
എെ@ ീ5ി ൈൊZാ+ ഇിെ ആEം ഇk.

19

ǌ$Pെ R Z= ൈോOം ീBം ഉH;
എി=ം ിെ8 ാ ി=ം അി$േ ാ(Aെo
FാXാ'ം അ-lം ീCം ൈം ഉH,
ഒ@ി'ം &,ിk എ' ,C.

20

അ ി' )+ : ി= ാാം; ി=
േ.െ ാെം ǌാ+ Eം; ീwിി ാാ
ാzE/ എ' ,C,
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അെ െ8 ീ5ി A5ിൊHോി
R Z= ീ+ ൊ(>; അEം ാOZ
Rി cാീ$Z Tി2.

22

ഇ$െ അ Èി2ൊ.ിി=േ~ാZ
5VിെX *ിX ീ*ാ ീ(  C
ാ ിXി' Q5ി: ിെ8 ീ5ി @ിി=@
Eെ ,> ൊHാ; ǌ$Z അെ
േcാ\ിെ5 എ' ീDാ )ോ( ,C.

23

ീDാ E+ അEെ അ( ,>
െ*' അോ(: അEേ , എെ8 േ1ാാേ,
ഇ$െ ോം െ*9Eേ ; ഈ ആZ എെ8
ീ5ി @ിിൊH ഈ  ം 
VിEേ .

24

ഇ ാ, ാ എെ8 Pം ഈാPെ
െ-ാ5ിം ഇിെ ഉH; അെ ǌാ+ ,>
ൊHാം; അെ എ(> ി$Z=
േFാി</ോെX അോ( െ*!ി+ ; ഈ
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എ' ,C.
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ിെ@ ിാേേ\ാz$Z െFാീ+
േ\ാzVിെXം ആ 2: ി$Pെ ഇി
ഇ$െ ഒE ോം @/ എM?
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\ിെFിെX ആ ീ*ാെ ǌ$Z ൊ'
ിാേXിി' ോം ീി േ. ി'
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)Vി' ,െ-Vം $Pെ
5$ ിി' \ിെFി 'Aി.
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അnം ിാേZ ഒെം ,െ-D ാ+
Q  േF!--േFെം \ിെXാേ>ം ഉo
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േ1ാെ @ിിി 'Aി.
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ിാേXിെ8 Xേ\ാz$Pാ
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എ' ൈേVാ( അE -ാ( േ*ാി2. െ4ാ
Q~ാി െ*kെ5 എ' േ1ാ അE ിെ<J.
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അ$െ ിാേZ ാിെX എRേ@}
\ിെFെ= േെ ാ ം ഇ,$ി.
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ിാേX െFാീോ( )ം െ*!ാ+
,െ-D \ിെFി അEെ േെ
അിി'.
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ം1ി2 ീTി2.
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അ+ അേ ാ(: എRേ@, ാം ോ എ'
,C. അ ി' Uി ഉ.ാിk. അ+
അെ R h,> െ2 ,െ-D െ8
XേV= ോി,
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ാം ഇേ-ാZ \ിെFോ( െ*േ9H@
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അ$െ ിാേX ഒെം ആ 5Vി'
ിോാി ഏേsാെ ോSി2.

അPെ Sാ+ ാിെX എRേ@} ീ5ിെ8
ാ ി /,' െ8 Tി= ോ&ാ+
,Vി,$ിേ-ാZ ഇ ാ, അെ8 െ-ാ5ി
ീDാ ി ൈ ഉr-ിേXാി
ീ±ി='.
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Slം ഒ@ാിD എRേ@}
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ഇിം )Vി' ോേോ എ'
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Dോി; അ എkാEം ാuാXിZ
േ@.

47

എ@ാ അUUേ
ിിC Epിി
ിേrാ+ ാ,െ ഔി, അിെ ാO ാ ം
ാ >.

23

അ$െ ിാേXാ ം ൈെ-D
ഒ@ാം ി ം അിി@ X> േ@
ിെ@ം െ= അിി'.

24

ിാേZ .ാം ി lം
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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..

ാാിാ
48

21

ിാേX ിെ@ം െFാീEെ േെ
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§ീെ ൊ(=@+ ിെ-5+ എ'
ിാേZ wം െ*Wിി='േkാ
എ' അ ,C.

19

അേ-ാZ അ!: േFേwXി' =ം േFേwXി
ി' െേിേX= ോ&@ െETി=
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ൊെÄാZി+ എ' ;ി2.

22
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േ(ാ ിIേ'ാOം െ=\ ാTാ െQ.
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ോ? + -  എ? േ ാാ&Bീ0 ാി
Iി7; അ ൊsിെ. ആം/ി
േ&േ'െ( ി എി.

1
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അe, അIെ ഒ+ ആ എി;"ാിL ഈ
ാ2ി േ? ഒ+ +A7 /ാാി 2ാെ
PിYാ)ം

2

എ?ാ േ ാാ&Bീാ  ൊൊ ിോO:
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Tെ3Qിിാ ിIെ' ി=ാി> ǌാ4 'െ
ി;7.

3
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അXാിX 1; ാ4 ി7
േAി3ിYി+?[ം അ- എO അ-;
െ ാO.

19

അXാിX അേ'ാO: ീ ഇ7
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ിYോOം ിാിി;? േ(ാാ
അ4 അGw(ിെ3Q4 എ7 T_.
അാ- k; അO =ാYാGം െ
ീെ"O ാി ഒ+Gം ആR7 എ7ം
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ിYെ. േ അെ. അ ാിേ
ിിേ"ി7 (േ'ാെ. /ാ
േ ാാ&Bീാ ിെ0ം എി;
/ാാി ാIിിി;7 എ?ി7ം ിIഇ7 ാി - ആR7.

11

അി7 Qiാി ഇ+?  MJം
3ാ+ം TK[: ǌI- ാി - േ?;
ിെ. ീQി ?ിി;? Bീെ േ(ാ
Tാേ(ിെേ3ാെ0ം േെേ3ാെ0ം
ആെQ; അ ഇ++ േeാ ിാേ(ം
iി[; എ<ാി ീ P&Gം
േ&േ'െ( ി ിG ാിി.

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
12

ഈ 0ിിി7 േ(ാ ി; R?
Wിാ ിെ. (ം ാ ാ െ%െ ;
PിY േെിെ. (ം ോെ ആZീെQ.
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26
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ിsാേൊെ!Gം േ േ.ാGെ>
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ഇ<െ േ.ാ ീോി െV േി"
േ.ാGെ> X5ാ െSിെ@േ&ം
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ോB5ാ yാmിV.

7

അ<െ 3ിQZ അേ ാ4 )ിx:
ിsാേിെ- ൈ5ിെ- െ#ം െ>
അO! ഇി!$Z; അെ- ൈ െ>േം
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എേ»ാിേ1 ൊO5V. ൈ5ിെെ#ം എേ»ാി എ5ിേ@ാ7 എേ»ാ8:
െGം U1%െGം ൊാ' അ4
ിsാേ$െ> ൈ5ിെ- െ#ം െ>
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ൊ:ാിിേ!)ി" അിെ
ിVSേDം; അZ ീ2ം അിെ¨േ51 േ#ാെ എ" #c[. ആ
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.ാം.ാം െXdZൊ2 jം ി#ിV:

8

#ിെ േ.ാGെ> െ#ം എOb )ിി
െ@ി' ; ി<7 അ" Rാി5ാി
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ഏcിാം, ഇ$#Z ം·ം േ , Cി[;
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Rmാ¨ം ൊOb; kDി!െ@4
ഏേം U@Zേ#4 ഉ)ാി$".

23
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ൊ2" ൌിെ- ULിെV. ി!ാി
0kിV െQിി1 Z ഇാ; ി"ൊ7;
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{െ> 3kDം CിV.

25

അ4 ³jാBിിിി" #D5ിേ1
ഇc<ി േ&ം അ' ീിെ- USി െV
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അ>ാS<െS:ാം അ" േ ം3ിV.

10

അ4 അിെ> Bിിിi എ5ിേ@ാ7 ഒ$
RാXBDം ഇാ, അെ ിെ $";
ൈ5ിെ- ആÍാz ിോെ> അെ-േ
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ൌം RാXIാ$െ> {5ി ആോ എ"
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#ിെ6 ാ7 ൌ jെ5 " {ാി
ി3ാBിV; അ4 R3ാാ5ി #ാS5ിെOിേ1 െX" െി 1ംെ അോെ
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ൊ:$Z; ഇ" േ.ാ sാേി" k
$5ിിി1"േ:ാ എ" #c[.

14

#ിെ േ jേ5ാO: $ി' ; ാം
BിÆാി െX", അിെ>െV ാjം Z1
എ" #c[.

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

േ -ഒ
15

12

1

ാം

ം.

അ<െ jെ:ാം BിÆാി െX"; അ4
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അ#.ിQിxേ)ാ? ǌാ' :െGം
XിQിxേ)ാ? :െGം #ീ ി@ിQിxേ)ാ?
ǌാ' :െ-Gം ിി" ൈÉി ാ<ി
എെ- ¥ W$>ാ!ീxേ)ാ? േ.ാGെ>Gം
അെ- അ3ി&ിെ-Gം ULാെ എെ- േെ
ാkീി@ി' ; ǌാ' അZ >!ി5ാം.

4

അി" അ8: ീ ǌ<െS Xി!ോ
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െ ി $െ> ിം ോാ±ാjാിെ- ിം
ഏ¢ിV, അ4 അോO Gം െXY.
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േ.ാെ 3െ@x അെ േിV അൊ1 അAി!Gം ി<=ം ി<െS ാe
ാjാzം ി<=െ> ൈാ േ.ാോO
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എ" ഔ4bൊ7ി' .

12

െ ി 4 ഇേ@ാ7 ഇ BിÆാി " എെ
ആ»ി1ം; ǌാ' േ.ാോO uെ#!ാി
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ിി[; േ6 {ം $ി1 േേ
െേyാീംാÂെെ!ിെG% േം CിാGം
ിി[.

19

എ ാ ിsാേേെ5ം ഒ$ ൊ:െ
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ിÖാിം േyേിം ആിം േ#4
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ൌ ോ.ിോO ം
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ആിQേG; അZൊ2 ഇാ, ǌാ'
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അെ- ിെ ഒ$ ോzം ിb ീeി:;
അ' ഇ" ൈേ5ാO{െ>േ:ാ R4
5ിQിി1 Z എ" #c[. അ<െ jം
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േ&U%െ ǌ<7 ി4Ýാ!ി!S[
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ൌ േിോO: ǌാ' jെ5 3െ@x
അ$െ> ാ1 അAിQിാ േ.ാGെ>
¢Gം ിെ- ാ1ം ംÊിV #ാ#ം
െXdിി1".

25

എiിം എെ- #ാ#ം kിV ǌാ' േ.ാെ
?ിേ!)ി" എേ ാO{െ> േ#ാേDേ
എ" #c[.

26
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cെ@O; ǌാ' ിെ േy58േSെ.ാ
ിàാിGെ> അO! അ1ം; അെ- !Sി
ǌാ' ഒ$ ാjാിെ )ിി1" എ" ¢ിV.
അി" േ8 : ǌാ' എ<െ േ#ാWം? ൌ
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േXാിV.

ം

5

ാെ െX";

34

1

േ

16

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

േ -ഒ

ം.

18

yാ!ാി ഒ$5' : േy58േSെ.ാ
ിàാിGെ> ഒ$ െ ǌാ' )ിx2; അ'
ി ാി ി DAം #ാ»ാിGം
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േP.ാി; അ' അെആGmാ.ാdീ4".

22
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എിേfെX".

7

qീ7 ാേÊാ&േ5ാെ> BാRിBാാി:
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ൌിെ- Sാ േyിെ ാീി"
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ാ' ാjാിെ- $ാേ)ി" ാjാി"
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െXdZ; ീ അZ 2 േ^ാ&ിV. ആാ ീ
െEെ ാീിെ ൊ" W6ി:ാ5 ം
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ോാാെ- ാ1 േx: േ.ാാD അെ
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ൊ%ാെ" അ' #cpാ അ>ി" |3ം;
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എeേ fി". അേÛ4 ൌിെ- അിെ
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ോാാ' ൌിോO: ാീ8
േy58േSെ.ി േ#ാWാ' എേ
ാ¢ാി അAാം േXാിV:

േ

22

ാO

ം

29

ǌ<=െ> W5ി" #D5ി ഒ$
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15

എെ- ULാെ ºാ` Sി@ാ' ഇെ
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ിàാിGെ> ോO v െXdZ എെ
അcിി@ാ' ആ$ം ഉ)ാി$ ി:. എെ- '
എെ- ാെ ഇ" എി!ാി #ിിി@ാ'
ഉ·ാ.ി@ിQിി1 ിi  ാ#U%ോ
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േXാിV, അ" 3kDാmzം െ ി ാ
െBാാ5ിെ- ാ=ം ൊOb എ" ഉ5ം
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ാീ8 േ.ാോO; ǌാ' ഈ െ ി െ
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ാീിോO: െX" െ ി െ ോ¢ിV
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ാിV. ൌ അZ േേ@ാ7 ാോ'
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ിെ- ി ¨ിാWം എ" ǌാ' അcിG".

21

ആാ ീ എെ- േ&ം എെ- ^ിെ
ി4Ýാ!ി എെ- േ#4 എെ- #ിt35ി
ി" ാിVSി: എ" േ.ാGെ>
ാ5ി ഇേ@ാ7 എേ ാO ം െXേDം.

22
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െXdിാ എെ- ി ോ&zം ോ.zം
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ാ1െS:ാം ാീിെ- േ#ി അcിിV
ാbി".
ാyാ ാീിെ- ËIാോO: ാീ8 ആ8?
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അോO അcിിV.
അേ@ാ7 ാീ8 െ- ആ=േSാO: എ:ാ$ം ാ7
അെ1 െിെ!ാ7ി' എ" #c[. അ4
എ:ാ$ം ാ7 അെ1 െി; ാീം ാ7
അെ1 െി; ഏേം ാEേ#4 ാീിെ#ി ാെ cെ@xേ#ാി; ഇ$Eേ#4
ാാ<=െ> അO! #ാ4b.
എ ാ yാ!ാി ഒ$5' ാyാിെ3ാാ അyീBിിോO #cpെെ^ ാ8 :
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അcിിQേ@ാ7 അെ- nം അെ- ഉ%ി
ി4®ീാി അ' :ിVേ#ാി.

38

#bിം Cിpേ&ം േ.ാ ാyാിെ
ി@ിV, അ' ിVേ#ാി.

39

ാyാ ിV എ" ാീ8 േേ@ാS8 : എെ
ിgിQ ിെg!ാിx ാyാിോO
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േ5ിേ1 ഔ>ിേ@ാ:ാെ എി1 േെc
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ാീ8 ആvീിോO: ി1 എേ ാO
u#Gെ)iി ാx cb ഒ$ ഊി എി1
ഒ$ ¨ം ¢ിV$ിേ!Dം; അിെ> ǌാ'
#ാ4bൊ%ാം. ാjB5ി ിെ- അO!
അ>ി' #ാ41ം Z എ^ി" എ" #c[.

6

ആvീ8 അ"െ അ" ിÜSാB8 ¢ിV
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െSിQ@ാ>5ി ഉ2 എ" #c[.

8
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qീ അോO: ൌ െXdിx%Z, അ'
െSിQ@ാ>IാെGം òാിെSGം
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ി" cി$ Z ǌാ' ാ¤" എ" qീ
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അ>ി' ിെ- ാ1 േx jീെ
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െV. അ4 ി" എeേ f ാHിി േ
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ീ അ" ¢ിVൊO5 ¨േ51
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)ിി1" എ" േXാിV.
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അെ െ:cിേDെ" jം #c[; ാീോ
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േ#ാാpിാ ാം ിOിV ൊ2
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ാ/ Nാ േ&ാ+Sി\.

23
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ോ+ാTS എ െ8 എ! &1G.

15

&ിെ+ ാീ Rാാി ഒ-7െ8 ി#ി: 8ീ
െ(! അെ8 െlി# എ! &1G.

2

െ8; wാm

/

1

അ8Hം ാീ 2ോേ2ാ:: ǌാB
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ാ]ിം 8ിെ+ ാീിെ6 jി
ഏsിാിിം െ()ിിെ ഇ! ഈ 0ീ
8ിി7ം 8ീ എെ+ FKം «[!ോ?
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2ോ ാീിെ8X1ി അ-#
◌ിെ@)ിിX!െ\ാ എ! &1G.

19

അ െ8 േ+ അേ' െR8ാീ8ോ:ം
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േ2ാാം അെ6 ോ8ാ2 അRീാ2ിം
ഇ െ8 അെ8 െ ാ! #G.

3
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ഏsിXം എ! 2ോ ാീിേ8ാ: അ-#ിെ@e.

1

2

3

4

അ8Hം 2ിCാേ2േ$ാz െ#ാെം
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ാീ 2ോേ2ാ: േ(ാി@േEാ# : 8ീ േ8െ
െ(\ാെ അ-െ &ി·1[Pി #Gെ(!
Rാ ാn /X എിെെ അെ േ8ി: .

24

Rാ ാn }െ അ{ #ിPി അ]ി8X+
ഒ@േ&ാെ േ /Xം; അേEാ/ േ$7ി
െ( ; െyി ൈ8െ7 ോsിEാB
2ോ 8ി8X ^ാ2ി 1െElിിX! എ!
അ-#Eാ:ാ2ി .

25

6

ം.

1

2

3

േ

6
8
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അ! ാീ 2ോെ2 h2െE5േ&ാ2ി.
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െ&l ം െ ാ%!.

16
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#ംെ ാ%d  ിmാിz േ#ാ:ം
ി+ം, ീ], E, ^Jം, ൈ 7ാ#ം
എ+ിേ2ാ:ംPെ 2ോെ ^ാെ ¿7ം
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ോsി എ! ാÌാJാാ2 ോ2ി േ lേEാ/
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േെിെ6 െ ാd2ി8ി!ം എ:[
ി¹wീ ി@ െdിേ2ാ:ം െ&ാ+ിേ8ാ:ം Pെ
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െോRിെ6  8ാ2ി ോRാJാാ2
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&ിെ+ ാീ ഊി2ാോ:: 8ീ ീlി െ(!
ാM െ# _F എ! &1G. ഊീ2ാb
ാJmാ8ി2ി8ി! 1െElേEാ/ ാJാിെ6
|ാ8ം അെ6 &ി+ാെ െ(!.

9

േെ' ആ#2 8ിX അെd
അാെ -7ി; അ' ോിേX !;
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ോ(ി@ിിX!; 8ീ ി2ി\.

2

m8ാ! ആ:ാ: / അ8mി ഉാ2ി-!.

14

3

ിÈേ+ാ ാB ിെX ാ ി #'7ി2 ഒെ&FTാ\ാെ ഒ!ം ഇ\ാ2ി-!; അS
അെ6 അ:Mം അെ6 }െ അ:Mം
#'!!; അS അB ി!+ി ഔി
ി! ം അB FിX+ി ഔി
Fിം അെ6 ി2ി ിം െ(e;
അ! ഒ-  െ#േEാെം ആ2ി-!.

എിMം 8ീ ഈ u7ി2ി 2ോെ
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െ6 ോി2ാ2 ാാ' 8ിി7ം ാ
^_7ി5 അേ¦ാB ോ$ി2ാ)ീ'!. അ/
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എ2ീി! ി&[d Rാാോി
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എെ+ അാ8ി-േ; 2ിCാേ2ി ഇS
െ ാd-ാ7െ\ാ; ഈ *#ം െ(j-െ.

25

13

എെ6 അാ8ം ǌാB എിെ െ ാ%േ&ാ2ി
േXം? 8ീം 2ിCാേ2ി *#Yാ-െ
Pl7ി ആ2ിേEാFേ\ാ. 8ീ ാJാിേ8ാ: &1
അB എെ+ 8ി8X ാിി2ി\ എ!
&1G.

ാJാb അRാോിേ8ാ:: ോ  േ8,
ǌ / എ\ാ-ം +ാ 8ി8X hാാFം എ!
&1G. അB അെ8 8ി'Ógി@ി5ം
േ&ാFാB 8ാ ാെ അB അെ8
അO{ി.

26

എ+ാ അB , അ}െ ാX േ /EാB
8ി\ാെ, അെ#ാ/ R^d8ാ െ ാ%
Rാാം െ(e അേ#ാ:Pെ 2ി.
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അRാോി! ! zYാ-ം ാാ' എ!
േ&-d ഒ-  }ം J8ി@ി-!; അ/
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jി8ി! െKിേEാ 2ി\; അB െ&െl!
! 8െ| &ിി 8^X അ8'µം -[ ം
&l]െ7 ാ#ിെ6 ാ©2ാ 8ിEിം
െ(jാിിേി! n]7ി 1െE:ിB
എ! &1G.

േ

16

ം

24
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െ(!; അ' േR7-െ'ാി 8ി!;
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J8ൊെം - ി2ിേXd 4ിXേ&ാ2ി.

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..

േ ാം

16

ം.

36
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ൌിെ6 F7ി േ$െ  B ീെ2ി
എ! േ&-d ഒ-7B അിെ8ി! 1െE5
&ിംെ ാ% -+S %.

6

അB ാീിെ8ം ാJ´Yാെ ഒെം
ാി എ1ിG; J8bം ീYാ-െ\ാം ഇ[ം
[ാ2ി 8X 2ാ2ി-!.

7

ിെ2ി &ിംെ ാ% ഇW]ം &1G:
i&ാ ാ, 8ീ(ാ, േ&ാ, േ&ാ.

8
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2ിCാേ2ൊെം ആെ ിെT:X!ോ
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അേ8ാ:Pെd J8ൊെം ഔിേEാFം;
ǌാB ാJാിെ8 ാzം െlി#ം.

3

&ിെ+ ǌാB  J8െ7ം 8ിെ6 അ:
ി-[ം; 8ീ ആ{ിX+Sേ&ാെ
എ\ാ-ം  ി-ോ/  J8bം
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ആോ(8 &1TിിX!.

16

ആ 2ാ 8ി / േ$7ി ആ#2: ഈ ാzി
- ി2ിേXd ി &ാ'-S;
ാJാി!ം Pെd  J87ി!ം 8ാം
ാിിേി! ഏS ിേm8ം അെ
!േ&ാേ ]ം എ! ാീിെ8 അ1ി2ിEിB
എ! &1G.

17

എ+ാ േ2ാ8ാNാOം അീാÔം &l]7ി
െ(!  െ#7േ+ ാ]ിEാB
&ാി\ാി-+Sെ ാ% ഏB -ോെ$ി+ിെ
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!.

7

2ിCാേ2 J8ം ാീിെ6 േ( ോ: ോ.
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അ!േി ±േ#ാ: uി ാം
െ()ിിX+ '7ാ8ം അ1ി2ിെl എ!
&1G.

20

േ2ാാR അേ8ാ:: 8ീ ഇ! '7ാ8
8ാ 2ി\; ഇ8ി ഒ- ിം '7ാ8ം
െ ാ%േ&ാ ാം; ാJFാB ി@ിിെ ാ% 8ീ
ഇ! '7ാ8 8ാ 2ി\ എ! &1G.

21

&ിെ+ േ2ാാR Pേ8ാ:: 8ി S
ാJാിെ8 െ(! അ1ി2ി എ! &1G. PB
േ2ാാRിെ8 ] ി ഔി. ാോിെ6
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jി േ*ി@േz; അോ: 2ിCാേ2
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S]2ാ2ി-!.

40

w7ി+ാ2ി 8ീ എെ6 അെX iി
െ lി2ിിX!; എേ+ാ: എി'7െ എ8ിX
ീ4ി2ിിX!.

20

അB എെ+ ിാ2ിേX െ ാ%!,
എ+ി uാി@ി-+Sെ ാ% എെ+ ി:ി.

41

എെ+ &െ X+െ ǌാB ംിേി!
8ീ എെ6 ±െ# എ8ിX 1ം ാ5ാ1ാി.

21
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ഉാ2ി-+ി\; 2ോ2ിേX േ8ാി,
അB ഉ7ം അ-#ി2Sി\.

22
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അെ2 ൊ:ാB S8ി+B ഇി·ം
FHEിിം mി@ിിേ]ം; അെ2 അ
ിXേ+[ േ+ ീ െ «5 #േ2]ം.

20

8

ാീി! ഉാ2ി-+ ീYാ-െ േ&- #ാിS:
െ ോ8B േ2ാേR-RേÃെR7; അB
8ാ2 Yാി B ; എëേ&െ ഒേ
2[ ആÎി െ ാ+ എªB അീേ8ാ
ഇB േ+.

Rേി ഒ- &ാÎാിെ  8ാ2
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എിMം െK !േ&ോ#ം ി 2ി\. ാീ
അെ8 അ ി8ാ2 8ാി.

24

േ2ാാRി2െ6 ോ8ാ2 അാേ
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#7ി 2ോേX ഒ- 2ാ$&ീം ഉാX
എ! &1G.

19
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ം െ^ി*ോ? Aിെ അോീാ
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അV ecി&ി*.

27

ാാ ാാിെ- അSാി
ിംRാJി, ഇിേ61Z ആെ
അ>ിCെ% ീ അ)ിി6ാെ ഇിെ6 ഈ
ാം ാാ ാാിെ- {ാേ[ാ
> Z?

28

29

30

31

32

33

34

38

അCെ ാോ ോRി`ം ാWാV
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Aിെ ൊ63ം അെ- Aി ാെ[ െ;
ം ( ി; അ2െ> ോ5ംൊN
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ാെ MീേRാിേ[X ൊNേAാ(ിV .
അിെ>െ< ാോ ോRി`ം ാWാV
dാ`ം അെ ിHാേ[ി ാാാി'
അ|ിേ5ം െേ?cം; Aിെ ാR%ം ഊി:
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Iേ[ാോV ാാ െ- അmോ0:
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41

Iിെി െbIേ[ം ി' MJി, േAാി
>Cി എ Iേ[ാോ അ)ിി7ി.
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ോാL ഇCെ A)3; ഇCെ അV
എേ ാ0 ഉJം A)B എ ാാിെ
േLാ9ി ി<.
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അേ ാ! ാാ ആ%< Iിെിെ 2Jി
അോ0: ീ )Jി)Cി എിെ>െlി\ം
േAാ( ാ%ി, ിേ61ി2െ ീ&ാി
അ)ിBൊ! എ ǌാV ിെ െ6ാN
േRാാാJി, ം െ?ി<
ാeീി63ം ǌാV േ7 ാX *െ ീ
എേ ാ0 A)3ം െ^ി*ോ?

അോീാ ഈ ാം ോി&Z െീാIJി ാി7െ*lി, ൈം 6ം
അ9ിം എേ ാ0 െ?െ7;
ആാ, എെ ¨ിെ 0Jി`ം എെ
എെ- അ ാ ാീിെ- ിംRാJി,
ഇ2Jി െ- ാªാdാം എിX ഒ2 «Rം
Acി`ാ േRാാc, ഇ േ
അോീാ ിേ6cം എ Iേ[ാോV
ാാ {ി< േRാാJി, ം െP.
Aിെ Iേ[ാോV ാാ െേRാാ3െ>
ാ െLാാെ അ<; അV അെ
െ7ിെ6ാ%B.
അLാWാ ോRിോ0 ാാ: ീ
അാേWാJിെ[ ിെ- /ിിേ[X
െAാൊ!; ീ cോMാ(; എlി\ം ീ
എെ- അ ാ ാീിെ- F#ാെ Jാാ
േRാ3െ> െA7ം ¬ ZൊNം എെഅ V അ`|ി& [zCെ%3ം ീ െ>
അ`|ി&ZൊNം ǌാV ഇ ിെ
ൊ ി* എ A)B.
ഇCെ േRാ Iീേ[ാി,െ< ഏ[ി3െ>
(0ംLെJX)ി< അ2%ിെ&^ Jി
ിJിേ1ി Iേ[ാോV അLാWാിെ
േRാ3െ> െAൗോRിJി,ി
ീ6ി6%B.
ഈ Jാം ോാLി എJിേ ാ% -ോാL അLIാേ[ാിെ- Aeം േ
ി2 ിെ*lി\ം അോീാിെ- Aeം േ
ി2--അV േRാ3െ> >ാJി,
ഔ>ിെ& ാMAീJിെ- ൊെ% Aി>ി<.
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ിേ ാ0 {ി& {3ം dാcി6ാെ ഇ2 Z
എ_ എ ോി<.
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 ിിX; ിX ാV ിX F
ഉ1ാി7ി*; ിX ാV ിെ-േI5ം
ഉ1ാ3ം ഇ*.

അSം Iേ[ാോV ിHീംാാാ
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എ ാ, ാി ഇ! െ- െ- േ,
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6
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േJാ0ം ീിോ0ം Aാോ0ം
െ> ിെ- F#ാെ > ി ഒJം ീ
അ [ി A െP ഈ [ി A
അ ാി Aാ[ി63ം ഇGZേAാെ[ അെിംRാJി, ഇി ാV അ ഒ2 െ
[(3ം െ^ിിX.

7
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ാിെ[ (nി F[ൊ0 ാV അ>ിV
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8

ീ ിെn0JZം െA2 ംിിJം എം
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Rാാിാ ിെ- Jിെ- േ അ>ിV
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22

അി െy ¸ീ: അCെ*; ീ`GZ എെ(B; ി&Z ിെ- (B എ A)B.
ഇേ%ാ: ി&Z ിെ- (B; ീ`GZ എെ(B എ A)B. ഇCെ അ ാാിെF#ാെ mി, ാി<.
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ഉ1ാി2. അി, ഔോ2JV ആ1ി,
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ആി2;

13
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ം ോ\ം ാSാെ- F)dാം അV
ഇിX ¨[C%ി, എJി<ൊ0Xം.
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േ7ി' ./ാെ അെ- അ06, അ<. Rീാം
എ*ാേÆാsം ാീിെ- േ³Rിാി2.

േ ം

7
6

ആാ, െ[Lാോി,ി എി6ാി
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[ി ǌാV എJി< ാം; ീോെേ ാെ[
ം F)ി ാV AിFG ǌCെ> ഇ>ി,
ആ2ം ഇ* എ ീ അ)ി3േ*ാ.

7

Rീാം Iേ[ാോെ- ാX േ7േ ാ! ഏyം
േSാ5ി<: ഈ RാെJ ാsാV ാീി
ാFേGാ2 െ ൊ0J േRാ ഇ
ാÉെ 0ാ)ാെ7 എ A)B.

8

Rീാം Iേ[ാോെ- അ06, ആ%< A)ി&Z
എെS ാ[ : ീ A)n&  ǌാV േ';
ോ2ിെ-3ം %Jിെ-3ം ാJി,
ീ ഇÊി&Z ഒെ63ം ǌാV െ?ാം.

9

എെ- േ[6ാ െ[Lാോി,ി >[ിേ[X
അെ ഇ)6ിേI5ം ǌാV Cാ>ം െ7ി< ീ
A)3 ¨[േJX >,  ിാി എJി<
െ7 ി ി<ാം; ീ ഏാേCcം; എ ാ,
എെ- «RJി ആRാം എJി<2
ാJി, ീ എെ- ഇzം ിJിേ6cം.

10

അCെ Rീാം Iേ[ാോ ോ2ം
%ം അെ- ഇzംേAാെ[ ഒെ63ം
ൊ0h േAാ.

11

Iേ[ാോV Rീാിെ- «RJിേ[X
ആRാംെX ഇ2Aിാിം A) ോം
ഇ2AZ A) ഇ>ിെ&0J എ3ം ൊ0h;
ഇCെ Iേ[ാോV Rീാി ആNോjം
ൊ0Xം.

12

േRാ Iേ[ാോോ0 അ2%ിെ&^ZേAാെ[
അ
ാം ,ി; RീാFം Iേ[ാോ`ം
mി, ാ9ാാി2; അ ഇ22ം
mി, ഉ>#>ി3ം െP.

13

Iേ[ാോV ാാ ിHാേ[ി,ിെ ാെ63ം
ഊ ിേ[6ാെ ിിെ70h; ഊ ി
േ[6ാ F ിാിംേAാി2.

2

Iേ[ാോV Rീാിെ- അ06, ആ%<
A)ി&Z എെS ാ[ :

14

3

എെ- അ ാ ാീിെ- I¶6െ% േRാ
അെ- ാ,6ീ ാXംെ ¬FG 3ം
േRZാി െ- ൈാ േRാ3െ>
ാJി ഒ2 ആ[ം AcിാV അ
 ിnി* എ ീ അ)ി3േ*ാ.

അV അെ ാംോjം AിാിംേA
ീം ാ)ി ാ)ി െ[Lാോിേ[X അ<; അ
ഒ2 ാം െ[Lാോി\ം Nാം ീ7ി\ം
ആി2; അോീാം ഊ ിേ[6ാXം
േ9ാി ആി2.

15

േ[ െ െJ |ി< േ[ >h
§ാിJിFËj d9ാാ6ാ/ാൊ ിെ

16

Iേ[ാോ എsAിാിം ¬'ാ2ം [ി,
എÌAിാിം െ'ാ2ം ഉ1ാി2.

17

ആ[Jി െJി ൊN അ>ി¨ാം
ഇ0ാV അ ാ{dാം ിേI5െ 7
[ി െ7ി.

18

Iേ[ാോെ- Iി{ിം, Rീാിെ- Iി{ിം
െMLാ[2ം ആ[ cി6ാി ം ം
െJി ഒ26ി.

4

5

എ ാ, ഇേ ാ! ഒ2 dിോMിോ ിÇോ
ഇ*; എെ- ൈാ േRാ ¬ം എിX
4¨ ÈിിിX.
ആാ, ഇാ, ǌാV ിX Aം ിെിംRാJി, ഇ2h ിെ- V എൊJി ഒ2 ആ[ം Acി3െ േRാ
എെ- അ ാ ാീിോ0 അ2%ിെ&^Z
േAാെ[ എെ- ൈാ േRാ3െ> ാJി
ഒ2 ആ[ം AcിാV ǌാV ിാിX.
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1

ാം

ം.

ിHാേ,6! ിHീംേIhി
)െ 7ിെ- ാÂെyÌAാം ം¥Jി,
ിHാേ[ി, Iേ[ാോെ- ാÍ3െ> ാ[ാം
ആ1ി, 1ാം ാാ ീ ാJി, അV
േRാ3െ> ആ[ം AcിാV Z>Cി.

2

Iേ[ാോV ാാ േRാേX Acി ആ[ം
അjAZ F ം ീ%ം ഇ2AZ F ം ീി3ം F Z
F ം ഉം ഉGാി2

3

ആ[ാ EിJിെ- F¯ÎAം
ആ[ീിX ഒJം ഇ2AZ F ം ീ%ം
ആ[Jിെ- FV Ih Ah F ം ീി3ം
ഉGാി2.

4

അV ആ[Jി ാ[ം ഇc6ി
ി%ിാി\െ%3ം ഉ1ാ6ി.

5

Eിം അSmEിം >ി ആ[Jിെ¬ിോ0 േh ¬ം '7ാി )ാCം
AcിZ അി, ¬ം അ)ം ഉ1ാ6ി.

6

ാ െJ )ാം അÅ F ം 0ി[േJZ ആj
F ം § ാേJZ ഏs F ം
ീി3Gാി2; Z[ാC!
ആ[|ിJി%ി, അh െ*ാിി ാV
അV ആ[Jിെ- ¬ം )െ M%ം AcിZ.

7

െ'( ിി,െ< േ ()ീJ ൊN
ആ[ം Acിിാ, അZ Acി3 h
¬yി, s F[ാ ാൊ2 ഇ
ി#ാ39Jിെ-3ം ഒ& ആ[Jിl, േ!
ാി*ാി2.

8

9

ാ െJ )ാJിെ- ാി, ആ[Jിെ[h|ാMh ആി2; ¬ ,ോcിി,െ>
0ിെ[ )ാJിേ[Xം 0ി[േJി,
ി § ാെJ )ാJിേ[Xം )ാം.

15

അV ആ[Jിെ- ¬ അെJIം
ോ2 [ൊN AcിZ; ഇCെ അ
ആ[Jിെ- ി[ംF, <െ അെJ Iം
ംൊN ിെ)<; ആ[Jിെ- ി[ം
% [ൊN %ി'.

16

ആ[Jിെ- AിV Iം ഇ2AZ F ം ീ%Jി,
ി[ംF, ഉJം െ ോ2 [ൊN
AcിZ: ഇCൊ( അSmEിാ
അിി:¨[Jിെ- ഉ!Iം AcിZ.

17

അSmEിJിെ- FV |ാMhG Eിാ
ആ[Jി ാ{Z F ം ി%F1ാി2.

18

ആ[Jിെ- അെJ ¬ിേ/,
ോ2ൊNG (ിsം ി>
ÏCം
ൊhAcിാി2; എ*ാം
ോ2ൊ1ാി2;  അേI5ം
ാാ`1ാി2 ി*.

19

ആ[Jിെ- അh േRാ3െ> ിെA7ം
െേ61ി അV ഒ2 അSmEിം െ<.

20

അSmEിJിെ- അം ഇ2AZ F ം ീ%ം
ഇ2AZ F ം ീി3ം ഇ2AZ F ം ഉം
ഉGാി2; അV അZ lംൊN
െAാിB; ോ2ംൊNG ´AAീം
െAാിB.

21

ആ[Jിെ- അം Iേ[ാോV lംൊN
െAാിB; അSmEിJിെ- FV Ih
ി[CJി, െAാV C[ ൊJി അS
mEിം െAാൊN െAാിB.

22

അCെ അV ആ[ം ആ[ം
െAാൊN െAാിB; അSmEിJിG
Aീം Fs`ം െAാൊN െAാിB.

23

അSmEിJി, അV ഒ[ിംൊN Ah
F ം ഉFG N െb¤െ%3ം ഉ1ാ6ി.

24

ഒ2 െbLിെ- ഒ2 ി)( അÅ F ം,
െbLിെ- െy ി)( അÅ F ം; ഇCെ ഒ2
ി)ിെ- അyം F, െy ി)ിെ- അyംെ
Ah F ം.

25

െy െbLിം Ah F ം; െbL 1ിം
അ%ം ആി3ം ഒ േ .

26

ഒ2 െbLിെ- ഉം Ah F ം; െy
െbLിം അCെ േ .

27

അV െb¤െ% അSാ[Jിെ- 0ി,
ിJി; െb¤െ> ി)( ി> ി2;
ഒ ിെ- ി)( ഒ2 ¬ോ0ം േyിെ- ി)( േy
¬ോ0ം ൊ7ി2. ആ[Jിെ- 0ി,
അ3െ> ി)( ഒേ ാെ>ാ ൊ7ി2.

28

െb¤െ%3ം അV െAാൊN െAാിB.

29

അSാ[ം LRിാ[ാ ആ[Jിെ¬2%ിെ[*ാം ¬ം െbL, ഈS , ി>
Ïം എ ി3െ> bAം ൊJി ഉ1ാ6ി.

30

അSാ[ം LRിാ[ാ ആ[Jിെ%ം അV െAാൊN െAാിB.

അCെ അV ആ[ം AcിZീh;
ോ2h[ാCം ോ2 [3ംൊN
ആ[Jി &ി'.

10

ആ[Jിെ- ¬FG '! അ?Å F ം
ഉJി, അV AcിZ ോ2h[ാC!
ൊN ആ[േJാ0 ഇെc<.

11

Iേ[ാോ േRാ3െ> അ2% ാ0
ഉ1ാെെS ാ[ :

12

ീ Acി3 ഈ ആ[ം ഉ1േ*ാ; ീ എെ7Cെ% ആി< എെ- ി9ിെ% അ`ി<
എെ- {െ%ാെ63ം dാcി< > ാ,
ǌാV ിെ- അ ാ ാീിോ0 അ2%ിെ&^
ം ി ി, ിJിXം.

13

ǌാV ിHാേ,6െ> േ ിXം; എൊ ിHാേ[ിെ ഉേAeി6ി*.

14

േ ം

8

അCെ Iേ[ാോV ആ[ം AcിZീh.
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31

അV അSmEിJിെ- ാി[ി
ഒ[ിംൊN ( ഉ1ാ6ി; ()#>ി3ം
7%6ാ\ം ¬ിെ- അÐി, ഒ2 അംIാി2.

32

ഒ[ി ം ൊNG ( 1ി\ം െbL,
ഈS , ി>
Ïം എ ി3െ> bAC!
ൊJി െAാ െAാിB; െb¤%ി\ം
ഈS %ി\ം െAാ െAാിB

33

7

ാം

അ=ം േ അV EിJിെ- ാി[ിം
ഒ[ിംൊN 7% ഉ1ാ6ി; അZ ¬ിൊ[ി, ഒംIാി2.

34

അിെ- ( Nം %ംൊ1ാി2.
ഒ2 ി N >Aാ%ി3ം െy ി
N >Aാ%ി3ം ഉ1ാി2.

35

അV അി, െbL, ഈS , ി>
Ïം എ ി3െ> bACെ% ൊJി
bACെ>േ, െAാ െAാിB.

36

അV അെJ dാാം െJി ൊN
§ ി3ം ോ2ൊN ഒ2 ി3ാി'
AcിZ.

37

ാ[ാം ആN ീ ാJി, േRാ3െ>
ആ[Jി അ>ി¨ാം ഇ03ം Aിൊ ാം
ആN എ7ാം ാാ ¼, ാJി, ആ[ം
അിെ- [|ാMCാി അിൊdാൊെ63ം AcിZീXം3ം
െP. അCെ അV ഏ ാNൊN അZ
AcിZീh.

േ ം

9
9

ഇ ഒെ63ം അ>ി¨ാം F,
ഉJ6െ3ം )െJ [ി dാാംെ3ം
ോി െ7ി അം )ം ഈ&ാ!ൊN
അjെJ0JിേI5െ 7 ൊN ആി2.

10

അ>ി¨ാം Ah F ം എ' F FG
ിേI5െ 7 [ി ൊN ആി2.

11

േ,Acി ോി െ7ി ിേI5െ 7
ൊNം ോ2ൊNം ആി2.

12

േRാ3െ> ആ[Jിെ- അെJ
dാാJിം ആ[Jിെ- ÎAJിം
ഉ1ാി2 Z േAാെ[ [ി dാാJിെ- ¬ം
§ ി െJി ം ഒ2 ി ോ2ം
ഉ1ാി2.

13

Iേ[ാോV ാാ ോി,ി Rീാം
എെ ാ2െ 2Jി.

14

അV Áാ[ിേMാJി, ഒ2 ി93െ> V
ആി2; അെ- അ ോ ോ?ാ ഒ2
§Iാിേ: അV ാÓംൊN [ി9
Acി3ം ൊV 6ം
ാം ¤ി3ം
ാം ഉGാി2. അV
Iേ[ാോV ാാിെ- അ06, , അV
{ി& Acി ഒെ63ം ീh.

15

അ N ാÓം|ം ഉ1ാ6ി; ഔോ ി
Aിെ' F ം ഉം A»NF ം ¬y%ം
ഉ1ാി2.

16

ം|Cെ> െ[6, െ ാV അV
ാÓംൊN N േAാി ാh1ാ6ി;
േAാി ഔോം അ?Å F ം
ഉFGാി2.

1

Iേ[ാോV െ- അ AിÑ ആNൊN
AcിZ അ cി Fs`ം ീh.

17

2

അV െ[LാോV «Rം AcിZ; അി
Âj F ം ീ%ം അ#Z F ം ീി3ം F Z F ം
ഉം ഉ1ാി2; ോ2ൊNG § ി
Òcിേ/, ോ2 ഉJംെ< AcിZ.

ം|Cെ> െ[6െ[ േAാിെX
[േAാെ[3G ിി cി3ം ാ[3ം
ഉ1ാി2. േAാി ഔോ ിം ഇCെ
ഏേ s1ാി2.

18

3

ഔോ ിി, AിÅ Òrീം ാ{JÅ
Òcിേ/, Z[ാം െ< ോ2 [ൊN
7ി'.

4

§ ി ി%ിാി, ഉ1ാി2; § ിി\ം
അ േXംേെ ആി2.

അCെ അV ം|Cെ% ഉ1ാ6ി; അ3െ>
െ[6\G േAാി §>J6ം ഒ2
േAാി3െ> [ cിX ീെ N ി
ാ% ം ഉ1ാ6ി; െy േAാിെXം അV
അCെ േ ഉ1ാ6ി.

19

ാി\ം 7%3ം എ*ാം Zം ി%ിാി,
§ ിാി േXംേെ3ം ആി2.

ÎAJി\G ം|Cെ> െ[6െ[ േAാി
ാÔിെ- ആിി, ാ\ F ം ആി2.

20

N ം|Jിെ-3ം െ[6, േAാി
ഉ1ാി2. ഒ2 േAാിെX [ cി6ിെ
(ം|േJാ0 േ ¬ം ിിാി ഇ2Âj
ാ% ം ഉ1ാി2; െy േAാിെXം
അCെ െ .

21

അV ം|Cെ% EിJിെ- ÎAാി,
6, ിjJി; അV [െJ ം|ം ിjJി
അി ാ¯ീV എം ഇ>െJ ം|ം ിjJി
അി േLാ എം േAി'.

22

ം|Cെ> അQം ാÔിെ- ആി,
ആി2; ഇCെ ം|Cെ> Acി ീ.

5

6

അV അ#Z F ം ീ%ം F Z F ം ീി3ം
ഉG ഒ2 ം|ÎAം അിെ- FV Ih
Òrം ഉm >ി3ാി ഒ2 F¯ം ഉ1ാ6ി.

7

ാം ി9ിേ61ി ആ¨ാÎAാി'
ഒ2 ിംRാÎAം AcിZ: അി
ആ[ം ോ2 [ൊN അ>ിJ7ി'.

8

ഇിെ- AcിേAാെ[ േ അV
ÎAJി )ം െy dാാJി, അV
ിX ി ാ`G അ AcിZ; Iേ[ാോV
AിQRി&ി2 ±)ോെ- !Xം അV
ഈ ÎAംേAാെ[3G ഒ2 അ AcിZ.
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23

അV ഒ2 >, ാh1ാ6ി; അZ
Jാാാി2; അി േ6ാ0  Ah
F ം ഉം അÅ F ം ¬ം F ZF ം Â[%ം
ഉ1ാി2.

36

അിെ- ാെ> '%ി\ം X%ി\ം
അി, ഇ>ം ഉ1ാി2 ZേAാെ[ അV
െbL, ിംRം ഈS  എ ി3െ> bAം
¬ം ോc cിോ0െ> ൊJി.

24

അിെ- 6ി ാെ , )h, F ം ഒ ി Ah
(ി  ീം >[ി ¬ം ഉ1ാി2; അZ
ാJേ ാ! െ (ിsം Nിാി ാ
Jി2.

37

ഇCെ അV Aീം Ahം ീh; അേX
ഒെ63ം ാം cXം Aിാcം ഒ2േAാെ[
ആി2.

38

25

അZ A»N ാ%3െ> )h െ&ി2;
അി, § >േ6ാ'ം, § A>ിnാേ)ാ'ം,
§ െേ6ാ'ം, § ി േ6ാ'ം ിിnി2;
>, അ3െ> )h െ&ി2; അ3െ>
Õz|ാMം ഒെ63ം അേJാ' ആി2.

അV ാÓംൊN Ah ൊ7ി3ം ഉ1ാ6ി;
ഔോ ൊ7ിി, ാ{Z LJ െGം ൊ©ം;
ഔോ ൊ7ി  ാ\ F ം. Ah AീJി,
ഔോ ിേ/, ഔോ ൊ7ി െ<.

39

അV അÅ Aീം ആ[Jിെ- [h |ാMhം
അÅ Aീം ആ[Jിെ- ഇ>h|ാMhം െ<;
>േ[ാ അV ആ[Jിെ- [h |ാMh
െXി 6ാി െ<.

40

Aിെ Rീാം [Cം 'Cം [ICം
ഉ1ാ6ി; അCെ Rീാം േRാ3െ>
ആ[ം Iേ[ാോV ാാി േ1ി െ^
Acിെ%ാെ63ം ീh.

41

N ം|ം, N ം|Jിെ-3ം െ[6\G
േMാ%ാാാ N േAാി, ം|Cെ>
െ[6\G േAാിെ> N േMാ%ം §0ാV
N [ cി,

26

അിെ- ം ാ[ം®[ം; അിെ- 
AാAാJിെ- േAാെ[ ാÔിെആിി, ആി2. അി, 1ാിം LJ
െGം ൊ©ം.

27

അV ാÓംൊN Ah Aീം ഉ1ാ6ി; ഔോ
AീJി ാ\ F ം ീ%ം ാ\ F ം ീി3ം
§ F ം ഉം ഉ1ാി2.

28

AീCെ> Acി എCെെ ാ[ : അ
7 [ ഉ1ാി2; 7 [ 7C%ി,
ആി2.

29

7C%ി, ഇ7ി2 A[േ, ിംRCം
ാ%ം െb¤ം ഉ1ാി2; 7C%ി,
അ=ം ിംRC!Xം ാ%!Xം ീെ3ം
ാെ 3ം ോcAcി3ം ഉ1ാി2.

42

ം|Cെ> െ[6\G േAാിെ> N
േMാ%ം §0 ഔോ [ cിി\ം ഈNി
ാ% ാി N [ cിി\ംെ> ാÂj
ാ% ം,

30

ഔോ AീJിം ാÓം ൊNG  ാ\
ം ാÓംൊNG അ<Nം
ഉ1ാി2; അിെ- ാ\ ോcി\ം ാ\!
ഉ1ാി2. ൊ7ി3െ> ീെ ാ,
ഔോ ിം )Ih ോc cിോ0>ി
ാJി2.

43

Ah Aീം, AീC%ിേ/\G Ah ൊ7ി,

44

ഒ2 >[ , >[ിെ- ീെ 3G A»N ാ%,

45

[C% , 'C% , [IC! എ ി േ .
േRാ3െ> ആ[ം  Iേ[ാോV ാാി
േ1ി Rീാം ഉ1ാ6ി ഈ
ഉAcCെ%ാെ63ം ി`6ി
ാÓംൊ1ാി2.

46

ോ£ാV ിി, Oേ6ാJിം
ാെWാം േ %ിwG ി[hെ<
ാാ അെ ാ ി<.

31

അിെ- ാ 77ി അhം േേ[ാ'ം ഒ2
F ം ഉFGZം ആി2; അിെ- ാ
AീJിെ- AcിേAാെ[3ം ഒ  F ം
JJി\ം ആി2; അിെ- ാX
ൊhAcി31ാി2; അിെ- 7 [
Jാാ*, Zം ആി2.

32

ം ാ\ം 7Cെ> ീsം Cെ>
അ<N! AീJി\ം ആി2. ഔോ
Jിെ- ഉം ഒ  F ം.

47

ഉAcC! അ9ി ആി2 ZൊN
Iേ[ാോV അൊം Ò6ിി*; ാÓJിെÒ6Jി ിÖി*ാി2.

33

Cെ> Acി WJിെ- AcിേAാെ[
ആി; അ3െ> അ&Nം 'ം
അ ിം ാ|ിം എ*ാം ാ Acി
ആി2.

48

Iേ[ാോV േRാ3െ> ആ[JിG
[ഉAcCം ഉ1ാ6ി; െAാV Aീം,
ാÍ ം െX െAാV േI,

49

അSmEിJിെ- F#ി, [h|ാMh അÅം
ഇ>h|ാMh അÅാി െAാൊNG
ി%N% , െAാൊNG ÏC% ,

50

ീAC% , c% , lം ൊNG
AാAാC% , ി% , [IC% , ി% ,
ീ&7ി% , അിAി:¨[ാ
അSാ[Jിെ- ാി\!Xം Eിാ
ആ[Jിെ- ാി\!Xം െAാൊNG
െ'! എ ി േ .

34

35

ഔോ AീJിെ- ാ\ ോcി\ം ാ\
ാ\1ാി2; ാ\! AീJി,ി േ
ഉG ആി2.
ഔോ AീJിെ-3ം െ[6, അ F ം
ഉFG %ം ഔോ AീJിെ-3ം േ[yh
അിെ- ാം അിെ- Xം അി,
ി േ ആി2.
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ാം

ം.

അCെ Iേ[ാോV ാാ േRാ3െ>
ആ[ം Acി എ*ാം ീh. Iേ[ാോV
െ- അ ാ ാീ ിേി&ി2 െGി3ം
െAാം ഉAcCം ൊN േRാ3െ>
ആ[Jിെ[ |ÎാJി,െ<.

1

Aിെ േRാ3െ> ിെA7ം ീോV എ
ാീിെ- MJി, ി ൊNേ1ി
Iേ[ാോV ിHാേ,§ /ാെ3ം ിHാേ,
6െ> Aി|C%ിെ[ d6/ാാ [
േMാd9ാിെ%3ം െbIേ[ി, Iേ[ാോV
ാാിെ- അ06, 7ി2Jി.

2

ിHാേ, 25/ാ ഒെ63ം ഏ ാംാാ
ഏWാീംാJിെ[ ഉ¥Jി, Iേ[ാോV
ാാിെ- അ06, >ി.

േ ം

11
14

Aിെ ിHാേ,| Fs`ം
ിൊ1ിിെ6 ാാ F¯ം ിി<
ിHാേ[ിെ- =|െ3ം അ`QRി<
A)nZ എെS ാ[ :

15

എെ- അ ാ ാീിോ0 ി2ാൊN
അ2%ിെ&^Z ൈ6ൊN ിJി&ിിX
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാ ാÉെ 7V .

16

എെ- ാ ിHാേ[ിെ ിHീി,ി
ൊN ാ!F, എെ- ാം
ഇിേ61ി ഒ2 ആ[ം AcിാV ǌാV
ിHാേ[ിെ- [േMാC%ി\ം ഒ2 A7cം
ിെn0Jി*; എ ാ, എെ- ാ
ിHാേ[ി dാിി ാV ǌാV ാീിെ
ിെn0h എ അV അ2%ിെ&P.

17

ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാ3െ>
ാJി ഒ2 ആ[ം Acിേcം എ എെഅ ാ ാീി ാ{ം ഉ1ാി2.

3

ിHാേ,§ /ാ ഒെ63ം  േ ാ!
ോRി/ാ േRാ3െ> െA7ം എ0h.

18

4

അ േRാ3െ> െA7ം ാMX>ാം
>ാJിെ[ ി:ഉAcCെ%ാെ63ം
ൊN; ോRി/ാ2ം േ[2േ
അെ ൊN Z.

എ ാ, േRാ എെ- അ ാ ാീിോ0:
എെ- ാJി ഒ2 ആ[ം Acിേcെ
ിX ാ{ം ഉ1ാേ*ാ; അCെ ാ{ം
ഉ1ാZ *Z.

19

എlി\ം ആ[ം Acിേ1Z ീ*, ിെ>ിdേIhി×ിX V േ എൊJി ആ[ം Acി3ം എ {ി<.

20

അCെ േRാ ാV അ2%ിെ&^ ം
ിJി&ിിX; േRാ ാªാം
െ^ZേAാെ[ എെ- അ ാ ാീി Aം
ǌാV എsേ  ിHാേ[ിെിംRാJി, ഇിX; ിHാേ[ിെൈാ േRാ3െ> ാJി ഒ2 ആ[ം
AcിിിX.

5

Iേ[ാോV ാാം അെ- അ06, >ി
ിHാേ,| ഒെ63ം അോ0െ>
െA7Jി F#ി, എം cXി*ാെ
അ9ി ആ0െ%3ം ാ%െ%3ം ാMം ി<.

6

ോRി/ാ േRാ3െ> ിെA7ം
അിെ- ¨[h, ആ[Jിെ[ അS
mEിJി, അിി:¨[h, െb¤െ>
ി)ിV ീെ ൊNെ െ<.

7

െb¤! െA7Jിെ- ¨[Jി ീെ
ി)( ിി< െA7െJ3ം അിെ- Nെ%3ം
§>ിി.

21

N! ീ1ിി6ാ, Nെ> അ)C!
അSmEിJിെ- F#ി\G ി:EിJി,
ി ാrം; എlി\ം )hി ാrി*;
അഇെ3ം അിെ> ഇിX.

േRാ pെ> Aിാ6/ാെ ിHീംേIh
ി ൊN േ ാ% , അോ0 െ^ ിം
ഇിX െA7Jി ǌാV അി, ഒ2 ¨[ം
ഒി6ിിിX.

22

അSം Iേ[ാോV േRാ3െ>
ാMAീJിV F#ി, ിHാേ[ിെ- 
=|3െ>3ം eh ിൊN
ആാIJിേ[X ൈ [Jി A)nZ
എെS ാ[ :

23

ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാേ, 
േJാെ> ിെ- F#ാെ >X ിൊ/ാ6ാി ിം 3ം Aാ[ിX
ിെ േ ാെ[ ീെ 4TJി\ം ാെ ിി\ം
ാൊ2 ൈം ഇ*.

24

ീ എെ- അ ാ ാീ എ ിെ- ാ
െ^ ാªാം Aാ[ി&ിിX; ി2ാൊN
അ2%ിെ&^Z ഇ ാrംേAാെ[ ൈ6ൊN
ിJി<ിിX.

8

9

ിHാേ,6! ിHീി,ി )െ 7േI5ം
േRാ അോ0 ിം െ^േ ാ! ോെI
േRാേLി, െ< അി, െ&ി2 N
{[*ാെ െA7Jി, െyാം
ഉ1ാി2 ി*;

10

ോRി/ാ ി:EിJി,ി
)െ 7േ ാ! േം േRാ3െ> ആ[Jി,
ി)B.

11

േRാ3െ> േ േRാ3െ> ആ[Jി,
ി)nി2 ZൊN േംിിJം :;5
െേ?1ി ി{ാV ോRി/ാXം
 ിnി*.

12

അേ ാ! Iേ[ാോV : ാV ി2%ി,
ിXെ േRാ അ2%ിെ&^ിിX;

13

എlി\ം ǌാV ിX ഒ2 ിാാ[ം, ിX
എേ Xം ി ാV ഒ2 ¨[ം, AcിിിX
എ A)B.
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26

27

ാം

ം.

േ ം

12

ആാ, ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാേ,
ീ എെ- അ ാ ാീ എ ിെ- ാോ0:
ീ എെ- F#ാെ > ZേAാെ[ ിെ/ാ2ം എെ- F#ാെ >6J6ം
Cെ>  ി eി6ാം െ^ാ,
ിHാേ[ിെ- ിംRാJി, ഇി ാV
ിX ഒ2 25V എെ- F#ാെ
ഇ*ാെിി* എ അ2%ിെ&^ിിX Z
ിJിേ6cേ.
ഇേ ാ! ിHാേ[ിെ- ൈേ, എെ- അ ാ
ാീ എ ിെ- ാോ0 ീ അ2%ിെ&^
ം ഒh2ാ)ാെ7.
എ ാ, ൈം Wാാി ിി,
ിXോ? 4TJി\ം 4Tാ9ി4TJി\ം
ീ അ>ി*േ*ാ; Aിെ ǌാV
AcിിിX ഈ ആ[Jി, അ> Z
എCെ?

36

ീ 4TJി, േ' ിെ- ാ/ാ2െ>3ം ിൊ ിHാേ[ിെ-3ം AാAം eി<, അ:
>േ6N *  ി അെ ഉAേIി63ം
ിെ- Jി അാIാി ൊ0J ിെേIh  െA?ി63ം െേ?cേ.

37

േIh eാോ Rാാിോ െÌി,
ി5B, െ'6ി%ി, ZGV എ ിോ
ഉ1ാാ, അ2െ> I¶ അ2െ> A7cCG
േIh അെ ിോ9ി&ാ, * ാ9ിോ *
ീോ ഉ1ാാ, ാൊ2Jെlി\ം

38

ിെ- ാ ിHാേ, Fsെlി\ം *
dാ3ം ാ3ം  ി63ം ഔോ2JV
ാSാെ- :AീÙ അ)ിB ഈ
ആ[Jിlേ[X ൈ [h3ം െ^ാ,

39

ീ ിെ- ാ¨[ാ 4TJി, േ'
eി63ം

40

ǌCെ> Aിാ6/ാXം ീ ൊ0J േIh
അ ീി&ിിXം ാ[െJാെ63ം ിെ
|െ േ>1ി ീ ഔോ2Jെ- െJ
അ)ി3 ZേAാെ[ ഔാ2J അെ>േAാെ[ൊെ63ം െ^2േ%cേ; ീ
ാേ*ാ [`5 /ാ2െ>3ം െJ
അ)ി3 Z.

28

എlി\ം എെ- ൈാ േRാേ, അ>ിV
ഇ ി2F#ി,  ിX ി[ി%3ം dാ
3ം േ!േ61ി അ>ിെ- dാ
ിേ[Xം ാിേ[Xം ിിB
>ാeിേ6cേ.

29

അ>ിV ഈ ¨[hെ<  ിX dാ
േ!േ61ി ിെ- ാം ഉ1ാിിXെ
ീ അ2%ിെ&^ ¨[ാ ഈ ആ[Jിേ[X
ാം A\ം 6ÌAാJ2േ%cേ,

41

ഈ ¨[hെ< dാി ാിിX
അ>ിെ-3ം ിെ- ാ ിHാേ[ിെ-3ം
ാ േ!േ6cേ. ിെ- ാ¨[ാ
4TJി, േ!േ6cേ; േ' eിേ6cേ.

അ3*, ിെ- ാ 
◌ിHാേ[ി\G*ാJ ഒ2 അാി6ാV
ÚേIhി ിെ- ാം േRZാി ി3ം
--

42

അ ിെ- R4FG ാെJ3ം L[FG
െJ3ം ീ7ിിിX െ?3ം ()ി< േ!
X*ാ-- ഈ ആ[JിÛlേ[X ോ6ി dാ
ി63ം െ^ാ,

43

ീ ിെ- ാ¨[ാ 4TJി, േ',
ിിെ[ [ാിം ിെ- ാ
ിHാേ, എ േAാെ[ ിെ |െ 0ാ`ം
ǌാV AcിിിX ഈ ആ[Jി ിൊം ി%ി6െ 7ിിX എ QRി ാ`ം
ിെ- ാെJ അ)ിാ`ം 6ം
അാി6ാV ിേ ാ0 dാ
ിX ൊെ63ം ീ െPൊ0േ6cേ.

44

ീ ിെ- െJ അX  ിി, അ
Cെ> I¶ിോ0 3ം ൊV
)െ 0േ#ാ! ീ ിെn0J MJിേ[Xം
ിെ- ാJി ǌാV AcിിിX ഈ
ആ[Jിേ[Xം ിിB േRാോ0 dാ
ി&ാ,

45

ീ 4TJി, അ2െ> dാ3ം ാ3ം
േ' അXം ാം Aാ[ി<ൊ0േ6cേ.

46

അ ിേ ാ0 AാAം െ3ം--AാAം െ?ാJ
`5V ഇ*േ*ാ--ീ അോ0 ോAി< അെ
I¶ി ഏ{ി63ം അ അെ ÚേJാ
ീAേJാ ഉG I¶ിെ- േIേJX
Lാ6ി ൊNേAാ3ം െ^ാ,

30

31

ഒ2JV െ- 'ാോ0 (yം െ3ം അV
അെെ6ാN ം െ?ിേ61ി ാം
Jി െX3ം അV ഈ ആ[Jി,
ിെ- ാMAീJി F#ാെ  ം
െ3ം െ^ാ,

32

ീ 4TJി, േ' dJി<, Øzെ- >
അെ- [േ, 2Jി അെ Iിeി ാ`ം
ീിാെ- ീിX 6ം അ Èി
അെ ീീി ാ`ം അ>ിC!X ാം
Aാ[ി<േcേ.

33

ിെ- ാ ിHാേ, ിേ ാ0 AാAം
െിിJം അ I¶ിോ0 ോyി'
ിlേ[X ിിB ിെ- ാെJ
4ീി<ൊN ഈ ആ[Jി,െ< ിേ
dാി63ം ാി63ം െ^ാ,

34

35

ാ0

ീ 4TJി, േ' ിെ- ാ
ിHാേ[ിെ- AാAം eി< അ2െ>
Aിാ6/ാXം ൊ0J േIേJX അെ
>6ി2േJcേ.
അ ിേ ാ0 AാAം െൊN ആാIം
അ>B  െA?ാിിXേ#ാ! അ ഈ
¨[േJX ിിB dാി< ിെ- ാെJ
4ീി63ം ീ അെ ാÉിZൊN അ
Cെ> AാACെ% ി'ി3ം െ^ാ,
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അV pെ> Aിാ6/ാോ0 {ി& അെ{ം 7Cം ി9ിം dാcി<
>േ61ിം pെ> െJ lേ[X
ാ3ാ)ാ6െ7.

48

ിേ ാ0 ാി63ം അെ Aി>ി< ൊNേAാ
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ആ[Jിlേ[Xം ോ6ി ിേ ാ0 dാ
ി63ം െ^ാ,

59

േRാ െ ൈം; െyാ2J`ി* എ
ിിെ[ [ ാിം അ)ിേ1ി

60

അV െ- ാം െ- ാ
ിHാേ[ിം അ  ആIFGZേAാെ[
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ിേ ാ0 AാAം െ^ ിെ- േJാ0, അ
ിേ ാ0 െ^ േxാRCെ%ാെ63ം eി63ം
അെ L/ാാി ൊNേAാXം
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േRാ അോ0 അ2%ിെ&^െെS ാ[ : ീ
എെ- F#ാെ  ി&ിിX ിെ- dാ3ം
ാ3ം ǌാV േ'; ീ AcിിിX ഈ
ആ[െJ എെ- ാം അി, എേ Xം
¨ാAി ാV 6ം ǌാV 
◌ി:ീി&ിിX; എെ- wം ം
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ിHാേ[ി\G ിെ- ാ4JിെിംRാം ǌാV എേ Xം ¨ിാXം.
ിCേ%ാ ിCെ> /ാോ എെ ി'ാ)ി
ിCെ> F#ി, െ&ിിX എെ- {ം
7Cം dാcി6ാെ െ അൈCെ%
േി< uി&ാ,
ǌാV ിHാേ[ി ൊ0JിിX
േIhി അെ A)ി<%3ം; എൊJി േ1ി ǌാV ി:ീി&ിിX
ഈ ആ[ം ǌാV എെ- F#ി,ി
ീ6ി6%3ം; ിHാേ, [ാിെ>3ം
ഇ>ി, A െÐാം AിRാം ആിിXം.
ഈ ആ[ം എ ഉ ാി2 ാ\ം
>േAാ( ഏ`ം അിെ N ം|ി<
Ý%(Jി: േRാ ഈ േIJിം ഈ
ആ[Jിം ഇCെ 2JിZ എ_ എ
ോിXം.
അ Cെ> Aിാ6/ാെ ിHീംേIh
ി ൊN Cെ> ൈാ േRാെ
ഉേAeി63ം അൈCേ%ാ0 േ അെ
uി< േി63ം െൊN േRാ ഈ
അം ഒെ63ം അXം 2JിിിX
എ അി ഉJം A)3ം.

10

Iേ[ാോV േRാ3െ> ആ[ം, ാ9ാി
എ ീ N |ം ഇ2AZ ം¥ംൊN
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ോാാാ Rീാം Iേ[ാോ അെഇzംേAാെ[ ഒെ63ം ോ2ം %ം
4ം ൊ0Jി2 ZൊN Iേ[ാോV
ാാ Rീാി M[ീ[േIh ഇ2AZ A7cം
ൊ0h.
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ിHീംാാാ ±)ോV െ, േMെ
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േIJിെ[ 2ിി\G

19

ോ2ം Iേ[ാോ ഉ1ാി2
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അോ, Rി, െAി, Rി, െ¼
എ ിCെ ിHാേ,6%ി, ഉ!െ >ാJ
േI5ിG [ാിെ3ം
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ിHാേ,6!X ിÑ[ാXാV  ിാെ
Aി ീ0ം േIh േI5ി&ി2 അ2െ>
6െ%3ം Iേ[ാോV ഊ ിേ[6ാാ6ി;
അ ഇെ അCെ ഇിX.
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ിHാേ,6%ി, ിേ ാ Iേ[ാോV ആെ3ം
ാേ[6ാ6ിി*; അ അെോാ6ം ./ാ2ം d6/ാ2ം
A>ാ/ാ2ം അെ- WC!Xം
(ിേ&Xം◌ം അ9ിAിാ2ം ആി2.

23

അÞy#ZേA Iേ[ാോെ- േ[െ0J
Jി േ9ാി%ാ േ
\ോM¨/ാാി2.

24

±)ോെ- ! ാീിെ- MJി,ി
Iേ[ാോV അ!Xേ1ി Acിി2
അി, Aാ ാV  േI5ം അV ിേ*ാ
AcിZ.

25

Iേ[ാോV േRാേX Acിി2
ാMAീJിേ/, അ ആ1ി, § dാIം
േRാാMCം ാ9ാാMCം അ ി<
േRാ3െ>  ി9ിി, ´Aം ാ'ം. ഇCെ
അV േRാ3െ> ആ[ം ീh.

26

Iേ[ാോV ാാ എോംേIh െl>Èി,
ഏേ[ാJി ീAhG എോV േMെLി,െ<  \! AcിZ.
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Iേ[ാോV Rീാി ൊ0J A7cCെ%
ാേc1ി അV ോി,ി ;
എ ാ, അ അ േLാ9ി&ി*, േRാാ,

27

ആ  \%ി, Iേ[ാോെ- ാ/ാോ0െ>
Rീാം FxAിFG  ,6ാാ ൊ/ാെ അ<.
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ീ എിX  ഈ A7cC! എ_ എ
അV A)B. അേX ഇെ3ം ാ¼,
േIം എ േAാിിX.
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അ ഔ±ീിേ[X െ അിെ>ി
ാÂyി2AZ ാ[_ െAാ Iേ[ാോV
ാാിെ- അ06, ൊN.
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Rീാോ ാാി Âyി2AZ ാ[_ െAാ
ൊ0J<.

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

ാാാാ : ഒ

10

ാം

ം.

1

െILാാ
ി േRാ3െ> ാം ംL²ി<
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ഒ7%Cേ%ാ0ംെ> െbIേ[ി,; അ!
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Iേ[ാോV ാാ, അ>ി<AJി
െAാൊN ഇ2Âj V Aി ഉ1ാ6ി;
ഔോ AിെX അjÂjേI6, െAാ
െ[ാി.
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അ>ി<AJി െAാൊN അV FËj
െjAി3ം ഉ1ാ6ി; ഔോ െj AിെX
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െ[LാോV «RJി, െ<.
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ാാ SംൊN ഒ2 [ി ിംRാം
ഉ1ാ6ി lംൊN െAാിB.
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ിംRാJി ആj Aം ഉ1ാി2.
ിംRാJിെ- [ )ോ' %nി2;
ഇി ി>Jിെ- ഇ2|ാMhം ൈJാC\ം
ൈJാC[ി ിെ ി[X N ിംRം
ഉ1ാി2.
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ഉ1ാ6ിി2 ി*.

21

Iേ[ാോV ാാിെ- [AാAാCം
െAാൊNം െ[LാോV «RJിെ[
ഉAcCെ%ാെ63ം lംൊNം ആി2;
ഒം െGിൊ1*; അി Iേ[ാോൊ[h ി[ി*ാി2.
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ാാി FxJി, Rീാിെ \േ%ാ0െ> IീI  \! ഉ1ാി2;
IീI  \! § ം¥Jി, ഒി6,
െAാ, െGി, ആെ6ാ, (, ി,
എ ി ൊN.

23

ഇCെ Iേ[ാോV ാാ ിിെ[
[ാാ6/ാി\ംെ< 9ംൊNം
ാംൊNം ിെ&ാി2.

24

ൈം Iേ[ാോെ- Jി, ൊ0J
ാം േ!േ61ി [േI6ാ2ം
അെ- F¯Iം അേ45ി<.

25

അി, ഔോ2J`ം ആNോjം ാSാൊÍാി െGി ാം, െAാV Aാം, ¸ം,
ആ39ം, OM²Tം, (ി, ോs
എ ി ൊN.

26

Iേ[ാോV WCെ%3ം (ിേ&െ3ം
േI¯ി<: അ ആിJിാÂj WCം
ASീാിം (ിേ&2ം ഉ1ാി2.
അെ അV ാാിെ- WMC%ി\ം
െbIേ[ി, ാാിെ- അ06\ം Aാ
ി&ി2.

27
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ാ7JിംേAാെ[3ാ6ി.
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അ! ാാിോ0 A)nZ എെS ാ[ : ിൊCെ%3ം
ാെJ3ം ()ി< ǌാV എെേIhെ< േ7 Jാം ം േ .
ǌാV  എെ- wൊN ാr Zെ ആ
Jാം ിI4ി&ി*. എ ാ, AാിേAാ\ം
ǌാV അ)ിnി2 ി*. ǌാV േ7 ീ
Jിെ6ാ! ിൊം 9ം
അ9ിാ(.
ിെ- |ാാ |ാMി% ; ിെ- F#ി,
എേ ാsം ി ിൊം േ!X ഈ
ിെ- ./ാ2ം |ാMാ/ാ.
ിെ ിHാേ[ിെ- ാാJി,
ഇ2hാV ി ി, dാി& ിെ- ൈാ
േRാ ാÉെ 7V ; േRാ ിHാേ[ിെ
എേ Xം േ³Rി6ൊN ീി3ം ാം
>േJ1ി ിെ ാാാ6ിിിX.
അ! ാാി Âyി2AZ ാ[S െAാം
അ9ി OM²Tം ßം ൊ0h;
െILാാ
ി Iേ[ാോV ാാി ൊ0J
OM²TംേAാെ[ അ %െ Aിെ ഒി6\ം
 ി7ി*.

11

ഔ±ീി,ി െAാ ൊN Rീാിെ \! ഔ±ീി,ി അ9ി Eം
ßം ൊN.

12

ാാ EംൊN േRാ3െ> ആ[Jിം
ാ9ാിXം അ ിം ംMീ6ാXം
ി Cം ീcം ഉ1ാ6ി; അCെ3G
Eം ഇെ  ി7ി*, 1ി'ി*.

13

Iേ[ാോV ാാ 4േ9ാ െILാാ
ിX
ാൌിംേAാെ[ ൊ0JZ>ാെ അ!
ആQRി< ോി&Zെ*ാം Iേ[ാോV ാാ
അ!X ൊ0h. അCെ അ! െ./ാ2ാി 4േIേJX >Cിേ ാി.
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28

Iേ[ാോ (ിെ% ൊN Z
ിHീി,ി ാി2; ാാിെ- &>6ാ
അെ 7ാി' ിെ[X ാCിെ6ാN2ം.

29

അ ിHീി,ി Wം ഒ ി അjÂjം
(ി ഒ ി Ây#Zം െGിേI6, ി[
ൊ0h ാCിൊN2ം; അCെ േ
അ Rി2െ> [ാാ6/ാXം◌ം
അാംാാ6/ാXം◌ം ൊN ൊ0Xം.

1

Iേ[ാോV ാാ ±)ോെ- െ% >ാെ
ോാL, അേmാ, എോ, ീോ,
Rി എ ിCെ അാാി6ാJി%ാ
അേ ¸ീെ%3ം േ³Rി<.

2

ിC!X അോ0 >ി6[& അ2Z; അXം
ിCേ%ാ0ം >ി6[& അ2Z; അ ിCെ>
െJ Cെ> േ/ാിേ[X
Iീി<%3ം എ േRാ ിHാേ,
6േ%ാ0 അ2%ിെ&^ അാി%ി,
ിGെ േ ; അോ0 Iേ[ാോV
േ³RJാ, Ayിേ& ി2.

3

അ എsÂj ([ീAßിം FËj
െ ാ7ിം ഉ1ാി2; അെ- |ാാ
അെ- െJ Iീി<%B.

4

എCെെ ാ[ : Iേ[ാോV
ോ9ിാേ ാ! |ാാ അെ- െJ
അേ/ാിേ[X Iീി<; അെ- ം
അെ- അ ാ ാീിെ- ംേAാെ[ െൈാ േRാിl, ഏാQാി2 ി*.

5

Iേ[ാോV ീോേിാ
അോെJിെ3ം അേmാ2െ>
േ%ÊിQRാ ി,േ6ാിെ3ം െ േി<

6

െ- അ ാ ാീിെേ ാെ[ േRാെ
ാി അ`ി6ാെ Iേ[ാോV
േRാേX അിzാ3GZ െP.

7

അ Iേ[ാോV െbIേ[ി എിെ3G
[ി, ോാL2െ> േ%ÊിQRാ
െോIിം അേmാ2െ> േ%ÊിQRാ
ോേ[6ിം ഔോ ാMിി AcിZ.

8

9

10

Cെ> േ/ാXം ´Aം ാ7ി3ം
L[ി ി<ംേAാ അാി6ാJി%ാ
[|ാാXം◌ം േ1ി അV അCെ
െP.
ിX NdാIം deാ3ം
അേ/ാെ െ േി62െ
ാെJX)ി< േ ാ0 {ി63ം െ^ി2
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാെ ി'
Iേ[ാോV െ- ം ിി63ം

േ ം

16
11

േRാ Iേ[ാോോ0 അ2%ിെ&^Z
എെS ാ[ : എെ- ിം ǌാV ിേ ാ0
{ി& {ം ീ dാcി&ി* എG
ംMി ിെ- േAി, ഇി6ൊN ǌാV
ാ4ം ിl, ി ിÖാി A)ി< ിൊ ൊ0Xം.

12

എlി\ം ിെ- അ ാ ാീിV ിിJം ǌാV
ിെ- ീാ[h അZ െി*; എ ാ,
ിെ- െ- ?ി,ി അിെ A)ി<%3ം.

13

എlി\ം ാ4ം Fs`ം A)ി<%ാെ എൊാ ാീിV ിിJം ǌാV
ിെn0J െbIേ[ിV ിിJം ഒ2
േMാെJ ǌാV ിെ-  ൊ0Xം.

14

േRാ എോാ R എ ഒ2
dിോMിെ Iേ[ാോെ- േെ എsേ {ി<.
അV എോം ാSിി, ഉGV
ആി2.

15

ാീ എോെ ിQRി&ാ[h
ോ9ിAിാ ോാL A'േAാെ
അ>6ംൊV െ എോിെ[ 25dെ
ഒെ63ം ിQRി&േ ാ% --

16

എോിെ[ 25dെ ഒെ63ം
ിQRിXോ%ം ോാ¤ം എ*ാിHാേ\ം
അിെ> ആjാം AാJി2--

17

R എ V െ- അ െ- ./ാി, ി[
എോ2ാി ിHീിേ[X ഔ>ിേ ാി; R
അ ൈA, ആി2.

18

അ ിാി, ി )െ ' Aാ)ാി, എJി;
Aാ)ാി,ി ആെ%3ം 7ിെ6ാN
ിHീി, ിHീംാാാ ±)ോെഅ06, െ; അV അ ഒ2 ീ0 ൊ0h
ആRാം {ി< ഒ2 േIം ൊ0h.

19

±)ോ Rിോ0 %െ ഇzം ോ ി;
അZൊN അV െ- |ാാ
RെAേHാ
ി3െ> േRാിെ അ
|ാാി ൊ0h.

20

RെAേിെ- േRാി അ െMÂLJ
എെ ാ2 െ dി<; അെ RെAേ
F[(>ി ാyി ±)ോെ- അി, %Jി;
അCെ െMÂLJ ±)ോെ- അി,
±)ോെ- /ാോ0െ> ആി2.

21

ാീ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<
എം ോ9ിAിാ ോാ¤ം ി< എം
R ിHീി, േ7ി' ±)ോോ0: ǌാV
എെ- േIേJX ാാേ1ി എെ
അേ6cം എ A)B.

22

±)ോV അോ0: ീ 4േIേJX
േAാ(ാV ാ{െ േ>1ി എെ- അ06,
ിX എ_ ()G എ ോി<; അി
അV : ഒF1ാി7*; എlി\ം എെ
ഒ േ6cം എ A)B.

23

ൈം അെ- േെ എ[ാാിെ- ാ
െോV എ െyാ2 dിോMിെ3ം
എsേ {ി<; അV ോLാാാാ Rേ
എ െ- ാെ ി' ഔ>ിേ ാി2.

േRാ {ി&Z dാcി6ാെ ഇി63ം
െൊN േRാ അോ0 ോAി<.
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24

ാീ ോL6ാെ ിQRി&േ ാ! അV
ിX ആെ% േI¯ി< അ2െ> 7Jി
ാാ^ീ; അ േmെI6ി, െ
അിെ> Aാh േmെI6ി, ാr.

25

R െ^ ോ5ം >ാെ ഇ`ം Iേ[ാോൊ[െJാെ63ം ിHാേ[ി dിോMി
ആി2; അV ിHാേ[ിെ െjh
അാി, ാാാിാr.

26

െേി,ിG എ¾ീാ
െLാJിെ- V ൊോെLാം എ
Iേ[ാോെ- ാ`ം ാാിോ0 ¥ി<;
അെ- അm െbാ എ േA2G ഒ2 ി9
ആി2.

27

അV ാാിോ0 ¥ി ാ`G ാcം
എെS ാ[ : Iേ[ാോV ിേ*ാ AcിZ, െഅ ാ ാീിെ- MJിെ- അy(yം ീh.

28

29

എ ാ, ൊോെLാം La dാáി3G
25V ആി2; ഈ ൌ6ാV
AിIീ[V എ 1ി' Iേ[ാോV
ോേ±«RJിെ- ാാിെ%ാെ63ം
അെ- ിാcി, ഏ{ി<.
ആ ാ[h ഒി6, ൊോെLാം
െbIേ[ി,ി 2േ#ാ! Iിേ[ാാ
അRിാdാV  ിി,െ< അെ N;
അV ഒ2 ി അlി 9ി&ി2; NേA2ം
[ി, ി&ാി2.

30

അRിാ ാV 9ി&ി2
A»N ¯Îാി ീ)ി:

31

ൊോെLാിോ0 A)nെെS ാ[ : Ah
¯Îം ീ എ0hൊ!; ിHാേ[ിെൈാ േRാ ഇdാം അ2%ിെ&:
ഇാ ǌാV ാ4ം Iേ[ാോെ- ?ി,ി
A)ി<ീ)ി, Ah േMാം ിX 2.

32

33

34

35

േ ം

17

ി അlി Aി>ി<

എ ാ, എെ- ാാ ാീിV ിിJം
ǌാV എ*ാിHാേ,േMാC%ി,ിം
ിെn0J െbIേ[ം Mം ിിJം ഒ2
േMാം അ ഇിXം.
അ എെ ഉേAeി<, ീോേിാ
അോെJിെ3ം ോാLോ
െോIിെ3ം അേmാോ ി,
േ6ാിെ3ം uി63ം അെ- അ ാ
ാീ എ േAാെ[ എിX dാാ3GZ
ൊ`ം എെ- 7Cം ി9ിം
dാcി ാ`ം അ എെ-  ി%ി, >6ാെ
ഇി63ം െ^Z ൊN േ .
എ ാ, ാ4ം Fs`ം ǌാV അെ- ?ി,
ി എ06ി*; ǌാV ിെn0J`ം എെ{െ%3ം 7Cെ%3ം dാcി&`ം ആ
എെ- ാV ാീ ിിJം ǌാV അെ
അെ- ീാ[െJാെ63ം dാി െേ&Xം.
എlി\ം അെ- െ- ?ി,ി ǌാV
ാ4ം എ0h ിX 2ം; Ah േMാCെ%
േ .

12

36

എെ- ാം ¨ാAിേ61ി ǌാV
ിെn0J െbIേ[ംMJി, എെF#ാെ എെ- ാാ ാീി എേ Xം ഒ2
ീAം ഉ1ാിി6J6ം ǌാV അെ ഒ2 േMാെJ ൊ0Xം.

37

ീോ ിെ- ഇzംേAാെ[ ഒെ63ം ാr
ിHാേ[ി ാാാിിേ61ി ǌാV
ിെ എ0JിിX.

38

ǌാV ിേ ാ0 {ിX ൊെ63ം ീ േ'
എെ-  ി%ി, > എെ- ാാ ാീ
െ^Z േAാെ[ എെ- 7Cം {ം
dാcി< ൊN എിX dാാ3GZ
െ^ാ, ǌാV ിേ ാ0െ> ഇിXം; ǌാV
ാീി AcിZേAാെ[ ിX ¨ിാോ2
«Rം AcിZ ിHാേ[ിെ ിX 2ം.

39

ാീിെ- Sിെോ ǌാV ഇZ ിിJം
ാâം; ാാ[േJ6*ാ`ം.

40

അZൊN Iേ[ാോV ൊോെLാിെ
ൊാV അേ45ി<. എ ാ, ൊോെLാം
എsേ  ിHീി, IീI6 എ
ിHീംാാിെ- അ06, ഔ>ിേ ാി;
Iേ[ാോെ- cംെ അV ിHീി,
ആി2.

41

Iേ[ാോെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം അൊം Iേ[ാോെJാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

42

Iേ[ാോV െbIേ[ി, എ*ാ
ിHാേ[ിെ3ം ാcാ[ം ാ{Z ം¥ം
ആി2.

43

Iേ[ാോV െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; അെ- അ ാ ാീിെMJി, അെ അ>6ം െP; അൊ െRെLാം അ Aം ാാാി.

1

െRെLാിെ ാാാേ61ി
എ*ാിHാേ\ം െIേ¯ി,  ി2 ZൊN
അ`ം െIേ¯ി, െ.

2

െLാJിെ- ാ ൊോെLാം
ിHീി, അZ േ7ാെ) Iേ[ാോV ാാിെ ി9ിി,ി ൊോെLാം ിHീി,
ഔ>ിേ ാി അിെ> AാJിിXേ#ാ!

3

അ ആ%< അെ ി%ിA
◌Aി&ി2--ൊോെLാFം ിHാേ,
|ൊെ63ം  െRെLാിോ0
ംാി<:

4

ിെ- അ V |ാFG `ം ǌCെ>േ, െ<;
ിെ- അ െ- ിേ[3ം അV
ǌCെ>േ, െ&ിിX |ാFG `ം ീ
|ാം (െ)<േcം; എ ാ, ǌC! ിെ
േി6ാം എ A)B.

5

അV അോ0: ിC! േAാി § ിം
 ിnി' ീNം എെ- അ06, 2ിV എ
A)B. അCെ ം േAാി.

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

ാാാാ : ഒ
6

7

8

9

ാം

ം.

െRെLാം ാാ െ- അ ാ Iേ[ാോെീാ[h അെ-  ി9ിി, ി ി2
/ാോ0 ആേ[ാി<: ഈ േJാ0 ഉJം
A)േ1ി ിC! എSാേ[ാ A)3
എ ോി<.
അി അ അോ0: ീ ഇ ഈ Jി
 ിെ ' അെ േി< അോ0 *ാX
A)nാ, അ എം ിX
ാ/ാാിിXം എ A)B.
എ ാ, /ാ േ ാ0 A)n ആേ[ാ
അV ി<, േ ാ0െ> % ാി െF#ി, ി[X ൌ=6ാോ0 ആേ[ാി<:
ിെ- അ V ǌCെ> േ, െ&ിിX `ം
|ാം (െ)< േcം എ ിCെ എേ ാ0
ംാി&ി'G ഈ േJാ0 ാം ഉJം
A)േ1ി ിC! എSാേ[ാ A)3
എ അോ0 ോി<.

10

അോ0െ> % ി2 ൌ=6ാ
അോ0: ിെ- അ V |ാFG `ം
ǌCെ>േ, െ<; ീ അZ ǌC!X |ാം
(െ)<േcെ ിേ ാ0 A)n ഈ
േJാ0: എെ- െjി, എെ- അ െഅെ6ാ! FGാിിXം.

11

എെ- അ V ിCെ>േ, |ാFG `ം
െ&ിിെ6 ǌാV ിCെ> `Jി |ാം 'ം;
എെ- അ V ിCെ% m7ിൊN Îി ി<;
ǌാോ േെ%െ6ാN ിCെ% Îി ിXം
എ ിCെ ീ ഉJം A)േcം എ A)B.

12

§ ാം ിം എെ- അ06, ീNം 2ിV
എ ാാ A)nZേAാെ[ ൊോെLാFം
[ം § ാം ിം െRെLാിെഅ06, െ.

േ ം

18
17

െkാMC%ി, AാJി2
ിHാേ[േ6ാ െRെLാം ാാാ^ീ.

18

Aിെ െRെLാംാാ ഊ ിേെ[X
േ,ിാാ അോാിെ അ<; എ ാ,
ിHാേെ[ാെ63ം അെ െ*)ിB
ൊ%B; െRെLാംാാോ േMJി,
Wം )ി െbIേ[ിേ[X ഔ>ിേ ാ.

19

ഇCെ ിHാേ, ഇെ ാീ «RേJാ0
ി< ി[X.

20

ൊോെLാം >Cി എ
ിHാേെ[ാെ63ം േ7േ ാ! അ ആ%<
അെ |ിേ[X ി%ി ി< അെ
എ*ാിHാേ[ിം ാാാ6ി; െkാേMാം
ാം അ*ാെ yാ2ം ാീ «RJിെ- Aeം
േ ി*.

21

െRെLാം െbIേ[ി,  േI5ം
ിHാേ,«RേJാ0 3ംെP ാ4ം
Iേ[ാോെ- ാ െRെLാി
ീNൊേG1ി അV െkാ«Rം
Fsി\ം െLാീെ- േMാJി\ംി
േോാ6%ാ ഒ2
[eെJÌAിാിംേAെ േI¯ി<.

22

എ ാ, ൈ 25ാ െI?ാി
ൈJിെ- അ2% ാ01ാെെS ാ[ :

23

ീ Iേ[ാോെ- ാി െkാാാാ
െRെLാിോ0ം െk3െ>3ം
െLാീെ-3ം [«RേJാ0ം േI5ം
േJാ0ം A); ിC! )െ >2Z;

24

ിCെ> േRാ/ാാ ിHാേ,6േ%ാ0
3ം െ32Z; ഔോ2JV ാSാെീ7ിേ[X >Cിേ ാ(ിV ; ഈ ാം എെRിJാ, ഉ1ാിിX എ ിdാം
േRാ അ2%ിെ&. അ േRാ3െ>
അ2% ാ0 അ`ി< േRാ3െ> {dാം
>Cിേ ാി.

13

എ ാ, ാാ േJാ0 ിാി ഉJം
A)B; /ാ േ ാ0 A)n ആേ[ാെ
അV ി<.

14

ൌ=6ാ2െ> ആേ[ാേAാെ[ അോ0:
എെ- അ V |ാFG `ം ിCെ>േ, െ<;
ǌാോ ിCെ> `Jി |ാം 'ം; എെഅ V ിCെ% m7ിൊN Îി ി<; ǌാോ
േെ%െ6ാN ിCെ% Îി ിXം എ
ഉJം A)B.

25

അSം ൊോെLാം എ¾ീം[ാ7ി,
െIേ¯ം AcിZ അിെ> Aാh. അV
അിെ>ി )െ ' െAÂേ\ം AcിZ.

26

എ ാ, ൊോെLാം െ- ി[ : ാ4ം
ീNം ാീ«RJി ആിേ ാ(ം;

15

ഇCെ ാാ Jിെ- അേAe േ7ി*;
േRാ Iിേ[ാാ അRിാF¯ാSം
െLാJിെ- ാ ൊോെLാിോ0
അ2%ിെ&^ ം ിJിാേ1ി ഈ
ാം േRാ3െ> RിJാ, ം|ി<.

27

16

ാാ Cെ> അേAe േ!6ിെ*
എ*ാിHാേ\ം 1േ ാ! ം ാാിോ0:
ാീിl, ǌC!X എ_ ഔRി ഉ©?
ിÀാി3െ> l, ǌC!X അാIി*േ*ാ;
ിHാേേ[, ിCെ> >ാC%ിേ[X
െAാൊ!ിV ; ാീേ, ിെ- «Rം
ോ6ിെ6ാ! എJം A)B, ിHാേ,
Cെ> >ാC%ിേ[X േAാി.

ഈ ം െbIേ[ി, േRാ3െ>
ആ[Jി, ാMം  ി ാV െ ാ, ഈ
Jിെ- ം െkാാാാ
െRെLാം എ Cെ> ാlേ[X
ിി3ം അ എെ ൊ െkാാാാ
െRെLാിെ- Aeം േ23ം െം എ
A)B.

28

ആാ, ാാ ആേ[ാി< െAാൊN N
ാ%7ിെ ഉ1ാ6ി; ിC! െbIേ[ി,
േAാZ ി; ിHാേേ[, ഇാ ിെ
ിHീംേIhി ൊN ിെ- ൈം
എ അോ0 A)B.

29

അV ഒ ിെ േLേW[ി\ം േyിെ ാി\ം
dിി<.
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ഈ ാം AാAേRZാിJീ; ം ഒ
F#ി, uി ാV ാV െ െ.

31

അV ാMിിേeCം ഉ1ാ6ി 
=Jി,ിം േ[*ാJെ
ോRി/ാാി ിി<.

32

33

13

ാം

ിെ-

െkി, ആി< ഉ¥ംേAാെ[
ൊോെLാം എ7ാം ാം AിÐാം ി?ി
ഒ2 ഉ¥ം ിÖി< ാMAീJിl, െ;
ാV ഉ1ാ6ി ാ%7ി!X ാMം
 ിേ61ി അV േLേW[ി\ം അCെ
േ െP; ാV ിി&
ാMിി ോRി/ാെ അV േLേW[ി,
ആ6ി.
അV 4േ9ാി ിÖി& എ7ാം ാം
AിÐാം ി?ി ാV േLേW[ി, ഉ1ാ6ി
ാMAീJിl, െ ിHാേ,6!X ഒ2
ഉ¥ം ിി<, AീJി ിെ െ ´Aം
ാ7ി.

1

ൊോെLാം ´Aം ാ'ാV AീJി ിെ
ി[Xേ#ാ! േ ഒ2 ൈ 25V
േRാ3െ> {ാ, െkി, ി
േLേW[ിേ[X .

2

അV േRാ3െ> {ാ, ാMAീേJാ0:
ാMAീേ, ാMAീേ, േRാ ഇdാം
അ2%ിെ&: ാീ«RJി ോIീാ
എ േA2G ഒ2 V ിXം; അV ിെേ, ´Aം ാ' ാMിി ോRി/ാെ
ിെ-േ, െ< അj63ം `5ാ¨ിെ%
ിെ-േ, ¬'%3ം െം എ ി%ി<A)B.

3

അV അ ഒ2 അ>ാ%ം ൊ0h; ഇാ, ഈ
ാMAീം Aി% അിേ/\G ാം
Òിേ ാ(ം; ഇZ േRാ {ി& അ>ാ%ം എ
A)B.

4

ൈ 25V േLേW[ിെ[ ാMAീJി
ിോ9ാി ി%ി<A)n ം
ൊോെLാംാാ േ7േ ാ! അV
ാMAീJിl,ി ൈ ീ7ി: അെ
Aി>ി ിV എ {ി<; എlി\ം അെ- േെ
ി7ി ൈ NേAാി' ിിെ >XാV
 ിി*ാെ ആി.

5

ൈ 25V േRാ3െ> {ാ,
ൊ0Jി2 അ>ാ%dാം ാMAീം Aി%
ാം ാMAീJി,ി Òിേ ാി.

6

ാാ ൈ 25ോ0: ീ ിെ- ൈാ
േRാോ0 െA6ാി അേAeി< എെൈ>ാV 6ം എിXേ1ി dാ
ിേ6cം എ A)B. ൈ 25V
േRാോ0 അേAeി<; എ ാെ) ാാിെൈ >Cി F#ി[െJേ ാെ[ ആി.

7

േ ം

19

ാാ ൈ 25ോ0: ീ എേ ാ0െ>
അി,  അ{ം ആI4ി<ൊ!; ǌാV
ിX ഒ2 mാം 2ം എ A)B.

8

ൈ 25V ാാിോ0: ിെ- അി,
A(ി  ാ\ം ǌാV ിേ ാ0െ> ിി*;
ഈ ¨[h െ< ǌാV അ ം ിി*,
െGം (>ി63ം ഇ*.

9

ീ അ ം ി 2Z, െGം (>ി62Z; േAാ
 ിാി >Cിി3ം അ2Z എ േRാ
അ2% ാ>ാി എേ ാ0 {ി&ിിX എ
A)B.

10

അCെ അV േLേW[ിേ[X 
>Cാെ െyാ2 ിാി േAാി.

 ിാി

11

േLേW[ി, ാൊ2 dാV Aാ
Jി2; അെ- /ാ  ൈ 25V
േLേW[ി, െ^ ാൊെ63ം അോ0
A)B; അV ാാിോ0 A)n ാXം
അ Cെ> അ െ അ)ിി<.

12

അ2െ> അ V അോ0: അV ഏZ  ിX
േAാി എ ോി<; െkി,ി 
ൈ 25V േAാ  ി അെ- /ാ
1ി2.

13

അV െ- /ാോ0: sെX
ോ ി'2ിV എ A)B, അ sെX
ോ ി'ൊ0h; അV അിെ- )h )ി
ൈ 25െ- Aി ാെ[ െ;

14

അV ഒ2 2േ[JിV ീെ ഇിX Z
N: ീ െkി,ി  ൈ 25ോ
എ അോ0 ോി<.

15

അV അേ എ A)B. അV അോ0: ീ
എേ ാ0െ> ീ7ി,  |ecം  ിേ6cം
എ A)B.

16

അി അV : എിX ിേ ാ0െ>
േAാിോ ിെ- ി7ി, jോ െP>ാ;
ǌാV ഈ ¨[hെ< ിേ ാ0െ> അ ം
ിി* െGം (>ി63ി*.

17

ീ അിെ>െ< അ ം ി 2Z, െGം
(>ി62Z, േAാ  ിാി >Cിി3ം
അ2Z എ േRാ അ2% ാ>ാി എേ ാ0
{ി&ിിX എ A)B.

18

അി അV : ǌാ`ം ിെ േ ാെ[ ഒ2
dാV ആ(; അ ം ി3ം െGം
(>ി63ം െേ?1ി ീ അെ ിെ- ീ7ി,
7ിെ6ാN ി എ ഒ2 ÚV േRാ3െ>
{ാ, എേ ാ0 A)nിിX എ
A)B. അV A)nോ േ|ാ·ാി2.

19

അCെ അV അോ0െ> െ, അെീ7ി,െ< അ ം ി3ം െGം (>ി63ം
െP.

20

അV |ecJി ിിXേ#ാ! അെ
7ിെ6ാN dാ േRാ3െ>
അ2% ാ01ാി.

21

അ െkി,ി  ൈ 25ോ0:
ീ േRാ3െ> ം jh ിെ- ൈാ
േRാ ിേ ാ0 {ി&ി2
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{ dാcി6ാെ അ ം ി3ം െGം
(>ി63ം െ?2െ അV ിേ ാ0 {ി&
¨[h ീ >Cി അ ം ി3ം െGം
(>ി63ം െ^ZൊN ിെ- Iം ിെAിാ6/ാ2െ> *)ി, ിി* എ
േRാ അ2%ിെ& എ ി%ി<A)B.

23

അ ം ി3ം െGം (>ി63ം െ^േI5ം
അV ാV 7ിെ6ാN dാേ1ി
sെX ോ ി'ൊ0h;

24

അV േAാ(േ#ാ!  ിി, ഒ2 ിംRം
അെ N അെ ൊ; അെ- Iം
 ിി, ി>, s അിെ- അിെ ി;
ിംRം IJിെ- അിെ ി.

25

26

 ിേAാ( ആ! Iം  ിി, ി>X Zം
IJിെ- അിെ ിംRം ി[X Zം N;
ാ dാV AാXം A7cJി,
െ അ)ിി<.
അെ  ിി, ി 7ിെ6ാN 
dാV അZ േ7േ ാ% : അV േRാ3െ>
ം jJ ൈ 25V േ ; േRാ
അോ0 അ2%ിെ&^ dാം േRാ
അെ ിംRJി ഏ{ി<; അZ അെ ീ)ി
ൊ%B എ A)B.

27

Aിെ അV െ- /ാോ0: sെX
ോ ി'2ിV എ A)B.

28

അ ോ ി'ൊ0h. അV െ േ ാ! Iം
 ിി, ി>X Zം IJിെ- അിെ
s3ം ിംRം ി[X Zം N; ിംRം
IെJ ിോ sെ ീ)ി6%ോ
െ^ി*.

29

dാV ൈ 25െ- Iം എ0h
s)h െ< ൊN; ാ
dാV െ- A7cJി, എJി
അെX)ി< ി[Aി< അെ അ>6ം െP.

30

അെ- Iം അV െ- 4S *)ി,
െ&ി' അെX)ി<: അേ?ാ എെ- േRാാ,
എ ിCെ A)B അ ി[ാAം  ി<.

31

അെ അ>6ം െ^േI5ം അV െ/ാോ0: ǌാV ി&േI5ം ിC! എെ
ൈ 25െ അ>6ം െ^ിിX *)ി,
േ അ>6ം െേ?cം; അെ- അ¨ിെ>
അിെ എെ- അ¨ിം ഇേ>cം.

32

അV േLേW[ിെ[ ാMAീJിം
IA7cC%ിെ[ [ാMിിേeC!
Xം ിോ9ാി േRാ3െ> {dാം
ി%ി<A)n ം ിÖാി ം|ിXം
എ A)B.

33

ഈ ാം  ിnി'ം ൊോെLാം െØmാTം ി'ിിാെ Aിെ 3ം 
=Jി,ിം ാMിി ോRി/ാെ
ിി<; ിX േLാ9ി&െ cം
 ി ി<; അ ാMിി ോRി/ാാ^ീ.

34

ൊോെLാം«RെJ ിി,ി േãി<
F>ി<%J6ം ഈ ാം അXം
AാAാ^ീ.
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1

ആ ാ[h ൊോെLാിെ- ാ
അLീാ ീം Aി>ി< ി> ി[ാി.

2

ൊോെLാം െ- |ാോ0: ീ
ൊോെLാിെ- |ാ എ ആ2ം
അ)ിാം േ5ംാ)ി Iീേ[ാിേ[X,
േAാേcം; ഈ Jി ǌാV ാാാ(ം
എ എേ ാ0 A)n അRീാdാV
അിെ> ഉ1േ*ാ.

3

ിെ- ?ി, Ah അ ം (െ) അ>ം ഒ2
Z2Jി േ`ം എ0h അെ- അ06, െ.
(7ി3െ> ാം എSാ(ം എ അV ിെ
അ)ിിXം എ A)B.

4

ൊോെLാിെ- |ാ അCെ േ െP;
അ! )െ ' Iീേ[ാി, അRീാിെ- ീ7ി,
െ; എ ാ, അRീാി ാം
ിിJം w Cിിി2 ZൊN ാാV
Rിാെി2.

5

എ ാ, േRാ അRീാോ0:
ൊോെLാിെ- |ാ െ- െX)ി<
ിേ ാ0 ോി ാV 2; അV ീാി
ി>X; ീ അേ%ാ0 ഇ ി dാം
ംാിേ6cം; അ! അh 2േ#ാ!
അ¸ീ3െ> |ാം >ിXം എ അ2%ിെ&P.

6

അ! ാി, >Xേ#ാ! അെ> ാെ[ാ&
അRിാ േ7ി' A)nെെS [ :
ൊോെLാിെ- |ാേ, അh ി; ീ
ഒ2 അ¸ീ എ >ിX Z എSി?
ിJാം ിെ അ)ിി ാV എിX
ിോMം ഉN.

7

ീ െ ൊോെLാിോ0 A)േN Z
എെS ാ[ : ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാ
ഇdാം അ2%ിെ&: ǌാV Jിെഇ>ി,ി ിെ ഉJി, എെ- ാ
ിHാേ[ി dാ6ി.

8

ാ4ം ാീ «RJി,ി ീ)ിെ0h
ിX; എlി\ം എെ- {െ%
dാcി63ം എിX dാFGZ ാം െ
ാV ോ0െ> എെ അ`ി63ം
െ^ എെ- ാാ ാീിെേ ാെ[ ീ
ഇി6ാെ

9

ിX F1ാി2 എ*ാെ6ാം അ9ിം
ോ5ം െP; എെ ോAി ിേ61ി െ
ിX അേ/ാെ3ം ിQRCെ%3ം
ഉ1ാ6ി എെ ിെ- )ി, എ)ിB%B.

10

അZ ൊN ഇാ, ǌാV ൊോെLാിെ«RJി അം 2Jി,
ൊോെLാിG 4»`ം അ4»`ം
ആ 25dെ ഒെ63ം ിHാേ[ി,ി
േãി63ം ാം ോി6%3 Z േAാെ[
ൊോെLാിെ- «Rം ീെ
F>ിBേAാ(ംെ അിെ ോി6%3ം
െം.
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11

ൊോെLാിെ- Sിി, A7cJി,
െ< ിX െ ാ! ിം; [ി, െ<
ിX െ ആാIJിെ[ Aeി! ിം;
േRാ അZ അ2%ിെ&^ിിX.

23

എCെെ ാ, അ ഉ
( ിേ/െ[ാെ63ം A&JിV ീ ിെ[ാെ63ം
ാMിിം ം|ിQRCം
അേIാdിം ഉ1ാ6ി.

12

ആാ, ീ എsേ  ീ7ിേ[X േAാ; ിൊ, A7cJി h ി'േ#ാ! (7ി ി<
േAാ(ം.

24

13

ിHാേെ[ാെ63ം അെX)ി< ി[Aി<
അെ അ>6ം െം; െോെLാിെ«RJി,െ< അി,ാം ിHാേ[ിെൈാ േRാേX dാFG ാം അ{ം
ാrാ, ൊോെLാിെ- Sിി,
അെ ാം *)ി, അ>6ം െം.

25ൈå6ാ2ം േIh ഉ1ാി2;
േRാ ിHാേ,6െ> F#ി,ി
ീ6ി6%n ാിെ> [േ%Êം അ
അ`ി<.

25

എ ാ, െRെLാംാാിെ- അÐാം
ആ1ി, ിHീംാാാ IീI
െbIേ[ിെ- േെ ,

26

േRാ3െ> ആ[Jിെ[ |Îാം
ാ9ാിെ[ |Îാം എ*ാം ; അV
ആ[ം ; Iേ[ാോV ഉ1ാ6ി െAാV
Aിം എ0hൊNേAാി.

27

ഇേX Aം െRെLാംാാ ാÓം ൊN
Aി! ഉ1ാ6ി ാ9ാി3െ> ാി,
ാX അ#>ിാ/ാ2െ> ?ി, ഏ{ി<.

28

ാാ േRാ3െ> ആ[Jി, െേ#ാ!
അ#>ി! അെ 9ി63ം Aിെ
അ#>ിെ> അ)ി, ിിെ ൊNെ
െX3ം െം.

29

െRെLാിെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം െkാാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ?

30

െRെLാിം ൊോെLാിം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

31

െെRെLാം െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; അെ- Aിാ6/ാോ0െ>
ാീിെ- MJി, അെ അ>6ം െP.
അേmാ¸ീാ അെ- അെmX ാ എ
േA. അെ- ാ അLീാം അ Aം
ാാാി.

14

15

16

17

േRാ ിX ിHാേ[ി, ഒ2 ാാിെ
എsേ {ിXം; അV അ ൊോെLാിെ«RെJ േãി<%3ം; എ ാ, ഇേ ാ! േ
എ_?
ിHാേ, അേIാdിെ% ഉ1ാ6ി
േRാെ ോAി ി&ZൊN ഔ> െGJി,
ആ0 ZേAാെ[ അ ആ>J6ം േRാ
അെ ആ>ി< അ2െ> Aിാ6/ാXം ാV
ൊ0J ഈ * േIhി ിHാേ[ിെ
A)ിെ&0h ി66െ ി)ി<%3ം.
AാAം െ3ം ിHാേ[ിെെ6ാN AാAം
െ?ി63ം െ^ ൊോെLാിെAാAംിിJം അV ിHാേ[ിെ
ഉേAeി<%3ം.
എ ാെ) ൊോെLാിെ- |ാ എsേ 
)െ ' ിി,; അ! അ3െ>
ഉm >ി >Xേ#ാ! (7ി ി<.

18

േRാ െ- ാാ അRീാdാV
F¯ാSം അ2%ിെ&^ dാം അ അെ
അ>6ം െP. ിHാേെ[ാെ63ം
അെX)ി< ി[ാAം  ി<.

19

ൊോെLാം 3ം െ^Zം ാം ാcZാ
അെ- G JാSC! ിHാേ,
ാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ.

20

21

22

ൊോെLാം ാcാ[ം ഇ2AhN
ം¥ം ആി2; അV െAിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<; അൊ ാാL അ Aം ാാാി.
Iേ[ാോെ- ാ െRെLാം െkി,
ാr. െRെLാം ാÍ Z>Cിേ ാ! അ
ാ{െJാ ാി2; േRാ ൊം ¨ാAി ാV എ*ാിHാേ,േMാC%ി\ം
ി ിെn0J Mാ െbIേ[ി,
അV Aിേs ം¥ം ാr.
അേmാ¸ീാ അെ- അെmX ാ
എേA.
െkാ േRാേX അിzാ3GZ െP;
അ െ^ AാAC!ൊN അ2െ>
Aിാ6/ാ െ^ിെ6ാ! അ9ിം അെ
äി ി<.

15

1

െLാJിെ- ാ ൊോെLാം
ാാിെ- Aിെ7ാം ആ1ി, അLിാം
െkി, ാrZ>Cി.

2

അV § ം¥ം െbIേ[ി, ാr;
അെ- അെmX ¯ാ എ േA; അ!
അLീIാേ[ാിെ- ! ആി2.

3

െ- അ V Fെ# െ^ി2 [AാAC%ി\ം
അV >; അെ- ം അെ- Aിാാ
ാീിെ- ംേAാെ[ അെ- ൈാ
േRാിl, ഏാQാി2 ി*.

4

എlി\ം ാീിV ിിJം അെ- ൈാ
േRാ അെ- െ അെ- അSാി
ഉJി3ം െbIേ[ിെ ി[ി
Jി3ംൊN അ െbIേ[ി, ഒ2 ീAം
Èി.

5

ാീ േRാേX dാാ3GZ െP;
Rിാ ഊീാിെ- ാJി, ാ*ാെ
അV േ ാ0 {ി&ി, ഒം െആ3·ാ[െJാി6\ം ി'ാ)ീ7ി*.
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6

െRെLാFം ൊോെLാFം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

7

അLീാിെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം െkാാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.
അLീാFം ൊോെLാFം mി\ം 3ം
ഉ1ാി2.

8

അLിാം െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; അ ാീിെ- MJി, അെ
അ>6ംെP; അെ- ാ ആാ അ
Aം ാാാി.

9

ിHാേ,ാാാ ൊോെLാിെഇ2Aാം ആ1ി, ആാ െkി, ാാാി.
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22
20

െLV -R ആാാാിെ- അേAeേ',
െ- ോAിെ% ിHാേ,A7cC!X
േെ അ< ഈോ`ം ാ`ം ആേL[ േLJ-¯3ം ിെ ോJ Fs`ം
Áാ[ിേIൊെ63ം Aി>ി&>6ി.

21

LെIാ അZ േ7േ ാ! ാാ Acി3
ിJി ിി, േ Aാh.

22

ആാാാ ഒ2 ി%ംLം dിാ6ി
ഒെ7ാ ിാെ െkെ Fs`ം ി%ി<7ി; അ
െ LെIാ AcിZ ഉ) ി& ാ3െ> ം
ം എ0h ൊN; ആാാാ
അൊN െLാീിെ[ േML3ം ിæ3ം
AcിZ ഉ) ി<.

23

ആ3െ> G [ JാSCം അെ[AാdJിം അV
െ^ൊെ63ം അV A7cC! AcിZം
െkാാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ. എ ാ, അെ- ാ
ാ[h അെ- ാ\!X ീംAി>ി<.

24

ആാ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<;
െ- Aിാാ ാീിെ- MJി, അെAിാ6/ാ2െ> അ06, അെ അ>6ം െP;
അെ- ാ െേRാIാ±ാJ അ
Aം ാാാി.

Z

10

അV ാ{െJാ ം¥ം െbIേ[ി,
ാr; അെ- അെmX ¯ാ എ േA;
അ! അLിIാേ[ാിെ- ! ആി2.

11

ആാ െ- Aിാാ ാീിെേ ാെ[
േRാേX dാാ3GZ െP.

12

അV 25ൈå6ാെ േIhി
)Jാ6ി, െ- Aിാ6/ാ ഉ1ാ6ിി2
[ിQRCെ%3ം ീ6ി6%B.

13

െ- അmാ ¯ അേIെX ഒ2
േ%ÊിQRം ഉ1ാ6ിി2 Z ൊN അV
അെ% ാ
ി¨ാJി,ി ീ6ി6%B;
ആാ അെ> േ%ÊിQRം െ7ിF)ി<
ിേxാV ോ7ി ിെെ< ¬'%B.

25

എ ാ, ാMിി!X ീ6ം ി*. എlി\ം
ആ3െ> ം അെ- ീാ[െJാെ63ം
േRാിl, ഏാQാി2.

െkാാാാ ആ3െ> 1ാം ആ1ി,
ൊോെLാിെ- ാ ാാL
ിHാേ[ി, ാാാി; അV N ം¥ം
ിHാേ[ി, ാr.

26

അV േRാേX അിzാ3GZ െP; െഅ െ-  ിി\ം അV ിHാേ[ിെെ6ാN
െ?ി& AാAJി\ം >.

27

എ ാ, ിാ¯ാേMാ6ാാ
അRിാിെ- ാ LെIാ അ
ിോ9ാി 'െ'1ാ6ി; െ±[ിXംG
Mിെ¿േWാി,െ< അെ ൊ; ാാ¤ം
എ*ാ ിHാേ\ം Mിെ¿േWാെ
%nിി6ാി2.

28

LെIാ അെ െkാ ാാാ ആ3െ>
§ ാം ആ1ി, ൊ; അ Aം ാാാി.

29

അV ാാാ ഉ>െ ൊോെLാം «RെJ
Fs`ം ിQRി<; േRാ Iിേ[ാാ
അRിാ എ െ- ാV F¯ാSം
അ2%ിെ&^ dാം അV
ൊോെLാി I4ാFG ഒ ിെ3ം
േI5ി ി6ാെ അേI5ം F>ി<%B.

30

ൊോെLാം െ^Zം ിHാേ[ിെെ6ാN
െ?ി&Zാ AാAC! ിിJം അV
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാെ
ോAി ി&ZിിJം േ .

31

ാാLിെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം ിHാേ,ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

32

ആ3ം ിHാേ,ാാാ LെI3ം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

14

15

െGി, െAാ, ഉAcC! എ ിCെ െഅ V ിേി&Zം ാV േ ിേി&Zാ
6െ% അV േRാ3െ> ആ[Jിേ[X
ൊN.

16

ആ3ം ിHാേ,ാാാ LെI3ം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

17

ിHാേ,ാാാ LെIാ െk3െ> േെ
, െkാാാാ ആ3െ> അ06,
േAാX2Jി ആെ3ം 
mി6ാിിേ61ി ാെ AcിZ ഉ) ി<.

18

19

അേ ാ! ആാ േRാ3െ> ആ[Jിെ[
|ÎാJി, േI5ി&ി2 എ*ാ െGി3ം
െAാം ാ9ാിിെ[ |Îാം എ0h െ./ാ2െ> ?ി, ഏ{ി<; ആാാാ
േmെI6ി, AാJ െRോെ- ാ
¦ിേmാെ- V െLV -R എ
അാംാാി അെ ൊ0J<:
എിXം ിXം, എെ- അ ം ിെ- അ ം
mി, ¯ ഉ1േ*ാ; ഇാ, ǌാV ിX
mാാി െGി3ം െAാം ൊ0JX;
ിHേ,ാാാ LെIാ എെ
ി'േAാേ1ി ീ െ അോ0G ിെ¯ ിേ6cം എ A)ി<.
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33

െkാാാാ ആ3െ> § ാം ആ1ി,
അRീാിെ- ാ LെIാ
എ*ാിHാേ[ിം ാാാി ിി,
ഇ2Ahാ\ ം¥ം ാr.

34

അV േRാേX അിzാ3GZ െP.
ൊോെLാിെ-  ിി\ം അV
ിHാേ[ിെെ6ാN െ?ി& AാAJി\ം >.

1

LെI ിോ9ാി Rാി3െ> V
േkി േRാ3െ> അ
2% ാ01ാെെS ാ[ :

2

ǌാV ിെ െAാ>ിി,ി ഉJി എൊ ിHാേ[ി dാ6ിെ<; ീോ
ൊോെLാിെ-  ിി, >63ം Cെ>
AാAC%ാ, എെ ോAി ി6J6ം
എെ- ാ ിHാേ[ിെെ6ാN AാAം
െ?ി63ം ൊ,

3

ഇാ ǌാV LെIെ3ം അെ- «RെJ3ം
അേI5ം അ>ി<ാി6%3ം; ിെ- «RെJ
െLാJിെ- ാ ൊോെLാിെ«RെJേ ാെ[ ആXം.

4

LെI3െ> Sിി, A7cJി,െ<
ിX െ ാ! ിം; [ി,െ<
ിX െ ആാIJിെ[ Aeി! ിം.

5

LെI3െ> G JാSCം അV െ^Zം
അെ- AാdJിം ിHാേ,
ാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ.

6

LെIാ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<;
അെ ിി, അ>6ംെP; അെ- V
ഏ[ാ അ Aം ാാാി.

7

LെIാ ൊോെLാം«RെJേ ാെ[ ഇ2
െ- ൈെ> dJിാ, േRാെ
äി ി< േRാേX അിzാ3Gൊെ63ം
െ3ം അെ ൊ%3ം െ^ZൊN
അം അെ- «RJിം ിോ9ാി
Rാി3െ> ാ േkdാV F¯ാSം
േRാ3െ> അ2% ാ01ാി2.

8

9

െkാാാാ ആ3െ> ഇ2AJാ)ാം
ആ1ി, LെI3െ> V ഏ[ാ ിHാേ[ി,
ാാാി ിി, N ം¥ം ാr.
എ ാ, WC%ി, A(ിX അ9ിAിാ
ിÓി എ അെ- .V അ ിോ9ാി
'െ'1ാ6ി, അV ിി, ി
ാാ9ാിിാാ അ3െ> ീ7ി,
(>ി< [RിAി>ി&ിിXേ#ാ!

10

ിÓി അh > െkാാാാ ആ3െ>
ഇ2AേJ ാം ആ1ി, അെ െ7ിെ6ാ
അ Aം ാാാി.

11

അV ാാാി ിംRാJി, ഇ2
ഉ>െ LെI3െ> «RെJ Fs`ം ിQRി<;
അ ാെ7 അെ- ാ&6ാ6ാെ7
25dാ ഒ ിെ3ം അV േI5ി ി&ി*.

േ ം

23
12

അCെ LെI3ം അെ- V ഏ[3ം
Cെ> ിാ§Jി%ാ, ിHാേ[ിെൈാ േRാെ ോAി ി<, C!
െ^Zം ിHാേ[ിെെ6ാN െ?ി&Zാ
[ AാACം ിിJം

13

േRാ േkdാV F¯ാSം LെI
ിോ9ാി അ2%ിെ&^ dാം ിÓി
LെI3െ> |െJ Fs`ം ിQRി<%B.

14

ഏ[3െ> G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം ിHാേ,ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

15

െkാാാാ ആ3െ> ഇ2AേJ ാം
ആ1ി, ിÓി ിി, ഏs ിം
ാാാി2; അ A>çം െ±[ിXംG
Mിെ¿േWാV ിോ9ി&ിി6ാി2.

16

ിÓി 'െ'1ാ6ി ാാിെ ൊ%B
എ Aാ%ം ഇ)Cിി2 A>çം േ7േ ാ!
എ*ാിHാേ\ം അ േ Aാ%Jി,െ<
ോ9ിAിാ ഒÓിെ ിHാേ[ി
ാാാ6ി ാ ി<.

17

ഉ>െ ഒÓി എ*ാിHാേ\ാി Mിെ¿േWാV
ി'െ ിെ ിോ9ി<.
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A7cം Aി>ിെA' എ ിÓി 1േ ാ!
ാ9ാി3െ> ഉ!F)ിി, > ാ9ാിX
ീെ< അി, ി<%B.

19

അV െോെLാിെ-  ിി\ം അV
ിHാേ[ിെെ6ാN െ?ി& AാAJി\ം
> േRാേX അിzാ3GZ dJി<,
ഇCെ ാV െ^ AാAC!ിിJം േ .

20

ിÓി3െ> G JാSCം അV ഉ1ാ6ി
'െ'ം ിHാേ, ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

21

അ ിHാേ, ം N |ാMാി AിിB;
Aാി ം MീJിെ- ാ ി¡ിെ
ാാാേ61ി അെ- Aeം േ; Aാി
ം ഒÓി3െ> Aeം േ.

22

എ ാ, ഒÓി3െ> Aeം േ ം MീJിൊ ി¡ി3െ> Aeം േ െJ
ോ{ി<; അCെ ി¡ി A'േAാ3ം ഒÓി
ാാാ3ം െP.

23

െkാാാാ ആ3െ> F െJാ ാം
ആ1ി, ഒÓി ിHാേ[ി, ാാാി A»N
ം¥ം ാr; ിി, അV ആj
ം¥ം ാr.

24

Aിെ അV േIെിോ0 Iാ[ N
ാ[_ െGിX ാCി ആ [F%ി, A7cം
AcിZ; ാV Acി A7cJി
[3>¨ാി2 േIെിെ- േAിV dാം
Iാ എ േAി'.

25

ഒÓി േRാേX അിzാ3GZ െP; ിX
F1ാി2 എ*ാെ6ാം അ9ിം ോ5ം
dJി<.
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എCെെ ാ[ : അV െLാJിെ- ാ
ൊോെLാിെ- എ*ാ ിി\ം
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാെ Cെ>
ിാ§Jി%ാ, ോAി ി6J6ം
ിHാേ[ിെെ6ാN AാAം െ?ി&
AാAC%ി\ം >.
ഒÓി െ^ G JാSCം അV െ^
AാdJിം ിHാേ,ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.
ഒÓി െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<;
Iി, അെ അ>6ം െP. അൊ ആRാL അ Aം ാാാി.
െkാാാാ ആ3െ> F െJ7ാം ആ1ി,
ഒÓി3െ> ാ ആRാL ിHാേ[ി,
ാാാി; ഒÓി3െ> ാ ആRാL Iി,
ിHാേ[ിെ ഇ2AhN ം¥ം ാr.

30

ഒÓി3െ> ാ ആRാL ിX F1ാി2
എ*ാെ6ാം അ9ിം േRാേX
അിzാ3GZ െP.

31

െLാJിെ- ാ ൊോെLാിെAാAC%ി, >X Z േAാാ എ ോാj
അV ീോാാാ എJ-Lാ[ിെ%ാ ഈേെL[ിെ |ാാി
AിQRി63ം Lാ[ിെ െ േി<
uി63ം െP.

32

ാV Iി, Acി Lാ[ിെ- േeJി,
അV Lാ[ി ഒ2 L[ിAീം ഉ1ാ6ി.

33

ആRാL ഒ2 അേIാdി3ം ഉ1ാ6ി;
അCെ ആRാL ിHാേ[ിെ- ൈാ
േRാെ ോAി ി6J6ം ിX
F1ാി2 എ*ാിHാേ,
ാാ6/ാെ6ാം അ9ിം ോ5ം dJി<.
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1

അെ- ാ[h േLേW[ാ Rീേ,
െീേRാ AcിZ; േRാ Âെ- ാ
ോ:F¯ാSം അ2%ിെ&^ dാം
അിെ- അ>ി¨ാം ഇ7േ ാ! അ അLീ)ാം
എ §J`ം അിെ- A>ിാി, െ&േ ാ!
െIè¤ എ ഇ%`ം zം.

എ ാ, Mിെ[ാിെ[ ിILിി,ിG
ിILാ ഏ[ീാ അRാLിോ0: ǌാV
േി<ി[X ിHാേ[ിെ- ൈാ
േRാാc, ǌാV A)n*ാെ
ഈാN%ി, Bം  3ം ഉ1ാി* എ
A)B.

2

Aിെ അ േRാ3െ> അ2% ാ0
ഉ1ാെെS ാ[ :

3

ീ ഇിെ>ി )െ ' ി േ6ാ' െ ോ
£ാ ി XG െീJ ോ7ി ിെ
ഒ%ി&ിി6.

4

ോ7ി,ി ീ (>ി<ൊേGcം; അിെ>
ിX |ecം േ1ി ǌാV ാ6ോ0
{ി&ിിX.
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അCെ അV േAാി േRാ3െ>
{dാം െP; അV െ ോ£ാ
ി XG െീJ ോ7ി ിെ Aാh.

6

ാ6 അ ാിെ[ അ ം ഇ)&ി3ം
ൈ(േ h അ ം ഇ)&ി3ം ൊN
ൊ0Xം; ോ7ി,ി അV (>ിXം.

7

എ ാ, േIh  െA?ാാ, (െ) ിം
 ിnേI5ം ോ0 yിേ ാി.

8

അേ ാ! അ േRാ3െ>
അ2% ാ01ാെെS ാ[ :

9

ീ എsേ  ീോോ0 േ
ാെ±ാJിേ[X െ അിെ> Aാ6; ിെ
[േJ1ി അിെ> ഉG ഒ2 ി9ോ0
ǌാV {ി&ിിX.

10

അCെ അV എsേ  ാെ±ാJി
േAാി. അV A7cാി,6, എJിേ ാ!
അിെ> ഒ2 ി9 ി)( െAj6ിെ6ാ1ി2.
അV അെ% ി%ി<: എിX (>ി ാV ഒ2
AാJി, (െ) െGം ൊNേcേ എ
A)B.

11

അ! ൊN2ാV േAാ(േ#ാ! ഒ2 5cം
അ ം െ> ിെ- ?ി, ൊNേAാേcേ
എ അV അേ%ാ0 ി%ി<A)B.

12

അി അ% : ിെ- ൈാ േRാാc,
[Jി, ഒ2 Aി>ി ാം Z2Jിി, അ{ം
എ3ം ാ*ാെ എിX ഒ2 അ ം ഇ*.
ǌാV ഇാ, N ി)( െAjX; ഇZ
ൊNെ എിXം ം േ1ി ഒ26ി അZ
ǌC! ി ി' ി ാിി6ാ( എ
A)B.

13

ഏ[ീാ അേ%ാ0: |െ േ>1ാ; െ ീ
A)nZേAാെ[ െ; എ ാ, ആം എിX
െ)ിോ2 അ> ഉ1ാ6ി ൊNി; Aിെ
ിXം ിെ- ം േ1ി ഉ1ാ6ിെ6ാ!.

14

േRാ ിി,  െA?ിX ാ!െ
[Jിെ[ ാ ീേAാി*; |cിിെ[
എ ()BേAാ3ം ഇ* എ ിHാേ[ിെൈാ േRാ അ2%ിെ& എ A)B.

15

അ! െ ഏ[ീാ A)nZേAാെ[ െP;
അCെ അം അ`ം അെ> ീ'ാ2ം
ഏ)ിാ! അേRാJി ി<.

16

േRാ ഏ[ീാF¯ാSം അ2%ിെ&^ 
dാം [Jിെ[ ാ ീേAാി*,
|cിിെ[ എ ()BേAാZി*.

17

അSം ീ'>6ാJിാ ¸ീ3െ> V ീം
Aി>ി< ി> ി[ാി; ീം 0Jി' അി,
I4ാം ഇ*ാൊി.

18

അേ ാ! അ! ഏ[ീാോ0: അേ?ാ
ൈ 25േ, എിXം ിXം mി, എ_?
എെ- AാAം ഔ ിേ61ിം എെ- െ
ൊേ*1ിം ആ(ോ ീ എെ- അ06,
 Z എ A)B.
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അV അേ%ാ0: ിെ- െ ഇ ി എ
A)B. അെ അെ> >ിി,ിെ 0h
ാV AാJി2 ാ%ിF)ിി, ൊNെ
െ- 7ി[ിേ/, ി>Jി.
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അV േRാോ0: എെ- ൈാ േRാേ,
ǌാV  AാXം ഇി>െJ ി93െ>
െ ൊാV 6ം ീ അ!X
അം 2Jിോ എ dാി<A)B.
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Aിെ അV (7ി3െ> േ, §dാIം
ിwി>: എെ- ൈാ േRാേ, ഈ
(7ി3െ> dാcV അി, >Cി2ാ)ാെ7
എ േRാോ0 dാി<.
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േRാ ഏ[ീാിെ- dാ േ'; (7ി3െ>
dാcV അി, >Cി അV ീി<.
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ഏ[ീാ (7ിെ എ0h ാ%ിി,ി ാെ
ീ7ിേ[X ൊNെ അെ- അെmX
ൊ0h: ഇാ, ിെ- V ീി&ിിX എ
ഏ[ിാ A)B.
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¸ീ ഏ[ീാോ0: ീ ൈ 25V എം ിൊിേ/\G േRാ3െ> ം െം
ǌാV ഇിാ, അ)ി3 എ A)B.

1

ഏ)ിാ!  ിnി' § ാം ം¥Jി,
ഏ[ീാി േRാ3െ> അ2% ാ01ാി: ീ
െ ആRാLി ിെ Jേ ാcി6;
ǌാV [Jി,  െA?ി ാV േAാ( എ
A)B.

2

ഏ[ീാ ആRാLി െ JാV ാcി ാV
േAാി; eാോ Iി, ിാി2.

3

ആാ, ആRാL െ- «Rിാാ
ഔLാെ ആ%<2Jി; ഔLാോ
േRാിl, Rാ|¢ാി2.

4

ഈേെL, േRാ3െ> dാ/ാെ
ൊേ#ാ! ഔLാ Âj dാ/ാെ
7ിെ6ാN െ ഔോ ®Rി,
അ#ീZേAാി ഒ%ി ി< അ ം െGം
ൊ0h eി<.

5

ആRാL ഔLാോ0: ീ ാ7ി\G എ*ാ
ീ2)െ>3ം ോ0െ>3ം അിh െ
ോX; Aേe iMC! എ*ാം Iി<േAാാെ
(ിെ%3ം ോsെ%3ം എlി\ം
ീോെ> eി ാV FX  ി'ം എ
A)B.

6

അ േIh>ി Ðിേ61ി അിെ
mി, A(h; ആRാL ി< ഒ2  ിX
േAാി, ഔLാം ി< െyാ2  ിX േAാി,

7

ഔLാ  ിി, ഇിXേ#ാ! ഏ[ീാ
എിേ2 Z N അെ അ)ിnി'
ാzാംMം ീr: എെ- ാാ ഏ[ീാോ
എ ോി<.

8

അV അോ0: അേ, ǌാV േ ; ീ െ
ഏ[ീാ ഇിെ> ഉെ1 ിെ- ാോ0
േLാ9ി ി6 എ A)B.
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അി അV A)nZ: അ>ിെ
ൊേ*1ി അRാLിെ- ?ി, ഏ{ി ാV
അ>ിV എ_ AാAം െP?

10

ിെ- ൈാ േRാാc, ിെ
അേ45ി ാV എെ- ാV ആെ% അ6ാJ
ാി3ം ാം ഇ*; ീ അിെ> ഇ* എ
അ A)nേ ാ! അV ആ ാെJ3ം
ാിെ3ംൊN ിെ 1ി7ി* എ ം
െ?ി<.

11

ഇCെിിെ6 ീ എേ ാ0: െ ിൊോ0: ഏ[ീാ ഇിെ> ഉെ1
േLാ9ി ി6 എ {ിXേ*ാ.

12

ǌാV ിെ AിിBേAാ ഉ>െ േRാ3െ>
ആéാ ിെ ǌാV അ)ിാJ ഒ2
¨[േJX എ0h ൊNേAാ(ം; ǌാV
ആRാLിോ0 െ )ിി63ം അV ിെ
െ1Jാെ ഇി63ം െ^ാ, അV എെ
ൊേ*ാ; അ>ിോ Lാ[ംF,
േRാ|¢V ആ(.

13

ഈേെL, േRാ3െ> dാ/ാെ
ൊേ#ാ! ǌാV േRാ3െ> dാ/ാി,
ÂjേAെ ഔോ ®Rി, അ#ീZേAാി
ഒ%ി ി< അ ം െGം ൊ0h eി& 
ാV അ)ിnി7ി*ോ?

14

അCെിിെ6 ീ എേ ാ0: െ ിൊോ0: ഏ[ീാ ഇിെ> ഉെ1
േLാ9ി ി6 എ {ിXോ? അV എെ
ൊേ*ാ.

15

അി ഏ[ീാ: ǌാV േി<ി[X
ൈCെ> േRാാc, ǌാV ഇ അ
എെ Jേ ാcിXം എ A)B.

16

അCെ ഔLാ ആRാLിെ െ N
 അ)ിി<; ആRാL ഏ[ീാെ ാാV
െ.

17

ആRാL ഏ[ീാെ 1േ ാ! അോ0: ആ
ഇZ? ിHാേ[ിെ zെ 0h ോ എ
ോി<.

18

അി അV A)nZ: ിHാേ[ിെ
zെ 0h Z ǌാ*, ീ3ം ിെAി|േ. ിC! േRാ3െ> {െ%
ഉേAeി63ം ീ Lാ,ിQRCെ% െ
േി63ം െ ZൊN േ .

19

എ ാ, ഇേ ാ! ആ%< എ*ാിHാേ[ിെ3ം
Lാ[ിെ- ാÂy#Z dാ/ാെ3ം
ഈേെL[ിെ- േIിl, |eി<2 ാÂj
അേIാdാ/ാെ3ം േm,A=Jി,
എെ- അ06, 7ി2h.

20

അCെ ആRാL എ*ാിHാേ,6െ>3ം
അ06, ആ%< േm,A=Jി, ആ
dാ/ാെ 7ി2Jി.
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അേ ാ! ഏ[ീാ അ0hെ 
=േJാ0ം: ിC! എേJാ%ം N
ോcിി, ാ,േXം? േRാ ൈം
എlി, അെ അ`Mി ിV ; Lാ, എlിേ[ാ
അെ അ`Mി ിV എ A)B; എ ാ, ം
അോ0 ഉJം ഒം A)nി*.

22

Aിെ ഏ[ീാ േJാ0 A)nZ:
േRാ3െ> dാാി ǌാV ഒ2JV
ാേ േI5ി&ിിX©; Lാ[ിെdാ/ാോ ാÂy#ZേA2N.

23

ǌC!X N ാ%െ െ7; ഒ2 ാ%െ അ
ിെn0h ¯Îം¯Îാ6ി ീ ഇ>ാെ
ി)ിേ/, െ6െ7; േy ാ%െ ǌാ`ം ഒ26ി
ീ ഇ>ാെ ി)ിേ/, െ6ാം;

24

ിC! ിCെ> േെ- ാെJ
ി%ി&േAeി ിV ; ǌാV േRാ3െ> ാെJ
ി%ി&േAeി6ാം; ീൊN ഉJം അ2
ൈം േ ൈെ ഇി6െ7; അി ം
എ*ാം:

25

അZ *ാX എ ഉJം A)B. Aിെ
ഏ[ീാ Lാ[ിെ- dാ/ാോ0: ിC! ഒ2
ാ%െ ിെn0h ആം ഒ26ിെ6ാ!ിV ;
ിC! അ9ിം േA21േ*ാ; എ ി' ീ ഇ>ാെ
ിCെ> േെ- ാെJ ി%ി&േAeി ിV
എ A)B.
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അCെ അXം ൊ0J ാ%െ അ
എ0h ഒ26ി: Lാേ[, ഉJ2േ%cേ എ
ാിെ[ Z>Cി ഉ&െ Lാ[ിെ- ാെJ
ി%ി&േAeി<. ഒ2 I½ോ ഉJോ ഉ1ാി*.
C! ഉ1ാ6ി L[ിAീJി ¬ം അ
ZGി&ാ>ിെ6ാ1ി2.
ഉ&ാേ ാ! ഏ[ീാ അെ AിRി<:
ഉ)െ6 ി%ി ിV ; അV േേ*ാ; അV
9ാി6ാ(; അെ*lി, െ%ിX
േAാിി6ാ(; അെ*lി, ാി[ാ(;
അെ*lി, Aെe ഉ)ാ(; അെ
ഉcേJcം എ A)B.
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അ ഉ)െ6 ി%ി< AിേAാെ[ ¢ം
ഒs(ോ%ം ാ!ൊNം (SംൊNം
Cെ%Jേ F)ിേ{ി<.

29

ഉ&ിിnി' േ|ാാMം  ിX ംെ
അ െ%ി&െ 'ൊ1ി2; എ ി'ം ഒ2
I½ോ ഉJോ ോ ഉ1ാി*.

30

അേ ാ! ഏ[ീാ: എെ- അ06, 2ിV
എ =േJാ0ം A)B. =ം
അെ- അ06, േ. അV ഇ>ിBി>
േRാ3െ> ാMAീം  ാ6ി;

31

ിX ിHാേ, എ േAാ(ം എ
േRാ3െ> അ2% ാ0 [|ി& ാേ6ാLിെ/ാ2െ> േMാംെ¯X ഒJം A»N
 എ0h,

32

ൊN േRാ3െ> ാJി, ഒ2 ാMAീം
AcിZ; ാMAീJിെ- ¬ം N ൊ ിh
ിെ ാV ിാ ിാJി, ഒ2 ോ0
ഉ1ാ6ി.
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33

Aിെ അV ി)( അ06ി ാ%െ
¯Îം¯Îാ6ി ി)ിV ീെ െ<; ാ\
ൊ7ിി, െGം ിെ)< േRാാMJിേ/\ം
ി)ിേ/\ം ഒ ി ിV എ A)B.

34

1ാം dാIം അCെ െിV എ
അV A)B. അ 1ാം dാIം െP;
അിെ- േI5ം: § ാം dാIം അCെ
െിV എ അV A)B. അ § ാം
dാIം െP.

35

െGം ാMAീJിെ- ¬yം ഒsി; അV
ോ7ി\ം െGം ിെ)<.

36

േ|ാാMം  ിX ോേ ാ!
ഏ[ീാdാV അ0hെ:
അ¦ാRാിെ-3ം ിRാ6ിെ-3ം
ിHാേ[ിെ-3ം ൈാ േRാേ,
ിHേ[ി, ീ ൈെം ǌാV ിെ- ാV
എം ഈ ാCെ%ാെ63ം ǌാV ിെ{dാം െP എം ഇ െ%ിെ 'െ7.

37

േRാേ, എിX ഉJ2േ%cേ; ീ ൈം
േ േRാേ; ീ Cെ> ം ീNം
ിി< എ ഈ ം അ)ിേ1ി എിX
ഉJ2േ%cേ എ A)B.

38

ഉ>െ േRാ3െ> ീ ഇ)Cി േRാാMം
ി)(ം wം Rി ി< ോ7ിെ[ െGം
yി<%B.

39

ം എ*ാം അZ N ിwീr: േRാ
േ ൈം, േRാ േ ൈം എ A)B.

40

ഏ[ീാ അോ0: Lാ[ിെ- dാ/ാെ
Aി>ി ിV ; അി, ഒ2J`ം ാ>ിേ ാ2Z
എ A)B. അ അെ Aി>ി<; ഏ[ീാ
അെ ാെ ീേIാV ോ7ി ിെ
ൊNെ അിെ>െ< െ7ിെ6ാ%B.

41

Aിെ ഏ[ീാ ആRാLിോ0: ീ െ
|eി< Aാം െ; [ി  3െ> F 6ം ഉN
എ A)B.

42

ആRാL |eി< Aാം െേ?1ി [
)ിേ ാി. ഏ[ീാോ േm, A
=Jിെ- F%ി, )ി ി[h (ിB F¯ം
െ- F lാ\െ> 0ി, െ< െLാ[6ാോ0:

43

ീ െ >[ി േെ ോX എ A)B.
അV െ ോ6ീ': ഒം ഇ* എ A)B.
അി അV : Aിെ 3ം ഏsdാIം െ
എ A)B.

44

ഏ ാം dാIോ അV : ഇാ, >[ി,ി
ഒ2 `5െ- ൈേAാെ[ ഒ2 െ)ി േം
െAാ എ A)B. അി അV : ീ
െ ആRാLിോ0:  ിെ
06ാിിേ61ി Wം 7ി ഇ)Cിേ ാ
എ േLാ9ി ി6 എ A)B.

45

ecJി, ആാIം േം ാംൊN
jh / െAP. ആRാL Wം )ി
ിHാേ[ിേ[X േAാി.
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എ ാ, േRാ3െ> ൈ ഏ[ീാിേ/, ;
അV അ Fj6ി3ംൊN ിHാേ[ി,
എhംെ ആRാLി F#ാി ഔ>ി.

ഏ[ീാ െ^ൊെ63ം അV [
dാ/ാെ3ം ാ!ൊN ൊ
ിൊെ63ം ആRാL ഈേെL[ിോ0
A)B.

12

#Jിെ- േI5ം ഒ2 ീ; ീി\ം േRാ
ഇ*ാി2; ീ3െ> േI5ം ാ9ാJി, ഒ2
iØ4ം ഉ1ാി.

13

ഏ[ീാ അZ േ7ി' െ- ൊN F¯ം
§>ി )h  ®RാF¯hി: ഏ[ീാേ,
ഇിെ> ിX എ_ ാം എ ോിX ഒ2
I½ം അV േ'.

14

അി അV : ൈCെ> ൈാ
േRാേX േ1ി ǌാV %െ
:·ാSി&ിിX; ിHാേ,6! ിെിെJ ഉേAeി<, ിെ- ാMAീCെ%
ഇ>ി<, ിെ- dാ/ാെ ാ!ൊN ൊ
%B; ǌാV ഒ2JV ാം േI5ി&ിിX;
എിXം അV ീRാി 2hാV
ോX എ A)B.

2

ഈേെL, ഏ[ീാിെ- അ06, ഒ2 Úെ
അ<: ാെ% ഈ േh ǌാV ിെ- ീെ
അി, ഒ2Jെ- ീെേ ാെ[ ആX ി*
എlി, േ/ാ എേ ാ0 6ം അ9ിം
ൊ)ാെ7 എ A)ി<.

3

അV |െ ' എsേ  ീെe6ാി
)െ ' െkെX!െ 7 േL-േILി, െ
അിെ> െ- Lാ[6ാെ ാി ി<.

15

ാോ 2ിി, ഒ2 ിെJ  ി െ ഒ2
Ýെ&>ി3െ> c[ി, ഇ2 ി ാV ഇÊി<;
ഇേ ാ! ി, േRാേ, എെ- dാcെ
എ0hൊേGcേ; ǌാV എെAിാ6/ാെ6ാ! **േ*ാ എ A)B.

േRാ അോ0 അ2%ിെ&^െെS ാ[ : ീ
)െ ' േmെI6ിെ- 2ി ിാി
>Cിേ ാ; ീ എhേ#ാ! Rാേ[ിെ
അാി ാാാി' അ|ിേ5ം െ.

16

ിംIി3െ> ാ േkിെ ിHാേ[ി
ാാാി' അ|ിേ5ം െേ?cം; ആേL[ െേRാ[ി,ിG ാ±ാJിെ- ാ
എ[ീIെ ിX Aം dാാി'
അ|ിേ5ം െ3ം േcം.

17

Rാേ[ിെ- ാ%ി െyിേ ാ( െ േk
ൊം; േkിെ- ാ%ി െyിേ ാ( െ
എ[ീIാ ൊം.

18

എ ാ, Lാ[ി >CാJ F lാ\ം അെ
¬ംLം െ?ാJ ാ3FGാി ആെ
ഏ ാിംേAെ ǌാV ിHാേ[ി,
േI5ി ി&ിിX.

19

അCെ അV അിെ>ി A)െ '
ാ±ാJിെ- ാ എ[ീIെ െ1Jി;
അV A»N ഏ ാ% 7ി ഉ
◌ി<ൊ1ി2; A»1ാേJിോ0െ>
ാV േ ആി2; ഏ[ീാ അെഅിെ െ െ-  അെ- േ, ഇ'.

4

5

6

7

അCെ അV Ýെ&>ി3െ> c[ി,
ി>)േ#ാ! െAെ7 ഒ2 ÚV അെ 7ി
അോ0: എsേ  ി എ A)B.
അV ഉc ോ6ിേ ാ! [ിേ/,¬7
ഒ2 അ>3ം ഒ2 Z2Jി െGം െ[6,
ഇിX Z N; അV ി(>ി< Aിെ 3ം
ി>)Cി.
േRാ3െ> ÚV 1ാം dാIം  അെ
7ി: എsേ  ി; ിX Úാ െ
ാ`1േ*ാ എ A)B.

8

അV എsേ  ി(>ി<; ആ ആRാJിെL[ംൊN ാ{Z A\ം ാ{Z ാം
ൈJിെ- A=ാ േRാേേLാ%ം >.

9

അിെ> അV ഒ2 ®Rി, > ാAാh;
അേ ാ! അ േRാ3െ> അ2% ാ01ാി,
അോ0: ഏ[ീാേ, ഇിെ> ിX എ_
ാം എ ോി<.

20

അി അV : ൈCെ> ൈാ
േRാേX േ1ി ǌാV %െ
:·ാSി&ിിX; ിHാേ,6! ിെിെJ ഉേAeി< ിെ- ാMAീCെ% ഇ>ി<
ിെ- dാ/ാെ ാ!ൊN ൊ%B;
ǌാV ഒ2JV ാം േI5ി&ിിX; അ
എിXം ീRാി 2hാV ോX എ
A)B.

അV ാ%െ ി' ഏ[ീാിെ- Aി ാെ[
ഔ>ി: ǌാV എെ- അ െ3ം അmെ3ം
¬ംLി< ൊGെ7; അിെ-േI5ം ǌാV ിെAി ാെ[ ാം എ A)B. അി അV :
േAാി ി; എ ാ, ǌാV ിX എ_
െ^ിിX എേ ാ6 എ A)B.

21

അCെ അV അെ ി' െ ഒ2 ഏ
ാ%െ Aി>ി< അjh ാ%3െ> േ6ാൊN
ാംം Aാം െP Jി ൊ0h; അ
ി; Aിെ അV എsേ  ഏ[ീാിെAി ാെ[ െ അ :;5ാ^ീ.

10

11

ീ )h  A=Jി, േRാ3െ>
F#ാെ ി,6 എ അV {ി<. അേ ാ!
ഇാ േRാ >േAാ(; I¢ി3G ഒ2
ൊ0lാ േRാ3െ> F#ി, A=Cെ% ീ)ി
Aാ)െ% h; എ ാ, ാyി, േRാ
ഇ*ാി2; ാyിെ- േI5ം ഒ2 #ം ഉ1ാി;
#Jി\ം േRാ ഇ*ാി2.
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1

അാംാാാ െLV -R െ- ൈെJ
ഒെ63ം ഒ ി<7ി; അോ0െ> F hN
ാാ6/ാ2ം (ിം WCം ഉ1ാി2;
അV )െ ' Iെ ിോ9ി<
അിെ- േെ 3ം െP.
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അV ിHാേ,ാാാ ആRാLിെഅ06, A7cJിേ[X Ú/ാെ അ<
അോ0:

3

ിെ- െGി3ം െAാം എിXGZ; ിെൌEേ)ി |ാാ2ം /ാ2ം
എിXG എ ിCെ െLV -R A)3
എ A)ി<.

4

5

6

7

അി ിHാേ,ാാ: എെ- ാാ
ാാേ, ീ A)nZേAാെ[ ǌാ`ം
എിXGൊെ63ം ിXGZ േ എ
jA>ി A)n<.
Ú/ാ ീNം : െLV -R ഇdാം
A)3: ിെ- െGി3ം െAാം ിെ|ാാെ3ം ിെ- /ാെ3ം എിX
േcെ ǌാV A)n<േ*ാ;
ാെ% ഈ േh ǌാV എെ- ./ാെ ിെഅ06, അXം; അ ിെ- അ3ം ിെ./ാ2െ> ീ0ം േIാ9െP ിX
ഇzFGൊെ63ം ൈ6[ാ6ി ൊNേAാ2ം
എ A)B.
അേ ാ! ിHാേ,ാാ േIhG
എ*ാ§ /ാെ3ം 2Jി: അV ോ5ം
|ാിX Z ോ6ി6ാിV ; എെ|ാാെ3ം /ാെ3ം എെ- െGി3ം
െAാം, അV ആ%< ോി<; എ ാ, ǌാV
ിോ9ി&ി* എ A)B.

8

എ*ാ§ /ാ2ം [ം അോ0: ീ േ!
62Z, mി63ം അ2Z എ A)B.

9

ആാ, അV െLV -Rിെ- Ú/ാോ0:
ിC! എെ- ാാ ാാിോ0: ീ
ആം അ>ിെ- അ06, A)n&ൊെ63ം
െPൊGാം; എ ാ, ഈ ാം എിX
ൊV  ിി* എ േLാ9ി ിേ6cം എ
A)B. Ú/ാ െ ഈ jA>ി േLാ9ി ി<

10

െLV -R അെ- അ06, ആ%<:
എേ ാ0െ>3G എ*ാ A>çJിം ൈ
ഔോ Aി>ിാ2ാV Iിെ[ െAാ>ി
ിാ(െlി, േ/ാ എേ ാ0 6ം
അ9ിം െ?േ7 എ A)ി<.

11

അി ിHാേ,ാാ: ാ! അെX
െ' V അ ി<%3 െേ ാെ[
A)2Z എ അോ0 A)ിV എ
ഉJം A)B.

12

എ ാ, അ`ം ാാ6/ാ2ം cി S[ി,
(>ി<ൊ1ിിXേ#ാ! ഈ ാX േ7ി' െ./ാോ0: ഒ2Cിെ6ാ!ിV എ {ി<;
അCെ അ A7cJി േെ
3Jിെ ാ2Cി.

13

എ ാ, ഒ2 dാV ിHാേ, ാാാ
ആRാLിെ- അ06, : േRാ ഇdാം
അ2%ിെ&: ഈ RാംെJ ഒെ63ം ീ
Nോ? ǌാV ഇ അിെ ിെ- ?ി,
ഏ{ിXം; ǌാV േRാ എ ീ അ)ി3ം എ
A)B.

േ ം

28
14

ആെെ6ാN എ ആRാL ോി&ി അV
: േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാെെ6ാN എ
േRാ അ2%ിെ& എ A)B. ആ A>
Z>േCcം എ ോി&ി: ീ േ എ
അV ഉJം A)B.

15

അV േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാെ എി
ോ6ി; അ ഇ2ÂyിF JിNേAാി2.
അ2െ>േI5ം അV ിHാേ,6െ>
A>çെJൊെ63ം എി ഏ ാിം േA
എ N.

16

അ ഉ&h )െ '; എ ാ, െLV -R
ിX Zcാി2 F JിN
ാാ6/ാോ0െ> cി S[ി,
(>ി<Jാി2.

17

േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാ ആം )െ ';
െLV -R ആ%< അേ45ി&ാെ) Iി,
ി ആ! 2െ1 അ)ിി7ി.

18

അേ ാ! അV : അ ാ9ാJി
2െ lി\ം അെ ീോെ> Aി>ി ിV ; അ
3Jി 2െ lി\ം അെ ീോെ>
Aി>ി ിV എ {ി<.

19

A7cJി,ി )െ ' ോ,
േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാ2ം അെ Z>
േAാ ൈം ആി2.

20

അ ഔോ2JV ാSാെ- േെ 2 െ
ൊ; അാ ഔ>ിേ ാി; ിHാേ,
അെ Aി_>; അാം ാാാ െLV -R
(ി)h )ി (ിേ&ോ0െ>
ാ>ിേ ാി.

21

Aിെ ിHാേ,ാാ )െ ' (ിെ%3ം
WCെ%3ം Aി>ി<; അാെ ിാി
ോ{ി<%B.

22

അിെ- േI5ം ആ dാV ിHാേ,
ാാിെ- അ06, െ അോ0: ൈ9െ '
െ ീ െ Z 2ിെ6ാ!; ഇിെJ
ആ1ി, അാംാാ ിെ- േെ )െ '2ം
എ A)B.

23

അാംാാിോ0 അെ- ./ാ A)nZ:
അ2െ> േ/ാ A=േ/ാാ(.
അZൊ1െ അ െm ോ{ി&Z;
ിി,െ< അോ0 3ം െ^ാ, ാം
അെ ോ{ിXം.

24

അZൊN ീ ഒ2 ാം െേ?cം: ആ
ാാ6/ാെ അെ- ¨ാhി ാyി
അXം Aം േIാ9ിAിാെ ിിേ6cം.

25

Aിെ ിX zാേÆാ ൈJി
ാോ2 ൈെJ3ം (ി െ>X
ാ (ി >െ3ം WC!X ാ
WCെ%3ം ഒ26ിെ6ാ!; എ ി' ാം
ിി,െ< അോ0 3ം െ; ാം
അെ ോ{ിXം ിÖം. അV അ2െ>
ാX േ' അCെ േ െP.

26

Aിെy ആ1ി, െLV -R അാെ
എിോ6ി ിHാേ[ിോ0 3ംൊV
അേ±6ി )െ '.

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

ാാാാ : ഒ
27

28

ാം

ം.

ിHാേ[െ3ം എിോ6ി; അ
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Aി>ി&>6ി A7cCെ% ǌാV >6ിJാം;
എെ- അ V Iി, ഉ1ാ6ിZ േAാെ[ ീ
േmെI6ി, ിX െ2ീWിെ%
ഉ1ാ6ിെ6ാ! എ A)B. അി
ആRാL: ഈ ഉ>#>ിിേ/, ǌാV ിെ
ി76ാം എ A)B. അCെ അV
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അെ- ീം ിെ- ം അെ- Jിം
AാിിXം എ A)B.

43
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ീോെ>ി*; ി<േAാി എ A)B.
ാേLാJ ി< എ േ7േ ാ! ആRാL
എsേ  ിെHേ[ാ ാേLാJിെFSിിേJാ7ം ൈIാXാV അിേ>X
േAാി.
എ ാ, േRാ3െ> അ2% ാ0 ിILാ
ഏ[ീാി1ാെെS ാ[ :

22

1

അാFം ിHാേ\ം § ം¥ം mി,
3ം >ാെ Aാh.

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

ാാാാ : ഒ

ാം

ം.

2

§ ാം ആ1ിേ[ാ െkാാാാ
െേRാIാ±ാJ ിHാേ,ാാിെഅ06, െ.

3

ിHാേ,ാാ െ- ./ാോ0:
Mിെ[ാിെ[ ാോJ FXGെ ിC!
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അV A)B.

29

അCെ ിHാേ,ാാം െkാാാാ
െേRാIാ±ാhം Mിെ[ാിെ[ ാോJിേ[X
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ി ൊNേAാ; ǌാV ിാി
F)ിേyിിX എ A)B.
അ A> ിാി ീ ZൊN ാാ
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ാ+െ=ിോ അ:(?ാ േ>ാി?ാ1
അ7AC? ഇCിിOം ീ 5ിിി7A
Jിി+ി; ഇ5Kാെ ിPാി ി7ം
എ; ോ അ:(ിെQ; എ; അോ
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ഏീാ$ അോ : ീ ഇിെ* ാി"ൊL
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ഔോ:O1 ഔോ  ഇe ിOി
ീ:5$െ(Hാം അെ*" HpjKെ(Hാം
\5ി"(V; ീേെOി+ ാം അ
അിെ'  അKെ േA ിേJ". എAാ+
ിhUാ അിെ (V ി?ി"(V.

26
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െോാnാOിെ' \9ം ǌാ1 ആിിH
എ^ി+ ǌാ1 ിെA ോ7ോ *ാjിUോ
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◌ാ@േOാെ*ൊെU)ം ǌKL7 േ ി
:ിേHാ? ി7 േ ി എR െ>േ%hം?
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Mോcിാി അെ ിe 5െ?eേ/ാി.

13

14

15

16

17

എAാ+ അെ' 3ാ അ _ ; അോ :
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ി7ം എ; ോ അ:(ിെQ; എ;
/5V.
ാാി; ൈOാK+ ൊ 7A
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ാാ$ ാേിോ : ഒ: ~ാം
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ീി?ി"ൊ O 1 ഇ1 േA എ;
/5V.
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അKിെ എോ െm)െ* േYിാേOാ
ഇ;െ !ി"ി7;; ആ ാ_ േA
ിÂ)ം !ി".

23
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എAാ+ അാ ോാിെ \5ിേ@ി".
അാംാാാ ാേിോ f )Oി+
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െmാാാാ െോാിെ' 1
അാ$ ിെേി+ അെ ാºാ1
െ>Aി:;.

േ

10

9

ം

1

എീാgാ>1 ഒ: gാ>ിെ ി(ി"
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H5ി+ അെ അ*Uംെ>z.

29
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ീJിെ' (Oി^+െ" ൊ;; അി+
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േe ോ)െ* ആOി+ Oിെ'
അ U+ ;.
ആ>ാgാം Ôhിെ' അിെ ാാ$ം
ാാിെ' അ U+ gÉU3ാ:ം ാ(Uാ:ം
ി7ACം േെO ം ഉHി" ാ(ം
ഊCACം  ിe അvാ Xം ീ5ി: േ´ാം,
േ´ാം എ; /5V.
അേ?ാL െോാാ ോി1
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ോേ7 ഇാ)fC െ>z.

3

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

4
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4

/hിെ>QA7ം ാം അC ൊ 7ം;
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/*¼െO)ം േി?ിിH; അാംാാ$
അെ ി?ി" െിU(Oിെ െ/ാ*ിേ/ാെ
ആUിി:;.

8
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ോാിെ' 3ാ !ി" ,eെe
ിHാിേ7 േ/ാMA sിUf
ിേHാ¸Oി+ െ" അെ ൊ;.
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അെ' /ിാU3ാോ ,െ* അെ അ*Uം
െ>z; അെ' ാ അാ$ അ; /ം
ാാാoീ;.

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..

ാാാാ : 

ാം

ം.

12
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ാാാ ോാ അെ' അ U+ െ>;
അെ' \9Oി3ീെ MിV V; എെ'
/ിാേ, എെ' /ിാേ, ിാേിെ' േ:ം
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അാ$ എA െmാാാിെ ിാേ+
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ോാിെ' ാ ൊോൊം\9ാqം
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ൊോൊം ിാേ+ാാU3ാാ െ'
/ിാU3ാെേ?ാെ ി´gാ/ി"; അെ'
ാ െ9%ാ$ അ; /ം ാാാി.

14
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ൊോൊിെ' /ാ/Kെ( ിeാ5ിിH.

10

ാേിെ' ാ Øം അെ' േെ
,eെe ാUി Oിെ' \[ി+െ" അെ
െJിെUാ; അ;/ം ാാാി.

11

െ9%ാിെ' Ef pOാqKL ിാേ+
ാാU3ാ:െ* pOാq
Oി+
എDിിി7;േHാ.

12
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െ>oൊെU)ം ിാേ+ാാU3ാ:െ*
pOാq
Oി+ എDിിി7;േHാ.

േ

18

ം

22

െേം െ' /ിാU3ാെേ?ാെ ി´gാ/ി";
അെ' ാ െ/Uാ$ അ; /ം
ാാാി.

23

െmാാാാ അ%ാിെ' അ[ാം
ആ ി+ െേിെ' ാ െ/Uാ$
ിാേി; ാാാി %ി+ i
ം!ം ാ..

24
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ൊOിെ' ാ ൊോൊിെ'
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ൊJിെ അ)െ* േ+ി; ീUി;
ാÃU*ിെ)ം അിെ' ീെs ിA
ാÃUാ(y5_ി; ഇ5Uി ഒ: ß(Oിേ3+
െ".

18

ആOി^+ ഉ ാUിി:A O ാാ$ം
ാാി; gേി?ാbf 5െO *)ം
അÛാാിെ ി>ാി" ോ)െ*
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4
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ാ+Uാ:െ* േcാ ം\+ ഉ5yf /Jhംെ
KWെ* എHാ/JhK(ിം ÇാcിിL
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Õ/ം ാJി ോെ ോ/ി?ി?ാ1 Uം
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ആാ+ ോ ിാേ+qിെ
\Dbം fി അെ ാáി, ൊfി A:െ*
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അെെUാi ിോ: /ാ/ം െ>%ി".

22

അKെ ിാേ+UL ൊോൊം െ>o
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gാ>3ാാ െ' ാ3ാ:ം \9ാqം
അ:(ിെogാം ഒ ി+ ിാേിെ െ'
AിYിി+ ി; ീUിU(V. ഇKെ
ിാേ+ tേം ിe അÛിേ7
േ/ാേ ി;; ഇ;െ അിെ* ഇി7;.

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..

ാാാാ : 

ാം

ം.

24

അÛ ാാ$ ാേ , ,vാ, അ , ാO,
െn ീം എAിി*K(ി+ി; ആWെ(
:Oി ിാേ+UL7 /ം 
%ാ/JhK(ി+ /ാ?ി"; അ 
%ൈാUി അിെ' /JhK(ി+ /ാ_.

25

അ അിെ* /ാ?ാ1 C*Kിേ?ാL
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േA െ>Q;; ോെ kി7AിH; KWെ*
tq>JKെ()ം ാuിYിെ()ം ആെJ,
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െ>ിൊ U:C.

33

ാിWെ* േ3ാ ആെ^ിം െ' േെO
അÛാാിെ' %ി+ി; ി ിിeേ ാ?

34

ാOിെ)ം അ?ാിെ)ം േ3ാ എിെ*?
െn ീിെ)ം േിെ)ം ഇ ിേ)ം
േ3ാ എിെ*? %െ അ എെ'
%ി+ി; ി ിിeേ ാ?

35

19

ാം
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36

എAാ+ ം ി ാി:; അോ ഒ;ം
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ആOി+ െ>; ോ)െ* AിYിി+
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jിchം ീോ1 / Oി+ി;ം
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അCൊi ോ അÛാാിെ75ി"
ഇgാം അ:(ിെQ;: അ1 ഈ
cOിേ7 ിിH; ഒ: അª അിെ*
എlിH. അിെ' േെ /ി>ോ ,െ*
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\േ[ാ* േ/ാേhോ? /_ /*ി /ിേAാUം
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അാാിെ' L ആി:;.

2

അ1 ോേ7 gാാ)fC െ>z; െ'
/ിാാ ാീിെ' sിിൊെU)ം
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േ>ാിേU ാ; അ ിtാOിേ3േHാ
gOി7AC.

8
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ഉ¿)െ* ോJOിെ അെ' H5ി+ അെ
അ*Uംെ>z. അെ' ാ ോീാ$
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െ>lൊi ǌാbം ിെ' അേ/j േJിി7;
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ോാ:െ* േ(Ýിംാ െോി;ം
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േേvി+ ഉ ാUിി:A ാc/ീÓ$ം
Çാcിി)ം അ1 ഇ*ി"(V; Çാcിി
അ1 re െ/ാ*ിാUി, അോgി)ം
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ീUിU(V േേvി+ അ1
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/ം ാാാUി; അെ' േ/ െോാUീം
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ിേ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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ിെUീാ$ ാ¾C*Kിേ?ാL അ;
ഇ:/െOാ; ¿ാി:;; അ1 /ിൊ;
ം!ം െÀേി+ ാ.; അെ'
അെ~7 d+ എ; േ/; അL
ിÂUാാ ിൊിെ' L ആി:;.
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െോാUീം െ>oCേ/ാെ ഒെU)ം അ1
ോേ7 അിാ)fC െ>z.
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ോ)െ* ോ/ം േ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 േ/ാി.

27

െ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"
േ/ാ;.

30

അെ' അോpOിോ, ാാ$ അ; അെ'
hിംെ അെ' ീാൊെU)ം
ിpOി7 ിംgി)f ഔി
ൊ _േ/ാ;.

31

േ

ം
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ആാം, േ, ഏോ,
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ോ, അെ)േ , ി)ാം, ി`ാ, bാ,
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ോ , േ , ാേ,
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3

ോ, െ!േ, ാെ, ോ,

cാ, , ോ, െ(, ാ"ീd, ോ; ഇി`ാേിെ$ %&ാ.
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4

േം, ാം, ാെ". ാെ"ിെ$

5

േ'ാെ, ാേ'ാ', ാാി, ാാ , ()ാ*

അ_ാാിെ$ െ8ാeിാ െ(4െ5
%&ാ: ി6ാ , ൊYാ , ോ , ിാ ,
ി)ാ, f എ ിെ അS gി9.
ോYാെ$ %&ാ: െ)ാ, ൊ .

േെ, ീാ. േ'ാെിെ$ %&ാ:
അേ, ീ", ോ'-.ാ.
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6

ിാെ$ %&ാ: ഏ"ാ, ഏെ", ോ,
അ)ീാ, എ*ാാ; ഇെ[ാ;ം െ(4െ5
%&ാ.

7

ാാെ$ %&ാ: എീാ, -ീ, ിീം,
ോാീം.

34

അ_ാാം ിാJിെ 7ി8ി9.
ിാJിെ$ %&ാ- ഏാ, ി1ാേ .

%&ാ: 0, ി1ീം, 2, ാ .

35

0ിെ$ %&ാ: െ)ാ, ീാ, )ാ, ാ,
െ)3ാ. 4െ5 %&ാ: െ)ാ, ൊ .

ഏാിെ$ %&ാ: എീ"ാ, െ]േ ,
െ], ാം, ോ.

36

0 ിേ6ാിെ 7ി8ി9. അ :ിി*
ആെ ീാി;<.

എീ"ാിെ$ %&ാ: ോ , ഔാ,
െ"ീ, 'Pാം, െ, ിhാ, അാേ.

37

െ]േിെ$
ിcാ.

38

േീിെ$ %&ാ: ോാ , ോ)ാ ,
ിെ)ോ , അാ, ീോ , ഏെ, ീാ .

39

ോാെ$ %&ാ: ോി, ോാം; ിhാ
ോാെ$ ോി ആി;<.

40

ോ)ാിെ$ %&ാ: അീാ , ാ,
ഏ)ാ , െ"ി, ഔാം. ിേ)ോെ$ %&ാ:
അjാ, അാ.

41

അ4െ5 %&ാ: ീോ . ീോെ$ %&ാ:
6ാ , എ)ാ , ി%ാ , ൊ .

42

ഏെിെ$ %&ാ: )ി*ാ , ാാ ,
ാJാ . ീാെ$ %&ാ: ഊ, അാ .

43

ി1ാേ*JെO ാ7ാk ാlംmെa
ഏോംേn ാo ാ7ാJ&ാ- ആെ
െ)ോിെ$ ാ േ); അെ$
?eoി< ി ാ)ാ എ< േ?.

8
9

10

ാിെ$

%&ാ:

11

ി1ീോ: =ീം, അാീം, ൊ)ീം,

12

>ീം, ?@ീം, Aീം,--ഇി* ി<
െ"ി- ഉEി9--േFാീം എ ിെ
7ി8ി9.

13

ാ െ$ ആ7ാാ ീോ ,

14

േ, െGി, അോി,

15

'ി-Hി, ിIി, അ-Jി, ീി, അ-Iാി,

16

ൊി, ാി എ

ിെ 7ി8ി9.

17

േിെ$ %&ാ: ഏാം, അK, അ-8L, =,
അാം, ഊ, NO , േ'െP, േെ.

18

അ-8L േിെ 7ി8ി9; േ
ഏെ)ിെ 7ി8ി9.

19

ഏെ)ി< R %&ാ- 7ി9; ഒ;<
േ?െ' എ< േ?; അെ$ ാാി;<
:ാിS ?ിിTേ?ാU; അെ$
ോ< ൊVാ എ< േ?.

20

ൊVാോ: അേWാാ,േെ", .ാെ,

21

, 22 ാ, ോാം, ഊാ , ിYOാ, എ)ാ ,

23

അ)ീാേ , െ)ാ, ഔ"ീ, ീാ,
ോ)ാ) എ ിെ 7ി8ി9; ഇെ[ാ;ം
ൊVാെ$ %&ാ.

24

, 25 േം, അ-8L, േ, ഏെ), േ?െ',

26

െ], െ^', ാോ, േ, അ_ാം;

27

ഇ േ

28

അ_ാാിെ$

29

അ;െ5 ം?ാaാിU: ി`ാേിെ$
ആ7ാ െ)ാോ,

അ_ാാം.

%&ാ: , േi, .ാ,

ാ :

44

േ) ിpേdം െ)ാ1Jാാ േിെ$
 ോ)ാ) അ< ?ം ാ7ാാി.

45

ോ)ാ) ിpേdം ോേJാാ
Nാം അ< ?ം ാ7ാാി.

46

Nാം ിpേdം )ിെ$   അ<
?ം ാ7ാാി; അ ോാ) :ിി*
ിാെ ോqി9; അെ$ ?eoി< അീ
എ< േ?.

47

 ിpേdം േ1JJാാ Oാഅ<
?ം ാ7ാാി.

48

Oാ ിpേdം ീീnr െോേ)ാ
?eoJാാ ൌ* അ< ?ം ാ7ാാി.

49

ൌ* ിpേdം അYേ)ാിെ$  )ാ*
ാാ അ< ?ം ാ7ാാി.

%&ാ: ിാ, ി`ാേ .
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)ാ*ാാ ിpേdം  അ< ?ം
ാ7ാാി. അെ$ ?eoി< ?ാീ എ<ം
tാെu െേേ)* എ<ം േ?. അS
ോാ)ിെ$ Oാ േ%ിെ$ Oാി;<.

51

vം ി9. ഏോ gwJ&ാാിU: ിhാ gw,
അാgw, െേP gw,

52

ഒൊീ)ാാgw, ഏാ gw,

53

?ീോ gw, െxw, ോ gw,

54

ി)ാ-gw, yീേ*gw, ഈാംgw; ഇേ%
ഏോgwJ&ാ.

1

ി1ാേിെ$ %&ാാിU: ^േ) ,
ിെോ , േി, െNാ,

2

ിcാ3ാ, െG= , ാ , ോേ",
െ)ാീ , Fാി, 'ാ, ആേ.

3

െN4െ5 %&ാ: ഏ, ഔാ , ോ; ഇ{;ം ാ|ീാ )fി*ി<
അ< 7ി9. െN4െ5 ആ7ാാ ഏോേu അി}ാി; UൊR അ
അെ ൊ<.

േ ം

2
18

െേ1ാെ$  ാേ) െ$ tാാ
അ)ിം െീോിം JെO 7ി8ി9.
അെ5 %&ാ: േെ, ോ)ാ), അ-ോ .

19

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

20

N- ഊിെ 7ി8ി9; ഊി െ)േിെ
7ി8ി9.

21

അിെ$ േdം െേ1ാ 'ിൊിെ$
അ8ാ ാ3ീിെ$ െ5 അJ* െ<
അെO ിാം െേ8ാS അ< അ?U
cാി;<. അS അ< െ)ിെ
gി9.

22

െ) ാീിെ 7ി8ി9; അ< 'ിൊ
േn ഇ;?ി{< ?eoം ഉാി;<.

23

എ ാ* െ'f;ം അാmം ാീിെ$
?eoെO4ം ൊിെ4ം അിെ$
ാെO4ം ഇെ അ?U ?eoം അ;െ5
jി*ി< ?ി5ി9. ഇെ[ാ;ം 'ിൊിെ$
അ8ാ ാ3ിിെ$ %&ാാി;<.

24

െേ1ാ ാെ)-എാി*െ9
ിpേdം െേ1ാ tാ അ)ീാ അ<
െേJാ4െ5 അ8ാ അNിെ gി9.

4

അെ$ ;S ാാ- അ< േ?െcിെ4ം
േിെ4ം gി9. െN4െ5 %&ാആെ അ~ േ?.

25

െേ1ാെ$ ആ7ാാ െേിെ$
%&ാ: ആ7ാ ാം, Gാ, ഔെ ,
ഔെം, അിാk.

5

േ?െcിെ$

26

6

േിെ$ %&ാ: ി6ി, ഏPാ , ോ ,
*േJാ , ാാ; ഇെ അ~േ?.

െേി< ൊ; tാ ഉാി;<;
അSu അാാ എ< േ?; അS ഔാിെ$
അ..

27

െേിെ$ ആ7ാാ ാിെ$
, ാീ , ഏെJ.

28

ഔാിെ$ %&ാ: .ാി ാാ. .ാി4െ5
%&ാ: ാാ), അ)ിf.

29

ാം അ.ീാാ)ിെ 7ി8ി9; അ.ീാാ)
െNാJSu gwാ ോെ 7ി8ി9.

അ)ിfിെ$ tാെu അ)ീീ* എ< േ?;
അS അ< അ)ാെ4ം ോീിെ4ം
gി9.

30

ോ Wെ 7ി8ി9; Wാ േ)ാിെ
7ി8ി9.

ാാ)ിെ$ %&ാ: േെ, അ8ീം; എ
േെ JOി[ാെ ി9.

31

േ)ാ ഔേ)ിെ 7ി8ി9; ഔേ)
ി ാിെ 7ി8ി9.

അ8ീിെ$ %&ാ: ിി. ിി4െ5
ോ . ോെ$ %&ാ:

32

അOീം. .ാി4െ5 ോാ ാ4െ5
%&ാ: േെP, ോാPാ ; എ ാ* േെPJOി[ാെ ി9.

33

ോാPാെ$ %&ാ: േ?െ, ാാ. ഇെ*െിെ$ %&ാ.

7

8

10

11

12

%&ാ: െേ1ാ , ാ{ .

-.ി4െ5 %&ാ: ?Pാ-8ിി*
അംെ ി1ാേിെ }ിാJി
ആ3ാ േ .
ഏPാെ$ %&ാ: അ-jാk. െേ1ാ< 7ിp
%&ാ: െേ , ാം, െ=)ാി.

%&ാ:

ാ*

%&ാ:

13

ി ാി െ$ ആ7ാ എിാ)ിെ4ം
ാ അ)ിാാ)ിെ4ം { ാ

14

ിെേ4ം ാാ Pേിെ4ം

15

അാ ാിെ4ം ആiാ ഔെിെ4ം
ഏാ ാീിെ4ം 7ി8ി9.

34

16

അ;െ5 ോിാ- െ^4ം അ)ീ'ിം
ആി;<. െ^4െ5 %&ാ: അ)ീാി,
ോാ), അാേ ; ഇെ {<േ?.

ോ< %ിാ[ാെ %&ാ- ഇ[ാി;<.
ോ< ി1ീാ ഒ;  ഉാി;<;
അ< -ാ എ< േ?.

35

ോ െ$ െO െ$ ാ -െu
tാാി ൊn; അS അ< അാിെ
gി9.

36

അാി ാPാെ 7ി8ി9; ാPാ ാ)ാിെ
7ി8ി9.

17

അ)ീ'ി* അാെ gി9. അാ4െ5
അ8 ിാോ േെP- ആി;<.
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37

ാ)ാ എ"Oാിെ 7ി8ി9;

38

എ"Oാ* ഔേ)ിെ 7ി8ി9; ഔേ)
െNിെ 7ി8ി9; െN അ-jാെ
7ി8ി9;

േ ം

3

3

1

െേ_ാി*െ9 ാീി< 7ിp
%&ാാിU: ിെ1േ*Jാിാ
അീോാം gിp അേhാ ആ 7ാ ;
-േ.*Jാിാ അ)ി'ി* gിp
ാീേ* ാ ;

2

െ'f- ാ7ാാ *ാി4െ5 Oാ 34െ5
 അ)ാോം { ാ ; Hീിെ$ 
അോീാk ാാ ;

39

അ-jാk േെിെ 7ി8ി9; േെ
എൊെ 7ി8ി9;

40

എൊാ ിാിെ 7ി8ി9; ിാി
ിെ 7ി8ി9;

41

ം െJാെ 7ി8ി9; െJാk
എീാെ 7ി8ി9.

3

െേിെ$ ോാ ാേ)ിെ$
%&ാ: അെ$ ആ7ാം ീ"ിെ$
അ8ാ ോ; െേ_ാെ$ അ8ാ
ാേ4െ5 %&ാ;ം.

അ)ീാ* gിp െ"ാk അാ ;
അെ$ tാ എ'Oാ gിp ിെ¡Pാം
ആiാ .

4

ഈ ആേ?;ം അ< െേ_ാി*െ9 7ി9;
അിെ5 അ ഏl ം¢kം ആ ാkം
ാ£; െ^േീ* അ m8ി{<
ം¢ം ാ£.

5

െ^േി*െ9 അ< 7ിpാിU:
അ.ീേിെ$ Oാ )-f gിp
ിോ, ോ)ാ), ാPാ ,

6

ോോ എ
എീാാ,

7

എീേ"െ, ോ', േെ"', ാ"ീാ,

8

എീാാ, എാാ എീേ"െ എ
േ?;ം.

9

െ8ാeിെ5 %&ാൊിെ ാീി
%&ാൊെJ4ം ഇേ%. ാാ- അ;െ5
ോി ആി;<.

42

43

െേ_ാെ$
ോ.

44

ോ ൊ-െJാിെ$ അ8ാ ിെ
7ി8ി9; േെJം .ാിെ 7ി8ി9.

45

.ാി4െ5  ാോ . ാോ
െ)-iിെ$ അ8ാി;<.

46

ാേ)ിെ$ െ8ാeിാ ഏ"ാാാെ4ം
ോെ4ം 'ാേിെ4ം gി9; ാാ
'ാേിെ 7ി8ി9.

47

%&ാ: ോ,  േെJം,

ാ4െ5 %&ാ: േെ'ം, ോPാം, േ'ാ ,
േ?െ, ഏ"ാ, ".

ീ ാേ?;ം ി)ാ,

ീ ഒaU

48

ാേ)ിെ$ െ8ാeിാ 3ാ േെ)ിെ4ം
ി-െ4ം gി9.

49

അS  4െ5 അ8ാ ",
Yേ)4െ54ം 'ിെ)4െ54ം അ8ാ ൊ
എ ിെ4ം gി9; ാേ)ിെ$ S അാ
ആി;<. ഇേ%ാ ാേ)ിെ$ %&ാ.

10

ോോെ$  െെ)ാം; അെ$ 
അ)ീാk; അെ$  ആാ;

11

അെ$  െോാ"ാ; അെ$ 
ോാം; അെ$  അാk;

50

എാ4െ5 ആ7ാാ Nിെ$ %&ാ:
ി-j-ൊീിെ$ അ8ാ ോ)ാ ,

12

51

േ)േOെിെ$ അ8ാ Wാ,
േ)-'ാേിെ$ അ8ാ ാേ".

അെ$  ോാ; അെ$  അാk;
അെ$  അ-jാk. അെ$  ോPാം;
അെ$  ആാ;

13

അെ$  ി¤ീാk; അെ$  െ ;

52

ി-j-ൊീിെ$ അ8ാ ോ)ാി<
%&ാ- ഉാി;<: ാോേ,
െോിെ$ ?ാി.

14

അെ$  ആോ ; അെ$ 
ോീാk.

15

ോീാിെ$ %&ാ: ആ7ാ
ോാാ ; ാ െോാJീം; {
ിെJിാk; ാാ ം.

53

ി-j-ൊീിെ$ OാിU: ി%ീ,
2, fാ, ിാ; ഇി*ി<
ൊാ;ം എാോ;ം ഉEി9.

54

W4െ5 %&ാ: േ)േOെം, െോ"ാ,
അേ%ാ-േ)-ോാ), ാി*
?ാി ൊ-j.

55

േി* ?ാ-n  ാ|&ാ;െ5
OാിU: ിാ, ിൊ, 3ാ;
ഇ- േ3ാ) ിെ$ അ8ാ
ാി*ി<Eിp ോ<.

ാ

16

െോാJീിെ$ %&ാ: അെ$ 
െെ3ാാk; അെ$  ിെJിാk.

17

)¥ാ െെ3ാാിെ$
 െ¦ീേ ,

18

*Jീാം, െ?ാാk, െc, െJാk,
ോാാ, െ)ാk.

19

െ?ാാിെ$ JO : െ;ാേ) , ിെി.
െ;ാേ)ിെ$ JO : െ§[ാം, ാk,
അ;െ5 ോി െോീ എ ി;ം

%&ാ: അെ$
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20

f)ാ, ഔെ , േ)െ3ാk, ാk,
])-േെ എ ീ അ~േ?;ം േ .

13

െcിെ$ %&ാ: ഒ«ീേ , ൊാk;
ഒ«ീേിെ$ %&ാ: P.

21

ാിെ$ JO : െ?ാk, െjാk,
െ"ാാിെ$ JO , അ- ാെ$ JO ,
ഔ)ാിെ$ JO , െ3ാിെ$ JO .

14

22

െ3ാിെ$ JO : െjാk; െjാിെ$
JO : ¨, ി'ാ , )ാീ, െ-jാിെ$
JO :

െോോPി ഒെ 7ി8ി9; ൊാk
േ'-ാീിെ$ അ8ാ ോാ)ിെ
7ി8ി9; അ- ൌ8oിJാആി;<േ[ാ.

15

െ²െ 4െ5 ാ ാേ)ിെ$ %&ാ:
ഈ^, ഏാ, ാം; ഏ4െ5 %&ാ: െ.

23

എോോി, ി¤ീാk, അ1ീJാം ഇെ
{<േ?.

16

െേിെ$
അെേ .

24

എോോി4െ5 JO : ോാk,
എാീ), െ?ാാk, അ©), ോാാ ,
ൊാk, അാി ഇെ ഏlേ?.

17

എ14െ5 %&ാ: േെP, േെ, ഏെ",
ാോ എ ിാി;<. അS ി-jാിെ4ം
.െ4ം എെോ4െ5 അ8ാ
ി)ിെ4ം gി9.

18

അെ$ tാാ െNീ െ'ോിെ$
അ8ാ േെിെ4ം ോേ3ാിെ$ അ8ാ
േെ)ിെ4ം ാോ4െ5 അ8ാ
െ©Pീേിെ4ം gി9. ഇാ< േെ
?ിിp "iോെ$ Oാ )ിP4െ5
%&ാ.

19

ിെ$ ോി4ം ോീാിെ$
tാ4ാെ5 %&ാ: '-.ാ
െീ4െ5 അ8ം 3ാാ
എെോ4ം േ .

20

ീോെ$ %&ാ: അേhാ , ി ാ, െ) ാാ , ീോ . ിി4െ5 %&ാ:
ോേ, െ) -ോേ.

21

െN4െ5 ാ േ4െ5 %&ാ:
േ34െ5 അ8ാ ഏ;ം ാേ4െ5 അ8ാ
4ം േ)-അെ)ി* o?5ം െ³
ൈൊി*Jാ;െ5 ം;

22

ോJീmം ോേ)ാിാിം ോാ)ി*
അ´ിാം ഉാി; ോാ, ാാ"
എ ി;ം ാ§)ീ-േെmം േ . ഇ
ാoാS അേ[ാ.

1

െN4െ5 %&ാ: േ?െ, െേ1ാ , .ി, N, ോ) .

2

ോ)ിെ$ ാ ൊാk ിെ
78ി9;  അNാിെ4ം ാിെ4ം
7ി8ി9. ഇ- ോ;െ5 O .

3

ഏാിെ$ അ8ി* ി<Eിp- ഇ:
ിെ1േ , ി`ാ, ി)ാ; അ;െ5
ോിu െcൊേqാി എ< േ?.

4

െ?േ* െ'ോിെ$ അ8ം, ഏെ- N4െ5
അ8ം ആി;<. ഇ- േ)േOെിെ$
അ8ാ എാ4െ5 ആ7ാാ Nിെ$
%&ാ.

5

െേJാ4െ5 അ8ാ അNി< ോ,
ാ എ R tാാ- ഉാി;<.

6

ാ അ< അªcാം, േെ", േി,
ാാി എ ിെ gി9. ഇ4െ5 %&ാ.

7

േ4െ5
എ«ാ .

8

ോ ആ)ിെ4ം ോേ))െ4ം
ാ^ിെ$ ാ അ-േിെ$ െO4ം
7ി8ി9.

23

ഇ- ൊീിം െ'േിം ?ാ-
&ാ- ആി;<; അ- ാ7ാിോ0െ5
അെ$ േ ൊ അിെ5 ?ാ-n.

9

േ െ$ ോ&ാെJാS ഏkം
ാ ആി;<; അെ$ അ.: ǌാ അെ
ോെ5 gി9 എ< ?iT അ<
േ എ< േ?ി.

24

ിെോെ$ %&ാ: െ{േ , ാീ ,
ാീ), േ, ൌ ;

25

അെ$  ം; അെ$  ി)ാം;
അെ$  ി`ാ.

26

ി`4െ5 %&ാ: അെ$  µേ ;
അെ$  ©; അെ$  ിെി;

27

ിെിu ?ിാ %&ാ;ം ആ %ിാ;ം
ഉാി;<; എ¶ിം അെ$ ോ&ാ-uം
അ´ിം JOി[ാ·ാ* അ;െ5 െ[ാം
െNാJേOാOം -¥ിpി[.

28

അ- േ)-േ)ിം

29

ോാിം -fാിം )ി*ിം

30

ഏെിം ോാിം െ)!േിം

10

%&ാ: േെ, െോ,

%&ാ: ീ", ീ"ാ, ീ-jാ,

േ ി1ാേിെ$ ൈോ: ീ എെ
ി¯ാി അി9 എെ$ അിിാാu4ം ിെ$ ൈ എേ ാ0െ5 ഇ;<
അ-ം എിu ാoാി
ീാ°ം എെ ാu4ം ൊ*
ൊrാി;< എ< അേ?Lി9. അ
അേ?Lിpിെ ൈം അ< ±ി.

11

f4െ5 ോാ െ=) െീിെ
7ി8ി9; ഇ എോെ$ അ8 .

12

എോ േ)-ാ"െ4ം ?ാേെ4ം
ഈ-ാാിെ$ അ8ാ െി െ4ം
7ി8ി9. ഇ- േ3ാിാിS ആ<.
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33

ം

ൊ-.ിം ിYOാ'ിം േ)-Jാേ)ാിം -ീിം
േ)-)ിിിം ീിം ?ാ-n. ഇ
ാീിെ$ ാ¸െ അ;െ5 ?eoS
ആി;<.

െNാ െ$ ോ&ാെJാS
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ാ¿4െ5 ിuംെ ാ%െ.

40

അ- }ി4rUം [Uാ േp* െി;
േം ിാkം ¼»4ം ാ´ാkം
ഉrാി;<; അി5െ 2-IിാിS
ാംംJാാി;<.

42

43

1

േ ം

5
2

34

41

5

ാം

േ?-ിം എlിിിu ഇെNാ7ാാ ി¤ീാിെ$ ാn
അിെ5 െ< അ;െ5 05ാെO4ം അിെ5
ഉാി; െ]െ4ം ആÀി9, ഇ<െ
അ-uം ി-µാം ;n4ം അിെ5
െ5 ആeി 0eSu േp* ഉrUൊR
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അീ¨) ാോJിെ 7ി8ി9; ാോY
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 ൊk; അെ$  ൊോ;
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ിോം

59

അ ീ3ാേിെ$  ; അ
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െ5 %&ാോം 0െ5 §Ídിpആെ ാ : ൊ;െ5 %&ാി*
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അോ0െ5 അ;െ5 ംാിgാം
ം)ംം)ാി ൈ'oOാി
അ?ാiാിംേ?;ാി;<; അ-uം
അേtാാ;ം %&ാ;ം ഉാി;<.

5
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അിെ$ ാം, ാാuം അിെ$ ാം,
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െോ"ാ;െ5 ാOി* ?ാ- എ*
Jാ4െ5 ാ

17

ആ4െ5  െ)െ3ാkം ാി*ാ*
Jാ: mം അ©Ëം *ോം അീാം
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അ;െ5 അ´ി?ാി;<; ോ
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ോാPാെ4ം അ)ീാാ)ിെ4ം *
Jീfെ4ം െeിെJാ<.

3
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tൊെJ4ം ഒ;ി9 ി9.

7

അ- ഔ5ിേ8ാി; ൌം Jം ി9 എ<
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ോാ) േീ-n.

9
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ിേി9 ഒി9:

19

20
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അ< അU 5ി8ാ cാി[; ഇാ< ഈ
{< ീ&ാ- െU.
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ോാ അാേ , േ)േOൊ
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0eി* ാ അീേെ, ോാ,
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ോ4െ5 gാം ൌിെ$ ാ7¼ം
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എെ$ jി* ഏqി9;ോ എ< ോി9.
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?ി ാെ െ[ാെ അെ ിിിT
)ാ3ാLSെJിെ അ;െ5 േെ െÆ.

15

15

ാം

േ ം

16
10

ഉcീേി* g´ാിാ അ.ീാാ)ിെ4ം
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ാം ോ ിെ½ിിu U എ<
?iT.

3
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ീoെO4ം ´¼ി8ി8ാം

21
7
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ാOാോം (-jെ54ം
ൈാOെ54ം ´¼ിോം05ി ി kം
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അേ¼dിu ;െ5 éം ോdിJെe.

11

ോെ4ം അെ$ Vിെ4ം േി ;
അെ$ m3ം ിം അേ¼dി8ി .

12

അെ$ ാാ ി1ാേിെ$ ാേ,
അെ$ &ാാ ാേJാ) %&ാേ,

13

അ െ അôം അ;Oിെp
അ5ാOം ി´ിം ഔ-nൊSി .
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ോെ ¤ി8ി .

30

-I:ിേ, അെ$  ി´ിി* ö;
:ം ാ°ം »ാ?ിാ<.

31

¼-Hം ആóിJെe; :ി ഉ[ിJെe; ോ
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ാീിോ gാി9.

16

അേ8ാS ാീ ാ7ാk അn െ<
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ാqeാOെO ?ാ-8ി9; അാ;ം ാീി<
ാ&ാാി ാ¸ൊR<; ഇെ ാീ
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ാúാ7ാാ ോÓ േeേ8ാS

23
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ോºേ?ാെ< ി ാീിോ Ýിെ
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അ8െuiി9 അോ ആ¼ാാu ?iാ
ാീ b&ാെ അ9. ാീിെ$ b&ാഅേ.ാ;െ5 േn ാെ$ അJ* അെ
ആ¼ി8ി8ാ  േ8ാS
അേ.ാ gwJ&ാ- ാോ: ാീ ിെ$
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O; Uെ െീോി* ?ാ-ി
5ി;ി എ< ാ7ാk ?iി9.
S ാീി< െ8ാി എ< അേ.ാേ8ാS ാം അേ.ാ;ം
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ാീ ോാ)ീോം 7ിെ$
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ഉrി* iിeിാി -¥ി8ിJെe; എ¶ിം
എെ$ 7ാാ ാ7ാേ, അ- ഒെJ4ം
7ാെ$ ാ&ാ[ോ? 7ാ ഈ ാം
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ോേu ഒ; ാ'?ീÎം ?oിേoെ<
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ആിിuം; അെ$ ാn ǌാ
ി1ാേി< ാ´ാkം ¼»4ം ം.

10

അ എെ$ ാി< ഒ; ആം ?oി4ം;
അ എിu ാ4ം ǌാ അ<
അ8ാ4ം ഇിuം; ി1ാേി* അെ$
ാ7ാം ǌാ എേ uം ിിuാiാuം.

11

ആാ* എെ$ േ, ോ ിേ ാ0െ5
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¹ ാ4ം ി-uം ാ4ം അ-8ിu
േtാ7ാ'ി<r േിാkം ി´
?ിാokം അOkം ോu Uം
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ോേu nOിം അാാOിം
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3

4

5

6

7
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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..

ിാം: ഒ

25

ാം

ം

30

{ി4െ5 %&ാ: Oി, ഏെ, െീോ;
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അെ$ ൊù-േി< ൈം ോ<
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ോ&ാ;ാി അ;െ5 ം3
ഇ;െÒ?െ.
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ോ&ാ;ം 05ി ?ÐRേ?.

18
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െേൊിെ$ %&ാ: െ3-jാk
ആ7ാ ; െീേ* ാ ; െ)ാk
{ ാ , «ീേ* ാാ ; ഏാം അാ ;

3
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ഏാ .

4

േ ം

26
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ോിം ൊ-jിം ഉr ാി*
ാ*Jാ;െ5 uS ഇ േ .

20
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ോെ4െ5 ാ േ'-ോിെ$ 
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ോ&ാ;ം എ[ാം 05ി ?ിµ<േ?.

12

ാി*ാ*Jാ;െ5 ഈ uSu, അ;െ5
&ാ-uം േ , ോ4െ5 ആി*
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?ി¾t&ാ;ാി ാിെl
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18

െNെu ാീിെ$ ോ&ാി*
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ഇ;?ിാാിംേ?.

25

9

ആiാം ാേur ആiാ
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mിിോeSu ാാാ ിെി4ം
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ഇ;?ിാാിംേ?.
എeാം ാേur എeാ -ി*
Nാാ ിെ3ാി; അെ$ uiിം
ഇ;?ിാാിംേ?.
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ോ എെ$ -I?ി¾tി*ി<ം എെ
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Oെ %&ാെ  ിിu<േ[ാ--അ
എെ$ ാ ോോെ ി1ാേി*
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ൈാിെ$ Ú?ം, ഉ? O ,
tÚാ O , ാOിmiിO , അiO ,
?ാ ം എ ി4െ5 ാ¾ൊn.
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ോ4െ5 ആം, gാാO , ¹ºmr എ[ാ
അiO , ൈാിെ$ tÚാ O ,
ിേി Jെ5 tÚാം,

13
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ിO0RSu ഔോ ിെ$4ം
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Rിിu<.

18

ǌെ5 ?ിാJ&ാാ അ_ാാിെ$4ം
ിാJിെ$4ം ി1ാേിെ$4ം ൈാ
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?ം ോ4െ5 ിംാി*
ാ7ാാി;< ാ-ാി.
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ിൊ'm ാxിെ9ാK+ം; അxെെE
അ; &ി+െ)  ാാ93ാ;@ം◌ം
അ ാം ാാ93ാ;@ം◌ം ൊK, ൊ'@ം.
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േ@ ൊKേ2ാ,; അ
അിEാി െLേി ഒ+ ()ാ ം
അ)ി:ി" ാി+,.

5

M ിെ ാ ഊ ി4െ)  െ>േ
ഉ ാ9ി ാOാ=2ീPQം അിെ) േ&ാ4െ)
ി+ിാിെ RSി ഉ ാി+,; അിെ)
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അ ാOംൊK ഒ+ ാ=2ീPം ഉ ാ9ി;
അിെ ീ_ം ഇ+2c RXQം ീി ഇ+2c RXQം
ഉ ം 2m RXQം ആി+,.

2

അ ഒ+ ാ;)kം ഉ ാ9ി; അc
ാാ ാി+,; അി, േ9ാ'( 2m
RXQം ഉ ം അ¡ RXQം ¤ം R!c RXം z_Qം
ഉ ാി+,.

3

4

5

6

അി, ീെX ിkം yി^ RXി,
2mീം )ിെ ിി+,. അc ാ;
േ!ാ^ േE yി|ം K ി ാി ാ;
m ാ9ിി+,.
അc 2¥K ാ_4െ) am െ:ി+,: ,
)േ9ാ"ം , 2)ിbാേaാ"ം , െേ9ാ"ം
, ിXേ9ാ"ം ി ിbി+,. ) അ4െ)
am െ:ി+,; അ4െ) ¦ 6ാ=ൊെ94ം
അോ" ആി+,.
അിെ ം ാk അം§Qം അിെ (
2ാ2ാYിെ (േ2ാെ4ം ി);E
ാ ¨േ2ാെ4ം ആി+,. അി ാി ം
>G െdം ൊ©ം.
അ 2m ൊFി4ം ഉ ാ9ി; yE
ആിേ@ അ¡ m6ാ=mം അ¡
ഇ)m6ാ=mം െB. േ&ാാ=ി,d
ാ1xെ_ അ; അി yം; )ോ
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അ+_ിെ:ªc 5ൈ9ൊK ി;ി:ി ി@E
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എെ ാി, ഒ+ ആം 2]ിേ]െ,
ി@ ാj ം ഉ ാേ/ാ; ഇxെ ാj ം
ഉ ാc /c;

9

എVിkം ആം 2]ിേ c ീ/; ിെ
)ി7േmി,µി@E  േE എെ
ാി, ആം 2]ി4ം എ, jിB.

10

അxെ േ&ാ ാ അ+_ിെ:ª Wം
ി;ി:ി ി@,; േ&ാ ാeാം
െWªcേ2ാെ എെ അ!ാ ാീി, 2 ം
ǌാ എേE¤ ി0ാേിെ
ിം&ാി ഇ+, ി0ാേിെ
ൈാ േ&ാ4െ) ാി, ഒ+ ആം
2]ിി ി@,.

11

േ&ാ ി0ാേ9േ_ാ' െWª ിം ഉd
െ2Fം ǌാ അി െ:ി"K.

12

അ ം അ േ&ാ4െ) ാ=2ീPി
RSി ി0ാേിെ ;<64െ)4ം
Zm ി,ംൊK ൈ ;ി;
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അി അ aിി, ി0ാേിെ ;
<െ6@ം RSാെ R"yി ആാേ@ ൈ
;ി 2abc എെEാG :
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ി0ാേിെ ൈാ േ&ാേ, ?;
¶ോെ) ിെ RSാെ )@E ിെ
ാ3ാ;9ാി ിQം 4ം 2ാി@Eാ
ിെEേ!ാെ ;ിkം Aിിkം ഒ+
ൈQം ഇ/.

1

അേ!ാ^ ോോ : ാ ( ി+_ി
ി@െ, േ&ാ അ+_ിെ:ªി ി@,;

15

2

എVിkം ǌാ ി@ ഒ+ ിാാം, ി@
എേE@ം ി!ാ ഒ+
ം 2]ിി ി@,
എ, 2a.

ീ എെ അ!ാ ാീG എE ിെ ാ,
െWª ാeാം 2ാി:ി ി@,; ി+ാെ·ാK
അ+_ിെ:ªc ഇ, ാvംേ2ാെ 5ൈ9ൊK
ി;ിBി ി@,.

3

2ിെE ി0ാേ6 RTം ിെ9 ാാQ
െ Rfം ി ിB ി0ാേിെ ;<6േ4ം

7

8

9

10

േ ാ&ി3ാ; േ&ാ4െ) ിെ2Fം
അിെ
m, ആിെ അ;
£ി ി അിി േ@
െL|െ) Wിaി ീെX ൊKെW, െB.
െL^ െ2Fിെ
ി, ീെ
Wിayി ിB െ2Fെ4ം അിെ Kെ_4ം
)ിി,,
K^ ീ ി ി9ാ K|െ) അx^
അ;£ി ി, RSി െ2Fെ ി
ാvം എVിkം amി, ാvി/; അ
ഇ,െ അിെ) ഉK.
ി0ാേ 9^ ി0ീിി,
aെ!Fേuം േ&ാ അേ ാ' ിം
െWªേ!ാ^ ോെ േ&ാേ >ിെB െ2Fി
െ:ി+E K j/ാെ അി ൊ,ം
ഉ ാി+Eി/.

11

േ ാ&ി3ാ; ിി ിി,
Eേ!ാ_G --അിെ)4 ാി+E േ ാ&ി3ാ;
@{|െ) ±ം ോ9ാെ എ/ാ+ം xെ_
ിീ ി:ി+,;
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ആാG, േ&ാ , െ²³ എEി+ം അ+െ)
Y3ാ+ം േ&ാ 3ാ+ാി ം=ീ9ാ ാ
േെ /ാ+ം W]ം 1 ിB ൈാ_x|ം
ീ]|ം ിE x|ം 2ി)ിB ാ=2ീPി,
ിX@ ാ&_ം ഊിെ9ാ ി+E zി+2c
േ ാ&ി3ാേ ാ'(െ) ി,--
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ാം

ാ&_9ാ+ം ം=ീ9ാ+ം ഒൊ+ിB
ാ&_xേ_ാ'ം ൈാ_xേ_ാ'ം
ാിYxേ_ാ'ം (െ): അ /േ/ാ അെ
 എേE@Rdc എ, ഏ ാി േ^
@ാ{ േ&ാെ ാി ¯ിB; അ; ഉ:ി
2ാ)ി േ&ാെ ¯ി:േ!ാ^ േ&ാ4െ)
ആാ ി ി ഒ+ േpം ിa.
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ആാ ി0ാേിെ ൈാ േ&ാേ,
ീ എെ അ!ാ ാീG എE ിെ ാോ':
ീ എെ RSാെ )Ecേ2ാെ ിെ
Y3ാ+ം എെ ാ7ാ]7ാ ം
)േ9 ി, x|െ) Xി ¸Zി9ാYം
െWªാ ി0ാേിെ ിം&ാി
ഇ ി!ാ ി@ ഒ+ +u എെ RSാെ
ഇ/ാെ  ിി/ എ, അ+_ിെ:ªി ി@Ec
ി;ിേ9]േ.
ി0ാേിെ ൈാ േ&ാേ, ിെ
ാാ ാീിോ' ീ അ+_ിെ:ª Wം
ഒm+ാaാെF.
എEാ ൈം wാ;Uാി Aിി
Tuേ ാ'(െ) ി@ോ? ;ിkം ;
ാ1ി;ിkം ീ അ)ി/േ/ാ; 2ിെE
ǌാ 2]ിി ി@E ഈ ആി
അ)Ec എxെ?
എVിkം എെ ൈാ േ&ാേ, അ)ി
ി+RSി Xി@E ിി_ി4ം 7ാ;U4ം
േ^േ9 ി, അ)ിെ 7ാ;Uിേ@ം
ാWിേ@ം ി ി )ാZിേ9]േ.

േ ം
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ീ ;ിി, േ" ിെ ാ3ാ+െ)4ം
ിെ ാ ി0ാേിെ4ം 2ാ2ം ZിB
അ; )േ9KE /Xി അെ ഉ2േി94ം
ിെ ി, അാാി ൊ' ിെ
േm Xെ2Hി94ം െWേH]േ.

28

േm Zാോ &ാാ ിോ െി G,
ിu, െ"9ി_ി, cd എEിോ
ഉ ാാG , അ+െ) n9^ അ+െ)
2F]x|d േി അെ ിേ ാ1ി:ാG ,
/ ാ1ിോ / ീോ ഉ ാാG ,
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ാൊ+െVിkം ിെ ാ ി0ാേ
RെVിkം / 7ാ;U4ം ാW4ം
Xി94ം ഔേ ാ+ ാാെ ാ1ി4ം
¹ഃfQം അaി ഈ ആിVേ@ ി ി
ൈ ;m4ം െWªാG ,

30

ീ ിെ ാ
Zി94ം

31

ǌx|െ) 2ിാ93ാ;@ം ൊ' േm
അ; ീി:ി ി@ം ാൊെ94ം ിെ
Xി_ി )!ാ 9ം ിെE
6െ!േ) ി, ീ ഔേ ാ+െ ¶ം
അaി4Ecേ2ാെ ഔേ ാ+, അെ
)േ2ാെ ഒെ94ം y4ം െWേH]േ; ീ
ാYേ/ാ Tu Y3ാ+െ) ¶xെ_
അaി4Ec.

ാ ;ി ി, േ"

20

അ)ി ഈ
mെB Xി@E 7ാ;U
േ^േ9 ി, ിെ ാം
ാ2ി@െ, ീ
അ+_ിെ:ª
ാ ഈ ആിേ3 ാQം
2kം 592ാ;+േ_]േ.

21

ഈ
mെB 7ാ;Uി!ാി ി@E
അ)ിെ4ം ിെ ാ ി0ാേിെ4ം
ാWെ_ േ^േ9]േ; ിെ ാ ാ
;ി ി, േ^േ9]േ;
േ"Zിേ9]േ.

32

ിെ ാ ി0ാേി ഉd/ാ
അാി9ാ  ിെ &Rd ാQം
>Rd ¼ം ീFിി ി@E 8Qം േ&cാി
² േmി, Eാ -- അ; ഈ ആി
, 7ാ;Uി@ം ിം--

22

ഒ+ െ ("ാ ോ' yം െW·4ം അ
അെെ9ാK ം െWHിേ9 ി, ാ ം
ി, െ@4ം അ ഈ ആി
ിെ ാ=2ീPി, RSാെ , ം
െW·4ം െWªാ

33

23

ീ ;ിി, േ" 7;ിB ¹ºെ
) അെ േേE +ി 7ിാ ം
െWGാTം ീിാെ ീി@ ഒം
അ, rി ീീ ി!ാTം അ)ിx^@
ാം 2ാിBേ ]േ.

ീ ിെ ാ ാ ;ിി, േ"
Aിിെ ാി|ം ിെ ാ
ി0ാേ എEേ2ാെ ിെ ാെ അaി
ിെE 6െ!'4ം ǌാ 2]ിി ി@E ഈ
ആി, ിെ ാം ി_ി9െ!Fി ി@,
എ, അaി4ം െWേH ി, അാി9ാ 
ിേEാ' 7ാ;Uി@Eൊെ94ം
െW`ൊ'േ9]േ.

34

ീ ിെ െ അ@E Xിി അ;
x|െ) n9േ_ാ' 4ം െWGാ
aെ!'േSാ^ ീ ി െb' ഈ
= ിേ@ം ǌാ ിെ ാി,
2]ിി ി@E ഈ ആിേ@ം ി ി
ിേEാ' 7ാ;Uി:ാ

35

ീ ;ിി, അ+െ) 7ാ;U4ം
ാW4ം േ" അ;@ം ാം
2ാിBൊ'േ9]േ.

36

അ; ിേEാ' 2ാ2ം െW·4ം - 2ാ2ം െWHാ
Tu ഇ/േ/ാ - ീ അേ ാ' ോ2ിB അെ
n9^@ ഏjി94ം അ; അെ ² ോ
ീ2ോ ഉd േേ@ > ാ9ി
ൊKേ2ാ4ം െWªാ
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25

26

ിെ ാ ി0ാേ ിേEാ' 2ാ2ം െW·
ിിം അ; nിോ' ോി" ി ി
ിെ ാെ ീ ിB ൊK ഈ
ആിെB ിെ RSാെ 7ാ;Uി94ം
ാWി94ം െWªാ
ീ ;ി ി, േ" ിെ ാ
ി0ാേിെ 2ാ2ം ZിB ീ അ;@ം◌ം
അ+െ) 2ിാ93ാ;@ം◌ം ൊ' േേ@
അെ ി ിB +േ]േ.
അ; ിേEാ' 2ാ2ം െW·ൊK ആാം
അെ) X െ2Hാി ി@േSാ^ അ; ഈ
ിേ@ ി ി 7ാ;UിB ിെ ാം
ീ ി94ം ീ അെ ാിcൊK അ;
x|െ) 2ാ2xെ_ ി"ി ി4ം െWªാG ,
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അെ 2ി)ിB ൊKേ2ാി ി@E േmെB
അ; x|െ) ¶ി ഉ];,
7ാേmെB: ǌx^ 2ാ2ംെW`
അ½Qം ¹º4ം 7;ി:ി ി@, എ,
2a ിേEാ' ാWി94ം

38

അെ 2ി)ിB ൊKേ2ാ 7ാേmെB
അ; ?;¶ോ'ം ?;േqാ'ം(െ)
ിVേ@ ി ി ീ അ+െ) 2ിാ93ാ;@ം
ൊ' േേ@ം ീ ി െb'
= ിേ@ം ǌാ ിെ ാി,
2]ിി ി@E ഈ ആിേ@ം ോ9ി
7ാ;Uി94ം െWªാ

39
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ാം

ീ ിെ ാ ാ ;ിി,
അ+െ) 7ാ;U4ം ാW|ം േ" അ;@ം
ാം 2ാിBൊ'm ിേEാ' 2ാ2ം െWª
ിെ ോ' Zിേ9]േ.

40

ഇേ!ാം എെ ൈേ, ഈ
mെB
Xി@E 7ാ;Uെ@ ിെ  ca,ം ിെ
െWി ¾ിBം ഇ ിേ9]േ.

41

ആാ േ&ാാ ൈേ, ീ4ം ിെ
>ിെ െ2FQം എേE¤ ിെ
ി¾ാിേ@ േ ]േ; േ&ാാ
ൈേ, ിെ േ ാ&ി3ാ; Zാം
1 ി94ം ിെ 6¿3ാ; 3ി
ോuി94ം െW¼ാaാെF.

42

േ&ാാ ൈേ, ിെ അ6ിuി¿െ Rfം
ിB_+േ; ിെ ാാ
ാീിോ'd ½2െ_ ഔ;േ9]േ.

1

ോോ 7ാ;UിB Xിbേ!ാ^
ആാmി, ീ ഇaxി േ&ാാ=Qം
&ാ=Qം &ി!ിB; േ&ാ4െ) േÀം
ആി ിa.

2

േ&ാ4െ) േÀ േ&ാ4െ) ആി
ിabി ി9ൊK േ ാ&ി3ാ;@ം
േ&ാ4െ) ആി )!ാ Xിbി/.

3

ീ ഇaxിcം ആി േ&ാ4െ)
േÀം ി0ാേ9െ_ാെ94ം  േ!ാ^
അ; 9_ി ാºാം=ം ീv
േ&ാെ Á ിB: അ / അേ/ാ;
അെ  എേE@ം ഉdc എ, െWാ/ി ¯ിB.

4

2ിെE ാാQം ;<Qം േ&ാ4െ)
Eി1ിി ാ=ംXിB.

5

ോോ ാാQ ഇ+2ീ ാി ം ാ_െ4ം
ഒ+Zി+2ിാി ം ആ)ിെ4ം ാ=ം
XിB; ഇxെ ാാQം ;<Qം
ൈാെ 7ി ിB.

6

േ ാ&ി3ാ; x|െ) ഉോ=ം അT ിBം
േ G: അെ  എേE@ം ഉdc എEിxെ
അ;Rfാ ം ാീG ോYം െWª m
േ&ാെ ¯ി!ാ ാീG ാാQ ഉ ാ9ി
േ&ാ4െ) ാxേ_ാ'(െ)4ം ി,;
ി0ാേ ഒെ94ം ിേ9 േ ാ&ി3ാ;
അ+െ) RSി ാ&_ം ഊി.

േ ം

6
7

ോോ ഉ ാ9ിി+E
ാOാ=2ീPിേ3 േ&ാാ=ം, േ6ാാ=ം,
േqG എEി ൊdാി+EcൊK
ോോ േ&ാ4െ) ആി, RSിkd
7ാാ ിെ 6ാ=ം ീ ിB, അിെ)
േ&ാാ=x|ം ാ1ാാ=x|െ) േÀം
അ;!ിB.

8

ോോTം &ാിെ അി;R
ി0ീംോ'േ 4d എ/ാി0ാേkം ഏQം
ി 6ാി ആ m ഏ ിം
ഉം ആW ിB.

9

എFാം ിം അ; ി6ാോ=ം()ി; ഏ
ിം അ; ാ=2ീP7ി ൊ ാ)ി, ഏ
ിം ഉQം ആW ിB.
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ഏXാം ാം ഇ+2ിEാം ീHി അ
െ േ&ാ ാീി,ം ോോ,ം െ
ാ ി0ാേി,ം െWª 3െ@aിB
ോuQം ആQം ഉd ാി അ+െ)
()ാ x_ിേ@ 2abB.

11

ഇxെ ോോ േ&ാ4െ) ആQം
ാ1ാി4ം ീ;m; േ&ാ4െ) ആിkം
െ അ ിkം ഉ ാ@ാ ോോ,
ാj ം ഉ ാി+Eൊെ94ം അ 6ാി
ി;ിB.

12

അിെേuം േ&ാ ാYിി ോോ,
7Zാി അോ' അ+_ിെ:ªc
എെEാG : ǌാ ിെ 7ാ;U േ" ഈ
ം എി@ ാ=ി,d ആാി"
ി െb'ി ി@,.

13

X െ2Hാി ിേ9 ി, ǌാ ആാം
അെ)9ോ േെ ി, R)ിേ9 ി,
െ"9ി_ിോ' jി9ോ എെ ിെ
ഇ)ി &ാാ ി +mോ െWªാG ,

14

എെ ാം ി_ി9െ!Fി ി@E എെ ം
xെ_േE ാി 7ാ;UിB എെ Rfം
അേuിB x|െ) ¹;£ാ;xെ_ ി"
ി ി4െVിG , ǌാ ;ിി, േ"
അ+െ) 2ാ2ം ZിB അ+െ) േി,
ൌfം +ിെ9ാ'@ം.

15

ഈ
m Xി@E 7ാ;Uെ@ എെ 
caEി ി94ം എെ െWി ¾ി:ി ി94ം
െW¼ം.

16

എെ ാം ഈ ആി എേE@ം
ഇ ിേ9 ി, ǌാ ഇേ!ാ^ അിെ
ി െb'm ിീ ി:ി ി@,; എെ
Âºി4ം എെ ¶Qം എ/ാേÃാം ഇിെ)
ഇ ി@ം.

17

ീോ ിെ അ!ാ ാീG,)Ecേ2ാെ
എെ RSാെ )94ം ǌാ ിേEാ'
jി:cേ2ാെ ഒെ94ം െW·4ം എെ WFx|ം
ി1ി|ം 7ാ]ിB)94ം െWªാG ,
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ി0ാേി ാാ ി@ ഒ+ +u
ഇ/ാെ ിി/ എ, ǌാ ിെ അ!ാ
ാീിോ' ഒ+ ിം െWªcേ2ാെ ǌാ
ിെ ാാെ
ി ാ@ം.
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എEാ ിx^ ി ി, ǌാ ിx|െ) RSി
െ:ി ി@E എെ WFx|ം j|ം
ഉേ2Zി94ം െW, അൈxെ_ േിB
Á ി94ം െWªാG ,
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ǌാ അ;@ം ൊ' എെ േmി,
അെ 2aിB_4ം; എെ ാിEാി ǌാ
ിീ ി:ി ി@E ഈ ആെ4ം ǌാ
എെ RSിി, ീ9ി9_
ാി|െ)4ം ഇ)ി ഒ+ 2XെÄാ}ം
2 ി&ാQം ആ9ിീ;@ം◌ം.
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ഈ ആം എY ഉEാി+Eാkം
),േ2ാyE ഏTം അിെ!ി ം6ിB:
േ&ാ ഈ േി,ം ഈ ആി,ം
ഇxെ +mാ ം=ി എ\ എ,
േWാി@ം.
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േ ം

7

അി, അ G: x|െ) 2ിാ93ാെ
ി0ീംേm ി, ൊKE x|െ)
ൈാ േ&ാെ അ; ഉേ2Zി94ം
അൈxേ_ാ' േW;, അെ Á ിB
േി94ം െWªcൊ ാy, അ ഈ
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അ ി ൊKേ2ാി 2ാ;!ിB;
ി0ാേ ാാാ ാീിെ അ ി
എെ 6ാ  2ാ;9+c; േ&ാ4െ) െ2Fം
അിെ) Eി ി9ാ അc ിേ/ാ എ,
അ 2a.

12
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ാാി" െdി!ാYം, െ2ാ 2ാYം, ം,
ആ41ം, =;ം, yി , ോ; 
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ോോ ാാQ അ^@ ൊ'm; അxെ
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െ>ാിെ ാ ൊേ ാെ>ാം അc
േFി" ി0ീിി, )xി,.

3

അ; ആ_B അെ ി_ി!ിB;
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െ &െ>ാം ാാQ േ=ി wം aി
െLേിേ@ ഔ)ിേ!ാി.

19

ഇxെ ി0ാേ ഇ,െ ാീG °&ോ'
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എേE¤ െ ാോ'  ിB.
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ോ9ി+,.

11

അ; ിം7ി ാിെ4ം ൈyേE Qം
േ&ാേ@ േ&ാാ=x|ം 2 ി_2Qം അ;
!ി@,; ാ!ം ിേേ അ'9,;
െ2ാ ിി_@ം അിെ ീ2x|ം
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4ം െWH+c; ിx^ ½ാ;U ാി/;

13

14

േ&ാെ അേuിേ9 ി, À
െ9ാbിാ അ ോuം െW`.
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ൊേ ാെ>ാി,ം £ി എ/ാാmം 4ം
ഉ ാി+,.

16

13

ാം

െ &െ>ാം െ 2ിാ93ാെ േ!ാെ ിÅ
7ാ2ിB; ാീിെ = ി അെ അ)9ം
െW`; അെ ാ അ>ീാQ അ, 2 ം
ാാാി.

1
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എ'mൊK േ2ാ,.

14

അ; െ= ാaി, ¤Rd 2F]xെ_െ/ാം
ി!ിB; േ&ാിV ി, ഒ+ 6ീി
അ4െ)േ ീ]ി+,; അ;
എ/ാ2F]xെ_4ം ൊdി"; അി ൊd
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അോ' േW;,.

10

ഇxെ അ; ആ4െ) ാ4െ) 2ിേXാം
ആ ി Eാം ാി െLേി
,()ി.

11
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ീാൊെ94ം ഏാoാി+,.

18

െdി, െ2ാ,, ഉ2 ]x^ എEിxെ െ
അ! ിേി:cം ാ േE ിേി:cാ
¯9െ_ അ ൈാിേ@
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ാാാ >ൊ എെE ി"േ2ാേ ി, ീ
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ോ1ി2ിാെ ി0ാേ2F]x^@
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ിØ4ം 2]ിc ഉa!ിB.

7

ആ ാm ;ാ &ാി െMാ
ാാാ ആ4െ) അ'9 , അോ'
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ാാQ െMിൊെ94ം ഉad 2F]x_ി
ആ9ിി+Eെ ()ാെ ാാി, േ
െW`E; ഇ; േE.

അേ!ാ^ ആാ ;ോ' ÙിB അെ
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െ ാ4െ) ാjൊEാം ആ ി  ിB.

14

അ ാീിെ = ി ി9ാി"
െFി:ി+E  /aി അെ അ)9ം
െW`; ൈ3ാ+െ) ോ=7ാ ം ഉ ാ9ി
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അേ!ാ^ ി0ാേ ാാQ
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ഉad 2F]x_ിൊെ94ം ാാ1ി23ാെ
ിിB:

6

ിx^ െW¼Ec ¸ZിBൊ^ി ; ിx^
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(െ) ഇxെ 7;ിBൊേd]ം.
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),ൊK ാàാTം: േ&ാെ ¯ി!ി ,
അെ  എേE@ം ഉdേ/ാ എ,
െWാ}ാTം േ&ാേ@ ം=ീ9ാെ ിിB.

22

ǌx|െ) ൈേ, ീ അെ ാം
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◌â ാി+EcൊK അ; , ിം
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28

അ; ീ]േ_ാ'ം ിE xേ_ാ'ം
ാ&_xേ_ാ'ം(െ) െLേി േ&ാ4െ)
ആിേ@ െW,.

29

േ&ാ ി0ാേിെ n9േ_ാ' 4ംെW`
എ, േFേ!ാ^ ൈിെ 6ീി ആ
േx_ിെ  ാx_ിേ3kം ,.

30

ഇxെ അെ ൈം ¤ം ി¾ം
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?;¶ോെ) േ&ാെ അേuി:
െേ&ാാാിെ േ/ാ എ, 2a
അ; അെ അ)9ംെW`. ഇxെ
അ&ാിെ °&ി ആ;@ം◌ം ാം
&ി!ാ ¿ിി/ാെി+,.

18

ഇെ/ാം Xിbേuം േ&ാ അെ y)ി
െ2ാ{9ാ ാ1ിൊK >ാ1ിB.
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ൊK,; അ; അcൊK േ&ാ4െ)
ആം െ@ ഉ2 ]x| ാ9ി;
´െu9ാ4ം േ&ാാ=ിEാ4Rd
ഉ2 ]x|ം ി|ം െ2ാ,ം െdി4ം
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ÀR േോ"dെ എി, yQം
2 ിW4ം എ'!ാ 7ാി4d േ¾ ോാ9^
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ൊdി".

14

എEാ അാQ എോെ ം& ിB
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അ ംാ ിBൊ ി ി@േSാ^ ാാQ
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ോ@ എ, 2aിB.

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..

ിാം:
18

19

20

21

ാം

ം

അി, ി0ാേ ാാാ ോാG
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ആ_B: ിെ െ_ എെ , 6ാ ാി
 ി എ, 2aിB; എEാ െ>ാോിെ
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േ=ാ x|െ)4ം ൊ_x|െ)4ം േ
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>Ô² ം 2 ,.
എEാ അ >ാാേ!ാ^ അെ
¶ം അെ ാിEാി" ി=_ിB; അ
െ ൈാ േ&ാോ' yം െW`
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)Eി/; ോ u_ം 7;
ിBൊ ി+,;

3

അ േ&ാ4െ) ആിെ േെ
2)ിാി 2]ിc; ഔേിെ ിkം അ
_െ 2]ിc ഉa!ിB.

4

അ െMാാFി 2F]x|ം x_ി
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y)ി!ാTം ൊ'm എ4ം േ!ിB
Zീ]ിBേ2ാെ ഒെ94ം am ി,
ഈ!F]ാ െ ീേ&ാി അ+െ)
േ&ാ 3ാ+െ) അ'9 ൊKെWEാ9ി
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ൊKEി/ാTം; അെ ാ
െ&ിÁീാQ അ, 2 ം ാാാി.

െ&ിÁീാQ ഇ+2Äാം qി ാ
c)xി; ഇ+2ൊSc ം ം
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അ; എ"ിംൊK േ&ാ4െ) ആം
ിീ ിB; ഒEാം ാം 2ിാaാം ിHി
ീ;m,

18

െ&ിÁീാ ാാിെ അ'9 അm െW,;
ǌx^ േ&ാ4െ) ആം RTം
േ&ാ2ീPQം അിെ ഉ2 ]x^ ഒെ94ം
ാ!ിെ േ4ം അിെ ഉ2 ]x^
ഒെ94ം െ)ി!ാ9ി,

19

ആ&ാ0ാാQ െ ാാm െ
േÅാ&ാ ീ9ി9_b ഉ2 ]x^
ഒെ94ം Eാ9ി ിീ ി:ി ി@,; അ
േ&ാ4െ) ാ=2ീPി RSി ഉK എ,
2a.

20

െ&ിÁീാ ാാQ ാെ എേE¤
= ാ1ി2ിെ_ (Fി േ&ാ4െ)
ആിേ@ െW,.

21

അ; ാി,ം ിി ി,ം
െMെ@ം േ ി ഏ ാ_െ4ം ഏ
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ഇൊെ94ം േ&ാാ=ം Xി4Ecെ
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6 ൊKE േ&ാാ=x|െ) എം ാ_
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ഇൊെ94ം േ&ാേ@
&ാാ=ിEാി+,.

33

ിേി¯9േ_ാ അ{z{ ാ_4ം ാി ം
ആ'ം ആി+,.

34

േ ാ&ി3ാ; +9ാി+Eിാ
േ&ാാ=xെ_/ം ോk ി!ാ അ;@ം
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ഔ& ി ൊ'!ാ jിB.
ഈ j 7ിാ ഉ)െ ി0ാേ9^
1ാം, ീbG, എ, േ , ിെ
എ/ാി_Qം എEി4െ) ആം _െ
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ൊ'!ാ ഏെ , ിാീ , േ,
െHാQ, അ;HാQ, െfാQ എEി;
േ ാ&ി= x_ി ഉോ= 3ാ ാി+,.
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2]ിc, േ=ാ x|ം am േെaാ+ ിkം
െFിെ!ാ9ി. ാീിെ = ിെ ിേ/ാിെ
േ'ം േ2ാ9ി, അ1ി yQം 2 ിW4ം
ഉ ാ9ി.

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..

ിാം:

ാം

ം

6

അ ി, 2)ാ3ാെ ിിB.
അെ = ാി9kd ിാ m െ
അ'9 ഒEിB(Fി അേ ാ' ¶ാി
ംാ ിB:

7

ഉaം ൈ1 Qം ഉd ാി ി!ി ; അî;
ാാിെ4ം അോ' (െ)4d
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െ¢െ ൊ|m_ാ 2ി)ിB Wxി"
>ാേ>ിേ@ ൊKേ2ാി.
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11

െWി }ം േW;2]ി@  Qം
ാേx ി,ം െMാ ാാ93ാ;
ി!ി:ി+E െFി)x^@ cാx^
െേ9 ി, ആാ ി^@ം 2]ി9ാ;@ം◌ം
േE.

12

ആ +u3ാ; ിാിേ3 7;ിB;
െ ാ;H ി &G, ഔ>ാQ എE േ+ം◌ം
2]ി)mാ െ&ാ ി െf;HാQം
െ/ാRം ാ7ോ=ി ാ;URd
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േ&ാെ അT ി94ം; അെ j|ം
ാZx|ം WFx|ം ?;¶ോ'ം ?;
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ോീാQ അിെ) ഉ ാി+E എ/ാ;@ം◌ം
േ ി െ2& ാ=x^9ാി" ാാിെ 
ആFി (Fിി, ആെ R!ിാി ം
ybാ)ിെ4ം െdാFി yFിെ4ം ാി ം
ാ_െ4ം ി, ൊ'm.
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ോീാെ@aിB ി2ിB.

25
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>ാേ>ി െ േെ േZYി െB.

8

9

െേ&ാാ9ീിെ ¤d ാx|ം അ
െWªcം അി  cാ Gേ_Ö|ം
ി0ാേിെ4ം െMിെ4ം
ാാ93ാ+െ) ി
എിി ി@,േ/ാ. അെ ാ
െേ&ാാfീ അ,2 ം ാാാി.
െേ&ാാfീ ാ c)xിേ!ാ^ അ, എ"
qാി+,: അ , ാQം 2m
ിQം െLേി ാv; അ
േ&ാേ@ അിºാ4dc െW`.

േ ം

35
10
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േ ാെ(> ാ'ാ5 Pേ#B എ ിK.
%ാ&ിാ'ാാ േ ാെ(> `iാി<ാ !ാ
ിെR ാ#> ാം അ Pേ#B എ ിK
െI ാ7jാ േ((>6.ി$ എkിെ9ാ ിK.
അെ എkം ആിV: െ%ാ2 ാ;ം V,
െZി#ാ;ം ആിം, #ി ഇ%െ#ാlV,
െ%ാ2 %ാRം V,

10

ാം #ി- െZിാRം !ാmnി3, [Z
ഉ% /GX ആിം.

11

െ%ാ$ം െZിം െ ാdZ ഉ% /GX
ആെ അ^ാി#ി!ാmo ആി$;
7ാി െ 6ാേ6;ി-!ി$ െJ(േ;ിേ;B
െ ാdേ%ാpേlാX ഇൊെ9ം േ((>6.&
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േ;>: ോ ാിെ) 9ി- േrെം
>ീേ;ിെ)ം 9X എu%#ി!ാN.
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ോാ ാ9ിെ)  !ാ േrം അെ)
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ǌGhെ ൈ #ിെ) ആ;ം %/ി+ി!ിGXB ǌGhാി ാൊ$ി4; %ാ&
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ോ(ാ;ി- %ിേ(ാ\! ിK.

2

അ& േ ംWാ!#ിെ;
അെºാാ'ാ\ാ!ിി- ഒ cX
അി- ³ാ% ാി1 എuി
ി+െെ+ാ;> :

െ#ി;

3

േ ാെ¦ാ'ാിെ) ഒ+ാം ആിേ ാെ¦ാ'ാ5 A! െ ാ #V: െJ(േ;ിെ;
ൈ ാ;ം ാtം ിB+ W;ാി
%/ിേ/ം: അിെ) അിWാ!GX ഉPാി1
ഇേ/ം; അി$ അo%V ം ഉ5ം അo%V
ം ീം ഉാിിേ9/ം.

ǌGX ആ :aാോ : ഈ ആ;ം %/ിാbം
ഈ ി- െ 1ാbം !ിGXB A! +V
ആെ$ േ<ാ ിK.

10

അെ ഇി- ;aാാ ആh hെ
േ% െ എuി +ി\ാ!#ിഅേ9ി$ ǌGX അെ േ%ം
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എ+ാ- അ& ǌGോ : ǌGX C&D#ി$ം
FിBം ൈ ാിിB+െ)
r¹S9ാാp$; ഏPി ംം െl
%/ിി+ ആ;ം ǌGX %/ി$. അV
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ആ1െ ാnaാ>, pാ > , േ ാ¼, ഉ¬, ീ,
എk എ+ിം െJ(േ;ിെ; ോിaാ&
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ഇmo ആ1െ ാnെ!ം !ാmo pാിെ!ം
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ിാേ;ിേ!ാ Z ോെ A! hെം
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എാ ോി2 !ിGോ
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%#>-ോാ6ിെ) Raാി- ൊിെ)
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അൊെ9ം ോേB ോാtം ആി$.

36

9

േ

9

1

7

ǌGhെ %ിാ9aാെ ാ;ംഇ$െം ǌGX ;ി pn9ാാിിB$;
ǌGhെ അ»GX!ിി#ം ǌGhം
ǌGhെ ാ'ാ9aാം ോിaാം
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%PV: !ാം !°െ ൈ േ#ാ ോം െ<
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െ<േ^ി$ ോിaാെം േ;െം
7j9aാെം എ4ാിാേ;െംെ ാd
ം െ<^ിK; അ& ം െ<.

6

എാ ൈ ാ;#ിെ) lി-!ി$ എuേ+[
എ;ാ(ീ6ിെ)  !ാ െോാ!ാെ)
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െൊ
12

13

ǌാ% ാിി
ാ ാ ി
:ിാി
െ+ാ< ി^Gം NM ാ ി `Gം െ3
െ>'േിെ  ി ഇCി;ിC*@jം
ാ ിG, ീെ = ILിി*@jം R.

14

ിെ@ ǌാ% ഉ< ാ ി `േ*ം ാ(ാ ിെ
N"#ി^േ*ം െ3; എ@ാ ǌാ%
<ിി@ #ി3 C3ോN ാ% Dം
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അbെ ാ ോി ാ എാ'ീം
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ോN3? അ െ ~ ി*ോ അ ? ാം
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ോ .ാം '?ാൈം േ,െ`
<;.

അ ിെ േ'4ം േ`ാിെ ാ
ഊീാ ിെ % െേോ#! എാ'ീtിെ
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ോിn എ3 <;.

12

ൈ ം അ െ അlിLിn; േ ാtീാം %
tnEം അ 3 ി ൊ7#ി@jൊR
അ % എി* ിോ)ാി ആ 8 ം
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ീ;ം െC അ ോ7 ാbി; അ െC
® .ാം (#ിേ. ?¶ Sം C#ി 3;
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ിCി=ൊRോ th.ാെC 8 ാ#ി
ി3 <െMJ െ>'േിേ*ം
െ2 ിേ*ം ാXാെ L[#ിേ*
Cbി @ ാ േ 'ി ാി"! :
ഇ ? െ£ാേt! , േ , െൊ;
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ോ'ിെ `, ാി
െ#ാെ9#ിR.

9

െ' ാ ിെ `, ¦െ9#ിR.

 േ

6

ം

10

ആിെ `, അq9+#ിR.

11
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അ?ാ, ോാtാ !, ാാ% , ൊാ,
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േ ം (േ#ാ7ം: ഈ ി ം ിbmെC
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ോ ി^െ േXാ4ം ിbmെC tം
ആN3 േnാ എ3 <;.

11

അ¢ം േ ം ിb, ിാ ിിMി% ; ഈ
ി ം ിhേnാ; ിb, Oഃി`j എ3
<; ?¢(െ#1ം ാ )ാെM7#ി.

12

bേ"ാ7 <W ം േtാhാjൊR
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ിk] # .ാം ോി .ാം േ ം
ാ8ാ[ ാbെ" േ,േ` ി3
എ_ാ'ാÉി1െC അ7` ഒ@ി=Cി.

9

ം

14
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എ3 ീ അ ോ7 ഒ ിം െ; ീ
ീ ിാാിി`ാ ിെ bെ"
ി#ി=ിി*3.

19

ീ ിെ ാ[ിി#ം അ െ ¸ിി
ിJ"Wിn; ി അ െ :ിC#ി
േyം]ം ാിി അ ?*ം െ "ിlം
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ാെ ിെ @െ1ം അ െC ാ#ി3
െ uെ#1ം ൊ7E.
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േ ോ േ , tി¦ ി,  !ീേ! ,
േ'െtാ, െ2 ാ എ@ി ം
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ോ .ാം. അ െC ോ .ാാ
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Vാം t!*¡`ാ, ഔt ാ, െnാം,
േäാ% , അt!, എ@ി ? ാ ിG,
`ിെ1u ]Êാ§b, ാ*@ ാ ി
ാ
`ാ? ആി3.
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േ 'ാ)ി ിാ െൊ ിെ1ം 'ാÉിാ
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ഉ(ീ ം ൊ7E 3. അ ? േ ?*ം
ിേ ി bെ" ൊ7E; േ ? അോ?
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ി"ി=; എ^ിGം °െC ൈ ം ആ 'ാെ#
അ\¥ാ`ി എ3 എ ിിി*@j R.

3

ആ ാ8ാ[ം േLേMാ, അ ?
~ിg(ാ ിെ" ഒെ`1ം ി_ാേി ി3
േ qിി=.

4

അ ി3 aെ+ േ@ °െC ൈ #ിെ
ആ#ിെ അ<,* േ
ിാാി
ിി`െMLി@ എാ'ീt! ോി %
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ആ ാ അേോ) ാ.ാ/ 0+
ാ.1ാ%ി2ി െ ാ.ാ%#ിേ3
ഇി4േ5ാ'

ാ.1_#ിWം %ാ2#ിWം "ിpാ%ി Mാ2
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ംാ%#ിWം ;ിEാ=ി.

5

െEാെ{ാ2ി െ, c5ി %Eി4,ിെ|A
:ി ാEാ+ േ ാ"ംെ ാZ %ിLe.

15

6

എ,ാ െEാെ{ാ2ിെ2 Eാbം േ ം െS,P
അ A
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ംാ%ം െ2s 3ാ!െ8 ഇ82ി Eാªഃ{/ം
ഉ" ാ/ം \Wം ിാ"/ം ഉ:ാ2ി; "!ം
[ െ (ീ ി ി8A.

4

എേ ിെ tാ=ാ#ി Fം Rw3ാ!ം A
അP ാpിെ2 അLി2ി\േdാ' അ ' അkം
%ിC െEാെ{ാ2ി7െ8  %ീ=ി അ െ%
ഉ[dിേ=:ിA അ A rം െ ാ[#2C;
എ,ാ അ + ാ&ി2ി|.

5

അേdാ' എേ െ ¬െR4 ാ.ാ/
ആ=ി2ി!, Rw3ാി ഒ!#%ാ2
vാ=ിെ% ിMിC, അP എെkAം അിെ
ാ(ം എെkAം അLി2േ:ിA െEാ
െ{ാ2ി7െ8 അ[= േ"ാ2ി ! ാ+ അ A
o% െ ാ[.

6

അ&െ% vാ=) ാ.ാ ിെ "8ി ാിിA
5ി "n(#ിെ ിാ െEാ
െ{ാ2ി7െ8 അ[= െSA.

7

െEാെ{ാ2ി %ി4 ം ി\ൊെ=7ം
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ഇോിെKേ3O !ീ pqിെ 5േ ാ?
അ െ!േWാെF !ി"#$%ം േ! %ം
ൈ '(%ം േ ാം ി)*+ %ം m3ിിO
ആം ഇfേfാ; അ  െK '(ിy<െ
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y6$ാ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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ോി5fി]ം

23

6ി 3^ി7ി]+ ം ൈ
!ിേ7ാhിkി7ി]+ ം 4ീ െ!
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7

ǌാ |DQാ7!f എ !ീ അ^ി>; !ിെK
ിO!ി ി8 ി]+  ആ3ിf.

8

!ിെK ൈ എെ+ ഉ ാQി എെ+ y/ %ം
Uെ35; എ+ിoം !ീ എെ+ !ിWി5#>.

9

!ീ എെ+ #ി3¾ൊെ+ോെF 3!_
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േ+, 3SEി 7ാ dം ോ|+ിyെC
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െ ംോെF അിെ! ഔ=]ം◌ം.

17

!ിെK ആ> 3a ാÌെMQാY uാി]ം;
ഇY u'ാംോെFാ|ം.
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അf, m3ിോ8 ം'ാിQ; അs !ിെ+
ഉേ ി]ം; yMിെF 3Í ം !ിേ+ാ8
ി 7ി]ം.

9

േJാ >െS ൈ ഇs u=Mിkി7ി] എ
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അh7ാNI!ംൊ\ !ിEെ# ആIിWിQ>ം
െUe3ാി.

6

ǌാ ംാ7ിkാ*ം എെK േ ! 3ി]+ിf;
ǌാ അSEിി+ാ*ം എ!ിെQ
ആIാy?

7

ഇേWാേ6ാ അ  എെ+ TീിWിkി7ി]; !ീ
എെK Ó =ÎെMൊെQ>ം
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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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ഉേ¥EY], എെK [ MിെF
!ിªEY] 'ംBം .

12

അ = 7ാ0ിെ Fാ]; െ #ിkം
ഇ)ിെ!QാY അ8Mി7ി]ോF .
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ഇോ

 േ

12

ം

2

!ിEY എ0േMാ#ം എെK 3!
!ിWിQ>ം െ3ാ6ി#ാO എെ+ =
]ം>ം െUeം?

21

േJി1ാേ7, എേ+ാ8 Á ോേ+േ3, Á
ോേ+േ3; ൈ MിെK ൈ എെ+
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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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ോMിെK ി MിO അs ഒ/ിേWാ|ം.

29

21

 േ

13

1
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12

ൈ ം I=േÎാ+MിO ഇfോ? !T0EY
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uോ4!yോ? !ീ !ി"#$!ാി
!S]+ി!ാO അ  Fാ'yോ?

4

!ിെK '(ി!ി3ിMേ3ാ അ  !ിെ+ ാിQ>ം
!ിെ+ ! ാ ി ാ7MിO >ം
െUe+s?

7ാ!3ാ=Îം !ീ

5
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$ം ൊ8MാO അs ിo+f; അിെK
ിFാി െ ി ¶QിെQാ8Qാ<3ിf.

16
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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+
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7ി)ിfോ? എ#ി  േ ി എെK 3!
!ിkി)ിfോ?
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4

എെK 6ിെ# അ  ാ+ിfോ? എെK
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അിെK ഉ6kാ*Y ഒ+ി5 7ോ
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17

! ാെM െ]+  '7ി]േ3ാ? !ീി3ാ%ം
F ാ%3ാ െ! !ീ |Dം ിhി]േ3ാ?

24

25

26

അ  ൈ േMാ8 uാ=ി]ം; അ 
അ $O uാ ി]ം; ിycെM അ 
േNാേMാെS ാം; അ  3% 
അ െK !ീിെ 7ം ൊ8]ം.

27

അ  3% െS yCിO ാSി ^>+s: ǌാ
ാം െUZ േ!7ാ>s 3^ി5#_; അി
എേ+ാ8 7ം െUി)ിf.

28

അ  എെK uാെ! |6ിിO ഇ^Eാ dം
7Tി5; എെK 4ീ  uാെM \
േNാി].

29

ഇാ, ൈ ം 7\ 2 uാ  ം ഇ ൊെQ>ം
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ഇോ

 േ

23

ം

5

ൈ ം F ാെ!$ി*ം ആെ7>ം !ി7ി]+ിf;
അ  ിേ (ിി*ം F ാ േ+.

26

!y] അ^ി_RSാ dം ൈ ം അð+ ;
അ െK ആ\VെS ംc ആ7ാ_RSാMs.

6

അ  qെK 4ീ െ! 7Tി]+ിf;
ഃcി1ാ=േQാ അ  ! ാം !SMിെQാ8].

27

അ  !ീ=ിെ# ആ=ി]; അ െK
ആ ിാO അ 36ാി െe.

7

അ  !ീി3ാ1ാ7ിO!ി െK SാTം
3ാb+ിf; 7ാ4ാQ1ാേ7ാ8RെS അ െ7
ിംJാ!MിO ഇ; അ = എേ+]ം
ഉ=+ി7ി].

28

േ3EY അ െ െUാ7ി>; 3% െSേ3O
hാ7ാ#3ാി ൊ6ി].
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22

ൈ ം െK (ിാO ഉ+3ാി u =
Mി]; അ  sF !ാ ഉേ  ആ?

11

അ  ാ=േ െM ഈ^ംൊ\ !Wി];
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ംോെF ആFം ി#Eി!ിF].

15

q1ാ=]ം െ #ിkം ySEിേWാ|; ഔEി
4:ം ഒSി_ോ|.
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ൈ MിെK tbം '$7േ4\.

18

m3ി>െS ിാF !ീ wJിkിoോ?
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3െ6] അW%ോ? അf, 3_sിെ#
4!ിWിkാ7?

29

ആെS B='MിO!ി Jി3ം ^െW8?
ആാMിെF !ീJാ7െM ആ= u ി]?

30
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അി ഇോ േJാ ോ8 ഉM7ം ^s:

4

ǌാ !ിാ7!േfാ, ǌാ !ിേ+ാ8 എM7ം
^േ\? ǌാ ൈൊ\ ാി
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ഇോ

ം

5

ഒ )ം ǌാ ംാ7ി5; ഇ!ി ഉM7ം ^ിf.
7\ )ം ǌാ ഉ7െUZ; ഇ!ി 3ി\ിf.

3

അs !ിേ+ാ8 ഏ^ി ാU! 6ി]േ3ാ?
ാ hാ! ാ] !ിേ+ാ8 ^>േ3ാ?

6

അേWാY േJാ t6FിQാDിO!ി
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അിO ൊV SMാേ3ാ?

10

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

11

ǌാ 3SQിെQാ8േQി എ!ി] yÈ R)ി
+ാ7? ആാMി ീെ6>ൊെQ>ം
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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!ിം +
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േ!ാQിQാ; 3 ിk 4QYെQfാം അs
7ാ4ാ ാി7ി].

1
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ഇോിെK 0ി3ാെ7േWാെF ൌ¨7 y
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ിെ0 Jിേ& *ാGാെ;. േ.

1

എെ0 ീ ി%ാ% ൈ േ*, ǌാ4 ിVി2േyാ
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എ3Gി ി4 ; ǌാ4 %േ'ാ െ%
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െ*ൗ*ാ%ിി)ി4 . ോ.
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േnാ-ി.Bി)ി4 .

1ാ [ം ീXം aി]േ)ാ അ 
2ംാ% ിEം അ1ിം േ,ാ-ം ീ എെ0
~%ി& ി%ിി2F.

12
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Hി?ിേ ; ിെ0 േ^ാ1ി& എെ3
ി)ിേ .
%േ'ാേ , ǌാ4 V3ിി2F; എേ3ാ\
+ ാേ+േ*; %േ'ാേ , എെ0
അി _*ി]ിി2F. എെ3
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Q*ി%ിൊെ ം എD േ *ാ%ിി2F! ീ
ആാHി& ിെ0 േ J¡ െ ]ിി2F.

10

ിെ0 ൈ ി ി*ിം, Hu ിെ ം
!%െ ം *ിാ ാ2 ാ4 േ3, ീ
Hി`#െ ം Iി23 െ ം ാ%ി&ിF
pം ി%*ി]ിി2F.

ിെ0 ാ*െ അGി 3  ി& ആ%ി2ം;
%േ'ാേ , ിെ3 അേY-ി23 െ ീ
ഉേ!?ി23ിBേBാ.

11

ീേ%ാി& ി23 %േ'ാേ 2 ോDം
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ോ2േyാVq ,

4

* െ ീ ഔേ ിF അ 4 എN?
*s- Dെ {Hിേ ിF അ 4
എN*ാDം?
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െ0 അ'ാാ& എVി% 4 !ി2F;
അ  ിL!ി] ഉ!ാ%Vി& അ  േ3
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എF !G F; ൈ ം ഇB എ3ാIF അ െ0
ിL!+ം ഒെ ം.

5

അ െ0 $ി എBാേªാRം =*ാIF; ിെ0
 ാ% ി1ി അ 4 ാ+ാ eം ഉ%w ;
െ0 HuേVാ\ം അ 4 ീWF.

6

ǌാ4 IEt%ിB, ഒാ#ം അKി&
ീR *ിB എF അ 4 െ0 ~%ി&
!G F.

7

അ െ0 ാ%ി& Hാ![ം ാJ[ം ാ'[ം
ിGിി2F; അ െ0 ാ ി4 ീ$ി& ോ-[ം
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എെ3 ാ:ൊേw+േ*,

2

ǌാ4 %േ'ാ േ%ാ\ !G<: ീ എെ0 
ാ ാIF; ീ ഒ$ിെ എി2 ഒ  ം ഇB.

3

Q*ി%ിെ ി`aാോ അ  എി2
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ി·V4 ;

26

ിSോ\ ീ ിSാIF; ^ോ\ ീ
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െpാോെ ം ിേ}ാെ ം ാUേ!ാി4
I;ിെ%േ)ാെ ം <wി2F.

7

%േ'ാ

8

%േ'ാ
െ Hം *Q*ിെ% \2F; %േ'ാ
ാേHq * ിെ \2F.

9

%േ'ാ
െ Hം *ാ4 േ!െV
 ി2*ാGാ2F; അ< െV
േ ാEി2F; അ െ0 *{ിി& [ം
*' Yം എF ൊvF.

10

%േ'ാ JV%ിീെ ഇF; %േ'ാ
എേ32ം ാJാ ാ%ി ഇി2F.

11

%േ'ാ
െ0 JിF HPി Iം; %േ'ാ
െ0 Jെ *ാ1ാം ി അsx'ി2ം.

1

%േ'ാേ , ǌാ4 ിെ3 »F; ീ എെ3
ഉaി]ിി2F; എെ0 Hu എെ32Gി.
േ,ാ-ി)ാ4 ീ ഇ%ാി%<*ിB.

2

എെ0 ൈ *ാ% %േ'ാേ , ǌാ4 ിേ3ാ\
ി ിVി.; ീ എെ3 ൌ *ാ2 ം െ¼.
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എെ3 ?ിേ ിF ോ;%ാ ം ഇിേ+േ*;
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ോ-ം െ}ാെ ിെ0 ാ ിെ ം ാJം
!G%ാെ ിെ0 അ1െ ം ാ:ൊ ;
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ൌ *ിB; എെ0 !ാ!ം േ'< ാ%ി എെ0
അിVി& Y
*ിB.

4

എെ0 അz  എെ0 െ2*ീെ
 ിിി2F; 5ാw o*\േ!ാെ അ
എി2 അ ിn*ാ%ിി2F.

5

എെ0 േ5ാ- Yംേ'< ാ%ി എെ0 Þ+
ീXാWF.

6

ǌാ4 IിX ഏ9[ം ി%ിി2F; ǌാ4
ഇ ിാെ ഃി.2F.

7

എെ0 അ%ി&   ിGിി2F; എെ0
േ'ി& ൌ *ിB.
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*s- ൊെ ം െ Wം ി$ാ%ി 2F
ിà%ം; അ  K*ാ%ി !ി*ി2F
ിà%ം; അ 4 1ം yാി2F; ആ
അs5 ി2ം എ3Gി 3ിB.

7

എ3ാ& ാേ , ǌാ4 ഏ ി3ാ%ി
ാിി2F? എെ0  ാH ി&
െ ]ിി2F.

8

എെ0 ംnVി&ിFം എെ3
ി\ ിേ+േ*; എെ3 േ5ാ-െ0 ി{%ാി
െ േ .

9

ǌാ4 ാ%q <Gാെ ഊ*ാ%ിF; ീ%േBാ
അെ ി%<.

10

ിെ0 pാ1 എ&ിF ീേ+േ*; ിെ0
Aെ അി%ാ& ǌാ4 ?%ി]ിി2F.

11

അz ംി*ിം ീ *s- െ Vാ&
Hി?ി2േyാ ീ അ െ0 ൌ{ െ
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ൈ ോ\w ാK േ3.
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ീ എെ3 *G3< എN? Hu ിെ0
ഉ!¤ ംേ'< ാ%ി ǌാ4 ഃി
.േി 3<െ*N? എF ǌാ4 എെ0
!ാG%ാ% ൈ ോ\ !G ം.
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ിെ0 ൈ ം എ ിെ എF എെ0 Hu
ഇ ിാെ എേ3ാ\ !GXൊi എെ0
അിെV 2ം◌ം eം എെ3 ി{ി2F.
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എെ0 ആ×ാേ , ീ ി-ാി. ഉwി& ǌt3<
എN? ൈ ി&  ാHെ 2; അ 4
എെ0 ാH? ം എെ0 ൈ [*ാIF
എ3ിെ ǌാ4 ഇി ം അ െ  ി2ം.

1

ൈ േ*, എി2  ാ%ം !ാി. േ+േ*;
5Pിെ; Jാ ിേ%ാ\ എെ0
'ാം
േ+േ*;  ം അീ ി w
*s- &ിF എെ3 ി\ ിേ+േ*.

2

ീ എെ0 H+*ാ% ൈ *േBാ; ീ എെ3
wിVിി23െ N? Hu ിെ0
ഉ!¤ ംേ'< ാ%ി ǌാ4 ഃി.
േി 3<െ*N?
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ിെ0 ാH[ം  [ം അ%. േ+േ*; അ
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ǌാ4 ൈ ിെ0 !ീmിേ2, എെ0
!*ാ{*ാ% ൈ ിേ2 െvം; ൈ േ*,
എെ0 ൈ േ*, ി3ംെi ǌാ4 ിെ3
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5

എെ0 ആ×ാേ , ീ ി-ാി. ഉwി& ǌt3<
എN? ൈ ി&  ാH െ 2; അ 4
എെ0 ാH? ം എെ0 ൈ [*ാIF
എ3ിെ ǌാ4 ഇി ം അ െ  ി2ം.

1

ൈ േ*, bാ: ǌ#െ !ി ാാെ
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ൈ േ*, ീ എെ0 ാJാ ാIF; %ാോpിF
? ിേ+േ*.
ി3ാ& ǌ ൈ ിെV wി%ി\ം;
ǌേVാ\ എ ി2ം3 െ ിെ0 ാ*ി&
 ി;ിV ം.
ǌാ4 എെ0 ിBി& ആ%ി%ിB; എെ0 ാ
എെ3 ?ി *ിB.
ീ%േD ǌെV ൈ ി#െ }ി& ിF
?ി]<; ǌെV !െ] െ ീ
ി)ി.*ിി2F;

8

ൈ ി& ǌ ി ം Hംി2F; ിെ0
ാ*ിF എFം ോDം െAF. ോ.

9

ഇേ)ാേ$ാ, ീ ǌെV wിVX
ി)ി]ിി2F; ǌ#െ ൈ േVാ\ െ
Gെ)\3<*ിB.

10

ൈ ി െ yി& ീ ǌെV Gം
ാU*ാGാ2F; ǌെV !െ23  ǌെV
ൊw%ി\F.
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5?+ിFw ആ\െVേ)ാെ ീ ǌെV
ഏി.ൊ\:; Jാ ി#െ ഇ%ി& ǌെV
ി3ി]ിി2F.
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ǌ#െ ൈ ിെ0 ാ*െ ǌ
*Gേ%ാ ǌ#െ ൈെV
അ ൈ ിേ2 *:േ%ാ
െfിUെി&

21

ൈ ം അ< േHാ1 െ}ാ ിി2േ*ാ? അ 4
~%ിെ ' െV അGി F േBാ.
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ിെ0 ി*ിം ǌെV ി ം ി ൊvF;
അW)ാsw ആ\െVേ)ാെ ǌെV എF.
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ാേ , ഉ+േ+േ*; ീ ഉGt3< എN?
എRേ3&േ+േ*; ǌെV എേ32ം
wിV%േ .
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ീ ിെ0 െ *െG23<ം ǌ#െ [ം
!ീ¦ ം *GFV 3<ം എN?

25

ǌ ിോVം Iിിി2F; ǌ#െ
%W Q*ിേ%ാ\ !9ി%ിി2F.
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ǌ#െ 'ാ%ി3ാ%ി എRേ3&േ+േ*;
ിെ0 %ി*ിം ǌെV ീെ\േ+േ*;
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എെ0 ~%ം `5 ാ&  ി F; എെ0
z ി ാJാ ിF േ ി w< എF ǌാ4
!G F. എെ0 ാ[ *Kാ% േെ0
എR:ോ& ആIF.
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ീ *s- Dാി& അ ിÌ{4 ; ാ + ം
ിെ0 അ1Vിേ& !3ിി2F;
അ<ൊi ൈ ം ിെ3 എേ32ം
അsx'ി]ിി2F.

3

ീാ േwാേ , ിെ0 ാ അെ2 െU;
ിെ0 േ J¡ം ിെ0 *'ി* ം േ3.
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 [ം ൌ*
ം ീ ി ം !ാിേ ിF
ീ *'ി*േ%ാെ z ാKാ%ി ാ'േ*Gി
എRെ3; ിെ0 ൈ 5%ാ െV
ി2!േHി. *ാGാെ;.
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ീ ിെ0 Jെ ി ാാെ
ി2F.
അ െ ിൊi y: aി)ി23<*ിB.

13

ീ ǌെV അ%&ാ2ം അ!*ാ ി-%[ം
oCw 2ം ി{ ം !ി'ാ[ം ആ2F.

14

ീ Jാ ി#െ ഇ%ി& ǌെV !$ൊBിFം
ംH#െ \ ി& IEിFം ി-%ം
ആ2F.

5

ിെ0 അ ] w %ാIF; Jാ ി
ിെ0 ീ$ി& ീRF; ാJാ ിെ0 Hu#െ
െ: അ
െG2F.

15

ി{ി. -ി23 െ0 ാ2 േ'< ാ ം
Hu ിെ0 ം  ിാെ0 ം ി*ി*ാ ം

6
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എെ0 അ!*ാം ഇ ിാെ എെ0 yി&
ഇി2F; എെ0 െ  എെ3
ി%ിി2F.

ൈ േ*, ിെ0 ിം'ാം എFം എേ32ം
ഉw ാIF; ിെ0 ാJ Yിെ0 െോ&
ീ ി w െോാIF.

7

ീ ീ ിെ% ഇെ)U  െ% േY-ി2F;
അ<ൊi ൈ ം, ിെ0 ൈ ം െ3, ിെ0
Uാി& !*ാ%ി ിെ3 ആ{ൈ ംൊi
അ5ിേ-ം െfിി2F.

8

ിെ0 െ*Bാം Wം {[ം  ം6[ംൊi
Ì6®*ാ%ിി2F; ,*{ിVി&ിF
yിാം ിെ3 േ,ാ-ി)ി2F.

9

ിെ0 ിá#െ ;ി& ാJI*ാി
ഉi; ിെ0 :5ാ6: ാÈി ഔ=ീ ം
അ+ിX ി2F.

10

അBേ%ാ I*ാീ, േ ; ോ2; െ ി ാË.
YJെ ം ിെ0 !ി«5 െ ം *G.
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ഇെ ാെ ം ǌ 2 5 ി.; ǌേVാ ിെ3
*G3ി;ിB; ിെ0 ി%*ോ\ അ ിHY
ാ+ി]ിU*ിB.
ീ ǌെV IWാെ :െ . 
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 eം
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അേ)ാ ാJാ[ ിെ0 ൌ{ െ
ആx'ി2ം; അ 4 ിെ0 ാ©േBാ; ീ
അ െ *Íി.ൊ .
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ോി ാിVq , Jിെ 1 ാാ
ാÅെ . ിെ0 ാം േ \ം.
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3
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േ3,
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േ,ാ-ോ\ം ഉBാോ\ം െ അ െ
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ൈ ം J%േnാ-ോ\ം %േ'ാ
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ിെ0 Dാ ിെ0 !ി ാാ2ം !ം
ഇി2ം; bQ*ി%ിEം ീ അ െ
¬ാാ2ം.

6

ൈ ിF  ി !ാ\ ി4 ,  ി !ാ\ ി4 ;
Æെ ാJാ ിF  ി !ാ\ ി4 ,  ി !ാ\ ി4 .
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2ം*ാGാ2ം. അ< ൊi Jാ ി എFം
എേ32ം ി2 ോDം െAം.

ൈ ം bQ*ി2ം ാJാ ാIF; ഒ
ാ< ീം !ാ\ ി4 .

8

ൈ ം Jാ ിെV 5ി2F; ൈ ം െ0
ി`aിം'ാി& ഇി2F.

9

ംH#െ ¬ാ അäാ'ാ*ി4
ൈ ിെ0 J*ാ%ി ഒ3ി. \F; Q*ി%ിെ
!ി ൈ ിFw %േBാ; അ 4 ഏ9[ം
ഉ3 ാ%ിി2F.

1

Æെ ൈ ിെ0 6ിq , അ െ0
ി`a!b ി& %േ'ാ
ി% sം
അ ,ം  sം ആIF.

2

*'ാാJാ ിെ0 6*ാ%ി ഉ6ിി%ാ%
ീേ%ാ4 !b ം ഉ%ംൊi *ോ'[ം 
bQ*ി െ ം ആ{[*ാIF.

3

അ ിെ0 അ*Vി& ൈ ം ഒ Z*ാ%ി
െ Vിെ)U 3ിി2F.

4

ഇ ാ, ാJാാ
Fേ!ാ%ി.

5

അ  അ< i അyF, അ  !ി_*ി.
ഔിേ)ാ%ി.

6

അ 2ം അ ിെ ിG%& !ിി.; ോ[
ി;ി% െ3േ!ാെ േ  !ിി..

7

ീ ി$4 ാCൊi HീHq )EെV
ഉെ.V F. ാം േ;<േ!ാെ േ3
ൈ #െ %േ'ാ
െ 6ിq , Æെ
ൈ ിെ0 6ി& ിി2F; ൈ ം
അ ിെ ാാേ2ം ി*ാ2F. ോ.

9

ൈ േ*, ിെ0 *{ിിെ0 *േa ǌ
%െ%2Gി. ി,ി2F.

1

ൈ ം Æെ േ [ം p[ം ആIF;
Vി& അ 4 ഏ9[ം അ\
<+%ാ%ിി2F.

2

അ<ൊi Q*ി *ാGിേ)ാ%ാEം !b 
IEി ¤*േa ീ+ാEം,

3

അ ിെ െ wം ഇെ. ി%ാEം അ ിെ0
ോ!ംൊi !b  IEി%ാEം ാം
5%െ)\%ിB.

4

ഒ ി ഉi; അ ിെ0 േ ാ\ ൈ 6െ,
അ 3 െ0 ി`aി ാെ േ3,
േ,ാ-ി)ി2F.

5

ൈ ം അ ിെ0 *േa ഉi; അ<
IEിേ)ാ%ിB; ൈ ം അ ിാ:
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7

8

9

10
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േ3

Jാ ി âaി.; ാJ  IEി; അ 4
െ0 Hം േ )ി.; Q*ി ഉിേ)ാ%ി.
ൈ #െ %േ'ാ േSാ\ െ ഉi;
%ാോpിെ0 ൈ ം Æെ Zം ആIF.
ോ.
 ി4 %േ'ാ
െ >ിെV ോ2 ി4 ;
അ 4 Q*ി%ി& എD ã
ി%ിി2F!
അ 4 Q*ി െ അ9ം െ ം aെV ി
&െAF; അ 4 ിെBാി. I,ം Gി.
©െV ീ%ി& ഇU oUV F.
*ിാ ിF, ǌാ4 ൈ െ*F അGിX ൊ
ി4 ; ǌാ4 Jാ ി#െ ഇ%ി& ഉ3 4 ആIം;
ǌാ4 Q*ി%ി& ഉ3 4 ആIം.
ൈ #െ %േ'ാ േSാ\ െ ഉi;
%ാോpിെ0 ൈ ം Æെ Zം ആIF.
ോ.
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ിെ0  ാ% ി1ി ി*ിം ീേ%ാ4 !b ം
േ,ാ-ി ം െ%åാDി*ാ ആ{ി ം
െAF.
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ീേ%ാെ o9ിF ?ി+ം െ%q ി4 ;
അ ിെ0 േ6ാെV എ ി4 .

13

14

ഒ4 1 ാാ%ിീ3ാEം അ െ0
5 ിെ0 *' Yം aി]ാEം ീ 5%െ)<.
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അ 4 *ി2േyാ %ാെ ാFം
ൊiേ!ാ%ിB; അ െ0 *' Yം അ െ !ി4
െv *ിB.
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അ ിെ0 ൊVെV ³?ി. അ*െV
F ോ2 ി4 .
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അ 4 Jീ ോി3േ)ാ
ാ4 5ാ6 ാ4
എF !GX; ീ ി2 േ3  െAേyാ
*s-  ിെ3 »ം.

ഈ ൈ ം എFം എേ32ം Æെ ൈ *ാIF;
അ 4 െS Jീ ! ,ം $ി:ം.

19

അ 4 െ0 !ി ാാെ Gേ%ാ\ െF
േം; അ  ഒാ#ം െ Vി]ം ാ%ിB.
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*ാോിി23 *s- 4 ിേ 'ീാ%ാ&
Hി.േ!ാI3 £6 2 < േD.
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Q ാി#*ാ േwാേ, െ ിൊ
ി4 .

2

ാ*ാ J[ം േ J[ം 1 ാാം
ി¤ാം േ3.

3

എെ0 ാ%q Èാം ാ ി2ം; എെ0
~%ിെ 1 ാം ിേ ം േ3 ആ%ിി2ം.
ǌാ4 ÁH ാ ിF എെ0 െ ിാ%2ം;
ി3ാോെ എെ0 © േ )ി2ം.

5

അz ം എെ0 I ിാിെ !ിNF എെ3
V 3 ·ാ: ǌാ4 5%െ)\3< എ,ിF?

6

അ  #െ yി& ആ%ി ം
1£aി%ി& Hംി ം െAF.

7

േ'ാ4 H $ി ാ+ാെ
Jീ ി]ിിേ ിF

8

അ െ ീെ\)ാോ ൈ ിF
ീെ\À ി ൊ\)ാോ ആ2ം◌ം $ി%ിB.

9

അ െ ാ+െ0 ീെ\À ിേ%Gി%<; അ<
ഒാ#ം ാ1ി%ിB.

എെ3േ32ം
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Èാി *ി ം ´sം £6ാ%sം
ഒേ!ാെ Hി ം #െ yാ ം
*Cw 2ം ിേ;. േ!ാ ം െA3<
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#െ 5  HാHY *ാ ം #െ
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എ3ാ& *s- 4 p*ാി& ിി&
%ിB. അ 4 Hി.േ!ാI3 £6 2 < 4 .
ഇ< Y%ാ%ാെ 6 ി%ാIF; അ െ
അ, ോ അ െ ാ2Vി& ഇെ)\F.
ോ
അ െ !ാ ാVിF ആ\Vാ%ി ഏി]ിി2F;
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ൈൊം. ോ.
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ൈ ം, %േ'ാ %ാ% ൈ ം അVിെ]¼,
³ െ0 ഉ%ം & അ*%ം െ Q*ിെ%
ിVി2F.

2
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അ! ാം !G F.
ഇ ീ െ¼ ǌാ4 *ിാ ിി%ാ& ǌാ4
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െF െHൗിോ\: ാ ീq ǌ#െ അ\െ
ഒVി]ിി2F എF !Gേ)ാ െ*]<.)
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*ാാ,*ിB; അ  ൈ െ
5%െ)\3<*ിB.

20

േ3ാ\ *ാ1ാ*ാ%ിി23 െ േ}9ം െ¼
െ0  അ 4 ംnി.*ിി2F.

21

അ െ0 ാ%q െ eേ!ാെ £ ാ%<;
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! ി%ിി2േyാെ അ  എെ0 ാിെV
ോിൊിി2F.

7

ീ ിേിാ& അ  ഒ$ിXേ!ാIേ*ാ? ൈ േ*,
ിെ0 ോ!ി& Jാ ിെV wി%ിേ+േ*.

8

ീ എെ0 ഉ$&െV എF; എെ0 ീ
ിെ0 <ി%ി& ആിെ േ+േ*; അ<
ിെ0 ി& ഇBേ%ാ?

9

ǌാ4 ിVി]േ!?ി2േyാ
േ3 എെ0
Hu !ി4 ിി F; ൈ ം എി2
അs െ*F ǌാ4 അGി F.

10

ǌാ4 ൈ ി& അ െ0 െ Rം;
ǌാ4 %േ'ാ %ി& അ െ0 െ Rം.
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േ ം

11

ǌാ4 ൈ ി& ആ%ി2F; ǌാ4
5%െ)\%ിB. *s- F എേ3ാ\ എN െ%q ാ4
$ി ം?

12

ൈ േ*, ി2w േ] 2 ǌാ4
െy;ിി2F; ǌാ4 ി2 ോD%ാ6െV
അ)ി2ം.

13

ǌാ4 ൈ ിെ0 yാെ Jീ െ0 ാHി&
േ ിF ീ എെ0 ാ+െ *+ി&
ിFം എെ0 ാEെV ഇ]%ി&ിFം
ി\ ി. േBാ. (ം6ീ *ാ+ി2;
Hി)ിേ എ3 ാ6ിq ; ാ ീിെ0 ഒ
Ye6ീ ം; അ 4 െHൗിെ0 yി&ിF
Û'%ിേ2 ഔിേ)ാ% ാ: െ*]<.)

1

ൈ േ*, എേ3ാ\ z! ാേ+േ*; എേ3ാ\
z! ാേ+േ*; ǌാ4 ിെ3
H+ംാ!ി2F; അേ , ഈ ആ!:
ഒ$ിXേ!ാIേ ാVം ǌാ4 ിെ0 ിGി4
ി$ി& H+ം ാ!ി2F.

2

അ 3 ാ% ൈ െ ǌാ4
ിVി]േ!?ി2F; എി2േ ി [ം ി
b'ി23 ൈ െ േ3.

3

എെ3 ിRt ാ4 5ാ ി23  1ിാം
ാUേyാ അ 4 YZി&ിF ൈീ;ി
എെ3 ?ി2ം. ോ. ൈ ം െ0 % ം
ിHY
ം അ%2F.

4

എെ0 ാ+4 ിം'#െ ഇ%ി& ഇി2F;
അÔിJYി23 െ \ ി& ǌാ4 ി2F;
!v I,#ം അ#ം ാ[ ] w ാ#ം
ആ%ിി23 *s- Dാെ ഇ%ി& െ3.

5

ൈ േ*, ീ ആാHിF *ീെ ഉ%
3ിിേ+േ*; ിെ0 *' Yം bQ*ി%ിEം
!െ;.

6

അ  എെ0 ാി 2 ഒ  ിി., എെ0
*¡ ഇിിി2F; അ  എെ0 yി& ഒ
I$ി I$ി.; അ ി& അ  െ3 ീ. ോ.

7

എെ0 *¡ ഉെG]ിി2F; ൈ േ*, എെ0 *¡
ഉെG]ിി2F; ǌാ4 !ാ\ം; ǌാ4 ീം
െAം.

8

എ4 *േ*, ഉ+; ീ+ ം
ി3[*ാ േwാേ ഉ+ ി4 ! ǌാ4
അ ിാെ ഉ+ം.

9

ാേ , ംH#െ ഇ%ി& ǌാ4 ി2
ോDം െAം; Jാ ി#െ *േa ǌാ4 ി2
ീം െAം.

10

ിെ0 % ആാHോV[ം ിെ0 ിHY
േ*nേVാV[ം ി% േBാ.

11

ൈ േ*, ീ ആാHിF *ീെ ഉ%
3ിിേ+േ*; ിെ0 *' Yം bQ*ി%ിEം
!െ;. (ം6ീ *ാ+ി2; Hി)ിേ
എ3 ാ6ിq ; ാ ീിെ0 ഒ Ye6ീ ം.)
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േ ം

5

ൈ #െ ൈ *ാ% %േ'ാേ ,
%ി¶ാേ%ിെ0 ൈ േ*, Jാ ിെV ം
{Hിേ ിF ീ ഉ+േ+േ*; ീ ിെ;
േ¤ാ'ിVി& ആോ\ം z! ഉാേ . ോ.

1

േ ാേ, ി
ാ *ാ%ി ീ ി
ാ ി2Fേ ാ? *s- Dാേ, ി
!*ാK*ാ%ി ി1ി2Fേ ാ?

6

2

ി ~%ി&   ി2F;
Q*ി%ി& ി#െ ൈ#െ ിê
Êിൊ\2F.

® ാ*%: അ  *ി F;
ാെ%േ)ാെ I.ംൊi അ  !;+ിF
oCം 2F.

7

3

ാ 65ം & _ാാ%ിി2F; അ 
Jം & േ5ാ-I !GX െ 9ി 2F.

അ  #െ ാെ¾ാi Hാി2F; ാ#
അ െ അ1Vി& ഉi; ആ േ 2ം എF
അ  !G F.

4

അ െ ി-ം ) ി-ംേ!ാെ; അ 
െ ി% െ!ാ;%+ിേ!ാെ%ാIF.

8

എിEം %േ'ാേ , ീ അ െെ]ാBി ിി2ം; ീ
Jാ ിെV ം !ി'ി2ം.

5

എD ാ*K ോെ *§ം ൊBി%ാEം
*§ ാി#െ ാ2 അ< േ %ിB.

9

എെ0 p*ാ േwാേ , ǌാ4 ിെ3
ാിി2ം; ൈ ം എെ0 േ6ാ*ാIF.

6

ൈ േ*, അ െ ാ%ിെ !vെV 
േ+േ*; %േ'ാേ , pാിം'#െ
അ+)vെV :Vേ%+േ*.

10

എെ0 ൈ ം െ0 %%ാ& എെ3 എ ിേ2ം;
ൈ ം എെ3 എെ0 HuെV i
ി2*ാGാ2ം.

7

ഒRിേ)ാI3 െ wംേ!ാെ അ 
ഉിേ)ാെ;. അ 4 െ0 അhെV
െ ാ\2േyാ അ ഒിXേ!ാ%<േ!ാെ
ആെ;.

11

അ െ ൊFV%േ ; എെ0 Jം
*Gാ ിിേ ിF േ3; ǌ#െ
!ി%ാI3 ാേ , ിെ0 HPിൊi
അ െ ഉ$E*ാGാി ാേ¢+േ*.

8

അിX േ!ാേªാI3 അ.േ!ാെ അ  ആെ;;
65ം അിേ)ാ% ീ െ Jേ!ാെ അ 
³ െ ാ+ാ ിിെ;.

12

9

ി#െ  2 
ീ UÆെy !] ം
െ ,<െ*Bാം ഒേ!ാെ അ 4 o$ിാ9ിാ&
!ാ9ിV ം

അ െ ാ%ിെ !ാ![ം അ1Vിെ
ാ2#ം ി*ി[ം അ  !G 3 Hാ![ം
േ5ാ-Iംി*ി[ം അ  #െ
അ'ാി& !ിിെ)Uേ!ാെ;.

13

ോ!ോെ അ െ ം'ിേ+േ*; അ 
ഇBാെ %ാIം eം അ െ ം'ി.Vേ%+േ*;
ൈ ം %ാോpി& ാRF എF Q*ി െ
അ9ം െ അGി *ാGാെ;. ോ.

10

ീ ി*ാ4  ി^ി% i ആ{ി2ം; അ 4
െ0 ാEെV ാെ Pി& RIം.

14

11

ആ%ാq : ീ ി*ാF  ി=ം ഉi ിà%ം;
Q*ി%ി&  ാ%ം ി1ി23 ഒ ൈ ം ഉi
ിà%ം എF *s-  !G ം.
(ം6ീ *ാ+ി2; Hി)ിേ എ3
ാ6ിq ; ാ ീിെ0 ഒ Ye6ീ ം. അ െ
ൊേB ിF െHൗ& അ%. ആ#
ീ\
ാി3 ാ: െ*]<.)

® ാ*%: അ  *ി F;
ാെ%േ)ാെ Iെ.ംൊi അ  6ിF
oCം 2F.

15

അ  ആ'ാി3ാ%ി ഉ$F2F,
«Âി%ാ%ിെBി& അ  ാDിR sം
ാ*ി2F.

16

എെ0 ൈ േ*, എെ0 Hu#െ }ി&ിF
എെ3 ി\ ിേ+േ*; എേ3ാ\ എ ി
2ം3 െ H:ിF എെ3 ഉaിേ+േ*.

ǌാോ ിെ0 pെ2Gി. !ാ\ം;
അ ിാ: ǌാ4 ിെ0 %െ%2Gി.
േnാ-ി]ാ{ി2ം. ാ: ീ എെ0
േ6ാ[ം അ5%ാ[ം ആ%ിF.

17

എെ0 p*ാ േwാേ , ǌാ4 ി2  ി!ാ\ം;
ൈ ം എെ0 േ6ാ[ം എേ3ാ\ % w
ൈ [ം അേBാ. (ം6ീ *ാ+ി2;
ാ? ാം എ3 ാ6ിq ;
അ5 ി)ി)ാsw ാ ീിെ0 ഒ Ye6ീ ം.
േ%ാ ാpq െ*ൊെ!ാാ* %ിെ അാ* ോ\ം
ോp%ിെ അാ* ോ\ം aം െ¼ *ി 3
േH-ം ഉÀ ാÏ%ി& !,ീാ%ിം എോ* െ
ം'ി.V *%: െ*]<.)

1

2

ീ ിേ\  ി23 െ }ി& ിF
എെ3 ി\ ി. P!ാ ാെ !&ിF
എെ3 ?ിേ+േ*.

3

ഇ ാ, അ  എെ0 ാ+3ാ%ി ! ി%ിി2F;
%േ'ാേ , p ാാ എെ0 േെ ;ം \3<
എെ0 അ ി^*ം േ'< ാ%ി;B, എെ0 !ാ!ം
േ'< ാ%ിU*B.

4

എെ0 !& അz ം ഇBാെ അ  ഔി
ഒtF; എെ3 'ാ%ി)ാ4 ഉ+F
ാ?ിേ+േ*.
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1

ൈ േ*, ീ ǌെV wിVX
ി Gി]ിി2F; ീ ോ!ി]ിി2F; ǌെV
%©ാാാേ+േ*.
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ീ
2

ീ േHെ \ി 5ി3ി)ി]ിി2F; അ<
IEt%ാ& അ ിെ0 5ി3െV 3ാേ+േ*.

3

ീ ിെ0 Jെ ാmി ം അs5 ി)ി.;
!ി_*ിെ0 ീX ീ ǌെV
Iി)ി]ിി2F.

4

 ം ി*ിം ഉ%േ ിF ീ ിെ0
5Pാ2ം ഒ ൊി ി%ിി2F. ോ.

5

6

7
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62

ി2 ി%w  ി\ ിെ)േ ിF ിെ0
ൈൊi ?ി. ǌ 2
ഉ*േV+േ*.
ൈ ം െ0 ി`aി%ി& അVിെ]f<ൊi
ǌാ4 ആ{ി2ം; ǌാ4 െHേ*ിെ ി5ാ6ി.
Ìോq ാÏെ% അV2ം.
6ിെ%ാq എി2w<; *െë ം എി2w<;
എì%ീം എെ0 ോി ം െ%åാ എെ0
െോEം ആIF.

8

േ*ാ ാpq എി2 RI ാsw ;;
ഏോ*ിേ& ǌാ4 എെ0 െിÀ എGി ം;
െ=ി േHേ*, ീ എെ0ി*ിം J%േnാ-ം
ൊ!

9

ഉGÀw 6ിേ2 എെ3 ആ
ൊiേ!ാIം? ഏോ*ിേ2 എെ3 ആ $ി
:ം?

10
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ൈ േ*, ീ ǌെV wിVിBേ%ാ?
ൈ േ* ീ ǌ#െ ൈ േVാ\ െ
Gെ)\3<*ിB.

11

ൈ ി െേെ ǌ 2 'ാ%ം െേ}+േ*;
*s- െ0 'ാ%ം K*േBാ.

12

ൈ ാ& ാം ീ ം  ി2ം; അ 4
േ3 Æെ ൈ ിെV െ* ി.V ം.
(ം6ീ *ാ+ി2; §ിാോെ; ാ ീിെ0
ഒ ീം.)

േ ം

8

അെ ǌാ4 ിാ*െ എേ32ം ീ
ി ം എെ0 േ]െV ാ േ ാWം $ി ം
െAം. (ം6ീ *ാ+ി2; െ%¨í ാ6ിq ;
ാ ീിെ0 ഒ ീം.)

1

എെ0 ഉwം ൈ െ ോി
െ*ൗ*ാ%ിി2F; എെ0 ? അ &ിF
F.

2

അ 4 േ3 എെ0 !ാG ം എെ0 ? ം
ആIF; എെ0 േ6ാം അ 4 േ3; ǌാ4
ഏെG IEt%ിB.

3

ി എBാ ം ാ * ിEം ആ\3
േ ി ംേ!ാെ ഒ *s- െ ൊേB ിF
എDോVം അ െ ആ^*ി2ം?

4

അ െ0 ! ി%ി&ിF അ െ
wി%ി\ ാേD അ  ിL!ി23<; അ 
േ5ാ·ി& ഇെ)\F; ാെ¾ാi അ 
അsx'ി2F; എിEം ഉwംൊi അ 
H!ി2F. ോ.

5

എെ0 ഉwേ*, ൈ െ ോി െ*ൗ*ാ%ിി;
എെ0  ാH അ &ിF F.

6

അ 4 േ3 എെ0 !ാG ം എെ0 ? ം
ആIF; എെ0 േ6ാം അ 4 േ3; ǌാ4
IEt%ിB.

7

എെ0 ? ം എെ0 *'ി* ം ൈ ിെ0
!& ആIF; എെ0 ഉGÀw !ാG ം എെ0
േ [ം ൈ ിാIF.

8

Jേ*, എBാാ:ം അ ി& ആ%ി)ി4 ;
ി#െ ~%ം അ െ0 yി& ! ി4 ;
ൈ ം 2 േ *ാIF. ോ.

9

ാ*ാ Jം ഒ HYാ[ം േ Jം
േ5ാ-I*േD; <ാിെ0 ;ി& അ 
െ!ാിേ)ാIം; അ  ആ)ാെ ഒ
HYാോ î ാIF.

1

ൈ േ*, എെ0 ി ിVി േ േ+േ*. എെ0
ാK aിേ+േ*.

10

2

എെ0 ~%ം ?ീ+ി2േyാ ǌാ4 Q*ി െ
അ9:ിF ിെ3 ിVി]േ!?ി2ം; എി2
അ 3 *ാ% !ാG%ിേ2 എെ3 േ+േ*.

!ീ¦ി& ആ%ി<;  ]%ി&
*%ിേ)ാ<; y: aി]ാ& അ ി&
*¡ െ <;

11

pം ൈ ിFwെ F ൈ ം ഒി&
അVിെ]¼. ǌാ4 iാ H ം േU*ിി2F.

3

ീ എിൊ േ [ം Hu ിെ0 േെ
ഉGÀw േ6ാ[ം ആ%ിി2F േBാ.

12

4

ǌാ4 ിെ0 ാി& എേ32ം ി2ം;
ിെ0 ിGി4 *G ി& ǌാ4 H+ം ാ!ി2ം.
ോ.

ാേ , % ം ി2w ാIF. ീ
ഔോF അ  െ0 >ി2  eം
!ം IF. (ാ ീിെ0 ഒ ീം;
അ 4 െ%åാ*Q*ി%ി& ഇി2ം ാ:
െ*]<.)

5

ൈ േ*, ീ എെ0 േ]െV േU, ിെ0
ാ*െ 5%െ)\3 െ അ ാHം എി2
F*ിി2F.

6

ീ ാJാ ിെ0 ആ °ിെ ീn*ാ2ം; അ െ0
ം 
G Gേ%ാVം ഇി2ം.

7

അ 4 എേ32ം ൈ 3ി1ി%ി& ി2ം;
അ െ !ി!ാിേ ിF % ം ിHY
ം
ിേ+േ*,
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1

ൈ േ*, ീ എെ0 ൈ ം; അ ിാേ ǌാ4
ിെ3 അേY-ി2ം; െ w*ിBാെ ഉ+ി
 േH: എെ0 ഉwം ിാ%ി ാ'ി2F;
എെ0 േ'ം ിാ%ി ാം?ി2F.
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ീ
2

അെ ിെ0 p[ം *' Y[ം ാേ+ ിF
ǌാ4 ി`a*{ിി& ിെ3
ോി%ിി2F.

3

ിെ0 % Jീ ൊ B ാIF; എെ0
അ1 ിെ3  ി2ം.

4
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എെ0 Jീ ാം ഒെ ം ǌാ4 അെ ിെ3
ാ»ം; ിെ0 ാ*ി& ǌാ4 എെ0 ൈെV
*:ം.

േ ം

8

അെ Y,ാ[ അ 2ം
ിോ1*ാ%ിി%ാ& അ  ഇGി ീR ാ4
ഇ%ാIം; അ െ ാ3 ൊെ ം 
IE2F.

9

അെ *s- ം 5%െ)U ൈ ിെ0
>ിെ% ാ ി2ം; അ െ0 >ിെ%
അ  ി,ി2ം.

10

ീ ി*ാ4 %േ'ാ %ി& ആ{ി. അ െ
H+*ാ2ം; ~%!*ാKി എBാ ം
Rം. (ം6ീ *ാ+ി2 ഒ ീം;
ാ ീിെ0 ഒ 6ീ ം.)

1

ൈ േ*, ീേ%ാി&  ി ി2 േ%ാ6 ം;
ി2 േ3 േ] $ി2F.

5

എെ0 ി%ി& ിെ3 ഔ ം ǌാ4
ാDി%ാ*Vി& ിെ3 1 ാി ം െAേyാ

6

എെ0 ാ+F * ം േ*¡ംൊi
എ3േ!ാെ «Âി F; എെ0 ാ%q
േ,ാ-w അ1Vാ& ിെ3  ി2F.

7

ീ എി2 'ാ%*ാ%ിീF േBാ; ിെ0
ിGി4 ി$ി& ǌാ4 േnാ-ി]ാ{ി2F.
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HPി%ാ& !b െV ഉG)ി2F.

7

അ 4 ¤#െ $[ം ി*ാ#െ
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െV േ3 ഉ%േ . ോ.
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എെ0 ാ ിേ& അ െ0 Å ഉാ%ിF.

ൈ േ*, ീ ിെ0 JിF yാ%ി Gെ)U
*Q*ി%ി& ി ൊേ)ാ - ോ -
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എFം ോിൊിF; ആെ ം
ിB ാsം.

21

അ  എി2 ിF ാ4 ൈÀ F; എെ0
ാ'ിF അ  എി2 ൊW Iി)ാ4 F.
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അ%ാVVാ%ി ാ;ി%ിി2F.

5

അ  *¸;ിേ& ോാി ഔt3<േ!ാെ
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4

ീ എെ0 eിF ഉGം \ിി2F;
ംാി)ാ4 $ി%ാ eം ǌാ4
ാIെ);ിി2F.

5

ǌാ4 bി െV ം !െ
ം െV ം ിാി2F.

6

ാDി%ി& ǌാ4 എെ0 ം6ീ ം ഔ2ംF;
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16

ിെ0 ഇി$ം o$ിാ9ി& $ി; *ി3E
Q െ ാHി)ി.; Q*ി IEി
\ിേ)ാ%ി.

!ാG%ി&ിF അ 4 ഒR2െV Gെ)\ ി.;
െ wം ിെVേ)ാെ ഒRI*ാGാി.

17

ിെ0 $ി ¤ിEം ിെ0 !ാ 
െ!െ wിEം ആ%ിF; ിെ0 ാ&
o \െV അGി%ാെ
*ിF.

എിEം അ  അ ോ\ !ാ!ം െ¼;
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അ  ൈ ിF ിോ1*ാ%ി ംാി.:
*Q*ി%ി& േ*H ഒ2 ാ4 ൈ ിF
$ി േ*ാ?

20

അ 4 !ാGെ% അി., െ wം Gെ)U, േ ാ\#ം
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െLlVിേ& അ1ി ി23 േ,
ാHിേ+േ*.

2

എì%ീം െp ാ*ീsം *െë ം ാെ
ിെ0 ീ pം ഉ+ി ǌ#െ െ?ാ%ി
േ+േ*.

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..

ീ
3

ൈ േ*, ǌെV %©ാാെ)\േ+േ*;
ǌ ?െ)േ ിF ിം
ാHി)ിേ+േ*.

4

ൈ #െ ൈ *ാ% %േ'ാേ , ീ ിെ0
Jിെ0 ാKെ2 േെ എDോVം
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ിെ0 അ5ി-ിPെ0 െ ാ?ിേ+േ*;

ാ#ം

10
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4

ǌാ4 എെ0 !ി%ാെ ;ി&
'pിെ ം pാേpിെ ം െ=ി q, ോq,
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ാാ% ാ ീിോ\  [ം െfിി2F.

4

I$ി%ി& ഇGt3 െ ;ി& എെ3
എeി%ിി2F; ǌാ4 <+%ിBാ
*s- െേ)ാെ%ാIF.

4

ിെ0 , ിെ% ǌാ4 എേ32ം
ിെ)\:ം; ിെ0 ിം'ാെ
G Gേ%ാVം ഉG)ി2ം. ോ.
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െ0 അ%&ാ2ം അ 4 ി{ ആ%ിീ
3ിി2F.

21
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3ിി2ം.

അ െ0 േ J°ിെ ീ ഇBാ ാി; അ െ0
ിം'ാെ ി: wി%ിU.

45

അ െ0 െ%ൗ ാെ ീ oി; ീ അ െ
ൊi ി%ിി2F. ോ.
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ǌാ4 എെ0 ി%*െ ംnിേ%ാ എെ0
അ1Vി&ിF Gെ); ിF േ5ം
:േ%ാ െ¾%ിB.
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െfിി2F; ാ ീിോ\ ǌാ4 േ5ാ-I
!G%ിB.
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അ െ0 , ി HാHY *ാ ം അ െ0
ിം'ാം എെ0 yി& ³ െേ)ാെ ം
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ആ%ിം ം ം ിെ0 ി%ി& ഇ3െ
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%ാ*ംേ!ാെ ം *ാDം ഇി2F.
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അ< െേ)ാെ ം ആാHിെ
ിHYാ?ിെ%േ)ാെ ം എേ32ം
ി*ാ%ിി2ം. ോ.

5

ീ അ െ ഒRിV F; അ  ഉGംേ!ാെ
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ീ ǌ#െ അz െV ിെ0 yിEം
ǌ#െ ' !ാ!െV ിെ0
ാHിEം െ ]ിി2F.
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ǌ#െ ാ#െVാ ം ിെ0 േ^ാ1ി&
$ിXേ!ാ%ി; ǌ#െ ം െV ǌ
ഒ െ\ ീÀേ!ാെ $ി2F.
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ǌ#െ ആ ·ാം എR!< ം ം; ഏെG
ആ%ാ& എ!< ം ം; അ ിെ0  ാ!ം
%ാ[ം ഃ[*േD; അ< േ 6ം ീ ം
ǌ !GF േ!ാ ം െAF.

േ ം

7

ിെ0 H: ആ%ിം േ!ം ിെ0 : H:
! ിാ%ിം േ!ം ീRം, എിEം അ< ിേ3ാ\
അ\: ി%ിB.

8

ിെ0 ൊi േ3 ീ ോി ാ2ം
3  ി=ം ാം.

9

%േ'ാേ , ീ എെ0 േ *ാIF; ീ
അ 3 െ ിെ0 ാ*ാി ഇി2F.

10

ഒ അK[ം ി2 5 ി%ിB; ഒ pാ1 ം
ിെ0 ാിF അ\%ിB.

11

ിെ0 എBാ $ിVിEം ിെ3 ാേ ിF
അ 4 ിെ32Gി. െ0 ¨ ാോ\ ി2ം;

12

ിെ0 ാ& Bി& ;ിേ)ാാ ിിേ ിF
അ  ിെ3 ൈVി& 'ി.ൊം.

11

ിെ0 ോ!ിെ0 HPിെ% ം ിെ3
5%െ)\ ാ, eം ിെ0 േ^ാ1െ ം
x'ി23 4 ആq?

13

ിം'ിേEം അ+ിേ*Eം ീ  ിUം;
pാിം'െ ം െ!yാyിെ ം ീ
െ* ി.V ം.

12

ǌ Èാേwാ ~%ം
ാ!ി eം ǌ#െ ാ#െV
എ ാ4 ǌെV ഉ!േHിേ+േ*.

14

അ 4 എേ3ാ\ !9ി%ിി%ാ& ǌാ4 അ െ
ി\ ി2ം; അ 4 എെ0 ാ*െ അGി%ാ&
ǌാ4 അ െ ഉ%:ം.

13

%േ'ാേ , *ി േ+േ*; എDോVം ാ*ം?
അി%േVാ\ ' ാ!ം േ ാേ3+േ*.

15

അ 4 എെ3 ിVി]േ!?ി2ം; ǌാ4 അ F
ഉ*#ം; ാ: ǌാ4 അ ോ\ െ
ഇി2ം; ǌാ4 അ െ ി\ ി. *' Yെ)\:ം.

14

ാ: േ3 ǌെV ിെ0 %ൊi
«Âാേ+േ*; എ3ാ& ǌ#െ
ആ ·ാെ*ാെ ം ǌ േnാ-ി]ാ{ി2ം.

16

ീnാ ¡ൊi ǌാ4 അ F «Âി :ം;
എെ0 ?െ% അ F ാ+ി.ൊ\2ം. (Hq
ാ 2w ഒ 6ീ ം; ഒ ീം.)

15

ീ ǌെV േVHി)ി] ി  2ം ǌ
അKം അs5 ി] ം  2ം
 eം ǌെV േ,ാ-ി)ിേ+േ*.

16

ിെ0 ാാ2ം ിെ0 >ി ം അ െ
* 2 ിെ0 *' Y[ം െ Vിെ)\*ാGാെ;.

17

ǌ#െ ൈ *ാ% %േ'ാ
െ ാം
ǌ#െേ*& ഇി2*ാGാെ;; ǌ#െ
ൈ#െ >ിെ% ാa *ാി േ+േ*;
അേ , ǌ#െ ൈ#െ >ിെ%
ാa *ാി േ+േ*.
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അ 3 െ0 *G ി& ി ം bHPെ0
ി$ി4 ീ$ി& !ാ ം െA3 4
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%േ'ാേ 2 ോDം െA3<ം
അ 3 ാ േwാേ , ിെ0 ാ*െ ീ
ി23<ം

2

!: yി w ാിDംൊiം ീ+ൊiം
6ം5ീYw ി3ംൊiം

3

ാ ിെ ിെ0 %േ% ം ാDിേ ാWം ിെ0
ിHY േ% ം eി23<ം B<.

4

%േ'ാേ , ിെ0 >ിൊi ീ എെ3
േ,ാ-ി)ി2F; ǌാ4 ിെ0 ൈ#െ
>ിെV IGി. േnാ-ി.Bി2F.

5

%േ'ാേ , ിെ0 >ി എD
ി% %ാIF; ിെ0 ിാ അ
അ6ാ1*ാ%
േ3.

,ം

%േ'ാ െ%2Gി.: അ 4 എെ0 േ [ം
ോ; ം ǌാ4 ആ%ി23 എെ0 ൈ [ം
എF !G F.

6

അ 4 ിെ3 േ ;ാെ0 +ി%ി& ിFം
ാH*ാ% *'ാ*ാി%ി&ിFം ി\ ി2ം.

£6ാ%ാ% *s- 4 അ< അGി 3ിB; ´4
അ< x'ി23<*ിB.

7

ാ vേ!ാെ െV23<ം ീ ിേ\
 ി23 ൊെ ം െ$23<ം
എേ32ം Hി.േ!ാേ ി3ാIF.

8

ീേ%ാ, %േ'ാേ , എേ32ം അ 3 ാIF.

9

%േ'ാേ , ഇ ാ, ിെ0 HuVq , ഇ ാ, ിെ0
Hu Hി.േ!ാIF; ീ ിേ\  
ി23 ഏ ം ി Gിേ)ാIം.

െ0 Ê E ൊi അ 4 ിെ3 *െG2ം;
അ െ0 ിGി4 ീ$ി& ീ H+ം ാ!ി2ം;
അ െ0 ിHY ി2 !ി ം ! ം
ആIF.

5

ാDി%ിെ 5%െ ം !& !G23
അെ ം

6

ഇ;ി& ി23 *'ാ*ാിെ% ം ഉെ]2
Hി)ി23 ം'ാെ ം ി2 േ!ി)ാിB.
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എിEം എെ0 ൊh ീ ാUേ!ാിെ0
ൊhേ!ാെ ഉ%:ം;  ി% എe എെ3
േ )ി2F.
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എെ0  എെ0 HuെV iം എെ0 െ ി
എേ3ാ\ എ ി2ം3 ·SിെV2Gി. േUം
ി2ം.

Jാ ിെV Hി?ി23 4 Hാി%ിBേ%ാ?
അ 4 *s- 2ം Èാം ഉ!
േHി.ൊ\23ിBേ%ാ?
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ീ ി*ാ4 !േ!ാെ െ$2ം; െpാോിെ
േ ാേ!ാെ Vം.

*s- െ ിാെV *ാ% എF %േ'ാ
അGി F.
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%േ'ാ
െ ആ%ി& \ %ാ%  Æെ
ൈ ിെ0 ാാVി& െ$2ം.

%േ'ാേ , F I$ി I$ി2േ ാVം അ
Kി ി& ീ അ െ ി*ി)ിേ ിF
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ാa ിEം അ  =ം ാ
%ി.ൊിി2ം; അ  ിെ .ം !]!ിി.ം
ഇി2ം.

ീ Hി?ി ം ിെ0  ാ%*ാ+ം ീ
ഉ!േHി ം െA3 *s- 4 5ാ6 ാ4 .
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%േ'ാ
െ0 Jെ wിV%ിB;
അ ാHെ ൈ ി\ *ിB.
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 ാ% ി1ി ീ ി%ിേ2 ിിX ം; !*ാ
K~%w ൊെ ം അ ിോ\ േ%ാJി2ം.
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·Sി#െ േെ ആ എി2 േ ി
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ാ+4 േ 6ം െ*ൗ ാം െA*ാ%ിF.

15

93



43

1
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%േ'ാ േw 4 , അ 4 എെ0 !ാG,
അ ി& ീ ിേിB എF ാ+ിേ ിF
െ3.

%േ'ാ
ാRF; അ 4 *'ി* 1ി]ിി2F;
%േ'ാ pം 1ി. അെ2 െ;ി%ിി2F.
Qോം ഇVാെ ഉെG.ി2F.

െ ിെ% ; 4 േ %ിBേ%ാ? eിെ
ിSി] 4 ാ%ിBേ%ാ?

െ0
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ിെ0 ിം'ാം ാ േ* ി*ാ%ിി2F.
ീ അാി%ാ w 4 േ3.
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എെ0 ാ& R<F എF ǌാ4 !Gേ)ാ
%േ'ാേ , ിെ0 % എെ3 ാി.
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%േ'ാേ ,  ാ' ഉ%:F;  ാ'
ി*ാെV
Hം ഉ%:F;  ാ'
ഉ%:F.
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എെ0 ഉwിെ ിാ#െ p Yി& ിെ0
ആHYാ എെ0 ാ+െ )ി2F.
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4

¤ിെ 4 ിVാ% െ!െ w#െ
$ൊ#ം ഉ%ി& %േ'ാ
*'ി* w 4 .

ി%*ിF ിോ1*ാ%ി  ിSി23
ിം'ാിF ിേ3ാ\ 
ഉാIേ*ാ?
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5

ിെ0 ാ?  എD ം ിà%w ;
%േ'ാേ , ി`aി ിെ0 ആ%ിF എേ32ം
ഉി ം േ3.

ീ ി*ാെ0 ാ+F ിോ1*ാ%ി അ 
;ം \F; I9*ിBാ Pെ അ  Hിെ?2
ി1ി2F.

22

എിEം %േ'ാ എി2 േ6ാ[ം എെ0
H+ൈH*ാ% എെ0 ൈ [ം ആIF.
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അ 4 അ െ ീ ിേ\ അ െേ*& േ3
:ം; അ െ  %ി& േ3 അ െ
ം'ി2ം; Æെ ൈ *ാ% %േ'ാ അ െ
ം'ി.V ം.
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അ  Hാി. 1ാ ം ംാി2F;
ീ ിേ\  ി23 ഏ ം h !G F.
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%േ'ാേ , അ  ിെ0 Jെ :V F;
ിെ0 അ ാHെ !ീ¦ി)ി2F.

ാം ോDോെ അ െ0 3ി1ി%ി& െv;
ീേVാെ അ F േnാ-ി.

3

അ  ി1 െ% ം !േHിെ% ം ൊvF;
അാ©ാെ അ  'ിംി2F.

%േ'ാ *'ാൈ *േBാ; അ 4
േ ാ2ം◌ം *ീെ *'ാാJാ[

4

%േ'ാ ാ%ിB എFം %ാോpിെ0
ൈ ം x'ി%ിെBFം അ  !G F.

Q*ി െ അേ1ാ5ാ6 അ െ0 }ി& ആIF;
!b #െ Hി#ം അ Fw .

5

Jി& £6ാ%ാ% േ, ി,ി.ൊ
ി4 ;
േ5ാ-ാേ, ി 2 എേ)ാ laി ം?

¤ം അ Fw<; അ 4 അ ിെ ഉാി;
െ% ം അ െ0 ൈ *െിി2F.

6
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 ിാിെ0 ൈ *ാ% %േ'ാേ ,
 ിാിെ0 ൈ േ*, ാHിേ+േ*.

2

Q*ി െ  ാ%ാ1ി! ിേ% എRേ3&േ+േ*;
¦ം5ി 2 ീ  ിാം െേ}+േ*.

3

%േ'ാേ , ാ എDോVം, ാ
എDോVം േnാ-ി.Bി2ം?

4

5

6

7

8

95

േ3.

 ി4 , ാം +ി *Íി; െS ിSി]
%േ'ാ
െ yി& UI:.

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..

ീ
7

അ 4 Æെ ൈ *ാIF; ാേ*ാ അ 4
േ*%ി23 J[ം അ െ0 ൈെ ആ\#ം
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ഇF ി അ െ0 Hം േ 2F എിq ,
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%േ'ാ
െ 3ി1ി%ി& േ3; അ 4
F േBാ; അ 4 Q*ിെ% ി1ി)ാ4 F;
അ 4 Qോെ ീ ിേ%ാ\ം Jാ ിെV
ിHY േ%ാ\ം െ ി1ി2ം.

%േ'ാ
ാRF; Q*ി േnാ-ി]ാ{ിെ;;
pYീ#ം േ,ാ-ിെ;.

2

േ*n[ം അ®ാ[ം അ െ0 oCം ഇി2F;
ീ ി ം  ാ%[ം അ െ0 ിം'ാിെ0
അിാ*ാIF.

3

ീ അ F yാ%ി േ!ാIF; oCw അ െ0
ൈ ിെV 'ി)ി2F.

4

അ െ0 *ി3E Q െ ാHി)ി2F;
Q*ി i ിെG2F.

5

%േ'ാ
െ 3ി1ി%ിq , bQ*ി െ ം
ാ ിെ0 3ി1ി%ിq , !b 
െ*RIേ!ാെ ഉIF.

6

ആാHം അ െ0 ീ ിെ% ിa*ാ2F;
Jാ ി#ം അ െ0 *' Yെ ാF.

7

%േ'ാേ 2 !ാ\ അ െ0 ാ*െ ാ» ി4 ;
ാ േ ാWം അ െ0 ?െ% ിa*ാ2 ി4 .

ാ'VേVാ\ം Ê}ാോ\ം െ ാJാ ാ%
%േ'ാ
െ 3ി1ി%ി& േnാ-ി)ി4 !

8

Jാ ി#െ ഇ%ി& അ െ0 *' Y[ം
 ംH#െ ം ഇ%ി& അ െ0
അ¥ #ം ി ി)ി4 .

ീേ%ാ4 േU േ,ാ-ി2F; %േ'ാേ , ിെ0
 ാ% ി1ി േ'< ാ%ി െ%åാDി*ാ
േnാ-ി]ാ{ി2F.

9

%േ'ാേ , ീ bQ*ി2ം *ീെ അ 3 4 ,
േ ാ2ം◌ം *ീെ ഉ%3 4 േ3.
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അ ിെെ . ി#െ !ി ാാ എെ3
!ീ?ി.; എെ0 >ി അ  ിUം എെ3
േHാ1െ¼.
ാ< ആi എി2 ആ Gേ%ാ\ ീം
ഉാ%ിF; അ  െ 9ിേ)ാI3 ~%േwാ
Jം എFം എെ0 $ിെV അ
Gിി;ിBാ െFം ǌാ4 !GX.
ആ%ാ& അ  എെ0 Y %ി&
േ Hി%ിെBF ǌാ4 എെ0 േ^ാ1ി&
 ം െ¼.

%േ'ാേ 2 ഒ  ി% !ാU !ാ\ ി4 ;
Q ാി#*ാ േwാേ, %േ'ാേ 2
!ാ\ ി4 .

%േ'ാ
ി% sം ഏ9[ം  sം ആIF;
അ 4 േ ാൊ#ം 5%െ)\ ാ4
േ%ാ6 4 .

10

Jാ ി#െ േ ാൊെ ം *ിK ാ
ിVേD; %േ'ാ േ%ാ ആാHെ
ഉാി%ിി2F.

%േ'ാ െ% േ'ി23 േ, ോ-െ െ W)ി4
; അ 4 െ0 5Pാെ ാ+െV ാ2F;
ാെ }ി&ിF അ െ ി\ ി2F.

11

ീ ി*ാF ാH[ം !*ാK~%w 2ം
േ,ാ-[ം ഉി2ം.

12
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ിെ0 ോ![ം േ^ാ1[ം േ'< ാ%ിU
എെ3 എ\: എGിXVX േBാ.

േ3; ീ

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..

ീ
11

എെ0 ആ ¡ ാXേ!ാI3 ി$&
േ!ാെ%ാIF; ǌാ4 vേ!ാെ
ഉ+ിേ)ാIF.

12

ീേ%ാ, %േ'ാേ , എേ32w 4 ; ിെ0 ാ*ം
G G%ാ%ി ിി2F.

13

ീ എRേ3C ീേ%ാോ\ + ാ+ി2ം;
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ൊi «Âി :F.

6

%േ'ാ !ീ¦ി ാ2ം◌ം േ ി ീ ി ം
 ാ%[ം :F.
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ഉ%ം അ*%ോ\ അ3ിി23<േ!ാെ
അ 4 Æെ ംnെV േSാ\
അ9ി%ിി2F.

13

അ)F *േVാ\ + േ ാF3<േ!ാെ
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;ിUw െpാോിെ േ ാ 2 േ3.

17

അ ിെ !?ി
\ാ2F; െ!ǌാെG2
V>? !ാ)ി*ാIF.

18

ഉ%3* ാ;ാ\ 2ം !ാG
I$ി%E 2ം േ *ാIF.

19

അ 4 ാിe%ി3ാ%ി െ ി%*ി.;
³ 4 െ0 അ*ാെ അGി F.

105

െ *' Yം എേ32ം ി2*ാGാെ;;
െ0 >ിVി& േ,ാ-ിെ;.

1
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* െV ൊFVX.

30

10

അ ിെ അ 4 %ാോpിF ഒ ;*ാ ം
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ോ!ി)ി.; െ!െ;F ഒ pാ1 അ 2ം ;ി.

30

അേ)ാ =ീെ'ാq എRേ3C Hി? ി;
pാ1 ിാ ം െ¼.

31

അ 4 !%െ0 }ി&ിF അ െ ?ി.;
Hu ിെ0 }ി&ിF അ െ ീെ\:.

അ< എേ32ം G G%ാ%ി അ F
ീ ി%ാ%ിഎeി%ിി2F.

32

െ wം അ െ ൈ ിെV ിVX; അ ി&
ഒsം േH-ി]ിB.

െ*ീpാെ wിEം അ  അ െ ോ!ി)ി.;
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അ 4 അ1Vാ& അ ിേ ം
ംാി.േ!ാ%ി.

34

%േ'ാ
േVാ\ Hി)ി)ാ4 ി]<േ!ാെ
അ  Jാ ിെV Hി)ി]ിB.

35

അ  Jാ ിേVാ\ ഇF അ െ
>ിെV !mി..

36

അ െ ിx'െV ം േ ി.; അ അ 
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ാ+ം ാെ എേ3ാ\ െ!ാ ി%ിി2F.

4

എെ0 േ'ിF !ം അ  ൈ ം
ാ+ി2F; ǌാോ ാK
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ൈൊi ?ി. ǌ 2
ഉ*േV+േ*.

7

ൈ ം െ0 ി`aി%ി& അVിെ]f<ൊi
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ǌാ4 Jീ ാെ*ാെ ം അ െ
ിVി]േ!?ി2ം

േ ം

2

േSാ\w അ െ0 % E ാ%ിി2F;
%േ'ാ
െ ിHY എേ32ം ഉw<.
%േ'ാ െ%  ി)ി4 .

1
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ാýൊi എെ0

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..

ീ
35

ിെ0 #െ !ാ %ി& എെ3 േ+േ*;
ǌാ4 അ ി& ഇെ)\F േBാ.

36

ാാ%ിേB, ിെ0 ാ? Vിേ2
േ3. എെ0 ~%ം ാ *ാGാേ+േ*.

37

38

39
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e~%ോേ ǌാ4 ിെ0 zെ!ാ%ി
%ാി2F; ിെ0 ാ÷ാാം എേ3ാ\
z! ാേ+േ*.

59

ǌാ4 എെ0 $ിെV ിാി., എെ0 ാEെV
ിെ0 ാ? Vിേ2 ിി2F.

60

ിെ0 െV *ാ+ിേ ിF ǌാ4
ാ*ി%ാെ paെ)\F;

61

ാെ !ാH എെ3 o9ി%ിി2F; ǌാ4
ിെ0  ാ%*ാ+െ *G23ിB ാsം.

62

ിെ0 ീ ി w  ാ% ി1ി േ'< ാ%ി
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അ െ ~%ം ൊRÀേ!ാെ ി]ിി2F.
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%േ'ാ ഒ ോ-[ം ;ാ eം ിെ3
!ി!ാി2ം. അ 4 ിെ0 ാ+െ
!ി!ാി2ം.

8

%േ'ാ ിെ0 6*െ ം ആ6*െ ം
ഇF & എേ32ം !ി!ാി2ം.

1

%േ'ാ
െ ആ%ിേ2 2 േ!ാാം
എF അ  എേ3ാ\ !Gേ)ാ ǌാ4
േ,ാ-ി..

166

167

168

121

ǌാ4 ിെ0 *ാ+െV ം ാ? െV ം
*ാ+ി2F; എെ0 $ിെVBാം ിെ0 yാെ
ഇി2F.െ ൗ.

169

%േ'ാേ , എെ0 ി ിVി ി3ി1ി%ി&
*ാGാെ;; ിെ0 ാം എി2 laി
േ+േ*.

170

എെ0 %ാ ി3ി1ി%ി& *ാGാെ;;
ിെ0 ാ÷ാാം എെ3 ി\ ിേ+േ*.

171

ിെ0 ;െV എി2 ഉ!േHി. 3<ൊi
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*ിാ ാി%ിി2F; െ0 അS െ അ\&
Iി *ാGി% ൈ! & എ3േ!ാെ എെ0
ാ+4 എെ0 അ\& Iി *ാGി%<േ!ാെ
ആIF.

133

1

ഇ ാ, േ'ാാ ഒൊ*ി. ി23<
എD `5[ം എD *ോ'[ം ആIF!
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%േ'ാേ , ാ ീിെ ം അ െ0
 െ% ം ഔേ+േ*.

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..

ീ

134

135

1

അBേ%ാ, ാDിാVി& %േ'ാ
െ
ആ%ി& ി23 ാ%ി %േ'ാ
െ
ാാ*ാ േwാേ, %േ'ാ െ% ാ» ി4 .

2

ി`a*{ിിേ2 ൈ ഉ%ി
%േ'ാ െ% ാ» ി4 .

3

ആാH[ം Q*ി ം ഉാി% %േ'ാ
ീേ%ാി&ിF ിെ3 അsx'ി2*ാGാെ;.

1

%േ'ാ െ%  ി)ി4 ; %േ'ാ
െ ാ*െ
 ി)ി4 ; %േ'ാ
െ ാാേ, അ െ
 ി)ി4 .

2

%േ'ാ
െ ആ%ിEം Æെ ൈ ിെ0
ആ%ി4 ാാVിEം ി23 േ,

3

%േ'ാ െ%  ി)ി4 ; %േ'ാ B 4 അേBാ;
അ െ0 ാ*ിF ീം െ%q ി4 ; അ<
*ോ'*േBാ.

4
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എെ0 ൈ *GF േ!ാെ;.

%േ'ാേ , ീ R sം അGി%ാെ
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7

ിെ0 ആ×ാ ിെ ഒVി. ǌാ4 എ ിേ2
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26

YZാ% ൈ ിF ോDം െ%q ി4 ;
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e~%ോെ ി2 ോDം െAം;
േ ാെ yാെ ǌാ4 ിെ3 ീി2ം.

139

ഒ ാ2ം

10

അ ിെ ം ിെ0 ൈ എെ3 :ം; ിെ0
ൈ എെ3 !ിി2ം.

11

ഇU എെ3 ിV%െ;; െ Vി]ം എെ0 oCം
ാDി%ാfീെ; എF ǌാ4 !Gാ&

12

ഇUേ!ാEം ി2 *G ാ%ിി%ിB; ാDി
!&േ!ാെ ാHി2ം; ഇUം െ Vി][ം
ി2 ഒേ!ാെ േ3.

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..

ീ
13

ീ%േBാ എെ0 അ,ം6െV ിSി]<, എെ0
അS െ ഉി& ീ എെ3 െ*X.

14

5%[ം അ ിH%[*ാ%ി എെ3
æി]ിി%ാ& ǌാ4 ി2 ോDം െAF;
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െAം; േw  ിെ0 3ി1ി%ി& ി2ം.

20

അ  േ¤ാ'*ാ%ി ിെ32Gി. ംാി2F;
ിെ0 Hu ിെ0 ാ*ം >©ാ എ\2F.

21

%േ'ാേ , ിെ3 !െ23 െ ǌാ4
!േ Bേ%ാ? ിേ3ാ\ എ ി
:ി23 െ ǌാ4 െ Wേ Bേ%ാ?

22
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അ 4 %ാോpിF െ0 [ം
%ി¶ാേ%ിF െ0 ;#ം ി1ി#ം
െ Vിെ)\:F.

2

ാ#ം

13

െ3 5%െ)\ ം െ0 %%ി&  ാH
െ 2 ം െA3 ി& %േ'ാ ാി2F.

1

ീ ം ñ$ ം 'ി*[ം ആ ി ം, അ െ0 ം
അs ി23 ൊ\ാCം,
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അ- എെ ആോ) അ(ിാെ എെ
ാ ഒെ8ം ിിxfQൊb
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െ ൌാkെ ഉേ&Oിx െ
ൈ Iിെ ിം [9fിി59.
അAെC ീU XIിേ5ം അAെC &ാ 
േ# MാPെC അUേ5ം )ാfിി59.
അAെC അU െ)/ ഒPI(ം
CിP/ിc; ീെ &ാ െ
#ാ&ി5/Qിc.

8

അQ ിെ ാ0ി5 ആോ^"ം അoി 5
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ോ^Mാാിി5/-5ം െ)ാ ിിPQ.

5

- േIാെC േ+ാി ആyി;
jk ിേIി ഊ/PQ.

28

ിെ ി ഉaേ'ാ V<ാോU:
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ഏ ിB ;ി ീRം എ9 അ- അ[ി8/ിc.

20

േ, എെ ) 5 y4 ി; എെ
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19
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േ/ +ിേിPം.

21

24

ആD ഇcാ ിP/േ'ാ ǌാ> ിSിി59;
െaം ി[f ഉ[" ഇcാ ിP/േ'ാ
േ/.

25

&-] െ oാ&ിS ി9 _െ@8ം :9 5
_െ@8ം ǌാ> ിSിി59.

26

അ> ിെ8ം pെ8ം  Iിെ
െ&ാCി8െC Qെ8ം ഉാീ;ിcാI m
േ/.

27

28

അ> ആാെI ഉ['ിSേ'ാ ǌാ> അിെC
ഉാിP9; അ> ആDIിെ ഉ&ി0ാ^m
=Iം െSേ'ാRം
അ> ീെ േnെ ഉ['ിSേ'ാRം
ആDIിെ ഉ["
CിSേ'ാRം

െ

െ&P:ം; ി5

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..

ാ

10

 േ ം

7

13

േ0ാL jാ ോ+&ാിി59;
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25

}Dിാ| C9േ&ാ:േ@ാ ?~>
ഇcാെ ാി; ീ ിാോ ാj ാ
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േ m ിിc.

31

!ാ > 2െ ൈൊ9;
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ോി C5/> ി-0ാി C59;
C'ി ¢ 8aോ െിെ'<Pം.
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ിേ_aോ ിാ ിി59.

13

ഏLXിാാി C5/> +ം
െിെ'Um9; ിjാോ ാം
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4

ാ-i_a ീ 0-Iാി9 ഒP ിീCം;
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# ീOോ േ¢ാ%േt.

13

അ%AെC ംnIി cാI Xി8b;
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2െ 0െ'U/ോ # ിം #ാ&ി59.

14

21

ീ ിാ9 ഒP ിM8ം 0ിിc; ?~Mാോ
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(L9 ിേ[ി @Iാ:9.
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ആ ാIിോ അ-iം.

7

!ാിAെC അ% &ി!ാം ി r9;
ª½MാPെC  ോ േPa c.
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ിേം @ാ ി59.

19
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S  ോ08a ിീCാ:9; ീ ി8െC ാIി അ ിെ #ാ&ിാം.

19

+#ി> ംn#ി> ആ:9; &Cിാ ി
െ&ാIി &Xി8/> ഇCി" ഇÁി59.

32

ീ-nO8a> 84ീിpം ി ാ>
&;Xം &ിCി5/ിpം േyË> .

20

¢ _a> M ാിc; ിC
ാ"a> ആ&Iി അെ'Uം.

33

)ീ< Cിി ഇU9; അ ിെ ി%ാോ
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ോ ി8െC അr ിിേ5 ോ59.
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?~ോUVെC അ&ാ"ം ?ീ-IിോUVെC
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ി'ി59.
ാം #-Iി5/Q ീ ിാ9 േkാL"ം
?Ä=Iിാ-5ം 0B"ം ആ:9.

22

26

)ി- ി ം അ ാ*+േIാെC ഇി59;
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27

ീ<ാ> ി5 ിcാെ /ി< ിെ
ീDിി9 ിെ െI എUmാ>
ഇCPm/Q എkി(?

18

ഒP # ിം ഉാ:ം ി ം; ിെ
# ാെ5 0ം^ം ി8ിc.

19

േ, േ< !ാം &¤ി; ിെ  െI
േ-Dിി CIിൊ .
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ാ9ോ? അ> ാാMാPെC _@ി
ി5ം; ീ)MാPെC _@ി അ> ിിc.

1
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ആ0X"ം ആ:9.

ീ8ം ª½െേ'ാെ ആാ ിിേ ി9
അെ േ0ാL jംേ&ാെ അോU ഉIം
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V<ാ> ിെ/ൊb Um ിെ/
െrാെ ിിേ ി9 അെ ീ;ി
VCµെC െ)cPQ.

9

ª½MാPെC ാിെ ാം Iെ
ിെ _േ&ാെ.

18
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ഉIാ ിാ:/ോU &Xം ാ\.

18

V<ാെ eിSി< അQ ി എ9 &[8/
(L>

19
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25
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േ¢ാ%ം «"ം ോ&ം #"ം ആ:9;
ാB8െC _@ിോ ആ-5ം ിാം?
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27

&ി8ം ാ0"ം ാി @m 4ി'ി5/> അ^ ിോU £&ാpാ9
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ി9 ൊU5/9 :െ[S ഉാിc;
¨ അെCx8/േ/ാ ഏ[ിൊP ാ&ം
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V<ാോU _ ി &[8/> അെ
ാി9 ഒP  ിി59.

6

15

അ^ ിി -Ñ jം Cm/ ?~> ^ി5/ ിം+Iി9ം ഇേ Cി C5/
Cി5ം Q> .

?-Nി െ ംnIി :U\9; ീ ിാോ
േnാLിSാി59.

7

ീ ിാ> അ^ ിAെC ാം അ[ി89; ?~ോ
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അൊ ª½െ5[ിx അ%ിം
# ാ8b.

12

 5 േ/ ി-NാിേIാ9/Pം
അ4ി RിാIPാോP _[!
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_kിിേIാ;ം ഉാ59.

ാ> ാാാാ അെ ിിI"ം േ0ാL>
ി9 ാാ അെ ിിI"ം
ിOെX5 ിാ+ം Dിfാ അAെC
ിിI"ം ാി ാIി8െC oാം
#ാ&ിSാ അAെC ിിI"ം േ/.

27

െ<ിി5 ാാിc എBിpം അെ ാെ8ം
അXിXിാി [െ'U9.

28
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ോ5െ0(ിAാെ\ hാിെ0(ിAാെ\
ാvാ ഔNdിS; 9ംാbം അ െ
ഒെIം (&േ'ാ;ം; അോ ോ5>
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|ിAാ3ം അ െ ഉ(Iം }zാ;&;
r ാെ Dിോ അ െ ഉ(« ാ>
dി01ിS.

13

, &ീെ- ǌാ> XിF^ ഒ9 Sാ2
ിM: ഉB> ി0 അN2ി1ാിF
,|ിKെ 01 ab േ1.

14

ആ ab ിNാ ാ. ിK േ'ാ;&;
അ & ഒ9 > ിAാ. അ െ ി. ഒ&ം
ഉXാിS.

15

16

6

അ > അdെ N2ി.ി& (െEF 1]
േ'ാെ ¬ാി േ1 ിേEാ;ം; െ
/2ിെ ~ാിF അ > ി. ഒ9
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അrിാ*ം ൊl2ിി01 ഏ] 45 &ം
അ] ൈ 2ിെ ാം േ1.

20

ൈ ം അ & s േ{ാ5ം അ9P1]ൊM
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'ാ'ം ൊെ  ാ+ം െO1 ഒ9
ീിാ4ം =ിി. ഇS.

6

 ാ 2ി&ം ാ*ം  ാ*ം ഉXേSാ;
45 െ അിk അ & ാാിി0&.

21

'(LേT01  ാIി&ം ീ
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ഇൊെIം ǌാ> M; 45 & 45 െ
േ. അ െ േ ാ52ി1ാി അrിാ:^
ാb , & ീെ- 01
m2ിി3ം ǌാ> ¸kിെ K xkാN
അIം െെEF ിVാം ാ'ി01]ം

24

ഉ^] ¥*ം അ ാr*ം ആിി0&; അ]
െXb ാ> ആN0ം -ിം?

25

ǌാ> ിിL, അ(ി ാ4ം 'ിോrിEാ4ം
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xkാN0ം ീിാാ9െ m2ി0
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ി ൊ2 T 'ി].

15

എ1ാ. അ ിെ ാµ ാോ9 hാി 'ാN
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ഒൊ< 'ാ'ി
െ  ിEിK &.

1

2 ഈA ൈIാെ ൈം ാാ(ാ0&;
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അോ kം!

17

18

11

ാാN ;ി(2ിി01]ം ¿IാN
ാാെേEാെ ാ.ാി 01]ം
ǌാ> M.

8

10

 േ

7

;ീ +ാ ാാ*ം  'ാ2ി1S
C2ി& േ Xി ാ+ം Ib |ം
-ി01 ¿Iാ9ം ഉ^ േ േ, ി0 ാ ം!
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അ(ി1ിSേSാ.

7
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7

എെ 'ാ['ി/േ&, 1>\ി: &ീ ആVെ
േ/ി40 എ ിെ9? ഉെB4 ി9_0
എ ിെ9? &ിെ FാിാQെ9 ആ$ി L$@
#ിെ ǌാ W`ം a9ി/ െേ:ാെ ഇി40
എXി+?

9

എെ 'ി/ െFJാ&ി+ം L$ി4ം 0  ;
ഇാ, അ  &uെ9 ി4 >േ &ി4+;
അ  ിി ാിെ9 േ&ാ4+; അOി#ി9/ി
L9ി ഉി\േ&ാ4+.

10

8

bീി അിcCിേ/, &ീ അ>ിMിെAKി
ആVdെ9 ാ V 092+െF+ ഇ9/UാQെ9
L9ാdെ9 അിെ &ിെ *(ാVെ േ/ി#.
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ോോ ാ;ാ< െ!ാേ&ാ&ിെ ം ൊ5
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അോ 0ാ0IJ ാി! അLMാം NA)
ം! OPQ>ിാ*െ+ Rി! S9ാി
+A) 9& ! അ2 േ%ാെ ഉേ0TിU
ിEാേ,ിെ 0ിVWെ ിിU
േ ാX
ാ ി9YിിA;.

18

*ി , IA ിr ാിാം എ; േ%ാ
അ*9ിെ3:;; ി[lെ+ 0ാ0[5
q?kാി*)ാം %ിംേ0ാെ, െlAം;
ാംzംേ0ാെ, Nkാി*)ാം
0Yിേ0ാെ, ആി>ീ*ം.

5

ഇി ി[െ9 അ+ി3ിX എ\? ി[5 അ^ി ം
അ^ി ം 0ിാ_േ .`; , IBaം ീം
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k,ിേം ോ%ാ  ,¡ംcാ
േcാ >ിേം *ം.

17

അേkാ5 aSെ c2ം qി.ം; *Sാ*െ+
ഉ)Mാം ാBം; േ%ാ ാiം അ)ാ9ിr
ഉ)ാിിAം.

18

ിാ¢2>ി േ9ാ അേSം ഇFാൊqം.
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േ%ാ ീോ 02>ിെ,
 ,ാ,>ിേം അിെ,
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20

ഉ0േ>ി;ം ാT>ി;ം *ി ! അ2
ഈ ാAേ0ാെ, 0 .)ിെFvിr -- അ2Aം
അ*േhാം ഉാ ിF.

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

ൊാ
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ISി [lെ+ ാാിെ.ം [lെ+
ൈെ>.ം 0ിU Ifം േേ,ാX ിിAം.

12

അാ2 ിAം െ,ി2 0+ിYാ_ം േ);
അ2 ിEാേ,ിെ ാ& 0ി92;
ിB[ി9.ം. ഇെFാംെ ാ|ം അെ േ ാ0ം
അ+[ാെ അെ ൈ ഇി.ം ീDിിിAം.

22

അ2 7ിിr ോAോ5 .ം
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ിോ^ാിിA;. ഇെFാംെ ാ|ം അെ
േ ാ0ം അ+[ാെ അെ ൈ ഇി.ം
ീDിിിAം.

1

എ)ാr ിr ഇ*) േ>ി; ിിം
ിrിF; 0| അ െÑÒ േ>ി;
Óാ,ിേ>ി;ം %ീ *>ിെvിം
0ി)േ>ിr അ
+rിാി ോ2
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ി,ി2-ം; ൈ[lെ+ േ%ാ.െ+
ീTh അിെ ി2>ിAം.

8
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േെിെേkാെ,Fോ?
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െ&ാ ഒ;ം ഉാി*)ിF എ; അ
0 .;േFാ.
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അോ, 0ി+ിA)െ +ി െ0ാA)Hേ0ാെ,.ം
Fാ>െ േ ാr െ0ാRിA)Hേ0ാെ,.ം
ആq;.

+;;

.

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

ൊാ
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ഔോ*> ാRാെ ാി.െ+ അ?േ,A
ിി.ം; ഔോ*> ാRാെ
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;ോ? എ; 0 .ം.

11

ിെ ആംzം ാേµാSം
0ാാ9>ിേ,A ഇ [ിേkാി; ിെ ീെ
Bെ9 ിി3ിിA;; Lി 5 ിA
െkാിിA;.

12

13

അ*േhാ iാ Vാ, ീ എ[െ
ആ ാ-ി; ീ ! ാി െ9
ാæി9Yേ, ീ എ[െ െേD© ി,ീ !
“ǌാ 2±>ിr _ം; എെ ിം%ാം
ൈ>ിെ Ti[5A ീെ േAം;
ഉ>ിിെ അ¦>ിിr ാc02
>ിേr ǌാ ഇ*)*lം;

14

ǌാ േേµാ)[5A ീെ _ം; ǌാ
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ാ ിേkാqം.

26

27ിെ.ം q ിU ി2jി3ിിA) ി2
jം ഇാq;;  ,ാി lെ+.ം േr
ീDിിിA) ൈ ഇH േ).

27

ൈ[lെ+ േ%ാ ി2jി3ിിA;; അH
O2 ,ാA)ാ&? അെ ൈ
ീDിിിA;; അH +A)ാ&?

28

ആ%ാEാാ ി3 ആിr ഈ ാ ം
ഉാി:

29
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ഇ[െ ാ,ാ 0 ിkാ ി,H േSി3ിിAം
എ; ിEാേ,ിെ ൈാ േ%ാ
അ*9ിെ3:;.

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

ൊാ
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േ%ാോ? ംെ:ം; ഒ)ി; Æcം
(ഈ2 %േ%െ&) എ; േ02 ി9ിെk?ം.

19

അ)ാ9ിr ിEീം േ>ിെ ?ിr
േ%ാേA ഒ* ാc0ീം അിെ
അ¦>ിിr േ%ാേA ഒ* Á ം
ഉാിിAം.

20

അH ിEീംേ- ൈ[lെ+ േ%ാേA
ഒ* അ+ാ9ം ഒ* ാTം ആിിAം;
0ീ ാ2 ിി>ം അ2 േ%ാോ?
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z{yWോെ+ yWിെD എ; tിU.
അ ഒ* ിം%ംേ0ാെ, അ, ി: 2>ാേ,
ǌാ 0 r ഇ+ി+ാെ ാrി,A;; ാiി
IBaം ǌാ
ാr ാ-െ ാി*;.

9

ഇാ, ഒ* Dം qിേ3 &; ഈീാി
qിk+ *; എ; 0 . ീ , zാേzr
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iീ, ഇി ീ ഉFിിF; എBേ)©
ി>ീിേ,A +;േ0ാ ; അിെ+.ം ിA
 ഉാ ിF എ; അ
tി3ിിA;.

23

ഉ uJ ,- ഒ* ആhിേ0ാെ, ǌാ അെ
െ Aം; അ െ 0ി¦M>ി;
%IേJാ* ിം%ാം ആിിAം.

13

24

അ2 അെേr അെ 0ി¦M>ിെ
 ,%െ>.ം Rിെ.ം െ.ം
ിjംIr H*>ിെ.J  ,ി^ െ_
0ാi[െ9.ം Áിി?ം.

ഇാ, r*െ+ േം! ഈ ം ഇFാൊി;
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9

അ2 0ാX0ാ+ിൊ| ീ q+ിിF;
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ിോ?ം േ>ാ?ം െ+
അaâി3ിിA;േFാ.

2

ീ cെ> rA;ം ഉ uJ 0Dhെ>
mം അാ*െ+ അ െ9
cFാjം ആി>ീ2-; അH ഒ* ാlം
0hി ിF.

10

m0Dhം ഇ+ി ി+A;; ആ2Aം◌ം +;
+ാjം എFാീ?ം അ+േ0ാിിA;.

11

ീYിFാºാr ീ$ി 9ിr ി,ി9ിേ 5A;;
േRാSം ഒെ ഇ*ിിA;; േ>ിെ,
ആ²ം െ0ാേëാിിA;.

3

അHെ ാ| z,IJ ാി ിെ)
%െk?-ം; Mvാി lെ+ 0Dhം ിെ)
Mെk?ം.

12

0Dh>ിr m ാiം േSി3ിിA;;
ാിr  2; ാാി ി+A;.

4

13

ഒ,ി ംേ0ാെ,.ം IRിിkം 0 ിU ീ2)ിX
ാ,ാ െ0_Aം േ0ാെ,.ം 7ി.െ+ േW
ാി lെ+ ഇ+ിr ംMിA;.

Mvാ*െ+ ീ1r ി,ിെ േെ
െ ാ?vാ©േ0ാെ, അ+ിAോ9& , ീ എ9ി;
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െ ാ?vാ©െ ാ| 0ാ1ി9.

9

ഇHെ ാ| ാോzിെ അL>ി;
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10

D>ിേr Dം, D>ിേr Dം;
Æi>ിേr Æiം, Æi>ിേr Æiം;
ഇിെ+ അtം, അിെ+ അtം” എ; അ2 0 .;
അേ,

11

ിിിി 0 .) അ^[9ാം
അMാSിം അ ഈ േ>ാ?
ംാിAം.

12

ഇാq; ; Tീhി3ിിA);
 െ ാ?kി ; ഇാq; ിyാം എ;
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ൌ.J2Aം േ%ാിr േRാSം
2Wി.ം aSിr ാ»9ാ2
ിEാേ,ിെ 0ിVWിr ആ²ി.ം െ:ം.
ിØ ാിാ.ം 0ി%ാി ഇFാൊ.ം
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അ2 ാോzിെ 0ിVWെ
ിVWീ ി.ം ിEാേ,ിെ ൈെ>
Mെk? .ം െ:ം.
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ഔോ അ+ിോ?ം െ+ kിെ.ം
ി)>ിെ.ം ാം ഉാിിAം; അ
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എ ി 9 .ം െ0ാെåാ എ; 0 .ം െ:ം.

23

ീ ി,- ിെA) ി>ി; .ം
ി,>ിെ, ി9ാ അkം അ ിA
*ം; അH ി.ം }Wി.ം ഉJാിിAം;
അ; ിെ ; ാ,ി 5 ിാാ േ3r
[9ിr േ.ം.

24

ി,ം ഉB) ാ9 lം B lം I ംെ ാ|ം
0Fിെ ാ|ം ീി െ+ിkാിHം ഉu േ2
>Hാ ീ ി;ം.

25

%ാം%ാി>ിr േcാ [5 ീBോ9& ,
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എോിേം എെ 0$ാ2kിാി.െ+േം
ാി^ിാി ഇ [ി*ം.

6

േ%ാ.െ+ ാ5 ം |ം െ ാBu
െ0ാിം ഇിA;; qYാ? lെ+.ം
േ ാ,ാ? lെ+.ം ം െ ാ|ം ആXെ ാ1ാ*െ+
¢i0ി¾[lെ+ െ ാBuംെ ാ|ം േ);
േ%ാേA െzാEിr ഒ* ാcം
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14

അെ ഉ0േിU ാ>ിെ 0ാെ
0ിkി.ം അെ 0ി¼ാം 0ിkിU
ിേ >ിെ ാ2±ം ാhി.ം
െ´െ ാ?േി; അ ആോ+ാq;
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18

ആ ാr ി[5 ൈെ> ആോ? ഉ0ിAം?
ഏH ിെ ി[5 അോ? wാAം?
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ോിാി !

19

5

ആ ാെ> ¶ിU ിി.ം 7ിെ.ം
അിെ, ഉt)[െ9.ം 0- .ം അിെ,
>ി; ാെ>.ം അിr +A)2Aം
ാhെ.ം െ ാ?.ം െp േ%ാാ
ൈം ഇ ാം അ*9ിെ3:;:

എെ ാFാെ q*+ ആ&? ǌാ അA)
¿െേkാെ, െ ി+ ആ&? എെ
ിെേkാെ, q*+aം േ%ാ.െ+
ാെേkാെ, അ°aാ ആ&?

20

0,Hം ിXം ീ ÆTിA)ിF; െി
H )ി*)ിXം അ േ 5A)ിF.

21

േ%ാ െ ീിിി>ം ഉ0േെ>
േyâാി %ീ ിkാ ാി3ിിA;.

22
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ǌാFാെ ഒ* ൈം ഉോ? ഒ* 0ാ .ം ഇF;
ǌാ ഒ*>െ.ം അ ി.)ിF.

9

ിG%െ> ി2ിA) ഏaം mം; അ*െ+
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െ ാJ*ാ> ഒ* ിG%െ> ാ2Aം ോ
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ാ2ിU: എെ) Tിേhേ; ീ എെ
േേFാ എ; 0 .ം െ:;.

18

അ2 അ ി.)ിF, G%ിA)HിF;
ാhാjം അ*െ+  െ9.ം
G%ിാjം അ*െ+ b[െ9.ം അ
അെ+3ിിA;.

19

ഒ*>aം b>ിr ിാിA)ിF: ഒംം
ǌാ
>ിU ,ിr അkം NX ഇ 3ി.ം
NXി;; േSിuെ ാ| ǌാ ഒ* &േ9ìിG%ം
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¨ീോ?: ീ ിA)H എ\ എ;ം
0 .); അോ ം!
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ിA); അോ ം; .)ോ?
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11

എെ ിി>ം, എെ ിി>ം േ), ǌാ
അH െ:ം; എെ ാം അ
◌ÌWാpീ*)െ[െ? ǌാ എെ %ം
െ1ാ*>;ം െ ാ?ിF.

12

ാോേz, ǌാ ി9ി3ിിA) ിEാേേ,,
എെ ാA േ 5; ǌാ അ ; ǌാ
ആaം ǌാ അRaം ആq;.

13

എെ ൈ 7ിA അ+ിാിX; എെ ,ൈv
ആ ാെ> ിിU; ǌാ ി9ിAോ5 അ
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ǌാോ; ǌാ െ_െ അWാിU; എെ
ിെ 2ാ.ം ിÍ,ാ.ം
െ,ി3ിിA; എ; 0 ; എvിം എെ
ാം േ%ാ.െ+ 0ം എെ ി,ം
എെ ൈ>ിെ 0ം ഇിA;.

5

6

7
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അെhUം iിാെ ോ9ിr എ?-ംെ ാ|
*ം.

23

ാാാ2 ിെ േ0ാ1kാ*ം അ*െ+
ാ¼ി 5 ിെ േ0ാ1ാ*ം ആിിAം;
അ2 ിെ) ാാംcം h[ി, ിെ ാ,ിെ,
െ0ാ+ി Aം; ǌാ േ%ാ എ;ം എിാി
ാ>ിിA)2 ,ിUേ0ാ ിF എ;ം ീ
അ ി.ം.

24

25

26

േ  ം

38
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അFോ?

10

IÏെ>, ,ി ആിിെ, െJ[െ9 േ),
1ിU 9 .ം ീേ?െkD2
+;േ0ാേ ി; IÏ>ിെ ആെ>
ിാA .ം െpH ീFോ?
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ൈ>ിെ M2@ം െ ാ| ി YിിA;

21

ആ ാr അി.ം ീ q+ിാെ
,%ി0ി+ി3lം ആ.േJാേ, ഇH േ Xെ ാ5

22

ിെ 2>ാാ േ%ാ.ം െ >ിെ
%ാം +-) ിെ ൈാ
ഇ ാം അ*9ിെ3:;: ǌാ 0ിÎ>ിെ
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IA ൌfം ;ിിA;

54

1

ിാ> 3ിേ, േµാSി; ോ
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അFോ, ാ%ിA) ഏ*ം &
ിFാ>*ാ.േJാേ െJ>ി; *ി
: ; ാ[ി ി;ി ; ി[5 ; Ïം
ി,.ം +ാെ ീം 0ാം ാ[ിൊ5ി
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അ1[െ9ൊെ.ം ോ%ാി െ ാ|ം
ഉാAം

13

ിെ 5 എFാ*ം േ%ാാr
ഉ0േിെkD*ം ിെ lെ+ ാ^ാം
,ിHം ആിിAം

14

ീിാr ീിാി ി,Aം; ീ
0ീേ>ാെ+ അ )ിിAം; ിA
Mെk?ാിFേFാ; MീShിോ? ീ
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േ), ഇി ©Jെ.ം Dിേ32Aം എ;
ിEാേ,ിെ Îാെ േfിA) ൈാ
േ%ാ.െ+ അ*9kാ?

േ  ം

42

57

1

ീിാ ിA;; ആ*ം അH chാA)ിF;
Mാ*ം ിേ0ാq;; ീിാ അ2
>ി; I െ0 ിേ0ാq; എ; ആ*ം
G%ിA)ിF

2

അ ാ^ാ>ിേ,A േിA;;
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ോ)ിിF

,ിെ,  ,}c[lം ാDിെ,  ,}c[lം
ആ.േJാേ, ; ി;െ ാ5ി

10

അെ ാrാ2 q*+ാ&; അെFാ*ം
0ി¼ാിFാ>&, അെFാ*ം qെkാ
%ിാ> ഊാ&5 േ); അ2
ിÏാിാാി ûം | ി+; ;

11

0+ം ാhിkാaം എെ) ഔ2ോ
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ോാെിിA)െ H? ǌ[5
ആà0ം െ:)H ീ അ ിാിിA)െ
H? ഇാ, ി[5 ോ
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ആ*ം ഇFാºാr ആ¸2െkX; അHെ ാ|
അെ ം േ) അ; T*>ി, അെ
ീി അെ ാ[ി

17

അ ീി ഒ* ംേ0ാെ, ^ിU T എ)
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ീ , െ0ാി N©ം ോA ; അ2 എFാ*ം
ഒ)ിU+ി ിെ അ?r *;; ിെ
iാ2 ¿-ി; *ം; ിെ iിാെ
0ാ2>ിvr %ിUെ ാ|*ം

5

6

7

8

9

അേkാ5 ീ | ോMിAം; ിെ bം
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ി3ൊെ.ം ിെ ാr 0ി+ിU 'ിAം;
അ2 ിെ) േ%ാ.െ+ cം എ;ം
ിEാേ,ി 0ിVWെ ീോ എ;ം
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എ;ം ാോzിെ FM ിെ
ീേ?u ാ എ;ം ീ അ ി.ം

17

ǌാ ാé>ി; 0 ം 2jം *-ം; ഇി
0ി; 0 ം െJി.ം >ി; 0 ം ാéം
Fി; 0 ം ഇി
ം *-ം; ǌാ
ാ^ാെ> ിA ാ ാ*ം ീിെ
ിA അ^ി0ിാ*ം ആAം

18

ഇി ിെ േ- ാ%ം ിെ
അിി) - m ം ാം േ 5ിF;
ിെ ി 5A T എ;ം ിെ
ാി 5A òി എ;ം ീ േ02 0 .ം

19

ഇി 0 r േ- ിെ െ9ി3ം Æ2F;
ിA ി,ാെDം *)H ®aF; േ%ാ
ിA ി ാം ിെ ൈം ിെ
േ~ം ആq;

20

ിെ Æ2 ഇി അിിF; ിെ ®
 േ0ാ .ിF; േ%ാ ിെ
ി ാാിിAം; ിെ Oഃf ാ,ം ീ2
;േ0ാqം

21
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ൊ ാി ിA ഒ* ാാം
ഉാേി; അ*െ+ I 0ിr െJം
ിMാcി.ം

13

അ2 ഇ+ ാjം *7ിിr ഒ*
qിെേkാെ, അെ ആ[9ിr +ി
+- .ം െp എിെ+?

14

ാÊിേ,A ഇ [ിെ3)
; ാ,ി െ9േkാെ, േ%ാ.െ+ ആàാ
അെ ാ ാി; അ[െ ീ ിA
%IേJാ* ാം ഉാേി; ിെ
െ> +>ി

15

16

2±>ിr ി; ോി, ിVWി.ം
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0ാ2>ിr എ?-െ ാ| +.ം
Ivാ,ിേr ഇ*>ി ,ാ9ി.ം െ:ം

13

അ ആിkിA)Hേ0ാെ, ǌാ ി[െ9
ആിkിAം; ി[5 െ/േ,ിr
ആാം ാ0ിAം

14

അH ിX ി[lെ+ bം േRാSിAം;
ി[lെ+ അി 5 ഇ9
േ0ാെ, െAം;
േ%ാ.െ+ ൈ െ ാാ2 െ9ിെk?ം;
േ9ാേ+ാ അ ോ^ം ാhിAം
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അ3$4ാ52ാി.

3

െ( ാാ)ാ ാി ോീാ ിെ! ാ
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ി$ി9ം എ' ോ -െ. അ3$4ാ5; അ H
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ിെ1 അ 3െ. ABി uി4ി ാെ
ഇിേ 2 ി' ീ അ െ : uിMേ/ാ3;.

18

ǌാ ഇ' ിെ1 Hjേ ി'ം
െ( ാാ)ാ ാH9ം◌ം 8w ാH9ം◌ം
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5
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അേrിOിR; ാ8ാVാH എെ1
അDിിR; ഇ.ാH എേ1ാ5 അ ിം െ"i:
8 ാ"ാH ാAാ?ം 8 "ിM,
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ിോ

3

33

േ8ം അേrിേ 2 ി' ീ ിെ! sി എJ
േ"ാ9'! അ;ൊ: ീ
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അ3$4ാ5.

17

ആ ാ െ7േി' ോ -െ.
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േ¯2; എ#െ എ' ി"ാിM; ീ എെ1:
എെ! /ി ാേ എ' ി$ി9ം, എെ1
ിYാ-ിR എ'ം ǌാ ി"ാിM.

2

3
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ിെ ാ  ാെേ4ാെ അ ]െ. േെ
' noം $ിി9' എ' ോ -െ.
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ീോ' ൊ.ി ഉH ി ; ി ാെ
ഔ.ിേ4ാ> ി ; ǌാ .9ി' അHkം
ി ാം 3ം.

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

ിോ
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ൊ¦ം; 38േ ിെ െ"1ാ% അ െ
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ഇ#െ-y )ാ ിോ5 ǌാ /ം
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eാോ ാ`-ിR.

13

8 ാ"ാH ാാSീ3ം; അ H9ം അ3$4ാ.ിR;
അ H9ം അ#െ I ി െX.

14
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/D;ൊ:, ഇ ാ, ǌാ ിെ! ാി
എെ! "#െ$ ീ-ം ഈ )െ ിD>ം
ആ9ം; അ H അ ി' ഇാി ീ3ം.

-ം

ഇ;ിിം }ി ി/ി9ം; ീെ ആാം
 േ/ാ>ം; ǌാ ിHിM
അ3$ിെOSിി9'; ǌാ അ[ /ി ിR, /ി
ാ-ിR.
> ിേO 3െ.-ം ിRാ$ി]െ.-ം ആ ം
േ; ാി  G ാ ി]ം ഔ.ിേ4ാ>';
അ H /y ാ5$ി െ"' /ാD$ിേ
';  Gം ഉേ/eി െ4Xിി9';
ആ3ം അ ിെ. /ാH9ം1;ിR.
ഇ#െ ാേ§ാ>േBാN ീ എ_ െ"|ം? ീ
ാംം ിOാ^ം െ/ാ1ാIVം
അVിാ^ം ിെ! ി rി എt ിാ^ം
Hkാി ി9 െ ൗ¸ം 3'; ിെ!
)ാാH ിെ1 ി ിM ി9 8ാVാി
3 ാ ോ9'.
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A.ിM$ിR എ' ോ -െ. അ3$4ാ5.
¼െ. ൈ ാ ോ ഇ ൊെ -ം
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ിDിി9'; അ; അ. ിെ M ǌാ $H
'േ/ാി; ǌാ അ; ീി$ിെ >Xി$ിേ^ം
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ǌ#N അ ി . ിR എ' /DE.

17

ǌാ ി#N9 ാ  ാെ ആ ി:
ാ$ാ ം ¥Lി4ി എ' UിM; എ1ാ
അ %: ǌ#N ¥Lി ിR എ' /DE.

18

അ;ൊ: )ാ ിേ$, േN4ി ; Iേ,
അ 3െ. ഇ.ി .91; അDിEൊN.

19
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ി#]െ. ോാG#$ി എി9 8 ാ ിR;
ി#]െ. ാG#$ി എി9 ഇിR.
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ഔോ33ം > ിxD Dി അVിി'
ി9'.

7

ം

24

അ ിെ! Hാം േXിY ǌ#]െ. ൈം
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അ3$4ാ5 എെ?1ാ% :

2
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ി#N9ം ി#]െ. /ി ാ ാH9ം◌ം ǌാ
1ിി91 ഈ ¨ോ5ം ീോേ ാ5
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അ;ൊ: ǌാ അ 3െ. Iാാെ
അാH9ം◌ം അ 3െ. ി#െ$ അ െ
ൈ ാ91 H9ം◌ം ൊ59ം;
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ാ)ാ അ ിെ. ഇRോ എ' ി ി$ി9'.
അ H #]െ. ിb#Nൊ:ം
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ോGം ാെ ഇി91െ _?

1

അേPാ, എെ! )ിെ! Jി-െ. ി ാH
ിിം ാം /^ം േ2 ി' എെ! 
െ yം എെ! » »ീ3Dം
ആി3െ1mി ൊyാി3'!
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8 Hി9'; ഏ; QYാ[ം [V /DE
.9'.
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ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|': ǌാ ഈ
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േ/ാേVം; അ െ Iെ4.3;; ഒ3 േ ാrം
െ"% ാ അേ 9 sിിR; Vം െ"% ാ[ം
അേ 9 8ാÕിിR.

6
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18
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ോേ , [r' െ! sി-ം .91 '
െ! ാ.ിെ$ േെ ആ91;ം ാീR
എ' ǌാ അDി-'.

24
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ോ ിmി' ിൊ ി'2ാ
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ാXി എെ1 ോ/ി4ിO ി േ ാrം 8 H
ിOിി ാ ിെ1 Xിി91
ൈ #]െ. ോ ി9 അHkം
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ോ എി9 െ $ിെ45ി ിാ ǌാ
അ; അDിE; അ' ീ അ 3െ. 8dിെ$
എി9 ാVിM '.

19

ǌാോ അ4ാ ൊ:േ/ാ>1 3 Ay
>ാ5േ/ാെ ആി3'; അ െ! േ/H ആ3ം
ഔH ാെ ഇിേ 2 ി' ാം deെ
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ഒ3 േrിxം ഉ2ാിR എ' ൈ #]െ.
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എ13$ിെOi.

7

അ#െ ǌാ ´ാി1ിെ െ"',
ഒ$ിMെ Oി31 ¨ ി' O ാ?ി എ5;
എ1ാ O േ5/ി.ിM ഒ1ി'ം ൊy3 ാെ
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eോ 3Vോ ാVി ിR.

15

ി#N േN4ി , െ" ി 3 ി ; GHjി
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ൊ:േ/ാിി ാ ǌാ ഏം E
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ോ -െ. അ3$4ാ5.

26
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ി9 ീോോ5 െ x േ ാ''േ ാ?
െ/ാ4ാാ ം ീ ǌ#െ$
ADിേ UിOെ ?ി'; ǌ#N ാാി1ാി
ാി3'; ഒ3 Vം 1ിR!
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ോ എേ1ാ5 അ3$ിെOS;: ോെ-ം
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Vി'y H Vി'ം ാ$ി'y H
ാ$ി'ം eാി'y H eാി'ം
8 ാ ി'y H 8 ാ ി'ം
െ/ാെ¾ാyെX എ' ോ അ3$ിെO|' എ'
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അ ോ5Qെ. ഇ3' Ieി4ാ[ം /ാം െ"%
ാ[ം ീ ി3' ീXിേ9 േ/ാ3;.

9

ിാേിെ! ൈ ാ ൈ #]െ.
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എെ! ം എെ! ോX-ം ാ എെ!
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áിെ! Aൊ:ം എt ിെ Oിി9'; അ;
അ 3െ. ª ിെ! /ി^ം ി#]െ.
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അ H എേ1ാ5: ോ -െ. "ം എ ിെ.?
അ; െX എ' /D-'.

16
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ª ിെ ാ£ം 8
/DE.

13
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ിYേ/ാ>ോ? അേ ി' ഒtി 31
` െ yം ിേ4ാ>േ?

15
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േ ി'ം ാീ ിിി'ം ാ5$ി
ി'ം െ േ
ി ിി'ം അ H
ോാG#]ം ാG#]ം
േIാ)ാG#]ം >_3 ം ൊ: 3ം;
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അ 3െ. ൌ  ാH -Lി ാ$ിാ
/Yേ/ാെX.
ീ െ/െX' ഒ3 /.ÌXെ അ 3െ. േ
3ീY അ 3െ. ീ5$ിി' ി ി$ി
േN9ാDാെX; അ H എെ1 /ി.ി4ാ ഒ3 >sി
>sിM, എെ! ാി' Vി െD"
◌%nെ Oിി9' േRാ.
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/D-'.

11
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 ോ5ം -Lംെ"% ാ ി#]െ. Pി
/ി.ിOിി91 ആ-#െ$ ǌാ . ിM ഈ
Gിെ! 5 ി QYം.

5

ǌാ േ1-ം ീXി ൈൊ:ം Ay
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ാ ീ %േ, ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|':
ി#]െ. 8dി]െ. േ ാrംിിം എെ!
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3
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ാേ§ാ>െ' ǌാ എെ1െOാRി
ം
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േN ! ഈ ആെ$  $ിRാ  എ'ം
ആ-Àാ ഒി ^ം KIം ാ  എ'ം
എt; ി ; ഇി ാ ീ ിെ! ിംാ ി
ഇ3' െ( ി ാt ാ അ െ! ? ിി
ാെ ാ3'ം KIം ിിR എ' ോ
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േി9ം; ിെ! േി ാH 8 ാ ിേ9
േ/ാ>ം. അേ4ാN ീ ിെ!
 -ംിിം ിM അB'േ/ാ>ം.

5

ǌാ ാ ീ ി' ീ ി-േyാ3 A$ാ െ
ഉë ി4ി91 ാം 3ം; അ  ാ)ാ ാി
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ോ ¼െ. ീ ി എ' േ/H /D-ം എ'
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ാUം എJോ$ം ഉ2ാിി9ം?

27

അ 3െ. /ി ാ ാH ാ ിിം എെ!
ാം D'$;േ/ാെ ഇ H അോം
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ോ -െ. അ3$4ാ5.

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

ിോ
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ോ എേ1ാ5: ിൊേ , ീ എ_ ാ`'
എ' േ"ാ ിM; അ ി' ǌാ : അി4sം; R
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അ3$ിെO|':

29

ി#N >.ിേO  ിാ. എെ! ാം
ി$ി െ4Xിി91 Gി' ǌാ അHkം
3 ാ ;.Ó'; /ിെ1 ി#N േ ം
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32
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എെ1 അOിി9'.

13
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െ"SിRോ? ാോ ¼െ. 8ാV' ിോ3
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എ1ാ ിൊെ )ിെ! Pി ഏUിM
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അേ¬ാ3െ. ാ)ാ ി'ം േ ാHാ)ാ ി'ം
ീേ ാ ാ)ാ ി'ം ൊ5M,

4

5
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െç %േ ിെ! [ം )ാ ി]െ.-ം
tിി' എ5 ഒ.ിM$-ം എ' ോ
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ഇ8ാം അ3$ിെO|' ീ ംൊ:y [ം
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അ3$ിെO|': ഇ ാ, ǌാ അ H9ം ാ]ം
eം ാാി-ം അM, എJ-ം ആാ;ം
ി'Q.ാ ം "ീ-ം ആ അ4sി'
അ െ ാ9ം.

1

േ1

െൊാാ)ാം ാ)ാ ാം rാ3ം
െ( ി^ം െ7േി^ം ഉy 8w ാ3ം
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/ി.ിMൊ:േ/ാി31 )ി'ം

3

െ( ാാ)ാ ാ ിെ
ീാ ാേ
ാ)ാ ാ െç %േ ിെ! അ5 
ാേിേ9 അO ാാെ! ാ
എാ -െ.-ം ി ീാ ിെ! ാ
െGHPാ ിെ!-ം ൈ ം െ7േിി'
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/ി ാ ാH9ം ൊ5 േ േ9 അ െ
. ി 3ം; അ H അ ിെ ൈ ാ9ം
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ോാ ാ ോി ' /ം
ോി ാ ിിി9'.

3r 8
ി9ാേ2ാ എ'
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Åീെേ4ാെ ൈ 5 ി' ൊ5ിി91;ം
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ോിXി െ$-ം എRാം േി -ം െ"|ം;
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ǌാ ോി ാ3െ. 8ാVെ ിൊ:
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അ3$4ാ5.

33

എ1ാ ഈ ാം sിേrം ǌാ
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ീ ആിം ADോ$ം ാVി -ം
/ി ാ ാ3െ. അ ി' അ 3െ. േrം
അ 3െ.  ]െ. ാHjി.ി /ം ൊ5 -ം
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െ( ാൊെ -ം ാÎെ ആാം
േ ാ ിെ! ാ േHPാ ിെ! 
ാ7 ിെ! /  ൊ5.
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ിൊ ി'2ാെ െ?1ാ% :

27

ǌാ )Ãിെ!-ം ൈ ാ
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ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|': ǌാ ഈ
)ി' ഈ ി അHkൊെ -ം
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ാJിോ5ം ഉy എെ! ിം
ിി91ിെRmി% , ǌാ ആാിെ!-ം
}ി-െ.-ം  ¨ ിിOിXിെRmി% ,

26

ǌാ ാേ ാിെ!-ം എെ! ാ ാ
ാ ീ ിെ!-ം ? ിെ അôാാിെ!-ം
ി %ാ ിെ!-ം ാേ ാിെ!-ം ? ി9
അി/ ിാാിി4ാ അ െ! ? ിി
ി' ഒാെ$ എ5 ാ ം yി $-ം.
അ 3െ. 8 ാ ിെ$ ǌാ . ി 3-ം
അ H9ം 3VാVി -ം െ"|ം.

10
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അ;ൊ: ോ -െ. അ3$4ാ5
ിൊ ി' ോ ിm
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ോിെ! ാ ോാ ാ% െ!
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ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|'. ി#N
ി#]െ. /ി ാ ാ ോാ ാിെ! U
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അ3$ിെOS  "#െ$-ം അ െ!
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"#െ$ാെ -ം ǌ#N ാ)ാ ിെ
അDിി9ം എ' /DE.

17

ീ ഈ "#െ$ാെ -ം എ#ൊ>'
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െ ാാം അ%ോിെ!  എാാ[ം
ാാെ!  െGHPാം ാ ിെ! 
ിെ
ീാം േrം 8w ാ3ം േ1.

13

ാ7õ )െ ം ാിM േN4ിOേ4ാ$% ,
ാ േXി31 "#െ$ാെ -ം ീാാ
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െോാ ീിെ9DിM ോ ഇ8ാം
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അ ി' ിൊ: അ; േR, ǌാ
 3െ. /eം േ"3 ാR േ/ാ>1; എ'
/DE; ിീാ അ; QXാ ാെ ിൊെ
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ാോ)ാ ി#]െ. േെ-ം ഈ
േ ിെ! േെ-ം ിിR എ' ി#േ$ാ5
8 "ിO ി#]െ. 8 ാ"ാH ഇേ4ാN
എ ിെ.?

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

ിോ
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ിMി; ിൊ ാ  A /ാH.

14

അ ിെ! േrം ിെ
ീാാ)ാ ആ$M
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ൊ'; െ( ാ>ീാെ ഒെ -ം ാേ
ാ)ാ ൊ'$E.
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ിൊെ 9DിM ാോ)ാ ാ
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ഇ.ിM;D'.

3

ാോ)ാ ിെ! 8w ാ3ാ േH
% --േ 3ം ംG%-െോം %-െ ീAം
%- ാീÂം േH% -േ 3ം %-ാം
ാോ)ാ ിെ! േrം 8w ാൊെ -ം
അ .' 5 ിെ ാ ി  ഇ3'.

4

10

െ( ാാ)ാ ാ ിെ
ീാം എRാ
/.ാ$ി]ം അ െ 2േ4ാN ഔ.ിേ4ാി;
അ H ാJിി ാ)ാ ിെ! േ ാXം sിാി :
 ി^N9ം 5 ി^y ാ ി Q.ി
Gിി' Dെ4Y അാ sി9േ/ാി.

െ4Xി31
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1

ǌാ ിെ1 ി5 ി9ം; ീ ാ$ാ ീtിR;
ിെ! )ീ  ി9 ൊy ിXി;േ/ാെ
ഇി9ം; ീ എ1ി ആ¥ിOിി9' േRാ
എ' ോ -െ. അ3$4ാ5.

എ1ാ അB.ിാ ിൊെ
3ി
അ ോ5 /D;: ിെ! ൈ ാ ോ
ഈ ¨െ9DിM ഈ അHkം അ3$ിെOi.

3

അ3$ിെOS;േ/ാെ ോ
3ി ി H
ിMിി9'; ി#N ോ ോ5 /ാ/ം
െ"i അ െ! ാ9 േN ാ ി31;ൊ: ഈ
ാം ി#N9 ംI ിOിി9'.

5

6

7

8

9

അB.ിാാ െç %-അ ാ
ിൊെ ാിി' ിXOേrം അ '
ോ ിmി'2ാ അ3$4ാ5.
ാേിേ9 /ി.ിM ൊ:േ/ാ ാ
െ7േിെ-ം െ( ിെ-ം
Lാ3െ.-ം QXി അ െ-ം
"#ൊ: ÒിOി3'.

2

4

േ
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ഇേ4ാ$% , ഇ ാ, ിെ! ൈേ^y "# ǌാ
ഇ' അsിM ിെ1 ിX9'; എേ1ാ5 Qെ.
ാേി േ/ാ3 ാ ി9 ഇAെ2mി
േ/ാി; ǌാ ിെ1 ോ9ം എേ1ാ5Qെ.
ാേി േ/ാ3 ാ അിം േ ാ1ിാോ
േ/ാേ2ാ; ഇ ാ, േ ൊെ -ം ിെ! ABാെ
ഇി9'; ി9 ഇം ോGാി
േ ാ'1 ഇ.േ9 െ/ാെ¾ാN.
അ  ിYേ/ാ>ംAെB അ  /ിെ1-ം:
ാോ)ാ െ( ാ/XV#N9
അി/ ിാ ിിി91 ാാെ! ാ
അീ ാിെ!  െG ാ ിെ! അ5  ീ
െ"' അ ോ5 Qെ. )ിെ! േL /ാH ;
അെRmി ി9 ഇAy ഇ.േ9
െ/ാെ¾ാN എ' /DE അB.ിാ
sിOിം ¬ാം ൊ5 അ െ ാJ
അM.
അ#െ ിൊ ിøി അീ ാിെ!
ാ െG ാ ിെ! അ5 െ"',
അ ോ5Qെ. േ  േrിOി31 )ിെ!
ഇ.ി /ാH.
ാോ)ാ അീ ാിെ! ാ
െG ാെ േ ാി/ ിാ ിെ'ം
ാേിേ9 /ി.ിM ൊ:േ/ാാ
േ ിെ എ$ി ാ 3rാെ-ം
Åീെ$-ം ൈ/ #െ$-ം അ െ ഏUിM എ'ം
ാY D2ാി31 എRാ/. ാ3ം
അ 3െ. ആ]]ം േXേ4ാ$% ,
അ H ിøി െG ാ ിെ! അ5  ':
ൊ ിെ! ാ ിíാേ% , ാേിെ!
Jാാ ോാാ[ം ോാാ[ം 
(െിെ! Jാ െ ാാം
െേXാാാ എാി-െ. Jാ%,
ാെ! ാ െ ാ എ1ി 3ം
അ 3െ. ആ]]ം േ1.
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ം

ാാെ! ാ അീ ാിെ!  െG ാ
അ ോ5ം അ 3െ. ആ]േ$ാ5ം
ം െ"i
/Dെ െ?1ാ% : ി#N  െ
േ
ി4ാ Iെ4.3;; േ  /ാH
ാോ)ാ ിെ േ
ി4ി ; എ1ാ
ി#N9 1ാിി9ം;

10

ǌാ ¼െ. അ5  31  H9ം
ഉ ാ ിാി ിøി
ി9ം; ി#േ$ാ
ീEം /sം എ-ം േിM, /ാJ#$ി
eിM, ി#N ൈ ാ ി /XV#$ി
/ാHൊN ി .

11

അ#െ േ1 ോ ാി^ം അേ¬ാ3െ.
ഇ.ി^ം എേ ാി^ം o േ #$ി^ം ഉ2ാി31
എRാ െ( ാ3ം ാോ)ാ െ( ി
ഒ3 േrി4ിെ െ OിYെ2'ം ാാെ!
ാ അീ ാിെ!  െG ാെ
അ H9ം അി/ ിാ ീYെ2'ം േXേ4ാN

12

 െ( ാ3ം അ H "ി Dിേ4ാി31
 ¨#$ിി'ം .#ി െ( ാേ 
െG ാ ിെ! അ5  ിøി ' ീEം
/sം അ ിാി േിM.

13

എ1ാ ാേിെ! ാ ോാാ[ം
ാY D /ാHി31 എRാ/. ാ3ം
ിøി െG ാ ിെ! അ5  ' അ ോ5:

14

ിെ1 ൊ'$േ2 ി' അേ¬ാ3െ.
ാ)ാ ാ ാീ % ൊ ിെ! ാ
ിíാേിെ അOിി9' എ' ീ
അDി-'േ ാ എ' േ"ാ ിM; അീ ാിെ!
ാ െG ാേ ാ അ 3െ. ാ9 ി ിOിR.

15

/ിെ1 ാേിെ! ാ ോാാ
ിøിെ M െG ാേ ാ5  ാി
ം ാിM: ǌാ െ"' ആ3ം അDിാെ
ൊ ിെ! ാ ിíാേിെ
ൊ'$െX; ിെ! അ5  Q.ിിി91
എRാ െ( ാ3ം "ി Dിേ4ാ> ാ[ം
െ( ി േrിO H ിMേ/ാ> ാ[ം
ം അ  ിെ1 ൊ¦1; എ?ി'
എ' /DE.

16

എ1ാ അീ ാിെ!  െG ാ
ാേിെ!  ോാാോ5: ീ ഈ ാം
െ"P3;; ീ ിíാേിെ9DിM േIാr>
/D-' എ' /DE.

1

എ1ാ ഏsാം ാ ി ാ) ം ാ[ം
ാ)ാ ിെ!  $ി ഒ3 [ാി
എീാ-െ. ാ ൊ ിെ! 
ിíാേ / ആ]ാി ിøി
അീ ാിെ! ാ െG ാ ിെ! അ5 
'; അ ിെ. ിøിെ M അ H ഒ1ിM
IeVം sിM.

2

ൊ ിെ!  ിíാേ^ം Qെ.
ഉ2ാി31 / ആ]ം എtേ1o, ാേ
ാ)ാ േ ാി/ ിാ ിി31 ാാെ!
ാ അീ ാിെ! ാ െG ാെ
ാNൊ: െ Xിെ ാ'.
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ം

3

ിøി െG ാ ിെ! അ5  ഉ2ാി31
എRാ െ( ാെ-ം അ ിെ. 2
 /.ാ$ിെ$-ം ിíാേ ൊ'$E.

15

ൊ ിെ!  ിíാേോ എY ആ]ാി
ോാാെ ിY െ ി അേ¬ാ3െ. അ5 
െ/ാ¾$E.

4

െG ാെ ൊ1ിY 2ാം ി
അDിാ ിി9േBാN േ1,

16

5

െേിി'ം ീോ ിി'ം HPി
ി'ം എÎ/; 3rാH ാ.ി "ിെMം Åം
ീDി-ം #െ$േ1 ADിേ UിMംൊ:
sി/ാ5ം >_3 ം എ5 ോ -െ.
ആിേ9 േ/ാ>ം sി അ ിെ. എി.

6

ൊ ിെ!  ിíാേ ിøിി'
Dെ4Y Eംൊ: അ െ എ ിേo െ"';
അ െ 2േ4ാN അ  അ ോ5:
അീ ാിെ! ാ െG ാ ിെ! അ5 
3 ി എ' /DE.

ൊ ിെ!  ിíാേ അീ ാിെ!
ാ െG ാെ ൊ'$േrം,
അ െ! Pിി' ാേിെ! ാ
ോാാ[ം Qെ. ഉ2ാി31
എRാ/. ാ3ം ി5 ിO )ിെ
ഒെ -ം, Gിെോിി' ിിെ
ൊ: 1 /.ാ$ിെ$-ം Åീെ$-ം
>E#െ$-ം rാെ-ം േ1, അ H
ിøിി' QXിെ ാ:,

17

 െ േ/.ിOിY ിീി േ/ാ> ാ
ാJ Dെ4Y േ%േ$െി' ീ/y
േG7%--ിംാി െ"' ാ ിM.

18

ാോ)ാ േ ാി/ ിാ ി
അീ ാിെ! ാ െG ാെ
ൊ ിെ!  ിíാേ
ൊ'$ാVാ ആി3' അ H
 െ േ/.ിO;.

ം, അ; ആ3ം

7

അ H /XVിെ! 5 ി എിേ4ാN
ൊ ിെ! ാ ിíാേ^ം
Qെ.-2ാി31 ആ]]ം അ െ ൊ' ഒ3
>sിി ഇY$E.

8

എ1ാ അ ി /േ/H ിíാേിോ5:
ǌ#െ$ ൊR3േ ; ി ോ g,  ം,
എ, േ  എ1ീ  ംIാ#N ǌ#N
ഒ$ിMെ OിY: എ' /DE; അ;ൊ: അ 
¬ ിM അ െ അ 3െ. ോ ാോ5Qെ.
ൊRാെ ി3'.

9

10

ിíാേ െG ാെ -ം QXെ-ം ൊ'
 #െ$ എRാം ഇY$ >sി ആ ാാ)ാ
ിാേ ാ)ാ ാ ാിിം
ഉ2ാ ി ാി3'; ൊ ിെ! ാ
ിíാേ അ ിെ ി ാെെ ാ: ിെDM.
/ിെ1 ിíാേ ിøി ഉ2ാി31
)ിെ ഒെ -ം ാ)>ാിെ$-ം
അB.ിാാ െç %-അ ാ
അീ ാിെ! ാ െG ാെ ഏUിO ാി
ിøി േrിOി31 )െ-ം
Lാ ി ൊ:േ/ാി; ൊ ിെ! 
ിíാേ അ െ Lാ ി അേ¬ാ3െ.
അ5  ൊ: േ/ാ> ാ ാJ Dെ4Y.

11

ൊ ിെ!  ിíാേ െ"S േ ാrം
ഒെ -ം ാേിെ! ാ ോാാ[ം Qെ.
ഉ2ാി31 /. ാ3ം േXേ4ാN

12

അ H  3rാെ-ം QXിെ ാ:
ൊ ിെ! ാ ിíാേിോ5
-Lംെ"% ാ െ"', Gിെോിെ
െ/ിm$#െ െ M അ െ െ2ി.

13

ിíാേിോ5 Qെ. ഉ2ാി31 )ൊെ
ാേിെ! ാ ോാാെ-ം
Qെ.-2ാി31 എRാ /. ാെ-ം
2േ4ാN േ?ാrിM.

14

ിíാേ ിøിി' Lാ ി
ൊ:േ/ാ1ി31 Hj)ം ിിE,
ാേിെ! ാ ോാാെ! അ5 
േ"H'.
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1

അ?ം എRാ/. ാ3ം ാേിെ!
ാ ോാാ[ം ോPാ ിെ! ാ
െ ാം ആാdLം Hj)ം
അ5 ' ിൊ8 ാ"ോ5:

2

ിെ! ൈ ാ ോ ǌ#N .േ :1
sി-ം ǌ#N െ"േP:1 ാം ǌ#N9
അDിിM േ2 ി' േrിOിി91 ഈ
)ാ ǌ#N9 േ 2ി ിെ!
ൈ ാ ോ ോ5 8ാHkിേ Vം എ'y
ǌ#]െ. അേ/e അംGീിേ Vേ.

3

അ ം)ാി31 ǌ#$ി അUംേ/H
ാJേ േrിxh എ' ീ ? ാ
ാ`' േRാ എ' /DE.

4

ിൊ8 ാ" അ ോ5: ǌാ ി#]െ.
അേ/e അംGീിOിി9'; ി#N
/D;േ/ാെ ǌാ ി#]െ. ൈ ാ
ോ ോ5 8ാHkി9ം; ോ ി#N9
ഉ3]1െ Rാം ǌ ി#െ$ അDിി9ം;
ഒ'ം െDMെ
ിR എ' /DE.

5

അ H ിൊേ ാ5: ീ Aാ?ം ിെ!
ൈ ാ ോ ǌ#േ$ാ5
അ3$ിെO|1;േ/ാെ ഒെ -ം ǌ#N
െ"Pാെ ഇ31ാ% , ോ ¼െ. േL
ം ി -Ay ാeിാിി െX.

6

ǌ#N ിെ1 /D91 ǌ#]െ.
ൈ ാ ോ -െ. ാ9 േX[ ിOിY
ǌ#N9 Vം േ2 ി' ¼െ. ൈ ാ
ോ -െ. ാ9 Vാാ^ം േ ാrാാ^ം
ǌ#N േX[ ി9ം എ' /DE.

7

/ ി
ം sി േrം ിൊ ി'
ോ -െ. അ3$4ാ52ാി.
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8

അ  ാേിെ! ാ ോാാെ-ം
Qെ. ഉ2ാി31 എRാ /. ാെ-ം
ആാdLം )െ-ം ി$ിM അ ോ5
/D;:

9

ി#]െ. അേ/e ോി4ി4ാ ി#N എെ1
/DO ിാേിെ! ൈ ാ ോ
ഇ8ാം അ3$ിെO|':

10

ി#N ഈ േ  /ാHൊ2ിി9െmി
ǌാ ി#െ$ െ/ാ$ിM$ാെ /Vി-ം
ി#െ$ /DിM$ാെ 5-ം െ"|ം;
ി#N9 3ി അHkെ9DിM ǌാ
അ[ /ി9'.

11

ി#N േ/.ി91 ാോ)ാ ിെ
േ/.ിേ 2ാ; ി#െ$ eി4ാ[ം അ െ!
Pിി' ി#െ$ ി5 ി4ാ[ം ǌാ
ി#േ$ാ5Qെ. ഉy;ൊ: അ െ േ/.ിേ
എ' ോ -െ. അ3$4ാ5.

അ ' ി#േ$ാ5 3V േ ാ' ാ[ം ി#െ$
ി#]െ. േ േ9 . ി അ4ാ[ം
ം
ǌാ ി#N9 3V ാVി9ം.

13

എ1ാ ി#N ി#]െ. ൈ ാ
ോ -െ. ാ9 അ[ ി ാെ ǌ#N ഈ
േ  /ാH ിR;

14

-Lം ാùാിRാ;ം ാ$ാ ം േN
4ാിRാ;ം ആാി' AXിRാ;ാ,
ിീംേ  െ"' /ാH9ം◌ം എ' /D-'
എmി% --െ( ി േrിxy േ,

15

ഇേ4ാN ോ -െ. "ം േN4ി !
ിാേിെ! ൈ ാ ൈ #]െ.
ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|': ി#N
ിീിേ9 േ/ാ> ാ Aം ിിM അ ിെ.
െ"' /ാHേ 2 ി' Iാ ി9' എmി% --

16

ി#N േ/.ി91 ാN അ ിെ.
ിീംേ െ M ി#െ$ /ി.ി9ം; ി#N
Iെ451 eാം അ ിെ. ിീിെ M
ി#െ$ ാി9ം; അ ിെ.െ M ി#N ി9ം.

18

19

ം

20

ീ ǌ#]െ. ൈ ാ ോ ോ5 ǌ#N9
േ 2ി 8ാHkിേ Vം; ǌ#]െ. ൈ ാ
ോ Uി91െ ാെ -ം ീ ǌ#േ$ാ5
അDിിേ Vം; ǌ#N അ;േ/ാെ െ"|ം എ'
/DE ി#N എെ1 ി#]െ. ൈ ാ
ോ -െ. അ5  അM.

21

ǌാ ഇ' അ; ി#േ$ാ5 അDിി -ം െ"i;
ി#േ$ാ ി#]െ. ൈ ാ ോ -െ. ാ9,
ǌാ Aാ?ം അ  ി#േ$ാ5 അDിിO
ാം ഒ'ം അ[ ിOിXിR; ഇ ി ി#N
ി#െ$േ1 " ിOിി9'. ആാ ി#N
ഇേ4ാN െ"' /ാH4ാ ആbി91
¨െ M ി#N ാNൊ:ം
eാംൊ:ം ാാിൊ:ം ി9ം എ'
അDിEൊN ി .

2ാ

12

17

േ
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ിീി െ"' /ാHേ 2 ി' അ ിെ.
േ/ാ> ാ Aം ിിOിി91 ഏ 3ം ാN
ൊ:ം eാംൊ:ം ാാിൊ:ം ി9ം;
ǌാ അ H9ം 31 അHkി
അെ4.ാെ അ ി ആ3ം േrി ോ
ഒsിEേ/ാോ െ"ിR.
ിാേിെ! ൈ ാ ൈ #]െ.
ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|': എെ!
ോ/ം എെ! ോം
െ7േംി ാ ി]െ. േ /H
1ിി91;േ/ാെ േ1, ി#N ിീി
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43

1
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ോ -െ. അ3$4ാ5; എmി^ം ീ േ/ാ>1
എRാ ഇ.ം ǌാ ിെ! )ീ െ ി9
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ിോ
2

3

ിീിെ9DിMy;: ´ാ%  ീ ീ
Hെ ീി ഉ2ാി31;ം ാേ
ാ)ാ ാ െç % േ H ോീാ ിെ!
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ോ ഇ8ാം അ3$ിെO|': .9ി'
െ yം െ/ാ#ി  ിൊt>1  ിാ>ം; അ;
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അqോ'ം A¡ ീി'ം ിോാി
ോ U ൊ5ിിെ , അ.#ിിി4ാ
അ ി' എ#െ sി-ം? അ ിേ.9 അ 
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ോ ാ% ാംA  ൈ ാി Xിീെ
െ $ിEി'; അ െ /ാJിി'
/ാJിേ9 /3ോ 8 ാ ിേ9
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െ%ോിെ ി ി$ി േ; ാ അ H
എാെ െ-ം  െ-ം േ ാ ാHA 
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അ#െ ോ ാ% െ! noAy Hെ ാെ -ം
/ിാ ി'ം ംIി'ം ിrാSീ3ം.

27

അR, ിാേ ി9
/ിാ
ിrാി31ിRോ? ീ
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അ;ൊ: അ ിെ ൌ  ാH അ ിെ!
ീി$ി ീt-ം ോLാ ]ം അ'
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Ay > ിെേ4ാെ ി#N
"ിDാി91;ൊ:,
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അmാിോ, ǌാ ി9
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ാേിെ ി4ി4ാ
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25

}ിെ-ം ി4ി91 ിാ/Hj േ,
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അB.ിാോ5Qെ. ഉ2ാി31
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ൊ:െ"'; അ  അ ' ിി UിM.

ി

16

എ1ാ അB.ിാാ െç %-അ ാ
േ െ എ$ി ി "ിെ A
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26

ഇ െ അB.ിാാ െç %-അ ാ
/ി.ിM ി%$ി ാോ)ാ ിെ! അ5 
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8 ാ ിെ! A4േsാാ2ി /Ï2ാം
ാ ം ഇ3/6ാം ിP ി ാോ)ാ ാ
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y2cീ ിെ$ ി$ിRqിിി!5; േ'ാCെോ ി 1ി% ആം Fാ-ിേ)ാിA; ആം
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ീോ@ y ം \ &ാി e0<ാ അിെ½ി!OൊW േ.
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ോ ?െ& അ@2ാA ഉ8ാി; അ ിെ&
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ിാേൊെE?ം A7 െoി?ം
ി Jം ഉ[ "െ.

8

എ;ാ ǌാ ിെ6 4ം അ @െ& 47ി/
േെ" ിJം ിെ6 െoി അ @െ& െoി(
േെ" AJം ആEിി"ി(/.

9

ǌാ ിെ6 െoി ീEpിെEാ* A[
ംേKാെ ആEിി"ി(/; അ
"െGിQം ീ അ െ" േK&ിE@-;
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?ം gാ ,Jം ിcി"ി?;ിെpGി അ 
െ6 അ 7ി "ി(ം; ീോ ിെ6
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േXാ ി(ം.

5

ǌാ അ @െ& അ 7ിെ6 ം "1െ2
ി( ി 12ാി എqം; അ1െ oി
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ോ ?െ& ൈ അ ിെ& Kിെ;?ം എെ6േ
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അോ* ആhാJ എ;ി / എെ; ി
/ി(ാ.ാEി, എേ;ാA ംാ"ി=: ീ െX/
ിെ6 ീbി;# െ&= Kാ E.

10

ീ ^|ി(; ആാ"ം ഒ@ ി േ7( ഇ@Kേ0െE ¤Eാി"ിേElം; േ"േ7ാA േ"ം
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അ@2ിെv.

14

അി/ ǌാ : അോ, ോ ാ  7ാേ ,
എി( ഒ"ിEQം ഒ@ ാി Jം ^ ിvിbിp;
ǌാ ാ ം ഇ/ െ" ാേ
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UV ാ, ീ ഒ@ ഇി എA# ിെ6 )ി
െ = അി െS0േം_"ം െ"=, അിെ
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Kിെ; ഒ@ ഇ@\Xbി എA# ി(ം
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2

UV ാ, ീ ിാേK w1%െ& േെ"
4ം ി"ി= അ (ം ിേ"ാാി $ Xി=
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എGിQം ി1* േ 012ി Xി.ിോYേ)ാ*
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ി1%െ& ിKീ1* ഇ&ി ± ാ?ം
ി1%െ& ി1*  / &ിേKാ?ം
ി1%െ& ·" ം^1െ2 െ bിE2??ം
ി1%െ& Klി* 0ി=േKാ?ം െXe ാ
E Oം ി1* Kാ (ംേ;&െ7ാെE?ം
Kbl1* Kാ`ാ?ം ¶5ാ_ി"ി* ± ാ?ം
ീ@ം.

എെ; ിb/ K"ം_ം െXD; അ @െ&
 െ7?ം ി1േ2ാA േX / K"ം_ം
െXD; അ @െ& qെ2?ം ǌാ 
#2:േ0Vം, ി12ി Xാ&ിോ "e,
അ െ" Kി&ി= ൊേKാ 5ാി%െ&
ഇ&ിെ = എെ; ഔ (ം◌ം; അ @െ&
eേ2¬2ാQം െX േ ാV1* ിി7ം
അ (ം 1േ2ാA േ; െ ോ/ം.
ǌാ ോ എ/ അ
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അ ¸ം അ (ം @#െ/ െ െp
ǌാ അ@2ിെvി"ി(;-.
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ാ*ൊം |ാം ൊം
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ആോX?ം െKാേ¿ാYം.

27

"ാ5ാJ ഃ4ി(ം $£ ം^ം "ി(ം; േ 0െ7
57ിെ6 ൈ* ിെ.(ം; ǌാ അ @െ&
&ി/ E Oം അ േ"ാA K"ം െXDം;
അ (ം  ാാ-േKാെ അ െ" ിി(ം;
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അോ* ആ @Vzാ"e, ഔേ"ാ@7Uം െ Æd
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 7ാJ അ@2ിെvD/.

9

ǌാ ി1െ2 അിെ6 A ിി/ .െA ി=
അ zാ@െ& ി ഏ9ി= ി1%െ& ഇ&ി
 ാ ിി&#ം.

10

ി1* ാ2ാ ീdം; ിാേിെ6
അി"ിGെ = ǌാ ി1െ2  ാം ിി(ം;
ǌാ ോ എ/ ി1* അ.ി?ം.

11

ഈ _"ം ി1*( Ybം ആി"ിEിp;
ി1* അി;# ാംJാി"ിEിp;
ിാേിെ6 അി"ിGെ = േ; ǌാ
ി1െ2  ാം ിി(ം.

12

എെ6 Xb12ി &Eോ എെ6  ാ1െ2
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ഇ@b# ാ .െേ&lം; ിം ാlാ Oം
ിെ6 4ം u&ിെEാേ[lം; ǌാ ിെ;
ിാേ7ി/ ഒ@ അ&ാ2ം
ആEിി"ി(/.

7

എേ;ാA 9ിv-േKാെ ǌാ െX;
ാേEാേKാെ ǌാ എെ6 ാാം K
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ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :

18

UV ാ, AEേ7ാെ& അം ി/?ം
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ോ ാ ǌാ $ ാ ിാ ഇ¬ി(;
Xം $ ാ ി(ം; അ- ാിാെ
ി«7ിാYം; "േ, ി1%െ& ാ#
േ; ǌാ Xം $ ാ ിE?ം ി 7ിE?ം
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13
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ഏ ോAം

5
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േÑാം െXൊ ǌാ േ 0െ7
± ാ(ം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
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ിെ6 5 Çോ--5ിvാ2ി ിെ6
െKാEി* .ിvിp; ിെ; െ [7ി Y2ിി=
െ &ിാEിിp; ഉ േvിp, -lി Loി-ിp.

5
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ആ^"l1െ2 ീ എA#, @VSK1െ2
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13

"ാ5iിി ഒ@7െ അ  എA#
അ Uാി ഒ@ ഉ&)&ി െX അ െെEാ
 ം െXി=;

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..

േേേ

18

1
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െXD; േ ി "ി(ം.

5

എ;ാ ഒ@ UV  ീിാാി@/ ീി?ം
 ാJം $ 7ി(/ എGിe --

6

¶5ാ_ി"ി2ിെ = ^|lം `ിEോ
ിാേ7ിെ6 ി1െ2 ോEി
"ിEോ ncാ"െ6 ^ാ" െ
V2ാ(ോ ഋ- ാ ©ീ?െ& അAE
െXÈോ ആേ"ാAം അ ാം $ 7ിEോ
െXാെ

7

&ം ാ1ി / Klം &EിെEാAE?ം
ആേ"ാAം Kി&ി=K.ിEാെ െ6 അം
ി0[ / ൊAE?ം ¢െ ഉAിE?ം

8

Kിെ0( ൊAEോ ാ^ം ാsോ
െXാി"ിE?ം ീിേA െXാ Oം ൈ
&EിെEാ*?ം UV (ം gിQ[
ാ"7ി േേ"ാെ& ിിE?ം

9

എെ6 Xb1െ2 അU"ിE?ം എെ6  ാ1െ2
$ാlിE?ം െXൊ േേ"ാേ& &(; 
ീിാ - അ  ിÙാി 5ീ ിvി"ി(ം
എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA.

10

എ;ാ അ / ഒ@  5ിvിc അ 
ിÕ8ാി@/ "xം െXാ"ി, അ ി
ഏെGിQം െX,

11

െXേ8ൊ/ം െXാി"ിE, ¶5ാ_ി"ി2ി
െ = ^|lം `ിE,

12

ncാ"െ6 ^ാ" െ V2ാ(, എ2ി ോAം
"ിÑോAം അ ാം െX, Kി&ി=K.ിE, Klം
&EിെEാAEാി"ിE, ി1െ2 ോEി
"ിE,

13

14

15

eേ2¬ $ 7ിE, Kിെ0( ൊAE, ാ^ം
ാs എ;ീ  െXD; ാാ അ 
5ീ ിvി"ി(ോ? അ  5ീ ിvി"ിEിp; അ 
ഈ eേ2¬െ2ാെE?ം െX േpാ; അ 
"ി(ം; അ െ6 "xം അ െ6 േ @ം.
എ;ാ അ / ഒ@  5ിvിc അ  െ6
അ െX  KാK1%ം  േK&ി=
അ1െ?[ിെ െXാെ K w12ിെ =
^|lം `ിE,
ിാേ7ിെ6 ി1െ2 ോEി
"ിE, ncാ"െ6 ^ാ" െ V2ാ(,

 േ
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ആേ"ാെ&GിQം അ ാം െX, Klം ൈ 0ം
െ =ൊ8ി"ിE, Kി&ി=K.ിE,
എ;ീ ൊ/ം െXാെ ി0[ / അം
ൊAE?ം ¢െ ഉAിE?ം

17

ീിേA െXാ Oം ൈ &EിെEാ*?ം
Kി0?ം ാ^Jം ാ1ാി"ിE?ം എെ6
ിിെ2 &7ി എെ6 Xb1െ2 അU"ിE?ം
െXD/ എGി അ  അെ6
അ ംിി7ം "ിEാെ 5ീ ിvി"ി(ം.

18

അ െ6 അോ Ú"Kീ½ംെX,
ോ "ോA Kി&ി=K.ി=, െ6 57ിെ6
ഇ&ി ൊ[@ാ7- $ 7ിv-ൊ
െ6 അ 7ാ "ി(ം.

19

എ;ാ  അെ6 അ ം
ിേE8pോ എ/ ി1* േXാ ി(/;
 ീി?ം  ാJം $ 7ി= എെ6
Xb1െ2 $ാlി= &(/ എGിe , അ 
5ീ ിvി"ി(ം.

20

KാKം െXD; േ ി "ി(ം;  അെ6
അ ം ിേE8; അ െ6 അ Jം
ിേE8; ീിാെ6 ീി അ െ6േQം
െ6  അ െ6േQം ഇ"ി(ം.

21

എ;ാ  ാ െX  KാK1െ2?ം
ിcി"ി എെ6 Xb1െ2ൊെE?ം
$ാlി=, ീി?ം  ാJം $ 7ി(/
എGിe , അ  "ിEാെ 5ീ ിvി"ി(ം.

22

അ  െX അിk12ി ഔ;ിെ?ം
അ / lEിAിp; അ  െX ീിാ
അ  5ീ ി(ം.

23

െ6 "l7ി എി( അ9െGിQം ാ9" ം
ഉേ8ാ? അ  െ6 `ിെ2 ിcി"ി
5ീ ിേElെ;pോ എെ6 ാ9" ം എ/
ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA.

24

എ;ാ ീിാ െ6 ീി ിcി"ി
ീിേA $ 7ി=,  െXD;
eേ2¬െ2?ംേKാെ െXD/ എGിe ,
അ  5ീ ിvി"ി(ോ? അ  െX
ീിൊ/ം lEിAിp; അ  െX
േÑാ7ാQം അ  െX KാK7ാQം അ 
"ി(ം.

25

എ;ാ ി12e :  7ാ ിെ6 `ി െXാZ[p
എ/ K.?/; ിാേേ, േ*ി ;
എെ6 `ി െXാZ[pോ ി1%െ& `ി*
െXാwിpാ7 pോ?

26

ീിാ െ6 ിി ിcി"ി ീിേA
$ 7ി(/െ Gി അ  അ-ിി7ം
"ി(ം; അ  െX ീിേA ിി7ം േ;
അ  "ി(ം.

27

 ാ െX  ിcി"ി ീി?ം
 ാJം $ 7ി(/ എGിe , അ 
െ;7ാ 5ീ ോെ& "|ി(ം.

28

അ  ഔ # ാ െX
അിk1െ2ൊെE?ം ിcി"ി?;-ൊ
അ  "ിEാെ 5ീ ിvി"ി(ം
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എ;ാ ിാേം:  7ാ ിെ6 `ി
െXാZ[p എ/ K.?/; ിാേേ,
എെ6 `ി* െXാZ[ pോ? ി1%െ&
`ി* െXാwിpാ7 pോ?

30

അ-ൊ ിാേേ, ǌാ ി12ി
ഔേ"ാ@7/ം അ  െ6 `ി( E Oം
 ാം ിി(ം എ/ ോ ാ 
7ാ ിെ6 അ@2ാA: അ ം ി1*(
ാ0"ാി ^ ിEാെി"ിേE8ി/ ി1*
iി"ി ി1%െ& അിk1െ2ാെE?ം
ിcി"ി ി .
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32
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ി1* െXി"ി(; അിk1െ2ാെE?ം
ി12ിി/ എ.ി2 ി ; ി1*(
ിോ@  െ7?ം ിോ@
ആhാ ിെ?ം )ാ ി=ൊ* ി ;
ിാേേ ി1* എiിU "ി(/?
"ി(; െ6 "l7ി എി( ഇിp എ/
ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA; ആാ
ി1* iി"ി 5ീ ി=ൊ* ി .

1

ീ ിാേിെ6 $£ ിെ(.ി= ഒ@ ിാKം
െXാേp8-:

2

ിെ6 അg ആ"ാി@/; ഒ@ ിംി േ;;
അ * ിം1%െ& ഇ&ി ി&/ െ6
Ybിെ2 ാിം1%െ& ഇ&ി 2 7ി.

3

 േ

17

അ * െ6 Ybി2ി ഒ;ിെ 2 7ി; അഒ@ ാിംാി7ീ /; അ- ഇ" േ&ി
Kി&ിാ 0ീി=, UV െ" ി/2.

4

5ാി* അ െ6 Ç േc; അ @െ& Y`ിി
അ  അെc; അ
അ െ ൊ%7ിc
ിീംേ 0# ൊേKാി.

5

എ;ാ അ * ാ െ =ൊ8ി@; ആെ0(
^ം_ം / എ/ 8ിc െ6 Ybി2ി
െoാ;ിെ എA# ാിംാEി.

6

അ Uം ിം1%െ& ഇ&ി "ി=
ാിംാി7ീ /, ഇ" േ&ിി&ിാ
0ീി=, UV െ" ി/2.

7

അ  അ @െ& "ാ5ാിെ2 അ.ി,
അ @െ& Kbl1െ2 ± ാEി; അ െ6 _
ºം േ- ാി േ 0Jം അിQ[ൊെE?ം
± ാേ¿ാി.

8

അോ* 5ാി* LH[ ംാ12ിി/
അ െ6 േെ" / അ െ6 േ  ീ0ി
അ  അ @െ& Y`ിി അെc.

9

അ
അ െ ൊ%7ിc ഒ@ nbി ആEി
ാേ"ാ5ാ ിെ6 അAE ൊേKാി; ഇി
അ െ6 ാ ം ിാേK w12ി േ*
Eാെി"ിേE8ി/ അ
അ െ
,12ി ൊേKാി.
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ം

10

ിെ6 അg, iി"ിേ7ാb7ി
െ [7ി;"ിെ bി"ി(;
iി"ി [ിേKാൊY/; 2െ"
െ [[-ൊ അ- Á$ Jം
െ`v-ാി@/.

11

അി അിKി%െ& െXേGാQ*Eാി
[ ൊ\* ഉ8ാി@/; അ- ി1ി
ൊ\%െ& ഇ&ി 2 / െKാ1ിി@/;
അ- െKാEംൊം ൊ\%െ& െK@ം
ൊം $ിാി@/.

12

എ;ാ അിെ േkാേ7ാെ& K.ി= ി#
[ിിc; ി`E ാH അിെ6 Áം
ഉlEിE2; അിെ6 [ ൊ\*
ഒ&ി ഉl1ിോി ീEി"ാി7ീ /.

13

ഇോ* അിെ @rിി ഉl1ി "8
ി# bി"ി(/.

14

അിെ6 ൊ\2ിെ ഒ@ ോിി/ ീ
.െc അിെ6 Áം ിി=2;
അ-ൊ ആിK 7ി/ െXേGാാി"ിാ
E[ ോ അിിെ;Aാ
ഇpാെേKാി; ഇ- ഒ@ ിാKം; ഒ@
ിാKാി7ീ /ി"ി(/.

1

ഏ`ാം ആ അാം ാം K7ാം ിി
ിാേuzാ"ി Xി ോ ോA
അ@2ാA േXാ ിാ / എെ6 )ി ഇ@/.

2

അോ* ോ ?െ& അ@2ാA
എി(8ാെെi;ാe :

3

UV ാ, ീ ിാേuzാേ"ാA
ംാ"ി=: ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: ി1* എേ;ാA അ@2ാA
േXാ ിാ ;ി"ി(/േ ാ? ി1* എേ;ാA
േXാ ിvാe , എ;ാl, ǌാ ഉ7"@%ിp
എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA എ/
അ േ"ാA K.േlം.

4

UV ാ, ീ അ െ"  ാം ിി(ോ? ീ
അ െ"  ാം ിി(ോ? ീ അ @െ&
KിാEzാ@െ& eേ2¬െ2 അ േ"ാA
അ.ിി=K.േ8-:

5

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ǌാ ിാേിെ ി"െ:A#,
ാേEാÛ7ിെ6 iിോA ൈ ഉ 7ി
 ം െX, ിീംേ 0#െ = എെ;7േ;
അ (ം െ 2ിെA7ി ാ2ിe : ǌാ
ി1%െ& ൈ ാ ോ ാY/ എ/ ൈ
ഉ 7ി?ംൊ അ േ"ാA അ@2ിെv.

6

ǌാ അ െ" ിീം േ 0#ി/
.െ"A ി(െ/ം ǌാ അ (ംേ 8ി
ോEിെ vി@;-ം KാQം േUം ഒdY;-ം 
wേ 01%െ&?ം +ാി"ി(;-ാ
േ 07ിേ( അ െ" ൊ @െ/ം ആ
ാ2ി ൈ ഉ 7ി  ംെX.
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ം

7

അ േ"ാA: ി1* ഔേ"ാ@7Uം ാiാെ6
OിÝ)ി ഇ"ി(; eേ2¬ ി1െ2
എ.ി2 ി ; ിീ ിം1െ2െEാ
ി1െ2 ിാE@-, ǌാേ ി1%െ&
ൈ ാ ോ എ/ 9ി=.

18

ǌാ @rിിെ = അ @െ& Eേ2ാA:
ി1%െ& KിാEzാ@െ& Xb12ി &E@-;
അ @െ& ിിെ2 $ാlിE@-; അ @െ&
ി1െ2െEാ ി1െ27േ;
അMാ(?ം അ@-;

8

അ േ"ാ എേ;ാA "ി=, എെ6 ാ( േ*ാ
ിpാെ ഇ@/; അ "ി ഒ@7Uം െ6
OിÝ)ി ഇ@; eേ2¬ ി1െ2
എ.ി2ോ ിീ ിം1െ2
ഉേK|ിEോ െXിp; ആാ ǌാ :
ിീംേ 07ിെ6 A ിെ = എെ6 േkാം
അ @െ&േ K / എെ6 ോKം അ "ി
ി 7ി(ം എ/ം അ@2ിെv.

19

ǌാ ി1%െ& ൈ ാ ോ ാY/;
ി1* എെ6 Xb1െ2 അU"ി= &/ എെ6
ിിെ2 $ാlി= അU¦ിി ;

20

എെ6 0Þ#െ2 ിMീ"ിി ; ǌാ
ി1%െ& ൈ ാ ോ എ/ ി1*
അ.ിേ8ി/ അ എി(ം ി1*(ം
ഇ&ി അ&ാ2ാി"ിEെb എ/ 9ി=.

എGിQം അ @െ& LHം Kാ E?ം ǌാ അ െ"
ിീംേ 0#ി/ .െA ി= എെ;7േ;
െ 2ിെA7ി- ാ{?ം െX 5ാി%െ&
)ാെ എെ6 ാം അMാാെ
ഇ"ിേE8ി/ ǌാ എെ6 ാംിി7ം
$ 7ി=.

21

എ;ാ E%ം എേ;ാA "ി=; അ
എെ6
Xb1െ2 അU"ിvിp; എെ6 ിിെ2
$ാlി=&;-ിp; അ െ െXD; UV 
എെ6 0Þ#െ2
അ ാ 5ീ ി(ം; അ
അMാEി; ആാ ǌാ : @rിിെ =
എെ6 േkാം അ @െ&േ K / എെ6
ോKം അ "ി ി 7ി(ം എ/ അ@2ിെv.

22

എGിQം ǌാ എെ6 ൈ Kി ിE?ം ǌാ
അ െ" .െA ിv- 8 5ാി%െ& )ാെ
എെ6 ാം അMാാെ ഇ"ിേE8ി/
അ-ിി7ം $ 7ിE?ം െX.
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അ
എെ6 ിിെ2 അU¦ിEാെ എെ6
Xb1െ2 ിE"ി= എെ6 0Þ#െ2
അMാ(?ം അ @െ& q അ @െ&
KിാEzാ@െ& ി12ിേ( െXÈ?ം
െX-ൊ,

24

ǌാ അ െ" 5ാി%െ& ഇ&ി Xി;ി=
"ാ5 12ി Xി.ി=2?െ/ @rിിെ =
ൈ ഉ 7ി അ േ"ാA  ം െX.

25

ǌാ അ (ം ൊ[@ാ7 Xb1െ2?ം
5ീ "| $ാKിാ ഉാ7 ിിെ2?ം
ൊA#.

26

ǌാ ോ എ/ അ
അ.ി ാ E Oം
ǌാ അ െ" ± ാേE8ി/ അ
എpാ&ിßQെ2?ം അ¢ി$േ 0ം
െXിvി ǌാ അ െ" അ @െ&
+i `ിKാA2ാ അMാEി.

27

അ-ൊ @V ാ ീ ിാേ
േ7ാA K.േ8െെi;ാe : ോ ാ
 7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ി1%െ&
KിാEzാ എേ;ാA േÑാം െXി"ി(;ി
എെ; VിE?ംnെ& െXി"ി(/.

28

അ (ം ൊA(െ/ ǌാ ൈ ഉ 7ി
 ംെX േ 0േ7( ǌാ അ െ"
ൊ ;േ0Vം അ "e: ഉ ; എpാY/ം
െ`v «|Jം ോEി, അ ിെ&
ിെ2 അ ിE?ം ോK േ-ാ
`ിKാA `ിE?ം ൌ"^ ാ ിേ ിE?ം
Kാിിെ2 K@?ം െX.

29

ി1* േKാY; ¶5ാ_ി"ി എË എ/ ǌാ
അ േ"ാA േXാ ി=; ഇ/ െ"?ം അി/ ¶5ാ_ി"ി
എ/ േK K. @/.

9

10

അ1െ ǌാ അ െ" ിീംേ 0#ി/
.െA ി= @rിി ൊ /.

11

ǌാ എെ6 Xb1െ2 അ (ം ൊA#, എെ6
ിിെ2 അ െ" അ.ിി=; അ െ െXD;
UV  അ ാ 5ീ ി(ം.

12

ǌാ അ െ" ിMീ"ി(; ോ എ/
അ
അ.ിേ8ി/ എി(ം അ (ം◌ം
ഇ&ി അ&ാ2ാി"ിാ E Oം എെ6
0Þ#െ2?ം ǌാ അ (ം ൊA#.

13

ിാേോ @rിിെ = എേ;ാA
"ി=; അ
എെ6 Xb1െ2
അU"ി=&Eാെ എെ6 ിിെ2 ിE"ി=;
അ െ െXD; UV  അ ാ 5ീ ി(ം;
എെ6 0Þ#െ2?ം അ
ഏoJം അMാEി;
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അോ* ǌാ : അോ, ോ ാ  7ാേ ,
ഇ  .െKാ@* അേpാ K.?;- എ/ അ
എെ;(.ി= K.?/ എ/ K..

1
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ിvി"ി(;-ൊം ി1െ2?ം ഔ
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"xKാ[ Kblെ7 ീ  ാം ിി(ോ?
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7ാ ിെ6 അ@2ാA.

1
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ോ "e, അÓ  ഒെE?ം എ;ി1െ
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Kോെ& ിേ;ാA െK@ാ.ി ിെ6
)ാ ം ഒെE?ം എA#, ിെ; ¢?ം
അാ«?ം ആEി ിAം; അ1െ ിെ6
േ 0 ാ«7ി?െ& ¢?ം ിെ6 g" ാ ?ം
K"ം_1%ം െ 2ിെc @ം.

 േ

23

ം

30

ീ 5ാിേ2ാA േX/ K"ം_ം െX-ൊം
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ഃ4Jംൊ ീ ി.:ി"ി(/.

34

ീ അ- Y&ി= oി= ഉെ&= Vl1െ2 Eി
ിെ6 െ2 ീ.ിE2?ം; ǌാ അ9ിvി"ി(/ എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
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അ @െ& ൈn 2ിA?ം ി ^ം_ി?[
ി"ീ&1* െ E?ം െX.

43
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 7ാ ിെ6 അ@2ാA.

15
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ിെ.(.

5

ആbി nb7ിി/ ിേ0Vാിെ
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ǌാ ോ ാിെ6 Kാ 0+െ7 അിെ6
അ¯7ി2ിQ[ Kbl12ാി േ 07ിെ6
+ാ േ7e-െ0ീോ7e, ാe - െോ
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എെ6
$ിാ"ം അ.ി?ം എ/ േഅ ാ 
7ാ ിെ6 അ@2ാA.

15
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അോ* Ñ7ിെ $£Ezാ@ം
ിംാം ിbി.1ി, അGിെ2 ീEി
ിXി ©1െ2 അ`ി=േ (ം; അ
ി.
¶ ി7ി@/ ാോം ിെ.=ൊ
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ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA.

1
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ൊ[ിc  vെXDം; അ- അ െ6
ൈ 7ി/ $ിÁാി"ി(ം.

4

ǌാ ിെ6 െXി2ി â8 ൊ%7ി ിെ6
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ാ2ി എ;േKാെ അ (ം അിേ 
ഉ8ാYം; ഇാ, അ- @/.

23

9

ǌാ ിീ െ" 5ാി%െ& ഇ&ി Xി;ി=
േ 012ി Xി.ി=2?ം.

24

ǌാ ാേ"ാ5ാ ിെ6 £51െ2 െA7ി
എെ6 ാ2ിെ അ െ6 ി ൊA(ം;
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അ
അ.ി?ം.

1
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ǌാ Kോിെ ± ാ(ം; ോ ാ/ ീ
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ആി@;-ൊ അ- Qാി ൊ\െ2
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അ ിെ& ഏാം അിെ6 0 n`ി?െ& LHം
അിെ6  @Vാ"Jം ഉ; അ
എpാ @ം
ാ2ാ ിzാ"ാി ീ{ അX gി2ാി
rി?െ& അോ^ാ_# ഇ.1ിോി"ി(/;
5ീ U[ @െ& േ 0# അ
ീി K"7ി;
എGിQം Y`ിി ഇ.s; േ"ാAnെ& അ
º
ി(/.
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ിzാ@െ& േ അ
അി/ അിെ6
 @Vാ"7ി/ം ഒ@ ി&E ി"ിvി"ി(/;
അിെ6 0 n`ി* അിെ6 LHം ഇ"ി(/;
അ െ"ാെE?ം അX gി2ാി ാ2ാ
ിzാ"ാY/; 5ീ U[ @െ& േ 0# അ
^ീി K"7ിി"ിEാ Y`ിി
ഇ.s; േ"ാAnെ& º ി(/;
ിzാ@െ& േ അ- ി&(/.

26

അ ിെ& േെ0(ം ¤Qം അിെ6
 @Vാ"Jം ഉ; അിെ6 0 n`ി*
അിെ6 LHം ഇ"ി(/; അ
5ീ U[ @െ&
േ 0# ^ീി K"7ിി"ിEാ അ െ"ാെE?ം
അX gി2ാി ാ2ാ ിzാ"ാി"ി(/.
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അ
5ീ U[ @െ& േ 0# ീ"zാ (ം ^ീി
ആി@;-ൊ 1%െ& അ 1െ2
അി2ിേz L/ം 1%െ& ാ%െ2
െ( ീെ` െ =ംൊ അX gി2ി
KcേKാ ീ"zാ"ാി K&േEാോAnെ&
Kാാ27ി ഇ.1ി @െ& nb7ി
ി&േE8pോ?

28

ീോ അX gി%െ& nb7ി 
/േKാ?ം ാ2ാ ിzാ"ാ േ"ാAnെ&
ി&(?ം െXDം.
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അ ിെ& ഏേ ാം അിെ6 "ാ5ാEzാ@ം
1%െ&
$£Ezാ@ം ഉ; അ
p^+7ി ാ2ാ ിzാ"ാ @െ&
nb7ി ി&േE8ി /; അ
അX
gിേ2ാAം Y`ിി ഇ.s; േ"ാAം nെ&
ി&(/.

30

അ ിെ& &െE $£Ezാെ"pാ @ം
ിzാേ"ാA nെ& ഇ.1ിോ 
ീേ ാ @ം ഉ; അ
1%െ& p^+7ാ
K"7ി ^ീിിി7ം ºി(/; അ
അX gി2ാി ാ2ാ
ിzാ"ാ േ"ാAnെ&◌ ി&(?ം Y`ിി
ഇ.s; േ"ാAnെ& º ിE?ം െXD/.
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അ െ" Á.േ ാ  െ6
 @Vാ"െ7?ം Y.ി= ആ0+ി(ം;
Á.േ ാUം അ െ6 ൈ Jം ാ2ാ
ിzാ"ാി"ി(/ എ/ ോ ാ 
7ാ ിെ6 അ@2ാA.
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ǌാേpാ അ െ6 ^ീി 5ീ U[ @െ& േ 0#
K"7ി-; Á.േ ാUം അ െ6
@Vാ"ൊെE?ം ാ2ാ
ിzാ"ാ േ"ാAnെ& അX gി%െ&
nb7ി ി&േE8ി @ം എ/ ോ ാ
 7ാ ിെ6 അ@2ാA.

ൌ®" 7ി ീ ആെ"Eാ*
ിേ0Vെbി"ി(/; ീ ഇ.1ിെv/ അX
gി%െ& nb7ി ി&(.
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ാ2ാ ിzാ"ാ @െ& A ി അ
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ാ* ിിEെbി"ി(/; അിെ?ം അിെ6
 @Vാ"െ7?ം ി=ൊേKാY ി .
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ീ"zാ"ി  ാzാ"ാ
അ െ6
ാEാേ"ാAnെ& Kാാ27ിെ6 A ിി/
അ ോA ംാ"ി(ം; അX gി2ാി
ാ2ാ ിzാ"
ഇ.1ിെv/ അ ിെ&
ി&(/.
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അ ിെ& അÓ@ം അിെ6  wuJം ഉ;
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അ @െ& 0 n`ി* Kാാ27ിെ6
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1

ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe ;

2

UV ാ, ീ ിെ6 +5ാിEാേ"ാA $ Xി=
K.േ8-: ǌാ ഒ@ േ 07ിെ6 േെ" ാ*
@#േ)ാ2e , ആ േ 07ിെ 5ം 1%െ&
nb7ിി/ ഒ@ @Vെ ി"െ:A#
ാ Eാ"ാി െ vാe ,

3

േ 07ിെ6 േെ" ാ* @;- 8ിc അ 
ാ2ം ഊി 5െ7 ഔ gെA#േ)ാ*

4

ആെ"GിQം ാ2ാ ം േc @ിെEാ[ാെ
ഇ@;ാ ാ* / അ െ േÐ ി=2?/
എGി അ െ6 "xം അ െ6 േ േ;
ഇ"ി(ം.
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അ  ാ2ാ ം േbിc @ിെEാ8ിp;
അ െ6 "xം അ െ6േ ഇ"ി(ം;
@ിെEാ8ി@/െ Gി അ  െ6
$ാlെ "|ി(ാി@/.
എ;ാ ാ Eാ" ാ* @;- 
ാ2ം ഊാെ?ം 5ം @ിെEാ[ാെ?ം
ഇ@;ിc ാ* / അ @െ& ഇ&ിി/
ഒ@7െ േÐ ി=2?/ എGിe , ഇ  െ6
അ ംിി7ം േÐ ിEെcേKാി എGിQം
അ െ6 "xം ǌാ ാ Eാ"ോA േXാ ി(ം.
അ-േKാെ UV ാ, ǌാ ിെ;
ിാേ7ി/ ാ Eാ"ാEി
െ vി"ി(/, ീ എെ6 ാിി/ Xം േc
എെ6 ാ7ി അ െ" ഔ gെAേ7lം.
ǌാ ോA: ാ, ീ "ി(ം എ/
9ി(േ)ാ*  െ6 `ി ിcി"ി ാ
@ിെEാ[7E Oം ീ അ െ
$ോിിEാെി@;ാ  െ6
അ ംിി7ം "ി(ം; അ െ6 "xോ ǌാ
ിേ;ാA േXാ ി(ം.
എ;ാ  െ6 `ി ിcി"ിേ8ി/ ീ
അ െ ഔ gെA7ീcം അ  െ6 `ി
ിcി"ിാ:ാe , അ  െ6
അ ംിി7ം "ി(ം, ീോ, ിെ6
$ാlെ "|ിvി"ി(/.

10

അ-ൊ UV ാ, ീ ിാേ
േ7ാA K.േ8-: ǌ1%െ& അിk1%ം
KാK1%ം ǌ1%െ& േ ഇ"ി(/; അ ാ
ǌ1* |ി=േKാY/; ǌ1* എ1െ
5ീ ിvി"ി(ം എ/ ി1* K.?/.

11

എ;ാl, െ6 "l7ി അp,  െ6
`ി ിcി"ി 5ീ ി(;ി അേ എി(
ഇ[െ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA; ി1%െ& gാ ,1െ2 ിcി"ി ി
, ി"ി ി ; ിാേേ, ി1* എiി/
"ി(/ എ/ അ േ"ാA K..
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UV ാ, ീ ിെ6 +5ാിEാേ"ാA
K.േ8-: ീിാ അിkം െXD; ാ2ി
അ െ6 ീി അ െ "|ിEിp;  െ6
 ിcി"ി?; ാ2ി െ6 ാ
ഇ&.ി ീdിp; ീിാ KാKം െXD; ാ2ിe ,
അ / െ6 ീിാ 5ീ ിാ `ി?ിp.
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ീിാ 5ീ ി(െ/ ǌാ അ ോA
K.?േ)ാ2e , അ  െ6 ീിി ആÒി=
അ ം $ 7ി(/ എGിe , അ െ6
ീി$«7ി* ഒ/ം അ / lEിAിp;
അ  െX ീിേAിി7ം അ  "ി(ം.
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എ;ാ ǌാ ോA: ീ "ി(ം എ/
K.?േ)ാ* അ  െ6 KാKം ിcി"ി
ീി?ം  ാJം $ 7ിE?ം
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Klം ി"ിെ ൊAE?ം അK"ിv&EിെEാAE?ം ീിേA ഒ/ം െXാെ
5ീ െ6 Xb1െ2 അU"ിE?ം െXാ അ 
"ിEാെ 5ീ ി(ം.
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അ  െX KാKം ഒ/ം അ / lEിAിp;
അ  ീി?ം  ാJം $ 7ിvി"ി(/;
അ  5ീ ി(ം.
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എ;ാ ിെ6 +5ാിEാ"e:  7ാ ിെ6 `ി
െXാZ[p എ/ K.?/; അ @െ& `ിേ
െXാwിpാെി"ി(;-.
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ീിാ െ6 ീി ിcി"ി ീിേA
$ 7ി(/െ Gി അ  അിാ േ;
"ി(ം.
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എ;ാ  െ6  ിcി"ി ീി?ം
 ാJം $ 7ി(/െ Gി അ 
അിാ 5ീ ി(ം.
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എ;ിcം  7ാ ിെ6 `ി െXാZ[p എ/
ി1* K.?/; ിാേേ, ǌാ
ി12ി ഔേ"ാ@7െ?ം അ  െ6 &ി/
E Oം  ാം ിി(ം.
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ǌ1%െ& $ ാ7ിെ6 K8ാം ആ,
K7ാം ാം, അാം ിി, െS0േി
ി/ Xാ&ിോ ഒ@7 എെ6 അAE /:
_"ം Kി&ിEെcേKാി എ/ K..
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Xാ&ിോ  @;ിെ6 ൊ*
ൈ Yേ;"ം ോ ?െ& ൈ എെ6േ /;
"ാ ിെ അ  എെ6 അAE @േ)ാേ`(
ോ എെ6 ാe -.;ി@/; അ1െ എെ6
ാe -.;-ൊ ǌാ Kിെ; ി8ാെ
ഇ@;ിp.
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ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe : UV ാ,

24

ിാേേ 07ിെ ± 12ി Kാ
(ം; "e: അòാം ഏാി"ിെE അ /
േ 0ം അ ാ0ാി ^ി=; ǌ1േ2ാ K"ാY/;
ഈ േ 0ം ǌ1*( അ ാ0ാി ^ി(ം
എ/ K.?/.
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അ-ൊ ീ അ േ"ാA K.േ8-:
ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ി1* ാംം "xേ7ാAnെ& ി/?ം
ി1%െ& ി1െ2 ോEി "ിE?ം
"xം െXാ"ി?ം െXD/;
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ി1* േ 0െ7 ൈ 0ാ(ോ? ി1*
ി1%െ& ാ2ി ആÒിE?ം eേ2¬ $
7ിE?ം ഔേ"ാ@7Uം െ6 ncാ"െ6
^ാ" െ V2ാ(?ം െXD/; ി1* േ 0െ7
ൈ 0ാ(ോ?
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28

ǌാ േ 0െ7 Kാdം ± Jം ആ(ം; അിെ6
7ിെ6 $ാKം ി/േKാYം; ിാേ
K w1* ആ@ം `ിേKാാ Oം
± ാി7ീ@ം.

29

അ
െX  eേ2¬%ം ിി7ം ǌാ
േ 0െ7 Kാdം ± Jാ(േ)ാ* ǌാ ോ
എ/ അ
അ.ി?ം.
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UV ാ, ിെ6 +5ാിEാ ിQ*
E"ി#ം ീc ാിEQംെ = ിെ;(.ി=
ം^ാVി=: ോ ിGി/8ാ അ@2ാA
എെi/ / േ*ി എ/ gിgിQം
ഔേ"ാ@7 ാiാെ6 ോ "ോAം K.?/.
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34

ീ അ േ"ാA K.േ8-: ോ ാ  7ാJ
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: എ;ാl,
± 12ി Kാ (ം;
ാ*ൊ
ീdം; െ 2ി $േ 0#[ െ" ǌാ ³_1*(
ഇ"ാി ൊA(ം; ,12ിQം ó2ിQം
ഉ[ േ"ാ ാാ"ിൊ "ി(ം.

ംIം n&ി @;-േKാെ അ
ിെ6
അAE / എെ6 5ാിc ിെ6 )ി
ഇ@/ ിെ6 X1െ2 േ*(/; എ;ാ
2െ"
അ
അ െ െXD;ിp; ാൊ അ
േÔം ാlി(/;  ോ, "ാെ7
KിË&@/.
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ീ അ (ം "+"Jം ാ ൈ l Jം ഉ[
ഒ@7െ6 േ$_ീംേKാെ ഇ"ി(/; അ
ിെ6 X1െ2 േ*(/; െXD;ിpാUം.
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എ;ാ അ- ം^ ി(േ)ാ2e --ഇാ, അ@/--അ
1%െ& ഇ&ി ഒ@ $ ാX
ഉ8ാി@/ എ/ അ.ി?ം.
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ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :

2

UV ാ, ിാേിെ6 ഇ&zാെ"(.ി=
$ XിE; ീ $ Xി= അ േ"ാA, ഇ&zാേ"ാA
േ;, K.േ8-: ോ ാ  7ാJ
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: 1െ27േ;
േി(; ിാേിെ6 ഇ&zാ (ം അോ
ം! ആAെ2 അpോ ഇ&zാ േിേE8-?

3

ി1* േ j ി/?ം ആcേ"ാം ഉAE?ം
&ിvി"ി(; െ അE?ം െXD/; ആAെ2
ി1* േി(;ിpാUം.
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4

ി1* ീാിെ 0xീ"ിEോ
ീം Kി&ിvിെ XിിിEോ ഒ&ി:ിെ
.ിJെcോ Xി.ിോിെ
ി"ി= @#ോ ാlാെേKാിെ
അേ+VിEോ െXാെ ിോAം
Ú"ോAം nെ& അ െ ^"ിvി"ി(/.

5

ഇ& ഇpാൊ അ Xി.ിോി;
Xി.ിോിc അ ാbിെ ³_1*(ം
ഇ"ാി7ീ /.

6

എെ6 ആA* എpാ2ിQം ഉ"[
എpാY;ിേzQം ഉ`/&/; r7ി ഒെE?ം
എെ6 ആA* Xി.ിോി; ആ@ം അ െ
ി"ോ അേ+VിEോ െXിbിp.

7

അ-ൊ ഇ&zാേ", ോ ?െ& Xം
േ*ി ;

8

എ;ാl ഇ&ിpാൊ8േ എെ6 ആA*
 vാിോ?ം എെ6 ആA* ാbിെ
³_7ി/ം ഇ"ാി7ീ@?ം െXഎ/ ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA;
എെ6 ഇ&zാ എെ6 ആAെ2 അേ+VിEാെ
1െ27േ; േിE?ം ആAെ2
േിEാെി"ിE?ം െX ൊ,

9

ഇ&zാേ", ോ ?െ& Xം േ*ി :

10

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ǌാ ഇ&zാ (ം ിേ"ാാി"ി(/; ǌാ
എെ6 ആAെ2 അ @െ& ിി/ േXാ ി=,
ആAെ2 േി(; േ ിി/ അ െ"
ീEിE2?ം; ഇ&zാ ഇി 1െ27േ;
േിEിp; എെ6 ആA* അ (ം
ഇ"ാാെി"ിേE8ി/ ǌാ അ െ
അ @െ& ാി ി/ ിA ി(ം.

11

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ǌാ േ; എെ6 ആAെ2 ി"ോ(ം.

12

ഒ@ ഇ& Xി.ിോി"ി(; െ6 ആA%െ&
ഇ&ി ഇ"ി(; ാ2ി െ6 ആbി nbെ7
അേ+Vി(;-േKാെ ǌാ എെ6 ആAെ2
അേ+Vി=, അ ാം [ ി 7ി
Xി.ിോ 12ിQം ി/ അ െ
ിA ി(ം.

13

ǌാ അ െ 5ാി%െ& ഇ&ിി/
.െA ി= േ 012ി ി/ േ04"ി=
+േ 0# ൊ / ിാേ2ിQം
 ീീ"12ിQം േ 07ിെ
 ാ12ിQം േി(ം.

14

p േv .# ǌാ അ െ േി(ം;
ിാേിെ6 ഉ ; * അേ ( ി&ി&ം
ആി"ി(ം; അ ിെ& അ p ി&ി&#
ി&(?ം ിാേ2ിെ ി?[
േv .# േ??ം െXDം.

15

ǌാ േ; എെ6 ആAെ2 േിE?ം
ി&#?ം െXDം എ/ ോ ാ 
7ാ ിെ6 അ@2ാA.
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18
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35

ാlാെേKാിെ ǌാ അേ+VിE?ം
ഔ&ി=2:ിെ ി"ി= @#?ം
ഒ&ി:ിെ .ിJെc?ം ീം Kി&ിvിെ
0xീ"ിE?ം െXDം; എ;ാ ൊd7ിെ?ം
ഉ"7ിെ?ം ǌാ 0ിി(ം; ǌാ
 ാേ7ാെ& അ െ േി(ം.
ി1േ2ാ, എെ6 ആAേ2, ോ ാ  7ാJ
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ǌാ ആ&ി/ം
ആ&ി/ം േ ?ം ആcൊozാ (ം◌ം
ോാcൊozാ (ം◌ം േ ?ം  ാം
ിി(/.
ി1* p േv േ:ിc േvിെ6
േ0Vിിെ ാൊ X ിbിE2?;-ം
െ2ി: െ [ം Y&ിvിc േ0Vി[ിെ
ാൊ EിE2?;-ം ി1*(
േKാ"ാോ?
ി1* ാൊ X ിbി- എെ6 ആA*
ി/?ം ി1* ാൊ Eി- അ
Y&ിE?ം െXേlോ?
അ-ൊ ോ ാ  7ാJ അ ോA
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ǌാ േ; &ിv
ആA*(ം െി: ആA*(ം േ  ാം
ിി(ം.
ീം Kി&ിv െ ി1* K"െE Xി.ി(േ ാ2ം
Kാ 0+ംൊം ോ*ൊം ഉiി അ െ
ഒെE?ം ൊ\ൊ ഇ&ി(;ിാ

35

ം

29

ǌാ അ (ം ീ 7ി?േ[ാ@ A
െ =8ാ(ം; അ
ഇി േ 0# Kblി ി&/
0ിEിp; 5ാി%െ& ി® ഇി ിE?ിp.

30

ഇ1െ അ @െ& ൈ ാ ോ എ; ǌാ
അ േ"ാAnെ& ഉെ8/ം ിാേ
ാി"ി(; അ
എെ6 5ാY/ എ/ം
അ
അ.ി?ം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA.

31

എ;ാ എെ6 േv .െ7 ആA2ാി എെ6
ആA2ാ?േ[ാേ", ി1* UV "േ; ǌാോ
ി1%െ& ൈ ം എ/ ോ ാ 
7ാ ിെ6 അ@2ാA.

1

ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :

2

UV ാ, ീ െീ K w7ി/ േെ" 4ം
ി"ി= അിെ(.ി= $ Xി= അിോA
K.േ8-:

3

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
െീ K wേ, ǌാ ി(
ിേ"ാാി"ി(/; ǌാ ിെ6 േെ" ൈ
ീbി ിെ; Kാdം ± Jാ(ം.

4

ǌാ ിെ6 Kbl1െ2 ± ാ(ം; ീ
Kാ`ാി7ീ@ം; ǌാ ോ െ/ ീ അ.ി?ം.

22

ǌാ എെ6 ആbി nbെ7 "|ി(ം; അ ഇി
ഇ"ാി7ീ@ിp; ǌാ ആ&ി/ം ആ&ി/ം
േ  ാം ിി(ം.

5

ീ ി ൈ "ം ^ാ ി=, ിാേE%െ&
അi ാ ാാ അ @െ& ആK#ാ#
അ െ" ാ2ി/ ഏ9ി= േpാ.

23

അ െ േിേE8ി/ ǌാ ഒേ" ഇ&െ
അെ Eാി ിി(ം; എെ6 ാാ
ാ ീ ിെ േ;; അ  അ െ േി= അേ (
ഇ&ാി"ി(ം.

6

24

അ1െ ോ ാ ǌാ അ (ം ൈ Jം
എെ6 ാാ ാ ീ e അ @െ& േ $£Jം
ആി"ി(ം; ോ ാ ǌാ അഅ@2ിെvി"ി(/.

അ-ൊ: എ;ാl, ǌാ ിെ;
"xാEി7ീ (ം?ം "xം ിെ;
KിË&@?ം െXDം; അേ "xം ീ
െ 7ി"ി(/; "xം ിെ; KിË&@ം എ/
ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA.

7

അ1െ ǌാ െീ K wെ7 Kാdം
± JാEി, _ാ_ം െXD; െ" അി ി/
േÐ ി=2?ം.

8

ǌാ അിെ6 െ2 ിzാെ"െEാ
ിെ.(ം ിെ6 Y/2ിQം ാµ"2ിQം ിെ6
 ി2ിQം ാ2ാ ിzാ"ാ
ീdം.

9

ǌാ ിെ; 0ാ0+± 12ാ(ം; ിെ6
Kbl1* ി ാി* ഇpാെി"ി(ം; ǌാ
ോ എ/ ി1* അ.ി?ം.

25

26

27

28

ǌാ അ ോA ഒ@ ാാ ിം െX
³_1െ2 േ 0#ി/ ീEിE2?ം; അ1െ
അ @rിി ി ^ാി ിE?ം
ാA2ി ഉ.s?ം െXDം.
ǌാ അ െ?ം എെ6 Y;ി/ം LH[
1െ2?ം ഒ@ അUാEിേ (ം; ǌാ
E # `െKി(ം; അഅU"ാ ` ആി"ി(ം.
ിെ «|ം Áം ാå?ം ിം ;ാി
ി2?ം അ
1%െ& േ 0# ി ^ാി
ിE?ം ǌാ അ @െ& UE`ിെ2 െKാbി=,
അ െ"െEാ Klി എAിv @െ& ിി/
അ െ" ിA ിE?ം െXDേ)ാ* ǌാ ോ
എ/ അ
അ.ി?ം.
അ
ഇി 5ാി*(  v
ആി7ീ@ിp; ാc³_ം അ െ" &ി=
ി ^ാി ി(ം; ആ@ം
ീിp; അ
അ െ" ^െA#?ിp.

10

ോ അ ിെ& ഉ8ാി"ിെE: ഈ 5ാി "ം
ഈ േ 0ം "ം എി([ ാYം; ǌ1* അൈ 0ാ(ം എ/ ീ K.:ി"ിEൊ

11

എ;ാl, ീ അ േ"ാA ിെ6 േ +Vം േ- ാി
ാlിvി"ി(; ോK7ി/ം അ·െ(ം
ഒ7 Oം ǌാUം $ 7ി(ം; ǌാ ി(
 ാം ിി(േ)ാ* ǌാ അ @െ& ഇ&ി
എെ;7േ; െ 2ിെA#ം എ/ ോ ാ
 7ാ ിെ6 അ@2ാA.
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12

ിാേK w1* ± ാി"ി(/; അ
ǌ1*( ഇ"ാി Êെbി"ി(/ എ;ി1െ
അ െ(.ി= ീ K.:ി"ി(; ¹Vl1െ2
ഒെE?ം ോ ാ ǌാ േbി"ി(/ എ/
ീ അ.ി?ം.

13

ി1* ാൊ എെ6 േെ" \ K.
എി( ിേ"ാാി ി1%െ& ാ(െ2
െK@Eി; ǌാ അ- േbി"ി(/.

14

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
 wrി?ം േiാVി=ൊ8ി"ി(േ)ാ*
ǌാ ിെ; ± ാ(ം.

15

ിാേ7ിെ6 അ ാ0ം ± ാി
ീ േiാVി= േpാ; ǌാ ിേ;ാAം
അ-േKാെ െXDം; െീ K wJം എpാ
ഏേ ാാ?[ാേ , ീ ± ാേ¿ാYം; ǌാ
ോ െ/ അ
അ.ി?ം.

1

ീോ, UV ാ, ിാേK w1േ2ാA
$ Xി=K.േ8-: ിാേK w1േ2,
ോ ?െ& Xം േ*ി !

2

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
0ô ി1െ2(.ി=: ;ാി; "ാ_ി"ി*
ǌ1*( ൈ 0ം ആി"ി(/ എ/ K.?/.

3

അ-ൊ ീ $ Xി=K.േ8-: ോ ാ
 7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ി1*
5ാി2ി േ0Vിv (ം◌
ൈ 0ാി7ീ"7E Oം അ
ി1െ2
± ാEി ി1െ2 LHം ി/
ിE2?;-ൊം ി1* ാാ2ി%െ&
അ"12ി അെc ോ@െ&
അK ാ ിVാി7ീ ;ി"ിEൊം
ിാേK w1േ2,

4

5

6

ോ ാ  7ാ ിെ6 Xം േ*ി !
േ2ാAം Y/േ2ാAം ോAേ2ാAം
ാµ"േ2ാAം Kാ`ാി"ി(;
± $േ 01േ2ാAം ി ºJം LH[
5ാി2ി േ0Vിv (ം  v?ം
K"ിാJം ആി ^ ിvി"ി(; Kbl1േ2ാAം
ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
അ-ൊ ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: 5ാി2ി േ0Vിv േ"ാAം എpാ
ഏേ ാിോAം ǌാ ിÙാി എെ6
ീ|lാ¢ിോെ& ംാ"ി(ം; അ
എെ6
േ 0െ7  vEാി [ിE2 ാ E Oം
അിെ ¶ O േiാVേ7ാAം
ി®ാ^ാ േ7ാAം nെ& 1*( അ ാ0ാി
ിി= േpാ.
അ-ൊ ീ ിാേ േ 0െ7(.ി=
$ Xി= േ2ാAം Y/േ2ാAം ോAേ2ാAം
ാµ"േ2ാAം K.േ8-: ോ ാ  7ാJ
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ി1* 5ാി%െ&
ി®െ ിv-ൊ ǌാ എെ6
ീ|lോAം എെ6 േkാേ7ാAം nെ&
ംാ"ി(/.

 േ
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ം

7

അ-ൊ ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: ി1%െ& LH[ 5ാി*
ിÙാി 1%െ& º ി(ം എ/ ǌാ
ൈ ഉ 7ി  ം െXD/.

8

ി1േ2ാ, ിാേK w1േ2, എെ6 5ാ
ിാേ @ ാ അA7ി"ിEൊ
ൊ\െ2 ീbി അ (ം േ 8ി Áം ാ¿ി .

9

ǌാ ി1*( അUnാി"ി(/; ǌാ
ി1%െ& അAEേ( ി"ി?ം; ി12ി Vി?ം
ി?ം &(ം.

10

ǌാ ി12ി UV െ", ിാേം
d െ?ം േ;,
ിി(ം; Kbl12ി
ി ാി* ഉ8ാYം; ± $േ 01െ2?ം
Klി?ം.

11

ǌാ ി12ി UV െ"?ം ³_1െ2?ം
െK@ി i
ിി(ം; അ
◌ാ ി?[ "ാYം; ǌാ ി12ി
K8െ7ോെ ആെ2 Kാ ി(ം; ി1%െ&
ആ ിാ#8ാി@;ിെEാ* അിം z
ǌാ ി1*( െXDം; ǌാ ോ എ/
ി1* അ.ി?ം.

12

ǌാ ി12ി UV െ", എെ6 5ാ
ിാേിെ േ;, "ി(ാ.ാ(ം; അ
ിെ; ൈ 0ാ(ം; ീ അ (ം
അ ാ0ാി"ി(ം; ീ അ െ" ഇി
E2ിpാ7 "ാ(?ിp.

13

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/;
അ ിേ;ാA: ീ UV െ" ി/2?ം ിെ6
5െ7 E2ിpാ7 "ാ(?ം െX
േ 0ാY/ എ/ K.?;-ൊ,

14

ീ ഇിേ UV െ" ി/2ിp; ിെ6
5െ7 E2ിpാ7 "ാ(?ിp; എ/
ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA.

15

ǌാ ഇി ിെ; 5ാി%െ& ി® േ*
ിEിp; ം01%െ& അKാം ീ ഇി
ിEിp; ീ ഇി ിെ6 5െ7
E2ിpാ7 "ാ(?ിp എ/ ോ ാ
 7ാ ിെ6 അ@2ാA.

16

ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :

17

UV ാ, ിാേ ം 1%െ& േ 0#
Kാ 7ി@;ോ2e , അ
അിെ 1%െ&
&ൊം $«7ി*ൊം ിാEി;
എെ6 )ാെ അ @െ& & ഋ- ാോ@
©ീ?െ& ാി ംേKാെ ആി@/.

18

അ
േ 0# െXാ"ി: "xംിി7Jം
അിെ 1%െ& ി1*ൊ
ിാEി-ിി7Jം ǌ എെ6 േkാം
അ @െ&േ K /.

19

ǌാ അ െ" 5ാി%െ& ഇ&ി Xി;ി=; അ
േ 012ി Xി.ിോി; അ @െ& &ി/ം
$«7ി*(ം E Oം ǌാ അ െ"  ാം
ിി=.
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ം

20

അ
5ാി%െ& ഇ&ി െX/േX ;ോ2e ,
ഇ
ോ ?െ& 5ം, അ െ6 േ 0ം
ിcേKാേ8ി ;
എ/ അ
അ െ"(.ി=
K.?ാ.ാEിിാ അ
എെ6
ിMാെ7 അMാEി.

32

ി1%െ& ിി7p ǌാ ഇ- െXD;- എ/
ി1*( ോ ാി"ിEെb എ/
ോ ാ  7ാJ അ@2ിെvD/;
ിാേേ, ി1%െ& &ിി7ം
ºി= ാlിി .

21

എGിQം ിാേം െX/േX ;
5ാി%െ& ഇ&ി അMാEി എെ6
ിMാെ7(.ി= എി( അോ^ാ ം
ോ;ി.

33

22

അ-ൊ ീ ിാേേ7ാA
K.േ8-: ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: ിാേ േ, ി1%െ&
ിി7p, ി1* െX/േX ; 5ാി%െ&
ഇ&ി ി1* അMാEിി"ി(; എെ6
ിM ാംിി7ം അേ ǌാ അ1െ
െXD;-.

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ǌാ ി1%െ& അ 1െ2ാെE?ം ീEി
ി1െ2 ി gീ"ി(; ാ2ി ി1%െ&
Kbl12ി ǌാ ആെ2 Kാ ി(ം;
± 1െ2?ം Klി?ം.

34

`ിേKാY; ഏ @െ&?ം ാെP(
± ാåി&;ി@; $േ 0# Vി &(ം.

35

± ാåി&;ി@; േ 0ം ഏെ  ോbം
േKാൊീ / േpാ; Kാdം ± Jാി
ഇ&ിി&;ി@; Kbl1* ഉ.ം
ി ാി%ം ഉ[ ആി7ീ / േpാ എ/
അ
K.?ം.

36

ഇ&ിി&;ി@; Kbl1െ2 ോ ാ
ǌാ Klി-, ± $േ 0# A
െ =8ാEി എ/ ി1%െ& LHം േ0Vിvി"ി(;
5ാി* അ/ അ.ി?ം; ോ ാ ǌാ
അ@2ിെvി"ി(/; ǌാ ി 7ിE?ം െXDം.

37

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ിാേം എേ;ാA അേK|ിvിc ǌാ
ഒ/nെ& െXDം: ǌാ അ (ം ആ%െ2 ആbി
nbെ7ോെ
ിി=ൊA(ം.

38

± ാേ¿ാി@; Kbl1* ിMാ ആbി
nbംേKാെ, ഉ 12ി െS0േിെ
ആbി nbംേKാെ േ;, UV "ാY; ആbി
nbം ൊ ി.?ം; ǌാ ോ എ/ അ
അ.ി?ം.

23

5ാി%െ& ഇ&ി ി1* അMാEിാി
അ @െ& ഇ&ി അMാേ¿ാി"ി(; എെ6
7ാ ാെ7 ǌാ ിMീ"ി(ം;
5ാി* ാ¥െ ǌാ എെ;7േ; ി12ി
ിMീ"ി(േ)ാ* ǌാ ോ എ/ അ
അ.ി?ം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA.

24

ǌാ ി1െ2 5ാി%െ& ഇ&ിി/ nbി
േ 012ിി/ം ി1െ2 േ04"ി=
+iേ 0േ7( @#ം.

25

ǌാ ി1%െ&േ ി g5ം 2ി(ം;
ി1* ി g"ാി ീ@ം, ǌാ ി1%െ&
ിെ?ം  ി1െ2?ം ീEി
ി1െ2 ി gീ"ി(ം.

26

ǌാ ി1*( ിോ@  ം @ം;
ിോ@ ആhാ ിെ ǌാ ി1%െ& ഉ[ി
ആ(ം; pാ?[  ം ǌാ ി1%െ&
5½7ിി/ ീEി ാംാ?[  ം
ി1*( @ം.

37

1

ോ ?െ& ൈ എെ6േ / ോ ?െ&
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$ XിE; UV ാ, ീ $ Xി= ാoിോA
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ആി"ിE.

8

ഏ.ിാ* `ി:ിc ീ ® 0ിEെAം;
ാ2ി/ ഒ`ിേKാ;-ം K 5ാി2ിി/ം
േ04"ിEെb-ാ ഒ@ "ാ5 7ിേ( ീ
ഒAEം /േX@ം; ി"i"± ാി ി&;ി@;
ിാേK w12ി േ;, എ;ാ അ
5ാി%െ& ഇ&ിി/ / എpാ @ം ി
^ാി ി(ം.

9

 േ

39

ീ `േEാ*േKാെ .ി @ം; ീ?ം ിെ6
എpാ K&Ìb1%ം ിേ;ാAnെ&?[ K
5ാി%ം േIംേKാെ േ 0െ7 uAം.

10
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ൊ[ിA?ം 1െ2  v െX െ"  v
െX?ം െXDം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
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 7ാ ിെ6 അ@2ാA.

1

2

ǌ1%െ& $ ാ7ിെ6 ഇ@K7ാം ആ8ിെ6
ആ"ം^7ിG K7ാം ിി, _"ം
Kി&ിEെbിെ6 Kിാാം ആ8ിe , അേ;
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`Jം അ.# u/ `Jം ആി@/.

49

¶47ിെ6 ീ2ം ഇ@K- `ം, ീി K
`ം, അിേ(  ാU[ Kം K#;
.ി= @*E"ിെ ഇ.# ഒ/ം അ.#
ഒ/ാി ¤{* ഉ8ാി@/.

27

അെ7 $ാാ"7ി/ െേEാc ഒ@ േ_ാ "ം
ഉ8ാി@/; െേEാc ഒ@ േ_ാ "ം 
െoേ_ാ "ം െ" അ  അ2/:  `ം.

28

Kിെ; അ  െെE േ_ാ "7ിn&ി എെ;
അെ7 $ാാ"7ി ൊ െX/; അ 
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2

അിെ6  ^ാ_7ി/  `ം ീ2Jം &േEാc
ാിQം ഉ8ാി@/; ീി അ)- `ം.

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..

േേേ
3

അെ7 $ാാ"7ി/[ ഇ@K`7ിെ;ിെ"?ം .െ7 $ാാ"7ി/[
27ിെ;ിെ"?ം u/ ിാി &െ"(
േെ" &" ഉ8ാി@/.

4

»K1%െ& )ി അേ7ാc K# `ം
ീി?ം  `ം ീ2Jേ[ാ@ &"
ഉ8ാി@/. അ ?െ& ാിQ*
&േEാbാി@/.

5

െbി&7ിെ6 ാ`െ7 »K12ിി/ം
A ിേ7 ിി/ം എA7ിെEാ*
അിം ം 2ിെ7 »K12ിി/
&"*( എA#േKാ;ി@;-ൊ അ
ീ2ം Y.: ആി@/.

6

അ u/ ിാി@/; എ;ാ അേ (
$ാാ"1%െ& ¤{*േKാെ ¤{*
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8

എി(ം അ (ം◌ം ഇ&ി ഒ@ L
ാം
ഉ8ാി"ിE7E Oം 1%െ& ഉg"&ി എെ6
ഉg"&ി?ം 1%െ& b2 എെ6 b2?ം
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ോEി, ോ ?െ& േ5j ോ ?െ&
ആ7ി ി.:ി"ി(;-   ിq ീ{.

5
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എAEാെ അ
ിാേ7ിെ
iിിQ[  ാെ"ോ ഒ@ േ"ാിെ6
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ൊAേElം.

31

ാേ X7-ം Kി=ീ.ിോ-ാ
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അ@2ാA.

10

ഒ7 -ാjം ഒ7 ഏÁ?ം ഒ7 #ം
ി1*(8ാി"ിേElം.

11

ഏÁ?ം #ം ഒ@ $ാlാി"ിേElം; #
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ോാ_ാി ഊിpാ7 ഏd ാ2െ?ം ഏd
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ോാ_ാി അ ിേElം; "ാ ിെോം
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ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
$£ െ6 zാ"ി ഒ@7/ ഒ@ ാം
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അോ* അ  എേ;ാA അ@2ിെv-: ഈ
െ [ം ി`െE _ീിേ(◌ .െc
അ"ാിേ( ഒdി &ി ീd/;
dിെv/ െ [ം &ി ീlിc അിെ
െ [ം K¸ ാീ@ം.

20

അ  എേ;ാA: േ"ാിzാ അ ാ_Jം
KാKാ_Jം Kാം െXD;-ം േ^ാ5ാ_ം
LA;-ാ ം ഇ- ആY/; അ
5െ7
ിMീ"ിേE8ി/ അ െ .#, .െ7
$ാാ"7ിേ( ൊ േKാാെി"ിാ
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എ;ിേ (ം ിാേേ 07ി/ം ഇ&ി
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ഒ;ിെോെ ീ2Jം ഉ[- ി1* അ
ിേE; `ിKാ&ാി"ിേElം; ിM®ി"ം
അിെ6 A ി ആി"ിേElം.

9
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െോാീിെം ൈ1ിെ
ആ1ിെ 4ാ567ി# 8ിിെം അെ
9ി# ഏ;ി/; അ അെ *ിാ(േ*=
െ േെ േ>51ിേ+ ൊ? േ4ാി; ആ
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അ*'െ4ാിോG: ിIാേ#7ി#
ാCിിJം KീEാിJം െ/

16

അ6െ െ#( അNെ േ@ാ2ം അ(
Kിേ? ീdം ീി അ(+ം
*ാ4ാ(Rം ൊG=.
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അ(േ9ാിോG ാീേ# fിോGം
ിേേ1ാGം \െ ഉ1ം 4 d.

െTZ

15

ാ  ി.ിി#ി, ഇ5 ി;
െTGാ ംLി എ എ, അ
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 ിN~ൊ? േ .
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8], KTാം, ോ iാ ´6േ7ാG\െ
$yി/ എി ീ¬7ി# ഇZ7d.

22

ാ; (*ാിിൊ?ം ²7 അCം
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െ , എി+ ോ ിിി+,.

3

അെ അാ76r എ5 ി! അെ
അº6r എ5 േ|«ാ! അെ ാ}ം
എേ +il ാ}2ം അെ ആ.ി4ം
i i ാlpം ആK,.

4

െ%&' േ( എ ǌാ എെ അി#
ൈ}ാം എെ ാ.ാിി# O&ാം
ിkിി+േjാr ഒN }xം ?,

5

അpിി1ം @െTZ, ിി#െ/
എി+"ാ ി)4Q67ാJം (*67ാJം
ാKെTZ.

6

}x1ിെ അ(Rം അ ിിേ"ി,
$ാേ$ിെ ി}ാEാെം എെ ijി#
ൊ?Nാ ǌാ ;ി/.

7

അ6െ {ാിSം ആ@ി8ാEാNം
#Nം *KാിSം അ= ,; ǌാ
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ൊ7ി# ആാ*1ിെ 4>ിr+ 4ാ(
Tിം ഉ"ാിN pാി " W>ം,

22

ാാേ, (fി/ $ാാി ീ( ിി+
ിNേി േ ; ിN`ിെ }ം (fി/
ആാ*ംെം ആ.ി4ം ിെ
അ ിെം എ1ിിി+,.

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..

ാീേി െ
23

ം

ഒN ª , ഒN 4ിef േ }(1ി#
ി, ഇ 6ി,: W>െ1 െ]ിിZ
*ിTി/7ി ; എിJം അിെ ാ' േ(
ിെ ഇ7Mി# ഇിം ാ2ം ൊ?l
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െ8,െ, ിN~ൊ? അ ി pെ
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േ8ാിTാോ ആ(+ം◌ം sിിM.

36

ആ േ= േ എെ fി 6ി,; എെ
ാ}1ിെ }1ി ാി എെ ിം
i&Fാ*2ം 6ി,; എെ {ിാNം
=Sം എെ അേ}Dി/; ǌാ എെ
ാ}1ി# ÃാാെTZ, േ|«}ം
എി+ അ.ിാി ിfി/.

37

ഇേTാr െ%&'േ( എ ǌാ }(
ാ ാാിെ ി/ 4ി
$ാി+,; അെ FW1ിr ഒെം
2ം അെ sിr ാ2ം ആK,;
ിL7ി/+ െ ാÄാUം അ Fാ
േ .

1

േ$#*`(ാാ2 െ =7ി# ആിം
േ4(+ം ഒN ി ിN, ഒNി അ(
ാÅെ ീd Kി/.

2

േ$#*`( ീd Kി/ ിkിി+േjാ7' ,
െ അTാ െ%&'േ( െ)*േിെ
¿ി1ി#ി, എG=ൊ? ിN െ4ാ
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ആെിJം ഈ എ¦= ാി/ അ(Rം
അ ിിkാ' , അ Æ´2ം ¦1ി# െ4ാ
ാം .ി/, ാ1ി#  ാാി ാ¦ം
എ, ;ി/.

17

ാീേ# ാ ി.ിി# ഉ1ം ഉQ(1ിkp:
ാ6r ിNേി+ േ ഇിെ];
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ിNijി# ൊ?,; ിNേിം
=Sം ിN`ിെ @ാാNം െTാ]ിSം
അി# ീdി/; ാÈാUം േrTാUം
അ ിാUം ിാ1 െ4ാ,, െlി, ാം,
ഇി, ം,  എ ിൊ?l േEാെ
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iെ7/ pം , ൊ ീsിkpം ം 
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Sെ Gി# ിേ*DാൊN
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ആZൊോG fി/, അിെ ഇി/ അിെ
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ോാZൊ ഏ2ം Jാി1ീ(,;
എ ാ# അp $െT]േTാr ി ൊ
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ഇ6ൊK, ാ1ിെ ാി; ാീേ#
എ ǌാോ എെ ി8ാ67ാ# അCം
4*ാി എെ i&@ാ2ം ാ ി; എിJം
ǌാ ആ ാം എെ g1ി#
ം¯ി/െ/.

10

അp ആാ*1ിെ ൈേ1ാ7ം
Jാി1ീ(,, ൈ1ിJം >567ിJം
8ിിെ ി= lിിZ 8ി]ി7d.

11

അp ൈ1ിെ അ.ി4ിോ7ം െ 1ാ
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ിef : ിef¿ിെ1ം േെം
8ി]ി7േ"ി, ഏ;ി/ൊGTാ
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yം ഉD~ം ിോ7ം േ ; 4ിെ
ിef¿ിം ÃാാെTGം.

15

എ ാ# ാീേെ ǌാ ഈ (*ം "ിZ
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+ം◌ം െ)*േംിാിr+ം
എMാിIാേി,ം േ .

8

(1ാേ, ǌ6r ിേ ാG 4ാ4ം
െ8¸ിിാ# ǌ6Sം ǌ6Sെ ാാEാNം
FÖEാNം 4ിാEാNം ×ിേ"p േ .

9

ǌ³െ ൈാ (1ാിെ 4#
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ആ}ിോ െ8¸ി]ിM; എ േkിZിM.

4

എ ാ# ഒ ാം ാം ഇN4=ാാം ി9ി
ǌാ ിേÙ# എ ാ ീീ=
ഇിി# െ4ാി ോിേTാ7' ,
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ǌാോ ോ ാ(9ാേ*ിെ ഒ ാം
ആ"ി# അെ ഉ TിTാUം $െTG=ാUം
എ¦േ ി,.

2

ഇേTാേsാ, ǌാ ിേ ാG ം അ ിിാം:
4ാ(ിേ*= ഇി , ാാEാ(
എ¦േ +ം; ാാ1 എMാിJം അ.ിം
.ാാിി+ം; അ .ംൊ?
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അQിി=ം; എ ാ# ആ ം െ
9ി# ഏ;ിെTGം.

12

ആ ം iിdേ4ാKം; അെ gം
L( ി/, അ 4ിാിം 4ിാിം േ4െ
ീ¦ാ ാ+ം; എിJം അ Fാ$ം
Fാ4ിിM.

13

െേ*1ിെ ാാ2 6ി,,
ijിേ1ിൊr ിോN െ1
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ാോി ഉ l 4]Q6െ7 4ിി+ം;
െെ4Í]6Sം അെ േ|«2ം
ഉെ /ി#ിM; ഉെ /ി;ാ അ(+ം
*¢ി"ാിM.
അെ േെ N  ഇwംേ4ാെ F(
1ി+ം. ആNം അെ ijാെ ി#ിM;
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അpൊ? അ ി/ 6ിെk,,
ിefി1ി, േെ fി/ F(1ി+ം;
അ 6ിെk, ിefിെ1
ഉേ4>ി+ െ ആി/ൊം.
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}ീിാ# െ 4ിാEാNെ
േEാെം ´ീSെ ഇwേെം ാൊN
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ÎwEാി# ആNം അp ിിk ിിM;
fിാEാോ ¯ി+ം.
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ോ ിjേ$-ം അ െ( *!ിjേ$-ം "ം.

1
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ǌാK ി\ ോെ# *ിെ എ*ിി ാBി< *ിി-ം; *ീ ോ െ
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അ "െ# P~Bി M- 
cം അ N-ം
= ം െ ാ2-ം.

1

2

3

4
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െ;,)"8.

17

19

േ

3

ാ അ െ0 ;ിFUെ ാe ©fി1ി#ി-<. അ N
9lെ# +$ി Mേ8 ാി $vി7േ=ാUം.
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ോേ , അ N-ം െ ാ2േ aേ); *ീ
എyെ ാ2-ം? അ$ിേ1ാU >NAം .
4$,ം അ N-ം െ ാ2േ aേ).

15
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ഇ ൊെ ,ം െ ൗ$1aി ാ"െ# =aിേ;
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ോേ

14

1

ി&ാേേ$, *ിെ( ൈ )ാ ോ ,െ#
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ോേ
1

1

െേിെ  ാ ോേി ഉാ
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േE.

6

അെ 8eി Kാി ) !w;
 8I2.ം ി9ിേ ാC;

7

അ@ ീ%$ാെ%േ ാെ ഔ!;
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ോെ അ ാ!.

13

ി2െJ  2െ േE ീ9ി ി2.െ
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അ2െ ോ െ േ ,-ി േി
ീR; ാ;ി: െ Kെ- ആ %ി:.

19
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അ( അിെ4_ി%ിD.

9

ഇ( Kാി .െ ഇി ിി:9ി* !
ി[zz-ി ഒ2ിെ1ാ)ി* ! ീ%$ാെ%
ഉേ ാXി ി ി* !   ോzാ1.ം അ!V
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ആോ െ ാാാ ാ ഉ!ീാ ിെ#
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MേNാ ാോ അിOംിിം, അ 1
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െ ീോിെ# അ െ5 ;ിAി0 5Wം;
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േ ിെ./ി0 ി.NിTാsം.

7

അVെ ാ+ അ 1 ഇേAാ@ J ാി 5ി
-)ാി J ാിേ. േ9ാIം; ി ി1*
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& ാ, െ ാേ &ിേ. ഔിെAാെÀാ@ ;
അ ിെ J 3ി0 അേ;ാ¥ി ി0െ ാ@ .

13
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അ2ാ%ി+ ǌാ4 എോി+ി( cാി െ%5ം
ഏാ ിെ 7dി+ ി( ിേ െ5ം
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ി*ിി2ി) അേ'ാ>െ 56ീ6ിേ 
േ:ാ@ാA അി2 $ി.

4
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ോാ q3ിെ1 nി2െF െ1
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അിോ +ം&ി,.

3
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എി അേiാIാം ോോ എ) േ(ാ ിF.

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..

ീാ
1

േ

1

ം

1
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§ി %,ി3േRാോ? ഈ¨േ%ാ
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ീോ+ zിേ, ഈ¨േ%ാ ിJി െ5േ6ാെ#
േ %െ6L o ി; ഇേ6ാ; %ീ %`ം ിL
#ിE Rാ-$ XാേX#ിേ#& േRാേ (ി !ം;
അ ിെ"െ 3 %ീ ി7 ിെ67ം; അ ിെ"െ 3
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ോ  ാിE േ,ിy: - ിZാേE
9െ" അ7E "Gി !ം.

4

എാE അ + %ിF ോ /െ" ,ിോ7ം
െA ൈ ാ ോ /െ" %ാ@ിെA
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ാ@ിിോ െ?.ാെ ^ിേ E െRW
ാിേRാെ#/ം ആ1ം.

8
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ാാ ാ Xാ#ാ¦ ആേ#ാ?ി4)ം െXോിെA
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േ േJാ ോ RJ{േ@ാ7 ി5ി3 R2/);
%ിെA %ാെ@ ~െ67) ¸ാ%ം ആ1F;
"ിെ/ം അിെ% %ിി4 െ%/ം Cി6ി+ .

10

:$#ാ¶ം :6"ി ; ഇJ ¹ി/O: െ%
ǌാ+ %ി-h#%ാി എ©ോ?
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;r ; ിെ*Jേ* @1ം :ീ (ി.

2
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4'ി{p$Kോ? ǌW& +'ി"ിK; ോേ ,
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6

എ/ാ ǌാA എെ ാ7ാാ#
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20

#േ&ാ എ"ി9 "ാ~ ൊM7ാെ ാeിf %.
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!ി <ിf+േ# ി% ൊ#ി#
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എ ിേ(9 ൊേ5ാ[% എ% ǌാA േ!ാ ിf.

11

അ ി% അ A : ി"ാേ W അ  അ D9
ഒ* ീ- 5eി ാA േ5ാ[%; അ= ീ/ാ
അ െ+ klാ"W 5ാ,ി9ം എ% എേ/ാ5<T.

1

ǌാA ീം 0 െ5ാ6ി േ"ാ6ി#േ,ാD 
5j 34െ( ഇ(#ി"ി% "ാ~ ം
<െ,-/= ; ആ 5j 3േ+ാ ാ5
j 3D ആ#ി*%.

13

അ A എേ/ാ-: ഇ= എ.ാ[% എ% "ീ
അ<ി'/ിMേ#ാ എ% േ!ാ ി8 ി%: ഇM,
#Oാ"േ", എ% ǌാA 5<T.

14

അ ി% അ A : ഇ  jgി'െ('ം 
ാ ിെ /ിി#ി "ി09/ 
അwി^ി7ാ എ% 5<T.

2

ഒ/ാെ ി% Z / [ ിെ+'ം
ാെ ി%  [ ിെ+'ം

3

/ാെ ി% െ 4 [ ിെ+'ം
"ാ0ാെ ി% cി'ം [ാ"ി<ം ഉc
[ ിെ+'ം ി#ി*%.

1

ǌാA ീം 0 െ5ാ6ി േ"ാ6ി#േ,ാ+1 ,
5ാ<ിേ,ാ[/ ഒ* Z*D .

4

എേ/ാ- ംാി9/ d േ"ാ-: #Oാ"േ", ഇ=
എ.ാ[% എ% ǌാA േ!ാ ിf.

2

അ A എേ/ാ-: "ീ എ` ാ% എ%
േ!ാ ി8 ി%: 5ാ<ിേ,ാ[/ ഒ* Z*D ǌാA
ാ%; അ ി% ഇ*5= Qം "ീ+ം 5W Qം
ീ ി'ം ഉ എ% ǌാA ഉം 5<T.

5

d A എേ/ാ- ഉം 5<U=: ഇ= 
jgി'െ('ം ാ ിെ /ിി#ി "ി/ിJ
<െ,-/ ആാിെ0 "ാ~ ാ| ആ[%.

6

3

അ A എേ/ാ- 5<U=: ഇ= 
jേ ിേ09ം <െ,-/ ാ5ാ[%;
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േ5ാ9 ിMാ Rം അ *െ( 5ിaി
¨" ാLീ%; അ3െ" അ  േ"ാ&േ െ
¨" ാ6ി6+T.

1

ൈ" 34െ( #േ&ാ 'െ( അ*+,ാഎ"ി9ാ#െ െ./ാ01 :

2

ൈ" 34െ( #േ&ാ ഇ ാം അ*+ിെ8?%:
ǌാA &ാ ീte േ#ാെ( ീേ#ാ%േ ി
എി'%; ǌാA അ ി%േ ി
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ീTൊെ/േ5ാെ0 േ.ാ^ി9ം;
അ *െ( Y7ാ അ=  േ.ാ^ി9ം;
അ *െ( ¤ #ം #േ&ാ #ി ോ^ി8ാ"ി9ം.

8

ǌാA അ െ ീെ-ിി6#ാ അ െ
»+[ി േി9ം; അ 
െ5*ി#ി*/=േ5ാെ0 െ5*[ം.

9

ǌാA അ െ Oാ ി4െ( ഇ(#ി ി ം;
dേ 3+ിെ f അ  എെ/ ഔ9ം◌ം;
അ  6േ+ാ-െ( Oീ ിf (3ി *ം.

10

ǌാA അ െ ി #ീംേ W"ി%
(6ി *Wം; അ¼ി"ി% അ െ േി9ം;
Kിെ0#ാ 1 േ ിേ09ം െ0$ാേ"ാ"ിേ09ം
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അfൊ 4ി>K4ിിWം ആാം h
െ0ാെ അ"kിി:7; lി അDT ം
$ fിG.

4ി>K ി|ീിL 4ി7 െ&Fേ&ാK ǌാ*
4ി>േ%ാ' െ)Xിി: 4ിWിെ )4ം
ഔ&ി* ; എെ ആ}ാ{ 4ി>?െ" ഇ"ിL
ി:7; 4ി>K Tെ&േ"ാ.

6

ǌാ* േ Wിേmnം 3%ിേmnം
/ാ4Wിേmnം ീkിേmnം എoിേmnം
4ി3െW ി% ിേmnം Dp$െ"േnം qr>?െ"
േnം ൈ?െ" 3 (sWിേmnം
^ിെ ി%ിO $Wിിി:7.
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ൈ4>?െ" ോ അ$%ിെAB7; ഈ
3z ǌാ* ാ/ാ4ം 43]ം എ7
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0Cി ി* ; ǌാ* അിL (ാ ിO dെ&'ം
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അേ&ാK ോ !െ" w4ാ ാി
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ൈ4>?െ" ോ ഇ(ാം അ$%ിെAB7:
4ി>K ോിmാോ' 4
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ോ kXോ േ ാ6ോ െRlിP എ'
m 1ി2 ;<%O )6Bാെ a!ിQ%ം
െRnം.

13

അ8െ അ )െ& o  !D%ം അ )െ&
ീ,p qം ആrീ)ം; അ ! ീ, ;Xി%ം,
;ാ!QിPാ5ം; അ ! =sിിേ1ാhം ഉ(ാ9ം
ീt ^&ിQിPാ5ം.

േ

1

2

ം

14
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െ ാെ1 ൊെ െ *ിD1ാ9';
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ോ െ അ!"#ാ.

2

ǌാ& ി'െ" േ(ി)* എ* ോ
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ോ ി)*; അി* ി'"0 : ഏിാ/ ǌ'G
ിെ8 ാെC W`ീി)* എ* ോ ി)*.
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അ!"ിെ,-*.

12
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ി'G എെ. ോി)*. എ.ാ/ ി'"0 :
ഏി/ ǌ'G ിെ. ോി)* എ*
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ൊK ! ി& . ǌാ& ി'G) ആാ4Cിെ8
ി"ി ാി;െ" WM*, Jം
േ?ാാെ !േ ാ"ം ി'Oെേ/ അsം
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ോ െ ാെ FYq .ിാ;ം
എf ോU ?
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