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േXാ ി(ം.

5

ǌാ അ @െ& അ 7ിെ6 ം "1െ2
ി( ി 12ാി എqം; അ1െ oി
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$ാlിEാെ?ം LH[ 5ാി%െ&
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ൊ ീdം; u;ി ഒ/ ǌാ എpാ
ാH2ിേ(ം Xി.ി=2?ം അ @െ&
Kി;ാെ ാ¨@?ം െXDം.

13
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അ@2ിെvി"ി(/.

16

ി1െ2 0ിിേE8ി/ |ാം എ;
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ാ*ൊം |ാം ൊം
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)7ിോ ഒ/ം േ0VിEിp; അ െ"(.ി=
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ഉ8ാി@/.

5
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ിM1* അMാി7ീ@ം.

25

ാ0ം @/! അ
ാാം അേ+Vി(ം;
എ;ാ അ- ഇpാെ ഇ"ി(ം;

26

അK&7ിേz അK&Jം ¾ിേ ¾ി?ം
$ ാXോA 0ം
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അ  എെ; ോ ?െ& ആ7ിെ6
അെ7 $ാാ"7ി ൊേKാി,
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d ോAം K.?;-.

16

17

18

19

20

21

22

12

UV ാ, ീ "7ിെ6 A ി Kാ
(ം/; ാÆാ qെ8GിQ അ
ാ{;ിp;
േ*ാ െX ി?െ8GിQം അ
േ*(;ിp;
അ
"േpാ.

3

ആാ UV ാ, ീ ാേEാ ഒ@Eി
K# അ
ാ¥െ .െA; അ
ാ¥െ ിെ6 ം ിc െoാ@ േ7(
ാ .െA; "െGിQം Kേ| അ
 ി(ാി"ി(ം.

4

ാേEാേKാെ ിെ6 ാാം ീ K
# അ
ാ¥െ .# ൊ േ"lം;
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എ;ാ "ാ ിെ ോ ?െ& അ@2ാA
എി(8ാെെi;ാe :

9

UV ാ, "ാ ിാേം
ിേ;ാA: ീ എË െXD/ എ/ േXാ ിvിpോ?
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 7ാJ അ@2ിെvD/ എ/ ീ അ േ"ാA K..

11

ǌാ ി1*( ഒ"&ാ2ാY/ എ/ ീ K.;
ǌാ െX-േKാെ അ (ം ^ ി(ം; അ
ാA&/ $ ാ7ിേ( േKാേ8ി @ം.

12

അ @െ& ഇ&ിQ[ $£ ഇ@b# ോ2ി
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0ൊെE?ം ഒEാെേKാYം എ/ ി1*(
ിാേ േ 0# ഒ@ K`ൊÈ[- എË?
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ിാേം ഇിേ എെ; ിc
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"|ിE?ം െXD/.
"ിE@ാ7 േ ിെ2 ൊേp8ി/ം
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ിെ6 5 Çോ--5ിvാ2ി ിെ6
െKാEി* .ിvിp; ിെ; െ [7ി Y2ിി=
െ &ിാEിിp; ഉ േvിp, -lി Loി-ിp.

5
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അാ«ാ?ം െXൊ ിെ6 eേ2¬
ി1%ം ിി7Jം ീ അേ ( ൊA7
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ിെ6 ോ "ിാ ൊേ ാം അ %െ&
ിാ@ം 1%െ& ¶ wാ ിേ(
&1ി @ം; 0 Jം അ %െ& ിാ@ം
1%െ& ¶ wാ ിേ( &1ി @ം; ീ?ം
ിെ6 ിാ@ം ി1%െ& ¶ wാ ിേ(
&1ി @ം.

56

അ"ാിെ6 ിാ@ം അ %െ& X
◌H[ െ"ാെE?ം ിെ6 LHം ി/ ിെ;
ി®ി(; െÁി
ിാ@ം ിെ; ി®ിv
ാ# എ;േKാെ ിെ6 
െ 2ിെA;ി/ െ)

57

ിെ6 _ w7ിെ6 ാ2ി ിെ6 ോ "ിാ
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ോ എ/ ീ അ.ി?ം എ/ ോ ാ
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`ി* െXാwിpാ7 pോ?
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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.

23

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;
ആാ ǌാ @rിിെ = എെ6 േkാം
അ @െ&േ K / അ െ" ം"ി(െ/
അ@2ിെv.

14

എGിQം ǌാ അ െ" .െA ിv- 8
5ാി%െ& )ാെ എെ6 ാം
അMാാെി"ിേE8ി/ ǌാ അി
ിി7ം $ 7ി=.

15

അ @െ&  ം അ @െ& ി1േ2ാA േX
;ി@;-ൊ അ
എെ6 ിിെ2 ിE"ി=
എെ6 Xb12ി &Eാെ എെ6 0Þ#െ2
അMാ(ാ

16

ǌാ അ (ം ൊA7ി@;-ം KാQം േUം
ഒdY;-ം  wേ 01%െ&?ം
+ാി"ി(;-ം ആ േ 0േ7( അ െ"
ൊ "ിിp എ/ ǌാ @rിിെ =
ൈ ഉ 7ി  ം െX.

17

എGിQം അ െ" 0ിിE?ം @rിിെ =
അ െ" &ി=2?ം െXാ Oം എി(
അ േ"ാA അോ^ാ ം ോ;ി.
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അ-ൊ ീ ിാേേ7ാA
K.േ8-: ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: ി1* ി1%െ& KിാEzാ@െ&
" ാ $ാ"ം ി1െ27േ; അMാ( ാUം
അ @െ& eേ2¬ ി1േ2ാA േX / K"ം_ം
െXe ാUം േKാY/േ ാ?

31

ി1%െ& `ിKാAെ2 `ി(;ിാQം
ി1%െ& Eെ2 അ¢ി$ േ0ം
െXി(;ിാQം ി1* ഇ/ െ" ി1%െ&
 ി1െ2?ം ൊ ി1െ27േ;
അMാ(/; ിാേേ, ി1*
േXാ ിvാ ǌാ ഉ7"@%ോ? ി1*
േXാ ിvാe , എ;ാl ǌാ ഉ7"@%ിp
എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6 അ@2ാA.

32

ാം "െ7?ം pിെ?ം േ ി=,
5ാിെ2ോെ?ം േ 012ിെ
ം01െ2ോെ?ം ആി7ീ@ എ/ ി1*
K.?;ാി ി1%െ& ിെ ിXാ"ം
ഒ"ിEQം &Eിp.

33

എ;ാl, [ ൈൊം ീbി
£5ംൊം െXാ"ി?; േkാംൊം ǌാ
ി1െ2 ^"ി(ം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA.

34

[ ൈൊം ീbി £5ംൊം
െXാ"ി?; േkാംൊം ǌാ ി1െ2
5ാി2ിി/ .െA ിE?ം ി1*
Xി.ിോി"ി(; "ാ5 12ിി/
േ04"ിE?ം െXDം.

35

ǌാ ി1െ2 5ാി%െ& @rിിേ(
ൊെX/ അ ിെ&െ = 4ാ4ാി ി1േ2ാA
"ി(ം.

36

37
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19

ിീംേ 07ിെ6 @rിിെ = ി1%െ&
KിാEzാേ"ാA ǌാ
"ിv-േKാെ
ി1േ2ാAം
"ി(ം എ/ ോ ാ
 7ാ ിെ6 അ@2ാA.
ǌാ ി1െ2 ോി ീെ` &7ി
ി7ിെ6 à7ി ഉ*െA#ം.

38

എേ;ാA "ി= അിkി(; െ" ǌാ
ി1%െ& ഇ&ിി/ ീEിE2?ം; അ
െX/ Kാ (ം; "ാ5 #ി/ ǌാ അ െ"
.െA ി(ം; എGിQം ിാേേ 0# അ
&Eിp; ǌാ ോ എ/ ി1* അ.ി?ം.

39

ിാേേ, ോ ാ  7ാJ
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ി1* െX/
ഔേ"ാ@7 ാiാെ6 ി1െ2
േ ി=ൊ* ി ; എ;ാ Kിെ;േ7ി
ി1* എെ6 ാ( േ*(ം; എെ6
ിMാെ7 ി1%െ& `ിKാAെ2ൊം
ി1െ2െEാം ഇി അMാ(?ം ഇp.
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40

എെ6 ിMK w7ി ിാേിെ6 ഉ;
K w7ി േ;, ിാേൊെE?ം
ഒെbാ`ിാെ അ ിെ& േ 0#െ = എെ;
േ ി(െ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA; അ ിെ& ǌാ അ െ" +ീ"ി(ം;
അ ിെ& ǌാ ി1%െ& `ിKാAെ2?ം
ആ ാ1െ2?ം ിേ
1െ2?ം
ആി(ം.

41

ǌാ ി1െ2 5ാി%െ& ഇ&ിി/
.െA ി=, ി1* Xി.ിേ
◌ാി"ി(;"ാ5 12ി ി/ േ04"ി(േ)ാ*
ǌാ ി1െ2 ൌ"^ ാാി
+ീ"ി(ം; അ1െ ǌാ 5ാി* ാ¥െ
ി12ി ിMീ"ിEെAം.

42

ി1%െ& KിാEzാ (ം ൊA(െ/ ǌാ
ൈ ഉ 7ി  ംെX േ 0ാ
ിാേേ 0േ7( ി1െ2 ൊ @േ)ാ*
ǌാ ോ എ/ ി1* അ.ി?ം.

43

അ ിെ&െ = ി1* ി1%െ& `ിെ2?ം
ി1െ27േ; ിാEി kിെ2?ം
ഔ (ം◌ം; ി1* െX 
േ ാVJംിി7ം ി1*( ി1േ2ാA േ;
െ ോ/ം.

44

ിാേേ, ി1%െ& േ ാVാ?[
`ി*( E Op, ി1%െ& V2ാ?[
$«7ി*( E OJp, എെ6
ാംിി7ം േ; ǌാ ി1േ2ാA $
7ി(േ)ാ* ǌാ ോ എ/ ി1*
അ.ി?ം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA.

45

ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :

46

UV ാ, ിെ6 4ം െേEാc ി"ി=
|ിlേ 0േ7ാA $ം_ി= െെE ിEിെ
ാbിോA $ Xി= െ([ ാbിോA
K.േ8-:

47

ോ ?െ& Xം േ*E; ോ ാ
 7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ǌാ ി(
ീ േ (ം; അ- ി;ി Kvാ?[
«|െ7?ം ഉl1ിി"ി(;
«|െ7?ം ിി=2?ം; 5+ി(;
5+ാെcേKാിp; െ( &( െ"?[
41െ2ാെE?ം അിാ "ിേKാYം.

48

ോ ാ ǌാ അ- 7ി= എ/
5½Jം ാ{ം; അ- െcേKാ?ിp.

49

അോ* ǌാ : അോ, ോ ാ  7ാേ ,
ഇ  .െKാ@* അേpാ K.?;- എ/ അ
എെ;(.ി= K.?/ എ/ K..

1

ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :
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ി ൊAാ ഈ ാ* u vnbി
ിUEിി"ി(/.

12

UV ാ, ി ി2ി= .ിA! അ- എെ6
57ിേzQം ിാേിെ6 $£Ezാ@െ&
േQം @ം അ
എെ6 5േ7ാAnെ& ാ2ി/
ഏ9ിEെb "ാY/; ആാ ീ -&ി
അ&ിE.

14

15

16
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ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :

19

UV ാ, ാേ "ാ5ാ ിെ6 ാ*
േ"8ി/ ീ " `ി ിിE; "ം ഒ@
േ 0#ി/ േ; .െേ&lം; ഒ@ ൈâ8ി
ഉ8ാEി _"7ിേ([ `ി?െ& െE
ാc.

20

അ1െ ാ* അേgാ @െ& "ÞിQം
െ¡ ി ഉ.[ െS0േിQം േ"8ി/
ീ `ി ിിE.

21

ാേ"ാ5ാJ ഇ@ `ി7െEe ,
`ി7ി"ി ിG േ;, $Íം ോ( ാ
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ൈൊcം:

14

ǌാ ിേ;ാA ാ" ം ീ (ം; ാ2ി ീ
ൈ" േ7ാെ& ി(ോ? ിെ6 ൈ*
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;ി"ിEൊ ǌാ ി1െ2 െS0േിെ6
A ി ncം.

20

െ [ി?ം ാ]Jം ഇ"ി\ം 7ീJം
െ %7ീJം ഉ?െ& A ി ഇc ഊി
ഉ@(;-േKാെ ǌാ എെ6 ോK7ിQം
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ഏ @െ&?ം  ി1െ2െEാം
െ;7ാ ിാEി.

8

ിീിി/ ൊ ; െ6
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ിി &7ി-ൊ അ * ©ീ%െ& ഇ&ി
ഒ@ ി®ാKാാി7ീ /.

11

എ;ാ അ %െ& ോ "ിാ ഒൊീാ
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g" ാ ?ം K"ം_Jം ിE.

36
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ൊ; േ0Vം അ/ േ; അ
എെ6
ിM®ി"െ7 അMാേE8ി/
എെ6
അിേ( /; ഇ1െേ അ
ആ7ിെ6 A ി െX-.

40

ഇ-n&ാെ ¹"#ി/ ; @Vzാ (ം അ
ആ2=; ഒ@ ¹ അ @െ& അAE െX;
ഉ&െ അ
/; അ (ം േ 8ി ീ Y2ി=,
Oി Vി എdി, ആ^"lം അlി,

41

^ം_ി?േ[ാ@ bിിേz ഇ@/, അിെ6 )ി
ഒ@ േ0 ഒ@Eി, അിേz എെ6 YË@EJം
എO?ം െ =;

42

ി ^ാി"ി(; ഒ@ @Vാ"7ിെ6 േIാVം
അ േ2ാA nെ& ഉ8ാി@/; 5u7ിെ
@Vzാ@െ& അAE അ
ആ2=,
@rിിി/ Y&ിzാെ" ൊ /; അ
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ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ഏേ ാം െ¡ ാേ7ാA $ിാ"ം െX
K"ം ീbി ഏoJം Yoം െXി"ി(/.

13
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ോK7ി/ം എെ6 േkാ7ി/ം E Oം
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ോ"ിെ6 ിQെ2 0ിി=, അിെ6
േ_ാ "1െ2 ഇ&ി=2?ം; ǌാ അിെ6 െKാ&ി
അ&ി= ാ"ിE2 അിെ െ ം Kാ.ാ(ം.

5

അ- Ñ7ിെ6 A ി  ി"ി(;ി/[
ാീ@ം; ǌാ അ- അ@2ിെvി"ി(/
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ോ ാ  7ാJ ോ"ിോA ഇ$ാ"ം
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ിെ;െvാpി ൊb&ിv "cAE?ം ിെ;(.ി=
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Xി;ിോി"ി(; 5ാി2ിി/
േ04"ി(ം.

1

K7ാം ആ, K7ാം ാം, K8ാം ിി
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അ-ൊ ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: ǌാ ിെ6 േെ" ാ* @7ി
ിGി/ UV െ?ം ³_െ7?ം
േÐ ി=2?ം.

ǌാ അ / ിീംേ 0െ7 അ 
െXേ െ( $ിÁാി ൊA(/; അ
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ോ എ/ അ
അ.ി?ം;  ി
എി([ാY/; ǌാ അിെ
ഉ8ാEിി"ി(/ എ/ അ  K. േpാ.

അ;ാ2ി ǌാ ിാേ7ി/ ഒ@
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ി ം! എ/ .ിA ി .

3

ാ* അA7ി"ി(/! അേ, ോ ?െ& ാ*
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vോAം n&ി ഒ@ േ
ാ@ ാി@/ േpാ;
അിെ6 -ം േI1േ2ാ2ം എ7ിി@/.

4

െ [ം അിെ 2 7ി ആ`ി അിെ
ഉ@ാ.ാEി; അിെ6  ി* ോbെ7 Loി
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ിീിെ6 ോbാ ീി ǌാ എെ6
േkാം K@ം; ǌാ ോ ിെ @Vാ"െ7
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ി_2ി= ിEോ െXാി"ിേE8ി/
േ;; അ െ"ാെE?ം UV zാ@െ& ഇ&ി
Y`ിി ഇ.s; േ"ാAnെ& rി?െ&
അോ^ാ_# "l7ി/ ഏ9ിEെbി"ി(/.

15

16
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ആ0+ാം $ാKി=.

 േ

31

32

ം

17

അ ?ം അിോAnെ& ാ2ാ
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21

ീ"zാ"ി  ാzാ"ാ
അ െ6
ാEാേ"ാAnെ& Kാാ27ിെ6 A ിി/
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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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ം

12

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.

13

ീിാ 5ീ ി(െ/ ǌാ അ ോA
K.?േ)ാ2e , അ  െ6 ീിി ആÒി=
അ ം $ 7ി(/ എGിe , അ െ6
ീി$«7ി* ഒ/ം അ / lEിAിp;
അ  െX ീിേAിി7ം അ  "ി(ം.

14

എ;ാ ǌാ ോA: ീ "ി(ം എ/
K.?േ)ാ* അ  െ6 KാKം ിcി"ി
ീി?ം  ാJം $ 7ിE?ം

15

Klം ി"ിെ ൊAE?ം അK"ിv&EിെEാAE?ം ീിേA ഒ/ം െXാെ
5ീ െ6 Xb1െ2 അU"ിE?ം െXാ അ 
"ിEാെ 5ീ ി(ം.

16

അ  െX KാKം ഒ/ം അ / lEിAിp;
അ  ീി?ം  ാJം $ 7ിvി"ി(/;
അ  5ീ ി(ം.

17

എ;ാ ിെ6 +5ാിEാ"e:  7ാ ിെ6 `ി
െXാZ[p എ/ K.?/; അ @െ& `ിേ
െXാwിpാെി"ി(;-.

18

ീിാ െ6 ീി ിcി"ി ീിേA
$ 7ി(/െ Gി അ  അിാ േ;
"ി(ം.

19

എ;ാ  െ6  ിcി"ി ീി?ം
 ാJം $ 7ി(/െ Gി അ 
അിാ 5ീ ി(ം.

20

എ;ിcം  7ാ ിെ6 `ി െXാZ[p എ/
ി1* K.?/; ിാേേ, ǌാ
ി12ി ഔേ"ാ@7െ?ം അ  െ6 &ി/
E Oം  ാം ിി(ം.

21

ǌ1%െ& $ ാ7ിെ6 K8ാം ആ,
K7ാം ാം, അാം ിി, െS0േി
ി/ Xാ&ിോ ഒ@7 എെ6 അAE /:
_"ം Kി&ിEെcേKാി എ/ K..

22

Xാ&ിോ  @;ിെ6 ൊ*
ൈ Yേ;"ം ോ ?െ& ൈ എെ6േ /;
"ാ ിെ അ  എെ6 അAE @േ)ാേ`(
ോ എെ6 ാe -.;ി@/; അ1െ എെ6
ാe -.;-ൊ ǌാ Kിെ; ി8ാെ
ഇ@;ിp.

23

ോ ?െ& 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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േേേ
25

അ-ൊ ീ അ േ"ാA K.േ8-:
ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ി1* ാംം "xേ7ാAnെ& ി/?ം
ി1%െ& ി1െ2 ോEി "ിE?ം
"xം െXാ"ി?ം െXD/;

26

ി1* േ 0െ7 ൈ 0ാ(ോ? ി1*
ി1%െ& ാ2ി ആÒിE?ം eേ2¬ $
7ിE?ം ഔേ"ാ@7Uം െ6 ncാ"െ6
^ാ" െ V2ാ(?ം െXD/; ി1* േ 0െ7
ൈ 0ാ(ോ?

27

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.ി?ം.

30

UV ാ, ിെ6 +5ാിEാ ിQ*
E"ി#ം ീc ാിEQംെ = ിെ;(.ി=
ം^ാVി=: ോ ിGി/8ാ അ@2ാA
എെi/ / േ*ി എ/ gിgിQം
ഔേ"ാ@7 ാiാെ6 ോ "ോAം K.?/.

31

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&@/.

32

ീ അ (ം "+"Jം ാ ൈ l Jം ഉ[
ഒ@7െ6 േ$_ീംേKാെ ഇ"ി(/; അ
ിെ6 X1െ2 േ*(/; െXD;ിpാUം.

33

എ;ാ അ- ം^ ി(േ)ാ2e --ഇാ, അ@/--അ
1%െ& ഇ&ി ഒ@ $ ാX
ഉ8ാി@/ എ/ അ.ി?ം.

1

ോ ?െ& 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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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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36

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 / ോ ?െ&
ആhാ ി എെ; .െA ി= ാµ"?െ&
A ി ി7ി; അ- അി*ൊ
ി.:ി@/.

27

ǌാ എെ6 ആhാ ിെ ി1%െ& ഉ[ി ആEി
ി1െ2 എെ6 Xb12ി &(ാ.ാ(ം; ി1*
എെ6 ിിെ2 $ാlി= അU¦ി(ം.

2

28

ǌാ ി1%െ& KിാEzാ (ം ൊA7
േ 0# ി1* Kാ (ം◌ം; ി1* എി(
5ാ?ം ǌാ ി1*( ൈ ാ?ം ഇ"ി(ം.

അ  എെ; അ ?െ& ഇ&ി n&ി Loി=oി
&(ാ.ാEി; അ ാµ"?െ& K"ി എ?ം
അിാി@/; അ ഏoJം ഉl1ി?ി@/.

3

29

ǌാ ി1%െ&  ി%ം ീEി
ി1െ2 "|ി(ം; ǌാ ി1%െ&േ |ാം
@7ാെ ാ ം ി2ി= @7ി
ിി(ം.

അ  എേ;ാA: UV ാ, ഈ അി*
5ീ ി(ോ എ/ േXാ ി=; അി/ ǌാ :
ോ ാ  7ാേ , ീ അ.ി?/ എ/
ഉ7"ം K..

30

ി1* ഇിേ 5ാി%െ& ഇ&ി
|ാ7ിെ6 ി® അU^ ിEാി"ിേE8ി/
ǌാ «|1%െ& ÁJം ി7ിെ6 ി2Jം
ിി(ം.

4

അ  എേ;ാA 9ിv-: ീ ഈ
അിെ2(.ി= $ Xി= അ ോA K.േ8-:
ഉl1ി അിേ2, ോ ?െ& Xം
േ*ി !

31

അോ* ി1* ി1%െ& gാ ,1െ2?ം
;pാ7 $«7ിെ2?ം ഔ # ി1%െ&
അ 1* ിി7Jം eേ2¬* ിി7Jം
ി1*( ി1േ2ാA േ; െ  ോ/ം.

5

ോ ാ  7ാJ ഈ അിേ2ാA
ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ി1*
5ീ ിേE8ി/ ǌാ ി12ി 0+ാം
@#ം.
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േേേ
6

ǌാ ി1%െ&േ ǌ"\െ = ാംം Kി&ിി=
ി1െ2 +(ൊ െKാി ി1*
5ീ ിേE8ി/ ി12ി 0+ാം @#ം;
ǌാ ോ എ/ ി1* അ.ി?ം.

7

എേ;ാA 9ിv-േKാെ ǌാ $ Xി=; ǌാ
$ Xി=ൊ8ി"ി(േ)ാ* ഒ@ `Eം േc;
ഉ&െ ഒ@ r)ം ഉ8ാി, അി അിോA
/േX /.

8

9

Kിെ; ǌാ ോEി: അ ?െ& േ ǌ"\ം
ാംJം ;-ം അ ?െ&േ +n
െKാി:-ം ; എ;ാ 0+ാം അ ി
ഇpാെി@/.
അോ* അ  എേ;ാA 9ിv-: ാoിോA
$ XിE; UV ാ, ീ $ Xി= ാoിോA
K.േ8-: ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം
അ@2ിെvD/: 0+ാേ, ീ ാQ ാH2ി
ി/ം / ഈ ിzാ 5ീ ിേE8ി/
അ @െ& േ ഊ-.

10

അ  എേ;ാA 9ിv-േKാെ ǌാ
$ Xിvോ* 0+ാം അ "ി /; അ
5ീ ി= ഏoJം ി ൈ ാി ി ി /ി/.

11

Kിെ; അ  എേ;ാA അ@2ിെv-:
UV ാ, ഈ അി* ഇാേ
ൊെE?ം ആY/; ǌ1%െ& അി*
ഉl1ി, ǌ1%െ& $ ാെ0( ^ം_ം /,
ǌ1* ീേ" &ി:ി"ി(/ എ/ അ
K.?/.

12

13

14

15

16

 േ

38

അ-ൊ ീ $ Xി= അ േ"ാA K.േ8-:
ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
എെ6 5േ, ǌാ ി1%െ& 0 n`ി -./
ി1െ2 0 n`ിിി/ oി ിാേ
േ 0േ7( ൊേKാYം.
അ1െ എെ6 5േ, ǌാ ി1%െ& 0 n`ി
-./ ി1െ2 0 n`ിിി/ Hേ)ാ*
ǌാ ോ എ/ ി1* അ.ി?ം.
ി1* 5ീ േE8ി/ ǌാ എെ6
ആhാ ിെ ി12ി ആ(ം; ǌാ ി1െ2
+േ 0# Kാ ി(ം; ോ ാ ǌാ
അ@2ിെv ി 7ി=ി"ി(/ എ/ ി1*
അ.ി?ം എ/ ോ ?െ& അ@2ാA.
ോ ?െ& അ@2ാA എിe
Y8ാെെi;ാe :
UV ാ, ീ ഒ@ ോ എA# അിേze :
െ¡െ (ം അ ോA േX ;ി"ി(;
ിാേE*(ം എ/ എdിെ E; Kിെ;
െoാ@ ോ എA# അിേze : എõീിെ6
ോാ ോേÁി/ം അ ോA േX
;ി"ി(; ിാേ7ിെ;ാെE(ം എ/
എdിെ E.

17

Kിെ; ീ അ െ ഒ@ ോാി ഒേ;ാെ&ാ/
േX (ം; അ ിെ6 ി ഒ;ാി7ീ@ം.

18

ഇിെ6 ാ9" ം എെi/ ീ ǌ1െ2
അ.ിിEിpോ എ/ ിെ6 +5ാിEാ
ിേ;ാA േXാ ി(േ)ാ2e , ീ അ േ"ാA K.േ8-:

38

ം

19

ോ ാ  7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/:
ǌാ എõീിെ6 ിQ[ ോേÁി
ോിെ?ം അ ോA േX ;ി"ി(;
ിാേേ_ാ1െ2?ം എA# അ െ"
അ ോA, െ¡ ?െ& ോിോA േ;, േX #
എെ6 ി
ഒ@ ോാ(ം; അ
ഒ;ാി"ി(ം.

20

ീ എdി ോQ* അ
ി ഇ"ിേElം.

21

Kിെ; ീ അ േ"ാA K.േ8-: ോ ാ
 7ാJ ഇ$ാ"ം അ@2ിെvD/: ǌാ
ിാേ Eെ2 അ
െX/ േX ;ി"ി(;
5ാി%െ& ഇ&ിി/ nbി ാQ .#ി/ം
+SKി= +േ 0േ7( ൊ @ം.

22

ǌാ അ െ" േ 0#, ിാേ K w12ി
േ;, ഏ5ാിാ(ം; ഒേ" "ാ5ാJ അ
െEpാ (ം◌ം "ാ5ാ ാി"ി(ം; അ
ഇി "
5ാിാി"ിEിp, " "ാ5 ാി Kി"ി?ിp.

23

അ
ഇി ി12ാQം eേ2¬2ാQം
ാൊ@ അിk7ാQം 1െ27േ;
KാKം െX അ @െ&
ിാ(ിp; അ
 ാ12ിQംി/ ǌാ അ െ"
"|ി= Mീ"ി(ം; അ1െ അ
എി(
5ാ?ം ǌാ അ (ം ൈ ാ?ം ഇ"ി(ം.

24

എെ6 ാാ ാ ീ e അ (ം
"ാ5ാ ാി"ി(ം; അ െEpാ (ം◌ം ഒേ"
എെ6 ിി2ി &/
ഇ& ഉ8ാYം; അ
എെ6 Xb1െ2 $ാlിvU¦ി(ം.
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`Jം ാQ ി"Qം അേ; അ  ി അ2/;
ീി ഒ@ û, ഉ"ം ഒ@ û;

6

Kിെ; അ  ി`േEാc 0[
േ_ാ "7ിG െX/ അിെ6 K12ി
.ി േ_ാ "7ിെ6 ഉg"&ി അ2/; അിെ6
ീി ഒ@ û; െo ഉg"&ി?െ& ീി?ം ഒ@
û;

7

8

ഔേ"ാ ാ&7ി/ം ഒ@ û ീ2Jം ഒ@ û
ീി?ം ഉ8ാി@/; ാ&1* gി അÄ
`ം അ;ി@/; േ_ാ "7ിെ6 ഉg"&ി
അ# േ_ാ "7ിെ6 ¶47ി;"ിെ ഒ@
»ാി@/.
അ  േ_ാ "7ിെ6 ¶4ം അ# 0ം
അ2/; ഒ@ û.

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..

േേേ

 േ

42

ം

23

അെ7 $ാാ"7ി/ &േEാcം ി`േEാcം
ഉ[ േ_ാ "7ി/ േെ" ഒ@ േ_ാ "ം
ഉ8ാി@/; ഒ@ േ_ാ "ം  െo േ_ാ "ം െ"
അ  അ2/:  `ം.

37

അിെ6 ¶4ം .െ7 $ാാ"7ി/ േെ"
ആി@/; ഇ&ý{2ിേz ഇ.#ം
അ.#ം ഈi* ഉ8ാി@/;
അിേ(  ാ എc Kം ഉ8ാി@/.

24

Kിെ; അ  എെ; െേEാc ൊെX/;
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ൊെX/, .ി= @െ2 അ2/;
.ി= @%െ& ീി ഇ.# ആ `Jം
അ.# ആ `Jം ആി@/.

2

$േ 07ിെ6 ീി K# `Jം
$േ 07ിെ6 Kാ 0+^ി7ി* ഇ.# അÄ
`Jം അ.# അÄ `Jം ആി@/; അ 
®ി"ം അ2/: അിെ6 ീ2ം ാ9- `ം, ീി
ഇ@K- `ം, Kിെ; അ  അേ7( െX/,
$േ 07ിെ6 .ിv @െ2 അ2/: ം "
`Jം $േ 07ിെ6 ീി ആ `Jം
.ി= @%െ& ീി ഏേ`◌ `Jാി@/.

4

അ  അിെ6 ീ2ം അ2/: ഇ@K-`ം; ീി
®ി"7ിെ;ാ7 Oം ഇ@K- `ം; ഇഅി ിMം എ/ അ  എേ;ാA 9ി=,

5

Kിെ; അ  ആ7ിെ6 L
ആ `ം: ആ7ിെ6 LH[
ീി ാQ `ം.

6

എ;ാ . ാ".ി* ഒ;ിെ6 േ ഒ;ാി
u/ ിാ?ം ിി - ീJം
ആി@/; അ LHം ആ7ി/ം
. ാ".ി*(ം ഇ&ിQ[ L "ിേz
Kി&ിാ E Oം േX ;ി@/; എ;ാ
-ാ1* ആ^ി7ിE# െX;ിp.

7

. ാ".ി* ആ7ിെ6 LHKാAം േോc
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അ-ൊ " ാ"7ിെ6 ി ാ"ം േോc
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ൊ െX/ അ ി&ം LHം അ2/.

16

അ  ി`(^ാ_ം ûൊ അ2/; ആെ
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അ2/; അß `ം.

20

ഇ1െ അ  ാQ .Jം അ2/; ിMാ-ം
ാാ ാ-ം gി േ ി"ിാ
 E Oം അß `ം ീ27ിQം അß`ം
ീിിQം ഒ@ ി അി/ LHം ഉ8ാി@/.

1

അi"ം അ  എെ; േ_ാ "7ിേ(,
ി`േEാc[ േ_ാ "7ിേ( േ;,
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0ംേKാെ േ;; ഈ 01* ൊ
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ോ അിn&ി അ# &;-ൊ അഅെ&vി"ിേElം.
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അ"ി 0lംൊ[ ാ(ാJം
ഉ8ാി"ിേElം; ി 8ാY; ാൊ/ം
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`ിേElം.

23

അ
ിMാി/ം ാാ ാി/ം
gിQ[  ാം എെ6 57ി/ ഉKേ 0ി=,
ിാ-ം ി gാ-ം അ െ"
ി"ിv.ി?ാ.ാേElം.

12

അ
അ @െ& ി1%െ& )ാെ
MVെX, ിാേ7ി/
അ േ- ാീ ;-ൊ ǌാ അ (ം
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ിേElം എ/ ോ ാ  7ാ ിെ6
അ@2ാA.

28
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$ാാ"7ിെ6 േ_ാ "7ിെ6 .ി= "ിQം
"േblം.

20

അ1െ േ; ീ ഏ`ാം ാം ഒ;ാം ിി?ം
അ7ാQം ²ിീാQം Kിെ`=
േKാ / േ 8ി െXേlം; ഇ1െ ി1*
ആ7ി/ $ാÙി7ം @േ7lം.

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..

േേേ

46

 േ

48

ം

21

ഒ;ാം ാം Kി;ാാം ിി ി1*
ഏd ി േ7( െKെK@ാ* ആX"ി=
2ിിpാ7 അം ിേ;lം.

8

$£ @േ)ാ* അ  േ_ാ "7ിെ6 ¶4ം
`ിാി &E?ം ആ `ിാി േ; .േ7(
േKാ?ം േ lം.

22

അ/ $£ ി( േ 8ി?ം േ 07ിെ
57ി/ േ 8ി?ം KാKാ_ാി ഒ@
ാ2െ അ ിേElം.

9

23

ഉ 7ിെ6 ഏd ി Jം അ  ോേ (
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ോേ ([ ി"i"േ^ാ5ാ_ം.

3

േ 0െ7 5ം 0Þ#2ിQം അാ ാി2ിQം
ഈ േ_ാ "$േ 07ിG ോ ?െ&
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അാ ാി ി 7ിോ ഊിpാ7 ഒ@
ാ2nbിെ?ം ആ Y:ാ&ിെ?ം ഒ@
bാ&ിേ?ം അ ിേElം; ഇ ?െ&
ഊിpാ7 ആി"ിേElം.

7

േ^ാ5ാ_ാി അ  ാെ2( ഒ@ ഏÁ?ം
bാ&ി/ ഒ@ ഏÁ?ം Y:ാA*( െ6
$ാ°ിേKാെ?[-ം ഏÁ ഒ;ി/ ഒ@ ീ
എO ീJം അ ിേElം.

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..

േേേ

47

 േ

49

ം

19

Kിെ; അ  േ_ാ "7ിെ6 Kാ 0+7ിQ[
$േ 07ിn&ി എെ; &േEാc
0[ാി, േ"ാിzാ@െ&
ിM»K12ിേ( ൊെX/; അ ിെ&
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ോA െ"?ം ാÑം െ"?ം ആി"ിേElം;
അ- െേEാc െേE^ാ_ം.

23

അേ ( ാി/ം LHം ഒ@ Kiി È
െbിി@/; ഈ ി"%െ& ീെ` LHം അA
ഉ8ാEിി@/.

24

അ  എേ;ാA: ഇ ആ7ിെ6 MVzാ
57ിെ6 ാ_ം Kാം െXD;
െ  "ാY/ എ/ അ@2ിെv.

1

2

അ  എെ; ആ7ിെ6 $േ 07ിG
&EിെEാ ;ോ* ആ7ിെ6
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എ/ േK"ാYം.

51

 േ

ം

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..

