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ൂദവത്ത഻ീെ അവകവശഺശണഺ സ അവസഺ്ത്ത പ അവരാണ്ണണസുടഺീ  അവ
കവ഻ഭജ഻ത അവഹിദയുത്തഺീ  അവണസഽഷയന് അവ അവൂദവീത്ത അവ
ആരഺധ഻ക്കണീണന്ന അവശല്രസയഽീ  അവശഺശവത഼ശരണണഺണത്പ അവജ഼വ഻ത അവ
വയഺരഺരങ്ങള഻ല് അവ അവണഽഴഽശ഻ക്കഴ഻യഽന്ന അവണസഽഷയന് അവജ഼വ഻തം അവസമ്മഺസ഻ച്ച അവ
ൂദവീത്ത അവഓക്കഺസഽം അവകവ഻ ഽീത്ത അവസഺന്ന഻യയം അവ
കസഽഭവ഻ക്കഺസഽണഽള്ള അവസംവ഻ധഺസണഺയഺ സ അവസഺ്ത്ത഻ീസ അവൂദവം അവ
രാരശല്രസ അവീെയ്തത്പ അവകത് അവതസ഻ക്കഹതീപെട്ട  അവആരഺധസ അവ
സവന്തണഺക്കഺസഽള്ള അവണഺഗം അവതന്നത഻ുസക്കഺ് അവ അവതഺന് അവ അവസ്ുസഹ഻ക്കഽന്ന അവ
ണസഽഷയുരഺീ ഺത്തഺയ഻ര഻ക്കഺസഽള്ള അവദഺഹണഺയ഻ അവുവണം അവ
ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽവഺന്പ അവകതഽീശഺണ്ടഺ സ അവകത഻ീസ അവവ഻ശ്ശണദ഻സം അവതന്ന  അവ
വ഻ുശഷ഻പെട഻ക്കഽന്നത്പ അവതീെ അവസിടിക഻ശള഻ല് അവ അവഏറ്റവഽം അവകണാലയരഺയ അവ
ണതയുരഺീ ഺപെടം അവആയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺ സ അവൂദവത്ത഻ീെ അവവ ശ഻്ശണംപ അവതീെ അവ
ശ്സടികഺവ഻ീെ അവരര഻രഺലസയ഻ല് അവ അവസുന്തഺഷ഻ക്കഽന്നതഽം അവകത് അവ
ഏറ്റുരറയഽന്നതഽണഺ സ അവൂദവം അവണസഽഷയസഽ അവവ഻ഭഺവസം അവ
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന അവവ഻ശ്ശണംപ അവെഽരഽക്ക഻പെടറഞ്ഞഺല് അവ അവ
ണസഽഷയസന്മയ്ക്കഺയഽള്ള അവൂദവ഻ശ അവരയത഻യഺ സ അവസഺ്ത്ത പ 

ഇന്നീത്ത അവസഽവ഻ുശഷത്ത഻ല് അവ അവരണ്ടഽശഺരയങ്ങള഻ല് അവ അവത഻രഽത്തല് അവ അവ
സല്ശഽവഺന് അവ അവഈുശഺ അവആഗഹ഻ക്കഽന്നഽപ അവആദയണഺയ഻ അവസഺ്ത്ത  അവ
ആെരണം അവസ഻യണം അവീശഺണ്ടലല അവ അവസ്ുസഹം അവീശഺണ്ടഺ സ അവ അവ
സ഻വഹ഻ുശണ്ടത് അവതന്ന  അവകവ഻ ഽന്ന  അവരി഻പെട഻ക്കഽന്നഽപ അവരണ്ടഺണതഺയ഻ അവ
ണസഽഷയരഽീ  അവആത്മ഼യ അവുണഺെസം അവണഺശ്തണലല അവശഺര഼ര഻ശ അവസവഺസ്ഥ്യവഽം അവ
കവ഻ ഽീത്ത അവസവഗ഼യ അവസ഼ത഻യഽീ  അവഭഺഗണഺ സ അവതന്നഽള്ള അവ
ഓമ്മീപെട ഽത്തലഺ സപ അവ അവ 

ൂദവത്ത഻ീെ അവരഽശ്ത഼രഽശ്തന്മഺ അവ അവആത്മ഼യസവഺതശ്ന്തയം അവ
കസഽഭവ഻ുക്കണ്ടവരഺ സപ അവസ഻യണങ്ങ്ീശഺണ്ട  അവ അവ്ധിച഻ച്ച഻ ഺസലല;  
സ്ുസഹംീശഺണ്ട  അവസവന്തണഺക്കഺസഺ സ അവൂദവം അവതന്നഽം അവ
കഭ഻ലഷ഻ക്കഽന്നത്പ അവസ഻യണഺവത്തസ അവരഽസ്തശത്ത഻ല് അവ അവൂദവം അവ
കസഽവദ഻ച്ച഻്ട ുള്ളതഺ സ അവുഗഺതമ്പഽവയല഻ലാീ  അവസ ക്കഽുമ്പഺ് അവ അവധഺസയം അവ
ീശഺറ഻ച്ച  അവവ഻ശപെടു അവണഺറ്റുന്നത്പ അവതന്നഺല് അവ അവകത് അവസഺ്ത്ത഻ല് അവ അവ



ആീണങ്ക഻ല് അവ അവകരഽത് അവതന്നഺയ഻രഽന്നഽ അവഫര഻ുസയ അവരക്ഷംപ അവകത് അവ
കയവഺസണഺശഽന്നതഽീശഺണ്ട  അവസഺ്ത്ത഻ീല അവവ഻ശ്ശണസ഻യണത്ത഻ീെ അവ
ലംഘസണഺശഽീണന്നവ അവ അവരി഻പെട഻ച്ചുപ അവസഺ്ത്ത഻ീല അവൂദവസ്ുസഹീത്ത അവ
ശഺണഺീത അവകത഻ീസ അവസ഻യണദിടികയഺ അവസ഻ര഼ക്ഷ഻ച്ച  അവൂെതസയം അവ
ുെഺത്ത഻ക്കളഞ്ഞഽപ അവകതഽീശഺണ്ട  അവസഺ്ത്ത഻ീല അവശ഻ഷയന്മഺരഽീ  അവ
വ഻ശപെടശറ്റല് അവ അവഫര഻ുസയ അവദിടിക഻യ഻ല് അവ അവരഺരണഺയ഻ അവണഺറ഻പ അവ
സഺ്ത്തഺെരണം അവ്ല഻യപെടണത്ത഻ല് അവ അവരഽലത്തഽന്ന അവകസഽനിഺസ അവ
ശഺക്കശയുത്തഺീ യലല; വയക്ത഻്ധിചങ്ങള഻ീല അവസ്ുസഹത്ത഻ലഽം അവ
ശരഽണയ഻ലഽണഺയ഻ര഻ക്കണീണന്ന  അവഈുശഺ അവരി഻പെട഻ച്ചുപ അവസഺ്ത്ത഻ീെ അവ
ശത്തഺവഺ സ അവതഺന് അവ അവതന്നഽ അവഈുശഺ അവീവള഻ീപെട ഽത്തഽന്നത് അവ
ര഻തഺവ഻ീെ അവ അവസഺ്ത്ത഻ീസക്കഽറ഻ച്ചുള്ള അവസവനംസം അവതീന്നയഺ സ അവതഺന് അവ അവ
കവതര഻പെട഻ക്കഽന്നത് അവതന്നഽ അവസാെ഻പെട഻ക്കഺസഺ സപ 

ൂദവീത്ത അവസ്ുസഹ഻ക്കഽന്നവസഽ അവശഺണീപെട ഽന്ന അവസുഹഺദരീസയഽം അവ
സ്ുസഹ഻ക്കഺസഺശണംപ അവൂദവീത്ത അവശ്ര഼ത഻ീപെട ഽത്തഺന് അവ അവ
വയശ്ഗതീശഺള്ളുന്നവ അവ അവൂദവസശ്മ്പ഼ത഻ അവസുഹഺദരസ്ുസഹത്ത഻ലഺ സ അവ
തന്നഽ അവത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ഻രഽീന്നങ്ക഻ല്പപപസമ്മഽീ  അവഞഺയറഺഴ്െ അവ
ആെരണങ്ങ് അവ അവത഻രഽടഭയഽീ  അവകഞ്ചഽശല്രസശള഻ീലഺന്ന഻ീെ അവ
ശക്കശഺസഽനിഺസങ്ങ് അവ അവആശഺീത അവരക്ഷഺശരസ്ുസഹത്ത഻ീെ അവ
ആുഘഺഷവഽം അവസുഹഺദരസ്ുസഹത്ത഻ീെ അവഉസവങവങ്ങളും അവആയ഻ അവ
ഭവ഻ച്ച഻രഽീന്നങ്ക഻ല് അവപപപപപപപപപ 

രണ്ടഺണതഺയ഻ അവണസഽഷയരഽീ  അവശഺര഼ര഻ശ അവസവഺസ്ഥ്യത്ത഻സഽ അവതീെ അവ
രക്ഷഺശരീദൌതയത്ത഻ല് അവ അവവല഻യ അവരങ്കഽീണ്ടന്ന  അവ അവഈുശഺ അവരി഻പെട഻ക്കഽന്നഽപ അവ
വ഻ശക്കഽന്നവസഽ അവകപെടം അവലഭ഻ക്കണീണന്നഺ സ അവ അവകവ഻ ഽീത്ത അവആശ്ഗഹംപ അവ
കന്നന്നഽുവണ്ട അവകപെടം അവുെഺദ഻ച്ച  അവശ്രഺഥ഻ക്കഽന്നത് അവര഻തഺവ഻ന് അവ
ഹ഻തശരണഺീണന്ന  അവകവ഻ ഽന്ന  അവീവള഻ീപെട ഽത്ത഻പ അവശ഻ഷയക്ക  അവ
വ഻ശന്നുപെടഺ് അവ അവകവ഻ ഽന്നഽ അവണസപെടൂവം അവുഗഺതമ്പഽ അവവയല഻ലാീ  അവ
കവീരയഽം അവശാ്ട ഻ അവസ ന്നഽ അവതന്നഽ അവകസഽണഺസ഻ച്ചഺലഽം അവീതറ്റ഻ലലപ അവ
െ഻ലരഽീ ീയങ്ക഻ലഽം അവകപെടം അവണറ്റുള്ളവരഽീ  അവശരഽണയ഻ലഺ സ അവൂദവം അവ
ശ്ശണ഼ശര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്പ അവുദവഺലയുത്തക്കഺ് അവ അവുശ്ശനിണഺയ അവഒന്ന  അവ
തന്നഺ സ അവഈുശഺ അവ അവതീന്നത്തീന്ന അവസഽവ഻ുശഷത്ത഻ല് അവ അവ
വ഻ുശഷ഻പെട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്പ അവൂദവഺത്മഺവ഻ീെ അവആലയങ്ങളഺയ അവ
ണസഽഷയശര഼രങ്ങ് അവ അവൂദവരര഻രഺലസയ഻ലഽം അവണസഽഷയശഺരഽണയത്ത഻ലഽം അവ
രര഻രഺല഻ക്കീപെട ഽശ അവതന്നതഺ സ അവൂദവ഻ശസ഼ത഻പ 



ശര഼രത്ത഻ീെ അവസവഺസ്ഥയത്ത഻സഽണ്ടഺശഽന്ന അവശഽറവഺ സ അവുരഺഗങ്ങ്പ അവ
ശരഽണ അവസ഻റഞ്ഞ അവൂദവം അവീസൌഖ്യദഺയശസഽണഺ സ; തന്നഽ അവണഺശ്തണലല അവ
ീസൌഖ്യം അവസല്ശഽന്നത് അവൂദവ഻ശ അവസന്മയഽണഺ സ അവതന്നഽ അവസഺ്ത്ത഻ല് അവ അവ
വ഻ണശസങ്ങ്ക്ക  അവണുയയ അവൂശുശഺഷ഻ച്ചവീസ അവസഽഖ്ണഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട  അവ
ഈുശഺ അവീവള഻ീപെട ഽത്ത഻പ അവഇന്നഽം അവസഭയ഻ല് അവ അവസ ത്തീപെട ഽന്ന അവതലലഺ അവ
ീസൌഖ്യ അവശഽശ്ശാഷശളും അവൂദവം അവഒത്ത഻ര഻ അവകഭ഻ലഷ഻ക്കഽന്നഽ അവതന്ന അവ
ത഻ര഻ച്ചറ഻ുവഺീ  അവസ഻വഹ഻ക്കീപെട ണംപ അവീസൌഖ്യത്ത഻സഺയഽള്ള അവ
ആത്മ഼യ അവശഽശ്ശാഷശളും അവആതഽരശഽശ്ശാഷശളും അവഈുശഺയഽീ  അവ
വഺക്കഽശള഻ല് അവ അവകസഽവദസ഼യണഺയ അവസന്മ അവതീന്നയഺ സപ 

ണസഽഷയീസ അവണസഽഷയസഺയ഻ക്കഺണഺന് അവ അവഏറ്റവഽം അവശ്രഺനംതന് അവ അവണസഽഷയസഺയ അവ
ൂദവരഽശ്തന് അവ അവതീന്നയഺണുലലഺപ അവണസഽഷയസഽുവണ്ട അവ
സഺ്ത്തഽ്ീപെടീ യഽള്ള അവതലലഺ അവശ്ശണ഼ശരണങ്ങളും അവശരഽണുയഺീ  അവ
ീെയ്തവന് അവ അവണസഽഷയര഻ല് അവ അവസ഻ന്നഽം അവൂദവഹ഻തം അവകറ഻ഞ്ഞഽള്ള അവ
കവയഽീ  അവആെരണം അവകഥവഺ അവൂദവ഻ശസ഼ത഻ അവസ഻റുവറഽന്നത഻ലഽള്ള അവ
ആസന്ദം അവശ്രത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽണ്ട  അവതന്ന  അവസണഽുക്കഺക്കഺംപ    
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