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ൈോ ിേ ിെ! അൊാ
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ാാJ െo ോിSO4; അെ!
:െL ാം അYിാ*േ*ാ.

േ].ാെ8ി ആ~ാിെ!
അ>ിം േ].ാി*ോ?
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എെ! േ#ാാ ീൊ ിെ ാfാി`
$Dി Gി*ാാ ǌാJ അോg
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+,=ം എ*ാ+,ം ǌ:െLെSാN െ!
ിnാിെ! ാ  െLിെg,=ം
െij5 ൈി9 ോeം .
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3

എ5ാ ǌ:Tെ+ "ിേFlം $Yിി'9
എ8ി Fിhേ ാH5Sേe $Yിി'9.

4

ൈZി$ാ ിിെ! േ].
"ിേFlിെ! ZാFം േFാ&ിSാിിാJ
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േം

5

5
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അ:െ ീൊ ആം&ിa4േ ാെ ി:Tെ+
ഇ+ി ഈ >oേF(ം ിിേSfം എ9
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എ9 ോ5O4.

10

അെ! േ(:; ?ം ഊq?ം ഉ. േ5;
Fീ 5ി>ിോ #ീ?ം ാ'
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അൊെ! Vf:; ³c #ി«ിPം
അ+ാL:LാPം അÎ:LാPം ീ
ZിLാPം ി:Tെ+ ഇ+ി
െLിെ`9േ*ാ.

13

ǌാJ ി:;' &ാ$ാിീ5ി*
എ9.*ാെ േFlം &െLSാ; ി:;'
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ൈF$ാSി എ9 ി:; Y=$ാിി'ം.

17

ǌാJ ി:Tെ+ അgS അaി
*െെSാNം ി:േLാg *4ം
°ിെag,ോ?
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$െq*ാോgം -J 2Bി Y=9.

3

ി എ5ി ം ാി'9 എ5ി9 ി:;
4± അേGlി'9േ*ാ അJ ി:െL
ംിh #ീ*, ി:Lി FQJ േ5.

4

#ീാ അJ ÐFിSെBി`ം
ൈFQിാ ]ീി'9; ǌ:Tം അി
#ീ എ8ിPം അോg 2െ+
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