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ാEാ+ അ ോ[ െ 1%Eാാ±/ം
bt/ം ാ.ാ/ %ി4 %²ി2
ഉ," ി7ം ;<=3ാ4ം◌ം ാ.?3ാ
4ം◌ം േEാ2ി െ, ഉ2#ി2ിി4,Pം
ി ിC "Le.

12
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അേോqാ.ാ ിെ  ംാ%&MിWം
Eീ"ം Ãം ഉV  െ2s 3ാ4ം◌ം
SnEാേ=:ിAം െEാെ{ാ2ി ഈ ാ&'
എ$ി അ 4ം എ$ അ2C.

23

അ&െ% െ2s 3ാ &' P8&ി2ി!,Pം
െEാെ{ാ2ി &'4 എ$ി2ി!,PEാ2
ാം ഒ! SnEാ2ി ൈ െ=ാZ.

24

ആാ%ാ2 െ_ ാv7െ8 E %ാ2ി എ|ാ
െ2s 3ാ!െ87ം ¤ ാ2 ാEാ+ െ2s 3ാെ
%ിdിേ=:ിA അ !െ8 േ%െ ഉ"ാ2ം
Sിkി=7ം അ െ %ിdിC 8ിേ=:ിA
¡െ, Sീ ഇ[ ി=7ം

25

ാം ാ.ാ ിA അLി/ ിnി2േdാ' അ +
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