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Nാി െ ിെIJ DB.

5

OാിHെA ഇAി= QMിെ R േ$ാ2 ി !
ആU'െIJ ിVിIി ! ǌാ $ിWHെA
ാ.X ഒD Yി െ)ം; അ3 ി 'ിRേZാ=
$ിW& ി[ി"ിK.

6

ǌാ ഉ\#ം േ ]#;^ Oാിാ = െ'
ഉEXം; അ  WHേAKാ
ാ_.Wെ ൈ +ാേ"aിB
b+c.ി= $ീെ d'ി2B.

7

അ  േeാ'9ം fg'9+ാ#^ 'h; അ DെA
$ാ9ം േij#ം അ 'ി=$ിB േ,
1െI-B.

8

അ DെA kി'& ^ിl.ിെ"ാ&
േ ]#ം ൈ kേ,'െ െ,ാmെ"ാ&
ഉ\#;^ ; അ DെA kി'േ  ]
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8

$ീ 4.Oാിോ-ം   െy3ൊ?
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fെIJേ4ാി; ോേ , ആ?& ി#ം;െ<
$ിെ: Yിെ Oീ ിIിേ"Eേ+; ആ?&
ി#ം;െ< അിെ$ െ ിെI-േEേ+;
േNാ|ിg= DE ഔേ"Eേ+.

3

ൈ ം േ+ാ$ി=$ിBം 4'ി{p 4ാ1ാ 4
nി=$ിBം DB. േ.ാ. അ െ: f
ആാെ ¡-B; അ െ: ¥ിാ= b+ി
$ി1Fി'ി2B.

4

¦'ാംേ4ാെ. ഒD ോf ഉ ാh DB;
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