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v$5ിC എEോെ ിHoെK Hെ)
xിാ%(i” എ3 g9E ിC ആ$ാq3

16

േ{ി v$ി+$^? ിീിCി3 ോെ6
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േ ി/!ാ$ിC ൌേ$ാDി ം  ി2E2ം
ാാാaാ$ം =േ5ാ& 6ാം6ം
ാ¸ാ0  ഉ; അi അാDാിെ<
Kിേ65ിCി3 ഉ¹ി+ േDാ$!ാേ$ാ&
ആq3 ാ¸Ei.

6

എEാC അ(െK ം6ാ ിിC ഉIെVKാ50
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ൌേ$ാDി ം ം¤ി7 ഒ3ം ി+ി{ിZ.

15

=ം¤ാ 9െK ാa5ാC അZ,
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ൌേ$ാDി ം ആq3 ാി+ി$ി2Ei.

25
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ൊ3 ൊ ി ിെ{Wം അ ിE.
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ാ)oെK9ം ആൊ!ാ(െK9ം $A5ി3
ാHെ) ീ2ാ0 sി9E Z.

5

ആാC േ ാ5ിC (േ]ാ)^ : “DാWം
sിാ&ം ീ ഇ²ി+ിZ; എEാC ഒ( 6$ീ$ം ീ
എി2 ഒ(%ിി$ി23.

6

mാം േDാH)ിYം ാാH)ിYം ീ
ാി+ിZ.

7

അേVാI ǌാ0 g: ഇ ാ, ǌാ0 (3;
7()ിC എെE2gി7 എ ിി$ി23;
ൈേ, ിെ< ഇNം െ ^ാ0 ǌാ0 (3”
എ3 അ0 g93.

8

ാാaാ$ം sി7(E ാHoം
sിാ&ം mാംേDാHoം ാാHoം ീ
ഇ²ി+ിZ അിC ാി+iിZ എEിHെ
gേ6Jം:

9

ഇ ാ, ǌാ0 ിെ< ഇNം െ ^ാ0 (3 എ3
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ാേ%ാിോ&ംെK Kാ$H)ിC ാ.ൊ
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28

ി6?ാ5ാC അ0 KിÏYoെK
ംDാ$0 അെ$ െ ാKാ ി$ിVാ0 െD9ം
േ ാ$5)ി9ം ആ $ി7.

29

ി6?ാ5ാC അ $ിC എEോെ
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