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'$ാG ാ\mം ോ'ിB ാ\mtbG
ആി1ിെT.

20
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ീ ീ1ിെ%T ?

26

ഇ,െ ആ~ാിK >1ീ1ം ി
ീ\ാി1ി&! േ'ാെ RSിിKാ
ി>?ാmം ിീ\ാJB.

1

േ0ാ12ാേ1, അ4ിം >ി6ാി4ിMം എB
അ$ിC ി,7ി8 അേ ഉ'േyാ2ാ
ആM .

2

ാം എKാMം ' ിIം െ _ിേ'ാJB; ഒMG
ാി8 െ _ാ ിM!ാ8 അG >1ീ1െ
t cം =ിLാ^ിk =ാG >ാി
8^hിb MDG ആJB.

3

J ി1െ അ4ീ\ാ&ാG ാി8 =ിLാ
ഇk അ ിെ >1ീ1ം t cം ി1ി&BേKാ.

4

%Iം എ+  ി ആാIം ൊ:Vാ_=ി`
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അ=,ാ ോDം; \1^1\ാ ിDം ി$L .

9

അ ിാ8 ാം ാmം 'ി ാm\ാെ
 ി&B; ൈിെ ാ¤>ി8 ഉQാ
\cDെ1 അ ിാ8 >'ി&B.

 \cDാ, RSിിKാ ി>?ാം
ി െ\B 0ി%ാG ി& \eേQാ?

10

െ= 'ി ാാ അാ0ാം െ \ാ
ി0ാിെ ാ*'ീിേ28 അ%ിgിk
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േ0ാ12ാേ1, അോം }DിM ; െ
േ0ാ1െ }Dിം ി4ിം െ#!G
ാR\ാ^െ }Dിം ാR\ാ^െ
ി4ിം െ#B. ാR\ാ^െ ി4ി&B
എVി8 ീ ാR\ാ^െ അc¯ി&!K,
ി4ി&!േ+.

12

ാR\ാ^ാmം ാാ4ി' ിം
ഒMേ: 16ി%ാcം >ി%ി%ാcം
>ാG േ!; kാ1െ ി4ി%ാG ീ
ആ1?

13
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§Dിാ1G °\ിെ= ി േ$ി z ിB
ാൊ) t2fം 'ി2fം അ ിB
ിkോ7ം ീ6\ോ=ി1ി&BേKാ.

8

ി,<ം ീ6\ോ=ി1ി%ിG ; ി,<െ= ം
@ി1\ാ&ിG ; ാിെ R 6
\ീ'ിgി1ി&B.

9

േ0ാ12ാേ1, ി4ിെ%=ാ ി1ി%ാG ഒMെ
േെ1 ഒMG ǌ1,ിേ%ാM ; ഇ ാ,
ാാ4ി' ി ാ ി88 ി &B.
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10

േ0ാ12ാേ1, ാിെ ാ\ി8
ംാ1ിg Rാ#2ാെ1 yാcWിBം
ീ6െ\&ം ¤yാE\ാി ി#ാ1ി`ൊ-ിG .

11

0ി± ാ^ിgെ1 ാം Wാ*ാ2ാ എB
²B. ോിെ 0ി± ി,- േkം
ാm Mി അാം )\ി1ി&B;
ാm \0ാ M^ം \³ ിmtbേKാ.

12

ിേ>Dാ8 േ0ാ12ാേ1, ?´െോ
°\ിെോ \ ാെ ാ!ിെേ\ാ െ#ാKി  ം
െ#[M ; >ി6ാി4ിി8 അെ%=ാ ി1ി%ാG
ി,- ഉµ എB '$Lാ8 ഉµ എBം ഇK എB
'$Lാ8 ഇK എBം ഇ1ിെT.

13

ി,7ി8 y\cWി&!G Rാ
 ം അcWി&!G 'ാk 'ാ=െT.

14

ി,7ി8 ീ\ാി ി=&!G Wിെ
¶%2ാെ1 MെT. അ ാിെ
ാ\ി8 അെ എO h>ി അB േQി
Rാ ിെT.

15

എ!ാ8 ി>?ാോ:=ി Rാ 
ീാ1െ 16ി&ം; ാm അെ
എ േ!ി&ം; അG 'ാ'ം െ#qിkെQVി8
അോ: 6\ി&ം.

16

എ!ാ8 ി,-& േ1ാ*>ാEി േ1Q ിB
{ി8 'ാ',െ7 ഏ'$C ഒMB േQി
ഒMG Rാ ി%ിG . ീ ി\ാെ
·ോ:=ി Rാ  7െ1 z ി&B.

17

ഏ ീാm t& \?Wാtb \cDG
ആിMB; \f െ'[ാ ി1ിേQ ിB അG
Rാ ി8 അേ'6ി`; ¶B ംX1mം ആu
\ാmം േ> \f െ'qിK.

18

അG ീ)ം Rാ ിgേ%ാ- ആാ>ിB
\f െ', °\ിി8 4ാം ി7C.

19

േ0ാ12ാേ1, ി,7ി8 ഒMG  ംിk
െ _ിേ%ാം അെ ഒMG ി1ി`Mം
െ#qാ8

20

'ാ'ിെ േfി& ആ&!G അെ
Rാ^െ \1^ി8ിB 16ിം
'ാ',<െ= ¸ ?ം \െ$ം െ#ം എB
അG അ$ിCൊbെT.
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