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ോേ, ിേEാ! ǌാ* ിിിD;
|ിിെ }92) ീDം 9eിെ
QR2) എJാം K~ാെDം ഇ%ാി-ീ@
േJാ.

20
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]ഃIിD.

11

c<ി1ാേ%, dി ി* ; 8Oി%ിേ-ാ=1ാേ%,
േ ാeിെം െ-ം െ0ാJി 89ി!ി* ;
ിെ ിY ,ി:ോേJാ.
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ോെ ിം E(െ ാNം അ(
അ!-ി%ിDE(െ ാNം േ ,-ിെ
 ിാി .ം !2ിേ ാ െ=.

2

ഇ5ം അ ാ%Y8േ/ാ ിം; േtYം
n%ി58േ/ാ ിം േE. @r2ി
%Eി%ിDE 3ാംോെ െ Yം
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േ ,േ-D ീ1ി, അെ 8* െ ിmെ1
ിTം അെ ി* െ ിാെ9
ിTം ഇ5 ം; അ* U
ാ=ിി%ി1െ ാN അെ ]@ം ൊw ം
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ീോ* 1േ, േtാ<ി:Jി: ി2.െ
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ആ-ിി ഒ ഉ9Y 9െ 5
,ി-ീംാª%െ െDം.

19

െ¨ ാേ ,Vെ: CaിJാ- %Hം െ0ാ%ിB
അേ%ാ! െ0_ ാംേ(ാി ി¢ീം
P ാ_ീ ം എേ ാം ി@d|ിാി
3ി1ം െ0ം.

20

െ¨െ േ1ാ  ാ ാേ-Dം െ,േി
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