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ാാേ, അോീാ എെ- അSാി
ാr എെ- ിംRാJി, ഇിXം എ ീ
{ി&ി'േ1ാ?

25

അV ഇ െ അ9ി ാ%െ%3ം >ി ി&
iMCെ%3ം ആ0െ%3ം അjh,
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I[ോV ാാേ,  എ
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¤ിാേ*ാ; അോ0 എ_ െേ?cെ ീ
അ)ി3ം; അെ- െ ¢േJാെ>
Aാാ%Jിേ[X അX.

10

Aിെ ാീ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; ാീിെ- MJി, അെ
അ>6ംെP.

11

ാീ ിHാേ[ി, ാc ാ[ം ാ{Z
ം¥ം. അV െRേ¦ാി, ഏs
ം¥ം െbIേ[ി, F h§
ം¥ം ാr.

12
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ംാി6ാം എ LJ-േIL A)B.

19

അCെ LJ-േIL അോീാിേ1ി
Iേ[ാോV ാാിോ0 ംാി ാV അെഅ06, െ. ാാ എsേ  അെ%
എിേെ Eം െP െിംRാJി, ഇ2 ാാാി ഇി ാV
ൊ0 ി<; അ! അെ- [h|ാMh ഇ2.

20

ǌാV ിേ ാ0 ഒ2 െ)ി ാം അേAeിX;
എെ- അേAe Gി6%2Z എ അ!
A)B. ാാ അേ%ാ0: എെ- അേm,
ോി&ാ\ം; ǌാV ിെ- അേAe ©ി*
എ A)B.
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അേ ാ! അ% : KേംാJിാ
അLീIMിെ ിെ- േRാാ
അോീാി |ാാി' ൊ0േ6cം എ
A)B.

22

Iേ[ാോV ാാ െ- അmോ0:
KേംാJിാ അLീIMിെ
അോീാി േ1ി ോിX Z എ_?
ാ4െJ3ം അേ1ി ോി62ോ?
അV എെ- േേ*ാ; അം ോRിV
അLാWാിം െb3െ> V ോാLിം
േ1ി േ എ ഉJം A)B.
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4
31

ാാ അോ0 {ി&Z: അV
A)nZേAാെ[ ീ െ; അെ െ7ിെ6ാ
( ി&ി0; ോാL ാcം >ാെ ി ി
¢ം ീ ഇCെ എl, ിം എെAി|Jിl,ിം ീ6ി6%.

32

അെ- ¢Aാം േRാ അെ- [േ,
േ 2hം; ിHാേ[ിെോ9ിAിാ േിെ- V അേ¡,
െk3െ> ോ9ിAിാ േെWിെ- V
അാാ എ ിCെ െ 6ാ! ീി3ം ,
®cFG N 25/ാെ അV എെഅ ാ ാീ അ)ിാെ ാ!ൊN
െ7ിെ6ാ%Bേ*ാ.

33

അ2െ> ¢ം എേ Xം ോാLിെ-3ം
അെ- Sി3െ>3ം [േ, ഇിXം;
ാീിം അെ- SിXം «RJിം
ിംRാJിം േRാിl,ി
എേ Xം ാ9ാം ഉ1ാ(ം.

34

അCെ െേRാാ3െ> ാ െLാാ
െ അെ െ7ിെ6ാ; 2ിിെ[ അെീ7ി, അെ അ>6ംെP.

35

ാാ അ Aം െേRാാ3െ> ാ
െLാാെ ോ9ിAിാ6ി അLാWാി
Aം ാോ ോRിെ3ം ിി<.

36

Aിെ ാാ ആ%< Iിെിെ 2Jി
അോ0: ീ െbIേ[ി, ിX ഒ2 ീ0
AcിZ Aാhൊ!; അിെ>ി )െJം
േAാ2Z.

37

)Jി)Cി ിേxാV ോ0 >X ാ%ി, ീ
ിേ61ി2ം എ ീ&ാി
അ)ിBൊ!; ിെ- ¢ം ിെ- [േ,
േ ഇിXം എ {ി<.

38

Iിെി ാാിോ0: അZ *ാX;
ാാ ാാ {ി&ZേAാെ[ അ>ിV
െPൊGാം എ A)B. അCെ Iിെി
(െ)6ാ[ം െbIേ[ി, Aാh.

39

§ ം¥ം  ിnേ ാ! Iിെി3െ> N
അ>ി! ാ¯3െ> ാ ആ¯ീI എ
M°ാാിെ- അ06, ഔ>ിേ ാി; െഅ>ി! MJി, ഉെ1 IിെിX അ)ിി7ി.

ോാL േRാ3െ> >ാJി, ഔ>ിെ&
ാMAീJിെ- അ06, ി[X എ
Iേ[ാോV ാാി അ)ിി7ി. അേ ാ!
Iേ[ാോV െേRാാ3െ> ാ
െLാാെ അ<: ീ െ അെ
െ7ി6% എ {ി<.

40

അേ ാ! Iിെി എsേ  sെX ോ ി'
)െ ' അ>ിെ% അേ45ി ാV MJി,
ആ¯ീIിെ- അ06, േAാി; അCെ Iിെി
െ അ>ിെ% MJി,ി ൊN .

41

Iിെി െbIേ[ം ി' MJി, േAാി
>Cി എ Iേ[ാോ അ)ിി7ി.

െLാാ െേRാ3െ> >ാJി, െ: ീ
)hി എ ാാ {ിX എ
അോ0 A)B. ഇ*; ǌാV ഇിെ> െ
ിXം എ അV A)B. െLാാ െ:
ോാL ഇCെ A)3; ഇCെ അV
എേ ാ0 ഉJം A)B എ ാാിെ
േLാ9ി ി<.

42

അേ ാ! ാാ ആ%< Iിെിെ 2Jി
അോ0: ീ )Jി)Cി എിെ>െlി\ം
േAാ( ാ%ി, ിേ61ി2െ ീ&ാി
അ)ിBൊ! എ ǌാV ിെ െ6ാN
േRാാാJി, ം െ?ി<
ാeീി63ം ǌാV േ7 ാX *െ ീ
എേ ാ0 A)3ം െ^ി*ോ?

അോീാ ഈ ാം ോി&Z െീാIJി ാി7െ*lി, ൈം 6ം
അ9ിം എേ ാ0 െ?െ7;
ആാ, എെ ¨ിെ 0Jി`ം എെ
എെ- അ ാ ാീിെ- ിംRാJി,
ഇ2Jി െ- ാªാdാം എിX ഒ2 «Rം
Acി`ാ േRാാc, ഇ േ
അോീാ ിേ6cം എ Iേ[ാോV
ാാ {ി< േRാാJി, ം െP.
Aിെ Iേ[ാോV ാാ െേRാാ3െ>
ാ െLാാെ അ<; അV അെ
െ7ിെ6ാ%B.
അLാWാ ോRിോ0 ാാ: ീ
അാേWാJിെ[ ിെ- /ിിേ[X
െAാൊ!; ീ cോMാ(; എlി\ം ീ
എെ- അ ാ ാീിെ- F#ാെ Jാാ
േRാ3െ> െA7ം ¬ ZൊNം എെഅ V അ`|ി& [zCെ%3ം ീ െ>
അ`|ി&ZൊNം ǌാV ഇ ിെ
ൊ ി* എ A)B.
ഇCെ േRാ Iീേ[ാി,െ< ഏ[ി3െ>
(0ംLെJX)ി< അ2%ിെ&^ Jി
ിJിേ1ി Iേ[ാോV അLാWാിെ
േRാ3െ> െAൗോRിJി,ി
ീ6ി6%B.
ഈ Jാം ോാLി എJിേ ാ% -ോാL അLIാേ[ാിെ- Aeം േ
ി2 ിെ*lി\ം അോീാിെ- Aeം േ
ി2--അV േRാ3െ> >ാJി,
ഔ>ിെ& ാMAീJിെ- ൊെ% Aി>ി<.
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അCെിിെ6 ീ േRാ3െ> ആc3ം ǌാV
ിേ ാ0 {ി& {3ം dാcി6ാെ ഇ2 Z
എ_ എ ോി<.

44

Aിെ ാാ Iിെിോ0: ീ എെ- അ ാ
ാീിോ0 െ^Zം ിX ഔm3GZം ആ
ോ5ൊെ63ം ീ അ)ി3േ*ാ; േRാ
ിെ- ോ5ം ിെ- [േ, േ 2hം.

േ ം

5
9

ആാ, ®cം ോ5ം ിി&)ിB ിെJി ാAാ[ം ൊV
ിേFേGാ2 ം എിX േcേ;
അZ>ാെ ിെ- ഈ [ി Jി
ാAാ[ം ൊV ആXം  ി3ം.

10

Iേ[ാോV ഈ ാം ോി&Z Jാി
dാാി.

45

എ ാ, Iേ[ാോV ാാ അ
◌QRി6െ 7`ം ാീിെ- ിംRാം
േRാ3െ> F#ാെ എേ Xം
¨ിാിിXം എ A)nി'

11

ൈം അോ0 അ2%ിെ&^Z എെS ാ[ : ീ
ീാ3ോ #േJാ I¶ംRാോ ഒം
അേAeി6ാെ ാAാ[JിG ിേം
എ ഈ ാം ാം അേAeി&ZൊN

46

ാാ െേRാാ3െ> V െLാാോ0
{ി<; അV െ അെ െ7ിെ6ാ.
അCെ ാ4ം Iേ[ാോെ- ?ി, ¨ിാി.

12

ǌാV ിെ- അേAedാം െ^ിിX;
ാം ിേFേGാ2 ം ǌാV ിX
 ിിX; ിX ാV ിX F
ഉ1ാി7ി*; ിX ാV ിെ-േI5ം
ഉ1ാ3ം ഇ*.

അSം Iേ[ാോV ിHീംാാാ
±)ോോ0 ംL²ം>ി, ±)ോെ- െ%
ിാRം െP; െ- അ3ം േRാ3െ>
ആ[ം െbIേ[ി ¬ം ി\ം AcിZ
ീ2ോ%ം അെ% ാീിെ- MJി,
ൊN Aാ ി<.

13

ഇി )െ, ീ അേAeി6ാJാ #hം
R4ം െ> ǌാV ിX  ിിX; ിെആ3·ാ[െJാെ63ം ാാ6/ാി, ഒ2J`ം
ിX ാി*.

14

ിെ- അ ാ ാീ > ZേAാെ[ ീ എെ7Cം {ം dാcി< എെ-  ി%ി,
> ാ, ǌാV ിX ീാ3ം 2ം.

15

Iേ[ാോV ഉ)6ം ഉc േ ാ! അZ 4Aം
എ N. Aിെ അV െbIേ[ിേ[X
>Cി േRാ3െ> ിെA7JിെF#ാെി േRാാMC!  ി<
ാ9ാാMCം അ ി< െ[./ാXം◌ം ി2  ി<.

16

അSം േIാാ N ¸ീ! ാാിെഅ06,  അെ- F#ാെ ി.

17

അി, ഒ2Jി A)nZ: ാെ, അ>ി`ം,
ഇം ഒ2 ീ7ി, AാXം; ǌC! AാXം
ീ7ി,െ< ǌാV ഒ2 (nിെ dി<.

18

ǌാV dി&ിെ- § ാം ിം ഇം
dി<; ǌC! ഒ ി&ാി2; ǌC!
NേAാ2ം ഒ ിെ ആ ീ7ി, yാ2ം
ǌCേ%ാ0െ> ഉ1ാി2 ി*.

19

എ ാ, ാി ഇ! െ- െ- േ,
ി>േAാZൊN അV ി< േAാി.

20

അ! അാി എsേ , അ>ിV ഉ)
ം, അ>ിെ- അിെി അ>ിെ- െ
എ0h അെ> AെG6\ം അെ> ി&
െ അ>ിെ- AെG6\ം ി>Jി.

1

2

എ ാ, ആ ാ[ംെ േRാ3െ> ാJി
ഒ2 ആ[ം Acിാെ ഇ2 ZൊN ം
ാMിി%ി,െ< ാMം  ി<േAാ.

3

Iേ[ാോV േRാെ േ³Rി<, െ- അ ാ
ാീിെ- 7Cെ% അ`ി<> എlി\ം
അV ാMിി%ി,െ< ാMം  ി63ം ´Aം
ാ'3ം െP.

4

ാാ MിെLോി, ാMം  ി ാV േAാി;
അZ d9ാാMിിാി2; അി>െJ
ാMAീJിേ/, Iേ[ാോV ആിം
േRാാMം അ ി<.

5

6

MിെLോി,െ< േRാ ാിി,
Iേ[ാോ 4µJി, deാി; ിX
േN ം ോി<ൊ! എ ൈം
അ2%ിെ&P.
അി Iേ[ാോV A)nZ എെS ാ[ : എെഅ ാ ാീ എ ിെ- ാV
േJാ0ം ീിോ0ം Aാോ0ം
െ> ിെ- F#ാെ > ി ഒJം ീ
അ [ി A െP ഈ [ി A
അ ാി Aാ[ി63ം ഇGZേAാെ[ അെിംRാJി, ഇി ാV അ ഒ2 െ
[(3ം െ^ിിX.

7

എെ- ൈാ േRാേ, ീ അ>ിെ ഇേ ാ!
എെ- അ ാ ാീി Aം
ാാാ6ിിിX. ǌാോ ഒ2 Lാ[േ;
ാാി! >hാV എിX അ)ിി*.

21

ാിെ[ (nി F[ൊ0 ാV അ>ിV
എsേ yേ ാ! അZ ി&ിിX Z N;
െ%ി&ാേI5ം അ>ിV eി<ോ6ിാെ)
അZ അ>ിV dി& (n*.

8

ീ ിെn0JZം െA2 ംിിJം എം
cXം ഇ*ാJZാി [ിോ2
Rാാിാ ിെ- Jിെ- േ അ>ിV
ഇിX.

22

അി െy ¸ീ: അCെ*; ീ`GZ എെ(B; ി&Z ിെ- (B എ A)B.
ഇേ%ാ: ി&Z ിെ- (B; ീ`GZ എെ(B എ A)B. ഇCെ അ ാാിെF#ാെ mി, ാി<.
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അേ ാ! ാാ {ി&Z: ീ`GZ എെ(B, ി&Z ിെ- (B എ ഇ! A)3;
അCെ*, ി&Z ിെ- (B, ീ`GZ
എെ- (B എ േy! A)3.

24

ഒ2 ാ! ൊN2ിV എ ാാ {ി<.
അ ഒ2 ാ! ാ ി9ിി, ൊN.

25

അേ ാ! ാാ: ീ`G (nിെ 1ാി
Aി% Aാി ഒ2JിXം Aാി േy!Xം
ൊ0 ിV എ {ി<.

26

27

28
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ാം

ഉ>െ ീ`G (nിെ- അm െ(nിെX)ി< ഉ© hൊN ാാിോ0:
അേ?ാ! എെ- ാേ ീ`G (nിെ
ൊ*2േ; അിെ അ!X ൊ0hൊ!
ിV എ A)B. േyേ%ാ: എിXം േ1ാ,
ിXം േ1ാ; അിെ Aി%6െ7 എ
A)B.
അേ ാ! ാാ: ീ`G (nിെ ൊ*2Z;
അ!X ൊ0 ിV ; അ! േ അിെ- G
എ {ി<.
ാാ {ി& ി9ി ിHാേ, ഒെ63ം േ'.
ാAാ[ം ൊV ൈJിൊം
ാാിെ- ഉGി, ഉN എ N അെ
|െ '.

1

അCെ Iേ[ാോV ാാ എ*ാ
ിHാേ[ിം ാാാി.

2

അ1ാി2 d6/ാ ആെ ാ[ :
ാോ6ിെ- V അാ ോRിV .

3

IീI3െ> /ാാ എ[ീേRാെºം
അRീാം ാ6ാ; അRീിെ- V
െേRാIാ±ാJ »ി;

4

െേRാാ3െ> V െLാാ ോ9ിAി,
ാോXം അLാWാ2ം ോRി/ാ;

5

ാWാെ- ാ അാ ാ6ാ/ാ2െ>
േ9ാി; ാWാെ- ാ ാ¼ ോRി`ം
ാാിെ- േ³Rി`ാി2;

6

അRീIാ ാ«RിാV ; അ½3െ> െV
അോീാം ഊ ിേ[6ാ2െ> േ9ാി.

7

ാാിം ാ«RJിം േ|ാ AാC!
എJി<ൊ0 ാV Iേ[ാോ
ിHാേ[ിെ[ാെ63ം A»N ാ6ാ/ാ
ഉ1ാി2. അി, ഔോ2JV ആ1ി,
ഔോാേJX േ|ാAാC!
എJി<ൊ0Xം.

8

അ2െ> േAാിZ: എ¾ീം[ാ7ി, െLV k;

9

ാ6, Iാ,Lീം, േLJ-േIെI, ഏേ[ാV േLJ-RാാV എ ീ ¨[C%ി, െLV േെ6;

10

േ ം

6
11

ാ±J-ോ)ി, െLV -അLീാാL; അ
Iേ[ാോെ- %ാ ാ±J |ാാി2;

12

അRീിെ- ാ Lാ3െ> ഇ> ാാXം
െMിേ£ാം ാെWാ ിെ ിHാേ[ി
ാെ േLJ-െIാV F, ആേL[ െേRാ[ാെ3ം ൊ ൊിെഅ)ംെ3FG േLJ-െIാV Fs`ം
ആി2;

13

Mിെ[ാിെ[ ാോJി, െLV -േMെL;
അെ- ഇ> െÀ3െ> ാ ാീി
Mിെ[ാി\G A7cCം ി\ം
െേ#ാ>ാ#\ം ഉG അjAZ [ി A7cC!
ഉ!െ 7 LാIാിെ[ അേTാL േIം
ആി2,

14

Rീി, ഇേ£ാിെ- V അRീാാL;

15

Áാ[ിി, അRീാ; അV Iേ[ാോെ%ാ LാെIJിെ |ാാി AിQRി<;

16

ആേIി\ം െLാേ[ാJി\ം kIി3െ> V
Lാാ;

17

ിാ¯ാി, AാbRിെ- ാ
െേRാIാ±ാJ;

18

െLാീി, ഏ[3െ> ാ Iിെി;
അോ ാാാ ീേRാെ-3ം

19

LാIാV ാാാ ഔMിെ-3ം ാാി2
Mിെ[ േIh kിെ- V േMെL; ആ
േIh ഒ2 ാ6ാV ാേ ഉ1ാി2©.

20

െk3ം ിHാേ\ം >,6ിെ[ c,
േAാെ[ അം¯ാി2; അ ി3ം
(>ി63ം േSാ5ി63ം െP േAാ.

21

ിF, െ±[ിേIംെ3ം ിHീിെഅിെ3ം ഉG [ാCെ%3ം
Iേ[ാോV ാr; അ  ം ൊN
Iേ[ാോെ അെ- ീASം േി<.

22

Iേ[ാോെ- ിെ&[ ിം ഒ ി F Z
A) േി ാം അjAZ A) ാ9ാcാം

23

ാV , ഇ%ാV , %ാ, zി2Jി Aeി!
എ ി >ാെ >ി ി& Ah ാ%3ം േ&,
)െJ ഇ2AZ ാ%3ം Âj ആ0ം ആി2.

24

ിX ഇ6െ ിÃR F, Mാെ3G
[േIെJ3ം ിX ഇ6െ3G
[ാാ6/ാെ3ം അV ാr. ¬FG
ി6ി, ഒെ63ം അ ാ9ാം ഉ1ാി2.

25

Iേ[ാോെ- ാ[െJാെ63ം െk3ം
ിHാേ\ം ാV F, േL-േILെ3ം
ഔോ2JV ാSാെ- FSിിGി3െ> ീ ി\ം
അJിeJിV ീ ി\ം ി|ം ി<.

26

Iേ[ാോ െ- WC!X ാ{ിാിം
(ി[ാം ASീാിം (ിേ&2ം
ഉ1ാി2.

അ2േ¿ാJി, െLV -േRെ; ോേ¯ാം
േRെ±േIം Fs`ം അെ- ഇ> ആി2;
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ാ6ാ/ാ ഔോ2JV ഔോ ാേJX
Iേ[ാോV ാാിെ- ASിേ|ാJി 0
എ*ാXം◌ം േN േ|ാAാC!
()>ാെ എJി<ൊ0Xം.

28

അ (ി!Xം ZMC!Xം േN
ം ോ\ം ാSാെ- F)dാം അV
ഇിX ¨[C%ി, എJി<ൊ0Xം.

29

ൈം Iേ[ാോ ഏyം %െ
ാം
¤ി3ം >,6ിെ[ c,േAാെ[
ിIാ[3ം ൊ0h.

30

[= ിM4ാിെ>3ം
ാെJ6ാം
ിHീ2െ> [
ാെJ6ാം
Iേ[ാോൊം ോി2.

31

[`5െ6ാം എHാRാ ഏWാV ,
ാേRാ[ിെ- /ാാ േRാV , ,േ6ാ[ ,
£ എ ിെ6ാം അV
ാിാി2;
അെ- ീJി ¬FG [ാി%ി\ം
A.

32

അV §ാിം ÄIാം A)B; അെMീC! ആിJÅ ആി2.

33

െ[Lാോിെ[ ോ2F, ¬ിേ/,
Fെ%X ഈോെ3G eാിെ%X)ി<ം
iMം, Aeി, ഇ ാി, ¥ം എ ിെX)ി<ം
അV dാി<.

34

Iേ[ാോൊെJ yി േ7
[Aാ[/ാ2െ>3ം അ06, ി
ാാാി6ാാ A[2ം അൊം
േ! ാV .

1

Iേ[ാോെ അെ- അ  Aം ാാാി'
അ|ിേ5ം െP എ ോാാാ Rീാം
േ7ി' ./ാെ അെ- അ06, അ<. Rീാം
എ*ാേÆാsം ാീിെ- േ³Rിാി2.

േ ം

7
6

ആാ, െ[Lാോി,ി എി6ാി
ോ2ം F)ി ാV { ൊ0േ6cം; എെേ[6ാ ിെ- േ[6ാോ0െ>
ഉ1ാിിXം; ിെ- േ[6ാXം◌ം ീ A)3
[ി ǌാV എJി< ാം; ീോെേ ാെ[
ം F)ി ാV AിFG ǌCെ> ഇ>ി,
ആ2ം ഇ* എ ീ അ)ി3േ*ാ.

7

Rീാം Iേ[ാോെ- ാX േ7േ ാ! ഏyം
േSാ5ി<: ഈ RാെJ ാsാV ാീി
ാFേGാ2 െ ൊ0J േRാ ഇ
ാÉെ 0ാ)ാെ7 എ A)B.

8

Rീാം Iേ[ാോെ- അ06, ആ%< A)ി&Z
എെS ാ[ : ീ A)n&  ǌാV േ';
ോ2ിെ-3ം %Jിെ-3ം ാJി,
ീ ഇÊി&Z ഒെ63ം ǌാV െ?ാം.

9

എെ- േ[6ാ െ[Lാോി,ി >[ിേ[X
അെ ഇ)6ിേI5ം ǌാV Cാ>ം െ7ി< ീ
A)3 ¨[േJX >,  ിാി എJി<
െ7 ി ി<ാം; ീ ഏാേCcം; എ ാ,
എെ- «RJി ആRാം എJി<2
ാJി, ീ എെ- ഇzം ിJിേ6cം.

10

അCെ Rീാം Iേ[ാോ ോ2ം
%ം അെ- ഇzംേAാെ[ ഒെ63ം
ൊ0h േAാ.

11

Iേ[ാോV Rീാിെ- «RJിേ[X
ആRാംെX ഇ2Aിാിം A) ോം
ഇ2AZ A) ഇ>ിെ&0J എ3ം ൊ0h;
ഇCെ Iേ[ാോV Rീാി ആNോjം
ൊ0Xം.
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േRാ Iേ[ാോോ0 അ2%ിെ&^ZേAാെ[
അ
ാം ,ി; RീാFം Iേ[ാോ`ം
mി, ാ9ാാി2; അ ഇ22ം
mി, ഉ>#>ി3ം െP.
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Iേ[ാോV ാാ ിHാേ[ി,ിെ ാെ63ം
ഊ ിേ[6ാെ ിിെ70h; ഊ ി
േ[6ാ F ിാിംേAാി2.

2

Iേ[ാോV Rീാിെ- അ06, ആ%<
A)ി&Z എെS ാ[ :
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3

എെ- അ ാ ാീിെ- I¶6െ% േRാ
അെ- ാ,6ീ ാXംെ ¬FG 3ം
േRZാി െ- ൈാ േRാ3െ>
ാJി ഒ2 ആ[ം AcിാV അ
 ിnി* എ ീ അ)ി3േ*ാ.

അV അെ ാംോjം AിാിംേA
ീം ാ)ി ാ)ി െ[Lാോിേ[X അ<; അ
ഒ2 ാം െ[Lാോി\ം Nാം ീ7ി\ം
ആി2; അോീാം ഊ ിേ[6ാXം
േ9ാി ആി2.

15

േ[ െ െJ |ി< േ[ >h
§ാിJിFËj d9ാാ6ാ/ാൊ ിെ

16

Iേ[ാോ എsAിാിം ¬'ാ2ം [ി,
എÌAിാിം െ'ാ2ം ഉ1ാി2.

17

ആ[Jി െJി ൊN അ>ി¨ാം
ഇ0ാV അ ാ{dാം ിേI5െ 7
[ി െ7ി.

18

Iേ[ാോെ- Iി{ിം, Rീാിെ- Iി{ിം
െMLാ[2ം ആ[ cി6ാി ം ം
െJി ഒ26ി.

4

5

എ ാ, ഇേ ാ! ഒ2 dിോMിോ ിÇോ
ഇ*; എെ- ൈാ േRാ ¬ം എിX
4¨ ÈിിിX.
ആാ, ഇാ, ǌാV ിX Aം ിെിംRാJി, ഇ2h ിെ- V എൊJി ഒ2 ആ[ം Acി3െ േRാ
എെ- അ ാ ാീിോ0 അ2%ിെ&^Z
േAാെ[ എെ- ൈാ േRാ3െ> ാJി
ഒ2 ആ[ം AcിാV ǌാV ിാിX.
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ിHാേ,6! ിHീംേIhി
)െ 7ിെ- ാÂെyÌAാം ം¥Jി,
ിHാേ[ി, Iേ[ാോെ- ാÍ3െ> ാ[ാം
ആ1ി, 1ാം ാാ ീ ാJി, അV
േRാ3െ> ആ[ം AcിാV Z>Cി.
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F ം ഉം ഉGാി2
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ആ[ാ EിJിെ- F¯ÎAം
ആ[ീിX ഒJം ഇ2AZ F ം ീ%ം
ആ[Jിെ- FV Ih Ah F ം ീി3ം
ഉGാി2.

4

അV ആ[Jി ാ[ം ഇc6ി
ി%ിാി\െ%3ം ഉ1ാ6ി.

5

Eിം അSmEിം >ി ആ[Jിെ¬ിോ0 േh ¬ം '7ാി )ാCം
AcിZ അി, ¬ം അ)ം ഉ1ാ6ി.

6

ാ െJ )ാം അÅ F ം 0ി[േJZ ആj
F ം § ാേJZ ഏs F ം
ീി3Gാി2; Z[ാC!
ആ[|ിJി%ി, അh െ*ാിി ാV
അV ആ[Jിെ- ¬ം )െ M%ം AcിZ.

7

െ'( ിി,െ< േ ()ീJ ൊN
ആ[ം Acിിാ, അZ Acി3 h
¬yി, s F[ാ ാൊ2 ഇ
ി#ാ39Jിെ-3ം ഒ& ആ[Jിl, േ!
ാി*ാി2.

8

9

ാ െJ )ാJിെ- ാി, ആ[Jിെ[h|ാMh ആി2; ¬ ,ോcിി,െ>
0ിെ[ )ാJിേ[Xം 0ി[േJി,
ി § ാെJ )ാJിേ[Xം )ാം.

15

അV ആ[Jിെ- ¬ അെJIം
ോ2 [ൊN AcിZ; ഇCെ അ
ആ[Jിെ- ി[ംF, <െ അെJ Iം
ംൊN ിെ)<; ആ[Jിെ- ി[ം
% [ൊN %ി'.

16

ആ[Jിെ- AിV Iം ഇ2AZ F ം ീ%Jി,
ി[ംF, ഉJം െ ോ2 [ൊN
AcിZ: ഇCൊ( അSmEിാ
അിി:¨[Jിെ- ഉ!Iം AcിZ.

17

അSmEിJിെ- FV |ാMhG Eിാ
ആ[Jി ാ{Z F ം ി%F1ാി2.

18

ആ[Jിെ- അെJ ¬ിേ/,
ോ2ൊNG (ിsം ി>
ÏCം
ൊhAcിാി2; എ*ാം
ോ2ൊ1ാി2;  അേI5ം
ാാ`1ാി2 ി*.

19

ആ[Jിെ- അh േRാ3െ> ിെA7ം
െേ61ി അV ഒ2 അSmEിം െ<.

20

അSmEിJിെ- അം ഇ2AZ F ം ീ%ം
ഇ2AZ F ം ീി3ം ഇ2AZ F ം ഉം
ഉGാി2; അV അZ lംൊN
െAാിB; ോ2ംൊNG ´AAീം
െAാിB.

21

ആ[Jിെ- അം Iേ[ാോV lംൊN
െAാിB; അSmEിJിെ- FV Ih
ി[CJി, െAാV C[ ൊJി അS
mEിം െAാൊN െAാിB.

22

അCെ അV ആ[ം ആ[ം
െAാൊN െAാിB; അSmEിJിG
Aീം Fs`ം െAാൊN െAാിB.

23

അSmEിJി, അV ഒ[ിംൊN Ah
F ം ഉFG N െb¤െ%3ം ഉ1ാ6ി.

24

ഒ2 െbLിെ- ഒ2 ി)( അÅ F ം,
െbLിെ- െy ി)( അÅ F ം; ഇCെ ഒ2
ി)ിെ- അyം F, െy ി)ിെ- അyംെ
Ah F ം.

25

െy െbLിം Ah F ം; െbL 1ിം
അ%ം ആി3ം ഒ േ .

26

ഒ2 െbLിെ- ഉം Ah F ം; െy
െbLിം അCെ േ .

27

അV െb¤െ% അSാ[Jിെ- 0ി,
ിJി; െb¤െ> ി)( ി> ി2;
ഒ ിെ- ി)( ഒ2 ¬ോ0ം േyിെ- ി)( േy
¬ോ0ം ൊ7ി2. ആ[Jിെ- 0ി,
അ3െ> ി)( ഒേ ാെ>ാ ൊ7ി2.

28

െb¤െ%3ം അV െAാൊN െAാിB.

29

അSാ[ം LRിാ[ാ ആ[Jിെ¬2%ിെ[*ാം ¬ം െbL, ഈS , ി>
Ïം എ ി3െ> bAം ൊJി ഉ1ാ6ി.

30

അSാ[ം LRിാ[ാ ആ[Jിെ%ം അV െAാൊN െAാിB.

അCെ അV ആ[ം AcിZീh;
ോ2h[ാCം ോ2 [3ംൊN
ആ[Jി &ി'.

10

ആ[Jിെ- ¬FG '! അ?Å F ം
ഉJി, അV AcിZ ോ2h[ാC!
ൊN ആ[േJാ0 ഇെc<.

11

Iേ[ാോ േRാ3െ> അ2% ാ0
ഉ1ാെെS ാ[ :

12

ീ Acി3 ഈ ആ[ം ഉ1േ*ാ; ീ എെ7Cെ% ആി< എെ- ി9ിെ% അ`ി<
എെ- {െ%ാെ63ം dാcി< > ാ,
ǌാV ിെ- അ ാ ാീിോ0 അ2%ിെ&^
ം ി ി, ിJിXം.

13

ǌാV ിHാേ,6െ> േ ിXം; എൊ ിHാേ[ിെ ഉേAeി6ി*.

14

േ ം

8

അCെ Iേ[ാോV ആ[ം AcിZീh.
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അV അSmEിJിെ- ാി[ി
ഒ[ിംൊN ( ഉ1ാ6ി; ()#>ി3ം
7%6ാ\ം ¬ിെ- അÐി, ഒ2 അംIാി2.

32

ഒ[ി ം ൊNG ( 1ി\ം െbL,
ഈS , ി>
Ïം എ ി3െ> bAC!
ൊJി െAാ െAാിB; െb¤%ി\ം
ഈS %ി\ം െAാ െAാിB

33
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ാം

അ=ം േ അV EിJിെ- ാി[ിം
ഒ[ിംൊN 7% ഉ1ാ6ി; അZ ¬ിൊ[ി, ഒംIാി2.

34

അിെ- ( Nം %ംൊ1ാി2.
ഒ2 ി N >Aാ%ി3ം െy ി
N >Aാ%ി3ം ഉ1ാി2.

35

അV അി, െbL, ഈS , ി>
Ïം എ ി3െ> bACെ% ൊJി
bACെ>േ, െAാ െAാിB.

36

അV അെJ dാാം െJി ൊN
§ ി3ം ോ2ൊN ഒ2 ി3ാി'
AcിZ.

37

ാ[ാം ആN ീ ാJി, േRാ3െ>
ആ[Jി അ>ി¨ാം ഇ03ം Aിൊ ാം
ആN എ7ാം ാാ ¼, ാJി, ആ[ം
അിെ- [|ാMCാി അിൊdാൊെ63ം AcിZീXം3ം
െP. അCെ അV ഏ ാNൊN അZ
AcിZീh.

േ ം

9
9

ഇ ഒെ63ം അ>ി¨ാം F,
ഉJ6െ3ം )െJ [ി dാാംെ3ം
ോി െ7ി അം )ം ഈ&ാ!ൊN
അjെJ0JിേI5െ 7 ൊN ആി2.

10

അ>ി¨ാം Ah F ം എ' F FG
ിേI5െ 7 [ി ൊN ആി2.

11

േ,Acി ോി െ7ി ിേI5െ 7
ൊNം ോ2ൊNം ആി2.

12

േRാ3െ> ആ[Jിെ- അെJ
dാാJിം ആ[Jിെ- ÎAJിം
ഉ1ാി2 Z േAാെ[ [ി dാാJിെ- ¬ം
§ ി െJി ം ഒ2 ി ോ2ം
ഉ1ാി2.

13

Iേ[ാോV ാാ ോി,ി Rീാം
എെ ാ2െ 2Jി.

14

അV Áാ[ിേMാJി, ഒ2 ി93െ> V
ആി2; അെ- അ ോ ോ?ാ ഒ2
§Iാിേ: അV ാÓംൊN [ി9
Acി3ം ൊV 6ം
ാം ¤ി3ം
ാം ഉGാി2. അV
Iേ[ാോV ാാിെ- അ06, , അV
{ി& Acി ഒെ63ം ീh.

15

അ N ാÓം|ം ഉ1ാ6ി; ഔോ ി
Aിെ' F ം ഉം A»NF ം ¬y%ം
ഉ1ാി2.

16

ം|Cെ> െ[6, െ ാV അV
ാÓംൊN N േAാി ാh1ാ6ി;
േAാി ഔോം അ?Å F ം
ഉFGാി2.

1

Iേ[ാോV െ- അ AിÑ ആNൊN
AcിZ അ cി Fs`ം ീh.

17

2

അV െ[LാോV «Rം AcിZ; അി
Âj F ം ീ%ം അ#Z F ം ീി3ം F Z F ം
ഉം ഉ1ാി2; ോ2ൊNG § ി
Òcിേ/, ോ2 ഉJംെ< AcിZ.

ം|Cെ> െ[6െ[ േAാിെX
[േAാെ[3G ിി cി3ം ാ[3ം
ഉ1ാി2. േAാി ഔോ ിം ഇCെ
ഏേ s1ാി2.

18

3

ഔോ ിി, AിÅ Òrീം ാ{JÅ
Òcിേ/, Z[ാം െ< ോ2 [ൊN
7ി'.

4

§ ി ി%ിാി, ഉ1ാി2; § ിി\ം
അ േXംേെ ആി2.

അCെ അV ം|Cെ% ഉ1ാ6ി; അ3െ>
െ[6\G േAാി §>J6ം ഒ2
േAാി3െ> [ cിX ീെ N ി
ാ% ം ഉ1ാ6ി; െy േAാിെXം അV
അCെ േ ഉ1ാ6ി.

19

ാി\ം 7%3ം എ*ാം Zം ി%ിാി,
§ ിാി േXംേെ3ം ആി2.

ÎAJി\G ം|Cെ> െ[6െ[ േAാി
ാÔിെ- ആിി, ാ\ F ം ആി2.

20

N ം|Jിെ-3ം െ[6, േAാി
ഉ1ാി2. ഒ2 േAാിെX [ cി6ിെ
(ം|േJാ0 േ ¬ം ിിാി ഇ2Âj
ാ% ം ഉ1ാി2; െy േAാിെXം
അCെ െ .

21

അV ം|Cെ% EിJിെ- ÎAാി,
6, ിjJി; അV [െJ ം|ം ിjJി
അി ാ¯ീV എം ഇ>െJ ം|ം ിjJി
അി േLാ എം േAി'.

22

ം|Cെ> അQം ാÔിെ- ആി,
ആി2; ഇCെ ം|Cെ> Acി ീ.

5

6

അV അ#Z F ം ീ%ം F Z F ം ീി3ം
ഉG ഒ2 ം|ÎAം അിെ- FV Ih
Òrം ഉm >ി3ാി ഒ2 F¯ം ഉ1ാ6ി.

7

ാം ി9ിേ61ി ആ¨ാÎAാി'
ഒ2 ിംRാÎAം AcിZ: അി
ആ[ം ോ2 [ൊN അ>ിJ7ി'.

8

ഇിെ- AcിേAാെ[ േ അV
ÎAJി )ം െy dാാJി, അV
ിX ി ാ`G അ AcിZ; Iേ[ാോV
AിQRി&ി2 ±)ോെ- !Xം അV
ഈ ÎAംേAാെ[3G ഒ2 അ AcിZ.
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23

അV ഒ2 >, ാh1ാ6ി; അZ
Jാാാി2; അി േ6ാ0  Ah
F ം ഉം അÅ F ം ¬ം F ZF ം Â[%ം
ഉ1ാി2.

36

അിെ- ാെ> '%ി\ം X%ി\ം
അി, ഇ>ം ഉ1ാി2 ZേAാെ[ അV
െbL, ിംRം ഈS  എ ി3െ> bAം
¬ം ോc cിോ0െ> ൊJി.

24

അിെ- 6ി ാെ , )h, F ം ഒ ി Ah
(ി  ീം >[ി ¬ം ഉ1ാി2; അZ
ാJേ ാ! െ (ിsം Nിാി ാ
Jി2.

37

ഇCെ അV Aീം Ahം ീh; അേX
ഒെ63ം ാം cXം Aിാcം ഒ2േAാെ[
ആി2.

38

25

അZ A»N ാ%3െ> )h െ&ി2;
അി, § >േ6ാ'ം, § A>ിnാേ)ാ'ം,
§ െേ6ാ'ം, § ി േ6ാ'ം ിിnി2;
>, അ3െ> )h െ&ി2; അ3െ>
Õz|ാMം ഒെ63ം അേJാ' ആി2.

അV ാÓംൊN Ah ൊ7ി3ം ഉ1ാ6ി;
ഔോ ൊ7ിി, ാ{Z LJ െGം ൊ©ം;
ഔോ ൊ7ി  ാ\ F ം. Ah AീJി,
ഔോ ിേ/, ഔോ ൊ7ി െ<.

39

അV അÅ Aീം ആ[Jിെ- [h |ാMhം
അÅ Aീം ആ[Jിെ- ഇ>h|ാMhം െ<;
>േ[ാ അV ആ[Jിെ- [h |ാMh
െXി 6ാി െ<.

40

Aിെ Rീാം [Cം 'Cം [ICം
ഉ1ാ6ി; അCെ Rീാം േRാ3െ>
ആ[ം Iേ[ാോV ാാി േ1ി െ^
Acിെ%ാെ63ം ീh.

41

N ം|ം, N ം|Jിെ-3ം െ[6\G
േMാ%ാാാ N േAാി, ം|Cെ>
െ[6\G േAാിെ> N േMാ%ം §0ാV
N [ cി,

26

അിെ- ം ാ[ം®[ം; അിെ- 
AാAാJിെ- േAാെ[ ാÔിെആിി, ആി2. അി, 1ാിം LJ
െGം ൊ©ം.

27

അV ാÓംൊN Ah Aീം ഉ1ാ6ി; ഔോ
AീJി ാ\ F ം ീ%ം ാ\ F ം ീി3ം
§ F ം ഉം ഉ1ാി2.

28

AീCെ> Acി എCെെ ാ[ : അ
7 [ ഉ1ാി2; 7 [ 7C%ി,
ആി2.

29

7C%ി, ഇ7ി2 A[േ, ിംRCം
ാ%ം െb¤ം ഉ1ാി2; 7C%ി,
അ=ം ിംRC!Xം ാ%!Xം ീെ3ം
ാെ 3ം ോcAcി3ം ഉ1ാി2.

42

ം|Cെ> െ[6\G േAാിെ> N
േMാ%ം §0 ഔോ [ cിി\ം ഈNി
ാ% ാി N [ cിി\ംെ> ാÂj
ാ% ം,

30

ഔോ AീJിം ാÓം ൊNG  ാ\
ം ാÓംൊNG അ<Nം
ഉ1ാി2; അിെ- ാ\ ോcി\ം ാ\!
ഉ1ാി2. ൊ7ി3െ> ീെ ാ,
ഔോ ിം )Ih ോc cിോ0>ി
ാJി2.

43

Ah Aീം, AീC%ിേ/\G Ah ൊ7ി,

44

ഒ2 >[ , >[ിെ- ീെ 3G A»N ാ%,

45

[C% , 'C% , [IC! എ ി േ .
േRാ3െ> ആ[ം  Iേ[ാോV ാാി
േ1ി Rീാം ഉ1ാ6ി ഈ
ഉAcCെ%ാെ63ം ി`6ി
ാÓംൊ1ാി2.

46

ോ£ാV ിി, Oേ6ാJിം
ാെWാം േ %ിwG ി[hെ<
ാാ അെ ാ ി<.

31

അിെ- ാ 77ി അhം േേ[ാ'ം ഒ2
F ം ഉFGZം ആി2; അിെ- ാ
AീJിെ- AcിേAാെ[3ം ഒ  F ം
JJി\ം ആി2; അിെ- ാX
ൊhAcി31ാി2; അിെ- 7 [
Jാാ*, Zം ആി2.

32

ം ാ\ം 7Cെ> ീsം Cെ>
അ<N! AീJി\ം ആി2. ഔോ
Jിെ- ഉം ഒ  F ം.

47

ഉAcC! അ9ി ആി2 ZൊN
Iേ[ാോV അൊം Ò6ിി*; ാÓJിെÒ6Jി ിÖി*ാി2.

33

Cെ> Acി WJിെ- AcിേAാെ[
ആി; അ3െ> അ&Nം 'ം
അ ിം ാ|ിം എ*ാം ാ Acി
ആി2.

48

Iേ[ാോV േRാ3െ> ആ[JിG
[ഉAcCം ഉ1ാ6ി; െAാV Aീം,
ാÍ ം െX െAാV േI,

49

അSmEിJിെ- F#ി, [h|ാMh അÅം
ഇ>h|ാMh അÅാി െAാൊNG
ി%N% , െAാൊNG ÏC% ,

50

ീAC% , c% , lം ൊNG
AാAാC% , ി% , [IC% , ി% ,
ീ&7ി% , അിAി:¨[ാ
അSാ[Jിെ- ാി\!Xം Eിാ
ആ[Jിെ- ാി\!Xം െAാൊNG
െ'! എ ി േ .

34

35

ഔോ AീJിെ- ാ\ ോcി\ം ാ\
ാ\1ാി2; ാ\! AീJി,ി േ
ഉG ആി2.
ഔോ AീJിെ-3ം െ[6, അ F ം
ഉFG %ം ഔോ AീJിെ-3ം േ[yh
അിെ- ാം അിെ- Xം അി,
ി േ ആി2.
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അCെ Iേ[ാോV ാാ േRാ3െ>
ആ[ം Acി എ*ാം ീh. Iേ[ാോV
െ- അ ാ ാീ ിേി&ി2 െGി3ം
െAാം ഉAcCം ൊN േRാ3െ>
ആ[Jിെ[ |ÎാJി,െ<.

1

Aിെ േRാ3െ> ിെA7ം ീോV എ
ാീിെ- MJി, ി ൊNേ1ി
Iേ[ാോV ിHാേ,§ /ാെ3ം ിHാേ,
6െ> Aി|C%ിെ[ d6/ാാ [
േMാd9ാിെ%3ം െbIേ[ി, Iേ[ാോV
ാാിെ- അ06, 7ി2Jി.

2

ിHാേ, 25/ാ ഒെ63ം ഏ ാംാാ
ഏWാീംാJിെ[ ഉ¥Jി, Iേ[ാോV
ാാിെ- അ06, >ി.

േ ം

11
14

Aിെ ിHാേ,| Fs`ം
ിൊ1ിിെ6 ാാ F¯ം ിി<
ിHാേ[ിെ- =|െ3ം അ`QRി<
A)nZ എെS ാ[ :

15

എെ- അ ാ ാീിോ0 ി2ാൊN
അ2%ിെ&^Z ൈ6ൊN ിJി&ിിX
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാ ാÉെ 7V .

16

എെ- ാ ിHാേ[ിെ ിHീി,ി
ൊN ാ!F, എെ- ാം
ഇിേ61ി ഒ2 ആ[ം AcിാV ǌാV
ിHാേ[ിെ- [േMാC%ി\ം ഒ2 A7cം
ിെn0Jി*; എ ാ, എെ- ാ
ിHാേ[ി dാിി ാV ǌാV ാീിെ
ിെn0h എ അV അ2%ിെ&P.

17

ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാ3െ>
ാJി ഒ2 ആ[ം Acിേcം എ എെഅ ാ ാീി ാ{ം ഉ1ാി2.

3

ിHാേ,§ /ാ ഒെ63ം  േ ാ!
ോRി/ാ േRാ3െ> െA7ം എ0h.

18

4

അ േRാ3െ> െA7ം ാMX>ാം
>ാJിെ[ ി:ഉAcCെ%ാെ63ം
ൊN; ോRി/ാ2ം േ[2േ
അെ ൊN Z.

എ ാ, േRാ എെ- അ ാ ാീിോ0:
എെ- ാJി ഒ2 ആ[ം Acിേcെ
ിX ാ{ം ഉ1ാേ*ാ; അCെ ാ{ം
ഉ1ാZ *Z.

19

എlി\ം ആ[ം Acിേ1Z ീ*, ിെ>ിdേIhി×ിX V േ എൊJി ആ[ം Acി3ം എ {ി<.

20

അCെ േRാ ാV അ2%ിെ&^ ം
ിJി&ിിX; േRാ ാªാം
െ^ZേAാെ[ എെ- അ ാ ാീി Aം
ǌാV എsേ  ിHാേ[ിെിംRാJി, ഇിX; ിHാേ[ിെൈാ േRാ3െ> ാJി ഒ2 ആ[ം
AcിിിX.

5

Iേ[ാോV ാാം അെ- അ06, >ി
ിHാേ,| ഒെ63ം അോ0െ>
െA7Jി F#ി, എം cXി*ാെ
അ9ി ആ0െ%3ം ാ%െ%3ം ാMം ി<.

6

ോRി/ാ േRാ3െ> ിെA7ം
അിെ- ¨[h, ആ[Jിെ[ അS
mEിJി, അിി:¨[h, െb¤െ>
ി)ിV ീെ ൊNെ െ<.

7

െb¤! െA7Jിെ- ¨[Jി ീെ
ി)( ിി< െA7െJ3ം അിെ- Nെ%3ം
§>ിി.

21

N! ീ1ിി6ാ, Nെ> അ)C!
അSmEിJിെ- F#ി\G ി:EിJി,
ി ാrം; എlി\ം )hി ാrി*;
അഇെ3ം അിെ> ഇിX.

േRാ pെ> Aിാ6/ാെ ിHീംേIh
ി ൊN േ ാ% , അോ0 െ^ ിം
ഇിX െA7Jി ǌാV അി, ഒ2 ¨[ം
ഒി6ിിിX.

22

അSം Iേ[ാോV േRാ3െ>
ാMAീJിV F#ി, ിHാേ[ിെ- 
=|3െ>3ം eh ിൊN
ആാIJിേ[X ൈ [Jി A)nZ
എെS ാ[ :

23

ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാേ, 
േJാെ> ിെ- F#ാെ >X ിൊ/ാ6ാി ിം 3ം Aാ[ിX
ിെ േ ാെ[ ീെ 4TJി\ം ാെ ിി\ം
ാൊ2 ൈം ഇ*.

24

ീ എെ- അ ാ ാീ എ ിെ- ാ
െ^ ാªാം Aാ[ി&ിിX; ി2ാൊN
അ2%ിെ&^Z ഇ ാrംേAാെ[ ൈ6ൊN
ിJി<ിിX.

8

9

ിHാേ,6! ിHീി,ി )െ 7േI5ം
േRാ അോ0 ിം െ^േ ാ! ോെI
േRാേLി, െ< അി, െ&ി2 N
{[*ാെ െA7Jി, െyാം
ഉ1ാി2 ി*;

10

ോRി/ാ ി:EിJി,ി
)െ 7േ ാ! േം േRാ3െ> ആ[Jി,
ി)B.

11

േRാ3െ> േ േRാ3െ> ആ[Jി,
ി)nി2 ZൊN േംിിJം :;5
െേ?1ി ി{ാV ോRി/ാXം
 ിnി*.

12

അേ ാ! Iേ[ാോV : ാV ി2%ി,
ിXെ േRാ അ2%ിെ&^ിിX;

13

എlി\ം ǌാV ിX ഒ2 ിാാ[ം, ിX
എേ Xം ി ാV ഒ2 ¨[ം, AcിിിX
എ A)B.
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12

ആാ, ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാേ,
ീ എെ- അ ാ ാീ എ ിെ- ാോ0:
ീ എെ- F#ാെ > ZേAാെ[ ിെ/ാ2ം എെ- F#ാെ >6J6ം
Cെ>  ി eി6ാം െ^ാ,
ിHാേ[ിെ- ിംRാJി, ഇി ാV
ിX ഒ2 25V എെ- F#ാെ
ഇ*ാെിി* എ അ2%ിെ&^ിിX Z
ിJിേ6cേ.
ഇേ ാ! ിHാേ[ിെ- ൈേ, എെ- അ ാ
ാീ എ ിെ- ാോ0 ീ അ2%ിെ&^
ം ഒh2ാ)ാെ7.
എ ാ, ൈം Wാാി ിി,
ിXോ? 4TJി\ം 4Tാ9ി4TJി\ം
ീ അ>ി*േ*ാ; Aിെ ǌാV
AcിിിX ഈ ആ[Jി, അ> Z
എCെ?

36

ീ 4TJി, േ' ിെ- ാ/ാ2െ>3ം ിൊ ിHാേ[ിെ-3ം AാAം eി<, അ:
>േ6N *  ി അെ ഉAേIി63ം
ിെ- Jി അാIാി ൊ0J ിെേIh  െA?ി63ം െേ?cേ.

37

േIh eാോ Rാാിോ െÌി,
ി5B, െ'6ി%ി, ZGV എ ിോ
ഉ1ാാ, അ2െ> I¶ അ2െ> A7cCG
േIh അെ ിോ9ി&ാ, * ാ9ിോ *
ീോ ഉ1ാാ, ാൊ2Jെlി\ം

38

ിെ- ാ ിHാേ, Fsെlി\ം *
dാ3ം ാ3ം  ി63ം ഔോ2JV
ാSാെ- :AീÙ അ)ിB ഈ
ആ[Jിlേ[X ൈ [h3ം െ^ാ,

39

ീ ിെ- ാ¨[ാ 4TJി, േ'
eി63ം

40

ǌCെ> Aിാ6/ാXം ീ ൊ0J േIh
അ ീി&ിിXം ാ[െJാെ63ം ിെ
|െ േ>1ി ീ ഔോ2Jെ- െJ
അ)ി3 ZേAാെ[ ഔാ2J അെ>േAാെ[ൊെ63ം െ^2േ%cേ; ീ
ാേ*ാ [`5 /ാ2െ>3ം െJ
അ)ി3 Z.

28

എlി\ം എെ- ൈാ േRാേ, അ>ിV
ഇ ി2F#ി,  ിX ി[ി%3ം dാ
3ം േ!േ61ി അ>ിെ- dാ
ിേ[Xം ാിേ[Xം ിിB
>ാeിേ6cേ.

29

അ>ിV ഈ ¨[hെ<  ിX dാ
േ!േ61ി ിെ- ാം ഉ1ാിിXെ
ീ അ2%ിെ&^ ¨[ാ ഈ ആ[Jിേ[X
ാം A\ം 6ÌAാJ2േ%cേ,

41

ഈ ¨[hെ< dാി ാിിX
അ>ിെ-3ം ിെ- ാ ിHാേ[ിെ-3ം
ാ േ!േ6cേ. ിെ- ാ¨[ാ
4TJി, േ!േ6cേ; േ' eിേ6cേ.

അ3*, ിെ- ാ 
◌ിHാേ[ി\G*ാJ ഒ2 അാി6ാV
ÚേIhി ിെ- ാം േRZാി ി3ം
--

42

അ ിെ- R4FG ാെJ3ം L[FG
െJ3ം ീ7ിിിX െ?3ം ()ി< േ!
X*ാ-- ഈ ആ[JിÛlേ[X ോ6ി dാ
ി63ം െ^ാ,

43

ീ ിെ- ാ¨[ാ 4TJി, േ',
ിിെ[ [ാിം ിെ- ാ
ിHാേ, എ േAാെ[ ിെ |െ 0ാ`ം
ǌാV AcിിിX ഈ ആ[Jി ിൊം ി%ി6െ 7ിിX എ QRി ാ`ം
ിെ- ാെJ അ)ിാ`ം 6ം
അാി6ാV ിേ ാ0 dാ
ിX ൊെ63ം ീ െPൊ0േ6cേ.

44

ീ ിെ- െJ അX  ിി, അ
Cെ> I¶ിോ0 3ം ൊV
)െ 0േ#ാ! ീ ിെn0J MJിേ[Xം
ിെ- ാJി ǌാV AcിിിX ഈ
ആ[Jിേ[Xം ിിB േRാോ0 dാ
ി&ാ,

45

ീ 4TJി, അ2െ> dാ3ം ാ3ം
േ' അXം ാം Aാ[ി<ൊ0േ6cേ.

46

അ ിേ ാ0 AാAം െ3ം--AാAം െ?ാJ
`5V ഇ*േ*ാ--ീ അോ0 ോAി< അെ
I¶ി ഏ{ി63ം അ അെ ÚേJാ
ീAേJാ ഉG I¶ിെ- േIേJX
Lാ6ി ൊNേAാ3ം െ^ാ,

30

31

ഒ2JV െ- 'ാോ0 (yം െ3ം അV
അെെ6ാN ം െ?ിേ61ി ാം
Jി െX3ം അV ഈ ആ[Jി,
ിെ- ാMAീJി F#ാെ  ം
െ3ം െ^ാ,

32

ീ 4TJി, േ' dJി<, Øzെ- >
അെ- [േ, 2Jി അെ Iിeി ാ`ം
ീിാെ- ീിX 6ം അ Èി
അെ ീീി ാ`ം അ>ിC!X ാം
Aാ[ി<േcേ.

33

ിെ- ാ ിHാേ, ിേ ാ0 AാAം
െിിJം അ I¶ിോ0 ോyി'
ിlേ[X ിിB ിെ- ാെJ
4ീി<ൊN ഈ ആ[Jി,െ< ിേ
dാി63ം ാി63ം െ^ാ,

34

35

ാ0

ീ 4TJി, േ' ിെ- ാ
ിHാേ[ിെ- AാAം eി< അ2െ>
Aിാ6/ാXം ൊ0J േIേJX അെ
>6ി2േJcേ.
അ ിേ ാ0 AാAം െൊN ആാIം
അ>B  െA?ാിിXേ#ാ! അ ഈ
¨[േJX ിിB dാി< ിെ- ാെJ
4ീി63ം ീ അെ ാÉിZൊN അ
Cെ> AാACെ% ി'ി3ം െ^ാ,
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47

അെ Aി>ി< ൊNേAാിിX േIhെ<
അ ഉc ംിിB, അെ Lാി
ൊNേAാ േIhെ<: ǌC! AാAം െP
അം Øz3ം dJി&ിിX എ
A)B

58

ാം അെ- എ*ാ ി%ി\ം >േ61ിം
അV pെ> Aിാ6/ാോ0 {ി& അെ{ം 7Cം ി9ിം dാcി<
>േ61ിം pെ> െJ lേ[X
ാ3ാ)ാ6െ7.

48

ിേ ാ0 ാി63ം അെ Aി>ി< ൊNേAാ
I¶6െ> േIhെ< അ 
േJാ0ം ോ0ംെ> ിlേ[X
ിിB, ീ അ2െ> Aിാ6/ാXം ൊ0J
േIേJX, ീ ിെn0J MJിlേ[Xം
ǌാV ിെ- ാJി AcിിിX ഈ
ആ[Jിlേ[Xം ോ6ി ിേ ാ0 dാ
ി63ം െ^ാ,

59

േRാ െ ൈം; െyാ2J`ി* എ
ിിെ[ [ ാിം അ)ിേ1ി

60

അV െ- ാം െ- ാ
ിHാേ[ിം അ  ആIFGZേAാെ[
ാം Aാ[ി<ൊ0 ാV 6ം ǌാV
േRാ3െ> F#ാെ ആേAeി&ിിX എെഈ C! ാം A\ം pെ> ൈാ
േRാ3െ>  ി9ാJി, ഇിXാ)ാെ7.

61

ആാ, ഇGZേAാെ[ ിC! അെ7C! അ`ി<> ാ`ം അെ- {!
dാcി ാ`ം ിCെ> ം pെ> ൈാ
േRാിl, ഏാQാിി6െ7.

62

Aിെ ാാം എ*ാിHാേ\ം േRാ3െ>
 ി9ിി, ാMം  ി<.

63

Iേ[ാോV േRാേX ഇ2AJീാിം
ാ%െ3ം [eJി2Aിാിം ആ>ിെ3ം
ാ9ാാMാി' അ ി<. ഇCെ ാാം
ിHാേ,6െ%ാെ63ം േRാ3െ>
ആ[െJ dിി<.

64

േRാ3െ>  ി9ിി, ഉ1ാി2 ാÓ
ാMAീം േRാാMം, േ|ാാMം,
ാ9ാാMCെ> േ എ ി
ൊ© ി േAാാി2 ZൊN ാാ
അ േRാ3െ> ആ[Jിെ- F#ി\G
dാാJിെ- |ാMം :ീി< അിെ>
േRാാMം േ|ാാMം ാ9ാാMCെ>
േം അ ി<.

65

Iേ[ാോ`ം അോ0െ> RാJിെ- അി
F, ിHീംോ0െ3G എ*ാ ിHാേ\ം
[ിൊ2 |ാി ആ h pെ>
ൈാ േRാ3െ>  ി9ിി, ഏs
ിം Aിെ 3ം ഏs ിം ഇCെ
Aി ാ\ം ിം ഉ¥ം ആി<.

66

എ7ാംിം അV െJ ി7<; അ
ാാിെ അ|ിEി<, േRാ െ- ാാ
ാീി, െ- ാ ിHാേ[ിം െ^
എ*ാ/െ3ം ()ി< േSാ5ം
ആEFGാി Cെ> >ാC%ിേ[X
േAാി.

1

േRാ3െ> ആ[ം ാ9ാി3ം ം ിX
ഉ1ാXാV ം ാ{ം
ഉ1ാി2 ൊെ63ം Iേ[ാോV AcിZ
ീ േI5ം

2

േRാ MിെLോി,െ< Iേ[ാോ
deാZേAാെ[ 1ാം dാIം അ
deാി.

49

50

ീ ിെ- ാ¨[ാ 4TJി, അ2െ>
dാ3ം ാ3ം േ' അXം ാം
Aാ[ി<ൊ0h,
ിേ ാ0 AാAം െ^ ിെ- േJാ0, അ
ിേ ാ0 െ^ േxാRCെ%ാെ63ം eി63ം
അെ L/ാാി ൊNേAാXം
അോ0 2cോ J6ം അXം
അോ0 2c [|ിXാ)ാX3ം െേ?cേ.

51

അ ിHീം എ ഇ2[3െ> 0ി,ി
ീ ൊN ിെ- ം ിെ- അാIം
ആ(േ*ാ.

52

അ ിെ ി%ി&േAeിXേ#ാ! ഒെ63ം ീ
േ!േ61ി അ>ിെ- ാ3ം ിൊ ിHാേ[ിെ- ാ3ം 6Ì Aാ
J2േ%cേ.

53

Jാാ േRാേ, ീ ǌCെ>
Aിാ6/ാെ ിHീി, ി
ൊN േ ാ! ിെ- ാാ
ോെIF¯ാSം അ2%ിെ&^ZേAാെ[ ിിെ[
[ാി%ി,ിം ീ അെ ിX
അാIാി േjിി<േ*ാ.

54

Iേ[ാോV േRാോ0 ഈ dാ3ം
ാ3ം എ*ാം  ി<ീ േI5ം അV
േRാ3െ> ാMAീJി, F#ി, F lാ,
(Jിി2 Zം ൈ ആാIേJX [
Jിി2 Zം ി' എsേ .

55

അV ിൊN ിHാേ,|െ ഒെ63ം
ഉ&Jി, ആIീ=ി< A)nZ എെS ാ[ :

56

ാV ാªാം െ^ZേAാെ[ ഒെ63ം ൊ ിHാേ[ി 4¨ ÈിിിX
േRാ ാÉെ 7V ; അV െ- ാാ
ോെIF¯ാSം അ2%ിെ&^ അെ- *
ാªാCെ%*ാyി\ം െ< ഒെ lി\ം
ിÜ[ാി7ി*േ*ാ.

57

pെ> ൈാ േRാ pെ>
Aിാ6/ാോ0 ഇ2 ZേAാെ[ േmാ0െ>3ം
ഇിXാ)ാെ7 അV െm ൈി0ോ
ഉേAeി6ോ െ?2െ.

9
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േRാ അോ0 അ2%ിെ&^െെS ാ[ : ീ
എെ- F#ാെ  ി&ിിX ിെ- dാ3ം
ാ3ം ǌാV േ'; ീ AcിിിX ഈ
ആ[െJ എെ- ാം അി, എേ Xം
¨ാAി ാV 6ം ǌാV 
◌ി:ീി&ിിX; എെ- wം ം
എ*ാേÆാsം അിെ> ഇിXം.
ǌാV ിേ ാ0 {ി&ൊെ63ം ൊV
6ം എെ- F#ാെ ിm[ോ0ം
Aാോ0ം െ> ിെ- അ ാ ാീ
> ZേAാെ[ >X3ം എെ- 7Cം
ി9ിം dാcി63ം െ^ാ, ിHാേ[ിൊാJി, ഇി ാV ഒ2 25V ിX
ഇ*ാെേAാി* എ ǌാV ിെ- അ ാ
ാീിോ0 അ2%ിെ&^ZേAാെ[
ിHാേ[ി\G ിെ- ാ4JിെിംRാം ǌാV എേ Xം ¨ിാXം.
ിCേ%ാ ിCെ> /ാോ എെ ി'ാ)ി
ിCെ> F#ി, െ&ിിX എെ- {ം
7Cം dാcി6ാെ െ അൈCെ%
േി< uി&ാ,
ǌാV ിHാേ[ി ൊ0JിിX
േIhി അെ A)ി<%3ം; എൊJി േ1ി ǌാV ി:ീി&ിിX
ഈ ആ[ം ǌാV എെ- F#ി,ി
ീ6ി6%3ം; ിHാേ, [ാിെ>3ം
ഇ>ി, A െÐാം AിRാം ആിിXം.
ഈ ആ[ം എ ഉ ാി2 ാ\ം
>േAാ( ഏ`ം അിെ N ം|ി<
Ý%(Jി: േRാ ഈ േIJിം ഈ
ആ[Jിം ഇCെ 2JിZ എ_ എ
ോിXം.
അ Cെ> Aിാ6/ാെ ിHീംേIh
ി ൊN Cെ> ൈാ േRാെ
ഉേAeി63ം അൈCേ%ാ0 േ അെ
uി< േി63ം െൊN േRാ ഈ
അം ഒെ63ം അXം 2JിിിX
എ അി ഉJം A)3ം.

10

Iേ[ാോV േRാ3െ> ആ[ം, ാ9ാി
എ ീ N |ം ഇ2AZ ം¥ംൊN
AcിേI5ം

11

ോാാാ Rീാം Iേ[ാോ അെഇzംേAാെ[ ഒെ63ം ോ2ം %ം
4ം ൊ0Jി2 ZൊN Iേ[ാോV
ാാ Rീാി M[ീ[േIh ഇ2AZ A7cം
ൊ0h.

േ ം

14
15

Iേ[ാോV ാാ േRാ3െ> ആ[ം, അ,
ിേ*ാ, െbIേ[ിെ- ി[ , Rാോ,
െMിേ£ാ, േMെ എ ി Acിേ1ി
ഊ ിേ[ െ?ി& ിം:

16

ിHീംാാാ ±)ോV െ, േMെ
Aി>ി< ീെ< ¬'%B, അി, AാJി2
ാെ ൊ, അിെ Iേ[ാോെ|ാാ െ- !X ¸ീ9ാി
ൊ0Jി2.

17

അCെ Iേ[ാോV േMെ2ം

18

ാ െJ േLJ-േRാോ`ം Lാ[ാhം
േIJിെ[ 2ിി\G

19

ോ2ം Iേ[ാോ ഉ1ാി2
[ം|ാMCം WMCം
(ിേ&XംG A7cCം Iേ[ാോV
െbIേ[ി\ം െ[Lാോി\ം െ- ാJി,
എ*ാ>ം AcിാV ആQRി&ൊെ63ം AcിZ

20

അോ, Rി, െAി, Rി, െ¼
എ ിCെ ിHാേ,6%ി, ഉ!െ >ാJ
േI5ിG [ാിെ3ം

21

ിHാേ,6!X ിÑ[ാXാV  ിാെ
Aി ീ0ം േIh േI5ി&ി2 അ2െ>
6െ%3ം Iേ[ാോV ഊ ിേ[6ാാ6ി;
അ ഇെ അCെ ഇിX.

22

ിHാേ,6%ി, ിേ ാ Iേ[ാോV ആെ3ം
ാേ[6ാ6ിി*; അ അെോാ6ം ./ാ2ം d6/ാ2ം
A>ാ/ാ2ം അെ- WC!Xം
(ിേ&Xം◌ം അ9ിAിാ2ം ആി2.

23

അÞy#ZേA Iേ[ാോെ- േ[െ0J
Jി േ9ാി%ാ േ
\ോM¨/ാാി2.

24

±)ോെ- ! ാീിെ- MJി,ി
Iേ[ാോV അ!Xേ1ി Acിി2
അി, Aാ ാV  േI5ം അV ിേ*ാ
AcിZ.

25

Iേ[ാോV േRാേX Acിി2
ാMAീJിേ/, അ ആ1ി, § dാIം
േRാാMCം ാ9ാാMCം അ ി<
േRാ3െ>  ി9ിി, ´Aം ാ'ം. ഇCെ
അV േRാ3െ> ആ[ം ീh.

26

Iേ[ാോV ാാ എോംേIh െl>Èി,
ഏേ[ാJി ീAhG എോV േMെLി,െ<  \! AcിZ.

12

Iേ[ാോV Rീാി ൊ0J A7cCെ%
ാേc1ി അV ോി,ി ;
എ ാ, അ അ േLാ9ി&ി*, േRാാ,

27

ആ  \%ി, Iേ[ാോെ- ാ/ാോ0െ>
Rീാം FxAിFG  ,6ാാ ൊ/ാെ അ<.

13

ീ എിX  ഈ A7cC! എ_ എ
അV A)B. അേX ഇെ3ം ാ¼,
േIം എ േAാിിX.

28

അ ഔ±ീിേ[X െ അിെ>ി
ാÂyി2AZ ാ[_ െAാ Iേ[ാോV
ാാിെ- അ06, ൊN.

14

Rീാോ ാാി Âyി2AZ ാ[_ െAാ
ൊ0J<.
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1

െILാാ
ി േRാ3െ> ാം ംL²ി<
Iേ[ാോG ീJിേ7ി' >ൊ ി%ാ,
അെ Aീeിേ61ി .

2

അ! അിRJാ AിാേJാ0ം
OM²Tം അ9ി െAാം ßം ¬
ഒ7%Cേ%ാ0ംെ> െbIേ[ി,; അ!
Iേ[ാോെ- അ06,  േI5ം െോWൊെ63ം അോ0 dാി<.

3

അെ> [ോC!Xം Iേ[ാോV
ാ9ാം A)B. ാ9ാം A)ാV  ിാെ
ഒം ാാി )െAാ2%ാി2 ി*.

4

െILാാ
ി Iേ[ാോെ- [
അV Acി അ3ം

5

അെ- േIിെ[ |ecം അെ- ./ാ2െ>
ഇിം അെ- :;5/ാ2െ> ി[3ം
അ2െ> ഉ0ം അെ- AാAാാR/ാെ3ം
േRാ3െ> ആ[Jിേ[XG അെഎsെ Ghം 1ി' അ#േAാി.

6

7

8

9

10

േ ം

15
14

Iേ[ാോ ÐാാAാി%ാ\ം 
J/ാ2െ> &>Jാ\ം mിാിെ>
[ാാ6/ാാ\ം േIാ9ിAിാാ\ം  Z
>ാെ

15

ആNോjം  െAാ ിെ- Ò6ം
അjÂyjAJാj ാ[Sാി2.

16

Iേ[ാോV ാാ, അ>ി<AJി
െAാൊN ഇ2Âj V Aി ഉ1ാ6ി;
ഔോ AിെX അjÂjേI6, െAാ
െ[ാി.

17

അ>ി<AJി െAാൊN അV FËj
െjAി3ം ഉ1ാ6ി; ഔോ െj AിെX
§ ാേ െAാ െ[ാി; അെ ാാ
െ[LാോV «RJി, െ<.

18

ാാ SംൊN ഒ2 [ി ിംRാം
ഉ1ാ6ി lംൊN െAാിB.

19

ിംRാJി ആj Aം ഉ1ാി2.
ിംRാJിെ- [ )ോ' %nി2;
ഇി ി>Jിെ- ഇ2|ാMhം ൈJാC\ം
ൈJാC[ി ിെ ി[X N ിംRം
ഉ1ാി2.

20

ആj AJി, ഇ)hം അ)hാി A»N
ിംRം ി ി2. ഒ2 ാhം ഇCെ
ഉ1ാ6ിി2 ി*.

21

Iേ[ാോV ാാിെ- [AാAാCം
െAാൊNം െ[LാോV «RJിെ[
ഉAcCെ%ാെ63ം lംൊNം ആി2;
ഒം െGിൊ1*; അി Iേ[ാോൊ[h ി[ി*ാി2.

22

ാാി FxJി, Rീാിെ \േ%ാ0െ> IീI  \! ഉ1ാി2;
IീI  \! § ം¥Jി, ഒി6,
െAാ, െGി, ആെ6ാ, (, ി,
എ ി ൊN.

23

ഇCെ Iേ[ാോV ാാ ിിെ[
[ാാ6/ാി\ംെ< 9ംൊNം
ാംൊNം ിെ&ാി2.

24

ൈം Iേ[ാോെ- Jി, ൊ0J
ാം േ!േ61ി [േI6ാ2ം
അെ- F¯Iം അേ45ി<.

25

അി, ഔോ2J`ം ആNോjം ാSാൊÍാി െGി ാം, െAാV Aാം, ¸ം,
ആ39ം, OM²Tം, (ി, ോs
എ ി ൊN.

26

Iേ[ാോV WCെ%3ം (ിേ&െ3ം
േI¯ി<: അ ആിJിാÂj WCം
ASീാിം (ിേ&2ം ഉ1ാി2.
അെ അV ാാിെ- WMC%ി\ം
െbIേ[ി, ാാിെ- അ06\ം Aാ
ി&ി2.

27

ാാ െbIേ[ി, െGിെ െA2 ംൊN
േAാെ[3ം ോ2ിെ ാàീിിെ[
ാ7JിംേAാെ[3ാ6ി.

ാം

അ! ാാിോ0 A)nZ എെS ാ[ : ിൊCെ%3ം
ാെJ3ം ()ി< ǌാV എെേIhെ< േ7 Jാം ം േ .
ǌാV  എെ- wൊN ാr Zെ ആ
Jാം ിI4ി&ി*. എ ാ, AാിേAാ\ം
ǌാV അ)ിnി2 ി*. ǌാV േ7 ീ
Jിെ6ാ! ിൊം 9ം
അ9ിാ(.
ിെ- |ാാ |ാMി% ; ിെ- F#ി,
എേ ാsം ി ിൊം േ!X ഈ
ിെ- ./ാ2ം |ാMാ/ാ.
ിെ ിHാേ[ിെ- ാാJി,
ഇ2hാV ി ി, dാി& ിെ- ൈാ
േRാ ാÉെ 7V ; േRാ ിHാേ[ിെ
എേ Xം േ³Rി6ൊN ീി3ം ാം
>േJ1ി ിെ ാാാ6ിിിX.
അ! ാാി Âyി2AZ ാ[S െAാം
അ9ി OM²Tം ßം ൊ0h;
െILാാ
ി Iേ[ാോV ാാി ൊ0J
OM²TംേAാെ[ അ %െ Aിെ ഒി6\ം
 ി7ി*.

11

ഔ±ീി,ി െAാ ൊN Rീാിെ \! ഔ±ീി,ി അ9ി Eം
ßം ൊN.

12

ാാ EംൊN േRാ3െ> ആ[Jിം
ാ9ാിXം അ ിം ംMീ6ാXം
ി Cം ീcം ഉ1ാ6ി; അCെ3G
Eം ഇെ  ി7ി*, 1ി'ി*.

13

Iേ[ാോV ാാ 4േ9ാ െILാാ
ിX
ാൌിംേAാെ[ ൊ0JZ>ാെ അ!
ആQRി< ോി&Zെ*ാം Iേ[ാോV ാാ
അ!X ൊ0h. അCെ അ! െ./ാ2ാി 4േIേJX >Cിേ ാി.
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28

Iേ[ാോ (ിെ% ൊN Z
ിHീി,ി ാി2; ാാിെ- &>6ാ
അെ 7ാി' ിെ[X ാCിെ6ാN2ം.

29

അ ിHീി,ി Wം ഒ ി അjÂjം
(ി ഒ ി Ây#Zം െGിേI6, ി[
ൊ0h ാCിൊN2ം; അCെ േ
അ Rി2െ> [ാാ6/ാXം◌ം
അാംാാ6/ാXം◌ം ൊN ൊ0Xം.

1

Iേ[ാോV ാാ ±)ോെ- െ% >ാെ
ോാL, അേmാ, എോ, ീോ,
Rി എ ിCെ അാാി6ാJി%ാ
അേ ¸ീെ%3ം േ³Rി<.

2

ിC!X അോ0 >ി6[& അ2Z; അXം
ിCേ%ാ0ം >ി6[& അ2Z; അ ിCെ>
െJ Cെ> േ/ാിേ[X
Iീി<%3ം എ േRാ ിHാേ,
6േ%ാ0 അ2%ിെ&^ അാി%ി,
ിGെ േ ; അോ0 Iേ[ാോV
േ³RJാ, Ayിേ& ി2.

3

അ എsÂj ([ീAßിം FËj
െ ാ7ിം ഉ1ാി2; അെ- |ാാ
അെ- െJ Iീി<%B.

4

എCെെ ാ[ : Iേ[ാോV
ോ9ിാേ ാ! |ാാ അെ- െJ
അേ/ാിേ[X Iീി<; അെ- ം
അെ- അ ാ ാീിെ- ംേAാെ[ െൈാ േRാിl, ഏാQാി2 ി*.

5

Iേ[ാോV ീോേിാ
അോെJിെ3ം അേmാ2െ>
േ%ÊിQRാ ി,േ6ാിെ3ം െ േി<

6

െ- അ ാ ാീിെേ ാെ[ േRാെ
ാി അ`ി6ാെ Iേ[ാോV
േRാേX അിzാ3GZ െP.

7

അ Iേ[ാോV െbIേ[ി എിെ3G
[ി, ോാL2െ> േ%ÊിQRാ
െോIിം അേmാ2െ> േ%ÊിQRാ
ോേ[6ിം ഔോ ാMിി AcിZ.

8

9

10

Cെ> േ/ാXം ´Aം ാ7ി3ം
L[ി ി<ംേAാ അാി6ാJി%ാ
[|ാാXം◌ം േ1ി അV അCെ
െP.
ിX NdാIം deാ3ം
അേ/ാെ െ േി62െ
ാെJX)ി< േ ാ0 {ി63ം െ^ി2
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാെ ി'
Iേ[ാോV െ- ം ിി63ം

േ ം

16
11

േRാ Iേ[ാോോ0 അ2%ിെ&^Z
എെS ാ[ : എെ- ിം ǌാV ിേ ാ0
{ി& {ം ീ dാcി&ി* എG
ംMി ിെ- േAി, ഇി6ൊN ǌാV
ാ4ം ിl, ി ിÖാി A)ി< ിൊ ൊ0Xം.

12

എlി\ം ിെ- അ ാ ാീിV ിിJം ǌാV
ിെ- ീാ[h അZ െി*; എ ാ,
ിെ- െ- ?ി,ി അിെ A)ി<%3ം.

13

എlി\ം ാ4ം Fs`ം A)ി<%ാെ എൊാ ാീിV ിിJം ǌാV
ിെn0J െbIേ[ിV ിിJം ഒ2
േMാെJ ǌാV ിെ-  ൊ0Xം.

14

േRാ എോാ R എ ഒ2
dിോMിെ Iേ[ാോെ- േെ എsേ {ി<.
അV എോം ാSിി, ഉGV
ആി2.

15

ാീ എോെ ിQRി&ാ[h
ോ9ിAിാ ോാL A'േAാെ
അ>6ംൊV െ എോിെ[ 25dെ
ഒെ63ം ിQRി&േ ാ% --

16

എോിെ[ 25dെ ഒെ63ം
ിQRിXോ%ം ോാ¤ം എ*ാിHാേ\ം
അിെ> ആjാം AാJി2--

17

R എ V െ- അ െ- ./ാി, ി[
എോ2ാി ിHീിേ[X ഔ>ിേ ാി; R
അ ൈA, ആി2.

18

അ ിാി, ി )െ ' Aാ)ാി, എJി;
Aാ)ാി,ി ആെ%3ം 7ിെ6ാN
ിHീി, ിHീംാാാ ±)ോെഅ06, െ; അV അ ഒ2 ീ0 ൊ0h
ആRാം {ി< ഒ2 േIം ൊ0h.

19

±)ോ Rിോ0 %െ ഇzം ോ ി;
അZൊN അV െ- |ാാ
RെAേHാ
ി3െ> േRാിെ അ
|ാാി ൊ0h.

20

RെAേിെ- േRാി അ െMÂLJ
എെ ാ2 െ dി<; അെ RെAേ
F[(>ി ാyി ±)ോെ- അി, %Jി;
അCെ െMÂLJ ±)ോെ- അി,
±)ോെ- /ാോ0െ> ആി2.

21

ാീ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<
എം ോ9ിAിാ ോാ¤ം ി< എം
R ിHീി, േ7ി' ±)ോോ0: ǌാV
എെ- േIേJX ാാേ1ി എെ
അേ6cം എ A)B.

22

±)ോV അോ0: ീ 4േIേJX
േAാ(ാV ാ{െ േ>1ി എെ- അ06,
ിX എ_ ()G എ ോി<; അി
അV : ഒF1ാി7*; എlി\ം എെ
ഒ േ6cം എ A)B.

23

ൈം അെ- േെ എ[ാാിെ- ാ
െോV എ െyാ2 dിോMിെ3ം
എsേ {ി<; അV ോLാാാാ Rേ
എ െ- ാെ ി' ഔ>ിേ ാി2.

േRാ {ി&Z dാcി6ാെ ഇി63ം
െൊN േRാ അോ0 ോAി<.
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24

ാീ ോL6ാെ ിQRി&േ ാ! അV
ിX ആെ% േI¯ി< അ2െ> 7Jി
ാാ^ീ; അ േmെI6ി, െ
അിെ> Aാh േmെI6ി, ാr.

25

R െ^ ോ5ം >ാെ ഇ`ം Iേ[ാോൊ[െJാെ63ം ിHാേ[ി dിോMി
ആി2; അV ിHാേ[ിെ െjh
അാി, ാാാിാr.

26

െേി,ിG എ¾ീാ
െLാJിെ- V ൊോെLാം എ
Iേ[ാോെ- ാ`ം ാാിോ0 ¥ി<;
അെ- അm െbാ എ േA2G ഒ2 ി9
ആി2.

27

അV ാാിോ0 ¥ി ാ`G ാcം
എെS ാ[ : Iേ[ാോV ിേ*ാ AcിZ, െഅ ാ ാീിെ- MJിെ- അy(yം ീh.

28

29

എ ാ, ൊോെLാം La dാáി3G
25V ആി2; ഈ ൌ6ാV
AിIീ[V എ 1ി' Iേ[ാോV
ോേ±«RJിെ- ാാിെ%ാെ63ം
അെ- ിാcി, ഏ{ി<.
ആ ാ[h ഒി6, ൊോെLാം
െbIേ[ി,ി 2േ#ാ! Iിേ[ാാ
അRിാdാV  ിി,െ< അെ N;
അV ഒ2 ി അlി 9ി&ി2; NേA2ം
[ി, ി&ാി2.

30

അRിാ ാV 9ി&ി2
A»N ¯Îാി ീ)ി:

31

ൊോെLാിോ0 A)nെെS ാ[ : Ah
¯Îം ീ എ0hൊ!; ിHാേ[ിെൈാ േRാ ഇdാം അ2%ിെ&:
ഇാ ǌാV ാ4ം Iേ[ാോെ- ?ി,ി
A)ി<ീ)ി, Ah േMാം ിX 2.

32

33

34

35

േ ം

17

ി അlി Aി>ി<

എ ാ, എെ- ാാ ാീിV ിിJം
ǌാV എ*ാിHാേ,േMാC%ി,ിം
ിെn0J െbIേ[ം Mം ിിJം ഒ2
േMാം അ ഇിXം.
അ എെ ഉേAeി<, ീോേിാ
അോെJിെ3ം ോാLോ
െോIിെ3ം അേmാോ ി,
േ6ാിെ3ം uി63ം അെ- അ ാ
ാീ എ േAാെ[ എിX dാാ3GZ
ൊ`ം എെ- 7Cം ി9ിം
dാcി ാ`ം അ എെ-  ി%ി, >6ാെ
ഇി63ം െ^Z ൊN േ .
എ ാ, ാ4ം Fs`ം ǌാV അെ- ?ി,
ി എ06ി*; ǌാV ിെn0J`ം എെ{െ%3ം 7Cെ%3ം dാcി&`ം ആ
എെ- ാV ാീ ിിJം ǌാV അെ
അെ- ീാ[െJാെ63ം dാി െേ&Xം.
എlി\ം അെ- െ- ?ി,ി ǌാV
ാ4ം എ0h ിX 2ം; Ah േMാCെ%
േ .

12

36

എെ- ാം ¨ാAിേ61ി ǌാV
ിെn0J െbIേ[ംMJി, എെF#ാെ എെ- ാാ ാീി എേ Xം ഒ2
ീAം ഉ1ാിി6J6ം ǌാV അെ ഒ2 േMാെJ ൊ0Xം.

37

ീോ ിെ- ഇzംേAാെ[ ഒെ63ം ാr
ിHാേ[ി ാാാിിേ61ി ǌാV
ിെ എ0JിിX.

38

ǌാV ിേ ാ0 {ിX ൊെ63ം ീ േ'
എെ-  ി%ി, > എെ- ാാ ാീ
െ^Z േAാെ[ എെ- 7Cം {ം
dാcി< ൊN എിX dാാ3GZ
െ^ാ, ǌാV ിേ ാ0െ> ഇിXം; ǌാV
ാീി AcിZേAാെ[ ിX ¨ിാോ2
«Rം AcിZ ിHാേ[ിെ ിX 2ം.

39

ാീിെ- Sിെോ ǌാV ഇZ ിിJം
ാâം; ാാ[േJ6*ാ`ം.

40

അZൊN Iേ[ാോV ൊോെLാിെ
ൊാV അേ45ി<. എ ാ, ൊോെLാം
എsേ  ിHീി, IീI6 എ
ിHീംാാിെ- അ06, ഔ>ിേ ാി;
Iേ[ാോെ- cംെ അV ിHീി,
ആി2.

41

Iേ[ാോെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം അൊം Iേ[ാോെJാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

42

Iേ[ാോV െbIേ[ി, എ*ാ
ിHാേ[ിെ3ം ാcാ[ം ാ{Z ം¥ം
ആി2.

43

Iേ[ാോV െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; അെ- അ ാ ാീിെMJി, അെ അ>6ം െP; അൊ െRെLാം അ Aം ാാാി.

1

െRെLാിെ ാാാേ61ി
എ*ാിHാേ\ം െIേ¯ി,  ി2 ZൊN
അ`ം െIേ¯ി, െ.

2

െLാJിെ- ാ ൊോെLാം
ിHീി, അZ േ7ാെ) Iേ[ാോV ാാിെ ി9ിി,ി ൊോെLാം ിHീി,
ഔ>ിേ ാി അിെ> AാJിിXേ#ാ!

3

അ ആ%< അെ ി%ിA
◌Aി&ി2--ൊോെLാFം ിHാേ,
|ൊെ63ം  െRെLാിോ0
ംാി<:

4

ിെ- അ V |ാFG `ം ǌCെ>േ, െ<;
ിെ- അ െ- ിേ[3ം അV
ǌCെ>േ, െ&ിിX |ാFG `ം ീ
|ാം (െ)<േcം; എ ാ, ǌC! ിെ
േി6ാം എ A)B.

5

അV അോ0: ിC! േAാി § ിം
 ിnി' ീNം എെ- അ06, 2ിV എ
A)B. അCെ ം േAാി.
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8

9

ാം

ം.

െRെLാം ാാ െ- അ ാ Iേ[ാോെീാ[h അെ-  ി9ിി, ി ി2
/ാോ0 ആേ[ാി<: ഈ േJാ0 ഉJം
A)േ1ി ിC! എSാേ[ാ A)3
എ ോി<.
അി അ അോ0: ീ ഇ ഈ Jി
 ിെ ' അെ േി< അോ0 *ാX
A)nാ, അ എം ിX
ാ/ാാിിXം എ A)B.
എ ാ, /ാ േ ാ0 A)n ആേ[ാ
അV ി<, േ ാ0െ> % ാി െF#ി, ി[X ൌ=6ാോ0 ആേ[ാി<:
ിെ- അ V ǌCെ> േ, െ&ിിX `ം
|ാം (െ)< േcം എ ിCെ എേ ാ0
ംാി&ി'G ഈ േJാ0 ാം ഉJം
A)േ1ി ിC! എSാേ[ാ A)3
എ അോ0 ോി<.

10

അോ0െ> % ി2 ൌ=6ാ
അോ0: ിെ- അ V |ാFG `ം
ǌCെ>േ, െ<; ീ അZ ǌC!X |ാം
(െ)<േcെ ിേ ാ0 A)n ഈ
േJാ0: എെ- െjി, എെ- അ െഅെ6ാ! FGാിിXം.

11

എെ- അ V ിCെ>േ, |ാFG `ം
െ&ിിെ6 ǌാV ിCെ> `Jി |ാം 'ം;
എെ- അ V ിCെ% m7ിൊN Îി ി<;
ǌാോ േെ%െ6ാN ിCെ% Îി ിXം
എ ിCെ ീ ഉJം A)േcം എ A)B.

12

§ ാം ിം എെ- അ06, ീNം 2ിV
എ ാാ A)nZേAാെ[ ൊോെLാFം
[ം § ാം ിം െRെLാിെഅ06, െ.

േ ം

18
17

െkാMC%ി, AാJി2
ിHാേ[േ6ാ െRെLാം ാാാ^ീ.

18

Aിെ െRെLാംാാ ഊ ിേെ[X
േ,ിാാ അോാിെ അ<; എ ാ,
ിHാേെ[ാെ63ം അെ െ*)ിB
ൊ%B; െRെLാംാാോ േMJി,
Wം )ി െbIേ[ിേ[X ഔ>ിേ ാ.

19

ഇCെ ിHാേ, ഇെ ാീ «RേJാ0
ി< ി[X.

20

ൊോെLാം >Cി എ
ിHാേെ[ാെ63ം േ7േ ാ! അ ആ%<
അെ |ിേ[X ി%ി ി< അെ
എ*ാിHാേ[ിം ാാാ6ി; െkാേMാം
ാം അ*ാെ yാ2ം ാീ «RJിെ- Aeം
േ ി*.

21

െRെLാം െbIേ[ി,  േI5ം
ിHാേ,«RേJാ0 3ംെP ാ4ം
Iേ[ാോെ- ാ െRെLാി
ീNൊേG1ി അV െkാ«Rം
Fsി\ം െLാീെ- േMാJി\ംി
േോാ6%ാ ഒ2
[eെJÌAിാിംേAെ േI¯ി<.

22

എ ാ, ൈ 25ാ െI?ാി
ൈJിെ- അ2% ാ01ാെെS ാ[ :

23

ീ Iേ[ാോെ- ാി െkാാാാ
െRെLാിോ0ം െk3െ>3ം
െLാീെ-3ം [«RേJാ0ം േI5ം
േJാ0ം A); ിC! )െ >2Z;

24

ിCെ> േRാ/ാാ ിHാേ,6േ%ാ0
3ം െ32Z; ഔോ2JV ാSാെീ7ിേ[X >Cിേ ാ(ിV ; ഈ ാം എെRിJാ, ഉ1ാിിX എ ിdാം
േRാ അ2%ിെ&. അ േRാ3െ>
അ2% ാ0 അ`ി< േRാ3െ> {dാം
>Cിേ ാി.

13

എ ാ, ാാ േJാ0 ിാി ഉJം
A)B; /ാ േ ാ0 A)n ആേ[ാെ
അV ി<.

14

ൌ=6ാ2െ> ആേ[ാേAാെ[ അോ0:
എെ- അ V |ാFG `ം ിCെ>േ, െ<;
ǌാോ ിCെ> `Jി |ാം 'ം; എെഅ V ിCെ% m7ിൊN Îി ി<; ǌാോ
േെ%െ6ാN ിCെ% Îി ിXം എ
ഉJം A)B.

25

അSം ൊോെLാം എ¾ീം[ാ7ി,
െIേ¯ം AcിZ അിെ> Aാh. അV
അിെ>ി )െ ' െAÂേ\ം AcിZ.

26

എ ാ, ൊോെLാം െ- ി[ : ാ4ം
ീNം ാീ«RJി ആിേ ാ(ം;

15

ഇCെ ാാ Jിെ- അേAe േ7ി*;
േRാ Iിേ[ാാ അRിാF¯ാSം
െLാJിെ- ാ ൊോെLാിോ0
അ2%ിെ&^ ം ിJിാേ1ി ഈ
ാം േRാ3െ> RിJാ, ം|ി<.

27

16

ാാ Cെ> അേAe േ!6ിെ*
എ*ാിHാേ\ം 1േ ാ! ം ാാിോ0:
ാീിl, ǌC!X എ_ ഔRി ഉ©?
ിÀാി3െ> l, ǌC!X അാIി*േ*ാ;
ിHാേേ[, ിCെ> >ാC%ിേ[X
െAാൊ!ിV ; ാീേ, ിെ- «Rം
ോ6ിെ6ാ! എJം A)B, ിHാേ,
Cെ> >ാC%ിേ[X േAാി.

ഈ ം െbIേ[ി, േRാ3െ>
ആ[Jി, ാMം  ി ാV െ ാ, ഈ
Jിെ- ം െkാാാാ
െRെLാം എ Cെ> ാlേ[X
ിി3ം അ എെ ൊ െkാാാാ
െRെLാിെ- Aeം േ23ം െം എ
A)B.

28

ആാ, ാാ ആേ[ാി< െAാൊN N
ാ%7ിെ ഉ1ാ6ി; ിC! െbIേ[ി,
േAാZ ി; ിHാേേ[, ഇാ ിെ
ിHീംേIhി ൊN ിെ- ൈം
എ അോ0 A)B.

29

അV ഒ ിെ േLേW[ി\ം േyിെ ാി\ം
dിി<.
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ം.

30

ഈ ാം AാAേRZാിJീ; ം ഒ
F#ി, uി ാV ാV െ െ.

31

അV ാMിിേeCം ഉ1ാ6ി 
=Jി,ിം േ[*ാJെ
ോRി/ാാി ിി<.

32

33

13

ാം

ിെ-

െkി, ആി< ഉ¥ംേAാെ[
ൊോെLാം എ7ാം ാം AിÐാം ി?ി
ഒ2 ഉ¥ം ിÖി< ാMAീJിl, െ;
ാV ഉ1ാ6ി ാ%7ി!X ാMം
 ിേ61ി അV േLേW[ി\ം അCെ
േ െP; ാV ിി&
ാMിി ോRി/ാെ അV േLേW[ി,
ആ6ി.
അV 4േ9ാി ിÖി& എ7ാം ാം
AിÐാം ി?ി ാV േLേW[ി, ഉ1ാ6ി
ാMAീJിl, െ ിHാേ,6!X ഒ2
ഉ¥ം ിി<, AീJി ിെ െ ´Aം
ാ7ി.

1

ൊോെLാം ´Aം ാ'ാV AീJി ിെ
ി[Xേ#ാ! േ ഒ2 ൈ 25V
േRാ3െ> {ാ, െkി, ി
േLേW[ിേ[X .

2

അV േRാ3െ> {ാ, ാMAീേJാ0:
ാMAീേ, ാMAീേ, േRാ ഇdാം
അ2%ിെ&: ാീ«RJി ോIീാ
എ േA2G ഒ2 V ിXം; അV ിെേ, ´Aം ാ' ാMിി ോRി/ാെ
ിെ-േ, െ< അj63ം `5ാ¨ിെ%
ിെ-േ, ¬'%3ം െം എ ി%ി<A)B.

3

അV അ ഒ2 അ>ാ%ം ൊ0h; ഇാ, ഈ
ാMAീം Aി% അിേ/\G ാം
Òിേ ാ(ം; ഇZ േRാ {ി& അ>ാ%ം എ
A)B.

4

ൈ 25V േLേW[ിെ[ ാMAീJി
ിോ9ാി ി%ി<A)n ം
ൊോെLാംാാ േ7േ ാ! അV
ാMAീJിl,ി ൈ ീ7ി: അെ
Aി>ി ിV എ {ി<; എlി\ം അെ- േെ
ി7ി ൈ NേAാി' ിിെ >XാV
 ിി*ാെ ആി.

5

ൈ 25V േRാ3െ> {ാ,
ൊ0Jി2 അ>ാ%dാം ാMAീം Aി%
ാം ാMAീJി,ി Òിേ ാി.

6

ാാ ൈ 25ോ0: ീ ിെ- ൈാ
േRാോ0 െA6ാി അേAeി< എെൈ>ാV 6ം എിXേ1ി dാ
ിേ6cം എ A)B. ൈ 25V
േRാോ0 അേAeി<; എ ാെ) ാാിെൈ >Cി F#ി[െJേ ാെ[ ആി.

7

േ ം

19

ാാ ൈ 25ോ0: ീ എേ ാ0െ>
അി,  അ{ം ആI4ി<ൊ!; ǌാV
ിX ഒ2 mാം 2ം എ A)B.

8

ൈ 25V ാാിോ0: ിെ- അി,
A(ി  ാ\ം ǌാV ിേ ാ0െ> ിി*;
ഈ ¨[h െ< ǌാV അ ം ിി*,
െGം (>ി63ം ഇ*.

9

ീ അ ം ി 2Z, െGം (>ി62Z; േAാ
 ിാി >Cിി3ം അ2Z എ േRാ
അ2% ാ>ാി എേ ാ0 {ി&ിിX എ
A)B.

10

അCെ അV േLേW[ിേ[X 
>Cാെ െyാ2 ിാി േAാി.

 ിാി

11

േLേW[ി, ാൊ2 dാV Aാ
Jി2; അെ- /ാ  ൈ 25V
േLേW[ി, െ^ ാൊെ63ം അോ0
A)B; അV ാാിോ0 A)n ാXം
അ Cെ> അ െ അ)ിി<.

12

അ2െ> അ V അോ0: അV ഏZ  ിX
േAാി എ ോി<; െkി,ി 
ൈ 25V േAാ  ി അെ- /ാ
1ി2.

13

അV െ- /ാോ0: sെX
ോ ി'2ിV എ A)B, അ sെX
ോ ി'ൊ0h; അV അിെ- )h )ി
ൈ 25െ- Aി ാെ[ െ;

14

അV ഒ2 2േ[JിV ീെ ഇിX Z
N: ീ െkി,ി  ൈ 25ോ
എ അോ0 ോി<.

15

അV അേ എ A)B. അV അോ0: ീ
എേ ാ0െ> ീ7ി,  |ecം  ിേ6cം
എ A)B.

16

അി അV : എിX ിേ ാ0െ>
േAാിോ ിെ- ി7ി, jോ െP>ാ;
ǌാV ഈ ¨[hെ< ിേ ാ0െ> അ ം
ിി* െGം (>ി63ി*.

17

ീ അിെ>െ< അ ം ി 2Z, െGം
(>ി62Z, േAാ  ിാി >Cിി3ം
അ2Z എ േRാ അ2% ാ>ാി എേ ാ0
{ി&ിിX എ A)B.

18

അി അV : ǌാ`ം ിെ േ ാെ[ ഒ2
dാV ആ(; അ ം ി3ം െGം
(>ി63ം െേ?1ി ീ അെ ിെ- ീ7ി,
7ിെ6ാN ി എ ഒ2 ÚV േRാ3െ>
{ാ, എേ ാ0 A)nിിX എ
A)B. അV A)nോ േ|ാ·ാി2.

19

അCെ അV അോ0െ> െ, അെീ7ി,െ< അ ം ി3ം െGം (>ി63ം
െP.

20

അV |ecJി ിിXേ#ാ! അെ
7ിെ6ാN dാ േRാ3െ>
അ2% ാ01ാി.

21

അ െkി,ി  ൈ 25ോ0:
ീ േRാ3െ> ം jh ിെ- ൈാ
േRാ ിേ ാ0 {ി&ി2
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ാം

ം.

{ dാcി6ാെ അ ം ി3ം െGം
(>ി63ം െ?2െ അV ിേ ാ0 {ി&
¨[h ീ >Cി അ ം ി3ം െGം
(>ി63ം െ^ZൊN ിെ- Iം ിെAിാ6/ാ2െ> *)ി, ിി* എ
േRാ അ2%ിെ& എ ി%ി<A)B.

23

അ ം ി3ം െGം (>ി63ം െ^േI5ം
അV ാV 7ിെ6ാN dാേ1ി
sെX ോ ി'ൊ0h;

24

അV േAാ(േ#ാ!  ിി, ഒ2 ിംRം
അെ N അെ ൊ; അെ- Iം
 ിി, ി>, s അിെ- അിെ ി;
ിംRം IJിെ- അിെ ി.

25

26

 ിേAാ( ആ! Iം  ിി, ി>X Zം
IJിെ- അിെ ിംRം ി[X Zം N;
ാ dാV AാXം A7cJി,
െ അ)ിി<.
അെ  ിി, ി 7ിെ6ാN 
dാV അZ േ7േ ാ% : അV േRാ3െ>
ം jJ ൈ 25V േ ; േRാ
അോ0 അ2%ിെ&^ dാം േRാ
അെ ിംRJി ഏ{ി<; അZ അെ ീ)ി
ൊ%B എ A)B.

27

Aിെ അV െ- /ാോ0: sെX
ോ ി'2ിV എ A)B.

28

അ ോ ി'ൊ0h. അV െ േ ാ! Iം
 ിി, ി>X Zം IJിെ- അിെ
s3ം ിംRം ി[X Zം N; ിംRം
IെJ ിോ sെ ീ)ി6%ോ
െ^ി*.

29

dാV ൈ 25െ- Iം എ0h
s)h െ< ൊN; ാ
dാV െ- A7cJി, എJി
അെX)ി< ി[Aി< അെ അ>6ം െP.

30

അെ- Iം അV െ- 4S *)ി,
െ&ി' അെX)ി<: അേ?ാ എെ- േRാാ,
എ ിCെ A)B അ ി[ാAം  ി<.

31

അെ അ>6ം െ^േI5ം അV െ/ാോ0: ǌാV ി&േI5ം ിC! എെ
ൈ 25െ അ>6ം െ^ിിX *)ി,
േ അ>6ം െേ?cം; അെ- അ¨ിെ>
അിെ എെ- അ¨ിം ഇേ>cം.

32

അV േLേW[ിെ[ ാMAീJിം
IA7cC%ിെ[ [ാMിിേeC!
Xം ിോ9ാി േRാ3െ> {dാം
ി%ി<A)n ം ിÖാി ം|ിXം
എ A)B.

33

ഈ ാം  ിnി'ം ൊോെLാം െØmാTം ി'ിിാെ Aിെ 3ം 
=Jി,ിം ാMിി ോRി/ാെ
ിി<; ിX േLാ9ി&െ cം
 ി ി<; അ ാMിി ോRി/ാാ^ീ.

34

ൊോെLാം«RെJ ിി,ി േãി<
F>ി<%J6ം ഈ ാം അXം
AാAാ^ീ.

േ ം

20

14

1

ആ ാ[h ൊോെLാിെ- ാ
അLീാ ീം Aി>ി< ി> ി[ാി.

2

ൊോെLാം െ- |ാോ0: ീ
ൊോെLാിെ- |ാ എ ആ2ം
അ)ിാം േ5ംാ)ി Iീേ[ാിേ[X,
േAാേcം; ഈ Jി ǌാV ാാാ(ം
എ എേ ാ0 A)n അRീാdാV
അിെ> ഉ1േ*ാ.

3

ിെ- ?ി, Ah അ ം (െ) അ>ം ഒ2
Z2Jി േ`ം എ0h അെ- അ06, െ.
(7ി3െ> ാം എSാ(ം എ അV ിെ
അ)ിിXം എ A)B.

4

ൊോെLാിെ- |ാ അCെ േ െP;
അ! )െ ' Iീേ[ാി, അRീാിെ- ീ7ി,
െ; എ ാ, അRീാി ാം
ിിJം w Cിിി2 ZൊN ാാV
Rിാെി2.

5

എ ാ, േRാ അRീാോ0:
ൊോെLാിെ- |ാ െ- െX)ി<
ിേ ാ0 ോി ാV 2; അV ീാി
ി>X; ീ അേ%ാ0 ഇ ി dാം
ംാിേ6cം; അ! അh 2േ#ാ!
അ¸ീ3െ> |ാം >ിXം എ അ2%ിെ&P.

6

അ! ാി, >Xേ#ാ! അെ> ാെ[ാ&
അRിാ േ7ി' A)nെെS [ :
ൊോെLാിെ- |ാേ, അh ി; ീ
ഒ2 അ¸ീ എ >ിX Z എSി?
ിJാം ിെ അ)ിി ാV എിX
ിോMം ഉN.

7

ീ െ ൊോെLാിോ0 A)േN Z
എെS ാ[ : ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാ
ഇdാം അ2%ിെ&: ǌാV Jിെഇ>ി,ി ിെ ഉJി, എെ- ാ
ിHാേ[ി dാ6ി.

8

ാ4ം ാീ «RJി,ി ീ)ിെ0h
ിX; എlി\ം എെ- {െ%
dാcി63ം എിX dാFGZ ാം െ
ാV ോ0െ> എെ അ`ി63ം
െ^ എെ- ാാ ാീിെേ ാെ[ ീ
ഇി6ാെ

9

ിX F1ാി2 എ*ാെ6ാം അ9ിം
ോ5ം െP; എെ ോAി ിേ61ി െ
ിX അേ/ാെ3ം ിQRCെ%3ം
ഉ1ാ6ി എെ ിെ- )ി, എ)ിB%B.

10

അZ ൊN ഇാ, ǌാV ൊോെLാിെ«RJി അം 2Jി,
ൊോെLാിG 4»`ം അ4»`ം
ആ 25dെ ഒെ63ം ിHാേ[ി,ി
േãി63ം ാം ോി6%3 Z േAാെ[
ൊോെLാിെ- «Rം ീെ
F>ിBേAാ(ംെ അിെ ോി6%3ം
െം.
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21

11

ൊോെLാിെ- Sിി, A7cJി,
െ< ിX െ ാ! ിം; [ി, െ<
ിX െ ആാIJിെ[ Aeി! ിം;
േRാ അZ അ2%ിെ&^ിിX.

23

എCെെ ാ, അ ഉ
( ിേ/െ[ാെ63ം A&JിV ീ ിെ[ാെ63ം
ാMിിം ം|ിQRCം
അേIാdിം ഉ1ാ6ി.

12

ആാ, ീ എsേ  ീ7ിേ[X േAാ; ിൊ, A7cJി h ി'േ#ാ! (7ി ി<
േAാ(ം.

24

13

ിHാേെ[ാെ63ം അെX)ി< ി[Aി<
അെ അ>6ം െം; െോെLാിെ«RJി,െ< അി,ാം ിHാേ[ിെൈാ േRാേX dാFG ാം അ{ം
ാrാ, ൊോെLാിെ- Sിി,
അെ ാം *)ി, അ>6ം െം.

25ൈå6ാ2ം േIh ഉ1ാി2;
േRാ ിHാേ,6െ> F#ി,ി
ീ6ി6%n ാിെ> [േ%Êം അ
അ`ി<.

25

എ ാ, െRെLാംാാിെ- അÐാം
ആ1ി, ിHീംാാാ IീI
െbIേ[ിെ- േെ ,

26

േRാ3െ> ആ[Jിെ[ |Îാം
ാ9ാിെ[ |Îാം എ*ാം ; അV
ആ[ം ; Iേ[ാോV ഉ1ാ6ി െAാV
Aിം എ0hൊNേAാി.

27

ഇേX Aം െRെLാംാാ ാÓം ൊN
Aി! ഉ1ാ6ി ാ9ാി3െ> ാി,
ാX അ#>ിാ/ാ2െ> ?ി, ഏ{ി<.

28

ാാ േRാ3െ> ആ[Jി, െേ#ാ!
അ#>ി! അെ 9ി63ം Aിെ
അ#>ിെ> അ)ി, ിിെ ൊNെ
െX3ം െം.

29

െRെLാിെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം െkാാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ?

30

െRെLാിം ൊോെLാിം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

31

െെRെLാം െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; അെ- Aിാ6/ാോ0െ>
ാീിെ- MJി, അെ അ>6ം െP.
അേmാ¸ീാ അെ- അെmX ാ എ
േA. അെ- ാ അLീാം അ Aം
ാാാി.

14

15

16

17

േRാ ിX ിHാേ[ി, ഒ2 ാാിെ
എsേ {ിXം; അV അ ൊോെLാിെ«RെJ േãി<%3ം; എ ാ, ഇേ ാ! േ
എ_?
ിHാേ, അേIാdിെ% ഉ1ാ6ി
േRാെ ോAി ി&ZൊN ഔ> െGJി,
ആ0 ZേAാെ[ അ ആ>J6ം േRാ
അെ ആ>ി< അ2െ> Aിാ6/ാXം ാV
ൊ0J ഈ * േIhി ിHാേ[ിെ
A)ിെ&0h ി66െ ി)ി<%3ം.
AാAം െ3ം ിHാേ[ിെെ6ാN AാAം
െ?ി63ം െ^ ൊോെLാിെAാAംിിJം അV ിHാേ[ിെ
ഉേAeി<%3ം.
എ ാെ) ൊോെLാിെ- |ാ എsേ 
)െ ' ിി,; അ! അ3െ>
ഉm >ി >Xേ#ാ! (7ി ി<.

18

േRാ െ- ാാ അRീാdാV
F¯ാSം അ2%ിെ&^ dാം അ അെ
അ>6ം െP. ിHാേെ[ാെ63ം
അെX)ി< ി[ാAം  ി<.

19

ൊോെLാം 3ം െ^Zം ാം ാcZാ
അെ- G JാSC! ിHാേ,
ാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ.

20

21

22

ൊോെLാം ാcാ[ം ഇ2AhN
ം¥ം ആി2; അV െAിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<; അൊ ാാL അ Aം ാാാി.
Iേ[ാോെ- ാ െRെLാം െkി,
ാr. െRെLാം ാÍ Z>Cിേ ാ! അ
ാ{െJാ ാി2; േRാ ൊം ¨ാAി ാV എ*ാിHാേ,േMാC%ി\ം
ി ിെn0J Mാ െbIേ[ി,
അV Aിേs ം¥ം ാr.
അേmാ¸ീാ അെ- അെmX ാ
എേA.
െkാ േRാേX അിzാ3GZ െP;
അ െ^ AാAC!ൊN അ2െ>
Aിാ6/ാ െ^ിെ6ാ! അ9ിം അെ
äി ി<.

15

1

െLാJിെ- ാ ൊോെLാം
ാാിെ- Aിെ7ാം ആ1ി, അLിാം
െkി, ാrZ>Cി.

2

അV § ം¥ം െbIേ[ി, ാr;
അെ- അെmX ¯ാ എ േA; അ!
അLീIാേ[ാിെ- ! ആി2.

3

െ- അ V Fെ# െ^ി2 [AാAC%ി\ം
അV >; അെ- ം അെ- Aിാാ
ാീിെ- ംേAാെ[ അെ- ൈാ
േRാിl, ഏാQാി2 ി*.

4

എlി\ം ാീിV ിിJം അെ- ൈാ
േRാ അെ- െ അെ- അSാി
ഉJി3ം െbIേ[ിെ ി[ി
Jി3ംൊN അ െbIേ[ി, ഒ2 ീAം
Èി.

5

ാീ േRാേX dാാ3GZ െP;
Rിാ ഊീാിെ- ാJി, ാ*ാെ
അV േ ാ0 {ി&ി, ഒം െആ3·ാ[െJാി6\ം ി'ാ)ീ7ി*.
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6

െRെLാFം ൊോെLാFം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

7

അLീാിെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം െkാാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.
അLീാFം ൊോെLാFം mി\ം 3ം
ഉ1ാി2.

8

അLിാം െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[
ിxdാAി<; അ ാീിെ- MJി, അെ
അ>6ംെP; അെ- ാ ആാ അ
Aം ാാാി.

9

ിHാേ,ാാാ ൊോെLാിെഇ2Aാം ആ1ി, ആാ െkി, ാാാി.

േ ം

22
20

െLV -R ആാാാിെ- അേAeേ',
െ- ോAിെ% ിHാേ,A7cC!X
േെ അ< ഈോ`ം ാ`ം ആേL[ േLJ-¯3ം ിെ ോJ Fs`ം
Áാ[ിേIൊെ63ം Aി>ി&>6ി.

21

LെIാ അZ േ7േ ാ! ാാ Acി3
ിJി ിി, േ Aാh.

22

ആാാാ ഒ2 ി%ംLം dിാ6ി
ഒെ7ാ ിാെ െkെ Fs`ം ി%ി<7ി; അ
െ LെIാ AcിZ ഉ) ി& ാ3െ> ം
ം എ0h ൊN; ആാാാ
അൊN െLാീിെ[ േML3ം ിæ3ം
AcിZ ഉ) ി<.

23

ആ3െ> G [ JാSCം അെ[AാdJിം അV
െ^ൊെ63ം അV A7cC! AcിZം
െkാാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ. എ ാ, അെ- ാ
ാ[h അെ- ാ\!X ീംAി>ി<.

24

ആാ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<;
െ- Aിാാ ാീിെ- MJി, അെAിാ6/ാ2െ> അ06, അെ അ>6ം െP;
അെ- ാ െേRാIാ±ാJ അ
Aം ാാാി.

Z

10

അV ാ{െJാ ം¥ം െbIേ[ി,
ാr; അെ- അെmX ¯ാ എ േA;
അ! അLിIാേ[ാിെ- ! ആി2.

11

ആാ െ- Aിാാ ാീിെേ ാെ[
േRാേX dാാ3GZ െP.

12

അV 25ൈå6ാെ േIhി
)Jാ6ി, െ- Aിാ6/ാ ഉ1ാ6ിി2
[ിQRCെ%3ം ീ6ി6%B.

13

െ- അmാ ¯ അേIെX ഒ2
േ%ÊിQRം ഉ1ാ6ിി2 Z ൊN അV
അെ% ാ
ി¨ാJി,ി ീ6ി6%B;
ആാ അെ> േ%ÊിQRം െ7ിF)ി<
ിേxാV ോ7ി ിെെ< ¬'%B.

25

എ ാ, ാMിി!X ീ6ം ി*. എlി\ം
ആ3െ> ം അെ- ീാ[െJാെ63ം
േRാിl, ഏാQാി2.

െkാാാാ ആ3െ> 1ാം ആ1ി,
ൊോെLാിെ- ാ ാാL
ിHാേ[ി, ാാാി; അV N ം¥ം
ിHാേ[ി, ാr.

26

അV േRാേX അിzാ3GZ െP; െഅ െ-  ിി\ം അV ിHാേ[ിെെ6ാN
െ?ി& AാAJി\ം >.

27

എ ാ, ിാ¯ാേMാ6ാാ
അRിാിെ- ാ LെIാ അ
ിോ9ാി 'െ'1ാ6ി; െ±[ിXംG
Mിെ¿േWാി,െ< അെ ൊ; ാാ¤ം
എ*ാ ിHാേ\ം Mിെ¿േWാെ
%nിി6ാി2.

28

LെIാ അെ െkാ ാാാ ആ3െ>
§ ാം ആ1ി, ൊ; അ Aം ാാാി.

29

അV ാാാ ഉ>െ ൊോെLാം «RെJ
Fs`ം ിQRി<; േRാ Iിേ[ാാ
അRിാ എ െ- ാV F¯ാSം
അ2%ിെ&^ dാം അV
ൊോെLാി I4ാFG ഒ ിെ3ം
േI5ി ി6ാെ അേI5ം F>ി<%B.

30

ൊോെLാം െ^Zം ിHാേ[ിെെ6ാN
െ?ി&Zാ AാAC! ിിJം അV
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാെ
ോAി ി&ZിിJം േ .

31

ാാLിെ- G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം ിHാേ,ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

32

ആ3ം ിHാേ,ാാാ LെI3ം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

14

15

െGി, െAാ, ഉAcC! എ ിCെ െഅ V ിേി&Zം ാV േ ിേി&Zാ
6െ% അV േRാ3െ> ആ[Jിേ[X
ൊN.

16

ആ3ം ിHാേ,ാാാ LെI3ം mി,
ീASം 3ം ഉ1ാി2.

17

ിHാേ,ാാാ LെIാ െk3െ> േെ
, െkാാാാ ആ3െ> അ06,
േAാX2Jി ആെ3ം 
mി6ാിിേ61ി ാെ AcിZ ഉ) ി<.

18

19

അേ ാ! ആാ േRാ3െ> ആ[Jിെ[
|ÎാJി, േI5ി&ി2 എ*ാ െGി3ം
െAാം ാ9ാിിെ[ |Îാം എ0h െ./ാ2െ> ?ി, ഏ{ി<; ആാാാ
േmെI6ി, AാJ െRോെ- ാ
¦ിേmാെ- V െLV -R എ
അാംാാി അെ ൊ0J<:
എിXം ിXം, എെ- അ ം ിെ- അ ം
mി, ¯ ഉ1േ*ാ; ഇാ, ǌാV ിX
mാാി െGി3ം െAാം ൊ0JX;
ിHേ,ാാാ LെIാ എെ
ി'േAാേ1ി ീ െ അോ0G ിെ¯ ിേ6cം എ A)ി<.
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െkാാാാ ആ3െ> § ാം ആ1ി,
അRീാിെ- ാ LെIാ
എ*ാിHാേ[ിം ാാാി ിി,
ഇ2Ahാ\ ം¥ം ാr.

34

അV േRാേX അിzാ3GZ െP.
ൊോെLാിെ-  ിി\ം അV
ിHാേ[ിെെ6ാN െ?ി& AാAJി\ം >.

1

LെI ിോ9ാി Rാി3െ> V
േkി േRാ3െ> അ
2% ാ01ാെെS ാ[ :

2

ǌാV ിെ െAാ>ിി,ി ഉJി എൊ ിHാേ[ി dാ6ിെ<; ീോ
ൊോെLാിെ-  ിി, >63ം Cെ>
AാAC%ാ, എെ ോAി ി6J6ം
എെ- ാ ിHാേ[ിെെ6ാN AാAം
െ?ി63ം ൊ,

3

ഇാ ǌാV LെIെ3ം അെ- «RെJ3ം
അേI5ം അ>ി<ാി6%3ം; ിെ- «RെJ
െLാJിെ- ാ ൊോെLാിെ«RെJേ ാെ[ ആXം.

4

LെI3െ> Sിി, A7cJി,െ<
ിX െ ാ! ിം; [ി,െ<
ിX െ ആാIJിെ[ Aeി! ിം.

5

LെI3െ> G JാSCം അV െ^Zം
അെ- AാdJിം ിHാേ,
ാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ.

6

LെIാ െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<;
അെ ിി, അ>6ംെP; അെ- V
ഏ[ാ അ Aം ാാാി.

7

LെIാ ൊോെLാം«RെJേ ാെ[ ഇ2
െ- ൈെ> dJിാ, േRാെ
äി ി< േRാേX അിzാ3Gൊെ63ം
െ3ം അെ ൊ%3ം െ^ZൊN
അം അെ- «RJിം ിോ9ാി
Rാി3െ> ാ േkdാV F¯ാSം
േRാ3െ> അ2% ാ01ാി2.

8

9

െkാാാാ ആ3െ> ഇ2AJാ)ാം
ആ1ി, LെI3െ> V ഏ[ാ ിHാേ[ി,
ാാാി ിി, N ം¥ം ാr.
എ ാ, WC%ി, A(ിX അ9ിAിാ
ിÓി എ അെ- .V അ ിോ9ാി
'െ'1ാ6ി, അV ിി, ി
ാാ9ാിിാാ അ3െ> ീ7ി,
(>ി< [RിAി>ി&ിിXേ#ാ!

10

ിÓി അh > െkാാാാ ആ3െ>
ഇ2AേJ ാം ആ1ി, അെ െ7ിെ6ാ
അ Aം ാാാി.

11

അV ാാാി ിംRാJി, ഇ2
ഉ>െ LെI3െ> «RെJ Fs`ം ിQRി<;
അ ാെ7 അെ- ാ&6ാ6ാെ7
25dാ ഒ ിെ3ം അV േI5ി ി&ി*.
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12

അCെ LെI3ം അെ- V ഏ[3ം
Cെ> ിാ§Jി%ാ, ിHാേ[ിെൈാ േRാെ ോAി ി<, C!
െ^Zം ിHാേ[ിെെ6ാN െ?ി&Zാ
[ AാACം ിിJം

13

േRാ േkdാV F¯ാSം LെI
ിോ9ാി അ2%ിെ&^ dാം ിÓി
LെI3െ> |െJ Fs`ം ിQRി<%B.

14

ഏ[3െ> G JാSCം അV
െ^ൊെ63ം ിHാേ,ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

15

െkാാാാ ആ3െ> ഇ2AേJ ാം
ആ1ി, ിÓി ിി, ഏs ിം
ാാാി2; അ A>çം െ±[ിXംG
Mിെ¿േWാV ിോ9ി&ിി6ാി2.

16

ിÓി 'െ'1ാ6ി ാാിെ ൊ%B
എ Aാ%ം ഇ)Cിി2 A>çം േ7േ ാ!
എ*ാിHാേ\ം അ േ Aാ%Jി,െ<
ോ9ിAിാ ഒÓിെ ിHാേ[ി
ാാാ6ി ാ ി<.

17

ഉ>െ ഒÓി എ*ാിHാേ\ാി Mിെ¿േWാV
ി'െ ിെ ിോ9ി<.

18

A7cം Aി>ിെA' എ ിÓി 1േ ാ!
ാ9ാി3െ> ഉ!F)ിി, > ാ9ാിX
ീെ< അി, ി<%B.

19

അV െോെLാിെ-  ിി\ം അV
ിHാേ[ിെെ6ാN െ?ി& AാAJി\ം
> േRാേX അിzാ3GZ dJി<,
ഇCെ ാV െ^ AാAC!ിിJം േ .

20

ിÓി3െ> G JാSCം അV ഉ1ാ6ി
'െ'ം ിHാേ, ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.

21

അ ിHാേ, ം N |ാMാി AിിB;
Aാി ം MീJിെ- ാ ി¡ിെ
ാാാേ61ി അെ- Aeം േ; Aാി
ം ഒÓി3െ> Aeം േ.

22

എ ാ, ഒÓി3െ> Aeം േ ം MീJിൊ ി¡ി3െ> Aeം േ െJ
ോ{ി<; അCെ ി¡ി A'േAാ3ം ഒÓി
ാാാ3ം െP.

23

െkാാാാ ആ3െ> F െJാ ാം
ആ1ി, ഒÓി ിHാേ[ി, ാാാി A»N
ം¥ം ാr; ിി, അV ആj
ം¥ം ാr.

24

Aിെ അV േIെിോ0 Iാ[ N
ാ[_ െGിX ാCി ആ [F%ി, A7cം
AcിZ; ാV Acി A7cJി
[3>¨ാി2 േIെിെ- േAിV dാം
Iാ എ േAി'.

25

ഒÓി േRാേX അിzാ3GZ െP; ിX
F1ാി2 എ*ാെ6ാം അ9ിം ോ5ം
dJി<.
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എCെെ ാ[ : അV െLാJിെ- ാ
ൊോെLാിെ- എ*ാ ിി\ം
ിHാേ[ിെ- ൈാ േRാെ Cെ>
ിാ§Jി%ാ, ോAി ി6J6ം
ിHാേ[ിെെ6ാN AാAം െ?ി&
AാAC%ി\ം >.
ഒÓി െ^ G JാSCം അV െ^
AാdJിം ിHാേ,ാാ6/ാ2െ>
JാS Jി, എsിിിXേ*ാ.
ഒÓി െ- Aിാ6/ാെേ ാെ[ ിxdാAി<;
Iി, അെ അ>6ം െP. അൊ ആRാL അ Aം ാാാി.
െkാാാാ ആ3െ> F െJ7ാം ആ1ി,
ഒÓി3െ> ാ ആRാL ിHാേ[ി,
ാാാി; ഒÓി3െ> ാ ആRാL Iി,
ിHാേ[ിെ ഇ2AhN ം¥ം ാr.

30

ഒÓി3െ> ാ ആRാL ിX F1ാി2
എ*ാെ6ാം അ9ിം േRാേX
അിzാ3GZ െP.

31

െLാJിെ- ാ ൊോെLാിെAാAC%ി, >X Z േAാാ എ ോാj
അV ീോാാാ എJ-Lാ[ിെ%ാ ഈേെL[ിെ |ാാി
AിQRി63ം Lാ[ിെ െ േി<
uി63ം െP.

32

ാV Iി, Acി Lാ[ിെ- േeJി,
അV Lാ[ി ഒ2 L[ിAീം ഉ1ാ6ി.

33

ആRാL ഒ2 അേIാdി3ം ഉ1ാ6ി;
അCെ ആRാL ിHാേ[ിെ- ൈാ
േRാെ ോAി ി6J6ം ിX
F1ാി2 എ*ാിHാേ,
ാാ6/ാെ6ാം അ9ിം ോ5ം dJി<.

34
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1

അെ- ാ[h േLേW[ാ Rീേ,
െീേRാ AcിZ; േRാ Âെ- ാ
ോ:F¯ാSം അ2%ിെ&^ dാം
അിെ- അ>ി¨ാം ഇ7േ ാ! അ അLീ)ാം
എ §J`ം അിെ- A>ിാി, െ&േ ാ!
െIè¤ എ ഇ%`ം zം.

എ ാ, Mിെ[ാിെ[ ിILിി,ിG
ിILാ ഏ[ീാ അRാLിോ0: ǌാV
േി<ി[X ിHാേ[ിെ- ൈാ
േRാാc, ǌാV A)n*ാെ
ഈാN%ി, Bം  3ം ഉ1ാി* എ
A)B.

2

Aിെ അ േRാ3െ> അ2% ാ0
ഉ1ാെെS ാ[ :

3

ീ ഇിെ>ി )െ ' ി േ6ാ' െ ോ
£ാ ി XG െീJ ോ7ി ിെ
ഒ%ി&ിി6.

4

ോ7ി,ി ീ (>ി<ൊേGcം; അിെ>
ിX |ecം േ1ി ǌാV ാ6ോ0
{ി&ിിX.
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5

അCെ അV േAാി േRാ3െ>
{dാം െP; അV െ ോ£ാ
ി XG െീJ ോ7ി ിെ Aാh.

6

ാ6 അ ാിെ[ അ ം ഇ)&ി3ം
ൈ(േ h അ ം ഇ)&ി3ം ൊN
ൊ0Xം; ോ7ി,ി അV (>ിXം.

7

എ ാ, േIh  െA?ാാ, (െ) ിം
 ിnേI5ം ോ0 yിേ ാി.

8

അേ ാ! അ േRാ3െ>
അ2% ാ01ാെെS ാ[ :

9

ീ എsേ  ീോോ0 േ
ാെ±ാJിേ[X െ അിെ> Aാ6; ിെ
[േJ1ി അിെ> ഉG ഒ2 ി9ോ0
ǌാV {ി&ിിX.

10

അCെ അV എsേ  ാെ±ാJി
േAാി. അV A7cാി,6, എJിേ ാ!
അിെ> ഒ2 ി9 ി)( െAj6ിെ6ാ1ി2.
അV അെ% ി%ി<: എിX (>ി ാV ഒ2
AാJി, (െ) െGം ൊNേcേ എ
A)B.

11

അ! ൊN2ാV േAാ(േ#ാ! ഒ2 5cം
അ ം െ> ിെ- ?ി, ൊNേAാേcേ
എ അV അേ%ാ0 ി%ി<A)B.

12

അി അ% : ിെ- ൈാ േRാാc,
[Jി, ഒ2 Aി>ി ാം Z2Jിി, അ{ം
എ3ം ാ*ാെ എിX ഒ2 അ ം ഇ*.
ǌാV ഇാ, N ി)( െAjX; ഇZ
ൊNെ എിXം ം േ1ി ഒ26ി അZ
ǌC! ി ി' ി ാിി6ാ( എ
A)B.

13

ഏ[ീാ അേ%ാ0: |െ േ>1ാ; െ ീ
A)nZേAാെ[ െ; എ ാ, ആം എിX
െ)ിോ2 അ> ഉ1ാ6ി ൊNി; Aിെ
ിXം ിെ- ം േ1ി ഉ1ാ6ിെ6ാ!.

14

േRാ ിി,  െA?ിX ാ!െ
[Jിെ[ ാ ീേAാി*; |cിിെ[
എ ()BേAാ3ം ഇ* എ ിHാേ[ിെൈാ േRാ അ2%ിെ& എ A)B.

15

അ! െ ഏ[ീാ A)nZേAാെ[ െP;
അCെ അം അ`ം അെ> ീ'ാ2ം
ഏ)ിാ! അേRാJി ി<.

16

േRാ ഏ[ീാF¯ാSം അ2%ിെ&^ 
dാം [Jിെ[ ാ ീേAാി*,
|cിിെ[ എ ()BേAാZി*.

17

അSം ീ'>6ാJിാ ¸ീ3െ> V ീം
Aി>ി< ി> ി[ാി; ീം 0Jി' അി,
I4ാം ഇ*ാൊി.

18

അേ ാ! അ! ഏ[ീാോ0: അേ?ാ
ൈ 25േ, എിXം ിXം mി, എ_?
എെ- AാAം ഔ ിേ61ിം എെ- െ
ൊേ*1ിം ആ(ോ ീ എെ- അ06,
 Z എ A)B.
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19

അV അേ%ാ0: ിെ- െ ഇ ി എ
A)B. അെ അെ> >ിി,ിെ 0h
ാV AാJി2 ാ%ിF)ിി, ൊNെ
െ- 7ി[ിേ/, ി>Jി.

20

അV േRാോ0: എെ- ൈാ േRാേ,
ǌാV  AാXം ഇി>െJ ി93െ>
െ ൊാV 6ം ീ അ!X
അം 2Jിോ എ dാി<A)B.

21

Aിെ അV (7ി3െ> േ, §dാIം
ിwി>: എെ- ൈാ േRാേ, ഈ
(7ി3െ> dാcV അി, >Cി2ാ)ാെ7
എ േRാോ0 dാി<.

22

േRാ ഏ[ീാിെ- dാ േ'; (7ി3െ>
dാcV അി, >Cി അV ീി<.

23

ഏ[ീാ (7ിെ എ0h ാ%ിി,ി ാെ
ീ7ിേ[X ൊNെ അെ- അെmX
ൊ0h: ഇാ, ിെ- V ീി&ിിX എ
ഏ[ിാ A)B.

24

¸ീ ഏ[ീാോ0: ീ ൈ 25V എം ിൊിേ/\G േRാ3െ> ം െം
ǌാV ഇിാ, അ)ി3 എ A)B.

1

ഏ)ിാ!  ിnി' § ാം ം¥Jി,
ഏ[ീാി േRാ3െ> അ2% ാ01ാി: ീ
െ ആRാLി ിെ Jേ ാcി6;
ǌാV [Jി,  െA?ി ാV േAാ( എ
A)B.

2

ഏ[ീാ ആRാLി െ JാV ാcി ാV
േAാി; eാോ Iി, ിാി2.

3

ആാ, ആRാL െ- «Rിാാ
ഔLാെ ആ%<2Jി; ഔLാോ
േRാിl, Rാ|¢ാി2.

4

ഈേെL, േRാ3െ> dാ/ാെ
ൊേ#ാ! ഔLാ Âj dാ/ാെ
7ിെ6ാN െ ഔോ ®Rി,
അ#ീZേAാി ഒ%ി ി< അ ം െGം
ൊ0h eി<.

5

ആRാL ഔLാോ0: ീ ാ7ി\G എ*ാ
ീ2)െ>3ം ോ0െ>3ം അിh െ
ോX; Aേe iMC! എ*ാം Iി<േAാാെ
(ിെ%3ം ോsെ%3ം എlി\ം
ീോെ> eി ാV FX  ി'ം എ
A)B.

6

അ േIh>ി Ðിേ61ി അിെ
mി, A(h; ആRാL ി< ഒ2  ിX
േAാി, ഔLാം ി< െyാ2  ിX േAാി,

7

ഔLാ  ിി, ഇിXേ#ാ! ഏ[ീാ
എിേ2 Z N അെ അ)ിnി'
ാzാംMം ീr: എെ- ാാ ഏ[ീാോ
എ ോി<.

8

അV അോ0: അേ, ǌാV േ ; ീ െ
ഏ[ീാ ഇിെ> ഉെ1 ിെ- ാോ0
േLാ9ി ി6 എ A)B.
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9

അി അV A)nZ: അ>ിെ
ൊേ*1ി അRാLിെ- ?ി, ഏ{ി ാV
അ>ിV എ_ AാAം െP?

10

ിെ- ൈാ േRാാc, ിെ
അേ45ി ാV എെ- ാV ആെ% അ6ാJ
ാി3ം ാം ഇ*; ീ അിെ> ഇ* എ
അ A)nേ ാ! അV ആ ാെJ3ം
ാിെ3ംൊN ിെ 1ി7ി* എ ം
െ?ി<.

11

ഇCെിിെ6 ീ എേ ാ0: െ ിൊോ0: ഏ[ീാ ഇിെ> ഉെ1
േLാ9ി ി6 എ {ിXേ*ാ.

12

ǌാV ിെ AിിBേAാ ഉ>െ േRാ3െ>
ആéാ ിെ ǌാV അ)ിാJ ഒ2
¨[േJX എ0h ൊNേAാ(ം; ǌാV
ആRാLിോ0 െ )ിി63ം അV ിെ
െ1Jാെ ഇി63ം െ^ാ, അV എെ
ൊേ*ാ; അ>ിോ Lാ[ംF,
േRാ|¢V ആ(.

13

ഈേെL, േRാ3െ> dാ/ാെ
ൊേ#ാ! ǌാV േRാ3െ> dാ/ാി,
ÂjേAെ ഔോ ®Rി, അ#ീZേAാി
ഒ%ി ി< അ ം െGം ൊ0h eി& 
ാV അ)ിnി7ി*ോ?

14

അCെിിെ6 ീ എേ ാ0: െ ിൊോ0: ഏ[ീാ ഇിെ> ഉെ1
േLാ9ി ി6 എ {ിXോ? അV എെ
ൊേ*ാ.

15

അി ഏ[ീാ: ǌാV േി<ി[X
ൈCെ> േRാാc, ǌാV ഇ അ
എെ Jേ ാcിXം എ A)B.

16

അCെ ഔLാ ആRാLിെ െ N
 അ)ിി<; ആRാL ഏ[ീാെ ാാV
െ.

17

ആRാL ഏ[ീാെ 1േ ാ! അോ0: ആ
ഇZ? ിHാേ[ിെ zെ 0h ോ എ
ോി<.

18

അി അV A)nZ: ിHാേ[ിെ
zെ 0h Z ǌാ*, ീ3ം ിെAി|േ. ിC! േRാ3െ> {െ%
ഉേAeി63ം ീ Lാ,ിQRCെ% െ
േി63ം െ ZൊN േ .

19

എ ാ, ഇേ ാ! ആ%< എ*ാിHാേ[ിെ3ം
Lാ[ിെ- ാÂy#Z dാ/ാെ3ം
ഈേെL[ിെ- േIിl, |eി<2 ാÂj
അേIാdാ/ാെ3ം േm,A=Jി,
എെ- അ06, 7ി2h.

20

അCെ ആRാL എ*ാിHാേ,6െ>3ം
അ06, ആ%< േm,A=Jി, ആ
dാ/ാെ 7ി2Jി.
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അേ ാ! ഏ[ീാ അ0hെ 
=േJാ0ം: ിC! എേJാ%ം N
ോcിി, ാ,േXം? േRാ ൈം
എlി, അെ അ`Mി ിV ; Lാ, എlിേ[ാ
അെ അ`Mി ിV എ A)B; എ ാ, ം
അോ0 ഉJം ഒം A)nി*.

22

Aിെ ഏ[ീാ േJാ0 A)nZ:
േRാ3െ> dാാി ǌാV ഒ2JV
ാേ േI5ി&ിിX©; Lാ[ിെdാ/ാോ ാÂy#ZേA2N.

23

ǌC!X N ാ%െ െ7; ഒ2 ാ%െ അ
ിെn0h ¯Îം¯Îാ6ി ീ ഇ>ാെ
ി)ിേ/, െ6െ7; േy ാ%െ ǌാ`ം ഒ26ി
ീ ഇ>ാെ ി)ിേ/, െ6ാം;

24

ിC! ിCെ> േെ- ാെJ
ി%ി&േAeി ിV ; ǌാV േRാ3െ> ാെJ
ി%ി&േAeി6ാം; ീൊN ഉJം അ2
ൈം േ ൈെ ഇി6െ7; അി ം
എ*ാം:

25

അZ *ാX എ ഉJം A)B. Aിെ
ഏ[ീാ Lാ[ിെ- dാ/ാോ0: ിC! ഒ2
ാ%െ ിെn0h ആം ഒ26ിെ6ാ!ിV ;
ിC! അ9ിം േA21േ*ാ; എ ി' ീ ഇ>ാെ
ിCെ> േെ- ാെJ ി%ി&േAeി ിV
എ A)B.

26

27

അCെ അXം ൊ0J ാ%െ അ
എ0h ഒ26ി: Lാേ[, ഉJ2േ%cേ എ
ാിെ[ Z>Cി ഉ&െ Lാ[ിെ- ാെJ
ി%ി&േAeി<. ഒ2 I½ോ ഉJോ ഉ1ാി*.
C! ഉ1ാ6ി L[ിAീJി ¬ം അ
ZGി&ാ>ിെ6ാ1ി2.
ഉ&ാേ ാ! ഏ[ീാ അെ AിRി<:
ഉ)െ6 ി%ി ിV ; അV േേ*ാ; അV
9ാി6ാ(; അെ*lി, െ%ിX
േAാിി6ാ(; അെ*lി, ാി[ാ(;
അെ*lി, Aെe ഉ)ാ(; അെ
ഉcേJcം എ A)B.

28

അ ഉ)െ6 ി%ി< AിേAാെ[ ¢ം
ഒs(ോ%ം ാ!ൊNം (SംൊNം
Cെ%Jേ F)ിേ{ി<.

29

ഉ&ിിnി' േ|ാാMം  ിX ംെ
അ െ%ി&െ 'ൊ1ി2; എ ി'ം ഒ2
I½ോ ഉJോ ോ ഉ1ാി*.

30

അേ ാ! ഏ[ീാ: എെ- അ06, 2ിV
എ =േJാ0ം A)B. =ം
അെ- അ06, േ. അV ഇ>ിBി>
േRാ3െ> ാMAീം  ാ6ി;

31

ിX ിHാേ, എ േAാ(ം എ
േRാ3െ> അ2% ാ0 [|ി& ാേ6ാLിെ/ാ2െ> േMാംെ¯X ഒJം A»N
 എ0h,

32

ൊN േRാ3െ> ാJി, ഒ2 ാMAീം
AcിZ; ാMAീJിെ- ¬ം N ൊ ിh
ിെ ാV ിാ ിാJി, ഒ2 ോ0
ഉ1ാ6ി.

േ ം

26
33

Aിെ അV ി)( അ06ി ാ%െ
¯Îം¯Îാ6ി ി)ിV ീെ െ<; ാ\
ൊ7ിി, െGം ിെ)< േRാാMJിേ/\ം
ി)ിേ/\ം ഒ ി ിV എ A)B.

34

1ാം dാIം അCെ െിV എ
അV A)B. അ 1ാം dാIം െP;
അിെ- േI5ം: § ാം dാIം അCെ
െിV എ അV A)B. അ § ാം
dാIം െP.

35

െGം ാMAീJിെ- ¬yം ഒsി; അV
ോ7ി\ം െGം ിെ)<.

36

േ|ാാMം  ിX ോേ ാ!
ഏ[ീാdാV അ0hെ:
അ¦ാRാിെ-3ം ിRാ6ിെ-3ം
ിHാേ[ിെ-3ം ൈാ േRാേ,
ിHേ[ി, ീ ൈെം ǌാV ിെ- ാV
എം ഈ ാCെ%ാെ63ം ǌാV ിെ{dാം െP എം ഇ െ%ിെ 'െ7.

37

േRാേ, എിX ഉJ2േ%cേ; ീ ൈം
േ േRാേ; ീ Cെ> ം ീNം
ിി< എ ഈ ം അ)ിേ1ി എിX
ഉJ2േ%cേ എ A)B.

38

ഉ>െ േRാ3െ> ീ ഇ)Cി േRാാMം
ി)(ം wം Rി ി< ോ7ിെ[ െGം
yി<%B.

39

ം എ*ാം അZ N ിwീr: േRാ
േ ൈം, േRാ േ ൈം എ A)B.

40

ഏ[ീാ അോ0: Lാ[ിെ- dാ/ാെ
Aി>ി ിV ; അി, ഒ2J`ം ാ>ിേ ാ2Z
എ A)B. അ അെ Aി>ി<; ഏ[ീാ
അെ ാെ ീേIാV ോ7ി ിെ
ൊNെ അിെ>െ< െ7ിെ6ാ%B.

41

Aിെ ഏ[ീാ ആRാLിോ0: ീ െ
|eി< Aാം െ; [ി  3െ> F 6ം ഉN
എ A)B.

42

ആRാL |eി< Aാം െേ?1ി [
)ിേ ാി. ഏ[ീാോ േm, A
=Jിെ- F%ി, )ി ി[h (ിB F¯ം
െ- F lാ\െ> 0ി, െ< െLാ[6ാോ0:

43

ീ െ >[ി േെ ോX എ A)B.
അV െ ോ6ീ': ഒം ഇ* എ A)B.
അി അV : Aിെ 3ം ഏsdാIം െ
എ A)B.

44

ഏ ാം dാIോ അV : ഇാ, >[ി,ി
ഒ2 `5െ- ൈേAാെ[ ഒ2 െ)ി േം
െAാ എ A)B. അി അV : ീ
െ ആRാLിോ0:  ിെ
06ാിിേ61ി Wം 7ി ഇ)Cിേ ാ
എ േLാ9ി ി6 എ A)B.

45

ecJി, ആാIം േം ാംൊN
jh / െAP. ആRാL Wം )ി
ിHാേ[ിേ[X േAാി.
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27

എ ാ, േRാ3െ> ൈ ഏ[ീാിേ/, ;
അV അ Fj6ി3ംൊN ിHാേ[ി,
എhംെ ആRാLി F#ാി ഔ>ി.

ഏ[ീാ െ^ൊെ63ം അV [
dാ/ാെ3ം ാ!ൊN ൊ
ിൊെ63ം ആRാL ഈേെL[ിോ0
A)B.

12

#Jിെ- േI5ം ഒ2 ീ; ീി\ം േRാ
ഇ*ാി2; ീ3െ> േI5ം ാ9ാJി, ഒ2
iØ4ം ഉ1ാി.

13

ഏ[ീാ അZ േ7ി' െ- ൊN F¯ം
§>ി )h  ®RാF¯hി: ഏ[ീാേ,
ഇിെ> ിX എ_ ാം എ ോിX ഒ2
I½ം അV േ'.

14

അി അV : ൈCെ> ൈാ
േRാേX േ1ി ǌാV %െ
:·ാSി&ിിX; ിHാേ,6! ിെിെJ ഉേAeി<, ിെ- ാMAീCെ%
ഇ>ി<, ിെ- dാ/ാെ ാ!ൊN ൊ
%B; ǌാV ഒ2JV ാം േI5ി&ിിX;
എിXം അV ീRാി 2hാV
ോX എ A)B.

2

ഈേെL, ഏ[ീാിെ- അ06, ഒ2 Úെ
അ<: ാെ% ഈ േh ǌാV ിെ- ീെ
അി, ഒ2Jെ- ീെേ ാെ[ ആX ി*
എlി, േ/ാ എേ ാ0 6ം അ9ിം
ൊ)ാെ7 എ A)ി<.

3

അV |െ ' എsേ  ീെe6ാി
)െ ' െkെX!െ 7 േL-േILി, െ
അിെ> െ- Lാ[6ാെ ാി ി<.

15

ാോ 2ിി, ഒ2 ിെJ  ി െ ഒ2
Ýെ&>ി3െ> c[ി, ഇ2 ി ാV ഇÊി<;
ഇേ ാ! ി, േRാേ, എെ- dാcെ
എ0hൊേGcേ; ǌാV എെAിാ6/ാെ6ാ! **േ*ാ എ A)B.

േRാ അോ0 അ2%ിെ&^െെS ാ[ : ീ
)െ ' േmെI6ിെ- 2ി ിാി
>Cിേ ാ; ീ എhേ#ാ! Rാേ[ിെ
അാി ാാാി' അ|ിേ5ം െ.

16

ിംIി3െ> ാ േkിെ ിHാേ[ി
ാാാി' അ|ിേ5ം െേ?cം; ആേL[ െേRാ[ി,ിG ാ±ാJിെ- ാ
എ[ീIെ ിX Aം dാാി'
അ|ിേ5ം െ3ം േcം.

17

Rാേ[ിെ- ാ%ി െyിേ ാ( െ േk
ൊം; േkിെ- ാ%ി െyിേ ാ( െ
എ[ീIാ ൊം.

18

എ ാ, Lാ[ി >CാJ F lാ\ം അെ
¬ംLം െ?ാJ ാ3FGാി ആെ
ഏ ാിംേAെ ǌാV ിHാേ[ി,
േI5ി ി&ിിX.

19

അCെ അV അിെ>ി A)െ '
ാ±ാJിെ- ാ എ[ീIെ െ1Jി;
അV A»N ഏ ാ% 7ി ഉ
◌ി<ൊ1ി2; A»1ാേJിോ0െ>
ാV േ ആി2; ഏ[ീാ അെഅിെ െ െ-  അെ- േ, ഇ'.

4

5

6

7

അCെ അV Ýെ&>ി3െ> c[ി,
ി>)േ#ാ! െAെ7 ഒ2 ÚV അെ 7ി
അോ0: എsേ  ി എ A)B.
അV ഉc ോ6ിേ ാ! [ിേ/,¬7
ഒ2 അ>3ം ഒ2 Z2Jി െGം െ[6,
ഇിX Z N; അV ി(>ി< Aിെ 3ം
ി>)Cി.
േRാ3െ> ÚV 1ാം dാIം  അെ
7ി: എsേ  ി; ിX Úാ െ
ാ`1േ*ാ എ A)B.

8

അV എsേ  ി(>ി<; ആ ആRാJിെL[ംൊN ാ{Z A\ം ാ{Z ാം
ൈJിെ- A=ാ േRാേേLാ%ം >.

9

അിെ> അV ഒ2 ®Rി, > ാAാh;
അേ ാ! അ േRാ3െ> അ2% ാ01ാി,
അോ0: ഏ[ീാേ, ഇിെ> ിX എ_
ാം എ ോി<.

20

അി അV : ൈCെ> ൈാ
േRാേX േ1ി ǌാV %െ
:·ാSി&ിിX; ിHാേ,6! ിെിെJ ഉേAeി< ിെ- ാMAീCെ% ഇ>ി<
ിെ- dാ/ാെ ാ!ൊN ൊ%B;
ǌാV ഒ2JV ാം േI5ി&ിിX; അ
എിXം ീRാി 2hാV ോX എ
A)B.

അV ാ%െ ി' ഏ[ീാിെ- Aി ാെ[
ഔ>ി: ǌാV എെ- അ െ3ം അmെ3ം
¬ംLി< ൊGെ7; അിെ-േI5ം ǌാV ിെAി ാെ[ ാം എ A)B. അി അV :
േAാി ി; എ ാ, ǌാV ിX എ_
െ^ിിX എേ ാ6 എ A)B.

21

അCെ അV അെ ി' െ ഒ2 ഏ
ാ%െ Aി>ി< അjh ാ%3െ> േ6ാൊN
ാംം Aാം െP Jി ൊ0h; അ
ി; Aിെ അV എsേ  ഏ[ീാിെAി ാെ[ െ അ :;5ാ^ീ.

10

11

ീ )h  A=Jി, േRാ3െ>
F#ാെ ി,6 എ അV {ി<. അേ ാ!
ഇാ േRാ >േAാ(; I¢ി3G ഒ2
ൊ0lാ േRാ3െ> F#ി, A=Cെ% ീ)ി
Aാ)െ% h; എ ാ, ാyി, േRാ
ഇ*ാി2; ാyിെ- േI5ം ഒ2 #ം ഉ1ാി;
#Jി\ം േRാ ഇ*ാി2.

20

1

അാംാാാ െLV -R െ- ൈെJ
ഒെ63ം ഒ ി<7ി; അോ0െ> F hN
ാാ6/ാ2ം (ിം WCം ഉ1ാി2;
അV )െ ' Iെ ിോ9ി<
അിെ- േെ 3ം െP.
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അV ിHാേ,ാാാ ആRാLിെഅ06, A7cJിേ[X Ú/ാെ അ<
അോ0:

3

ിെ- െGി3ം െAാം എിXGZ; ിെൌEേ)ി |ാാ2ം /ാ2ം
എിXG എ ിCെ െLV -R A)3
എ A)ി<.

4

5

6

7

അി ിHാേ,ാാ: എെ- ാാ
ാാേ, ീ A)nZേAാെ[ ǌാ`ം
എിXGൊെ63ം ിXGZ േ എ
jA>ി A)n<.
Ú/ാ ീNം : െLV -R ഇdാം
A)3: ിെ- െGി3ം െAാം ിെ|ാാെ3ം ിെ- /ാെ3ം എിX
േcെ ǌാV A)n<േ*ാ;
ാെ% ഈ േh ǌാV എെ- ./ാെ ിെഅ06, അXം; അ ിെ- അ3ം ിെ./ാ2െ> ീ0ം േIാ9െP ിX
ഇzFGൊെ63ം ൈ6[ാ6ി ൊNേAാ2ം
എ A)B.
അേ ാ! ിHാേ,ാാ േIhG
എ*ാ§ /ാെ3ം 2Jി: അV ോ5ം
|ാിX Z ോ6ി6ാിV ; എെ|ാാെ3ം /ാെ3ം എെ- െGി3ം
െAാം, അV ആ%< ോി<; എ ാ, ǌാV
ിോ9ി&ി* എ A)B.

8

എ*ാ§ /ാ2ം [ം അോ0: ീ േ!
62Z, mി63ം അ2Z എ A)B.

9

ആാ, അV െLV -Rിെ- Ú/ാോ0:
ിC! എെ- ാാ ാാിോ0: ീ
ആം അ>ിെ- അ06, A)n&ൊെ63ം
െPൊGാം; എ ാ, ഈ ാം എിX
ൊV  ിി* എ േLാ9ി ിേ6cം എ
A)B. Ú/ാ െ ഈ jA>ി േLാ9ി ി<

10

െLV -R അെ- അ06, ആ%<:
എേ ാ0െ>3G എ*ാ A>çJിം ൈ
ഔോ Aി>ിാ2ാV Iിെ[ െAാ>ി
ിാ(െlി, േ/ാ എേ ാ0 6ം
അ9ിം െ?േ7 എ A)ി<.

11

അി ിHാേ,ാാ: ാ! അെX
െ' V അ ി<%3 െേ ാെ[
A)2Z എ അോ0 A)ിV എ
ഉJം A)B.

12

എ ാ, അ`ം ാാ6/ാ2ം cി S[ി,
(>ി<ൊ1ിിXേ#ാ! ഈ ാX േ7ി' െ./ാോ0: ഒ2Cിെ6ാ!ിV എ {ി<;
അCെ അ A7cJി േെ
3Jിെ ാ2Cി.

13

എ ാ, ഒ2 dാV ിHാേ, ാാാ
ആRാLിെ- അ06, : േRാ ഇdാം
അ2%ിെ&: ഈ RാംെJ ഒെ63ം ീ
Nോ? ǌാV ഇ അിെ ിെ- ?ി,
ഏ{ിXം; ǌാV േRാ എ ീ അ)ി3ം എ
A)B.

േ ം

28
14

ആെെ6ാN എ ആRാL ോി&ി അV
: േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാെെ6ാN എ
േRാ അ2%ിെ& എ A)B. ആ A>
Z>േCcം എ ോി&ി: ീ േ എ
അV ഉJം A)B.

15

അV േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാെ എി
ോ6ി; അ ഇ2ÂyിF JിNേAാി2.
അ2െ>േI5ം അV ിHാേ,6െ>
A>çെJൊെ63ം എി ഏ ാിം േA
എ N.

16

അ ഉ&h )െ '; എ ാ, െLV -R
ിX Zcാി2 F JിN
ാാ6/ാോ0െ> cി S[ി,
(>ി<Jാി2.

17

േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാ ആം )െ ';
െLV -R ആ%< അേ45ി&ാെ) Iി,
ി ആ! 2െ1 അ)ിി7ി.

18

അേ ാ! അV : അ ാ9ാJി
2െ lി\ം അെ ീോെ> Aി>ി ിV ; അ
3Jി 2െ lി\ം അെ ീോെ>
Aി>ി ിV എ {ി<.

19

A7cJി,ി )െ ' ോ,
േIാ9ിAിെ> Lാ[6ാ2ം അെ Z>
േAാ ൈം ആി2.

20

അ ഔോ2JV ാSാെ- േെ 2 െ
ൊ; അാ ഔ>ിേ ാി; ിHാേ,
അെ Aി_>; അാം ാാാ െLV -R
(ി)h )ി (ിേ&ോ0െ>
ാ>ിേ ാി.

21

Aിെ ിHാേ,ാാ )െ ' (ിെ%3ം
WCെ%3ം Aി>ി<; അാെ ിാി
ോ{ി<%B.

22

അിെ- േI5ം ആ dാV ിHാേ,
ാാിെ- അ06, െ അോ0: ൈ9െ '
െ ീ െ Z 2ിെ6ാ!; ഇിെJ
ആ1ി, അാംാാ ിെ- േെ )െ '2ം
എ A)B.

23

അാംാാിോ0 അെ- ./ാ A)nZ:
അ2െ> േ/ാ A=േ/ാാ(.
അZൊ1െ അ െm ോ{ി&Z;
ിി,െ< അോ0 3ം െ^ാ, ാം
അെ ോ{ിXം.

24

അZൊN ീ ഒ2 ാം െേ?cം: ആ
ാാ6/ാെ അെ- ¨ാhി ാyി
അXം Aം േIാ9ിAിാെ ിിേ6cം.

25

Aിെ ിX zാേÆാ ൈJി
ാോ2 ൈെJ3ം (ി െ>X
ാ (ി >െ3ം WC!X ാ
WCെ%3ം ഒ26ിെ6ാ!; എ ി' ാം
ിി,െ< അോ0 3ം െ; ാം
അെ ോ{ിXം ിÖം. അV അ2െ>
ാX േ' അCെ േ െP.

26

Aിെy ആ1ി, െLV -R അാെ
എിോ6ി ിHാേ[ിോ0 3ംൊV
അേ±6ി )െ '.
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ിHാേ[െ3ം എിോ6ി; അ
|ecAാC! എ0h അ2െ> േെ
)െ '; ിHാേ[ ആ7ിV (7ിെ> N
െ)ി 7ംേAാെ[ അ2െ> േെ Aാ%ം
ഇ)Cി; അാോ േIh ി)nി2.
ഒ2 ൈ 25V അ0h ിHാേ,
ാാിോ0: േRാ ഇdാം അ2%ിെ&:
േRാ A=ോ(; ാàേ* എ
അാ A)ൊN ǌാV ഈ RാംെJ
ഒെ63ം ിെ- ?ി, ഏ{ിXം; ǌാV േRാ
േ എ ിC! അ)ി3ം എ A)B.

29

എ ാ, അ അ2െ> േെ ഏsിം
Aാ%ം ഇ)Cിി2; ഏ ാം ിം A>31ാി;
ിHാേ[ അാി, ഒ2 [eം ാ[ാെ%
ഒ2 ിം േ ൊ.

30

േI5ി& അേ± A7cJിേ[X ഔ>ിേ ാി;
േI5ി&ി2 ഇ2AേJ ാിം േA2െ>േ,
A7cി, ീr. െLV -RØം ഔ>ി
A7cJി h > ഒ2 ഉG)ി, ഒ%ി<.

31

അെ- ./ാ അോ0: ിHാേ,
«RJിെ[ ാാ6/ാ 3G ാാ6/ാ
എ ǌC! േ7ി'N; ǌC! അെX 'ം
[ി, jം െ7ി ിHാേ,ാാിെഅ06, െ*െ7; Aേe അV ിെ ീോ0
eിXം എ A)B.

32

33

34

35

36

േ ം

29

അCെ അ അെX 'ം [ി, jം െ7ി
ിHാേ,ാാിെ- അ06, െ: എെീെ eിേ6cേ എ ിെ- ാാ
െLV -R അേAeിX എ A)B.
അി അV : അV ീോെ>
ഇിXോ? അV എെ- േRാV േ
എ A)B.
ആ 25/ാ അZ :|È5cം എ 9ി<
Lെ ' അെ- ാX Aി>ി<: അേ, ിെേRാV െLV -R എ A)B. അി
അV : ിC! െ അെ
7ിെ6ാN2ിV എ A)B. െLV -R
അെ- അ06, )േJX ; അV അെ
WJി, yി.
അV അോ0: എെ- അ V ിെ- അ ോ0
Aി>ി&>6ി A7cCെ% ǌാV >6ിJാം;
എെ- അ V Iി, ഉ1ാ6ിZ േAാെ[ ീ
േmെI6ി, ിX െ2ീWിെ%
ഉ1ാ6ിെ6ാ! എ A)B. അി
ആRാL: ഈ ഉ>#>ിിേ/, ǌാV ിെ
ി76ാം എ A)B. അCെ അV
അോ0 ഉ>#>ി െP അെ ി7<.
എ ാ, dാIി5/ാി, ഒ2JV
േRാ3െ> {dാം െ- Cാിോ0:
എെ അ>ിേ6cേ എ A)B. എ ാ,
അ അെ അ>ി ാV ാി*.
അV അോ0: ീ േRാ3െ> ാX
അ`ി6ാൊN ീ എെ ി' )െ 7
ഉ>െ ഒ2 ിംRം ിെ ൊം എ A)B.
അV അെ ി' )െ 7 ഉ>െ ഒ2 ിംRം
അെ N ൊ%B.

21

37

Aിെ അV െyാ2Jെ N: എെ
അ>ിേ6cേ എ A)B. അV അെ
അ>ി< F)ിേ{ി<.

38

dാV െ  ിി, ാാിെ
ാJി2; അV [ ാ wെ
ാÉിെ67ി േ5ംാ)ിി.

39

ാാ > േAാ(േ#ാ! അV ാാിോ0
ി%ി<A)nZ: അ>ിV A>3െ> 0ി,
െ ി2; അേ ാ! ഇാ, ഒ2JV ിിB
എെ- അ06, ഒാെ% ൊN: ഇെ
eിേ6cം; ഇെ ാcാെേAാാ, ിെീV അെ- ീ Aം ഇിXം;
അെ*lി, ീ ഒ2 ാ[S െGി Ò6ി
േ1ി2ം എ A)B.

40

എ ാ, അ>ിV അിം
L ാ>ാിിXേ#ാ! അെ
ാcാെേAാി. അി ിHാേ,ാാ
അോ0: ിെ- ി9ി അCെ േ
ആിി6െ7; ീ േ ീ&ാ6ിേ*ാ എ
A)B.

41

,ecം അV ിേ/, ി [ ാ
ീ6ി; അേ ാ! അV ഒ2 dാെ
ിHാേ,ാാ അ)ിB.

42

അV അോ0: േRാ ഇdാം
അ2%ിെ&: ാIJി ാി' ǌാV ിി&
ആെ% ീ ി7<%ൊN ിെ- ീV
അെ- ീം ിെ- ം അെ- Jിം
AാിിXം എ A)B.

43

അZൊN ിHാേ,ാാ ം
ീം ഉGാി അിേ[X )െ '
Iി, എJി.

1

അിെ- േI5ം ം|ി&Z: ിെHേ[ാ
ാേLാJി ിെHേ[ി, Iാാാ
ആRാLിെ- അ3െ> ീAh ഒ2
FSിിേJാ7ം ഉ1ാി2.

2

ആRാL ാേLാJിോ0: ിെ- FSിിേJാ7ം
എിX ീേJാ7ം ആXാV േcം; അZ
എെ- അെX ീAേ*ാ. അി Aം
ǌാV അിെ6ാ! ിേI5ാോ2
FSിിേJാ7ം ിX ാം; അ*, ിX
mെlി, ǌാV അിെ- ി[ ിX
Acാി' ാം എ A)B.

3

ാേLാJ ആRാLിോ0: ǌാV എെAിാ6/ാ2െ> അാIം ിX 2ാV
േRാ ംMി2J2േ എ A)B.

4

ിെHേ[ാ ാേLാJ: എെAിാ6/ാ2െ> അാIം ǌാV ിX
ിി* എ േ ാ0 A)n ാXിിJം
ആRാL ം ീം N െഅിേ[X െ; |ecം ഒം  ി6ാെ
7ി[ിേ/, F¯ം ിി< ി>.
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5

അേ ാ! അെ- |ാ ഈേെL, അെഅ06, : |ecം ഒം  ി6ാെ ഇ
ി&ിിX Z എ_ എ അോ0 ോി<.

6

അV അേ%ാ0: ǌാV ിെHേ[ാ
ാേLാJിോ0: ിെ- FSിിേJാ7ം എിX
ിെ[X േcം; അ*, ിX mെlി,
അി Aം േെ) FSിേJാ7ം ǌാV ിX
ാെ A)B; എ ാ, അV : ǌാV എെFSിിേJാ7ം ിX ിി* എ
A)nZൊ1േ എ A)B.

േ ം

30
18

ീ എsേ  Iിെ[ ിHാേ,ാാാ
ആRാLിെ എിേ{ാV െ; ഇാ, അV
ാേLാJിെ- FSിിേJാ7ം ൈIാXാV
അിേ>X േAാിിX.

19

ീ അോ0: ീ ([െ3ം ൈIാX3ം
െPോ എ േRാ ോി6. ാ!
ാേLാJിെ- ¢ം 6ി ¨[h െ< േ
ിെ- ¢ം 6ി6%3ം എ േRാ
{ിX എ ീ അോ0 A).

20

7

അെ- |ാ ഈേെL, അോ0: ീ ഇ
ിHാേ[ി, ാ|ാം RിXോ?
എsേ  |ecം  ി6; ിെ-  െ%ിെ7;
ിെHേ[ാ ാേLാJിെ- FSിിേJാ7ം
ǌാV ിX 2ം എ A)B.

ആRാL ഏ[ീാോ0: എെ- I¶േ, ീ എെ
െ1Jിോ എ A)B. അി അV
A)nെെS ാ[ : അേ, ǌാV െ1Jി.
േRാേX അിzാ3GZ ൊV ീ
ിെ ി%nZൊN

21

8

അCെ അ! ആRാLിെ- േAെ< എsh
എsി അെ- FxൊN Fxി'; എsh
ാേLാJിെ- A7cJി, AാXം § /ാ
Xം◌ം d9ാി!Xം അ<.

ǌാV ിെ- േ, അം 2hം; ിെ
അേI5ം ിÑ[ാ6ി ിHാേ[ി,
അRാLിG 4»`ം അ4»`ാ
25dെ ഒെ63ം ǌാV ിQRി<%3ം.

22

9

എsJി, അ! എsിി2 െെS ാ[ :
ിC! ഒ2 ഉAാം dിാ6ി
ാേLാJിെ Jിെ- ഇ>ി, d9ാ¨[ം
ൊ0h ഇ2hിV .

10

ീ/ാാ 1ാെ% അെ ിെ ിJി:
അV ൈെJ3ം ാാിെ3ം Ø5ി< എ
അ ിോ9ാി ാeം A)ി ിV ; Aിെ
ിC! അെ )h ൊNെ
െ*)ിBൊേ*cം.

ീ എെ ോAി ി63ം ിHാേ[ിെെ6ാN
AാAം െ?ി63ം െ^ZൊN ǌാV ിെ«RെJ െLാJിെ- ാ
ൊോെLാിെ- «RെJേ ാെ[3ം
അRീാിെ- ാ LെI3െ>
«RെJേ ാെ[3ം ആXം.

23

ഈേെL[ിെX)ി< േRാ അ2%ിെ&^Z:
ാ! ഈേെL[ിെ ിെHേ[ിെി[ിെെ< ി%3ം.

24

ആRാLിെ- Sിി, A7cJി, െ<
ിX െ ാ! ിം; [ി,െ<
ിX െ ആാIJിെ[ Aeി! ിം.

25

എ ാ, േRാേX അിzാ3GZ ൊV
െ JാV ി%n ആRാLിെേ ാെ[
ആ2ം ഉ1ാി7ി*; അെ- |ാ ഈേെL,
അെ അി ാി ഉ¥ാRി ി&ി2.

26

േRാ ിHാേ,6െ> F#ി,ി
ീ66%n അോ െ^ZേAാെ[ൊെ63ം
അV ിQRCെ% െ േി< Rാേ%Ê
dJി<.

27

ആRാL ആ ാX േ7േ ാ! ¸ം ീ)ി, െേRം Aെy '0hൊN ഉAി<, 7ി,
േ ി>X3ം ാ9ാാി >63ം െP.

28

അേ ാ! േRാ3െ> അ2% ാ0 ിILാ
ഏ[ീാി ഉ1ാി:

29

ആRാL എെ- F#ാെ െ JാV ാÉിZ
Nോ? അV എെ- F#ാെ െ JാV
ാÉിZൊN ǌാV അെ- ീാ[h
അം 2Jാെ അെ- െ- ാ[h
അെ- «RJി അം 2hം എ
{ി<.

11

അെ- A7cJി, AാXം § /ാ2ം
d9ാിാ െAൗ/ാ ഈേെL,
A)n&Z േAാെ[3ം അ! ൊ0J&
എsJി, എsിി2 ZേAാെ[3ം െP.

12

അ ഉAാം dിംെP, ാേLാJിെ
Jിെ- ഇ>ി, d9ാ¨[Jി2Jി.

13

ീ/ാാ N ആ!  അെ- േെ
ഇ2; ാേLാJ ൈേJ3ം ാാിെ3ം
Ø5ി< എ ആ ീ/ാ Jിെ- F#ി,
അ ിോ9ാി, ാേLാJി ിോ9ാി
േ , ാeം A)B. അ അെ
A7cJി )h ൊN േAാി െ*)ിB
ൊ%B.

14

15

16

17

ാേLാJ േ*jൊN ി< എ അ
ഈേെL[ി Jാം A)n<.
ാേLാJ േ*jൊN ി< എ
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ീ എsേ  ിX ിെ[X 2ാV
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19

അി അV A)nZ: എ ാ, ീ
േRാ3െ> ം േ!6: േRാ െിംRാJി, ഇിX Zം 4TJിെ[
ൈം ഒെ63ം അെ- അ06, [hം
ഇ>hം ി[X Zം ǌാV N.

20

ആRാL െ Mിെ[ാിെ[ ാോJി,െ<
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ൊ0h േAാ5ി ിേ61ി ാാ
{ി&ിിX എ അോ0 A).
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V അിXേ#ാ! ഔോ2JV ാSാെA7cJിേ[Xം ാSാെ- േIേJXം
േAാെ7 എ Aാ%Jി, ഒ2 Aം )െ '.

37

അCെ ാാ ി<; അെ Iിേ[X
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¯ െP.

45

െേRാIാ±ാJിെ- G JാSCം
അെ- AാdJിം അV െ^ 3ം
െkാാാ6/ാ2െ> JാS Jി,
എsിിിXേ*ാ.

46

െ- അ ാ ആ3െ> ാ[h േI5ി&ി2
25ൈå6ാെ അV േIhി
ീ6ി6%B.

47
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