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3ാ3ോ%&ിാG[ ാാa/·ാം
9ംqി;.

4

“+ി ി! ി>ി;3JG<െ' ാാി2:
,&ാിെ' lി ഒ+?ിC ; അെ' 3ാ
ി/Bാ?ിC .”

5

എ`ാ ാ¸/Gം ിK+ം; എ`ാGം XKം
ാ ം; >D2 െ%ാ¤ാGം ¹,¦5ാ 2 ി/<
lി ാGം ീ+ം; TºMം ൈ&ിെ'
/#െ ാ¥ം” എ<ി=െ െ Zാ9ാ%െ'
&ി! എ ി ി/ി?<2 േ3ാെ േ<.

7

അാ! ·ാം ഏ0ാC < +ാ/േ&ാs
അC 3JD2: ,Ba ിേ>, +ാ~[
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ി;ൊE ിെ< ി/b എK 3Jb.

10

എ<ാ! ǌ=] എ െ%േZ:ം എK +ാ/ം
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Uാോിെ' C , Uാോ ാെ/ിെ' C
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അോs അേ3#ി;.

39

അC അെ> Xിb ോി, T/െ&
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41

3/ി! ിKം  => ; ീ ൈAാ Lി
എK ി ി>ി; 3JbൊE JെBQേ3ാ ി;
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ാിാ+ം 3/ീ*ാ+ം: ൈo:ം 3JG<
ഇC ആ/? ൈം ഒ+C അ`ാെ 3ാ3=െ>
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ിോC 3െAാ അ2 "ിQ േ (ിെ'
ാ!! ീ¥: ,&ാേ, ǌാC 3ാ3ി ാ
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അ, അോs: േ ാU<ാെ' ി*ാ,
k5Íെ5 ഉ3ി; 9ാ,nlി;+K;
3/ീ*ാ+െ5 ി*ാ+ം അ=െ േ<
െ%³K; ിെ' ി*ാേ/ാ ിKGം
X5ി?Gം െ%³K എK 3Jb.

10

അെ/ എ`ാം ം ോീQ ആ ~ോs:
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ിോs
േ%/ാ ി/ിGം െ%³ം.

േ/ം െ$&േBാ] അC ി*ാെ/ അsെ
ി>ി;, അ/ി! 3°Eേ3െ/ ി/െDsV,
അ,?ം അെBാ*ാ, എKം േ3, ി>ി;.

14

ആ+ം 2ീb 3l 2+&ി ി! 3+ാJി`,
3,<ാ! 2ീb 2+&ിെ െ3ാ>ി;
ഒ ിേBാXം; 2+&ിGം ി;േ3ാXം;

അ, ആെ/<ാ : 3െAാ എK അC േ3,
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Xlി ി! ീ  ി`േ ാ? ിC +ിK
ീെ
`,

40

ഇേBാ] ÉÊ*ാ/ാ ി=]? അേZാ ²ം;
ി=]? ി?ം. ഇേBാ] %ി/ി?</ാ
ി=]? അേZാ ²ം; ി=] ¹ഃYി; /Gം.

അ.ാം
ആXം.

41

 ~+ം ി=െ> l&ിBJGേeാ]
ി=]? അേZാ ²ം; അ+െ5 3ി ാ*ാ,
[ 9ാ%*ാെ/ അ=െ െ%dേ`ാ.

എ<ാ! ീ േUാ/െ' 8ിെ /s
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ാ:ി;ൊs; ിെ'  ¾ എsV>G<K
Mം s+2.

ിDC എ`ാം +ിെേBാെ

30

ിേ<ാs േ%ാി?< ഏKം ൊs;
ി?[2 എsV>G<ോs 5ി
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ാ0/ാ ി അേ3#ി;: ീ അ2 െ%dൊsBാC
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ൊsV. ഇ2 3JDിQ: േ]BാC െ%ി
ഉ[C േ]െ എK ി>ി; 3Jb.

9

അെ' ി*ാ, അോs ഈ ഉ3 എ
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JോQ ോ?<C ആ+ം ൈ/ാT&ിK
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ീ,<േം ി*ാ/ി! ഒ+&C അോs:
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എെ< 9 ാെBs&+2;  X അെ51ി/ി?K;
ൈ3 =$ം എേ<ാskെ5 ി5?K; എ േ<
+ാC എി? lി ി` എK അVിK
ഉ&/ം 3JDാ_ം
അC േ·Uി ാാൊE എ േ< അK
ൊs ിെ`tി_ം അC ½k5ാെ
ിിി&ം എ േ< അK
േEെ<5േ&ാ>ം ൊs?ം എK ǌാC
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ി>k ൊ$&ീQ ആ+ം ിJ ിോ 3J ിC
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ഇ+Q[2 േ<.

35

ആ ാ! ി<ി_[ െ>ി1ം ഇ+>ാാ ി/ിBാC
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3 ി ി+KൊE 3 ിെGം XJി;
Xskേ%ാം േ%ാിBാ~ം 25=ി.

1

അ ി<ിെ5 +ാ/ം -ി! %ിQാC
8ം ആ ി/ം ആ ി/ാ ി
ി=ിÍ5ി േBാ] അC ആം ി*ാേ/ാs
3Jb25=ി2: 3/ീ*ാ+െ5 >ി1ാാ
35.zി N#ി; ൊ]ിC .
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അPിാ/=]?ം eി! ൊEേ3ാXേeാ]
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അോs അC : ~ാ, എെ< ി=]?
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ഒlിbൊ]ിC ; ഒ+&K ìuിഉ"ാ ാ_ം
അെ'  ` അെ' TീK
ആPാ/ാ ി/ി?<2 എK 3Jb.

െ%Jി ആിC kേ, . െB5+2; ി=$െ5
3ി ാM /ാTം ി=]? XാC
9ാി1ി/ി?K.

33

ി=]?[2 ി .ി#ൊsBിC ; [C
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ൊ"ി/ിെ.

36

TാC ാ:&ിK േ3ാ ി K ി ാ!
ഉ5െ ാ ി! 2JKൊsേ" ിK അC
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3! ഏ0ിGം ോ!ാ/C 5ി!
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ഉ3േി;ൊ"ി+K;

11

അിെ5 3 ിെQ ം¯/ാ ി ഒ+ േ/ാqാvാM
WാPി1ിQ ഒQം ിി+ാC lി ാെ
kി ാേ ാ+ ീ ഉ"ാ ി+K.

12

േ ( അെ> E അsെ ി>ി;: ിേ , ിെ'
േ/ാqWÛം അlിDി/ി?K എK 3Jb
അ$െ5 േ! ൈെ;.

13

അ] #:&ി! ിി,K ൈെ&
U െBs&ി.

14
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അJി ി;.
അ ിK അC ഉ&/ം 3JD2: ആ qീാ,
ഇ2 അ~.ിാ ാ! എ`ാ qീാ/ി_ം
3ാ3ി] ആ ി+K എK ി=]?
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ിെ< ൊ»ാC ഇി?K എK അോs
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അെ' അs! ൊEK; ി*ാ,
അ2E അെ/ ാി;.

32

അെ Tാ ി]? ഏ0ി;ൊsGം അ,
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X െ%Z+2; ോ²ി+2; [£ാ#ം
3J +2; ിെ' അBെGം അ-െ Gം
WÑാി എ<ീ 0െ> ീ അJിGKേ`ാ
എK 3Jb.

21

ഇ ഒെGം ǌാC െ%jBം
! ാV
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ൊEK എെ' eി!െ; ൊK>ിC
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േ ( അോs: ഇ~ം അാUാിെ' C
ആ ാ! ഇK ഈ ീിK /# K.

10

ാ:ാെ േ3ാ
ിെ ി/b /#ിBാേ`ാ
~AC <2 എK 3Jb.

11
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ൊK> എK -ി! ആോ%ി; 3Jb.
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ൊ എ

ി

ിേം

19

ഈ ഉ3 =െ>?Jി; 3Jb എK ാിാ+ം
Uാേ/ാUി *ാ+ം Uി1ിQ ആ ാlി ി!
േ< അെ' േ! ൈെBാC ോി എtി_ം
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ൊEേ3ാ ി; 3െAാ ം അം ിQ 3ിC െ%K.

55

അ, s ¡&ിെ' േu ീ &ി;
ഒ<ി1ി+<േBാ] 3െAാ ം അ+െ5 ഇ5 ി!
ഇ+K.

56

അC ീെ&ി<sെ ഇ/ി?<2 ഒ+
Wാാ/&ി E അെ ഉ ോി: ഇ~ം
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o/V ിK.

50

അ/ി  എെ<ാ+ െ S3:ാ/ാ ി
`~ം ീ ിാ~ം ൈ/ാTെ&
ാ&ി+<~ാ േ ാേ എെ<ാ+ °ി —

51
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