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ǌ/0 അോ]Xെ' ി>7} )ിഇ ി1േmാ0 67~)ി- ിHം ഈ "yം
ഉാ 4 േW.

19

`ാLാ=ം അ<ിം _ി !ാ ിW K1o.
േ ം െQ1*ം ി/Qെ'  /Eിഉ +$ം ഉിJ*ം െL ോEം ഇYo
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അ; )ിH "ാ ി?ി; ഉ ി ാ'ാJ
!uാJാ ി ഉ ി ാ'ി `ാLെ
>ി!െ) ]OേNാ.

ഇേ ാUെ) ആാ"=ം «!ി*ം അേ L)ാീJാ ി ¬+ി\ം ാ ി<ി*ം 2Fിെ?
!uYെ' ാ"=ം ം2ി ാT ിേ)1
ാO!ി ി1H എHം അ7 !േ{ാെ'
!5HE*H.

8

എ8ാ- `ി KTേ , 7)ാിH ഒY ിം
ആ ി ം ം[ ംോെ*ം ആ ി ം
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12

ി/0 എ$ ി>Gീ=ം 2Fി*ം ഉT7
ആ ി ിേJnം.

13

എ8ാ- ാം അെ ാP)`ാ ം ീ ി
ി18  ി ആാ")ിHം  ി
«!ി1!ാ ിW ാ)ി ി1H.

14
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