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േ?ാO Sെ ോ+ാ4 അ- ഉെTYിി;7
എ7 "േ3ാ- അ- അേ'ാO
ംാി;?[ ിാി.

6

േ(ാ െ. Mെ Nി> ആ(ാം
െ ാOP ാം അ- േ ാാ& േ െ>
േ QിL േ ാാ& േ ം ിL Iിേ3ാRാ4 െ.
+ േ'ാOSെ Tെ3L.

19

അIെ അ 1േ+ം േ&േ'െ(ംെ
7; അ േ&േ'െ( ി എിേ3ാQiം klGം അ+െി ിം ഇ' ി; ഇൊൊ ിോ എ7 BീMം T_.
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എി; ിോ ാി ാീ ി0ം 
mn4 എെ? oഃqി3ി0ം െ=Zിിെ ിIഎെ? ൊൊ ി എ7 ി'ി;?[ എr?
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ǌാ4 അേ ാി ആിിെ ീ എെ?
ി=ാി3ാ4 jം ി; എേ?ാO
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ോി; അ- െtിൊ1?[
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2

ീ േ=?ി+? &ാാി @െ
M ാാ േ&ാ െ =ാ
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13

ഇIെ േ&ാ ിെ ിw(ി>; അഅ7 /ാാി; അ4 അ@െ അO
െ=?േ3ാ- േ(ാ അ-; v/ംി; അഒ+
െ Pി>.

14

എ?ാെT Bീ - ൊൊ ിോO: ഇ7 ി;
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അXീാ ാ& (ോെ Mി3ി>; (ോ4
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