േ ാം
1

ം.

1
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ോYാെ &ിാെ  ിേEാFാ2ി-!
എ! &1G.

28

ഉെ8 േ2ാാR ാ#ം ഊി, J8ം ഒെം
8ി!, 2ിCാേ2ിെ8 &ി'+ി\
െ&ാ-Sി\.

29

അേ-ം അെ6 ആ} }ം അ! ാzി^_Oം
അാR2ിPി 8! േ2ാ'£ാB !
Rിേzാ8ിPി െ(! 82ീി എ7ി.

30

േ2ാാം അേിെ8 &ി-+S ി5  ി,
J8െ7 ഒെം ഒ+ി Plി2േEാ/ ാീിെ6
േ( ി &െ7ാSേ&-ം അാേMം
ഇ\ാ2ി-!.

8

9

12

േ8ിെ6  B അേ-ം ൌിെ6  8ാ2
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ൌ ിേ&ാ2ി എ! ഒ-7B എെ+
അ1ി2ി ാB ¹h'7ാ8ം െ ാ%! എ!
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ോ'ാJാാ2 ീാം ാീിെ6 അ:
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ാmാ82ാ$ }ം അ'Eി.

18
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അ1ി2ിX!.

12

8ിെ6 ഉ7ി8ി! 1െE:ാ8ിിX+
Hിെ2 8ിെ6 ആÇാം ി Tി5 8ിെ6
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ോ+ീ5 -ാOd ീ'x ാേ7X
അി2െ6 fെ7X1ിം 8ീ അ#ിെ@)ിിX!. '7ാാ2 2ോേ, ഇS
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2ിCാേ2ി! Sാ2ി ി2ി ഏൊJാിÉ? ൈേ, 8ീ ിC2ീി8ി!ം
Jാി }െം അ-െ േYാ-െം
ൈ [8ി!ം 8ി8ാ2ി ീെ:7ിിX+
8ിെ6 J8ം ാെ അ'Xംേി B
ാbം അ-െ േ7ി!േി
h2 ാ }ം u'7ിേ\ാ.

6

&ിെ+ ാീ േ|െിേ8ാ: േ('+ അാി
ാslാ# െ# &ാ'Eി; അാ-ം ാീി!
ാYാാ2ി7ീ'! Eം െ ാ:[!. ഇ െ8
ാീ െ(േ+െ7ാെം 2ോ അ!
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2ോേ, 8ീ അ'Xം ൈാ)ീ'!ിിX!.

8

േെിെ6 &l] #ാ2 േRി8ി!ം
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ോsി@Sെ ാ% അെ8 അhി8ÁിEാOം ോ2ി
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േ2ാ8ാNാെ6 8ിി7ം ǌാB 8ിേ+ാ:
2 ാ]ി 8ിെ6 അE8ാ2 ൌിെ6 8ിം
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അB അ! ോോB എ! േ&ി5. 2ോ
അെ8 േªി.

25

അB 8ാNാB uാ( െ8 8ിേ2ാ$ി; അB
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അെ8 െ ാിB ; h2െE-S; ǌാ8\േ2ാ
8ി േ#ാ: sി@S? 8ി / ൈmെE5
tYാാ2ിിEിB എ! sി.

29
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ോെ6 Jീ! & ം അെ8 െ ാ!
അ െ8 അ ാിെ2ം 8ിEിെl എ!
&1!; ഇ െ8 അ' എെ6 h'7ാി! േ&-ം
Hിം ി2ി െേ@ാെ എ8ിX
േ*ി@ിിX+ 8Mം െ :[ #ാB
hാിX!.

8

ാJാb 0ീേ2ാ:: 8ിെ6 ീlിേX േ&ാ ; ǌാB
8ിെ6 ാ7ി s8 െ ാ:Xം എ! &1G.

9
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അRാോിേ8ാ#ം #ാx8ാ2 ഒ-7Oം
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' ാ, 8ീ ാmാ8േ7ാെ &l]7ിേX
 ിേEാ ; 8ി }െ % zYാ, 8ിെ6  B
അീാÔം അRാNാിെ6  B േ2ാ8ാNാOം
8ി േ#ാ:Pെ ഉേ\ാ.

15

ാJ´Yാ' ാJാിേ8ാ:: 2Jാ88ാ2
ാJാിെ6 ിൊെം അി2 /X
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µാXാB 4ിം.

35

അിെ 8ിേ+ാ:Pെ ോിYാാ2
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´Yാോ:ം &1TS: എെ6 ഉ7ി 8ി!
&1െEl  B എ8ിX uാ]ാ8ി -[ാB
േ8ാX! എി ഈ െR8ാീ8B െ(+S
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-േ 7ി Jീേ8ാ: » ിിXോ/
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ാJാb അRാോിെ8െ@ാ\ി
ഃ ി Gെ ാിിX! എ! േ2ാാR േ 5.

2

എ+ാ ാJാb െ6  െ8X1ി
8ി@ിിX! എ! ആ ിം J8ം
േ lSെ ാ% അ+േ7 J2ം J87ിെ+ാെം
ഃ ാ)ീ'!.

3

ആ 2ാ w7ി ോKി5 8ാ]ി
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2ോെ അhി*ിiെ8 &ി@ിിX+
ിെ2ി അS8ിി7ം ]ിn
അOhിേേ2ാ എ! േ(ാി.

22

അി! ാീ: െ2െ zYാേ, ഇ!
8ി / എ8ിX എിി #ാേ ി! എ8ിXം
8ി /Xം |ി എ? ഇ! 2ിCാേ2ി
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ാJാിെ8 എിേsാB RwെE5 െ(!.

17

അേ8ാ:Pെ ആ2ിം െR8ാീ8-ം
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ോിB

1

ാീിെ6 ാ[ ! ംം Sെ[െ
nാം ഉാ2ി; ാീ 2ോെ അ-#Eാ:
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»ി#G; അ െ8 അ' ഏ_േ&-ം ഒ-ി
ി; െ ാå ാ7ിെ6 ആി #ാ2
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8ി!ം ൌിെ6 jി 8ി!ം ി:ി@േ*ം
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എ8ിX & ം 8Âി.

26
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2ോെ ആêാb എ+ി ംാിX!;
അെ6 (8ം എെ6 8ാിേY ഇിX!.

3

2ിCാേ2ിെ6 ൈം sി; 2ിCാേ2ിB &ാ1
എേ+ാ: അ-#ിെ@e: O*െ 8ീിാ8ാ2ി
hിX+B ,

4

ൈh2േ7ാെ ാ_+B , േxി\ാ7
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ആോ(ിേ8ാX എ! &1G.

14

ാീ,$ാിേ8ാ:: ǌാB ി2 ി*7ി
ആ2ിിX!; 8ാം 2ോെ jി േ+
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െ2¼B അ8െ െി#7ി+ിെ
ആ2ി-!.

17

J8െ7 RാmിX+ െ8 ാീ ി5
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