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അ െ ിg *െ> അോg െFേ:ാ@ ǌാ
എെ 'ാ['ി/െ& 5. ǌാ അ െ& 1ി9ിS,
എെ അTMെ9 ീ$ിേ4ം എെ
'
ിB dെ9 അ>/ിേ4ം ൊ5 Q0 െ
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ǌാ ോ$ിിെM=
െ
ാേ[lി+ം WXിി =ി ി2#Mം
ാ&ാം #Mം െF°േ ാ എ+
േ&ാേ#lി+ം അേ±ാD ോ$ിേ4
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േF2B/ാ/ി 1ിB0ം ആ*ം.

13

അ െ  ി@ co
dെ9 9<ം
&JൈXdെ9 ാ<ം, അ െ അം
ാs<ംേ1ാെ ഇി4+; അ0 a>ി ൈം
െ1ാOിSൊlിി4+;

14

6

േ

3
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1

bീി അിcCി/ാMേ=ാേ , &ിെ 'ി/
എ ിെ9 േ1ാ/ിി4+? &ിെ 'ി/ ഏ0 Oി4
ിി(ിി4+? ǌ@ &ിോVLെ9 അ െ&
അേ&Yി#ാം.

7

1

9ി ി, ²േംാീ, 9ി ി; ǌ@
&ിെ ഒ+ 5ൊ=െ$, 9ി ി,
9ി ി; &ി@ 7&ീിെ ³െേ:ാെ
²േംാിെ/ ാാ ആ´7ി40
എXി+?

2

' *ാീ, െFി:ി$ിി4 &ിെ ാ എH
േ&ാ7ം! &ിെ ഉQ5 &ിം!ം $ാെ
1[ി/ാ/ [ംേ1ാെ ഇി4+.

3

&ിെ &ാ.ി, $ി)= 1ാ
&1ാHംേ1ാെ/ാ*+; അിD , #ി/ ീ\
ഇAാിി4ിA; &ിെ ഉ ം ാs
Rി/ിി4 ോLnാംേ1ാെ ആ*+.

4

&ിെ &ം 5ം ഇ$1ി> 5 ാ *$ി@
4 ം.
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5

&ിെ j_ Xോംേ1ാെMം &ിെ t
െ7Dേ!ാ&ി !ാD >µീം ാി#േ
*െേ:ാെMം &ിെ aL േTെ#ി+
േ&െM= െ!ാേ&ാ ോംേ1ാെMം
ഇി4+.

6

&ിെ ി£ 2േTേ1ാെMം &ിെ W9ി
~ാം!ംേ1ാെMം ഇി4+; ാ;ാ< &ിെ
*Xാ !p&ാ/ിി4+.

7

'ിേ/, േ'േ.ാി &ീ എH cCി, എH
േ&ാ7!

8

&ിെ ീാ©ി 1&േ/ാVം &ിെ &@
WXിി4േ/ാVം ഒ4+!

9

ǌാ 1&േ /Jം; അിെ 9 1ി9ി4ം
എ+ ǌാ 1>\. &ിെ &@
WXിി4േ1ാെMം &ിെ a#ിെ ാ &
&ാMെ9 ാ &േ1ാെMം ആെ$. &ിെ
അkാേ#ാ ോ/ ീ\.

10

അ0 എെ 'ി/+ ¶1ാ&ാ/ി അി)ം
1Aി)ം L9ി 940ം ആ*+.

11

ǌാ എെ 'ി/+= D ; അ െ ആ´7ം
എോ9ാ*+.

12

'ി/ാ, ി; &ാം െ ിം'േ _ േ1ാ; &W4
´ാി െF+ ാ1ാ2#ാം.

13

അിാ_ എjേ WXിിോ$ി
േ1ാ/ി WXിി =ി ി2_  ി9QMം
ാ&ാം #Mം െF°േ ാ എ+ േ&ാ#ാം;
അ ിെ9െ S ǌാ &ി&4 എെ േ'ം Qം.

14

· ാ¸Oം coം ീ+; &uെ9 ാി#
 ി ിി e<ം ഉ5; എെ 'ി/ാ,
ǌാ &ി&#ാ/ി 1O/0ം ി/0ം
ം´7ിBിി4+.

1

&ീ എെ അTMെ9 W*9ിB േ7ാ 
ആ/ിQ+െ KിD ! ǌാ &ിെ െ ി/ി 5
ം!ി4ാ/ിQ+; ആQം എെ
&ിCി#/ിAാ/ിQ+.

2

&ീ എ&ി4 ഉ1േ ം േlി+ ǌാ &ിെ
അTMെ9 ീ$ി L$ിെ#ാ5േ1ാ*ാ/ിQ+;
co 2ം േF2 ീ\ം എെ
ാ:Oി FാJം ǌാ &ി&4 *9ി:ാ
Qാ/ിQ+.

3

അ െ ഇ9ൈK എെ /ി ീെO ഇി#െ$;
അ െ ൈK എെ ആDേി#െ$.

4

െ/GേംHിാേ, േ'ി+ ഇാ*േ ാം
അിെ& ഇ#Q0 ഉ[2_MQ0 എ+
ǌാ &ിോV ആ[/ി$േ1mി4+.

5

Qി/ി&ി+ െ 'ി/െ േ
Fാിെ#ാ5 Qോി @ ആD? &ാി
$ിെ S ǌാ &ിെ ഉ[2ി; അ ിെ9
െ BേAാ &ിെ അT &ിെ '
ിB0;
അ ിെ9െ BേAാ &ിെ െ1R @4 ഈേ&ാ<
ി$ി/0.

േ

4

ം

6

എെ ഒQ Wോിാ/ി &ിെ  /ിേU)ം
ഒQ Wോിാ/ി &ിെ ;ിേU)ം
െ Sൊേ=[േ; േ'ം [ംേ1ാെ
!W=0ം 1iീºK 1ാാംേ1ാെ
V:W=0ം ആ*+; അിെ ;Y&ം
അ»ി;Y&<ം ഒQ ി ;YാMം േ.

7

ഏ>ി/ െ =@ േ'െ െV:ാ േ1ാാ;
& ി@ അിെ& W#ി#/ിA. ഒQ െ
¼7ി)= 2 n_ം േ'ി+ േ lി
ൊVാ)ം അ െ& &ിCിSMം.

8

&W4 ഒQ െF>ി/ െ1@ ഉ5; അ @4
&@ ി$ിA; &uെ9 െ1@4  ാ[ം
1>M&ാി &ാം അ @4 േ lി എ െF¤ം?

9

അ @ ഒQ ി എKി അിേU ഒQ
െ =ി*9ം 1[ി/ാാ/ിQ+; ഒQ ാി
എKി േ
ാQ:ൊ5 അെ9#ാാ/ിQ+.

10

ǌാ ി)ം എെ &@ ോ@
േ1ാെMം ആ/ിQ+; അ+ ǌാ അ െ
½ി/ി ാാ&ം 'ാ1ിBിQ+.

11

ോോ+ !ാ7ാോ&ി ഒQ WXിിോ$ം
ഉlാ/ിQ+. ആ WXിിോ$ം അ 
ാ #ാെ ഏ¦ിS; അിെ 1ാ$ാ/ിg,
ഔോQ ആ/ിം 1[ം ീം
ൊ5 േlി/ിQ+.

12

എെ YX WXിിോ$ം എെ ൈ ം
ഇി4+; ോോേ&, &ി&4 ആ/ി<ം eം
ാ4 24ം ഇQJം ഇി#െ$.

13

ഉ ാ&&ി ാ ി&ിേ/, `ിാ2 &ിെ Yം
§pിS േ@4+; അ0 എെMം േ@
:ിേ#[േ.

14

എെ 'ി/ാ &ീ 1ി12ിെ
െFJാ&ി+ം L$ി4ം 0 &ാ/ി ഔ9ിേ:ാ.
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