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അേP 9 ാിി? ൊ@ ം ാ>ി'+*.

2

ǌ-7െ8 9ാ:ി; ി-െ< =>ി?ൊ@
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അMോ?

20

ǌ-7െ8 D2ം

േം

2
11

Fെ8 ൈ2ം ിാ2ാeം Fെ8 
ാാ േ2ം ǌ-. ി-7െ8 അVL;
`ാl iിി>ി`ാGാെ4.

12

എ+ാ; ǌ-.' ി-േ<ാV# േCDം 
Yി'+*േ ാെ ാ2 ി-.' nിം
എMാേ>ാVh# േCDം Yിി?
ി0ാGാ'0ം

13

ഇ-െ Fെ8 ാാ േ െB
ിYSാ`ാി `+ 9yി;
Fെ8 ൈ2ം ിാ2ാെB hാെ
ിYീ>|ി; അി~>ാി
െ<ിെVംം ി-7െ8 w-െ<
Hി>െVK0ം െQRാGാെ4.

േdാW2ം ി-. േ+.

1

ആാ; Dി?^8ാUിc ǌ-. അേി;
ി? ഇ>ിേL3ി+ാം േ3ിM എOെ?
ഈ b-<ി;

2
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9Eം െൊിോോ എO &െc
ǌാl ി-7െ8 ിAാ ിെB !
അGിേ3ിO ആ<?.
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ഏ 2ം േCDോെ8 ിQാ>ിേL|ം എO
ി-േ<ാV അേ yി'O. nി;
ാ1ാാി>ിിl .

14

േDാ>Sാേ>, ǌ-. ി-െ<
9േ[ാ1ിി'+*: ം െ4െ>
Yി0 േAിിl : ഉ.L`ിMാെ>
ൈ1>െVKിl ; [Dീെ> ാിl ;
എMാേ>ാVം ീzy ാ|ിിl .

15
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hാിM എO ǌ-. ാിെB
Qാ; ി-േ<ാV G0O.
ാ2 ാl tം&ീ>ാോVം 91ാെB
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