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ൊ['േTാ1

8

ി0െF ീgിി'+'ം ീg3ം ീg
അe&ി'+ ി01' ǌ0േFാ[ hെ?
ആ@ാ 5ം ;ം '+* ൈ +ി4ിി.
ീിേHാ.

9

ആ ാFി. അS െY ിC<ാ;ി.
:െേ?7ി/ം ǌ0>െ? ാbം ി01
ി@ ിZ*േ ാെ ി@ ിZ എHാ;ിം ാS
അി@ിdം ആേ7ി/ം

10

2

േ:ാ;<ാേ;, ി0>െ? ി@ാ ം ഏB5ം 
CിDം ആFാംGി ി01' എHാ'ം◌ം
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' എHാോ)ം ി4ിം ാ4ാം
NാPാെ8; ാ5 ി0െFHാേ;ാ[ം hെ?
ഇ;ി'ാPാെ8.

17

ി0>െ? 0െF ആ@ ിിD എHാ H
Glിിം ാfിം ി;െ[xാPാെ8.

17
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ോം െRം എ/ം ǌ01 ി0െF'PിD
ാി. ഉെPZി;ി'/.

5

ാ5 ാS ി0>െ? 0െF
ൈിെY േJ:ിേ'ം ി!ിെY
:ിXിേ'ം ി;ി'ാPാെ8.

6

േ:ാ;<ാേ;, ǌ0േFാ[ Gാ ിZ Gാjം ിt
ംെt ?'+ ഏ* േ:ാ;ോ[ം
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