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ൈ4>?െ" ോ ഇ(ാം അ$%ിെAB7:
4ി>K ോിmാോ' 4
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ാം (ാ ം ാി:ാെെ- ാ3 :

21

4ീ െ. ാേ ാ/ി0ിാ
െ$5ാേ63ിേ4ാ' 0േf: ǌാ*
ആാെW!ം lിെ!ം ഇ%:ം.

22

ǌാ* ാ>?െ" ിംാ4ം ിAി'ം;
ാി?െ" ാ>?െ" 63ം 4ി&ിO%!ം;
ǌാ* െW!ം അിL ി ഔ"ി:
െ!ം
ിO%!ം; ]ി?ം z ി
ഔ"ി:
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