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20
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>&ാേ0W? ീോ@ 2ിാ  േ,
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ീോ@ 2ിCെ- -ാ1ി% െl േ^ാ(ം
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േ'ാേ, ആോ-ാe5 ീ ഇെ െFGെ 5
ഔN -ാ{ിേ0jേ&! ീ cെ1,
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-ാ{ി!ോ$ം
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ി>ിH2<ാെ e>െl jിാ &«
ാ2െ$േ)ാെ എിിി!െ െ?

3
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ിോ(&ാCX അെ- ിnj,ം ീ
4ിി!5.

61

േ'ാേ, അെ- ിuCം എി!
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17
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R$ിി!5ോ? ǌേ$ാQ ീ
അ ിIി&ാി ോി]ിി!5ോ?
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