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ോ ി)*; അി* ി'"0 : ഏിാ/ ǌ'G
ിെ8 ാെC W`ീി)* എ* ോ ി)*.
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ൈ'Oെ ോ അ!"ിെ,-*; അിെ
ǌാ& ി'Oെ nി/ി* അംbീി)ോ
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ാേ6ാ7ിെ8 aാേ, ി'G
ിuേ?ാിി)*.

7

ി'Oെ ?ിാ6aാ!െ ാം/ ി'G
എെ8 P'െ" ാLി6ാെ െ
ി.ിി)*; എെ8 അ6േ)
'ി ! ി& ; ǌാ& ി'Oെ അ6േ)ം
'ി !ം എ* ൈ'Oെ ോ
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