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ெிெமா வம்திதனெ னபாெளித பகுதர
தெலி னதாலெனெம்தூ மினெ கூகுதலிரலு
யுெ யுெனதாளு தயாளுெள கதவரகதவ
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ஶப்த தும்பிது ஆவ்யாக்ரிதாொஶ பரியம்த
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gm
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