ஸ்ரீ குரு சரன் saranam. Pranam.
ஸ்ரீ குரு க ோவிந்தோ Gaanii Saranam. Pranam.
€ ~LYâ € ™ ஒரு வோர்த்தத போடுவது என்தைக்கும்
எளிதோ நிதைவில்
மெய்யோ கவ ஆங்கிலம் எழுத ெற்றும் நோம் பல
வோர்த்தத தை மதரிந்து ஆைோல் பல வோர்த்தத தை
நிதைவில் முடியோது ெற்றும் பல முதை பல வோர்த்தத ள்
ஞோப ப்படுத்த முடியோது, ஏமைனில் கபச மி வும்
டிைெோை ஒரு மவளிநோட்டு மெோழி, உள்ைது. கவத
ஆங்கிலம் உண்தெயோை கநோக் ம், இதசக் ருவி ள்
வழிமுதைதய திட்டமிட்டோர் வடிவதெத்து நீங் ள் எளிதோ
நிதைவில் எளிதோ என்று 10 நோட் ளுக்குள் 1000
வோர்த்தத தை ஞோப ப்படுத்தமுடியும் போடல் போடுவது
கபோன்று மபோருத்தெோை வோர்த்தத ள் உருவோக்
கவண்டும். அதத ஒரு முதை படித்து அல்லது ஒருமுதை
எழுதி, அல்லது அது அச்சிடப்பட்ட கவண்டும்
முதை க ட் . எழுத இன்ை, வசதியோ , நம்பத்தகுந்த
வத யில், மிகுந்த வைத்துடனும், அற்புதெோய் ெற்றும்
buoyantly கபச நம்பிக்த மவற்றி உங் ள் அறிவு ெற்றும்
நிதைவ சக்தி அதி ரிக் ஒரு சிைந்த வழி, நீங் ள்
உதவும் உங் ள் நீங் ள் பல மசோற் ளின் மபோருதை அறிந்து
இல்தல என்ைோல்ெைம் ெற்றும் எப்கபோதும்
நிதைவ ம். வதலப்படவில்தல. நீங் ள் ஏதோவது
கயோசிக் அல்லது எதிர் ோலத்தில் மபோருத்தெோை
வோர்த்தத தை கதடி கபோது அது உங் ள் நோக்கு வரும்
கபோது உங் ளுக்கு ஆச்சரியெோ இருக்கும். இந்த இது
புதுதெயோை ெற்றும் அசலோை கபோன்ை பரந்த
உல கபோற்ைப்படுகிைது. Pranam.
எப்கபோதும் படித்து கீகே குறிப்பிட்டது கபோல எழுத்துக் ள்
வோர்த்தத தை நிதைவில். அதத நிதைவில் ெற்றும்

எழுதும் கபசியதற்கு ஞோப ப்படுத்த மி வும் எளிதோை
ெற்றும் பயனுள்ைதோ இருக்கும்.
பகுதி 1: எஸ், டி, ஆர், பி, க , m, n
பகுதி இரண்டோம் எல், க , ஓ, கே, ஜி, எச், எஃப், மின்
பகுதி: III சி, டி, நோன், பி, ஏ, யு, V, W எக்ஸ், ஒய், இசட்
-------------------------------------------------- ---ஆடிகயோ - LY பகுதியோ = 1

பகுதி 1: எஸ், டி, ஆர், பி, க , m, n
உதோரணெோ : ெகிழ்வளிக்கும், மி வும் சுவோரசியெோை
போரோட்டி மபருதெ, ெகிழ்ச்சி,
எழுத ighly சுவோரஸ்யெோை ெணி, ஒரு, ighly
ெகிழ்வளிக்கும் ெணி, ஒரு, ighly ெகிழ்ச்சி ெணி,
ஒரு, ighly போரோட்டிைோர் ெணி, ஒரு, ighly
வுரவிக் ப்பட்டோர் ெணி, ஒரு, ighly
மவகுெதி ெ படிக் வும்.
எஸ் போது ோப்போ நிதைத்கதன், மதரிவித்ததோ ,,
என்ைோர், நதிதயக் டந்துதுரதிர்ஷ்டவசெோ வோழ்க்த ,
கவதல, நதடபயிற்சி, வோனூர்திப் இைங்கியது,
மசய்து, அதடந்தது, துைவு இயல்பு,, நடத்தத, துைவு ெற்றும்
முனிவர் கபோன்ை,அன்போ அரிதோ கவ அதேக் ப்படும்,
விசுவோசிக்கிகைன் என்று மசோல்லி, ண்டு,அறிவியல்
பூர்வெோ ஆய்வு மசய்து கசோததை, நம்ப ெோை, ஏற்று,
நிரூபித்தது, ண் ோணிப்பில், என் ஆகலோசதைதய,
ட்டதை, இர சியெோய் மசய்வதில்தல, போடிைோர், நடந்தது,
ெரண தண்டதை அளிக் ப்பட்டுள்ைது மபற்ைோர் மீது
தோக்குதல் நடத்தியது சந்தித்து, வேங் ப்பட்ட,
நதடமுதையில், தீவிரெோ ப் போதிக் ப்பட்டுள்ைை,

ோயெதடந்து, தோக் ப்பட்டு மதோடர்ந்து கபசும், எச்சரிக்த ,
எடுத்து, தீவிரெோ ோயெதடந்தைர், ோயெதடந்த, வீழ்ச்சி,
அவெோைப்பட்டு, கசதெதடந்த, விவோதிக் ப்பட்டுள்ைை
கபசிைோர், எச்சரிக்த , விரும்பிய, சிந்ததை, டுதெயோ
போதிக்கும், ண்டைம், ஒற்றுதெ தரந்து serenely,
serenely ஒளிரும்,மபோருள், போதிக் ப்பட்ட,
மசல்வோக்கு, மவட் மின்றி பரபரப்போ விெர்சிக் அவரது ோ
லில், மவள்ளி உத்திரங் ள், கெ ங் ள்,
சந்திரன், அதெதியோ மசோல்ல,ததரியெோ , க ட்பதுதோன்,
அதெதியோ , நின்று irresolutely நின்று, அதெதியோ
நின்று அதெதியோ , நோன் துன்பத்தத
நீக்கிவிடுகவோெோைோல், அதெதியோ நுதேந்தது, மசய்து,
வனித்து, மநருங்கி கவதல, அன்போை, விெர்சித்து,
போர்த்து ஒப்பு , ஆதச, ஆதச ஒப்புக்ம ோள்கின்ைை, ெறுக்
முடியுெோ விரும்பிைோர், எச்சரிக்த , உண்தெயுள்ை, அதத
அதெக் , மசய்து, மவளிப்படுத்த, விைக் , மசய்ய,
ெதைந்து, அே ோை குறிப்பிடத்தக் , அற்புதெோை,
நிதைவில், ஆகலோசதைமதோடர்ந்து, நதடமுதையில்,
கவதல, ஒற்தை ெைகதோடு கதடுவது, டவுள், தனி நபரோ
எதிரி சண்தட, திைனுடன், எழுதப்பட்ட
வடிவதெக் ப்பட்டுள்ைது, மசய்து, ோட்டப்படும்,
பைபைப்போை, ெரண தண்டதை, மி வும் திைதெ ெற்றும்
பரோெரிப்பு,போடிைோர், மெதுவோ , இந்த உட்கிரகித்து,
நதடப்பயணம், மெதுவோ ஆைோல் சீரோ , மசய்து, போயும்,
ந ரும், கபோய் நதடபயிற்சி நடெோடக்கூடிய படிப்படியோ
நிச்சயெோ , மெதுவோ ெற்றும் மவறுெகை சிரித்து,
நன்றியுடன் ெகிழ்ச்சியுடன் அன்போ , அன்கபோடு,
தந்திரெோ , pleadingly, சமூ த்தில் பின்தங்கிய,
முன்கைோக்கி, அங்கீ ோரம், அதெதியோ , comfortingly,

தித ப்புடன், மெதுவோ , தீவிரெோ , விஷப்போர்தவதயக்
க்குவது தோழ்தெயுடன், மென்தெயோ வும் நிேெோ கவ
அற்புதெோ கபசி, அே ோ , சிைப்போ மசய்து, போடிைோர்,
ம ோண்டு, ஒதுக் ப்பட்ட, குறிக் ப்பட்ட,
தவத்து, தன்னிச்தசயோ , ஒப்பந்தம்
நிதைகவற்றி, மசயல்படுத்த, பயன்படுத்தப்படும், மவளிகய
வந்து, படிப்படியோ அதட்டிைோர்
நிதைவுபடுத்திக்ம ோண்கட, அததயடுத்து, என்தை
போர்த்து, நடக் , உருவோக்கிைர்திரும்பிைோர்,
மவளிப்படுத்தப்படும் மவளிப்படுத்தி,
நிரம்பி ,, வித்தியோசெோ நம்புகிகைன், கபோதும், ண்டிப்போ
சரியோை, உண்தெயோை, கபசும், மசோல்ல, ததட, ததட,
தசவ, பளிச்மசன்றும் விவரித்தோர், உறுதியோ நம்பிைோர்,
விரும்பிய, பரிந்துதர, மவற்றி ரெோ மசய்து, அதடய,
வேங் ப்பட்டது, ெரணதண்டதை நிதைகவற்ைப்படுகிைது ,
மவளிப்போடு, முடிக் ப்பட்ட, நடந்தது
திடீமரன்று,பரிகசோதிக் ப்பட்ட, ட்டுப்படுத்தப்பட்ட, ல,
கெலோை ெகிழ்ச்சி, சந்கதோஷம்
உணர்வும் நிறுத்திவிட்கடன்இல்தலயோ கசோததைக்கு
மசப்பனிட்டு, நிதைவு, கசோததை கெற்ம ோள்ைப்பட்டை
பதிலோ கதோற் டித்தோர், ஆக்கிரமிக் ப்பட்ட எதிர்க் த்
மதோடங்கிைோர் ள், நடத்திய மதரிவித்ததோ ,, வந்தது
ெதைந்து, இல்தல, திரும்பி வந்து ஆச்சு, வந்து,
எழுந்துள்ைை அதி ரிந்து உயர்த்த எழுந்து, ஏற்றி,
அழுகதன், திடீமரை கபோதுெோை கிதடக் ோந்தி,, இல்தல,
இனிப்பு அதெதிம ோண்டு, நுட்பெோை னிவு
ம ோண்டு, நிச்சயம் வர,
கெம்படுத்தப்பட்ட அதடய,அதிசயம் அதிர்ச்சி
அதடந்தைர் அேகு, போடல், இதச, அனுபவம், ோதல்,

உணர்வு, serenely serenely, னிவுடன்
விவரித்தோர், இடர்போட்டு மு ம் ஒளிரும், தலக்
டி மென்தெயோ மெய்யோ கவ, அன்போை, என்தை
க ட்டுக்ம ோண்டோள் கெோசெோ ோட்டு, மூர்க் ெோை,
வன்முதை, தடித்த மதோத ம ோண்ட,
மூடி, வைர்ந்து,முற்றிலும் ஆய்வு, கசோததை, ஊடுருவி,,
சந்தித்து கபசிைோர், மவற்றிமபைோத, சரியோை ெோறுபட்ட,
முற்றிலும் தவைோைது, touchingly
விைக்கிைோர் கதோல்வியுற்ைது,புரிகிைதோ, புன்ைத , அே ோை
, உண்தெயோை, கநர்தெயோை கநர்தெயோை, அற்புதெோை,
ம்பீரெோை, அே ோ, மபரிய, உன்ைத, ததரியெோ ,
புத்திசோலித்தைெோை, தீவிர, ெயக்கும், அப்போவி, துைவி
கபோல, ண் வர், நோக்பூரில், தல, கநர்தெயோை ெத,
குறியீட்டு, தீவிர புலனுணர்வு, உற்சோ ெோை, ோதல் ,
விதத, விரிவோை, என்று ஆதசயுடன், கயோசித்து
மவளிப்பட்டு, ெகிழ்ச்சியுடன், ெகிழ்ச்சியுடன்,
வட்டம், மவற்றி ரெோ மவற்றி, பதில், எடுத்து மபை,
ம ோடுக் மின்னுகின்ைை,
ஆர் கவ ெோ துன்பம்,
உடைடியோ , ம்பீரெோை, அற்புதெோை, இன்னும்உண்தெயி
ல், அன்போை, அே ோை, ெயக்கும், கநர்தெ, கநர்தெயோை,
விசுவோசெோைஏற்று, துயரத்தில், சந்கதோஷெோ , ம ோண்டு,
வைர்ந்த அதடய, அரிதோ ோணப்படுவது,
அதேக் ப்படும், நடக் , நதடமபறுகிைது, தவை , அே ோ,
மபரிய, உன்ைத, ததரியெோ , புத்திசோலித்தைெோை, துைவி
கபோல, ண் வர், நோக்பூரில், சுவோரஸ்யெோை,
ெகிழ்வளிக்கும், ெதிப்புமிக் , ஆச்சரியம், கவதலநிறுத்தம்,
டிைெோை, வலி, ததல வலி, அற்புதெோை,
ெோறுநிதலச்சிக் ல், எளிய, மபோறுப்பு, நியோயெோை,

அற்புதெோை, வழிமுதையோ , தகுதியுதடய, போரோட்டு
தகுதியோைதுஎை எதிர்போர்க் ப்படுகிைது, சமீபத்தில்
போர்த்த, நியோயெோை, கநர்தெயோை, அது சரியோ கபச,
போர்க் , க ட் , போரோட்டி, போரோட்டி நன்றி
மசலுத்தி, பயனுள்ைதோ ,எடுக்கும், மபை, ம ோடுக் ,
நடக்கும் இடத்தில், மவளியிட்டு, புதிய,
ோணப்படும்மீண்டும் மீண்டும் ெரியோததகயோடு
துடிப்போை, resentfully
உணர்வு, கெலும், மதோதலெரியோததயுடன்
வேங் ப்படும் மதோடர்போைதவ,
ட்டுப்படுத்தப்பட்ட, கபசப்படும்,சில, அறிவோர்ந்த,
வைெோை நிலத்தத, குறிப்பிடத்தக் நல்ல நிதைவு,
க ோரி, க ட்டுமசோன்னீர் ள் ெறுத்து முழுதெயோ
உணர்ந்து, முழுவதும் அே ோை, வண்ணெயெோை, பதடப்பு
உணர்வும், தல, விதத, இந்திரிய, அலங் ோர, அது
குறித்தது, வழி ோட்டுதல்,,,,, அதேப்பு ள்
சுட்டிக் ோட்டிைோர் குறித்த கபசிகைன்
கிரகித்துக்ம ோள்ைவில்தல புரிகிைதோ
கிரகித்துக்ம ோள்ைவில்தல யூகித்து தகுதி, கூறியது
சுட்டிக் ோட்டிைோர் கூறிைோர், சரியோ , நடிப்பில், சித்திர
மவளிப்படுத்தி, மவளிப்படுத்தப்படுத்தது என்று, சரியோை
முழுதெயோ அதேத்து, ஆக்கிரமிக் ப்பட்டு,
பி வலிமிகு மவளிப்படுத்திைோர், ரடி, பகுதியைவு
கசதெதடந்த இடிக் ப்பட்டை,
அ ற்ைப்பட்டுவிட்டது, மவளிப்படுத்தப்படும் விவரித்தை
சித்திர, மவளிப்படுத்தி,அதெதியோை முதையில்
மசய்து கதடி, ஈடுபட்டு, நிதைவு, நடந்தது, ஏற்பட்டது,
ஆக்கிரமிக் ப்பட்டு, த யளித்துள்ைோர்
போடிைர், ெரணதண்டதை, உணர்ச்சி வலி,சந்கதோசெோை நீக்
ப்பட்டது இடத்தில், மசய்தபின் அதெதியோ , அதெதியோ ,

மசய்து, முடிக் ப்பட்ட, ெரணதண்டதை
நிதைகவற்ைப்படுகிைது, போடிைோர், போது ோப்போை,
போதிப்பில்லோத, எளிய, உதடயணிந்து, ஆயுத, ஆயுதம்,
ஒன்றுபட்ட, பிரிந்து, ோட்டப்படும், யதோர்த்தெோை, ெத,
கவறு வழியில்தல, மபோருந்தியது, மபோருத்துதல், ஒத்த
அகத நிைம், நடந்தது மதளிவோ ச் சக்தியுடன் ஒருகவதை
சரியோ இருக் லோம், ஆைோல் உண்தெ, மவவ்கவறு, ஒத்த,
ெக் ள், கசோதிக் த்தக் இல்தல, சோத்தியம் இல்தல,
முடியோது, நதடமுதையில்
டிைம், மவளிப்படுத்தும்,மதரிவித்ததோ , கூறிைோர்,
மபைப்பட்டு, ம ோடுக் , நன்றி,
க ட்டு, குதைந்தது,நோ ரி ெோ க் ெறுத்தோர் மதரிவித்ததோ ,
நதடயில் விவரித்தோர், அளித்தைர்நம்பப்படுகிைது, முதல்
முதையோ , ஆழ்ந்த வதல, கசோ ம்,
வதல, மசல்வோக்கு,நிக் ோது விவ ோரங் ள், ஒழுங் ோ
பயிற்சி, சரியோ மெோழிமபயர்க் ,
மசய்து,முடிக் ப்பட்ட, முற்றிலும் தங் ம், வருத்தெோை
மவளியுைவுத்துதை போயும், இரத்தக் சிவு, திைந்து
க சீக்கிரம் வோருங் ள், அதடந்தது, முடிக் ப்பட்ட,
மசய்து, ரன், சோப்பிட, போர்த்த, ோணப்படுகிைது வந்து,
அதெதியோ அனுபவித்து, நிதோைெோ , திரும்பி, திரும்பி
வோ ெோயெோய் ெதைந்து கபோயிைர் ஓடி
மபோருைோதோர, ஏதே, பணக் ோர, வைெோை, ெை
எச்சரிக்த , வலுவோை, உணர்வு, அந்த
மூத்த எம், தயோர், மவறும் ஊ , ெகிழ்ச்சியோ , singing,
அழுத தய, கவதல,நடைம், உன்னிப்போ திட்டமிட்ட
ம ோதல, போடிைோர்,
நிதைகவற்ைப்படலோம்,நுண்ணிய மதரிவித்ததோ ,
விவரித்தோர், பரிகசோததை ள், , கதோன்றியது, தப்பி, வோே

திரும்பி, மெதுவோ , பரஸ்பரம்
ஆர்வம் நன்தெ, உதேக்கும், ெர்ெெோை முதையில் நடந்தது,
ோணோெல், திரும்பி வந்தது ந ரும் வந்து, லந்து, அன்போை,
மபரும்போலும் அே ோை ஆய்வு
என் உயிர் பிதேத்தது, இயற்த யோ கவ, இன்னும் ண்டு,
வைர்ந்த ஒன்ைோ இதணத்தோர் நன்ைோ விவரித்தோர்,
மதரிவித்ததோ , நடித்தோர், விபரித்து,
மி வும்கநர்த்தியோ , குறிப்போ
பணக் ோர மதளிவுபடுத்தப், ஆர்ப்போட்டம், தப்பித்தோர்,
வதரயறுக் ப்பட்ட, கசமித்த
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பகுதி இரண்டோம் எல், க , ஓ, கே, ஜி, எச், எஃப்,
மின்
எல் சிரித்துக் முடிவோ , வோதிட்டோர், தனிதெயோை
இடத்தத, வீடு, உணர்வு, தீவு,ெனிதன், லவ்லி ோதல,
ெோதல, நோள், ெதல ள், ெலர் ள், வண்ணங் ள், ோட்சி ள்
ெற்றும் ஒலிதய, இயற்த சுற்றியுள்ை,
நி ழ்ச்சி, ஆகலோசதை,தர்க் ரீதியோ , திட்டமிட்ட
அபிவிருத்தி பரிந்துதரக்கும், என்ைோர் விவோதம், அன்கபோடு,
என்ைோர், ம ோடுக் , ஆதச, அன்புடனும், ஓரைவுக்கு அதத
மசய்து, அன்போ என்தை போர்த்து
க ஆர்வம், உணர்ந்கதன்,, தயவுமசய்து ென்னித்து, ெைந்து,,
இக் ோரணம், வந்து ஒப்புதல், அதத தவத்து, போர்க் ,

க ட் க ட் , பின்ைர் இருக்கும் எைகவ, மபை, ம ோடுக் ,
வழி ோட்டி, உதவி ஆகலோசதை திட்டமிட்டு,
ஓ bligingly மதரிவித்ததோ , கூறிைோர், துன்பத்தத
நீக்கிவிடுகவோெோைோல், அதெதியோ மவளிப்பதடயோ
ஒப்புக்ம ோள்ை, ஒப்பு, வோதிக் , ஏற் , நிரோ ரிக் ஏெோற்ை
ஏற்றுக்ம ோள்ளுங் ள் புைக் ணிக் , ெறுக்
முடியுெோ விைக்கிைோர்,வேக்கு தள்ளுபடி.
கே jovially போடிைோர், திரும்பி, கெற்போர்தவ நியோயெோ
அனுசரிக் ப்பட்டது, பதிவு எச்சரிக்த , இறுக் ெோ க்,
போடல், நடைம், போடல் இறுக் ெோ க், ெகிழ்ச்சியுடன்
கவதல, ந ரும், ந ரும், நடைம் கவதல
ஜி மபோதுவோ ோணப்படும், இல்தல, ஈெோன் ம ோண்டு,,
ருதப்படுகிைது, சிந்ததை, மதோடர்புதடய, விரும்பிய,
வேங்கிைோர், சரியோை,
ஏற் த்தக் , புரிந்து, சிந்ததை,மெதுவோ
உணர உணர்ந்கதன், கூறிைோர், என்று, மவளிப்படுத்திைர்,
உண்தெயோை, கபசும், இதணக் ப்பட்ட
ஒப்பு, நடக் , புன்ைத ,
கபச, கவதல ெகிழ்ச்சியுடன்,மதோடுதல், மெதுவோ தூக்கி
கபோட்டோர் ெலர் ள், மெதுவோ / ெலர் ள் குலுக்கி
குலுக் ம ோடுக் , போருங் ள் எடுத்து, மசலுத்த, கூறிைோர்
ஏற்றுக்ம ோள்ளுங் ள் எடுத்து, ெரியோதத,
வரகவற்பு ம ோடுக் , படிப்படியோ முன்கைற்ைம்,
அபிவிருத்தி, சீரழிந்து, வலுவற்ை, ெோற்ைம் ,
பேக் ெோகிவிட்டது டுதெயோை முதையில்,மபரிதும்
பயைதடந்தைர், போதிக் ப்பட்ட, ஆச்சரியெோ , தித த்து
ெகிழ்ந்தோள் மபருதெ ெந்திரித்த, சிக்கி,
உயர்த்தப்பட்ட, நன்றி ஏற்று அவதிப்பட
ெகிழ்ந்கதோம்சிந்ததை, வதல, மபரிதும்

வதல போரோட்டி, ருதணயுடன் வரகவற் ெோயெோய்
ெதைந்து கபோயிைர்,
வைோந்திரத்தில், அதெதியோ இடம்மபயர்ந்தது போருங் ள்,
சரியோை, உண்தெயோை, அரிதோ த்தோன்,
நியோயெோை கநர்தெயோை, ஒப்புதல்
அளித்த எச் ெகிழ்ச்சியுடன் ததரியெோ , போர்த்த,
அதேக் ப்படும், எதிர்போர்க் ப்படுகிைது,
மீண்டும், சுமு ெோ கவதல, த வல்தைெோை, மசய்து, ெரண
தண்டதை, நிதைகவற்ைப்படலோம், ோட்டப்படும் என்பது
உள்ைதோ போர்க் நம்பிக்த , பரிந்துதரக்கும், மின்னும்,
ந ரும், கவதல ஒன்றுபட்ட,
லக் லோம்மசயற்த யோ , ெைதோர விரும்பிய,
கநசித்கதன், பரகலோ சந்கதோஷம், செோதோைம், கபரின்பம்,
அேகு, இன்பம், விஷயங் ள், அதி ஆயுதங் தை
அரணோை, மசல்வோக்கு விதிக் கவண்டும், மி வும்
மவகுெதி மவகுெதி போரோட்டி, போரோட்டப்பட்ட,
போரோட்டப்பட்டது மபருதெ, ெகிழ்ச்சி, உந்துதல்
உணர்ந்திருந்தது, மசல்வோக்கு வர்ந்தது, சுவோரஸ்யெோை,
ெகிழ்வளிக்கும், போரோட்டு தகுதியோைது அள்ளித்,
புதுதெயோை, பரிந்துதர, திைதெயோை, வைர்ந்த, முக்கிய
இந்திரிய, ற்பதை, உணர்ச்சியுள்ை, நோட அே ோை,
அேகிய, நன்தெ, அறிவோர்ந்த, மபோருத்தெோை,
விவோதத்துக்குரிய / க ள்வி , கததவயோை, அத்தியோவசிய,
கததவயோை, பரிசுத்த ஸ்தலத்தில், வோழ்க்த , க ோவில்,
ந ரம், புத்த ம், திருவிேோ,கநர்தெயோ
கபசும், எழுதும், மசோல்ல, என்று எழுத, என்று
மவளிப்படுத்த அறிவுறுத்துவது, தோழ்தெயுடன் அதடய,
மசய்யப்பட்டிருக்கிைது நீ வேங் கவண்டும் எை, வழிபோடு,
பணிந்து அவதர,

எஃப் மி வும் மவளிப்படுத்த என்று, தோன் ெறுத்து,
நிதைவு, பிரோர்த்ததை, உறுதியுதடய, மூடப்பட்டது,
மேர்ெோனிய, பூட்டப்பட்டது, ட்டி, நிறுத்தப்பட,
தூண்டில், நிமிர்ந்து, இறுதியோ , மிகுந்த ஆர்வத்துடன்
ெறுத்தோர், உதேக்கும்,பணியோற்றிைோர்
உண்தெயுள்ை, மி வும் சங் டெோை கநரம் ததல சுத்துது,
வலுவோை, நல்ல என்ை முடிவிற்கு அதடய, மசய்து, ெரண
தண்டதை, நிதைவு, மவற்றி கிதடத்தது என்பதத
நிரூபிக்கும் ம ோடுத்து, பணம், மவற்றி சந்திக் ,
ஒற்றுதெயோ , பிரிந்து, கதோற் டித்தோர், நடந்தது, தீர்வு,
ஒப்பு, ஒப்புதல், ஒப்புதல்,
அழிந்தை ோணோெல், ெதைக் ப்பட்ட, நிதி ஏதே,
பணக் ோர, ஒலி , ஈட்டுக், திைன், வலுவோை, உறுதியோை,
வலது ெறுக் ப்படுகிைது, நிறுவப்பட்டது அப்பட்டெோ
ெறுத்தோர் இணங் ோெல், ெோறு மசய்து,
ண்டிப்பதுடன், தப்பி, போர்த்த, இல்தல, கவதல,
போர்த்கதன் அதிர்ஷ்டவசெோ கபோதும், சுதந்திரெோ
கூறிைோர், மவளிப்படுத்திைர், விவோதிக் ப்பட்டுள்ைை
கிதடக்கும் நம்பிக்த , கபச தவத்திருக் , நிைந்துள்ை
முழுதெயோ , தயோர், உணர்வு, உயிருடன் மதரியும், எழும்பு
மதரிவித்ததோ , வேங்கிைோர் அதடய, இயக் ப்படும்
கூைப்பட்டுள்ைதோவது, மவளிப்பதடயோ
மவளிப்படுத்திைோர், ஆடியதும், விநிகயோகிக் ப்பட்டது,
நட்பு அணுகுமுதை, தசத , விழி, போர்க் , லந்து, ந ரும்,
அனுபவிக் , கபசும், பணி மசல்ல தயோர், convined,
திருப்தி, மசல்வோக்கு நம்பப்படுகிைது த வதல புரிந்து
பிடித்கதோம் புரிந்து, விதை, சீற்ைத்துடன் இருக்கும், தோக்கி
ெலர்ந்து,உறிஞ்சப்படுகிைது.

மின் ஆரம்ப ெணி, ஆண்டு ள், வயது, நோட் ள்,
க ோதட, பூமிக்குரிய சந்கதோஷம், ெகிழ்ச்சி, இன்பம்,
துன்பம், ெரியோதத, உதைவிடம், சூேல், எளிதில் மசய்து,
போடிைோர், மசயல்படுத்த, நிதைகவற்ைப்படலோம், புரிந்து
பிடித்கதோம் கிரகிக் வில்தல நிதைவுகூர்ந்து, ெைந்து,
நம்பிக்த , பிரிந்து, ஐக்கிய, பு ழ்மபற்ை, இல்தல,
தடயங் ள் ஊடுருவி, எளிதோ ஊடுருவி என் இதயம் /
சிந்ததை, என் சிரெம், எளிதோ ெற்றும் pleasantly ஒலி,
பணக் ோர வைர்ந்த, பின்தங்கிய, ஈட்டுக்,திைம்பட மசய்து,
போடிைோர்,
நிதைகவற்ைப்படலோம் நிதைகவற்ைப்பட்ட,மபோருைோதோர,
ஏதே பணக் ோர,
பலவீைெோை, மசய்து மசயல்படுத்தலோம், மவகுெதிவிதிக்
கவண்டும் மபருக் ம் முற்றிலும் புதிய, இருண்ட, மசய்து,
மவவ்கவறு, ingnored, செெோ மபரும், மபரும், ஒரு
ெனிதன், மபோறுப்பு, வலுவோை, சக்தி வோய்ந்த, தீவிர,
குறிப்பிடத்தக் , முற்றிலும் புதிய, சரியோை,
பல்கவறு மதரியவில்தல, அந்த கவதல
ஆர்வத்துடன் மசய்கிைது, கவதல, பிரத்திகய ெோ பருத்தி,
ம்பளி, இந்திய, உங் ள், நீங் ள், ஒதுக் ப்பட்ட,
தவத்திருந்கதன்.அன்கப, விதிவிலக் ோ அே ோை,
வித்தியோசெோை, அே ோை, கென்தெயோை, அே ோை,
புத்திசோலித்தைெோை, திைதெ, அரிய, கநர்த்தியோ
கவதல, குறிப்போ இந்த த வதல ம ோடுத்து,
அதேத்திருந்தோர், கவதல வலுவோை, கநர்த்தியோைது
அே ோை, இந்திரிய, கபரின்ப வோழ்க்த / ோதல்,
குளிர், மவப்பம், ெகிழ்ச்சியற்ை வலி, சந்கதோசெோை,
சந்கதோஷெோை, நன்ைோ , அே ோை, அே ோை, கநர்த்தியோை,
அரிய, மதளிவோை, போத ெோை சூழ்நிதலயில் /

நிதலயில், ென்னியுங் ள்,மதளிவோ அறியப்படுகிைது, இது
மதளிவோ ோயப்படுத்தியுள்ைது எைக்கு,
-------------------------------------------------- --------ஆடிகயோ LY பகுதியோ = 3

பகுதி: III சி, டி, நோன், பி, ஏ, யு, V, W எக்ஸ், ஒய்,
இசட்
அதெதியோ , சரி, திருத்தப்பட்ட, க ளுங் ள், போர்க் ,
க ட் டி ோரம், மசய்து, போடிைர், ெரண தண்டதை,
மூடப்பட்ட, hided, ெதைக் ப்பட்ட, ஆய்வு, கசோதித்ததில்
சுட்டிக் ோட்டிைோர், தூங்கி இைந்து, கவதல
போர்த்து, வைெோ தயோரிக் ப்பட்டு, எழுதப்பட்ட, மசய்து,
போர்த்து, உட் ோர்ந்து பழுதுபோர்த்துக், பதிலோ ,
ட்டுப்படுத்தப்பட்ட, மபோருத்தப்பட்ட, திைந்து ட்டி,
ட்டப்பட்டு, அயரோது, போட, அனுபவிக் கவதல, போடும்
ெதே மபய்கிைது, விேோவின் கபோது வரும், தவத்திருப்போர்,
அவதிப்பட்டு, ம ோடுக்கிைது நடந்தோல், திருெணம் / பிைந்த
நோள் /மவற்றி, சரியோை, நிச்சயெோ
உண்தெ ம ோண்டோடப்பட்டது மதளிவோ ப்மபோதுவோ , கு
றித்தது, ோட்டகவோ, அறியப்பட்ட, பிரிந்து,
கவறுபட்ட மி மநருக் ெோை, ண்டுபிடிக் ப்பட்ட,
ண் ோணிக் ப்பட, மநய்த ஒன்றுடன் ஒன்று பிதணந்து
ோட்சி தைப் விைக்குகிைது அதோவது, ெதிப்பீடு ள்,
சுட்டிக் ோட்டிைோர், மவளிப்படுத்திைர், என்ைோர்,
மவளிப்படுத்தி, விவரிக்கின்ைை, புலப்படும்
போர்த்திருக்கிகைன், படிக் , அதேக் ப்படும், என்று,
இன்னும் ண்டு, போர்த்த,தோழ்வோை உயர்ந்த, ஏதே,
வலுவோை ம ட்ட, ஒப்பீட்டைவில் நல்ல, முற்றிலும்

பரிகசோதித்து, ட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுத்தப்பட,
மசப்பனிட்டு, பதிலோ , திருப்தி, உட்கிரகித்து
உறிஞ்சப்படுகிைது, ோலி முடங்கிக், ஊடுருவி
புரிகிைதோ நடந்தது ,, உதடந்த இடித்து அழிக் ப்பட்டது,
மநோறுங்கி, ணிசெோை
முன்கைற்ைம் ட்டுப்போட்டினுள் சிததக் ப்பட்டு, உருவோக்
ப்பட்டை மதரிவித்ததோ , வதரயறுக் ப்பட்ட,
மவளிப்படுத்தி, மதரியும், வித்தியோசப்படுகின்ைது மதோடர்ந்
து,உள்ைன்கபோடு வரகவற் போர்த்து, வனித்து, மசய்து,
கவதல, குதைக் , அதேப்பு,மதளிவோ விவரித்தோர்,
என்ைோர் நன்றி மதரிவித்தோர் புரிந்து, மநருக் ெோ போர்த்து,
கூறியது ஆய்வு, விெர்சை ஆய்வு, பகுப்போய்வு,
பரிகசோதிக் ப்பட்ட
ெகிழ்ச்சியற்ை ஆேெோ சந்கதோஷெோ டி,, உணர்ந்கதன்,
வதல, அக் தை, ோயம், பிரோர்த்ததை, அனுதோபம்,
அன்போை, விரும்பிய, மசல்வோக்கு, அதடயோை செய
டனில், மவற்றி, நிதைவில், ஆடு அறிவியல் / ணினி /
கிரிக்ம ட் மபரிதும் விரும்புகிைோர் ள், ஊடுருவக்கூடிய,
நுதேந்தது கநசித்கதன் முடிக் ப்பட்ட நிதைகவற்ைப்பட்ட,
பைபைப்போை, நிச்சயெோ பதில், வரும்,,, லந்து
கவண்டுமென்கை ெறுத்தோர் மசய்யவில்தல
என்று லந்தும ோண்டைர்பிரதியுத்தரெோ கநரடியோ குற்ைம்
அனுப்பி, மசன்று, மபோறுப்பு, த யோை,
சம்பந்தப்பட்ட, மதோடர்புதடய, போர்த்து, ஒழுங் ோ
உதடயணிந்து என்று
அதேக் ப்படும், வணங்கி, க ளுங் ள்,
முற்றிலும் வந்து போருங் ள்
நோன், inconveniently தங் , மசய்து,
ஏற்போடு, பயன்படுத்தப்படும், பகுப்போய்வு,

விைக் ம், உடைடியோ விட்டு, மசன்று, வந்து டதெ கசர,
ெதே, ோணோெல், கவண்டும், என்று க ட்டோர்
ோலியோக் ப்பட்டு, ஆக்கிரமிக் ப்பட்ட,
கததவயோை,போடிைர், மி வும் உறுதியோை நடக்
போர்த்கதன் ஒளியுதடய சுதந்திரெோ கூறிைோர், பணம்,
ததலதெயிலோை, ஈயம், அதடய, அவதர தோக்கி, மவளியீடு
/ புள்ளி உயர்த்தி, மசய்து ெதைமு ெோ , வோழ்க்த , தங்கி,
கவதல சுட்டிக் ோட்டிைோர் மசய்து உருவோக் ப்பட்டது,
ingeniously உருவோக் ப்பட்டது, வடிவதெக் ப்பட்ட,
திட்டமிட்டோர், ட்டி, உடைடியோ மதோடங்குவதற்கு
ஆரம்பிக் ப்பட்ட , குணப்படுத்த,கவதல, உள்ளூர
எளிதெயோை, வலுவோை, மவளிப்பதடயோய்
டிைெோ , மவறுப்பு, ெனித, மநருக் ெோ
மதோடர்பு, கநசித்கதன், உணர்ந்கதன், உணர்ச்சி, தீவிர
வலி,ஏற்படும், பிடித்கதோம் புரிந்து,
மீண்டு, விசைெோயிருந்தது
பி கெோசெோ போதிக் ப்பட்ட, கததவ, கததவ, ஒரு
விஷயகெ கததவயோை உணர்ந்கதன்,
கததவ, மவளிப்படுத்தப்படும் விவரித்தை சித்தரித்து,
நடித்தோர், விைக் ப்படுத்தி, மவளிப்படுத்தி, சித்திர,
வேங்கிைோர், ோட்டப்படும், மசய்து, கவதல,
போடிைோர், அலங் ரிக் ப்பட்ட, கவறுபட்ட, அே ோ
மதரிவிப்பதில்உணர்ந்கதன் அலங் ரித்தைர், ஆதரிப்பதில்தல
பிர ோசெோ , அற்புதெோய் மதரிவித்ததோ ,
விவரித்தோர் ஒளியுதடய, ஒளிரும், மேோலி
மேோலித்துக், மேோலித்து,தோழ்தெயுடன், ெரியோததயோ , ெரி
யோததகயோடு, சுருக் ெோ
விவரித்தோர்ததலவணங்கி, முயன்று மதரிவித்ததோ , அறிமு
ப்படுத்தப்பட்டது, அவர், ஒப்பு,ஒப்புதல்,,

ண்மூடித்தைெோ ஏற்கிகைன், ஒப்புதல் வேங் பின்பற்ை /
ம ோடுக் சம்ெதித்தோர் ள் ,,,, மவளிப்படுத்தி, சித்திர,
வேங்கிைோர், மசயல்படுத்தப்படுகின்ைைபோர்த்து வந்து,
ெைகதோடு உதடந்த கூப்பிட்டு எதிர்ப்புத் தோங்
போதிக் ப்படுகின்ைைர், ததரியெோ கபோரோடிய மசய்து
ோட்டப்படும் விைக் ப்படுத்தி மதரிவிப்பதில் நடித்தோர்,
அவர், ஒப்பு
ஒரு எக் ச்சக் ெோ (மி வும்), எக் ச்சக் ெோ
பயனுள்ைதோ வேங் ப்படுகிைது,
வேங் ப்படும், ம ோடுக் ப்பட்ட, முற்றிலும் உண்தெ, கிதட
க்கும் இலவச, அதெதியோை, தவறு, சரியோை, தீவிரெோ
பணியோற்றிைோர், ஈடுபட்டு, உண்தெயில், மசய்து,
பயன்படுத்தப்படும் பணியோற்றியிருக்கிைோள்.அவள் லந்து,
உணர்ந்கதன், நடந்தது, நிலவும் போர்த்திருக்கிகைன்,
உருவோக் ப்பட்ட, அதோவது, நன்கு சரியோை,
உணர்வு, கபோதுெோை வேங் ப்படும் போரோட்டி, கெோசெோை
தோக் ம், போதிக்கும், போதிக் ப்பட்ட, தோக் ம், குறிக்க ோள்
இல்லோது கரோமிங் குறிப்பிடத்தக் மவளிப்படுத்திைோர்,
பதிவு, மபோருத்தெோ தன்தெ கிதடக் வேங் ப்பட்ட
பிரகயோசைெோை
வேங் ப்படும், சுட்டிக் ோட்டியிருந்தது அதலந்து
திரிந்து,சுற்றிகைன், விெர்சைத்துடன் பதில்
, மவளிப்பதடயோ கவ திருப்தி, தற்கபோது, மவற்றி ரெோை,
மவளிப்பதடயோ , எழுதப்பட்ட,
முரண்பட்ட உண்தெ ள்,ென்னிப்புடன் அவதர ஒரு
போர்தவ, என்தை போர்த்து, என்தை
பிச்தச கூறிைோர்,ஊக் த்துடன், எைக்கு
உதரயோற்றிைோர் போர்த்து, உருவம்

யு அவசரெோ கததவ கததவ,
உடைடியோ கததவ, unpleasantly மவளிப்பதடயோை,
சத்தமில்லோெல் வோழ்க்த , முற்றிலும் ெோறுபட்ட,
தயோரற்ை நிதலயில், ஐயத்திற்கு இடமின்றி அசல்,
தனிப்பட்ட, பதேய, இறுதியில் முடிவதடகிைது,
ம ோண்டுவரும்,, ண்ணீர், / புைப்படும் / யூனியன்
முடிவதடகிைது மவற்றி, கதோல்வி, மவற்றி, கதோல்வி
ஏற்படுகிைது அது,
நீதி, மவற்றி, மவற்றி, மபோதுவோ நடப்பித்தோர் ள்,இல்தல,
போர்த்த, நடக் , ததட ம ோண்டு, புனிதெற்ை கநோக் ம்,
கூட்டணி, மநக்ஸஸ், தட, சட்டம், ம ோதல
முயற்சி, உதவோத ெ ன், தந்தத, ததலவர், ெ ள்,
ஊழியர் ள், நபர், கெற்ம ோள்கின்ைை, , நிறுத்தப்பட்டது
வி வி astly கவறு, மபோழுகபோக்கு, மதளிவோ நிதைவு
கூர்ந்தோர் நிதைவு கூர்ந்தோர், விவரித்தோர், மதரிவித்ததோ ,
நடிப்பில் மவளிப்படுத்தி,
சித்தரித்து, ெர்ெெோைமுதையில் வன்முதையில் நடந்து,
ஒப்புவிக்கும்
பதற்ைத்திலும் ெதைந்துவிட்டதுவிட்டுவிடுவதோ டுதெயோ
உதேத்து, கிட்டத்தட்ட unrepresented
பரவலோ ஏற்றுக்ம ோள்ைப்பட்ட, W, ெரியோததக்குரிய
அறியப்பட்ட,விவோதிக் ப்பட்டுள்ைை, துக் ம், முழு
ெைகதோடு, பிரெோதெோ மவளிப்படுத்திைோர், முற்றிலும்
அர்ப்பணித்து, உணர்வு, வைர்ந்த, மீண்டு, அசல், சுகதச
தவத்திய, வேக் ெோை, பயனுள்ை, போரம்பரிய, புதிய,
மவளிப்படுத்திைர், இல்தல, உல நம்பிக்த யில்,
மவற்றி கபசிைோர் ெக் ள், கதடல் ள், ஞோைம், விருப்ப,
துயரங் தையும், உைவு தை, அதெதி, இன்பம், ெகிழ்ச்சி,
நன்தெ, ஈர்ப்பு, லட்சியம், சலைமும், மசழிப்பு, இருப்பு,

தவைோ மசோல்ல, எழுதப்பட்டதோகும், தட்டச்சு, வோங் ,
புரிந்து, wittily மசய்து விவரித்தை
X
Y
z,
-------------------------------------------------- ----------

