€ ~INGâ € ™ ஒரு வார்த்தைகதை பாடுவது - பகுதி
எப்பபாைாவது எளிைாக நிதைவில்
உைாரணமாக: இனிதமயாக புன்ைதக, அழகாக, முகம், மலர்,
எழுை மற்றும் மலர் புன்ைதக, இனிதமயாக சிரிக்கும் அழகாக
புன்ைதக, சிரித்ை முகத்தை எை படித்து,
சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம், முகம், அழகு, dews,
பாதுகாத்துக் பைசிய நலன், எல்தல, வாழ்க்தக மற்றும் சசாத்து
ச ாலி ச ாலித்துக்,
மிக சபரிய காரணம், வாழ்க்தக, நிலம், சுயநலத்திற்காக,
எல்லாம் தியாகம், நாடு, மிக சபரிய நல்ல.
வாழ்வு, சசாத்து மக்கள், பயிர் பசமிப்பு,
உண்தமதய சசால்கிபேன், சரியாக, உண்தமயில்,
சபாறுப்தப,
உண்தம பைடுகிறீர்கைா, ஒளி, அதமதி, இங்பக மற்றும் அங்பக
சந்பைாஷம், ஐந்து, கண்கள்,
இனிதமயாக புன்ைதக, அழகாக, முகம், மலர்,
அவதர பார்த்து, இயற்தக, சூரியன்,
சத்ைமாக கத்தி, உரத்ை, வலிமிகு, உைவி, பசமிக்க
விலகி சசல்வைால், தைரியம், காகிைம், சான்றிைழ்
காண்பிக்கப்படுகிேது, இயற்தக, சபண்,
உண்தமதய பபசுகிபேன், மரம், சரைமாக, ஆங்கிலம்,
பயமில்லாமல்,
எழுத்து சரியாக,
வாழ்க்தக, எதிர்கால சகடும்
நீர் சைளித்ைல், வாசதைத் திரவியங்கள்,
பயிர் நின்று, ைண்ணீர், பநராக,

விலகி, அங்கு, இங்கு,
நீர், பணம், புத்ைகம் திருடி,
ஒன்பது பசமிக்கிேது பநரத்தில் தையல்,
ைடுத்து நிறுத்ை, நுதழவு,
நன்கு படித்து,
விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும், சான்றிைழ், ைாழ்தமயுடன்
காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட, அதமதியாக, வர்க்க, சவகு ை
மக்கள்,
அதைத்து விஞ்சி,
என்தை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது, அதைத்து, எங்கதை,
பகுதியில் கணக்சகடுப்பு,
அதிர்ஷ்டவசமாக எஞ்சியிருக்கும், கிட், எல்லா எதிராக,
நீச்சல் குைம், கிட், பவகமாக,
புதக பழக்கம்,
இருக்தக நிதல,
ஏற்பாடு, சும்மா, ைனிதமதய, வசதியாக, பாதுகாப்பாை
சவற்றி, நிதல, நல்ல பரங்க் உட்கார்ந்து,
நன்கு கடக்கிேது, பாய், தப, Sky High
பூ, இைழ்கள், நீர், ஆசீர்வாைத்தையும், சபாழிவது
இனிதமயாை விதைவு, சைாடுைல், புன்ைதக, பாதுகாப்பு,
, நீதி, அதமதி, பபரின்பம், உண்தம, குதேதீர்க்கும், நிவாரணம்,
உைவி, மாற்ேக் பகாரி
சிேந்ை பசதவ, உண்தமயில், உண்தமயாக, நாடு, குடும்பம்,
பைசிய நலன், உணவு, துணி,
பிரச்சதை நிதலநிறுத்ை வழக்கு, பிரச்சிதை,

சிக்கதல தீர்ப்பதில்
ஒபர பைான்றும் விைத்தில் வித்தியாசமாக, சரியாக, ைவோை,
சபாருட்கதை விற்பதை, மாம்பழம்,
துருப்புக்களின், பதட, பபாலீஸ், கடிைம், பணம் அனுப்பும்,
பிரச்சதையில் உணர்ந்ை, காரணம், எைக்கு முன்பை, அச்சம்
மணம் சகட்ட, சந்பைகம், அழுகல், வலுவாை, இனிப்பு,
ஆபத்து, அச்சுறுத்ைல், எதிர்கால ஊகம் குறித்து,
வட்டம், குடும்பம், நாடு, முக்பகாணம், கலதவதய பிரித்து,
நன்கு குலுக்க,
எதிர்கால உருவாக்குவதில், வாழ்க்தக,
அதே, உணவு, துக்கம் மற்றும் சந்பைாஷத்தை வாழ்க்தகயில்
பகிர்ந்து,
சபன்சில் கூர்தமப், கருவி,
சைாகுதி Stumbling,
அதிர்ச்சி ைரும் சவற்றி, சாைதை, காட்சி,
மரபுகதை உதடத்து சபாருட்கள், வீடு, இங்பக மற்றும் அங்பக
விஷயங்கதை, அனுபவம், சாட்சியங்கள், உண்தம,
சபாருட்கள், வீடு மாற்றுவைால்,
கண்ணாடி அடித்து சநாறுக்குவதும்,
திடுக்கிட சவளிப்பாடு, சவளிப்பாடாகத்ைான்
அதிர்ச்சி சசய்தி, உண்தம, சவளிப்படுத்துைல், இைன்
விதைவாக, துக்கமதடயவும், மற்றும் ைகர்த்ைது
அதைத்து ஒடுத்ைல், விமர்சகர், மக்கள்,
கண்கள், ஆறுைலும், உைவி Solacing,
திருமணம் Solemnizing,

காரணி, மருத்துவம், தூண்டுைல் வட்டி,
வன்முதே புேக்கணித்ைல், கலவரம்,
படப்பிடிப்பு வீச்சு, புலி, படம், நட்சத்திர
பைசிய சகாடி, தியாகி, வான் வணக்கம், சிக்கலாை,
சபாருட்கள், இரும்பு ைாது, நிலக்கரி, சிசமண்ட், கப்பல்,
அதிகாரம், பைவி, பணம் அளிக்கப்டாலம்
புள்ளி சைவிட்டுநிதலயதடய
உயர், மதல, அைவிடுைல்
ஸ்பகனிங் மூதை, இயந்திரம்,
கட்டணம் பராமிங்,
தையல் இயந்திரம்,
கடுதமயாகத் ைாக்கி
கடுதமயாக திட்டவில்தல.நாம்,
சுட்டுப் சபாசுக்கும் பகாதட பருவத்தில், சூரியன்,
, அதிக மதிப்சபண்
தட, ஒப்பந்ைம் தகவிடுைல்,
கடிைம் அரிப்பு,
, உயர் உயரும்
கடிை வலியுறுத்தியும்,
சவற்றி முயற்சிக்கிோர்கள்,
உயிர் வாழ, சவற்றி, கடிை பபாராடி,
ைங்கக் கடத்ைல்,
விதைப்பு விதை,
பயிர் வைர்ந்து,
இறுக்கமாக screwing,

சமழுகு, கதட, இரகசியக் கடிைம் சீல்
, படகு, கப்பல், பவறுபாடுகள், பதக மூழ்கி படகு மூழ்கியைால்,
நீர் ஊேதவத்ைல், காற்று,
ஒளி சபரிைாக்கியது
டி
பிரச்சதை, வன்முதே, கும்பல், கலவரம், பயங்கரவாை
தகப்பற்றுைல்
வட்டி, கட்டணம், வாய்ப்பு, வாய்ப்தப எடுத்து,
சமதுவாக, கடுதமயாை, இரா ைந்திர முதேயில் நட்பு,
ைந்திரமாக, சத்ைமாக பபசி,
ஆைாரம் ைதலயீடு, கடிைம், முத்திதர,
நீர், வைங்களில், திேதமயில் ைட்டுவைன்
எதிரி இலக்கு தவத்ைல் எதிரி நிதலயில்,
பவதல, பணி வலியுறுத்தி,
பாடம் கற்பிக்கும், ஆங்கிலம், வர்க்கம், சைாழிலில், அனுபவம்,
நன்ோக,
துக்கம், இையம், கண்கள், உண்தம, உண்தம கிழித்து
ராஜிைாமா ஒப்பந்ைப்புள்ளி,
திகிலூட்டும் மக்கள், சசயல்,
ஆய்வகம், கிட், சசன்டர், கருவி பசாைதை,
ஐயா, நன்றி, நீங்கள்,
, நன்ோக, சாைகமாக, எதிர்மதேயாக, சரியாக,
அச்சுறுத்ைல்கதையும் மீறி நிதைத்து
பரபரப்பாை க்தைமாக்ஸ், சவற்றி, மகிழ்ச்சி,
பந்தை எறிந்து, நீர்,
ஒலி, மதழ, மதழ மற்றும் இடி இடி,

கடிைம் சைாட்டு, மற்றும் நகரும், கதை,
பயிற்சி
அதைத்து ைதடயாக, நிலம், வாைம் ைாண்டிய
சக்தி கடத்தும்,
நன்கு சிகிச்தச, அக்கதேயுடன்,
ஒளி பவகத்தில் பயணிப்பது,
மதல Treckking,
பயம் நடுங்கி,
அத்துமீறி வீடு, நாடு,
கலக்கிைசைன்று பநரம், கடிைமாை பநரம், இப்பபாது பின்ைர்
ஒவ்சவாரு,
ட்ரஸ்ட்டிங் நண்பர், அவதர,
நல்ல முயற்சி சிேந்ை, நம்முதடய மிகச் சிேந்ை,
திருப்புமுதை,
ஒரு கண், நட்சத்திரம், கண்களில் ஒளி சிமிட்டுகின்ேை,
ைட்டச்சு இயந்திரம், பவகம், பவதல, பிதழ,
ஆர்
அழகு பிரகாசித்து, பபச்சு,
பபார் பரஜிங், பமாைல்,
வீட்டில் பசாைதையிட,
பிரச்சிதை, பிரச்சிதை, உயர்த்திைார்,
ஆைரவு அணிதிரளும் வாக்குகதைப்
முைல் இடத்தையும்,
வீட்டில் ைாக்கி,
சவள்ை பசைத்தை, சூோவளி,

இலக்தக அதடயும், இலக்கு, வீட்டில்,
தீவிரமாக வதகயில், அதமதியாக வன்முதேயில் தீவிரமாக
வர்க்கம் வி புத்ைகம், பழக்கம், படித்ைல்
சக்தி ரீசனிங், உணர்வு, திேன்,
சசயல், நடவடிக்தக கலகம்,
பைசத்தை மீைக் கட்டிசயழுப்புவைற்காை, நாடு, பகாவில்,
உள்ைன்பபாடு சபற்று, அம்மாநிலத்தை, விருந்திைர்,
கவிதை உதரக்கப்படுைவதும்,
சசாத்து, சபாருட்கள் ரீகிதைமிங்,
அவதர அங்கீகரித்து, உண்தம, உண்தம, திருட்டு, குற்ேவாளி
என்று குற்ேம் சாட்டப்பட்டு
விருது சிபாரிசு, சபயர்,
பாடல் பதிதவப், பபச்சு,
நன்ோக, விதரவாகவும் மீட்டு,
பிதழ சரி, ைவறு,
சமதுவாக குதேப்பது, மிக விதரவாக,
சூரியனின் சவப்பம், வலி ஊசலாடிக்சகாண்டிருக்கும்
அவரது வழக்கு Reffering,
ஒளி பிரதிபலிக்கும் வதகயில்,
பபார் இருந்து விலகியிருத்ைல்,
புதுப்பிக்கிேது அதே
கீழ்ப்படிய மறுத்து, ஒழுங்கு,
மறுத்ைல் கட்டணங்கள்,
வலிதம மீண்டும் சபறுவைற்கு,
பிரச்சதை பற்றி,

வழக்கு பதிவு, சபயர்,
அவதர வருத்ைப்படுவதை, அவரது பணி,
சட்டம், விதிகள் முதேப்படுத்துவது
மனு, ஒழுங்கு, ஒப்பந்ைம், பகாரிக்தக நிராகரித்து,
கட்டணம் சைாடர்பாை வழக்கு,
நன்கு நிைாைமாக,
அவதர எதிசராலிக்கும் ைன்தம,
தகதி, ைண்ணீர், பணம், பணம் சவளியிட்டு,
சிக்கலில் இருந்து என்தை நிவாரணத்தில், வலி,
நாட்கள் மீைமுள்ை, இலவச, அங்கு, வீட்டில், காடு,
அவதர நிதைத்து, அவரது சபரிய பசதவ, சிேந்ை
சசயல்களுக்காக,
பநரத்தில் நிதைவு,
huddles, ைதடகதை நீக்கி,
ஒழுங்கதமவு பசதவ,
வட்டி, முயற்சி புதுப்பிக்கும்,
பயங்கரவாை தகவிட்டு, வன்முதே, புதகத்ைல்,
பகாவில், வீட்டில், பவதல புதிைாக்குவதை,
, சுழற்சி, வீட்டில் சரிசசய்ய,
பதழய ஒரு பதிலாக, அவதர,
மீண்டும் மீண்டும்,
பகள்வி பதில்,
மக்கதைப் பிரதிநிதித்துவம், நாடு,
உைவி பகாரி நீதி, நிவாரணம், பணம், ைாழ்தமயுடன் பணம்
குறிப்பிடாை, ஆயுைங்கள், அவசரமாக,

எைக்கு எதுபவா, எங்களுக்கு, விருந்திைர்,
நகரில், வீட்டில் residoing,
பிரச்சிதைதய தீர்ப்பைற்காை, பிரச்சிதை,
, நிலம் மூப்பர், விருப்ப, பாரம்பரியம், சட்டத்தை மதிப்பைற்கு
பநரத்தில், நன்ோகபவ பதில், ஒப்பந்ைம், சட்டம்,
அதமதியாக, ஓய்வு, வசதியாக,
அதமதி, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, அதமப்பு, நீர் நிதலக்கு,
நுதழவு கட்டுப்படுத்தும், இயக்கம், ஓட்டுநர், சர்க்கதர,
கடதம ைங்கதை பணி,
அதிகாரத்தை ைக்க தவத்துக், சபருதம,
எதிரி retalilating,
பவதல, பசதவயில் இருந்து, நாள் ஓய்வு சபேப்பபாவதில்தல
என்றும்,
திரும்புவது, பாதுகாப்பாக, சரியாை பநரத்தில்,
தட, ஒப்பந்ைம் மரா,
உண்தமதய சசால்ல, உண்தமயில்,
சபாருட்டு, திேைாய்வு, நிதல,
குறி திருத்தி, ஒழுங்கு,
மகிதம நபராகவும்
உேவுகதை திரும்பப் சபறும் ஒப்பந்ைம்,
சவகுமதி எதிர்பார்ப்பவர், எதிர்காலத்தில், சைாழில், தீர்ப்பு,
மரண ைண்டதை, முயற்சி, பவதல,
சபல் அடிக்கிேது,
கலகத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள், கும்பல், சூழ்நிதல
சூரியன் உயரும் உயிதர பணயம் தவத்து,

, சிறுவன், பமகம், கட்டணம் பராமிங் வசதி பராமிங்,
ஒலி அதலகள், புலி உறுமும்,
ஆதல உருட்டிக்சகாண்டு, காகிைம்,
படபகாட்டுைல் படகு, விதரவாக,
எதிர்கால சகடுத்து, வாழ்க்தக,
ஆளும் கட்சியின், நாடு,
பவகமாக, குதிதர இயங்கும்,
பி
அகரவரிதசயில் என்கிோர் வார்த்தைகள்
மக்கள் சமாைாைப்படுத்துவைற்கு, அவதர, மாணவர்கள்,
சபாதுமக்கள், கும்பல்
சபாருட்கள் சபாதி, உணவு, சபாருள், இறுக்கமாக,
எைக்கு வலிக்கிேது, அவதர, இையம், மைம், மிகவும், மற்றும்
வலிக்கிேது
வீட்தட ஓவியம், கைதவ, கதல,
முடக்கிப் நகரம், வாழ்க்தக,
அவதர மன்னிப்பு, குற்ேம், ைவறு, என்தை
நிறுத்துமிடத்தை, பகுதியில், வாகைம்,
மணி பிரிந்ை, எங்கதை,
சசயல்பாடு, பைர்ைல், விதையாட்டில், நன்கு கலந்து, கூட்டம்,
நியாயமாை, பபார், பயிற்சி,
நன்கு கடந்து, பநரம், மாணவர்கள் சவளிபய,
பபாலீஸ் பராந்து சசல்வது நகரம், வைாகம்,
அவதர ஆைரித்ைைர் என்தை, அணுகுமுதே, மற்றும்
நம்பிக்தகக்குரிய அணுகுமுதே

பணம், கட்டணம், பள்ளி கட்டணம், பநரம், வீட்டு வாடதக,
விருந்திைர்,
கல் எறிய,
நன்கு ஊடுருவி, ஆழமாக, கண்கள், நுண்ணறிவால், சமதுவாக,
சுவர்,
கதை, உண்தமயில் அறிந்து, சம்பவம்,
நன்கு சசயல்படும்,
வன்முதே தூண்டுவைைாக, பயங்கரவாை,
நிறுவைம் துன்பப்படுத்தி,
சசயல், முயற்சி சைாடர்கிேது,
மக்கள், வாக்காைர்கள் மாணவர்கள், சம்மதிக்க தவக்க,
இந்ை வழக்கு சைாடர்பாை,
நன்கு கூதரயின், ஆய்வு,
இருள் நிதேந்ை ைாக, துக்கம்,
பைற்ேம் திருப்திப்படுத்துவது, வன்முதே,
இதடநீக்கத்தில், அைன் சரியாை இடத்தில், வரிதசயில்
தவப்பது, தகது,
நன்கு திட்டமிட்டு, ஒழுங்காக, முன்கூட்டிபய,
புத்திசாலித்ைைமாக, எதிர்கால அபிவிருத்திக்காக
கால்பந்து விதையாடி, கிரிக்சகட்,
நீதி, ஏற்ேபின், அதமதி, சுைந்திரம்,
எங்களுக்கு மகிழ்வளிக்கும், என்தை, ஆளுதம, அவதர
கடிைமாக, விருந்திைர், வளிமண்டலம்,
உறுதிசமாழி விழா எடுத்து, விழா வாக்குறுதி அளித்து,
சகாதல, சதி சதி,

பூ பறிக்கும், பழம்,
சசல்வத்தை சூதேயாடி, புதையல்,
சாதலயில் திணித்துக், வாகைம்,
பவட்தடயாடிய புலி, யாதை
அச்சுறுத்ைல் poising,
தவர சமருகூட்டல், ைதர, கல்,
வாக்குச் சாவடியில் இருந்து, சாவடி, முகவர், நாள்,
நிலவரத்தை மாசு, காற்று, நீர்,
நாட்டிற்கு அச்சுறுத்ைல் விடுப்பைாகவும், பாதுகாப்பு,
கடிைம் ைகவல்களுக்கு, ஒழுங்கு, இடம்,
கூட்டத்தில், வருதக, பரீட்தச, சசயல்பாடு ைள்ளிப்பபாடுவதில்
மக்கள் சசலுத்தும் இயந்திரம்,
அவதர பாராட்டி, ஆசிரியர், நல்ல பவதல,
பிரார்த்ைதை கடவுள், ஆர்வத்துடன் அதமதி, நல்ல சுகாைார,
நீதி,
மைத்தை,
நாள், இரவு முந்தைய
பைநீர் விரும்பாமல், எதிர்காலத்தில், வாய்ப்புக்கள், சூோவளி,
வானிதல, உண்தமதய கணிக்கும், இந்ை,
மருத்துவம் பரிந்துதரக்கிேது
உணவு, பழம், நிதைவுச் சின்ைங்கள் பாதுகாத்ைல்,
கூட்டத்தில், அமர்வு, அதிகாரி ைதலதம,
பைதவ அழுத்தி, கடிைமாை, எங்களுக்கு, ஒப்புைல் ஒப்பந்ைம்,
பணம், கடன்,
ஆபத்து, விபத்து, சண்தட, சிரமம், பயம் ஊகிப்பது,

சபாய் நடித்து,
இந்ை நிதலதம, காட்சியில்,
தீ ைடுக்கும், காயம்,
அச்சுக்கூடம், பவதல, சபாருள்,
வருதக முன்னுரிதம, கடன், நிவாரணம்,
சபாருைாைாரம் ைனியார்மயப்படுத்தும் சைாழில்,
வழக்கு, இந்ை சம்பவத்தை ஆய்வு,
சமதுவாக புேப்பட்டு, எச்சரிக்தகயுடன், பவகமாக புேப்பட்ட,
சசயலாக்க பயன்பாடு, கட்டணம், சபாருள், வழக்கு,
சபாருட்டு பிரகடைம், இந்ை அவசரச் சட்டம், உண்தம,
சபாருட்கள், புத்ைகங்கள் வாங்குவது,
கார், கணினி, அரிசி உற்பத்தியில்,
நிரலாக்க கணினி, பயிற்சி,
சமதுவாக, விதரவாகவும், பவகமாக, அறிவியல், கல்வி, நாடு,
சசயல் எைத் ைதட
எதிர்காலம், காரணி, இைன் விதைவாக,
வணிக ஊக்குவித்து, திதரப்படம்,
சபாருட்டு நீட்டி முழக்கியதில், அவரது காட்சிகள்,
திட்டம் முதைப்பு, சசலவு,
, அதமதி, அன்பு, வன்முதே, மைம், உண்தம,
முன்சமாழிவைற்கு திருமணம், ஒப்பந்ைம், கார் கடன்
பரப்புவதில் மணமகள், மணமகன் prospecting,
நாட்டின்,, நாடு, வாழ்க்தக, மக்கள், சசாத்து பாதுகாக்கும்
ைவறு, உண்தம, சபாய், சரியாை நிரூபிக்கும்,

வாய்ப்பு, ைங்குமிடம், உைவி, உைவி, உைவி, ஆயுைங்கள், பணம்,
சபாருள் வழங்கும், வழக்கு, இந்ை நிகழ்வு பற்றிய விபரங்கள்
சசயல் தூண்டி,
சசய்தி, புத்ைகம், வீடு, கட்டுதரதய சவளியிட்டது
சக்தி சகாண்ட, சக்தி, கைதவ இழுத்து,
punching இயந்திரத்தை,
திருடன் ைண்டதை, குற்ேவாளி,
நீர், காற்று, பகாவில், உடல் சுத்ைமாக்கி,
கல்வி பயிலும், வழக்கு, நிச்சயமாக,
சபாருட்டு, சரியாை இடத்தில் தவத்து, என்தை சைாந்ைரவு,
சசால் குழுப்பமாகபவ, மைம்,
பக
அகரவரிதசயில் என்கிோர் வார்த்தைகள்
ைகுதி பைர்வில், பசாைதை,
அணுகுமுதே சச்சரவு சசய்து, எப்பபாதும், காரணம் இல்லாமல்,
உணர்வு, பைதவயில்லாமல்,
ைாகம் ைணிப்பது,
உண்தம questing, சமாைாைம், சந்பைாஷம்,
ஆர்டர் ைள்ளுபடி சசய்யப்பட்டை, தீர்ப்பு,
முயற்சி விதரவுபட்டு, வழங்கல்,
சினிமாவிற்கு அதழத்துச் ஒதுங்கி வீட்டில், புதகத்ைல்,
சைாழில், அதிகாரம், சவற்றி, உறுப்பிைர்கள், மாணவர்கள்
பகள்வி அவரது வார்த்தைகள், வரி அவ்வழியாக,
எம்
அகரவரிதசயில் என்கிோர் வார்த்தைகள்
கூட்டத்தில் பித்து, மக்கள்,

முகவரி, கடிைம் அஞ்சல்,
புகழ், மதிப்பு, சபயர் அவமாைப்படுத்தியைாக,
மானிங் விண்சவளி நிதலயத்தில், பபாஸ்ட், எல்தல,
திேன் பமலாண்தம, ப ாட்டல், சசயல்பாடு, வணிக, பள்ளி ,,
நன்ோக, சவற்றிகரமாக,
உண்தம, காட்சிகள் சவளிப்படுத்தியதில்,
கதை தகயாள்வது,
பவகமாக அணிவகுப்பு, தைரியமாக, தைரியமாக, இராணுவம்,
பபைா, அைவீடு, சரியாக, படப், நிலம், பகுதியில் குறிக்கும்,
பதில், பதில், நிேம், முகம், சபாருத்ைமாை
சரியாக அைவிடும், படப்,
இடத்தில் சந்தித்து, ஆபத்து, புலி, அவதர, இைன் விதைவாக,
பயமில்லாமல், உருகுநிதல, உபலாக,
பேதவ நகர்ந்ை, மக்கள்,
நிலக்கரி சுரங்க பகுதி, மண்டலம், நடவடிக்தக,
கலப்பது மற்றும் கலத்ைல், துக்கம், சந்பைாஷம்,
ஆபத்து, பசைம், திட்டம் குதேக்கப்படுகிேது,
என்தை ைப்பாக, எங்களுக்கு, விருந்திைர், மக்கள்,
மாணவர், பைசம் மக்கள் misguiding,
இயந்திரம் mishandling, இயந்திரம்,
நபர் காணாமல், காகிைம், சான்றிைழ், அதிசயமாை,
ைவோை புரிைல் எழுகிேது, அழிக்கப்படும், காரணம்,
ஒருவருக்சகாருவர்,
வல்லதமதய ைவோக பயன்படுத்துவதை, பணம்,
பசாகம், வலி,, சிக்கல், சிரமம், துன்பம், வறுதம ைணிக்கச்

பதட, இராணுவம், வைங்கள், பணம் திரட்டி,
அவதர ஊக்கப்படுத்துைல், எளிைாக, மிகவும் கடிைமாை,
திட்டம், பவதல, திேதம, மாணவர்கள், வாக்காைர்கள், மக்கள்,
உறுப்பிைர்கள்,
துக்கம், சபருகிய அழுத்ைம்,
இங்பக மற்றும் அங்பக, வாைத்தில் வார்டு, பவகமாக,
சமதுவாக, பவகமாக, மிக பவகமாக, மற்றும் சைாடுைல்,
இையம் மற்றும் மைதில் நகரும்,
வசந்ை காலத்தில், புரூக், மதல வசந்ை, மதலபயறுைல் பள்ளி,
திேதம, பயிற்சி முனுமுனுப்பு,
என்
அகரவரிதசயில் என்கிோர் வார்த்தைகள்
திருடன் பிடுங்கிக், குற்ேவாளி
அவதர ைட்டுைல், ைவறு, குற்ேவாளி
கதை, சம்பவம், கவிதை, வழக்கு, உண்தமகதை விைக்கும்,
பவறுபாடுகள், காட்சிகள், இதடசவளி ஒடுக்குைல்,
அதமப்பு சசல்லவும், விமாைம்,
புள்ளி, உண்தம, உண்தம சநருங்குகிேது,
உடைடியாக பைதவப்படும், அவசரமாக, அது, மருந்து, உணவு,
ஆயுைங்கள், பணம், ைங்குமிடம்,
அவள் அலட்சியப்படுத்துவைாக, குடும்பம், சுய, பைசிய நலதை
கடதம, பவதல, அணுகுமுதே, பழுது, எதிர்கால,
அதமதி, ஒப்பந்ைம், பபச்சு பபச்சுவார்த்தை,
நாடுகள் அண்தட, வீடுகள், மக்கள், பகுதியில்
இயல்புநிதல நிதலதம
பசர, வரும் கவனித்துக்சகாண்டு, சரணதடந்ை,

நர்சிங் சபகாைரி, பயிற்சி,
-------------------------------------------------- -----

€ ~INGâ € ™ பகுதி II ஒரு வார்த்தைகதை மட்டும்
பாடுகிோர்கள் எளிைாக நிதைவில்
உைாரணமாக:, சந்பைாஷம், சமாைாைம், மகிழ்ச்சி, வலி, துன்பம்
நீடித்ை
எழுை மற்றும் துன்பம், நீடித்ை, மகிழ்ச்சி நீடித்ை அதமதி
நீடிக்கும், மகிழ்ச்சி நீடிக்கும், வலி நீடிக்கும் எை படித்து,
எல்
இரவும், பகலும், கடிை Labouring,
வட்டி இல்லாை, உண்தம,
இையம் வருந்துவைற்கு, கடுதமயாக, மரணம்,
பலமிபைட்டிங் காகிைம், சான்றிைழ்,
இேங்கும் வசதி, இடம், விமாைம், சுமூகமாக, பத்திரமாக
விபத்தில் இேங்கும்,
சிதேயில், சிதே,
பைதி காலக்சகடு, காலம்,
சந்பைாஷம், சமாைாைம், மகிழ்ச்சி, வலி, துன்பம், நீடித்ை
குரல், சவற்றி புகழவும்,
சபாம்தம சிரித்து, சிறுவன், வர்க்க, புத்ைர், மகிழ்ச்சி,
மகிழ்ச்சியுடன்,
பபாதர சைாடக்கி, ைாக்குைல், ராக்சகட், வசதி, விண்சவளி
தகவிதை, திண்டு ,,
பணபமாசடி,
உணவு ைாராைமாய்,

பங்கு, மக்கள், மாணவர்கள்,, பைசம் உறுப்பிைர் முன்ைணி,
சசய்தி, நீர், இரகசிய, விைாத்ைாள், இைன் விதைவாக கசிவு,
புலி ைாவும், சிங்கம், உயர்,
கருவி கற்ேல், எளிைாக, கடிைமாை, ஆங்கிலம், சசன்டர்,
அயல்நாட்டு சமாழி, பாடம், நிதேய, வட்டி,
நில குத்ைதக, சசாத்து,
வீட்தட விட்டு நாடு,
கடன் பணத்தை,
துக்கம், துக்கம், ரிபமாட், வலி Lessoning,
ைதரயில், ைைம், பகுதியில், இயந்திர முன்தவக்கிோர்
ைதரயில் உள்ை, நீதிமன்ேத்தில் சபாய், பவதல liaising,
நாட்தட விடுவிப்பைற்காை, தகதி,
வீட்டில், கிராமத்தில், விைக்தக, சாதல, பூங்கா ஏத்ை,
விருப்பபடி இயல்பு, இையம், எங்களுக்கு, அவதர,
மாணவர்கள், மக்கள், ைாய்நாடு, வாசைாலி, மீன், நடைம்,
இனிப்பு, நீச்சல்
சக்தி, விருப்பம், வழங்கல், இயக்கத்தை மட்டுப்படுத்துவைற்கு,
வழக்கு, பிரச்சிதை, பவதல நீடித்ை,
வழக்தக முன்ைர் இதணக்கும் ரயில் மஞ்சம், சாதல,
விதல, சபயர்கள், சபாருட்கள், வீட்டு சபாருட்கள்,
கட்டுதரகள், பநாய்த்ைாக்குைல் சபாருட்கதை பட்டியலிட்டு,
கவைமாகக் பகட்டு, சக்தி, வாசைாலி, இதச,
வழக்காடுைல் பிரச்சிதை, வழக்கு,
அதே, சசல், விலங்கு வாழ்க்தக,
டிரக், வாகைம், சபாருட்கள், நிலக்கரி ஏற்றுவதில்

கைதவ பூட்டும் சரியாக, பமாட்டார் தசக்கிள்,
உதேவிடம் எஃப்.ஐ., புகார்,
சமாைாை ஏக்கத்துடன்,
சில, அழகாை, ஸ்மார்ட், காட்டு, அதமதியாக, சாந்ைமாை,
இனிப்பு, நரம்பு, தீவிர சவளிறி வலி மிகுந்ை, கவித்துவமாை,
தீவிரமாக, penetratingly, ைந்திரமாக, ஒரு புலி பபால
ச ராயிதை, ஹீபரா, பபான்ே, வன்முதே, பைட்டமாை, உைவி,
தக பார்த்து உைவி, உைவிக்கும், நிவாரணம், அச்சமற்ே,
அறிவாளி, பயங்கரமாை, மர்மமாை, விசித்திரமாை,
சமன்தமயாக, அன்பபாடு, இனிதமயாக, அக்கதேயுடன்,
பரிவுணர்வுடன், தைரியமாக, ஆபராக்கியமாை, வாைம், கடல்,
என்தை, அற்புைமாை, காைல், கிைாசிக், அற்புைமாை,
பநர்த்தியாை, கதல, அழகாை, பைபைப்பாைது, திதகப்பூட்டும்,
அருட், மிைப்பு, சவற்றி, கல்லதே, வருத்ைம், நம்பிக்தக,
அவநம்பிக்தக, மிகவும் அழகாக, மிகவும் அழகாை, இந்திரிய,
துேவி பபால, வலுவாை,
, சபரிய ைறியிலதமத்ைல்
பகாபமும், நம்பிக்தக, விசுவாசம், நம்பிக்தக இழந்து,
வங்கி சகாள்தை அடித்ைல்,, அலுவலகம், மக்கள்,
நம்பிக்தக, பபார், பணம், வீடு, வாழ்க்தக மற்றும் சசாத்து
இழந்து,
அன்பாை அம்மா, அப்பா, எைக்கு, எங்களுக்கு ைாய்நாட்டில்,
நாடு, மலர், இயற்தக, வீட்டில், இனிப்பு, முழு மைதுடன்,
உண்தமயிபலபய உண்தமயுள்ை, சமன்தமயாக, கவைத்துடன்,
உயரம் குதேப்பது, மரியாதை, அதணக்கட்டு,
மசகு எண்சணய்,
மக்கள் ஈர்க்க, சபண்கள், ME, US,

உண்தம, உண்தம, சபாருள் உலவிக்,
பக
கால் பந்து உதைத்து,
கடத்ைல் சிறுவன்,
கைதவ ைட்டி,
உண்தம சைரிஞ்சு, அவதர, உண்தமயில், அைற்கு முந்தைய
பின்ைர், முன், ஒன்றுமில்தல, எல்லாம்,
ஓ
சபாருட்டு, கட்டதை, சட்டம், மூப்பர் கீழ்ப்படிந்து
அது என்ை எதிர்ப்பு, பமைகு, சைால்தல ைவோை குற்ேச்சாட்டு,
அவதர அமர்த்ைப்படுகின்ேைர்,
நிதலதம, மக்கள், நிலம், வாைம், விண்சவளி, வானிதல,
இயக்கம், சசயல்பாடு கவனித்து,
நுதழவு, இயக்கம், எதிரி, இராணுவம் முட்டுக்கட்தட,
கடந்து, அனுமதி சபோைது,
இடத்தில், வீட்டில், நிலம், பிரபைசத்தில், விண்சவளி
ஆக்கிரமித்து,
சபாது இடத்தில், குழு நாள் சவளிச்சத்தில், நாள்
சவளிச்சத்தில், இரவு, நாள் ஏற்படும்,
, பூ, பிரார்த்ைதை, இருக்தக, நிவாரணம், உைவி, ஒவ்சவாரு
விஷயம் வழங்கும்
அலுவல்முதே ஆட்சியர், இயக்குைர்,
ஏற்றுைல் வாகைங்கதை விட்டு, சபாருட்கள்,
வாைத்தில் சுரக்கும்,
விஐபி, அதைத்து, நாள், விழா, கைதவ, ன்ைல், சந்தை,
கவைமாக, சமதுவாக, எச்சரிக்தகயுடன், பூட்டு, வாசல்,

இரகசிய, உண்தமயில், உண்தம திேந்து மட்டுபம,
சமன்தமயாை
இயக்க முதேதம, மனிைன், கவைமாக, நன்கு, இயந்திரம்,
இயந்திரம்,
எதிர்க்கும் சமதுவாக ைாழ்தமயுடன், பநராை, தீவிரமாக
எைக்குப், எங்கதை, மாணவர்கள், மக்கள்,
இைன் விதைவாக ஒருங்கிதணப்பைற்கும்,
சுற்று கடிகாரம், சந்திரன், பூமி, விண்சவளி ஓடங்கள்,
சசயற்தகக்பகாள் சுற்றி,
, எடுத்து, சகாண்டு, பவதல, பணி, கடதம, அது, பபாக
வரிதசப்படுத்தும் கூட்டம் ஏற்பாடு, சசயல்பாடு, பரிபசாைதை,
ஊசலாடும் நிதல, எப்பபாதும், சவளிபய சசன்று முக்கிய,
சிறுவர்கள், பகாடிட்டு திட்டம், திட்டம், அறுதவ சிகிச்தச,
அயலாக்க அவுட்,
வன்முதே, வைந்தி, காலரா, பநாய் பரப்பி அவுட்,
பவதல, சாைதை, சசயல்திேன், காட்சி, கதல, சவற்றி,
தைரியம் நின்று அவுட்,
நடத்தை நடிப்பு மீது, எதிர்விதை, அணுகுமுதே,
வரும் சிரமம், வலி, துன்பம், துயரம், சிக்கல், ைதடயாக
பைால்விதய ஆபத்து, எல்லா பிரச்சதைகளுக்கும்,
நகரம், வீடு, இடம், பூங்கா சநருக்கப் மீது,
பாயும் நீர் பமல் சவள்ை நீர், பால், எரிமதல, ஆறு,
சைாங்கும் பமகங்கள் மீது,
இயந்திரம் புதுக்கி, வானூர்திப், லாரி, இழப்பில், பவதல,
ஆண்டுபைாறும்,

இது பார்க்க மீது, ைவறு, உண்தம, உண்தம, ையாரிப்பு, எதிரி
சசலுத்தும் சைாடங்கி, அசமரிக்கா, எங்கள் வாகைம்,
எங்களுக்கு எடுத்து, எங்கள் பஸ், ைதட, சட்டவிபராை,
எறிந்து அரசு மீது அதிகாரத்தில் இருந்து,
அதை எழுதும் மீது, சான்றிைழ்,
ப
வட்டி, பாதுகாப்பு, சபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு
ஆபத்துக்குள்ைாக்கும்
எங்களுக்கு சகாண்டு, கடதம, இன்தைக்கு, இராணுவத்தில்
இதணவைற்கு, பநரம், கடிைம்,
கட்சி, திருமணம், அணிவகுப்பு, அணிவகுப்பு, இலக்கு,
சவற்றி, மாணவர்கள், மக்கள், விருந்திைர்கள் jubilating,
முைல் குதித்து, கடந்ை, தீ, விமாைத்தில் இருந்து, வாைத்தில்
இருந்து, தைரியமாக, குதிதர, விதையாட்டு,
ஒருவருக்சகாருவர், மகிழ்ச்சியும் பசாகமும் juxtaposing,
பகாரிக்தக, மனு, நிதல, நடவடிக்தக, ஒழுங்தக
நியாயப்படுத்தும்,
ஜி
அதிகாரத்தை சபற்ே, நிதல, வலிதம,
பைாட்டம் சபாழுதுபபாக்கு, வட்டி,
ஆசிரியர், ைதலவர், கடவுள், மணமகள், விருந்திைர்கள்,
உருவாக்குவைற்காை சக்தி, மின்சாரம் மாதல அணிவித்து,
நல்ல விருப்பத்திற்கு gesturing,
சசய்து, குளிர், சவப்பம், பணம், உண்தமதய சபற்று,
ைங்கம், மாடு, கார், வரம் பரிசாக,

சசாத்து, வாழ்க்தக, உயர்ந்ை, தியாகத்தை, ஒழுங்கு, கட்டதை,
சைளிவாை திதசயில் பணி ஆதண, வாய்ப்பு, எச்சரிக்தக,
ஆபலாசதை, நம்பிக்தக, உைவி, உைவி, நிவாரணம், சந்பைாஷம்,
வலி, சிக்கல், துக்கம், சவற்றி, சவற்றி, இலக்கு, இன்பம், சக்தி
சகாடுத்து , ைண்ணீர், பால், துணி, உணவு, ைங்குமிடம், மருந்து,
ஆயுைம் சவடிசபாருட்கள், தீர்ப்பு, கருத்து, சவகுமதி, விருது,
ைண்டதை, மரண ைண்டதை, விவரங்கள், பட்டியலில்,
சபயர்கள், பதில், பதிலளிக்க
அழகு மின்னுவதில்,
அழகு glimpsing,
நாட்டின், பைசிய, மக்கள், சவற்றி, சசயல், சவற்றி, சவற்றி,
மரணம், தியாகி, தியாகம் மகிதமப்படுத்தி, உன்ைை காரணம்,
உன்ைை சசயதல, உன்ைை சசயல், எங்கள் பள்ளி, கல்லூரி,
கவிஞர், கதலஞர், சுைந்திர பபாராட்ட வீரர்,
சமதுவாக, சீராக, விதரவாகவும், நன்ோக, சரியாை திதசயில்,
சமதுவாை பவகத்தில் உள்ை, பள்ளி, கல்லூரி, சினிமா, பபார்,
சர்ச், காடு, ைதரயில், மகிழ்ச்சியுடன், துரதிர்ஷ்டவசமாக, விட்டு,
சகாண்டாட, ைதரயில் விதையாட பபாகிபேன்,
வரும், ைாமைமாக, பநரம், சுழற்சி, பஸ், கார், ஒவ்சவாரு
நாளும்,
உடல், சதப ஆளும், நமது நாட்டில்,
அதமதி, பபரின்பம், மகிழ்ச்சி, காைல் ைவழ்,
ைர விதை, பருத்தி, பகாதுதம, அரிசி, ைரம்,
உண்தம ஈர்த்து, உண்தமயில், சரியாக,
நகரம், வீடு, பைாட்டம் கிரீனிங்,

வாழ்த்து அட்தட, அவதர, ைதலவர், அதமச்சர், ஆசிரியர்,
அம்மாநிலத்தை, அன்பபாடு, விருந்திைர், ஒருவருக்சகாருவர்,
மக்கள், மாணவர்கள், வாட்டி நிலம், சக்தி, வாய்ப்பு,
இறுக்கமாக அதலக்கழித்து, உறுதியாக, கருவி,
காற்று தகவிதை ைதரக்குச், தபலட்,
பள்ளிகள், மருத்துவமதைகள், ஆய்வு தமயங்கள் சீர்ப்படுத்தும்,
வைரும் மரம், பைற்ேம், வன்முதே, பயங்கரவாை நடவடிக்தக,
திருட்டு, நன்ோக, ஆபராக்கியமாை, ஆதல, அச்சுறுத்ைல்,
ஆபத்து, இருள், அதமதியுடன்,
அதைத்து வானிதல, சுற்று கடிகாரம், நாடு, எல்தல, பின், பகல்
மற்றும் இரவு பைசிய நலன், பாதுகாப்பு காவல்
ஒளி வழிகாட்டும், ஆவி, ஆசிரியர், சகாள்தக, மாணவர்கள்,
மக்கள், குழந்தைகள், ஒழுங்காக, அன்பபாடு, கவைமாக,
உண்தமயுள்ை, வதரபடம்,
சவற்று கட்டத்தில், சுட்டுத் ைள்ளுவது, ைதல, மார்பு,
எச்
நிறுத்திதவக்கப்படுைல் இடத்தில்,
பிரம்தம அனுபவம்,
உேவு முட்டுக்கட்தட, வட்டி,
கவைமாக தகயாை, சவற்றிகரமாக சரியாக,
பைாட்டத்தில், நிதல, பமகங்கள், புதகப்படம், விசிறி சைாங்கி,
இன்று, பநற்று, முன்பு, முன்பு, வழக்கமாை நடக்கிேது
நடக்கிேது ஒவ்சவாரு மாைமும் நடக்கிேது,
நிற்க, சட்டம், பிரச்சிதை, வழக்கு கிட்மக்கள், மாணவர்கள், குழந்தை, நாம், ஒரு சபரிய வழியில் நம்
வட்டி, உேவு, நிதேய, எண்ணம் தீங்கு

வாழும், விதைவு ஒத்திதசதவ,
சக்தி, மின்சாரம்,
அறுவதட, பயிர், கருவி,
உயிபராட்டமாை அனுபவம், புலி,
அறிவு, ஆற்ேல், திேதம, பணம், சசல்வம், வாகை, தைரியம்,
பாதுகாப்பு, பலவிை அனுபவம், அனுபவம், பணி அனுபவம்,
நிபுணத்துவம், சபாறுதம சகாண்ட,
கூட்டத்தில் ைதலப்பு, விசாரதண, குழு உறுப்பிைர்கள், குழு
அதிகாரிகள், பிரதிநிதிகள், குழு, மக்கள், ரிபமாட், வலி,
தைரியமாக, அதமதியாக, சவற்றிகரமாக,
சைாடர்பு குணப்படுத்தும், புன்ைதக, சிகிச்தச, நன்ோக,
, சத்ைம் பகட்டதும் ஒலி, சண்தட, இதச, பரடிபயா, வாைம்,
மனு, மக்கள், பிரச்சதை உறுமும்,
சவப்பமூட்டும் கம்பி, இரும்பு, ைண்ணீர், பால், வாைம், பபச்சு,
மக்கள் அரசாங்கம் ஏற்கும், பிரச்சிதை,
அதைத்து, சரியாை பநரத்தில், உண்தமயுள்ை,, தக, மைம்,
இயற்தக, ஏதழ, மகிழ்ச்சியுடன், உைவி, உைவி, பணம், புத்ைகம்,
நாட்டின், விசாரதணதய, பபரப் உைவி அதிகாதல பநரத்தில்,
கண்ட பநரத்திற்கு ஒரு ஒப்பந்ைம், ஒருவருக்சகாருவர் அதடய
புன்முறுவலுடன், ஆவி, அணுகுமுதே, எல்லா எதிராக, உள்ை,
பநர்தமயாக, பைதவ பநரத்தில், கனிவுடன், ையவுசசய்து,
ைாராைமாக சபரிய அச்சுறுத்ைதல, ஆபத்து, சவள்ைத்ைால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, சூோவளியால் பாதிக்கப்பட்ட, தீ
பாதிக்கப்பட்டவர்கள், முகத்தில், வாழ்க்தக ஆபத்து, சசலவு
ஒரு விபராை நிதலதம சபரிதும்
பைசிய சகாடி, உண்தம heralding,
எடுத்து, சகாண்டு, பவதல, பபாக ையக்கமாக,

உண்தம, உண்தம, சுழற்சி, புத்ைகம் மதேத்து,
ஒரு விமாைக் கடத்ைல் காற்று தகவிதை,
சவற்றி சிேப்பித்ை, கிரிதயகளின், முக்கியமாை வரிகதை,
சசய்தி,
அணி ைாக்கியைால், ஒருவருக்சகாருவர், கம்பி,
பைசிய சகாடிபயற்ேத்துடன், சகாடிபயற்ேத்துடன் விழா,
இறுக்கமாக, உறுதியாக, ைதரயில், உண்தம, நன்கு, சவற்றி,
சவற்றி, தீர்ப்பு, நம்பிக்தகக்கு எதிராக, நல்ல முடிவு, உைவி
நம்பிக்சகாண்டு பிடித்து, கண்ணுக்கு உைவி, சிேந்ை,
பயங்கரமாை அனுபவம், கதைகள், கதை, சூழ்நிதல
குடியிருப்பு வைாகம், திட்டம்,
அவமாைகரமாை அனுபவம், பவடம், எங்களுக்கு, மக்கள்,
சுய, வாழ்க்தக, மரியாதை வலிக்கிேது,
எஃப்
உண்தம ைாைா,
நுதழவு, வருதக வழிவகுத்து,
படம், நிேம், அழகு, மதேைல்
மாணவர் ைவறி,
பந்து விழுந்து,
பயிர்ச்சசய்தக நிலங்கள்,
கண்கவர் அழகு, அனுபவம், காட்சி, சசயல்திேன், சவற்றி,
நிகழ்ச்சி,
எைக்கு ஆைரவாக, அவதர, மாணவர்கள், சபாருட்டு, முடிவு,
, மைதில் நிதல எைக்கு அவதர ஆபத்து, வன்முதே, சண்தட,
மரணம், மக்கள் பயந்து, பபய், எதிரி,

குழந்தை, பால், உணவு, ஃபீடிங்
அவதர பாராட்டிக், என்தை, வார்த்தைகள், கருத்து, உத்பவகம்,
வழக்கு ைாக்கல்
இதடசவளி, சவற்று பூர்த்தி,
சினிமா, கூட்டம், ஆற்றில் படப்பிடிப்பின்
திட்டம், திட்டம், நிகழ்ச்சி இறுதி,
, உண்தம, உண்தம, பந்து கண்டுபிடித்து
சைாடுைல், கதல, திட்டம், பவதல முடித்ை,
ஸ்பாட், மண்டலம், புள்ளி, கிட், பயிற்சி துப்பாக்கி சூடு,
மீன் வதல, கிட், மீன், ைடி, வரி,
இறுக்கமாக சபாருத்தி, ஒழுங்காக, பதில், பதில், பதில்,
சரிசசய்ய, கம்பம், புதகப்படம், சபாறுப்பு,
தீ, உயர், வாைத்தில் உயர் எரியும்
நாடு, நகரம், மாநகரம், கிராமம், இடத்தில் இருந்து ைப்பி,
விதரவில் குணமாக கூடியதவ பதில், பதில், பதில்,
படகு, கப்பல், காகிை மிைக்கும்,
சவள்ைம் கிராமத்தில், பபாலி குறிப்புகள்,
ைதரதயயும் ஓடு, நிேம், பளிங்கு,
பார்தவயாைர்கள் மீது, இயந்திரம், காற்று தகவிதை,
பசாைதை, திட்டம், அலவன்ஸ், பாதுகாப்பு, பநரம், மணி,
வாைத்தில் பேக்கும் உயர், எங்களுக்கு,
அது, புள்ளி, ஒளி, இருண்ட பகுதியில் கவைம் சசலுத்தும்,
நிகழ்வு, விபத்து, சம்பவம், நாள், இரவு, பாரா, பகாடுகள்,
உண்தமயில், எைக்கு, எங்களுக்கு, திருடன், பபாலீஸ், சட்டம்,
நடவடிக்தக, கூட்டத்திற்குப் பின்ைர்,

கட்டாயப்படுத்தி, என்தை, மரணம், பவதல, சசய்ய
, வானிதல, மதழ, பனிப்சபாழிவு, புயல் கணிப்புச்
பணம், பைவி உயர்வு, கட்டணங்கள் வசதி தகவிட,
எதிர்காலத்தில், எதிர்கால வாய்ப்புக்கள், சவற்றி, ஆபத்து,
சிரமம் முன்கூட்டிக்,
உேவு உருவாக்கிக்சகாண்டு, தட,
என்தை மேந்து, பள்ளி, கதை, நீங்கள், அதைத்து,
என்தை மன்னிக்கிேவர் எங்களுக்கு, மாணவர்கள், குற்ேவாளி,
திருடன்,
நகரம் வலுவதடய, பகுதியில், எல்தல,
உேவு, தட, நட்பு வைர்ப்பைற்கு
நிறுவைத் ைந்தை கல், தூண்,
இந்ை வழக்கில், அவதர குற்ேப்பத்திரிதக இதணத்து,
பபாலியாக, பவண்டுசமன்பே,
நாடு, தகதிகள், கிளிகள், கட்டுப்பாடு சபேலாம்,
சவப்பநிதல, புள்ளி, மீன், காய்கறி, பழம், உதேய
அச்சுறுத்ைலாை நிதலயில், பயம்,
ஒழுங்காக frisking, பார்தவயாைர், பயணிகள், திருடன்,
விமாை நிதலயம், மக்கள்,
சவறுப்தப, இைன் விதைவாக,
பைற்ேம், வன்முதே, வானூர்திப், நிதலயம் எரியூட்டத்
வாக்குறுதி, கைவு, வார்த்தைகள் நிதேபவற்ே,
நிதி அதமப்பு, பயங்கரவாை,
பைசிய சகாடி urling,
நிறுவுைல் உண்தமயில், விவரம்,

மின்
பணம், சபயர், புகழ் சம்பாதித்து, நல்ல சபயர், சகட்ட சபயர்,
பநாக்கம்,
சர்க்கதர சாப்பிடுைல், இனிப்பு, பழங்கள், மீன், விட்டு, மற்றும்
குடிநீர்,
அதழப்பு, குரல், ஒலி எதிசராலித்து
எடிட்டிங் சசய்தித் ைாைாை,
சபண்கள், நிதே, மக்கள் கல்வி,
திங்கள், ஞாயிறு, 12.2.10, பைதி முைல்,
கதை, சம்பவம், வழக்கு, உண்தமயில், உண்தம விவரித்ை
டயஸ்,
உறுப்பிைர், ைாதிபதி, அலுவலக ைாங்கி பைர்ந்சைடுத்ைது,
அழகு, இயற்தக, இயற்தக, வாைத்தில் உயர்த்துவைன்,
ைகவல் சபறுவைற்காக, உண்தம, உண்தம,
எதிரி, எதிரியா, எதிர்ப்பாைர் நீக்குவது, முற்றிலும், எதிர்க்கும்
அதைத்து,
காரணி ஏமாற்றி ைப்பிச்சசல்ல,
பநாயாளி emaciating,
தகதிகள், மக்கள் விடுைதல,
இக்கட்டாை சூழ்நிதலயில், அனுபவம், விருந்திைர், விஐபி,
நடத்தை, அசமரிக்க, அவதர, நான், அவமாைகரமாை,
ஆபரணம் அலங்கரித்ைார்,
அவதை அதணத்துக்சகாண்டு, விருந்திைர், அம்மாநிலத்தை,
அன்பபாடு, அதைத்து அவரது இையம்,
நிதலதம, பிரச்சிதை, பிரச்சிதை வைர்ந்து வரும்,
அலுவலக குடிபயறியவர்கள் அதிகாரி, அதிகாரி,

புதகதய சவளியிட்டைாக,
அதை வலியுறுத்தி, பிரச்சதை, புள்ளி,
மக்கள் பயன்படுத்தி, மாணவர்கள், சைாழிற்சாதலயில்,
சபண்கள், நாட்டின், பைசிய பமம்படுத்தும்,
வீட்டில் காலியாக்கி, பாட்டில்,
எங்களுக்கு, எைக்கு, சசயல்பட முடிகிேது,
மயக்கும் அழகு, இயற்தக, படம், அனுபவம்,
வீட்டில் சுற்றிவதைத்துக்
வடிவம், வதரவு, சான்றிைழ் நகல், ஆவணம், கடிைம் இதணத்து
திருடன் சந்திக்காமல், எதிரி, பயங்கரவாை நக்சதலட்டுகளின்,
எைக்கு, எங்களுக்கு, மக்கள், மாணவர்கள், குழந்தைகள்,
சபண்கள், அவதர ஊக்குவிக்கும் வதகயில்,
நிலம், காடு, சக்தி ஆக்கிரமிப்பதும்,
நன்ோக, பதக, பதகதம, வன்முதே, பயங்கரவாை, திட்டம்,
கூட்டம், அமர்வு முடிவுக்கு,
வாழ்க்தக, புலி, காட்டு விலங்கு ஆபத்தை
முயன்றுவந்ைை சவற்றி, சிேந்ை, அதைத்து, சசயல்படுத்ைல்,,
பூச்சு, முடிக்க இணங்க
நீடித்ை (நீடித்ை, நீடித்ை, நிதலயாை) ஆவி, தைரியம், சபாறுதம,
அதமதி, பபார், வன்முதே, பபச்சு, கூட்டம், நட்பு, உேவு,
சத்தியாக்கற்சுற்று மக்கள், சபண்கள், சமுைாயத்தில்
நலிவதடந்ை பிரிவு,
சபாருட்டு, ஊரடங்கு உத்ைரதவ, சட்டம், நிறுவைம்
சசயல்படுத்துவதில்,
பபார், வன்முதே, சண்தட, பகல் மற்றும் இரவு
ஈடுபட்டைாகவும்

சபாறியியல் அற்புைம், பவதல, நிச்சயமாக, புத்ைகம்,
சக்தி, கட்டணம், சசலவு, விதல அதிகரிக்கும்,
அழகு, இயற்தக, நடைம், படம் அனுபவிப்பைற்கு,
கலாச்சாரம், அனுபவம், நாடுகள், நாகரிகம், உணர்வு,
சவளிப்பாடு சமருபகற்றி,
எல்தல நுதழந்து, வீட்டில், பத்திரமாக பயமில்லாமல், அந்ை
உடன்படிக்தகயில் முடிவில்,
மயக்கி அழகு, இயற்தக,
சவற்றி, சவற்றி, கூட்டம், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, மின்சாரம்,
நிவாரணம், ஏற்பாடு உறுதி,
அவதர ஒப்பதடத்து, பணி, பவதல, சபாறுப்பு,
சம்பவம் envisaging, ஆபத்து, அது, மரணம்,
வறுதம, கல்வியறிவின்தம, பநாய் ஒழித்துக்கட்ட,
வீடு, கட்டிடம் நிமிர்த்தும்,
எரிமதல சவடித்து, வன்முதே,
சண்தட, வன்முதே, பைற்ேம், பபாதர விரிவாக்கவும்,
மரணம், ஆபத்து, எதிரி ைாக்குைல் ைப்பி,
வன்முதேதய ைவிர்க்கும், சகட்ட பழக்கம், புதக, குடி,
விருந்திைர் துதணயாகவும், விஐபி, அவதர, பத்திரமாக
சபாருட்டு, காரணி, சட்டம், அதிகாரம், பள்ளி, கல்லூரி,
சைாழிற்சாதல நிறுவுைல்,
சசலவு, சசலவு, திட்டம், திட்டம் மதிப்பிட்டார்
அவதர eulogizing, கவிஞர்,
மக்கள், குதேந்ை வரி, சவள்ை பகுதியில், கடல் கதரயில்
சவளிபயற்றுவைற்கு

நீர் ஆவியாக்கி,,
தகது ைள்ளி,
பதில் ைாள் மதிப்பீடு, சசயல்திேன்,
மாதல வானில், மணி, பநரம், நட்சத்திரம்,
கால் சவளிபயற்றுவது,
பதில் இக்குறிப்பு, சம பதில், உடைடியாக பதில்
அவதர உருவாகி,
மைதில் exalting, இையம், மாநில,
ஒழுங்காக ஆய்வு, நன்ோக, அவதர, பவட்பாைர்கள்,
ைைம், பகுதி, பவதல பைாண்டி
எல்தல, அதிகாரம், கட்டுப்பாடு பமல்,
அதைத்து பகாைத்தில், அறிவியல், அதைத்து துதேகள்
மாணாக்கர்கதை,
காட்சிகள், கருத்துக்கள், குறிப்புகள், புத்ைகங்கள், பாகங்கள்
பரிமாறி,
அற்புைமாை வாய்ப்தப, வாய்ப்பு, அழகு, இயற்தக, மைம்,
மகிழ்ச்சி, பகாபம், வாைம், பபச்சு,
அவதர ைவிர்த்து, எைக்கு, அது,
என்னிடத்தில் மன்னிப்பு வழங்கி, ஐயா, ைவறுக்கு, இந்ை
பநரத்தில்,
நிறுவைம், உடல், கூட்டம், இயக்குைர், ஊழியர்கள்,
கட்டதைதயச் சசயல்படுத்தும்,
கட்டணம், கல்விக் கட்டணம், பள்ளி கட்டணம் எடுத்துக் காடு,
சக்தி, அதிகாரம், கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி,
சுதம அதிகமாக உணர்வு, உடல், வழிமுதே,

நன்கு சவளிப்படுத்துவது,
களிப்பூட்டக்கூடியைாக அனுபவம், இயற்தக, சவளிப்பாடு,
வற்புறுத்திைார் (அறிவுறுத்துகின்ேைர்) என்தை, எங்கதை,
மாணவர்கள், மக்கள்,
பிரச்சதை, ஒப்புைல் சபாருட்டு இருக்கும்,
ைவறு விடுவித்திருந்ைபபாதிலும்,,
நாளுக்கு நாள் விரிவதடந்து,
நன்கு மீட்பு, நல்ல முடிதவ எதிர்பார்த்து, அவர்கள் நல்ல மதழ
வீழ்ச்சி, பணப்பயிர்கள், சமாைாைமும், சுபீட்சமும்,
சந்பைாஷமாக திரும்பியதுடன், நீங்கள் அதை நிதேபவற்ே,
அதை அதடய, அதை சசய்ய அதை இயக்க, மிகவும், இன்னும்,
ஒன்றுமில்தல,
பதில் துரிைப்படுத்துவது,
குளிர், சவப்பம், பனிப்சபாழிவு, விண்சவளி பயணம்,
உண்தம, சைய்வீக அனுபவிக்கும்,
பைதி காலாவதியாகும், மருத்துவம்,
உண்தமயில், இந்ை சம்பவம், நிதல, நடவடிக்தக விைக்கி,
எல்லாம், சரியாக, விரிவாக, நன்ோக, காரணம், சூழ்நிதல,
சபண்கள், குழந்தை, வசதி பயன்படுத்துகிேது,
பரஸ்பர வட்டி புதிய அடிவாைத்தில், சாத்தியங்கள், வாய்ப்பு,
பகுதியில் ஆய்வு,
அரிசி, பகாதுதம, நிலக்கரி, பயங்கரவாை ஏற்றுமதி
அவதர அம்பலப்படுத்தி, என்தை, முகவர், உண்தமயில்,
உண்தம, ைவோைைாகும், கவர்,
சவளிப்படுத்தும் நன்ோக, அழகாக, ைாழ்தமபயாடு, சரியாக,
அற்புைமாய், வசதியாக, உண்தமயாை விருப்பத்தை, மிகுந்ை

கவைத்துடனும், உன்ைைமாக, ைன்னிச்தசயாக, சசய்ைபின்,
பளிச்சசன்றும், கண்கவர் அனுபவம், வாழ்த்துக்கள், குட், நல்ல
விருப்பத்திற்கு தசதக, தீவிரத்தை பபச்சு, சமாைாைம்,
நன்கு விவரித்திருந்ைபபாது, சரைமாக, இப்பபர்பட்ட,
சைளிவாக, சபாருட்டு, தீர்ப்பு,
தீதய அதணத்ைல், நன்கு, முற்றிலும்,
சாறு பிரித்சைடுக்கும், உண்தம,
---------------------------------------------பகுதி-III,
€ ~INGâ € ™ ஒரு வார்த்தைகதை பாடுவது என்தேக்கும்
எளிைாக நிதைவில்
உைாரணமாக: இனிதமயாக புன்ைதக, அழகாக, முகம், மலர்,
எழுை மற்றும் மலர் புன்ைதக, இனிதமயாக சிரிக்கும் அழகாக
புன்ைதக, சிரித்ை முகத்தை எை படித்து,
சி
கணிை கணக்கிட்டு, இயந்திரம்,
சைாதலபபசி சைாகுப்பு அைவீடு,
மீண்டும் மீண்டும் அதழப்பு,
டாங்குகள், துருப்புக்கள், வாகைங்கள் camouflaging,
வாக்களிப்பைற்கும் பிரச்சாரம் ஆைரவு, கூட்டம்,
திட்டம் இரத்து வி யம், சமன்தமயாை
ைகவல் திரட்டியதுவதர,
படகு மூழ்கியைால்,
அழகு, இயற்தக, காட்சியதமப்பு, நடிப்பு, காட்சி நாக்பூரில்,
திருடன் தகப்பற்றி, குற்ேவாளி
நன்கு கவனித்து, புலி, எதிரி,

நன்கு கவனித்து, எப்பபாதும், உண்தமயுள்ை, பாசத்துடன்,
நிலவு அரிசி, பழங்கள், மனிைன் ஏந்தி,
மரம் சசதுக்குவது வாக்களிப்பது,
அவதர அச்சுறுத்தியைற்காக, அவரது பணி, பமாசமாை பவதல,
சமூக விபராை பணி, உணவுபரிமாேல் கட்சி, அணி,
பிரச்சதையில், பைற்ேம், சிரமம், அச்சம், வலி, துன்பம்,
சந்பைாஷம், மரணம், துன்பங்கதையும், பிரச்சதை! பிரச்சதை
நிதேய, துன்பம், துயரம், பசைம் நிதேய, மிகவும் பசைம்,
மிகவும் வலி, தூண்டுைல், உடைடி ஆத்திரமூட்டல் பைதவயற்ே
பைற்ேம் காரணமாக , சவற்றிக்கு முக்கிய ஒப்பந்ைம், பமாைல்
விதை,
நன்கு முன்கூட்டிபய, பின்பற்ே, நகர, என்தை, எங்களுக்கு,
மக்கள், ஆபத்து, ஆபத்து, பமபல சைாடர எச்சரிக்தக,
அழகு, அன்பு, இயற்தக, சவற்றி, சவற்றி, பிேந்ை நாள், நான்
நாள், திருமணம், திருமண விழா, சசயல்பாடு சகாண்டாட,
படம், பாடல், புத்ைகம் கண்டைம்,
சக்தி பற்றி,
என்தை சான்ேளிக்க, அவதர, அவரது உடதல அதடயாைம்,
நாய் பிதணப்பு, மாடு, எதிரி,
நபர் ைதலதம வகித்ைார், விருந்திைர்,
சமாளிக்க திட்டம், மூபலாபாயம், வழிகதை chalking,
பணி, பவதல, சிக்கல், வாழ்க்தக, ME, US, எதிரி, எதிரி, அதை
சசய்ய சவாலாை,
பருவம் மாறிக்சகாண்டிருப்பைாகிேது, சூழ்நிதலயில், காட்சி,
அணுகுமுதே, மைம், இையம், சிந்ைதை, மைநிதல, முடிவு,
காட்சிகள், திட்டம், திட்டம், மூபலாபாயம், பாதை, சைாழிதல,

சட்தட, சமதுவாக, மிக விதரவாக, விதரவில், பாகங்கள்,
வாகை, சவற்றிகரமாக,
ைவறுக்கு, சந்பைக நபர் எை, சசயலற்று என்னிடத்தில் அரசு
சார்ஜ், பபட்டரி,
அழகு, ஆளுதம, இயற்தக, பார்தவ, புன்ைதக அழகாை,
வழக்கு துரத்துவதை, புலி, திருடன், சவற்றிகரமாக,
உண்தமயில், நன்ோக, தைரியமாக,
என்தை ஏமாற்றி, எங்களுக்கு, சசயல்,
பசாைதை மக்கள், தகதி, வாகைம், இயக்கம், பதில் காகிைம்,
டிக்சகட், கடிைம், ஸ்சகாயர், கசிவு, நீர் கசிவு, சவற்றிகரமாக,
முற்றிலும்,
மலர்ச்சியுேச்சசய்து சவற்றி, சபண், சிறுவர்கள், புன்ைதக,
சவற்றி, சவற்றி, சத்ைமாக, சத்ைமாக, அதைத்து வழி, மற்றும்
தகைட்டல்,
கத்தி, பாடல், நடைம்,
நடுங்க தவக்கும் குளிர், கடிக்கும் குளிர், எலும்பு, குளிரூட்டி,
குளிர் கடித்ைல்
கழுத்து, மரணம், வழங்கல், ஓட்டம் பரந்ைைது,
பைர்வு சிேந்ை, முைல், சரியாக, ஒன்று, அவதர, என்தை,
உறுப்பிைர், சபாருள்,
பூமியின் சுற்றி வருைல், சந்திரன், வீடு,
சபாருட்டு, கட்டதை, குறிப்புகள் விநிபயாகித்து
உைாரணம் காட்டிைார்
நாடு, மக்கள், நாட்டின் நாகரீகத்திற்கு,
புள்ளி சைளிவுபடுத்தி, கவனிப்பு, சந்பைகம், நடவடிக்தக,
நிதல, நிற்க, முடிவு, பிரச்சிதைகள்,
ஒருவருக்சகாருவர் பமாதிைர்

தூசி, புதக, வீடு, வைாகத்தில், நன்ோக, அழகாக, சசய்ைபின்,
சபாருள், துப்புரவு சசய்ைல்,
மரம், பாதே, மதல ஏறுைல்,
ஆைாரம், சாட்சி, ஆைாரம் சபற்றுத் ைந்ைார், சவற்றி, சவற்றி,
மணி, வீடு, கதட, வணிக, வங்கி, கைவு, ன்ைல், அதைத்து
விருப்பத்தை, பைதி, மூடுைல்
வாைத்தில் மங்கலாை,
பயிற்சி தமயத்திற்கு, வசதி,
பூச்சு நிக்கல், நிேம்,
இணக்கமாகபவ, இயற்தகயில்-இருக்கும்
முயற்சி ஒத்துதழக்கின்ேை
பகாபுரம், வீடு, மின்சாரம், நகரம் வாழ்க்தக சநாறுங்கி
முயற்சி, முயற்சி, சபாறுப்பு, விேகு, சபாருட்கள், பரஷன்,
பழங்கள் பசகரித்து,
அறுதவ சிகிச்தச சீவுைல், காடு, பகுதியில்,
பபாரிடுவைாகக், எதிரி, பயங்கரவாை, பநாய்,
முயற்சி இதணந்ை, சகாதல முயற்சி, அதேகள்,
விதரவில், சவற்றிகரமாக, பத்திரமாக பநரத்தில், சபாதுவாக,
ைவோமல், நாட்கள், பருவம், ஆண்டு, எதிர்காலத்தில், அருகில்,
சநருங்கிய, சமதுவாக, இந்ை சீக்கிரமாய் அபாயகரமாக,
பவகமாக, முைல், ைாமைமாக, மிகவும் ைாமைமாக, சில
பநரங்களில், அடிக்கடி, அவ்வப்பபாது,
ஆவி, ஆளுதம, ஒழுங்கு, பதடகள் ைைபதி
சசயல்பாடு நிதைவு கூரும் விைமாக, ஆர்-நாள், மகிழ்ச்சியுடன்,
விழாவில், சவற்றி நாள், திருமண நாதையும்,

பயணம், சசயல்பாடு, நன்கு, பரிபசாைதை, கூட்டம், பபச்சு,
பபார் சைாடங்கும்,
திட்டம், சைாழிற்சாதல அதிகாரம்சபற்ே,
பிரச்சிதை communalizing,
சைாடர்பு நன்கு, திேம்பட சவற்றிகரமாக ஒருவருக்குள்,
எங்களுக்கு, எைக்கு, அதைத்து ஒருவருக்சகாருவர் சபாருட்டு,
வட்ட, சசய்தி, வாழ்த்து, வாழ்த்துக்கள், பிரச்சிதை, சிரமம்,
கடிைம் ஒப்பிட்டு, வதரவு,
அழுத்ைமாை காரணம், ைதரயில், உண்தமயில், சூழ்நிதல
காரணி,
எந்ை காரணம் இல்லாமல், அடிக்கடி, எப்பபாதும் புகார்,
ஆசிரியர், பபாலீஸ்,
முடித்ை பவதல, பணி, திட்டம், யுத்ைத்தை சவற்றிகரமாக
சசய்ைபின், விதரவில், திேம்பட
பிரச்சதை, பிரச்சிதை, வழக்கு, உண்தமயில், புரிந்து சகாள்ை
கடிைமாகிேது,
சபாருட்டு இணங்கி,
கவிதை பதிப்பகத்திற்கு,
நன்கு புரிந்து, சரியாக, உண்தம, கதை, படம்,
மிக பவகமாக கணிப்பில்
உண்தம, உண்தம, உண்தம மதேத்து,
நன்கு கருவுறும், உண்தம, உண்தம,
வன்முதே சைாடர்பாை,
முயற்சி concerting,
நாள், அமர்வு, கூட்டம், திட்டம், விசாரதண, வி யத்தை
முடித்துக்,

அவரது சசயல், பார்தவ கண்டித்து,
மரணம் ஆைரிக்காமல்,
வளிமண்டலம், சூழல் conducing,
நன்கு, பரிபசாைதை, அறுதவ சிகிச்தச, பசாைதை, ஆச்சரியம்
காபசாதல, விசாரதண நடத்தி,
பகுதி அடக்கி, வீடு,
உண்தம, உண்தம, மரணம், திரும்ப முன்னிதலயில், பறிமுைல்
பணம், சசாத்து உறுதி,
சசய்தி பார்க்க எதிர்முதேயிடல்,
எைக்கு குழப்பம், எங்களுக்கு, மக்கள், மாணவர்கள், கடிைம்,
அறிக்தக,
பாராட்டி, சவற்றி, சவற்றி, சசயல்திேன், ஒருவருக்சகாருவர்,
அக்கதேயுடன், அன்பபாடு, ைதலவர், பகப்டன், அதமச்சர்,
இதணப்பு இதணக்கும், காரணி, இரயில், சாதல, மக்கள்,
, நிலத்தில், எதிரி பிரபைசத்தில், விண்சவளி, சவல்ல
இடத்தில் புனிைமாக்கி, பகாவில் வைாகம்,
வருதக, வர சம்மதித்து, வழக்கறிஞர், மருத்துவர், மருத்துவர்,
உங்கள் வழக்கு பரிசீலித்து, பகாரிக்தக, பயன்பாடு, அனுமதி,
பரிமாற்ே, அது அதைத்து பகாணங்களில் அதைத்து
உண்தமகதையும், உண்தமயாை, உண்தமயில்,
மரம் சகாண்ட, இரும்பு, மணல், பிைாஸ்டிக்,
அவள், என்தை, எங்களுக்கு, மக்கள், தீ பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,
அவதர ஆறுைல்
நிதலயாக உறுதிப்படுத்ைப்பட்டுக்
சகால்ல சதி, தீங்கு, பைால்விதய, சகாதல,
குழு, குழு, விசாரதணதய து,

வீடு, பகாயில், அதண, சாதல, பாலம் கட்டும்
கதை construing, உண்தமயில், இந்ை சம்பவம், சரியாக,
என்தை கலந்ைாபலாசிக்காமல், எங்களுக்கு, மருத்துவர், வக்கீல்,
மருத்துவம் நுகர்வது, விஷம், பால்,
பபாலீஸ் சைாடர்பு, வழக்கறிஞர்
ஈயம் சகாண்ட, இரும்பு,
நீர், காற்று, பநாய் அசுத்ைம்
உண்தமதய சிந்தித்து, உண்தமயில், கதை,
பைர்ைலில் பபாட்டியிடும்,
வன்முதே, பயங்கரவாைம், வழங்கல், நீர் வழங்கல், மின்சாரம்,
இன்தைக்கு, நிச்சயமாக, ஆய்வு சைாடர்ந்து,
உண்தமயில், சாட்சி, அறிக்தக, காட்சிகள், கண்டுபிடிப்புகள்,
ஒருவருக்சகாருவர் முரண்படும்
ஒருவருக்சகாருவர், உண்தமயில், முரண்பாடாை
ஒரு சபரிய வழியில் பங்களிப்பு, சபரும்பாலும், ைாழ்தமயுடன்
உண்தமயுள்ை, நி மாகபவ ஒரு சபரிய காரணம், அவரது
வாழ்க்தக,
அதிகாரம், மக்கள், பகுதியில், நகரம், சவற்றிகரமாக, திேம்பட
சைாதல, வன்முதே, கலவரம், குற்ேம், மாணவர்கள்,
ஊழியர்கள், வணிக, குழந்தைகள் கட்டுப்படுத்தும்,
மைம் மாற்றும், சமக்கானிக்கல் ஆற்ேல்,
சசய்தி, சசய்தி, துயரம், மகிழ்ச்சி, உண்தம, நிதல,
வாழ்த்துக்கள், அன்பு, நல்ல விருப்பத்திற்கு சவளிப்படுத்துவது,
குற்ேம், அவதர குற்ேவாளிகதை,

அவதை சமாைைப்படுத்ை, என்தை, எங்களுக்கு, மக்கள்,
மாணவர்கள், நன்ோக, சதமயல் வீடு, உணவு, எரிவாயு,
எண்சணய்,
சவப்பநிதல குளிர்விக்க, இயந்திரம், பவகமாக,
எங்களுக்கு இதண இயக்க, மக்கள், விசாரதண, என்தை,
இயற்தக, எப்பபாதும்,
அசமரிக்க கூட்டு-ஒருங்கிதணத்து, எப்பபாதும், கூட்டம்,
எங்களுக்கு copping,
வதரவு, ைவறு, குறிப்பு, கடிைம், நடவடிக்தக, ைவறு,
சைாடர்புதடய நிறுவைம் திருத்துவது,
உண்தமயில், உண்தம ஆைாரங்கள் வாழ்க்தக சசலவு, மிகவும்
அதிகைவில்
மண்டபம், இடம், மாணவர்கள், பநாயாளிகள் ஆபலாசதை,
வாக்குகள், குறிப்புகள், சபாருட்கள், சரியாக, இயந்திரம்,
சைாடங்கியது எண்ணி, ஒரு
, இடத்தில் அதை மூடி, எைக்கு, அட்டவதண, படுக்தக,
ைைத்தில் சநாறுங்கியதில், ஸ்பாட்,
நாற்காலியில் உருவாக்கி, கட்டில், கதை,
அவதர விமர்சித்து, அவருதடய சசயல், பார்தவ, நடவடிக்தக,
அரசு,
எல்தல, புள்ளி, ஆறு, மதல பாஸ் கடந்து,
மிகவும் சநரிசல் இடத்தில், நகரம், பகுதி, நியாயமாை,
சநருக்கப்,
நாள் மதிப்புகள், கட்டிடம், நாள் பிரிவதை,
குழந்தை அழுவதை, சத்ைமாக, உைவி, நீதி, சுைந்திரம்,
சபாம்தம, பணம்,

நில பவைாண்தமக்கு,
பயங்கரவாை குதேக்க பவண்டும், வன்முதே, குற்ேம்,
கர்லிங் முடி,
என்தை சாபத்தை அவதர குற்ேவாளி என்று, குற்ேம்,
பமாசமாை சசயல்
நன்ோக, கருவி, புள்ளி, மரம், பழம், விளிம்பில் சைாழில்நுட்பம்
குதேத்து,
தசக்கிள் ஓட்டுைல் இைம்,
டி
சபண், சபாம்தம, அதலகள், கடல் நடைம்,
தைரியமாை ைாக்குைல்,
கருதமதய வட்டம்,
அழகு, உத்பவகம், சந்பைாஷம், ஆவி, உற்சாகம் உணர்வுைான்,
திதகப்பூட்டும் அழகு, முகத்தில், இயற்தக, சூரியன், வாைம்,
பமகங்கள்,
நுதழவு debarring, பைர்ைல், அவதர, இயக்கம்,
உடல், நாற்காலி, இடிந்து சகாண்டிருக்கும் கட்டிடங்களுக்கு,
என்தை ஏமாற்றி, எங்கதை, ைந்திரமாக, எதிரி,
புத்திசாலிைைமாக, புலி, புத்திசாலித்ைைமாக,
சக்தி பரவலாக்குவைன்,
சசய்ய காரணி, அவருதடய விதி, பயன்பாடு, பயணம்,
திருமணம், ஆய்வு, அதடய, முடிக்க, எடுத்து, பவதல சசய்ய,
சகாடுக்க முடிவு,
சுைந்திரம், சவற்றி, சவற்றி, பைர்ைல், பபார், சமாைாைம்
அறிவித்து,
சமதுவாக குதேந்து, பவகமாக,

நீக்கத்திற்கு இரகசிய, சசய்தி,
வீட்தட அலங்கரித்ைல், பகாவில், அழகாக,
நாள், ைண்ணீர் அட்டவதண, நீர் மட்டம், நிலத்ைடி நீர், உற்பத்தி
நாள் குதேந்து,
நாடு, ைன்தை அர்ப்பணம், வாழ்க்தக, பசதவ,
சைாடர்பாக ஆழ்ந்ை,
, பைற்ேம், பபார், வன்முதே டி-அதிகரித்து
சுவர் சைாகுப்பால்,
முதேயில் பைாற்கடித்து, பமாசமாக, நன்ோக, முதேயில், பபார்,
வழியில்,
நன்ோக, காரணம், நடவடிக்தக, மரியாதை, சுைந்திரம், நாடு,
பைசிய நலன் காக்க,
பகட்டு, முடிவு ைள்ளி,
பைற்ேம் கதலப்பதைபய
வருதக மகிழ்ச்சி, இயற்தக, மதழ, காட்சியதமப்பு, நடைம்,
திருவிழா, சவற்றி, எங்களுக்கு, எைக்கு, மாணவர்கள், சினிமா,
சபரிதும்,
நீதி வழங்கும், சபாருட்கள்,
நீதி, உணவு, பணம் பமலும், குதேந்ை, எப்பபாதும்,
நடவடிக்தக, பகாரி,
நிலம், பகுதியில் பிரித்துக்காட்டப்படுகின்ேை
அதமப்பு இடித்து, பகாவில், அணி,
மறுத்து உண்தமதய, உண்தமயில், இந்ை சம்பவம், ஈடுபாடும்,
அது, ஆத்துமா பிரியும்பபாது, மணி, எங்களுக்கு, பநரம், பசாகம்,
வலி, என்தேக்கும், எங்களுக்கு சபாறுத்து, அவதர, நீர், காற்று,
உணவு, மருந்து, மதழ, ஆறு, ஒரு சபரிய வழியில், எப்பபாதும்,

நன்கு சித்ைரிக்கும், படம்,
துக்கம், இேப்பு, நிதல கண்டித்ைார்
பதட பயன்படுத்துவது, பபாலீஸ்,
பணம், மண், பகாதுதம, முக்கிய, கட்டணம், சராக்க டிபாசிட்,
சரி, ைர பவண்டிய பாக்கி இல்லாமல் சசய்து,
சசால், கருத்து, பபச்சு, கடிைம் derogating இேங்கு
வரிதசயில்,
கதை, சம்பவத்தை விைக்கிய அவரது வழக்தக, அழகாக,
என்தை, எங்களுக்கு ைப்பிபயாடியைற்காக,
நன்ோக, பிரச்சிதை, சவகுமதி, பாராட்டு, பரிசு, நபர்,
பவட்பாைர் ைகுதியுதடய,
அழகாக வடிவதமத்ைல், கதல, திேதம, வானூர்திப்,
விண்சவளி தகவிதை,
நல்ல சுகாைார மைைாய், வாழ்த்துக்கள், நன்ோக, மகிழ்ச்சி,
பவதல, படிக்க தகயளிக்குமாறு, எழுை, ஓய்வு சபே முடிக்க,
சந்திக்க, இேந்து, பபாராட, பசதவ சசய்ய, வாழ,
வீட்டில், முகாம், எதிரி பின், வாழ்க்தக மற்றும் சசாத்து, காடு
அழித்து,
சந்பைக ைடுத்துதவத்ைல், திருடன், என்தை, அவதர,
சரியாை பநரத்தில், கண்டுபிடித்ைல் குண்டு, அது,
நாள் நிதலயில், நாள் பின்ைணியில்,
முடிக்க, பவதல சசய்ய, முடிக்க, சசய்ய தீர்மானிப்பதில்,
பபரழிவு சவள்ைம், தீ, சூோவளி, கிராமம்,
நாட்தட அபிவிருத்தி சசய்யும், பைசிய, நன்ோக, பவகமாக,
உண்தமயில் விலகியவர், உண்தம,
முதே, திட்டம் கட்டுகிேது,

நாட்டுக்காக, வாழ்க்தக, பணம் அர்ப்பணித்ை, சமூகம்,
பநரத்தில், பநாய் கண்டறிவைற்கு,
டயலிங் சைாதலபபசி, வசதி,
குறிப்பு, வதரவு, ஒழுங்கு, நிபந்ைதைகதை விதிக்க, என்தை,
இயற்தக மரணம், நிம்மதியாக இேந்ைார்,
பைற்ேம் பரவிச்சசல்கின்ே,
மண், உண்தமதய பைாண்டி,
வழி dignifying, வழிமுதே,
நீர் சசறிதவ குதேப்பைன்,
உணவுக்கூடம் அட்டவதண, மண்டபம், அதே, நாற்காலி,
பவதல சசய்ய, சசல்ல, என்தை, எங்களுக்கு, மக்கள்,
மாணவர்கள், சசய்ய, இயக்கம்
உடைடியாக மதேந்து,
எைக்கு ஏமாற்ேம், எங்களுக்கு, இைன் விதைவாக
எதிரி ஆயுைங்கள், திருடன், மக்கள்,
நம்ப மறுக்கும் காரணி,
பணம் வழங்கு,
உண்தமயில், உண்தம, உண்தம, கண்டுபிடிப்புகள்
நிராகரிப்பதும்
கடதம சவளிபயற்றுகிேது,
உண்தம, உண்தம, சசல்வம் சவளிப்படுத்துகிறீர்கள்
ஆய்வு, பவதல, உைவி சைாடராமல்,
கண்டிப்பது பவதல, என்தை, எங்களுக்கு, வீரர்கள்,
உண்தமதய கண்டுபிடிக்க, அவன் அதைக்,
சைரிவுமுதே பிரச்சிதை,

பிரச்சிதை பற்றி விவாதிக்கிேது, பிரச்சிதை,
சபாருட்டு மதிக்கவில்தல, கட்டதை,
அற்புைமாய், வந்ைை, சசய்ைபின், உன்ைைமாக,
enchantingly, தைரியமாக காண்பிக்கும்,
என்தை அசட்தட சசய்து, மூத்ை, மூத்ை,
பவதல பாதிப்பதடந்ைது
நன்கு வித்தியாசப்படுத்துகின்ேை என்தை, அவதர,
உண்தமயில் மிதகப்படுத்தி,
எங்களுக்கு நம்பாமல், பணம், நிவாரணம், சபாருட்கள், நிலம்,
புத்ைகங்கள் விநிபயாகம் சசய்து, என்தை மன்னியுங்கள்,
நீங்கள்,
எப்பபாதும், காரணி, காரணம், சபரும் கவதல கவதல,
நிதி, ஆறு, கவைத்தை, பிைவு நாடு, வீட்டில் திருப்பிவிடல்,
நன்ோக சசய்து, திட்டம் சவளிப்படுத்தியைாக, அது, எளிைாக,
மிகவும் கடிைம், பவதல,
இரத்ைம், பணக் சகாதட,
முயற்சி அப்பதட
பதிவிேக்கத்தை ைரவு,
பிரச்சிதை குதேத்துக் கூறியதும், அது உண்தமயில்,
கடிைம் வதரந்து, நன்ோக, அழகாக, திேதம,
நீர் வடிகட்டி,
எதிர்காலத்தில், சவற்றி கைவு,
டிரஸ்ஸிங் அட்டவதண, கண்ணாடி, அதே, பநர்த்தியாக,
பைாண்டுைல்,
குடி ைண்ணீர், பால்,

வாகை ஓட்டுநர், உரிமம், நன்ோக,
ைாழ்த்துவது மண்டலம்,
நான்
என்தை அதடயாைம், அவன் அதைக், உண்தம, திருடன்,
கதை விவரிக்கும், அழகாக,
ஆவி imbibing, நல்ல கல்வி,
அலுவலக குடிபயேச், ஊழியர்கள், சகாள்தக,
முயற்சியில் immolating, சகாதல முயற்சி,
சபயர் immortalizing, புகழ்,
நன்கு பாதிக்கிேது,
ைரமாை கல்வி அளிப்பது,
ைாதிபதி நாடாளுமன்ேத்தில் கண்டைத் தீர்மாைம்,
வரவிருக்கும் ஆபத்து,
சர்க்கதர இேக்குமதி, அரிசி, நிலக்கரி,
ஒப்புைல் வரி சுமத்தும்,
நாளுக்கு நாள் பமம்படுத்ை, திைசரி, சூழ்நிதல நிதல, சுகாைாரம்,
சசயல்பாடு, பள்ளி, அலுவலகம் பபசிய மக்கள்,
வன்முதேதய தூண்டிவிட்டு, பயங்கரவாை, மக்கள், பபச்சு, நாம்,
அதைத்து உட்பட, எைக்கு, அது என்தை,
விதல அதிகரித்து, சசலவு,
நல்ல அறிகுறி ைான், மீட்பு குறிப்பிடவும்,
பபாரில் ஈடுபடுவதை, வன்முதே, சண்தட,
மக்கள் சசல்வாக்கு சசலுத்ைத் ,, வாக்காைர், அசமரிக்க,
மக்களுக்கு ைகவல், எங்கதை, மாணவர்கள்,
புதிய காற்று, ஆக்ஸி ன் சுவாசிக்கின்ேைர்

புேப்பட்டு, நடவடிக்தக, journeywork, ஆய்வு, வழக்கு
சைாடக்கி
சக்தி, மருத்துவம், புதிய ஆவி ஊசி,
என்தை காயமதடந்ைார்கள், சுய,
பபைா inking, உடன்பாடு, ஒப்பந்ைம்,
பயாசதை, வடிவதமப்பு, திட்டம், புதுதமதய,
ஆவி விசாரிக்காமபலபய, கண்கள், உண்தமயில், உண்தம,
பற்றி,
வரி பசர்க்தகக்கு, வார்த்தை,
பள்ளி, அலுவலகம் ஆய்வு
இடத்தில், மக்கள், வீட்டில் சசல்லும்,
சைாழிற்சாதல நிறுவும், புதகபபாக்கி,
மாணவர்கள், ஊழியர்கள், சசய்ய அறிவுதரகள்,
அவமாைப்படுத்தும் வார்த்தை, நடவடிக்தக, ME, US,
முயற்சி உக்கிரமதடயச் பபார், வன்முதே, கலவரம்,
ஒருவருக்சகாருவர், நன்ோக, நிம்மதியாக, நட்பு,
குறுக்கிடுகிேது சசய்தி, கடிைம் சைாடர்பு,
சுவாரஸ்யமாை சசய்தி, கதை, மிகவும் சிேப்பாக,
ஆறுகள், கடல், கடல் interlinking,
பபாதைப்,
நன்கு அறிமுகம், முைல் முதேயாக, ையாரிப்பு, என்தை,
விருந்திைர், பணத்தை முைலீடு சசய்து,
சுழற்சி கண்டுபிடிப்பால்,
என்தை பபாலீஸ், நிறுவைம், உண்தமயில், உண்தம, திருட்டு,
சகாதல, அதழப்பு விருந்திைர் விசாரதண,

ஒப்பந்ைம், ஒழுங்கு மூலமாக,
என்தை irking, என்தை, மக்கள், மாணவர்கள், சம்பந்ைப்பட்ட,
திட்டம் பாசை, வசதி,
எரிச்சதல மற்றும் இக்கட்டாை, மற்றும் அவமாைகரமாை,
வன்முதே irrupting, எரிமதல,
பநாயாளி பிரித்சைடுத்து, தகதி, அவதர,
உத்ைரவு,
பி
அவதர ஆைரிக்கும், ஆைரவு, மின்சாரம்,
நுதழவு ைதட, இயக்கம்,
வங்கி வசதி,
நுதழவதை ைடுக்கும்,
பபரம் பபசும் கதல,
சத்ைமாக, நாய் குதரக்கும்,
வாழ்க்தக பபாராடி, தைரியமாக, வழக்கு,
முகம், அழகு, இயற்தக, இயற்தக, கண்கள் அருட்,
வலி, சபாறுப்பு, சுதம, சுதம, இழப்பில் சுமந்து,
முதேயில், பதில், சவற்றி, மறுசமாழி, வழி ஏற்ோர் பபால்
பகாதல வதைத்ைல்,
ஆசி பபாவைற்கு,
வழியனுப்புைல்,,
இறுக்கமாக பிதணப்பு, பயிர்,
எலும்பு குளிர் கடித்ைல், குளிர் கடித்ைல்,
நிறுவைம், ஒப்பந்ைைாரர் கறுப்பு பட்டியிலில்,

ைைது பயமுறுத்துைல்,
அவதரக் குதே, என்தை,
சூரியன், ஒளிவீசும்
சபருமைவு இரத்ைம், ைதரயில், இரத்ைம்,
என்தை ஆசீர்வதிப்பது,
சாதலதய மறித்து, நுதழவு,
பூ, முகம், அழகாக, மற்றும் அருட், மலர்ச்சி பூ, பருவத்தில்
பூக்கும்,
காகிை அதுபவ,
காற்று வீசுகிேது, காற்று,
பபார்டிங் ரயில், வசதி,
அனுபவம் படபகாட்டம், திேதம,
சவப்பநிதல சகாதிக்கும்
டிக்சகட், வீடு, சதி சசய்வது,
சபாருைாைாரம் சசழிக்கும்,
தட ஏற்ேம், உேவு, வணிக,
நாட்டின், நாடுகள், கிராமம், காடு ஏறியிருந்ை
கடன் பணத்தை, புத்ைகம்,
குளிர், சவப்பம், சவப்பம், ஆபத்து, சிரமம் ைாங்கிய, எல்லா
பிரச்சதைகளுக்கும், அமர்வு, கூட்டம் நுண்ணறிவு
சட்டத்தை மீறிைால், அட்டவதண,
உடற்பயிற்சி மூச்சு,
ைதரயில் இைப்சபருக்கம்,
இதடசவளி, பவறுபாடுகள், விைக்கமும் அதே,
அதைத்தையும், சவளிச்சமாக்கி நம்பிக்தக, எதிர்கால, பாலம்

சமீபமாகபவ சகாண்டு, சநருங்கிய, அது,
திேதம அரும்பி, குழந்தைகள்,
பிரச்சிதை, பிரச்சிதை, ரயில், பஸ், வீட்டில், காகிைம், பகள்வி
எரியும்,
ஒரு
பயங்கரவாை உைவி, உடந்தையாக, வன்முதே,
சட்டம் விடுப்பதும், விதி, கட்டதை,
ஒழிப்பைன் சசயல், சதி அதமப்பு,
நீண்ட ைதலமதேவாகியுள்ைைாக, விடுப்பு பிேகு,
நன்ோக, நீர் உறிஞ்சி,
கூட்டத்தில் இருந்து, விசாரதணதய இருந்து, பதிலளிப்பதைத்
வாக்குரிதமகதை வாக்களிப்பில்
, முயற்சி, பவகம், முயற்சி, சகாதல முயற்சி முடுக்கி பணம்
பங்களிக்கிேது,
பரிசு, சபாருட்கள், பரிசு, சவகுமதி ஏற்று,
அவதர acclaiming, ஆசிரியர்,
வசதிகள் அதே, எைக்கு, அவதர, விருந்திைர், விஐபி
துதணயாை, எைக்கு,
பநரத்தில், பவதல, பணிதய நிதேபவற்றும், நன்ோக,
சட்டத்தின் படி, ஆட்சி, அவதர, ஒழுங்கு,
சசல்வம், சசாத்து, பணம் பசகரிக்க,
அவதர குற்ேம் சாட்டி, என்தை,
சவற்றி, இலக்கு, சவற்றி, இைன் விதைவாக, எளிைாக, ஒப்பு
ரசீது சபற்ேது,
அறிவு, திேதம, பயிற்சி, சுவீகரிக்கப்பட்ட,
அவதர acquitting சகல குற்ேச்சாட்டுக்கதையும்,

கணினி, சமாதபல் சசயல்படுத்ை,
பமலும், சர்க்கதர, உப்பு பசர்த்து
கூட்டத்தில் adjourning, அமர்வு,
விருந்திைர் சரி,
நகரம், நகரம், திேன், சசயல்திேன், திேன், அறிவு, நிர்வகிப்பது,
கட்டிடம் நிர்வகித்து,
அவதர பாராட்டி, கவிஞர், ைதலவர், ஆசிரியர்,
குற்ேம் ஒப்பு, ைவறு,
கடிைம் கடிந்து, அவதர, அைற்கு முந்தைய பமம்படுத்ை,
கவைமாக இருக்க பவண்டும்
சகாள்தகதய தகயாண்டு,
சமதுவாக முன்பைறி, மிக விதரவாக, எச்சரிக்தகயுடன்,
விைம்பர நிறுவைம், ையாரிப்பு,
படிக்க பவண்டும், எங்களுக்கு, எைக்கு, படிக்க ஆபலாசதை
வழங்குைல்,
உண்தம வழக்கங்கள், அவரது கருத்துப்படி
எங்களுக்கு பாதிக்கும், சமூகம், இயற்தக, கிராமம்,
புதகப்படம் ஒட்டுைல்,
பணம், நிதி, உணவு, ைங்குமிடம், ஆயுைங்கள், வாகை
அளிக்கின்ேது,
பபாராட்டம் நடத்தியதை கும்பல், மக்கள், மாணவர்கள்,
என்தை, அவதர, காரணம் இந்ை கருத்து, கருத்து, கடிைம்,
வார்த்தைகள், உண்தமயில், அதைத்து, நாம் எல்லாம்,
ைவறு, உண்தமயில், மரணம், புேப்படும், இந்ை நிகழ்வு
ைாங்சகாண்ணா, மிகவும், கண்ணீர், அனுபவம்,
புள்ளி, அவதர ஒப்புக்

அவதர உைவிபுரிந்து சவள்ைத்ைால் பாதிக்கப்பட்ட,
பேதவ, இலக்கு, எதிர்காலத்தில், புல் மணிக்கு, சரியாக,
சவற்றிதய இலக்காகக்,
எங்களுக்கு, எைக்கு, அவதர, சசல்ல, இருக்க, எடுக்க
அனுமதிக்கும்,
சசல்வத்தை குவிக்கும், சசாத்து, ைங்கம், நிலக்கரி,
அற்புை அழகு, இயற்தக, மதல, நீர்வீழ்ச்சி, ைணிப்பதில் வலி,
திட்டம், கடிைம், வதரவு திருத்தி,
எங்களுக்கு Amusing, என்தை, மாணவர்கள், அதைத்து,
மற்றும் மயக்கும், விஞ்ஞாை ஆய்வு சசய்கிறீர்கள்,
சிதேயில் கவதலதயயும், சிதேயில், அங்கு,
இயற்தகயின் உந்துைல், அழகு,
நில இதணத்துக் சகாள்ைவில்தல, எல்தலயில்,
நகரம் பைாற்கடிக்கப்பட்டு,
இைன் விதைவாக, பரிசு, பைதி, நன்ோக பைதி, விடுமுதே,
தீர்ப்பு அறிவித்ை,
எரிச்சலூட்டும் என்தை, அவதர, விருந்திைர், ஆசிரியர்,
அது எதிர்பார்த்து, முந்தைய, நிகழ்வு,
என்தை மன்னிப்பு பகாரிைார், ைவறு, அவதர, ஆசிரியர்,
பயங்கரமாை உண்தம,
நீதிமன்ேத்தில், விதரவில் பைான்றும், வாைம்,
சவற்றி பாராட்டிைார்கள், ைதலவர்,
அதை விண்ணப்பிக்கும், மைம், மைதில் முன்னிதலயில்,
சவற்றிகரமாக, ஆட்சி, பின், வீடு, கடன்,
நாள் நியமித்து,

உண்தமயில், சத்தியம், எல்லாம், எைக்குப், அரசு மதிப்பிடுைல். ,
அவதர பாராட்டி என்தை, ஆசிரியர், நல்ல பவதல,
சசயலிலும், சசயல்திேன், காட்சி, சாைதை, கடிைம், தீர்ப்பு,
பபச்சு, அழகு, கதல, தகவிதை, சகாதல முயற்சி, உன்ைை
காரணம், தைரியம், சிறுவன்,
பமபல ஆபத்து தகது,
என்தை சநருங்கி, எங்கதை, அவதர, சட்டம், நீதிமன்ேம்,
மருத்துவர், அதிகாரம், உைவி, உைவி,
திட்டம் ஒப்புைல் அது, திட்டம், சசலவு, பகாப்பு, பவதல
சசய்து, நடவடிக்தக, எடுத்து
நன்கு வாதிட்டு, பைதவயில்லாமல், என்தை, எங்கதை,
கூட்டத்தில், சசயல்பாடு, கட்சி ஏற்பாடு,
திருடன் தகது சசய்து,
ஆரம்ப வந்து, சரியாை பநரத்தில், சரியாை பநரத்தில்,
பகள்வி பகட்டு,
, பகுதிகள், மக்கள், மாணவர்கள், ைதட கூடியிருந்ைைர்
வன்முதே வலியுறுத்தி,
ஸ்பாட், சந்தை, நதடமுதே நிலவரங்கள் மதிப்பீடு,
பணி, பவதல, சபாறுப்பு ஒதுக்க,
உண்தம உள்ளீர்த்துக், உண்தமயில், கதை,
எைக்கு உைவி, அவதர, விசாரதண, குழு,
சபாறுப்பபற்ே, கடதம,
பாதுகாப்பு, ைங்குமிடம், சவற்றி, விதைவாக உறுதிசசய்ய,
என்தை வியத்ைகு, அசமரிக்கா உண்தமயில், அதைத்து,
விஞ்ஞானிகள், இைன் விதைவாக, சசாத்து இதணத்து,
என்தை, அவதர, அது

எதிரி, அவதர ைாக்கி,
60 வருடம் அதடவைற்காக, கூட்டம்,
figurel ஈர்ப்பதில், முகம், இதைஞர்கள், அசமரிக்க, நிகழ்ச்சி,
சக்தி ஒப்புைல் எைக்கு, அவதர,
வாய்ப்தப சபே, வசதி, வாகைம், விட்டு, வைம்
சண்தட ைவிர்த்து, புதகத்ைல், என்தை, விசாரதண, தகது,
நீதிமன்ேம்,
சபாறுதமயாக காத்திருக்கிேது, அவரது முதே,
ைண்டதை வழங்கியைன், மரண ைண்டதை, சான்றிைழ், பரிசு,
அவதர, கவிஞர், மாணவர்,
யு
அைன் முக்கியத்துவம் அடித்ைைத்தில் அறுதவ சிகிச்தச,
மாற்ேம், கடல் மாற்ேம் அதடந்து சகாண்டிருக்கும் உண்தம
உண்தம,
புரிந்து நன்ோக, சரியாக, கவிதை, கதை, உண்தம, என்தை,
அவதர, உண்தம, சட்டம், சட்ட ைன்தம,
வகித்ைல் சான்றிைழ்,
உண்தம unearthing, உண்தமயில்,
ஏற்ேப்பட்டு, பைசியக் சகாடி,
பபைமற்று பதட,
மக்கதை ஒன்றுபடுத்தி மாணவர்கள்,
இேக்கப்படும் பணி, லாரி,
திேப்பது அதேயில், வாயில்,
unmanning பின்,
ைகவல் பமம்படுத்தும், சசய்தி, புத்ைகம்,

பமம்படுத்தும் அதமப்பு, இயந்திரம், கணினி,
upheaving அதடயாைம்,
மரியாதை ஆைரித்ைல் சுயமரியாதைதய,
மரம், வீட்டில் அகற்றி,
மாணவர்கள், மக்கள், அரசு, உடைடியாக, நாம்
சசயல்படபவண்டிய வலியுறுத்தி,
அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, நீர், காற்று, வாகைம், எப்பபாதும்,
எந்ை பமலும், ஒவ்சவாரு நாளும், திேம்பட
ஒழுங்காக பயன்படுத்தி, நிலம், பணம், வைங்கள்,
சபயதரபய, உண்தம,
வி
அதே, வீடு, கால், இருக்தக, பைவிதய தகவிடுவைற்கு,
விதரவில் மதேயும்,
உண்தமயில், உண்தம, ஆவணங்கள், சான்றிைழ் சரிபார்ப்தப
வட்டி காலப்,
இயந்திரம் அதிர்வுறும், ஆவி,
தீவிரமாக பார்க்கும்,
உண்தம vindicating, அது,
சபாருட்டு மீேல், சட்டம், சகாள்தக,
ஆசிரியர், விரிவுதர, அதே, இடம், மருத்துவர் சசன்று,
இந்ை ஒப்பந்ைத்தில் இருந்து vitiating,
நீதி சவளிப்படுத்துகின்ேை; நடவடிக்தக ஊழலுக்கு எதிராக,
அநீதிகளுக்சகதிராை,
பவதல ைன்ைார்வ குறிப்பு, சசய்ய,
வலது, இயந்திரம், பநரம் வாக்களித்து

முடிப்பைற்காக சசய்ய உறுதிசமாழி
டபிள்யு
பபாதர நடத்திை, ைாக்குைல்,
அதேயில் காத்திருக்கும், சபாறுதமயாக, அங்கு, பைதவயற்ே
பபருந்து நிறுத்ைத்தில் உள்ை, மருத்துவர், பஸ்,
சமதுவாக, பவகமாக, நதடபயிற்சி,
ஆடு அவதை மிகவும் விரும்பும்,
இங்பக மற்றும் அங்பக அதலந்து திரிந்து, குறிக்பகாள்
இல்லாது, பமகம்,
சவப்பமயமாைல் உடல், ைண்ணீர்,
கடிைம் எச்சரிக்தக, அவதர,
சலதவ துணி, இயந்திரம், பசாப்பு, பவுடர், நன்ோக, பமாட்டார்
தசக்கிள், விட்டு பயிர், வீடு,
பநரத்தை வீணடிக்காதீர்கள், சக்தி, பணம்,
மக்கள் பார்த்து, அவதர, வீடு,
ைாவரங்கள், பைாட்டத்தில், மரங்கள் ைண்ணீர்,
கட்டணம் அதசப்பைன்,
நிதலப்பாடு, நிதல, வாைம் பலவீைப்படுத்தி,
திருமண விழா, உதட, ஆபரணம், நாள், இரவு, பதழய
சாைதைதய கதைசயடுப்பைன்,
கண்கள் அழுது, காைல்,
இயந்திரம் எதடயுள்ை,
சவல்டிங் இயந்திரம்,
இதடசவளி, உேவு நிலவிவருகிேது,
கம்பி முறுக்கு, திட்டம்,

நீங்கள் விதரவில், மகிழ்ச்சி, அன்பு, சந்பைாஷம், சவற்றி, நல்ல
உடல்நலமும் விரும்பும், சந்பைாஷமாக திரும்பி, நீண்ட ஆயுள்,
சந்பைாஷமாக முதுதம,
சக்தி, வசதி, வழங்கல், ஆைரவு விலக்கிக்,
மணி பநர பவதல, இடம், பநரம், நாள், நன்ோக, திேம்பட சுற்று
கடிகாரம், உண்தமயில், பநர்தமயாக, தபயன், சபண்,
என்ை கவதல, எங்கதை, காரணி,
நாள் நிதலதம நாள் பமாசமதடந்து,
கடவுள், ஆசிரியர், இயற்தக, சூரியன், சந்திரன், இதணத்சைய்வ
வழிபாடு என்தை காயமுற்றுள்ைைர் தீவிரமாக, மற்றும்
காயமதடந்ைைர்,
நன்ோக, வார்த்தைகள், ைண்டதை, அந்ை கடிைம், கதை,
கவிதை, நாவல், நாடகம், வதரதவ எழுதிய,
ஒய்
இைன் விதைவாக மகசூல்,
இசட்
சந்பைக முழுைாக வடிவதமக்க, குற்ேவாளி
வாழ்க்தக zesting,
படம், கடிைம் சபரிைாக்க,

