நான் எப்ப ாதும் எளிதில் நினைவில் to'- ாடுவது
வார்த்னைகள் '
உைாரணமாக: இனினமயாக சிரிக்க, அழகாக,
எழுை இனினமயாக சிரிக்க எை டித்து, அழகாக சிரிக்க,
புத்ைகம், த்திரினக, நாவல், கவினைனயப் டிக்க, மாம் ழம்,
ஐஸ் கிரீம், ரராட்டி, குடிநீர், ால் சாப்பிட,
வார்த்னைகள், கவினை எழுை, ஆங்கிலம்,
கிரிக்ரகட், கால் ந்து, வினையாட,
டிவி, சினிமா, வாைம் ார்க்க,
ஒலி, கனை, சத்ைம், கூக்குரல், குரல் பகட்க,
ப ைா, ர ன்சில், ரப் ர் எடுக்க,
ைண்ணீர் ரகாடுக்க, ணம், புத்ைகம்,
நகல், நீர், ப ைா ரகாண்டு,
புத்ைகம், பசர்க்னக, அனுமதி, டிக்ரகட் ர ற,
டிக்ரகட், இருக்னக, சதி திவு ரசய்ய,
ள்ளி, சினிமா, பூங்காவிற்கு ரசன்று, ைனரயில், ஆறு, கடல்,
சந்னை வினையாட,
வீட்டிற்கு வந்து, ள்ளி, ைாமைமாக, முைல்,
ப ைா அழுகிறாய், ாடல் ாடிைார்,
உைவி, ைண்ணீர் கத்ை
ர ாருட்கள், புத்ைகங்கள், காய்கறிகள் விற் ைற்கு,
புத்ைகங்கள், காய்கறிகள், ப ைா, ரகாண்டுவர,

மீன் பிடிக்க, ந்து,
ப ட் நடத்ை, ப ைா,
சரியாை இடத்தில், புத்ைகம் னவத்து,
காகிை குனறக்க,
ைனரயில் தூங்க, ாய்,
ஓட, மிக பவகமாக,
கார் ஓட்ட,
பவனல, கடிை உனழப்பு, நல்ல பவனல ரசய்ய, அனை நன்றாக,
ஒழுங்காக, சரியாக,
, நல்ல, சி, ைாகம், ஆபராக்கியமாை உணர
புத்ைகம், கண்ணாடி கண்டுபிடிக்க,
கனை, கனை, உண்னம, ர ாய் ரசால்ல பவண்டிய,
சத்ைமாக ப ச, ரமதுவாக, எைக்கு, ஆங்கிலம்,
உண்னமனய ப ச, ஆங்கிலம், ஒரியா, சரைமாக, சரியாக,
அழகாக, ைன்னிச்னசயாக, னைரியமாக, அனமதியாக,
ைாழ்னமயுடன்
ஆங்கிலம், ரமாழி, கணிை கற்றுக்ரகாள்ை,
அது எைக்கு ரைரியும், உண்னமயில், கனை,
எப்ப ாதும் / டிக்க அகராதியில் வார்த்னை "எஸ்" ரைாடங்கும்.
எஸ்: மிக ர ரிய காரணம், நாடு, மிக ர ரிய நல்ல
வாழ்க்னக, நிலம், வட்டி, அனைத்னையும் அர்ப் ணிக்க பைசிய
நலனுக்கு, எல்னல, வாழ்க்னக மற்றும் ரசாத்து
ாதுகாக்க. உண்னம, சரியாக, நிஜமாகபவ, ர ாறுப்ன ஏற்க

சிறப் ாை மகிழ்ச்சி, சமாைாைத்னைத், ஒளி, உண்னம பைட,
இங்பக மற்றும் அங்பக, இனினமயாக சிரிக்க ரசால்ல,
வாழ்க்னக, ரசாத்துக்கள், மக்கள்,
யிர்கனை காப் ாற்ற, அழகாக, அவனர ார்க்க, இயற்னக,
சூரியன், உைவி, பவைனையுடன், சத்ைமாக ஒரு உரத்ை கத்ை,
உண்னமனய, மரம் எை, ப ச, னைரியம், காகிைம், சான்றிைழ்
காட்ட பசமிக்க, சரைமாக, ஆங்கிலம், யமில்லாமல்,, சரியாக
உச்சரிக்க நீர், வாசனை ரைளிக்க, வாழ்க்னக, எதிர்காலம்,
வாழ்க்னக ரகடுக்க,
பநரத்தில் னைத்து, ைண்ணீர், ணம், புத்ைகம் திருட, பநராக,
உறுதியாக, யமில்லாமல், ைங்க தூரத்தில் நின்று நன்கு டிக்க,
நுனழவு, அது, பவனல, அவனர ைடுத்து நிறுத்தி, ஒன் து
பசமிக்கிறது, ைைது மைதில், வழக்கு, சமர்ப்பிக்க விண்ணப் ம்,
சான்றிைழ், ைாழ்னமபயாடு, காய்ச்சல் ாதிக்கப் டுகின்றைர்
அனமதியாக, தீவிரமாக, அனைத்து வழி, அவனர, அனைத்து
விஞ்ச, குதியில், நிலம், வழக்கு ஆய்வு,,,, நம்னம எைக்கு
ஆச்சரியமாக, அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் வாழ, வாய்ப்பு மூலம்,
எல்லா எதிராக,பீச்சுக்குழாய் மலர், இைழ்கள், நீர், ஆசி, நீதி,
அனமதி, ப ரின் ம், உண்னம, நிவாரண, உைவி, ரிமாற்ற, வலி
காப் ாற்றி ரகாள்ை, உண்னம, அது, சிறந்ை, பநர்னமயுடன்,
உண்னமயுடன் ணியாற்ற பைட, நாடு, குடும் ம், பைசிய நலன்,
உணவு, துணி, பிரச்சினைனய தீர்த்து, சிக்கல், வழக்கு
பிரச்சினைனயத் தீர்க்க, ர ாருட்கள், மாம் ழம், துருப்பு
அனுப் , னட, ப ாலீஸ், கடிைம், ணம், பிரச்சனையில்
உணர்வைற்கும் விற்க, சந்பைகம், யம், ஆ த்து, பமபல,
சந்பைகம், அழுகல், வலுவாை, இனிப்பு, ஆ த்து ஊகம்,
அச்சுறுத்ைல், எதிர்காலத்தில், ைனி வட்டம், குடும் ம், நாடு,
முக்பகாணம், கலனவனய, ரகட்ட குலுக்கி வாசனை நன்றாக,
ஒழுங்காக, எதிர்கால வடிவனமக்க, வாழ்க்னக, ர ன்சில்,

கருவி கூர்னமப் டுத்துங்கள், அனற, உணவு, துக்கம் மற்றும்
சந்பைாஷத்னை கிர்ந்து ரகாள்ை,
என்னை ஸ்டன், நாம், அனைத்து விமர்சகபரா, மக்கள்,
திருமணம் வித்திரமாக்கு என்னை அதிர்ச்சி, அவனர,
அனைத்து, அனைத்து அனமதிப் டுத்துவைற்கு கண்ணாடி
ரநாறுக்கும், வீட்னட ர ாருட்கள் மாற்ற, வீடு, விஷயங்கள்,
வாழ்க்னக, நம்பிக்னக சிைறும் , பைசிய ரகாடி, தியாகி, ஜவான்
மரியானை ரசய்ய பவண்டும், வன்முனற, கலவரம், பைனவ,
நினல, கனலத்ைல், ணம் நீடிப் ைற்கும், னகவிட்டால், மனல,
மனல, உயர், கீபழ, மூனை, இையம் ஸ்பகன், அவனைத் திட்ட
எங்களுக்கு அைவிட னட, ஒப் ந்ைம், பவண்டும், இறுக்கமாக
நட்டு திருகு, ைாவரங்கள், எல்லா எதிராக, னைரியமாக உயிர்
வாழ, ரவற்றி, ரவற்றி, கடிை ப ாராடி நன்றாக வைர்ந்து
பவண்டும், இந்ை பிரச்சினை குறித்து இந்ை அம்சத்தில், அது
வலியுறுத்ை ரகாஞ்சம் , காற்று, நீர் ஊற
டி
பிரச்சனை, வன்முனற, கும் ல், கலவரம், யங்கரவாை
சமாளிக்க, வட்டி எடுக்க, கட்டணம், வாய்ப்பு, வாய்ப்பு,,
கடுனமயாை, இராஜைந்திர முனறயில் நட்பு, ைந்திரமாக,
சத்ைமாக, ஆைாரம், கடிைம், முத்தினர உனடக்க, ைண்ணீர்
ரமதுவாக ைட்டி ப ச, வைங்களில், திறனமயில், எதிரி, எதிரி
நினலனய குறினவத்து, ஆங்கிலம் கற்றுவர்க்கம், உள்ை,
நன்றாக, இராஜிநாமானவ, என்னை, அவனர, மக்கள், அவனர
பசாதிக்க யமுறுத்ை, இரத்ை மாதிரி என் ர ாறுனமனய,
அவருக்கு நன்றி என்னை சிந்திக்க, நன்றாக, சாைகமாக
எதிர்மனறயாக, சரியாக, ையவுரசய்து, சுமூகமாக என்னை thril
அரமரிக்க, மாணவர்கள், அன்ப ாடு, ரமன்னமயாகவும்
என்னை ரைாட, ந்து, நீர் தூக்கி, பமாசமாை வினைவுகனை,

எங்களுக்கு அவனர என்னை மிரட்ட , எங்களுக்கு, சிறுவர்கள்,
இராணுவத்திற்கு யிற்சி, சக்தி ரிமாற்றத்திற்கு, வீட்டில்
அத்துமீறி நுனழகிறார்கள் பவண்டும், யம் நடுக்கம், மனல
treck, காற்று மூலம், ஒளி பவகத்தில், பவகமாக யணிக்க,
அரமரிக்க நட்பு, அம்மாநிலத்னை, நன்கு treate, நாட்டிற்கு
மீண்டும் மீண்டும், மீண்டும் முயற்சிக்க, உங்கள் சிறந்ை முயற்சி
ரசய்ய, நண் ர் நம் , உண்னமயில், ரவற்றிகரமாக,
ஆர்
பநரம் மனறந்ை, புத்ைகம் டிக்க, கடுனமயாக வன்முனறயில்
அனமதியாக, தீவிரமாக ரசயலாற்ற பவண்டும், அங்கு,
வீட்டிற்கு வர, வீட்டில் ைாக்குவார் ரசய்ய, பிரச்சினை,
பிரச்சினை உயர்த்ை, வீட்டில் பசாைனையிட, / கூலி ப ார்,
பமாைல் பகா க் , கவினை, நாவல், வனக V, ணம் ர ற,
புத்ைகம், உள்ைன்ப ாடு, அக்கனறயுடன், விருந்திைர், அவனர,
திருடன், குற்றவாளி ாடல் திவு ரசய்ய, சான்றிைழ், என்
ர யர் விருனை ரிந்துனரக்க, என்னை அனடயாைம் காண
ப ச்சு, குரல் ர ாருட்டு, மறுக்கும் ப ார், வன்முனற,
யங்கரவாை, ைவிர்க்குமாறு,, ஒளி பிரதி லிக்கும் அவரது
வழக்கு, பநாயாளி, ார்க்கவும், ரமதுவாக, மிக வினரவாக
குனறக்க, பினழ, ைவனற திருத்திக் ரகாள்வைற்காை, நன்றாக,
வினரவாகவும் மீட்க அவனர, அவரது ர யர், வழக்கு திவு
ரசய்து ைவறுக்கு வருத்ைப் ட பவண்டும், அவனர, அவரது
பவனல, மனு, ஒழுங்கு, ஒப் ந்ைம், பவண்டுபகாள்,
விண்ணப் த்னை நிராகரிக்க, வலினம, மின்சாரம், அழகு, வீரியம்
மீண்டும், குற்றச்சாட்டுகனை மறுப் ைற்கு விடுைனல
ரசய்வைற்கு இயற்னக, நீர், காற்று, உணவு, மீது, அவர் மீது
ரிபல, நன்றாக ையவு ரசய்து ஓய்ரவடுக்க னகதி, ைண்ணீர்,
ணம், சிக்கல், வலி இருந்து, இல், அங்பக உண்னமயும்,
அனமதியாக இருக்கும், எைக்கு இருப் ைற்காக, ரகாடுக்க வீடு,

காடு,, ைன் சிறந்ை பசனவ, சிறந்ை ரசயல்களுக்காக,
யங்கரவாைத்னை னகவிட்டு, ஆர்வமூட்டும், முயற்சி புதுப்பிக்க,
உைவி, சிறந்ை பசனவ வழங்க, huddles, ைனடகள், கல் நீக்க,
பநரம் அவனர எைக்கு ஞா கப் டுத்ை, அவனர நினைவில்
வன்முனற, புனகத்ைல்,, மக்கள், நாடு, மாணவர்கள்
பிரதிநிதித்துவம் ைவறு, அது, பகள்வி தில், னழய ஒன்று,
அவனர, மீண்டும் மீண்டும் திலாக, சுழற்சி, வீட்னட திருத்ை,
பகாவில், வீட்னட புைரனமப் ைற்காக எைக்கு அவனர, உைவி,
நிவாரணம், ணம், ைாழ்னமயுடன் பவண்டியது பகாரிக்னக,
ணம், புத்ைகம், ஆயுைங்கள், அவசரமாக, ME, US, விருந்திைர்,
பவண்டும், நகரில், வீட்டில் வசிக்கின்றைர் பிரச்சனை, சிக்கனல
தீர்க்க சீற்றத்னை மூப் ர், விருப் , ாரம் ரியம், நில
சட்டம், கடனம ரைாடரும், ஓட்டுநர், இந்ை இயக்கம்,
சமாைாைம், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, அனமப்பு, நீர்
வழங்கல் மீட்க நுனழவு கட்டுப் டுத்ை வழி, வசதியாக, பநரம்,
நல்ல தில் அனமதியாை முனறயில் ஓய்வு மதிக்கவும் , பவனல,
சக்தி, ர ருனம, ஆய்வு ரசய்ய, உண்னம, உண்னம reveale
பவண்டும், னட, ஒப் ந்ைம் மறு சீரனமக்க, பநரம், த்திரமாக
வீடு திரும் , பவனல, பசனவ இருந்து, இன்னைக்கு ஓய்வு, எதிரி
திலடி ரகாடுக்க அது ைக்க னவத்துக் ரகாள்ை பவண்டும்
ஒழுங்கு, நினல, எைக்கு ரவகுமதி அளிக்கும் ர ாருட்டு,
அவனர, ைண்டனை, வாழ்க்னக நீண்ட பசனவ, ர ரிய பவனல,
பைசிய என் பசனவ, உயினர ணயம் னவக்க உறவுகனை,
ஒப் ந்ைம் நீங்கள் திரும் ப் ர ற, ர ருனம புதுப்பிக்க, குறி,
ஒழுங்கு மறுஆய்வு ரசய்ய, நாட்டின் ஆட்சி, எதிர்கால,
வாழ்க்னகனய அழிக்க, மக்கபை, நாம்,
பி
, வீட்டில், கைவு, கனல வண்ணம் வாகை நிறுத்ை, மன்னிக்கவும்,
நன்கு பசாைனை அனுப் பைர்ைலில், வினையாட்டில், நன்கு

ங்பகற்க, நகரம், வாழ்க்னக முடக்கி னவப் ைற்கு, இறுக்கமாக
உணவு, ர ாருள், எடுத்துனவக்க, பைர்வில், மாணவர்கள், கனை,
உண்னமயில், இந்ை சம் வம் உணர முடியாமல், நன்கு ஆழமாக,
அது ஒரு, ரமதுவாக, சுவர் ஊடுருவி, பநரம், வீட்டுக்
வாடனகயாக, ணம், கட்டணம், ள்ளி கட்டணம் ரசலுத்ை,
கனலஞர்கள் ஆைரி, performe ரசய்ய நன்றாக, வன்முனற,
யங்கரவாை நினலத்ை, அவனர சம்மதிக்க னவக்க, மக்கள்,
வாக்காைர்கள் மாணவர்கள், திட்டமிட, இனடநீக்கத்தில், அைன்
சரியாை இடத்தில், ஆர்டனர, வீட்டில், இடம், குதியில்
ஸ்பகார்ப ார்டு நன்றாக, அனமதியாக ஆய்வு னகக்ரகாள்ை
நன்றாக, ஒழுங்காக, முன்கூட்டிபய, புத்திசாலித்ைைமாக,
எதிர்காலத்தில், வைர்ச்சி, கால் ந்து, கிரிக்ரகட், றித்து,
எங்களுக்கு ையவு ரசய்து, என்னை, அவனர, விருந்திைர்,
ரகால்ல ப்லாட் பவண்டும், நீதி, சமாைாைம், சுைந்திரம்,,
ரகானல குற்றத்னை வகித்ைது பூ, ழம், கடிைம், நாட்டின்
ாதுகாப்பு அச்சுறுத்ைல் நினறநினலயுடன் பவண்டும்,
வளிமண்டலம், காற்று, நீர் மாசு டுத்ை, Dimond, ைனர, கல்
ரமருகூட்டி, சானல வாகைம் மீது, ஓடிக்ரகாண்டிருக்கின்றை,
ரசல்வத்னைச் சுரண்டும், ஒழுங்கு இக்கூட்டம், வருனக, ரீட்னச,
ரசயல் ாடு ைள்ளினவக்க பவண்டும், மக்கள், ர ண்கள்,
அவனர புகழ அதிகாரம், ஆசிரியர், நல்ல பவனல, கடவுள்
ரஜபிக்க ஆர்வத்துடன் அனமதி, நல்ல ஆபராக்கியம், நீதி,
கணித்து எதிர்கால, மைம் பிரசங்கிக்கவும், இந்ைப் புயல்,
வானினல, உண்னம, பையினல, மீன் விரும்பிைால், மருத்துவம்
ரிந்துனரப் ார், உணவு ாதுகாக்க, ழம், நினைவுச்
சின்ைங்கள், கூட்டம், அமர்வு ைனலனம, கடுனமயாக
அழுத்ைவும், எங்களுக்கு, நடவடிக்னக, உடைடி நடவடிக்னக,
ஒப்புைல் ஒப் ந்ைம், ணம், கடன், ஆ த்து, வி த்து, சண்னட,
சிரமம், யம் ஆட் டுத்திக் ரகாள்ை, ர ாய் ரசால்ல பவண்டிய

நடிக்க பவண்டும், ர ாருைாைாரம், ரைாழில்
ைனியார்மயமாக்கும் முயற்சி காகிை, புத்ைகம், வருனக
toprioritise, கடன், நிவாரணம், அச்சிட தீ, காயம், அவனர
ைடுக்க வழக்கு, இந்ை சம் வம் குறித்தும், ரைாடர ரமதுவாக,
எச்சரிக்னகயுடன், மிக வினரவாக புறப் ட்ட, யன் ாடு,
கட்டணம், வழக்கு ரசயல் டுத்ை, ஒழுங்கு, இந்ை அவசரச்
சட்டம், உண்னமனய பிரகடைம் ரசய்வைற்காக ர ாருட்கள்,
புத்ைகங்கள், கார், கணினி, அரிசி உற் த்தி ரசய்ய ரகாள்முைல்
ரசய்து, வினரவாகவும், பவகமாக, அறிவியல், கல்வி, நல்ல
எதிர்காலம், நல்ல முடினவ உறுதி ரகாடுப் ைாக, ரமல்ல
முன்பைறும், வணிக, தினரப் டத்னை முன்ரைடுத்துச் ரசல்ல,
அனமதி, கடத்ைப் ட, திட்டம், ரசலவு
முன்னினலப் டுத்துவனை, ஒழுங்கு, ஆட்சி, சட்டம், ைைது
கருத்துக்கனை அறிவிக்க , காைல், வன்முனற, மைம், உண்னம,
திருமண ஏற் ாடும் வனர, ஒப் ந்ைத்னை, கார் கடன், பைசிய,
நாடு, வாழ்க்னக, மக்கள், ரசாத்து ாதுகாக்க, வாய்ப்பு,
ைங்குமிடம், உைவி வழங்க, ைவறு, உண்னம, ர ாய், சரியாை
நிரூபிக்க, உைவி, உைவி, ஆயுைங்கள், ணம், ர ாருள், வழக்கு
/ சம் வம் குறித்ை வி ரங்கள், எங்களுக்கு, எைக்கு,
மாணவர்கள், பமல், புத்ைகம், கட்டுனர ரவளியிட ைண்டிக்க,
காகிை குத்துபவன், னட ரகாண்டு, கைனவ இழுக்க, மக்கள்
தூண்டும் திருடன், குற்றவாளி கல்வி ரைாடர, நீர், காற்று,
பகாவில், உடல் சுத்திகரிக்கப் ட்ட, வழக்கு, நிச்சயமாக,
உண்னமயில், தீவிரமாக, அனமதியாக, மைதில் புதிர்,
பிரச்சனையில், வரினசயில், சரியாை இடத்தில் என்னை னவத்து,
பக
பைர்வில் ைகுதி, திறன் பசாைனையில் காரணம் இல்லாமல்,
எப்ப ாதும் சண்னடயிட்டு, பைனவயில்லாமல், அவரது ைாகம்,
உண்னம, அனமதி, மகிழ்ச்சி பைடி, சினிமாவிற்கு அனழத்துச்

ரவளிபயற, முயற்சி, வழங்கல் உயிர்ப்பிக்கும், ஒழுங்கு, தீர்ப்பு
உனடக்கப் ைணிக்க, வீட்டில், புனகத்ைல், ரைாழில், அதிகாரம்,
உறுப்பிைர்கள், மாணவர்கள் விசாரிக்கும் ைன் வார்த்னைகள்,
வரி, புகழ்ர ற்ற வார்த்னைகள், வரி பமற்பகாள் காட்டிைால்,
எம்
ப ாட்டல், ரசயல் ாடு, வணிக, ள்ளி, நன்றாக,
ரவற்றிகரமாக, உண்னம ரவளிப் ட, காட்சிகள், கனை
னகயாை, னைரியமாக, பவகமாக அணிவகுத்து நிர்வகிக்க, பின்,
எல்னல அவுட், விண்ரவளி நினலயம் நாயகன், அவரது புகழ்,
மதிப்பு, ர யர் ஊறு ரசய்ய, னைரியமாக, சரியாக, நிலம்,
குதியில் குறிக்க, நன்றாக ர ாருத்ை அது, படப் மூலம், சரியாக
அைவிட அவனர சந்தித்து, புலி, இைன் வினைவாக,
யமில்லாமல், உபலாக உருக, கூடு மற்றும் கலந்து, அ ாயத்னை
குனறக்க, பசைம், திட்டம், ME, US,மக்கள், மின் வழக்கு,
இயந்திர mishandl சான்றிைழ் மிஸ் மாணவர்கள், மக்கள்,
ரகட்ட வழி ரசய்ய ைவறாக நடக்க, அவனர, என்னை
ைவறாகப், அவனர, துக்கம், வலி, பிரச்சனையில் ஆயத்ைமாை
சக்தி, ணம், துஷ்பிரபயாகம் சிக்கல், துன் ம், துன் ம், னட,
இராணுவம், வைங்கள், ணம் திரட்டுவைற்கு, மிக பவகமாக,
ரமதுவாக, இந்ை பவகமாக நகர்த்ை, பவனல, மாணவர்கள்,
வாக்காைர்கள், மக்கள், உறுப்பிைர்கள், திட்டம், எளிைாக, மிக
பவகமாக அவனர ஊக்குவிக்க இங்பக மற்றும் அங்பக இையம்
மற்றும் மைதில்,
என்
உடைடியாக பைனவ, விமாைம், கப் ல், விண்கலம் ரசல்லவும்,
பவறு ாடுகள், காட்சிகள், இனடரவளி, கனை, சம் வம்,
கவினை, வழக்கு, உண்னமகனை ரசால்ல, அவனர, ைவறு,
குற்றவாளி நக, திருடன், குற்றவாளி பிடிக்க அவசரமாக, அது,

மருந்து, உணவு, ஆயுைங்கள், ணம், ைங்குமிடம், பவண்டும்,
நினலனமனய சீராக்க சமாைாைம், ஒப் ந்ைம், ப ச்சு,
ப ச்சுவார்த்னை நடத்ை, குடும் ம், சுய, பைசிய நலனை கடனம,
பவனல, அணுகுமுனற, ழுது, எதிர்காலத்தில், அவரது
புறக்கணிக்க வர கவனிக்க, பசர, சரணனடந்ை,
குதி இரண்டாம்
ாடுவது வார்த்னைகள் 'to' குதி = II என்றும்
எப்ப ாதும் எளிதில் நினைவில்
உைாரணமாக: இனினமயாக சிரிக்க, அழகாக,
எழுை இனினமயாக சிரிக்க எை டித்து, அழகாக
சிரிக்க,
எல்
ரைாழிலாைர் கடிைமாக, நாள் மற்றும் இரவு, வட்டி,
உண்னம இல்லாமல் ரசய்ய, பைதி னககழுவ சினறயில்,
சினற, வாட, த்திரமாக சுமூகமாக, காலம் விமாைம்
ைனரயிறக்கும் உபலாகத்னை காகிைம், சான்றிைழ்,
மரணம், புறப் டும் புலம்புவது எளிைாக அறிய, இைன்
வினைவாக, மக்கள், மாணவர்கள், பைசிய, உறுப்பிைர்
வழிவகுக்கும் பகள்வி ைாள் கசிந்துவிட்டால், ப ார்,
ைாக்குைல், ராக்ரகட், விண்ரவளி னகவினை நடத்ை
பவண்டும், ரவற்றி,
ரவற்றி ாராட்டுகிபறன், நீண்டகனடசியாக, ஆங்கிலம்,
ரவளிநாட்டு ரமாழி, ாடம்,நினறய, னகதி விடுைனல
ரசய்ய, வீட்டில், கிராமத்தில், சானல ரவளிச்சத்துக்கு,
நீதிமன்றத்தில் ர ாய், ைனரயில், ைைம், குதியில்
நினல நன்றாக ரைாடர்பு அதிகாரியாகவும் ரசய்ய,
வீடு, நாட்னட விட்டு ரவளிபயற பவண்டும், நிலம்,

ரசாத்துகுத்ைனகக்கு விடபவா , பூங்கா,எங்களுக்கு,
அவனர, மாணவர்கள், மக்கள், ைாய்நாடு, வாரைாலி,
மீன், நடைம், நீச்சல்,இனிப்பு, சானல, வழக்கு, ஆற்றின்
இனணப்பு, அதிகாரத்தில், விருப் ம், வழங்கல்,
இயக்கத்னைகட்டுப் டுத்ை, பவண்டும், இயல்பு
எைக்கு பிடிக்கும் வினல, ர யர்கள், ர ாருட்கள்,
வீட்டு ர ாருட்கள், கட்டுனரகள், பநாய்த்ைாக்குைல்
ர ாருட்கனை, கவைமாக பகட்க,
வாரைாலி,இனச, புகார், ைாக்கல் எஃப்.ஐ.ஆர்
பவண்டும், கைனவ, பமாட்டார் னசக்கிள் பூட்ட, டிரக்,
வாகைம், நிலக்கரி ஏற்ற ட்டியலிட சில, அழகாை,
ஸ்மார்ட், காட்டு, அனமதியாக, சாந்ைமாை, இனிப்பு,
நரம்பு, தீவிர ரவளிறி வலி மிகுந்ை, கவித்துவமாை,
தீவிரமாக, penetratingly, ைந்திரமாக, ஒரு புலி
ப ால ர ராயினை, ஹீபரா, ப ான்ற, வன்முனற,
ைட்டமாை, உைவி, னக ார்க்க உைவி, உைவிக்கும்,
நிவாரணம், அச்சமற்ற, அறிவாளி, யங்கரமாை,
மர்மமாை, விசித்திரமாை, ரமன்னமயாக, அன்ப ாடு,
இனினமயாக, அக்கனறயுடன், ரிவுணர்வுடன்,
னைரியமாக, ஆபராக்கியமாை, வாைம், கடல், என்னை,
அற்புைமாை, காைல், கிைாசிக், அற்புைமாை,
பநர்த்தியாை, கனல,அழகாை,
ை ைப் ாைது,தினகப்பூட்டும், அருட், மிைப்பு,
ரவற்றி, கல்லனற, வருத்ைம், நம்பிக்னக,
அவநம்பிக்னக, மிகவும் அழகாை, மிகவும் அழகாக,
இந்திரிய, துறவி ப ால,வலுவாை, வங்கி ரகாள்னை
பவண்டும், பகா த்னை, நம்பிக்னக, விசுவாசம்,
நம்பிக்னக இழக்க, அலுவலக மக்கள், நம்பிக்னக,
ப ார், ணம், வீடு, வாழ்க்னக மற்றும் ரசாத்து

இழக்க, பநசிக்கிபறன் அம்மா, ைந்னை, என்னை,
எங்களுக்கு ைாய்நாட்டில், நாடு, மலர், இயற்னக,
வீட்டில், இனிப்பு, முழு மைதுடன், உண்னமயிபலபய
உண்னமயுள்ை, ரமன்னமயாக, கவைத்துடன்,
பக
அவனர ரைரியும், கைனவ ைட்டுங்கள், சிறுவன்
கடத்ைல் என் து, கால் ந்னை உனைக்க, உண்னம,
உண்னம, முந்னைய, பின்ைர், முன், ஒன்றுமில்னல,
எல்லாம்,
ஓ
ர ாருட்டு, கட்டனை, சட்டம், ர ரியவர்கள், அது
ர ாருள் கீழ்ப் டிய, ரைால்னல ைவறாை
குற்றச்சாட்னட, நினலனம கண்காணிக்க, அவனர
நிர்ப் ந்திக்கின்றது, மக்கள், நிலம், வாைம்,
விண்ரவளி, வானினல, இயக்கம், ரசயல் ாடு,
நுனழவு, இயக்கம், ைனட, எதிரி, இராணுவம், அனுமதி
ர ற,, மலர், பிரார்த்ைனை வழங்க, ர ாது இடத்தில்,
குழு நாள் ரவளிச்சத்தில், நாள் ரவளிச்சத்தில், இரவு,
நாள் occure, இடத்தில், வீட்டில், நிலம்,
பிரபைசத்தில், இடத்னை ஆக்கிரமிக்க, கடக்க
இருக்னக, நிவாரணம், உைவி, ஒவ்ரவாரு
விஷயம், ைான், ரடண்டர், ரசயல் ட விஐபி,
அனைத்து க்காை, ரமதுவாக, இந்ை எச்சரிக்னகயுடன்,
பூட்டு, வாசல், இரகசிய, உண்னமயில், உண்னம,
கவைமாக, ஜன்ைல் கைனவ திறக்க, லாரி, ர ாருட்கள்
ர ாருட்கனை இறக்க கவைமாக, நன்கு, இயந்திரம்,
இயந்திரம்,எைக்குப், எங்கனை, மாணவர்கள், மக்கள்,
இைன் வினைவாக பமம் டுத்ை, ஒழுங்கிற்கு சுற்று

கடிகாரம், சந்திரன், பூமி, விண்ரவளி ஓடங்கள்,
ரசயற்னகக்பகாள் வட்டப் ானையில் சுற்றி
வருகின்றை என்று கடுனமயாை, பநராக
ைாழ்னமயுடன், ரமதுவாக எதிர்க்க பவனல, ணி,
கடனம, அது, எடுத்து, ரகாண்டு வர, ரசல்ல
திட்டம், திட்டம்,
ரசயல் ாடுபகாடிட்டுக் காட்ட, கூட்டம், ரசயல் ாடு,
ரீட்னச ஏற் ாடுரசய்ய நடவடிக்னக மீது சிரமம், வலி,
துன் ம், துயரம், சிக்கல், ைனடயாக, பைால்வினய,
ஆ த்து, எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் வர, நகரம், வீடு,
இடத்தில் கூட்டம் பூங்கா, பமல் மற்றும்
பமல் அனை ார்க்க, நீர், ரவள்ை நீர், ால், எரிமனல,
ஆற்னறயும்ஒலித்பைாடச், ைவறு, உண்னமயில், மீது
அதிகாரம் எதிரி அரமரிக்க, எங்கள் வாகைம், நுனழவு
ைனட விதிக்கவும், அவனுக்காக அரசு தூக்கி, நுனழய,
அதிகாரத்தில் இருந்து,
பஜ
வாைத்தில் இருந்து, விமாைத்தில் இருந்து, தீ, கடந்ை,
முைல் குதிக்க, ரவற்றியில் jubilate, பநரம், ஐக்கிய
அரமரிக்க நாள் கடனம, இராணுவம், பசர, வட்டி,
ாதுகாப்பு, ர ாதுமக்கள் ாதுகாப்பு ாதிக்க,
னைரியமாக, நியாயப் டுத்ை நடவடிக்னக, ஒழுங்கு,
ஒருவருக்ரகாருவர், மகிழ்ச்சியும் பசாகமும் னவ,
ஜி
ஆசிரியர் மானல, ைனரயில், சக்தி, நினல, வலினம
ர ற, ைனலவர், கடவுள், மணமகள், விருந்திைர்கள்,

சக்தி மின்சாரத்னை உருவாக்க, ணம் ர ற, உண்னம,
ரிசளித்ைார் ைங்கம், மாடு, கார்,
ரசாத்து, வாழ்க்னக, உயர்ந்ை, தியாகத்னை,
ஒழுங்கு, கட்டனை, வாய்ப்பு, எச்சரிக்னக,
ஆபலாசனை, நம்பிக்னக, உைவி, உைவி, நிவாரணம்,
சந்பைாஷம், வலி, சிக்கல், துக்கம், ரவற்றி, ரவற்றி,
இலக்கு, இன் ம், ஆற்றல், நீர், ால், துணி ரகாடுக்க
உணவு, ைங்குமிடம், மருந்து, ஆயுைம்
ரவடிர ாருட்கள், தீர்ப்பு, கருத்து, ரவகுமதி, விருது,
ைண்டனை, மரண ைண்டனை, விவரங்கள், ட்டியலில்,
ர யர்கள், தில், திலளிக்க
நாட்டின், பைசிய, மக்கள், ரவற்றி, ரவற்றி,
ரவற்றி, மரணம், தியாகி, தியாகம், உன்ைை காரணம்,
உன்ைை ரசயனல, உன்ைை ரசயல், எங்கள் ள்ளி,
கல்லூரி, கவிஞர், கனலஞர், சுைந்திர ப ாராட்ட வீரர்
மகினமப் டுத்தும், ரமதுவாக ரசல்ல, நடந்ைது
சரியாை தினசயில், ரமதுவாை பவகத்தில் உள்ை,
ள்ளி, வினரவாகவும் ப ாய், கல்லூரி, சினிமா, ப ார்,
சர்ச், காடு, ைனரயில், ைனரயில் வினையாட,
ரகாண்டாட, மகிழ்ச்சியுடன், துரதிர்ஷ்டவசமாக,
விட்டு, சரியாை பநரத்தில், சுழற்சி, ஸ், கார்,
, அனமதி, ப ரின் ம், மகிழ்ச்சி, காைல்
ர ருனம டுத்திய உண்னமனய புரிந்து ரகாள்ை,
உண்னமயில், சரியாக, அனடய அவனர அன்புடன்
அன்புடன் ைனலவர், அனமச்சர், ஆசிரியர், விருந்திைர்,
ஒருவருக்ரகாருவர், மக்கள், மாணவர்கள், வாழ்த்ை,
எங்கள் நாட்டின் ஆட்சி நிலம், சக்தி, வாய்ப்பு, பிடியில்
இறுக்கமாக, உறுதியாக, கருவி, பைசிய நலன்

ாதுகாக்க, ஆபராக்கியமாை, நன்கு வைர, நாடு,
எல்னல, பின், நாள் மற்றும் இரவு ாதுகாப்பு, சுற்று
கடிகாரம், அனைத்து வானினல,
வழிகாட்டும் மாணவர்கள், மக்கள், குழந்னைகள்,
ஒழுங்காக, துப் ாக்கி கீபழ, காலியாக கட்டத்தில்,
அவனர,
எச்
உறவு, வட்டி இனடயூறு, கவைமாக னகயாை,
ரவற்றிகரமாக, ஒழுங்காக, என்ை நடக்க இன்று,
பநற்று, முன்பு, முன்பு, தீங்கு மக்கள், மாணவர்கள்,
குழந்னை, நாம், ஒரு ர ரிய வழியில் நம் வட்டி, உறவு,
சக்தினய, மின்சாரம் , புலி முற்றுனகயிடும், யிர்
அறுவனட ரசய்ய,
கூட்டத்தில் ைனலனம, விசாரனண, குழு
உறுப்பிைர்கள், குழு அதிகாரிகள், பிரதிநிதிகள், குழு,
மக்கள், ஒலி, கம்பி, இரும்பு ரவப் த்னை, ஒலி,
சண்னட, இனச, பரடிபயா, வாைம், மனு, மக்கள்,
பிரச்சனை உறுமும் பகட்க ைண்ணீர், ால், வாைம்,
ப ச்சு,
ஏனழ,, ணம், புத்ைகம் உைவ, ைாராைமாக,
ையவுரசய்து, கனிவுடன் ர ரிய அச்சுறுத்ைனல,
ஆ த்து, ரவள்ைத்ைால் ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு,
சூறாவளியால் ாதிக்கப் ட்ட, தீ
ாதிக்கப் ட்டவர்கள், முகத்தில், உயினரபய ணயம்,
அனைத்து ரசலவில், ஒரு உடன் ாட்னட அனடய
பைனவப் டும் பநரத்தில், பநர்னமயாக,

புன்முறுவலுடன், எல்லா எதிராக, ஒரு விபராை
சூழ்நினலயில், ர ரிதும்,
பைசிய ரகாடி, உண்னம ர ரால்ட், ரசல்ல
ையங்க, எடுத்து, ரகாண்டு வர, பவனல ரசய்ய,
அவரது ணி முன்னினலப் டுத்ை, வானூர்திப்
கடத்துவைற்குத், உண்னம, உண்னம, சுழற்சி, புத்ைகம்
மனறக்க, முக்கியமாை வரிகனை, ரசய்தி, பைசியக்
ரகாடினய ஏற்றி இைற்கு ரவற்றி நம்பிக்னகனய,
இறுக்கமாக, உறுதியாக, ைனரயில், உண்னம நடத்ை,
ரவற்றி, தீர்ப்பு, நம்பிக்னக, நல்ல முடிவு, உைவி,
கண்ணுக்கு உைவி எதிராக, சிறந்ை, எங்கனை
அவமாைப் டுத்துவனை, மக்கள்,
எஃப்
டம், நிறம், அழகு மங்க, நுனழவு, வருனக
எளிைாக்கும், என்னை வசீகரித்ைை, எங்கனை,
எைக்குப் favoure, அவனர, மாணவர்கள், ர ாருட்டு,
முடிவு, மரணம் யந்து மக்கள், என்னை, அவனர,
ப ய், எதிரி, இறுக்கமாக, அவனர felicitate,
என்னிடம், ரவற்று இனடரவளி,, உண்னம, உண்னம,
ந்து கண்டுபிடிக்க, திட்டம், திட்டம், நிகழ்ச்சி, இறுதி
வடிவம் ரகாடுக்கும் திட்டத்னை முடிக்க நிரப் ,
வழக்கு திவு ரசய்ய, tofit ணி குழந்னை உணவளிக்க
சரியாக, என்னை, எங்கனை, திருடன், ப ாலீஸ்,
என்னை கட்டாயப் டுத்துகின்றைர், புள்ளி, ஒளி, அது,
அவனர பின் ற்ற focuse ரசய்ய, கிராம ரவள்ைம்,
டகு, கப் ல் மிைக்க, புனகப் டம், ர ாறுப்ன
சரிரசய்ய மரணம், பவனல, ரசய்ய

என்னை மறப் து உறவு, னட ஏற் டுத்திக்ரகாள்ைவும்,
எதிர்கால, எதிர்கால வாய்ப்புக்கள், ரவற்றி, ஆ த்து,
சிரமம் முன்கூட்டி, ள்ளி, கனை, நீங்கள், அனைத்து,
என்னை மன்னித்து, நம்னம, மாணவர்கள்,
அரணனமத்துக் நகரம், குதி, எல்னல உறவு, னட,
நட்பு ஊக்குவிப் ைாக, அது, ரவற்றி, ரவற்றி, இைன்
வினைவாக, இந்ை வழக்கில், அவனர குற்றப் த்திரினக
ஆராயபவ கண்டுபிடிக்க ைவறாக பவண்டுரமன்பற,
மீன், காய்கறி நிறுத்ைப் டலாம், னகதிகள், கிளிகள்
விடுவிக்க, ழம், உண்னமயில், விவரம் அளிக்க
பவண்டும், அனமப்பு, யங்கரவாை நிதியளிக்குமாறு
வாக்குறுதி, கைவு, வார்த்னைகள் நினறபவற்ற,
ைற்றம், வன்முனற எரிர ாருைாக, யம், அவருக்கு
என்னை யமுறுத்ை.
மின்
ரசய்தி காகிை திருத்ை ைகவல் ரவளிப் டுத்துவைற்கு
உறுப்பிைர், ஜைாதி தி, அலுவலக உைவியாைர்
ரைரிவுரசய்ய ர ண்கள், நினற, மக்கள்
கல்வியூட்டுவனை, சர்க்கனர, இனிப்பு, ழங்கள், மீன்
சாப்பிட ணம், ர யர், புகழ், நல்ல ர யர், ரகட்ட
ர யர், சம் ாதிக்க , உண்னம, உண்னம, எதிரி,
எதிரியா, எதிர்ப் ாைர் அகற்ற, அனைத்து எதிர்த்ை,
முற்றிலும், என்னை ைப்பி ரசல், அவனர, எங்களுக்கு,
னகதிகள், மக்கள், என்னை ைர்மசங்கடத்தில் விடுைனல,
அவனர, எங்களுக்கு, விருந்திைர், விஐபி, அவரது
ைழுவிக்ரகாள்ை , விருந்திைர், அம்மாநிலத்னை,
அன்ப ாடு, அனைத்து அவரது இையம், புத்ை மைம்,
அது வலியுறுத்ை, சிக்கல், புள்ளி, நியமிக்க மக்கள்,
மாணவர்கள், ஆனலயில், ர ண்கள், நாட்டின், பைசிய

பமம் டுத்ை, உைவும், என்னிடம் ரசயலாற்றுவைற்காை
வடிவம், வனரவு, சான்றிைழ் நகல், ஆவணம், கடிைம்
அனட, அவனர ஊக்குவிக்க, என்னிடம், எங்களுக்கு,
மக்கள், மாணவர்கள், குழந்னைகள், ர ண்கள், நிலம்,
காடு, சக்தி உட்புக நன்கு முடிவுக்கு, னக, னகனம,
வன்முனற, யங்கரவாை, திட்டம், கூட்டம், அமர்வு,
ரவற்றி முயற்சி உயிர், புலி, காட்டு விலங்குகள்,
ஆ த்தில், சிறந்ை, அனைத்து,யுத்ைத்தில் ஈடு ட,
ஒழுங்கு, ஊரடங்கு
உத்ைரவு, சட்டத்னை,ரசயல் டுத்ைல், பூச்சு
இணங்க,வன்முனற முடிக்க , சண்னட, இரவும் கலும்,
சக்தி, கட்டணம், ரசலவு, வினல அதிகரிக்க, அழனக
அனு விக்க, இயற்னக, நடைம், தினரப் டம்,
கலாச்சாரம் வைப் டுத்ை, அனு வம், நாடுகள்,
நாகரிகம், எல்னல நுனழய, ஆழமாக, மகிழ்ச்சி, துக்கம்
உணர, வீட்டில், த்திரமாக யமில்லாமல்,
ரவற்றிர ற பவண்டும், ரவற்றி, ாதுகாப்பு,
ாதுகாப்பு, மின்சாரம், நிவாரணம், ஏற் ாடு, அவனர
ஒப் னடப் ைற்காக, ணி, பவனல, ர ாறுப்பு,
சம் வம் கற் னைச் ரசய்து, ஆ த்து, அது, மரணம்,
வறுனமனய இல்லாரைாழிக்க, கல்வியறிவின்னம,
பநாய், வீடு, கட்டிடம் நிறுவுவைற்காை, எரிமனல,
வன்முனறகள் ரவடிக்கும் வன்முனறயில்,
ைற்றம், ப ார், சண்னட,விருந்திைர் காவலுக்குப்
வன்முனற, ரகட்ட ழக்கம், புனக, குடி, எறியவும்,
மரணம், ஆ த்து, எதிரி ைாக்குைலில் இருந்து
ைப்பிக்க விரிவாக்க ைக்க , விஐபி, அவனர, த்திரமாக
மக்கள் ரவளிபயற்றுவைற்கு, கவிஞர் அவனர
eulogise ரசய்ய, ரசலவு, ரசலவு, திட்டம், திட்டம்

மதிப்பிடுவைற்கு, 1966 ல், ஒழுங்கு, சட்டம்,
அதிகாரம், ள்ளி, கல்லூரி, ரைாழிற்சானல நிறுவ,
குனறந்ை வரி, ரவள்ை குதியில், கடல் கனரயில்,
toevaporate நீர், னகது ைவிர்க்கும் விைத்தில் நன்கு,
அவனர, பவட் ாைர்கள், பைாண்டு, ஒழுங்காக ஆய்வு
ரசய்ய, அவனர கண்டுபிடிக்கலாம், மறுரமாழி, சம
தில், உடைடியாக தில் தூண்ட, கால் அங்கிருந்து
ரவளிபயற்றுவைற்காக, தில் ைாளில், ரசயல்திறன்
மதிப்பீடு ரசய்ய குதியில், நிலம், எல்னல, அதிகாரம்,
கட்டுப் ாடு, அனைத்து பகாைத்தில், மகிழ்ச்சி, பகா ம்
மைதில் தூண்ட காட்சிகள், கருத்துக்கள், குறிப்புகள்,
புத்ைகங்கள், ாகங்கள், ரிமாறி, அறிவியல்,
அனைத்து துனறகளிலும் திறனமசாலியாக க்கு பமல்,
ஒதுக்கப் ட எைக்குப், அது அவருக்கு, ஐயா,
ைவறுக்கு, இந்ை பநரத்தில், ஆக்ஸிஜன் தீர்ந்து, சக்தி,
அதிகாரம், கட்டுப் ாடு உடற் யிற்சி ரசய்ய கட்டணம்,
கல்விக் கட்டணம், ள்ளி கட்டணம்,
எடுத்துக்காட்டாக விைங்கும், ஆர்டனர, மன்னிக்கவும்,
அனைத்து வைங்கள், என் ைவறுக்கு விடுவிக்கத் நாள்,
ரப் ர் நாள் விரிவாக்க, என்னை, எங்கனை,
மாணவர்கள், மக்கள், அங்கு உள்ைை
ர ாருட்டு,இயற்னகயில் மகிழ்வி
பவண்டும்(ஆபலாசனை) வற்புறுத்திைார்,நன்கு
ஓவியம் ரவளிப் டுத்ை, நன்கு மீட்பு எதிர் ார்ப் து,
நல்ல இைன் வினைவாக, நல்ல மனழ வீழ்ச்சி,
ணப் யிர்கள், சமாைாைமும், சுபீட்சமும்,
சந்பைாஷமாக திரும்பியதுடன், நீங்கள் மிகவும்,
இன்னும், அனை ரசயல் டுத்ைவும், எதுவும் அது
நினறபவற்ற, அனை அனடய, அது ரசய்ய,

விைக்க குளிர், ரவப் ம், னிப்ர ாழிவு, விண்ரவளி
யணம், உண்னம, ரைய்வீக, அனு விக்க, தில்
துரிைப் டுத்ை உண்னமயில், இந்ை சம் வம், நினல,
நடவடிக்னக, எல்லாம், சரியாக, விரிவாக, நன்றாக,
காரணம், சூழ்நினல, ர ண்கள் சுரண்டிக்ரகாள்ை ,
குழந்னை, வசதி, அரிசி, பகாதுனம, நிலக்கரி,
யங்கரவாை ஏற்றுமதி ரசய்ய, ரஸ் ர வட்டி New
Horizon, சாத்தியங்கள், வாய்ப்பு, குதி ஆராய
அவனர அம் லப் டுத்ை, என்னிடம், முகவர்,
உண்னமயில், உண்னம, ைவறாைைாகும்,
கவர்,நன்கு ரவளிப் டுத்ை, அழகாக ைாழ்னமயுடன்,
சரியாக, அற்புைமாய், வசதியாக, உண்னமயாை
விருப் த்னை, மிகுந்ை கவைத்துடனும்,
magnifiscently, ைன்னிச்னசயாக,
ரசய்ைபின், ளிச்ரசன்றும்,வாழ்த்துக்கள், குட், நல்ல
விருப் த்திற்கு னசனக, ப ச்சு, அனமதி, தீவிரத்னை,
என்னை வசீகரித்ைை, எங்கனை, அவனர, நன்கு
விைக்க , இப்ப ர் ட்ட, ரைளிவாக, ர ாருட்டு,
தீர்ப்பு, கனை, தீ அனணக்க, நன்றாக, முற்றிலும், சாறு
ர றுவைற்கு, உண்னம,
குதி-III,
ாடுவது வார்த்னைகள் 'to' குதி = III
எப்ப ாதும் எளிதில் நினைவில்
உைாரணமாக: இனினமயாக சிரிக்க,
அழகாக,
எழுை இனினமயாக சிரிக்க எை டித்து,
அழகாக சிரிக்க,

சி
சரியாக கணக்கிட, என்னை இழுக்கும்,
டகு வீழ்த்து அடுத்து இத்திட்டம்,
திட்டம், வருனக, ரடண்டர் ரத்து ரசய்ய,
வாக்களிப்பு, ஆைரவு, கூட்டம் பிரச்சாரம்
ரசய்ய, உைவி, என்னிடம் மீண்டும்
மீண்டும் அவனர அனழக்க, அவனர,
கவிஞர் , திருடன், குற்றவாளி னகப் ற்ற,
அரிசி, ழங்கள், அவனர திட்டித்தீர்த்துக்
ரசயல் டுத்ை, ாசத்துடன், உண்னமயில்,
எப்ப ாதும், நன்றாக ார்த்து, அவரது
ணி, பமாசமாை பவனல, சிக்கல்,
ைற்றம், சிரமம், அச்சம், வலி
ஏற் டுத்தும் , துன் ம், சந்பைாஷம்,
மரணம், துன் ங்கனையும், பிரச்சனை!
பிரச்சனை நினறய, நன்கு முன்கூட்டிபய,
பின் ற்ற,
நகர,நினறய, அவருக்கு, என்னை
tocaution, எங்கனை, மக்கள், ஆ த்து,
ஆ த்து, பமபல ரைாடர ாடு டவும்,
ரவற்றி, ரவற்றி, பிறந்ை நாள், நான் நாள்,
திருமணம், திருமண விழா, ரசயல் ாடு,
சங்கிலி நாய், மாடு, எதிரி, என்னிடத்தில்
சான்றளிக்க, மத்தியப் டுத்தும், டம்,
ாடல், புத்ைகம் கண்டிக்காை ரகாண்டாட
, நாற்காலி ந ர், விருந்திைர், நம்னம,
எதிரி, மைதில், இையம், சிந்ைனை,
மைநினல, முடிவு, காட்சிகள், திட்டம்,
திட்டம் மாற்ற,அனை ரசய்ய, எைக்கு

சவால் சமாளிக்க திட்டம், மூபலா ாயம்,
வழிகனை சுண்ணக்கட்டி,மூபலா ாயம்,
ானை, ரைாழினல, சட்னட, ரமதுவாக,
மிக வினரவாக, வினரவில், வாகைம்,
ரவற்றிகரமாக,
சந்பைக அரசு என்னை
வசூலிக்க.ரசயலற்று, அழனக ைவறு,
ப ட்டரி, அவனர அனைவரும் எைக்கு,
மக்கள், னகதி, வாகைம், இயக்கம்
சரி ார்க்க, வழக்கு, புலி, திருடன்,
ரவற்றிகரமாக, உண்னமயில், நன்றாக,
னைரியமாக என்னை ஏமாற்றி, நம்னம,
ரசயல் துரத்ை தில் காகிைம், டிக்ரகட்,
கடிைம், ரவற்றிகரமாக, முற்றிலும்,மக்கள்
நாகரிகமாக்கு, எடுத்துக்காட்டாக
பமற்பகாள் காட்ட என்னை, ஒழுங்கு,
கட்டனை, குறிப்புகள் ரப்பு,கழுத்து,
வழங்கல், ஓட்டம் ைனடப் ட்டு, சத்ைமாக
கத்ை, கசிவு, நீர் கசிவு ஸ்ரகாயர் , புள்ளி
ரைளிவு டுத்ை, கவனிப்பு, சந்பைகம்,
நடவடிக்னக, நினல, நிற்க, முடிவு,
பிரச்சினைகள், வீட்னட சுத்ைம் ரசய்ய,
ரைரு, ஒருவருக்ரகாருவர் பமாைல்,
வைாகத்தில், நன்றாக, அழகாக,
ரசய்ைபின், மரம், ானற மனல ஏற, வீடு,
கனட, வணிக, வங்கி, கைவு, ஜன்ைல்,
மூட இருக்கக் இயற்னகயின்
இணக்கமாகபவ, பகாபுரம், வீட்டில்
வீழ்ச்சியனடய ரசய்ய, மின்சாரம், நகர

வாழ்க்னக, ணம் வசூல், புத்ைகங்கள்,
விறகு, ர ாருட்கள், பரஷன், ழங்கள்,,
காடு, அப் குதினய பநரத்தில்,
வழக்கமாக, ரைாடர்ந்து, அருகில்,
ரநருங்கிய, ரமதுவாக, இந்ை சீக்கிரமாய்
அ ாயகரமாக, பவகமாக, முைல்,
ைாமைமாக, மிகைாமைம்,
கட்டனை, த்திரமாக ரவற்றிகரமாக
சீக்கிரம் வர, அவற்னற இனணக்க
பவண்டும்ர ாருட்டு, துருப்புக்கள்,
இராணுவம், ரசயல் ாடு நினைவாக ஆர்நாள், மகிழ்ச்சியுடன், விழாவில், ரவற்றி
நாள், திருமண நானையும், திட்டம்,
ரைாழிற்சானல கமிஷன், யணம்,
ரசயல் ாடு, நன்கு, ரிபசாைனை, கூட்டம்,
ப ச்சு, ப ார் ஆரம்பிப் ைற்கு, என்னை
ரைாடர்பு ரகாள்ை அவனர, நன்கு,
திறம் ட ரவற்றிகரமாக நாம், அனைத்து,
கடிைம் ஒப்பிட்டு ஒருவருக்ரகாருவர்,
ஒழுங்கு, வட்ட, ரசய்தி, வாழ்த்து,
வாழ்த்துக்கள், சரியாக, நன்றாக, என்னை
கட்டாயப் டுத்துவது, அவனர,
எங்களுக்கு, எப்ப ாதும் புகார் அடிக்கடி,
எந்ை காரணம் இல்லாமல், ஆசிரியர்,
ர ாலிசார், பவனல, ணி, திட்டம், அது
ரவற்றிகரமாக ரசய்ைபின், வினரவில்,
திறம் ட, கட்டனைகள், ைரவு, நிகழ்ச்சி
புள்ளிகள் ரைாகுக்க, பிரச்சினை, வழக்கு
சிக்கலாக்கும், முடிக்க கண்டிக்க

பவண்டும், வருனக, விசாரனணனய
முடிவுக்கு, இது, சம் ந்ைப் ட்ட ந ர்,
சிறுவன், உண்னம, உண்னம, கருத்ைரிக்க,
உண்னம, உண்னம, உண்னமனய
மூடிமனறக்க, நன்றாக, சரியாக, உண்னம,
கனை, டம் புரிந்துரகாள்ை, கவினை
எழுது அவரது ரசயல், ார்னவ,
பவண்டும், ரசாத்து, ரசய்தி, உண்னமயில்,
மரணம் உறுதி ணம் றிமுைல், இந்ை
குதியில், வீட்டில் அனடத்து பவண்டும்,
நன்றாக பைர்வு, அறுனவ சிகிச்னச,
பசாைனை, ஆச்சரியம் காபசானல,
விசாரனண நடத்துமாறு, அவரது மரணம்
ஆைரிக்க எைக்கு, எங்களுக்கு, மக்கள்,
மாணவர்கள், நிலம்,பிரபைசத்தில்,
இடத்னை னகப் ற்ற சானல,
மக்கள்,இனணக்க, ரவற்றி, ரவற்றி,
ஒருவருக்ரகாருவர் அன்புடன்,
அன்ப ாடு, ைனலவர், பகப்டன், அனமச்சர்
அவருக்கு என்னை வாழ்த்ை குழப் ,
இடம், பகாவில் வைாகம் பிரதிஷ்னட,
உங்கள் வழக்கு கருத்தில், வருனக, வர
சம்மைம் ரைரிவிக்க, பகாரிக்னக,
யன் ாடு, அனுமதி, ரிமாற்ற, அது
அனைத்து பகாணங்களில் இருந்து
அனைத்து உண்னமகனையும்,
உண்னமயாை, உண்னமயில், மரம்
ரகாண்டனவ, இரும்பு, மணல்,
பிைாஸ்டிக், அவனர ஆறுைல் அவள்,

என்னை, ைைது நினலனய, ைரவு, ைகவல்
ஒருங்கினணப் ைற்கு,, குழு, குழு,
விசாரனணனய ஆவார்கள் வீடு, பகாவில்,
அனண கட்ட, தீங்கு, பைால்வினய,
ரகானல, ரகானல ரசய்ய சதி , சானல,
ாலம், என்னை ஆபலாசிக்க அரமரிக்க,
மருத்துவர், வக்கீல்,
ரைாடர்ந்து, என்னை, ைவினய,
பைர்ைலில் ப ாட்டியிட, உண்னம,
உண்னம, கனை சிந்திக்க, நீர், காற்று
மாசு டுத்துகிறது, ைண்ணீர் ரகாண்டிருக்க,
ப ாலீஸ் வழக்கறிஞர் ரைாடர்பு ரகாள்ை,
மருத்துவம், விஷம், ால் நுகர்வு
வழங்கல், நீர் வழங்கல், மின்சாரம்,
நிச்சயமாக, ஆய்வு, ரவற்றிகரமாக,
மக்கள், குதியில், நகனர கட்டுப் டுத்ை,
ஒரு ர ரிய காரணம், அவரது வாழ்க்னக,
உண்னமயாை, உண்னமயில்
ைாழ்னமயுடன், ர ரும் ாலும் ங்களிக்க,
ஒருவருக்ரகாருவர் மாறாக,
ஒருவருக்ரகாருவர் முரணாகக் , திறம் ட
ரைானல, வன்முனற, குற்றம்,
மாணவர்கள், ஊழியர்கள், வணிக,
குழந்னைகள், ைைது மைம், ரமக்கானிக்கல்
ஆற்றல், அவனர குற்றம் சாட்ட, ரசய்தி,
ரசய்தி, துயரம், மகிழ்ச்சி, உண்னம,
வாழ்த்துக்கள், அன்பு, நல்ல
விருப் த்திற்கு ரவளிப் டுத்ை மாற்ற
குற்றம் சாட்டப் ட்ட,

கூட்டம், tocorrect, என்னை,
எப்ப ாதும், எங்களுக்கு இனணந்து
ஒருங்கினணக்கும்எைக்கு, எங்களுக்கு,
மக்கள், மாணவர்கள், நன்றாக, உணவு,
இனறச்சி, எங்களுக்கு, மக்கள் toco
ரசயல் ட சனமக்க,விசாரனணனய அவனர
சமாைாைப் டுத்ை ைவறு, ைவறு குறிப்பு,
கடிைம், நடவடிக்னக, உண்னமயில் அது
உறுதி டுத்ை குறிப்புகள், ர ாருட்கள்,
சரியாக, வாக்குகள், கவரில் எண்ண,
பநரம், ரைாடர்புரகாண்டுள்ைனவயாக,
என்னிடம், அட்டவனண, டுக்னக,
விமாைம் ரசயலிழக்க ரசய்ய , ணம்,
ர ாம்னம சுைந்திரத்னை, நீதி, எல்னல,
அனைத்து எல்னல, ஆறு, மனல ாஸ்
கடக்க உைவி, சத்ைமாக அழ,, அவருனடய
ரசயல், ார்னவ, நடவடிக்னக, அரசு
அவனர விமர்சித்து, அவருக்கு, அது
உருவாக்க அவனர சபிக்க, யங்கரவாை,
வன்முனற, குற்றங்கனை ைடுத்து நிறுத்ை,
நில யிரிட, குற்றவாளி, ரகட்ட ரசயல்
டி
ஏமாற்ற, பகாவில், வீடு கட்ட, உடல்,
நாற்காலி சினைவு, அவர் ைகுதி, பைர்ைல்,
அவனர, இயக்கம் ைனடவிதிக்க
பவண்டும், வாைத்தில், அழகு குழப்பு,
அழகாக, பமனடயில் ஆட எைக்கு,
எங்கனை, ைந்திரமாக, எதிரி,

புத்திசாலிைைமாக, புலி,
புத்திசாலித்ைைமாக, விதி, அவரது
விண்ணப் த்னை, யணம், திருமணம்
பைதி, அனடய, முடிக்க, எடுத்து, பவனல
ரசய்ய, ரகாடுக்க, ரசய்ய, டிக்க முடிவு
ரசய்ய, சக்தி ரவலாக்கி
சுைந்திரம், ரவற்றி, ைைது ரவற்றி,
பைர்ைல், ப ார், சமாைாைம் அறிவிக்க,
வீட்னட அலங்கரிக்க, இரகசிய, ரசய்தி
அறிய, பகாவில், அழகாக, நாள், ைண்ணீர்
அட்டவனண, நீர் மட்டம், நிலத்ைடி நீர்
நாள் குனறக்க, பவகமாக, ரமதுவாக
குனறய , உற் த்தி, ப ாரில், முற்றிலும்,
ாக்கிஸ்ைான், நன்கு ாதுகாக்க, நன்கு
பைாற்கடிக்க, சுவர் உருக்ரகடு பவண்டும்,
ைற்றம், ப ார், வன்முனற டிவிரிவு டுத்ைப் ட பவண்டும் என்று, நாடு,
வாழ்க்னக, பசனவ, ைன்னை அர்ப் ணிக்க,
நடவடிக்னக, அவரது மரியானை,
சுைந்திரம், நாடு, பைசிய நலனை,
இயற்னக, வாைவில், காட்சியனமப்பு,
நடைம் மகிழ்விக்க, ைற்றம்,
ரநருக்கடினயக் குனறக்க, திருவிழா
முடிவு, பகட்டல் ஒத்தினவக்க,
எங்களுக்கு, எைக்கு, மாணவர்கள்,
ர ரிதும்,
நீதி வழங்க, ர ாருட்கள், நீதி பகாரி,
உணவு, ணம் பமலும், குனறந்ை,

எப்ப ாதும், நடவடிக்னக, நிவாரணம்,
உண்னம, உண்னம, சம் வம்,
ைனலயீட்னடயும் நிராகரிக்க, அனமப்பு,
பகாயில் இடிக்க, நிலம், குதியில்
விைங்கப் டுத்ை, அது, அவரது மரணம்,
துன் ம், துன் ங்களுக்காக
வருந்தியிருக்கிறார், அவனர, நீர், காற்று,
உணவு, மருந்து, மனழ, ஆறு, ஒரு சிறந்ை
வழி, எப்ப ாதும், நன்றாக டம்
சித்ைரிக்க, எப்ப ாதும், எங்களுக்கு
விலகிச்ரசல்ல எங்களுக்கு ர ாறுத்பை ,
னட, ப ாலீஸ், இராணுவம், கனை,
சம் வம், அவரது வழக்கில், அழகாக,
அரமரிக்க என்னை விட்டு நீங்கத்
விவரிக்க, வலது, ைைது கடனமகனை
இழந்துவிட, ணம், மண், பகாதுனம,
முக்கிய, கட்டணம், ரைானகனய
ரட ாசிட் ஈடு டுத்ைப் டும் , அது,
ரவகுமதி, ாராட்டு, ரிசு, ரசய்ய, ஓய்வு
ர ற, டிக்க னகயளிக்குமாறு, பவனல,
கனலத்துவத்திலும் திறனுடன்,
வானூர்திப், விண்ரவளி னகவினை,
ஆனச, அழகாக நல்ல ஆபராக்கியம், நல்ல
விருப் த்திற்கு, மகிழ்ச்சி வடிவனமக்க
நன்கு ைகுதி பசனவ ரசய்ய, வாழ, இறந்து,
ப ாராட, முடிக்க, சந்திக்க, எழுை,
திருடன் வீட்டில், முகாம், எதிரி பின்,
வாழ்க்னக மற்றும் ரசாத்து, காடு அழிக்க
சந்பைக ைடுத்து னவத்திருக்க, என்னை,

அவனர, சரியாை பநரத்தில் கண்டறிய,
குண்டு, அது கலில் அைன் நினலனம,
நாள் மிகவும் பமாசமனடந்து, ரசய்ய,
தீர்மானிக்க, பூச்சு, பவனல ரசய்ய, முடிக்க
நாட்னட அபிவிருத்தி ரசய்யவும், கிராமம்,
ள்ளி ாழ் டுத்தும், நாட்டின், நன்றாக,
பவகமாக, சரியாை பநரத்தில், பநாய்
கண்டறிய, நாட்டின் சமூகத்திற்கு,
வாழ்க்னக, ணத்னை ரசலவிட
பவண்டும், முனற, திட்டரமான்னற
வகுக்குமாறு உண்னமயில், உண்னம,
விலகியிருக்கிறார்கள் , to dial the
telephone, me, him, to dictate the
note, draft, order, terms, me, to
die peacefully, a natural death, to
dilute the water, milk, to direct
me, us, people, students, to do ,
to go, to work,
உடைடியாக ப ாய்விட்டால், வினரவில்
என்னை ஏமாற்ற, எங்களுக்கு, எதிரி
ஆயுைங்கனைக் கனைவைற்கு, திருடன்,
மக்கள், என்னை நிராகரிப் தும், அவனர,
மக்கள், உண்னமயில்,, உண்னம, உண்னம,
கண்டுபிடிப்புகள் நிராகரிக்க, ணம்,
ர ாருட்கள், மாம் ழம், ரசலவுரசய்
அவனர, அது, ஒழுங்கு மாறு, சிக்கல்,
பிரச்சினை ற்றி விவாதிக்க, எைக்கு
ஊக்கம், நம்னம, வீரர்கள், உண்னமனய
கண்டறிய, ஆய்வு, பவனல, உைவி

நிறுத்தும் டியும், உண்னம, உண்னம,
ரசல்வம் ரவளியிட, அவரது கடனம
ரவளிபயற்றுவைற்கு , கட்டனை, காட்ட
அற்புைமாய், வந்ைை, ரசய்ைபின்,
உன்ைைமாக, enchantingly,
னைரியமாக, என்னை புறக்கணிப் னை
மூத்ை, மூத்ை, பைசிய ரகாடி, ணம்,
நிவாரணங்கனை விநிபயாகிப் ைற்காக,
உண்னமயில் சினைக்க, பவறு ாடு
பவறு டுத்தி, ஆய்வு ணிகனை
சீர்குனலக்கும், ர ாருட்கள், நிலம்,
புத்ைகங்கள், எங்களுக்கு அவநம்பிக்னக,
என்னை மன்னியுங்கள், நீங்கள், என்னை,
நீ அவனிடம், நன்றாக ரசய்ய, திட்டம்
ரவளிப் டுத்துமாறு, நாடு, வீடு பிரிக்கும்
நிதி, ஆறு, கவைத்னை தினச
திருப்புவைற்காக, எப்ர ாழுதும்
எப்ப ாதும் ரைாந்ைரவு ரசய்ய எளிைாக,
பவனல, பிரச்சினைனய குனறவாக, ைரவு
திவிறக்க, முயற்சி இரு மடங்காக
அதிகரிக்க, இரத்ைம், நன்ரகானடயாக
ணம், அது, உண்னமயில், கடிைம் வனரவு
ரசய்ய, நன்றாக, அழகாக, ைண்ணீர்,
ணம், திறனமகள் வாய்க்கால், எதிர்கால
கைவு காண, சிறந்ை எதிர்காலம், ரவற்றி,
ைண்ணீர், ால் குடிக்க உணவு
ாக்ரகட்டுகள் னகவிட பவண்டும்,
கைனவ பைாண்ட, நன்றாக, பநர்த்தியாக,
ாரம் ரியமாக அலங்கரிக்க பவண்டும் .

நான்
அவனர, அது திருடன் அவனர
ாதிப்ன த், அவரது ர யர், புகழ் என்றும்
நினலத்திருக்க நல்ல ஆவி, நல்ல கல்வி,
உள்ளீர்த்துக்ரகாள், அழகாக, கனை
விைக்குவைற்கு, என்னை அனடயாைம்,
நன்றாக, சர்க்கனர இறக்குமதி ரசய்ய,
ைனலவர், நீதி தி ைவி , அரிசி, நிலக்கரி,
ஒப்புைல் வரி விதிக்க நாளுக்கு நாள்,
பமம் டுத்ை, திைசரி, நினலனம, நினல,
சுகாைார, எங்களுக்கு, ரசயல் ாடு, ள்ளி,
அலுவலகம் திறந்துனவக்க மக்கனை
தூண்டிைால், என்னை, அனை பசர்க்க,
என்னை, வாக்காைர், எங்களுக்கு,
நடவடிக்னக எடுக்கும் டி ஆக்சிஜன்
உள்ளிழுக்க, அரமரிக்க மாணவர்கள்
மக்கள் ரைரிவிக்க, மக்கள் ரசல்வாக்கு
ப ார், வன்முனற, சண்னட ஈடு டுத்தி
நல்ல அறிகுறி ைான், நன்றாக மீட்பு,
குறிக்க, வினல, ரசலவு அதிகரிக்க ,
யணம், பவனல, ஆய்வு, வழக்கு,
மருத்துவம், புதிய ஆவி புகுத்ை, இடத்தில்
ார்க்க, ள்ளி, அலுவலகம் ஆய்வு
ரசய்ய, அனை ற்றி, உண்னமயில்,
உண்னம விசாரிக்க, னம, ஒப் ந்ைம்,
ஒப் ந்ைம் சுய என்னை
காயம் டுத்திக்ரகாள்ை , மக்கள், வீடு,
ரசய்ய, மாணவர்கள், ஊழியர்கள்
அறிவுறுத்ை, ரைாழிற்சானல, புனகப ாக்கி
நிறுவ, என்னை அவமாைப் டுத்ை,

எங்கனை, அவனர, ஒருவருக்ரகாருவர்
ரைாடர்பு ரகாள்ை, முயற்சி, ப ார்,
வன்முனற, கலகம் அடக்கும்
தீவிரப் டுத்ை, நன்றாக, நிம்மதியாக ,
இல்னல அபை பநரத்தில் அறிமுகப் டுத்ை
அவனர, கவிஞர், ரவறியூட்டு,
ஆறுகளுக்கும், கடல், கடல்,
ஒருவருக்ரகாருவர் இனண ரசய்ய,
ரசய்தி, கடிைம் இனடமறிக்க, நட்பு,
ையாரிப்பு, என்னை, விருந்திைர், ணம்,
பநரம் முைலீடு ரசய்ய, கண்டுபிடித்ைல்
சுழற்சி, கணினி, உண்னமயில், உண்னம,
திருட்டு வழக்கு, ரகானல ற்றி
விசாரிப் ைற்காக, விருந்திைர் அனழக்க,
எைக்கு எரிச்சல் மற்றும்
ைர்மசங்கடமாக்குகின்றை, மற்றும்
அவமாைப் டுத்ை பவண்டும், என்னை,
மக்கள், மாணவர்கள், நிலத்தில்
ாசைத்திற்கு, என்னிடத்தில் எரிச்சல்
ரசய்ய ஈடு டுத்ை , ஒழுங்கு, அனுமதி
வழங்குைல்,, பநாயாளி
ைனினமப் டுத்ைவும் அவனர சினறயில்
வன்முனற, எரிமனல irrupt பவண்டும்,
பி
ஆசீர்வாைங்கனை ர ாழிய பவண்டும்,
நுனழவு, இயக்கம் ைனட ரசய்ய, மின்
சப்னை அவருக்கு, அவரது மிரட்டல்,
அவனர குற்றம், என்னிடம், வீட்டில்
தீப் ற்றி, என்னை ஆசீர்வதித்து, அவனர,

சானல, நுனழவனைத் ைடுக்கும், அழகாக
பூக்கும், பைாட்டத்தில், குளிர், ரவப் ம்,
ரவப் ம் னைரியமாக, ணம், புத்ைகம்
கடன் வாங்க உறவு, வணிக அதிகரிக்க,
டிக்ரகட், வீடு, சதி திவு ரசய்ய,
முட்னட, அரிசி ரகாதிக்க, ரயில்,
விமாைத்தில் ஏற பவண்டும், ஆ த்து
சிக்கல், எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும்,
இனடரவளினய குனறக்க, பவறு ாடுகள்,
எங்களுக்கு ைந்ைது, எைக்கு, எல்லாம்,
ைண்ணீர் ரகாண்டு, அது, இங்பக,
ஒரு
தூண்டலும், யங்கரவாை, வன்முனற,
முயற்சி முடுக்கி, கூட்டத்தில் இருந்து,
விசாரனணனய இருந்து, திலளிப் னைத்,
வாக்கு அளிப் தில் இருந்து விலகி, நன்கு,
ைண்ணீர் உறிஞ்சி, சட்டம், சதி அனமப்பு
முனறனய ஒழிக்கும், சட்டம், விதி,
கட்டனை கட்டுப் ட, பவகம், முயற்சினய,
ரசல்வம், ரசாத்து, ணம் குவிக்க, நன்கு,
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