ரைம் வார்த்ரைகள் எளிைாக நிரைவில் மற்றும்
ஞாபகப்படுத்ை.
ககட், கபட், கைதி. Iate, வாயில், ைாமைமாக, துரைரை,
கேட், சிைம், விகிைம், கேட், vate, uate,
ககட்,, உேற், நுட்பமாை, நிரூபி ேகல், ஒழிக்க,
சிக்கலாை வச்சுக்கிட்ோ, கற்பி, தைாேர்பு சிக்கலாக்கும்
ரகம்மாறு, தவறியூட்டு, அேகு, புரைவு, explicate
தைரிவிக்கின்றை சாட்டுகிறது, காலிதசய்ை
கபட் விவாைம்,
கைதி தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள,
பாைம்பரிைம், obste, அரமதிைாை, விளக்குவது
, liate, aviate, எப்படி சமைசம் அகற்றிே
துவக்ககவா உேைடிைாக iate பிரிந்து
ஏற்றுக்தகாண்டுள்ளை, மை கவைரை உண்டு பண்ணு,
மதிப்பிறங்கலாம், சீற்றப்படுத்தும், மது மைக்கம்,
தவளிோட்டுக்குச் கவறுபடுத்திக், தசய் இழிவுபடுத்து
பாழ் ரகவிேத் ஆைாைம்,
வாயில் விசாைரை
தசய்ைல், விசாைரை மட்டுப்படுத்துவைற்காைதூண்டிவிட்
டுவிட்டு அடிபணிைரவக்க, சட்ேங்கரள
ேரேமுரறப்படுத்தும் கேத்ைப்பே
கலட் culate ஒழுங்குபடுத்ை, ஒற்றிதைடுக்கின்றை,
கபாட்டியிே,
அரலைல்,ஊசலாடு, ைனித்துவிேப்பட்ே அழிப்பைால் மாற்

றிைரமக்க, ஊரம, தமாழிதபைர்க்க, ேட்கபாடு
விவாைம் தசய், ஏைாளமாக பூ தமாக்குகள் விடு,மாசற்ற,
கைாைாை, உயிைற்ற கைாைாைமாை, மிக
தேருங்கிை துரைரை உயிருள்ள, அல்டிகமட், gitimate,
igitimate,
கேட் பூண்கோடு,
கவற்றுரமரை, முறித்து, கீழ்நிரலக், ைளிர், ஒளிை,அகற்ற,
மூலமாகவுள்ளை வசீகரித்ைை, பாசம், உள்ளார்ந்ை அழகுப
டுத்ைப்பட்ே,பிடிவாைமாக, மாசுபடுத்தும், துைதிருஷ்ேவச
மாை பைப்புவைற்கு,வடிதவடுக்கிறது
சிைம், முற்றிலும்
ஒழிக்க, விடுவித்துக்தகாள்ள குற்றம் கூறு பிசுபிசுக்க
விகிைம் கூறுவீைாக, trate,, கைக்கில்,
கமாசமரேகிறது, மகிழ்வி, சிரைந்ை,கமம்பேச்
தசய், ைவறாை,
துவக்குகிறார் கமாசமாகி, இரைத்துக்தகாள்ள,அலங்கரி
க்க, கவண்டுதமன்கற, அவேம்பிக்ரகைாை
மிைமாை அழித்து,உறுதிபடுத்ை, ைனி
விரிவாை, மிைமாை, விடுவித்து,
உருவாக்க மிரகப்படுத்ை,அதிர்வு, பூஜித்து , சமாளிப்பரை,
trate ஊடுருவி, எவ்வாறு சிைங்தகாள்ள,
ஆர்ப்பாட்ேம், எச்சரி, சிரைை
கேட் பின்பற்றலாம், மறுவாழ்வு, எரிச்சல் ைைங்க,
எளிைாக்கும்,ஏற்படுத்திைைா, மீண்டும் அைன் பரழை

uate அப்புறப்படுத்ை ஏற்ற இறக்கம்,
கபாதிை extenuate, உருவாக்க
vate ைனிைார், பயிரிே, கமாசமாக்க,
---------------------------------------------ககட் பாைாட்ே, பாழ் மற்றும் ஊழல், ஊழல் மற்றும்
மாசுபடுத்தும், மாசுபடுத்தும் மற்றும்
குரலச்சலாக்காதிருங்கள் மாசுபடுத்துவது
ஊழல், அதிரும்கபாது trem, trem மற்றும் சுககம,
அதிரும்கபாது அரலைல், நிரூபி மற்றும் ஆைைவு, ஆைைவு
மற்றும் நிைாைப்படுத்ை நிைாைப்படுத்ை
பாதுகாக்க,கபாற்றுவைற்காகவும் மற்றும் பாைாட்டு,
பாைாட்டு மற்றும் பாைாட்ேத்ைான் வைங்குங்கள், காைல்
மற்றும் மரிைாரை, மதிப்பு மற்றும் மரிைாரை, மரிைாரை
மற்றும் வைங்கு, அரலைல், மற்றும் ரகவிே இழந்து,
ரகவிே மற்றும் ைாஜிைாமா, ைாஜிைாமா மற்றும்
துறந்து, ஊசலாடு மற்றும் அரலைல்,விட்டு
ரகவிடுகின்றைர், ைருமாறும் தகாடுக்க, andave, Ave
ரகவிட்டு விட்டுவிட்டு, மாறுபடும்
மற்றும் துைதிருஷ்ேவசமாை மற்றும் துைதிர்ஷ்ேமாை,
தகட்ே மற்றும் துைதிஷ்ேமாை, அல்டிகமட் f, f மற்றும்
கரேசி மாற்றம்,தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள,
தமாழிதபைர்க்க, புரிந்து தகாள்ள, விளக்குவது மற்றும்
விளக்க, அரை விளக்க தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள,
தைளிவாய்ப் மற்றும் explicate, explicate மற்றும்
தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள, ஏற்ற இறக்கம் ஏற்ற
இறக்கம் மற்றும் மாறுபடும் மற்றும் காப்பாற்றி

மற்றும் மிைதவப்ப மற்றும் ேவீை, ேவீை மற்றும்
நிைாைமாை, நிைாைமாை மற்றும்
சுைஆர்ப்பாட்ேமில்லாமல், நிற்க, Trate
மற்றும் கைடி, கைடி தகாள் நிரலத்திருக்கக் ைாங்க
நீடிப்பது நிறுத்ைப்பே மற்றும் பூச்சு, பூச்சு மற்றும்
தேருங்கிை தேருக்கமாக தேருங்கிை நிறுத்ைவும்
தேருங்கிை மற்றும் இறுதியில் மற்றும்குரறந்ை மற்றும்
ைாழ்வாை சார்புநிரல மற்றும் இைண்ோம் நிரல,
இரேநிரல மற்றும் சிறிை, சிறிை மற்றும்
குரறந்ை Comte, பூச்சு மற்றும் தேருங்கிை, ஒழிக்கும்
மற்றும், வச்சுக்கிட்ோ நிறுத்ை மற்றும் ைரேப்பட்டு,
ைரேப்பட்டு மற்றும் stran, stran மற்றும் throt ஆைாைம்
மற்றும் நிரூபிக்க, நிரூபிக்க உறுதிப்படுத்துக, உறுதி
மற்றும் உறுதிபடுத்ை, அடிரமப்படுத்தி ைாழ்த்திக் தவற்றி
மற்றும் கமற்தகாள்கிறான்
அைன்படி கிளர்ச்சியூட்டுகின்றை தூண்ே மற்றும்
தூண்ேவில்ரல, தூண்ே மற்றும்
உயிருள்ள, உருவகப்படுத்ை மற்றும் பின்பற்றலாம்,
பின்பற்ற பிைதிபலிக்கும், பின்பற்றுகிறார் மற்றும்
resem ரகவிேத் நிைாகரிக்க நிைாகரிக்க மறுக்க, மறுக்க
மற்றும் வாழாமல், வளப்படுத்துவைற்கு மறு, மீண்டும்
மற்றும் மீட்க, மீட்க மற்றும் மீண்டும் நிறுவ, மீண்டும்
நிரலோட்ே மீட்க மற்றும் சிகிச்ரச, ரகம்மாறு மற்றும்
MU, MU மாற்றவும், அரமதிைாை மற்றும் snce, snce
மற்றும் அரமதி, மீட்க மற்றும் புதுப்பிக்க, மீட்க மற்றும்
மீட்க, எச்சரி மற்றும் எதிர்ப்பு, எதிர்ப்பு மற்றும் புகார்,
எதிர்ப்பு மற்றும், சமாளிப்பரைேட்கபாடு விவாைம்

தசய் மற்றும் மீட்க, மற்றும்
மீண்டும் கசர்த்துக்தகாள்ள,அரமதி மற்றும் அரமதி,
அரமதி andm, எம், அரமதி, ஏைாளமாக பூ தமாக்குகள்
விடு மற்றும் ைளிர், கைாைாை மற்றும்
சிறுமிகளுக்கு andm சமாைாைப்படுத்தும், ைளிர் மற்றும்
தமாட்டு, ைளிர் மற்றும் அபிவிருத்தி, அபிவிருத்தி மற்றும்
வசந்ை, தசய் மற்றும் ைணிக்கும் வரகயில்,
சாந்ைப்படுத்துவைற்காக
சமாைாைப்படுத்திவிடுகவன்.ஆைால் சாட்டுகிறது மற்றும்
சமைசம் சமாைாைப்படுத்தும் மற்றும் ஆற்றவும் , கைாைாை
மற்றும் அருகில் உள்ள, அருகில் உள்ள மற்றும் அடுத்ை,
அடுத்ை மற்றும் அருகில் இருக்கும்,
ஒத்தி, பிைச்சாைம் மற்றும் கேத்துைல், தசலுத்துவரையும்
பைப்புவைற்கு, பைவலாை, பிைகேைம் பைப்பகவண்டிைது,
பிைச்சாைம் மற்றும் பிைகேைம் அறிவிக்க, அறிவிக்க,
அறிவிக்க மற்றும் அறிவிக்க, அறிவிக்க
பைப்புவைற்கு,முன்ைறிவிப்பு மற்றும் முன்ைறிவிக்கும்,
முன்ைறிவிப்பு, முன்காை கணிக்க, வருவது
மற்றும் ஒத்திப்கபாே கணித்து, கரளந்து ைாமைம், ைாமைம்
மற்றும் ஒத்திரவக்க, ைனிைார் மற்றும் Pers, Pers மற்றும்
confiden, confiden மற்றும் இைகசிை, percipitate
மற்றும் தசய்ை, துரிைப்படுத்ை தவட்கமாக இருக்கிறது,
சீக்கிைம் புரிந்திே துரிைமாக தசய்ை, துரிைப்படுத்ை தசய்ை,
தசய்ை முன்தைடுக்க, முன்தைடுக்க மற்றும் இைக்க,
தூக்கு ைண்ேரை நிரறகவற்ற ,andssen
மட்டுப்படுத்ைரலத், ஊடுருவி உள்ளிேவும் உள்ளிேவும்

மற்றும் liate மற்றும் aviate, aviate, ஒரு கேந்து
மட்டுப்படுத்ைரலத், அலங்கரிக்கப்பட்ே மற்றும்
ornamen, தைாேங்குகிறது உருவாக்க, உருவாக்க
மற்றும் தைாேங்க, துவக்க
மற்றும் தைாேங்க, அலங்கரிக்கப்பட்ே மற்றும்
அலங்கரித்ைைர், அலங்கரிக்கப்பட்ே மற்றும்
அலங்கரிக்கப்பட்ே, அழகுபடுத்ைப்பட்ே மற்றும்
அலங்கரிக்கப்பட்ே தைாேங்க மற்றும், ஆைம்பிக்க
தைாேங்க ஆைம்பிக்கும்,அகற்றிே மற்றும் ைடுக்க, ைடுக்க
மற்றும் கேக்க, கேக்க மற்றும் அகற்ற,
எதிர்,பிடிவாைமாக மற்றும் inxi, inxi மற்றும் திேமாை,
உறுதிைாை மற்றும் பிடிவாைம், inxi சரளக்காை, obste
மற்றும் காலாவதிைாை அகற்ற மற்றும்
அழித்து, அழித்து, அழித்து விடு மற்றும்
அழித்து, தசால்லமுடிைாது விவரிக்க விவரிக்க மற்றும்
தசால்ல, தசால்லமுடிைாது மற்றும் அருகரை உருச்சிரை
மற்றும் உருக்குரலக்க, உருக்குரலக்க மற்றும்
விகாைமாக்கு,
விகாைமாக்குதுண்டிக்கப்பேலாம், ஒழுங்குபடுத்தும்
மற்றும் மிைமாை, ஒழுங்குபடுத்தும் மற்றும்
கட்டுப்படுத்தும் தேறிமுரற சரி, கமம்பேச் தசய் மற்றும்
சீர்படுத்துவைற்கு, சீர்படுத்துவைற்கு மற்றும் கமம்படுத்ை
சிறந்ை விடுவிக்கமற்றும் இலவச, இலவச, இலவச
மற்றும் இடித்துப்கபாடுங்கள் என்று தசான்ைார்ககள
மற்றும் விடுைரல வாங்குவது, gitimate மற்றும்,
நிைாைமும், மற்றும் முரறைாை, சரிைாை மற்றும்

வழக்கமாை, சரிைாை, உண்ரமைாை,கவரல, எரிச்சல்
மற்றும் தைாந்ைைவு, தைாந்ைைவு மற்றும் எரிச்சல், எரிச்சல்
மற்றும் கவரல, கமம்படுத்ை மற்றும் கவரலப்போகை,
கவரல மற்றும் Trou, விசாைரை மற்றும் ஆய்வு, ஆய்வு,
மற்றும் கைேல், ஆய்வு, மற்றும் probe, ஆய்வு, மற்றும்
ஆைாய்ந்து பார்க்க கவண்டும், சிக்கலாை மற்றும்
சிக்கலாை, மிகவும் சிக்கலாை மற்றும் தேருக்கமாை
மற்றும் ேட்பு, தேருக்கமாை மற்றும் தேருக்கமாை
தைாேர்பு, தேருங்கிை மற்றும் பாசமாக comx, comx
மற்றும் entand, விசாைரை தசய்ைல், மற்றும் ககள்வி
ககட்கேன், ககள்வி ககளுங்கள், விசாைரை மற்றும்
ஆய்வு, ஆய்வு, விசாரிக்க, விசாைரை ேேத்தி, ககள்வி
தூண்டிவிட்டுவிட்டு தூண்ேவில்ரல, மற்றும் தூண்டி
சாட்டுகவாம்,
பிறவி மற்றும் உேன்பிறந்ை, உேன்பிறந்ை மற்றும்
உள்ளார்ந்ை இைல்பாை, NAT,சீற்றப்படுத்தும் மற்றும்
எரிச்சல், எரிச்சல் மற்றும் ககாபம் மூட்டி, தூண்டும்
மற்றும் ககாபத்திற்கு ஆளாவார்கள், மது மைக்கம் மற்றும்
விைத்தில்,மதிப்பீடுகள், கபாரையில்
ஏற்றிக்தகாண்ே குடித்துவிட்டு சுட்டிக்காட்ே
சுட்டிக்காட்ே, மற்றும் நிகழ்ச்சி சுட்டிக்
காட்டி பரிந்துரைக்கும், கற்பி மற்றும்
ஈர்க்க தைாேங்க ஆைம்பிக்கும், ஈர்க்க மற்றும் தவறி,
தவறி ஊட்டுவைற்காக, வலிரமகரளயும்
உள்ரவப்பு, குற்றம் கூறு மற்றும் குற்றம், குற்றம்
சாட்டுகின்றைர் மற்றும் பழி, குற்றம் சாட்டுகின்றைர்

மற்றும் சாட்ே,இரைத்துக்தகாள்ள ஐக்கிைப்படுத்தும்
ஒன்றிரைப்பது மற்றும் இரைப்பது,
இரைத்துக்தகாள்ள மற்றும் உருவங் தைாேங்கி
அறிமுகப்படுத்ை, அறிமுகம் மற்றும் தைாேங்க
உயிைற்ற மற்றும் lifss, lifss, மடிந்ைவர்கள் lifss மற்றும்
மந்ைமாை, lifss மற்றும் spiriss, கபாதிை
பற்றாக்குரறைாை, பற்றாக்குரறைாை மற்றும்
குரறபாடுள்ள குரறபாோைது மற்றும் பற்றாக்குரற,
குரறபாடு இல்லாை, ைவறாை மற்றும் ைவறாை, ைவறாை
மற்றும் ைவறாை, ைவறாை மற்றும் ைவறாை, உேைடி
மற்றும் அவசைப், அவசை மற்றும் உேைடிைாக,
உேைடிைாக விரைவில் உேைடிைாகவும், கேைடிைாகவும்,
மாசற்ற மற்றும் sposs, sposs மற்றும் staiss, staiss
மற்றும் ஒரு, ஒரு
தூய்ரமைாை, Illumine விளக்குகின்றை மற்றும்
விளக்க, ஒளிை, தைளிவாய்ப் மற்றும் ஒளிை, அரை
விளக்க தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள, அரை விளக்க
தைளிவுபடுத்ை மற்றும் Illumine ேகல் மற்றும் ேகல்,
பின்பற்றுகிறார் மற்றும் உருவகப்படுத்ை, பின்பற்றுகிறார்
மற்றும் ேகல் மற்றும் ஒளி igitimate ோன் igitimate
மற்றும் சட்ேவிகைாை, Illumine மற்றும் தைளிவாக
விளக்கவும், ஒளிைச் தசய்து தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள,
அப் ோன் மற்றும், சட்ேவிகைாைமாக கூடுைல்,
சட்ேவிகைாை மற்றும் முரறைற்ற, சுைசார்பிற்குமாை
அவமாைம், அவமாைம் மற்றும் அவமாைம் ைைங்க
மற்றும் ைைக்கம், பாைம்பரிைம் மற்றும் பாைம்பரிைம்,

பாைம்பரிைம் andgacy, அேகு
மற்றும் கருதுககாள்,முரளவிடுவதில்ரல தமாட்டு,
தமாட்டு மற்றும் வசந்ை வரை, உற்பத்தி மற்றும் மகசூல்,
உருவாக்க மற்றும் உருவாக்க, சிைங்தகாள்ள மற்றும்
ஏமாற்றம் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் ஊசலாடு, ஊசலாடு
மற்றும் ைைங்க, ஊசலாடு மற்றும் அரலைல், வசீகரித்ைை
கைான்றிைது மற்றும் மைக்க ஈர்க்க மற்றும் அழகு, மைக்க
மற்றும் ஈர்க்க, ைளிர் மற்றும் அபிவிருத்தி, உருவாக்க
மற்றும் உற்பத்தி , ஈர்க்க மற்றும் கவரும், வசீகரித்ைை
கைான்றிைது மற்றும் கபாடு, வசதி மற்றும் ஊக்குவிக்க,
வசதி மற்றும் ஆறி, இட்டுக்கட்டி கூறுபவன் இட்டுக்கட்டி
Assem,
தவளிகை, அழிக்க நிர்மூலமாக்கவும் அழிக்கப்போை,
அழித்து முற்றிலும் ஒழிக்க, அழித்து
அழித்து, extenuate மற்றும்
மட்டுப்படுத்ைரலத், explicate மற்றும்
விரிவாை துரேக்க, ஒழிக்க பூண்கோடு, உேற் மற்றும்
disentan, உேற், உேற் மற்றும் இடித்துப்கபாடுங்கள்
என்று தசான்ைார்ககள மற்றும் ைனிரமப்படுத்தி, ஒழிக்க
அழித்து, துரேத்து கவகைாடு , மகிழ்வி மற்றும் ASE, ASE
மற்றும் மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் மகிழ்வுண்ோக்கு, மை
கவைரை உண்டு பண்ணு கவைரையில்,
கவைரையும், சித்திைவரை, விரிவாை மற்றும்
தைளிவுபடுத்ைத், தைளிவுபடுத்ைத் மற்றும் விளக்க, அரை
விளக்க, தவளிோட்டுக்குச் தைளிவுபடுத்ை மற்றும்
தவளிகைற்ற, தவளிகைற்ற மற்றும் முன்ைாள், முன்ைாள்

மற்றும் முன்ைாள் ோடுகேத்துவைற்காை
மற்றும்விைட்டி, ைள்ளிரவ மற்றும் தவளிகைற்று,
தவட்டி, நீக்கவும், கமலும் கமாசமரேகிறது தீவிைமாகும்
தீவிைமாக்கும் மற்றும் கமாசமாக்க, கமாசமாக்க மற்றும்
ககாபம் மூட்டி, தூண்டும் மற்றும்
எரிச்சல், மதிப்பிேமிரகப்படுத்ை, மற்றும்
தபரிைாகும், சமமாகக் கருது மற்றும் மதிப்பீடு, மதிப்பீடு
andculate, சமமாகக் கருது தபரிைாகும்
மற்றும் மகத்துவத்ரையும்மதிப்பிேமுடிைாது மற்றும்,
சமமாகக் கருது மதிப்பீடு மற்றும்
அறிந்துதகாள்ளதவளிகைற்றிைார் மற்றும் தவற்று,
தவளிகைற்றிைார் மற்றும் கைற, ைருமாறும் விட்டு, விட்டு
விட்டு, நீக்க, ஏற்றுக்தகாண்டுள்ளை மற்றும், அறிவிக்க,
அறிவிக்க மற்றும் தீர்ப்பளித்து உச்சரிப்பது பிைகேைம்
பிைகேைம் மற்றும் முழு, அப்பட்ேமாை மற்றும்
மாநில கைக்கில் எண்ை, எண்ை மற்றும்
எண் மாதிரிைாகக் பின்பற்றலாம், விடுைரல மற்றும்
விடுவிக்க , விடுைரல மற்றும் இடித்துப்கபாடுங்கள்
என்று தசான்ைார்ககள, வைாைா மற்றும் பிைச்சிரை,
வைாைா மற்றும் தைாேங்குகிறது, வைாைா
தவளியிடுவதில்ரல, தைளிவாய்ப் புரிந்துதகாள்ள
விளக்க விளக்குகின்றை மற்றும் விரிவாை அகற்ற மற்றும்
அகற்ற அகற்ற மற்றும் ஒதுக்கப்பே, பிரிை துண்ே,
துண்டிப்பு, மற்றும் ைனி, சிரைத்து, கரலக்க கரலக்க
மற்றும்கவறுபட்ே மரறந்துவிடும் மற்றும், பல்கவறு
மாறுபட்ே மற்றும் பல்கவறு, வீழ்ச்சி, அழுகல், வீழ்ச்சி,,,
அழுகுைல் அழுகுைல் பாகுபாடு கரைந்து மற்றும்

கவறுபடுத்துவது கவறுபடுத்தி மற்றும்
கவறுபடுத்துகிறது, சிரைந்ை, சிரைந்ை கமாசமரேந்து
மற்றும் அழுகுைல் சிரைவுகண்டு கமாசமாகி,
மறுக்கலாம்,தபரும் திரகப்புேன் ஜைவ, தபரும்
திரகப்புேன் vint கமாசமரேந்துைனித்துவிேப்பட்ே
மற்றும் ைனித்து, ைனித்து ைனிைாக, ைனிைாக
ககவலமாகிvint மற்றும் தீவிை,, வீழ்ச்சி மற்றும், சரிவு
குரறந்து மற்றும் குரறந்ை,தமன்ரமைாை மற்றும்
தமன்ரமைாை, நுட்பமாை மற்றும் அபைாைம்,
தமன்ரமைாை காட்சி, காட்சி மற்றும் கண்காட்சி,
காட்சிப்படுத்ைல் மற்றும் நிகழ்ச்சி, ஆர்ப்பாட்ேம்
ேேத்ைவும், மதிப்பிறங்கலாம் மற்றும் சரிவு மற்றும் ,
தமன்ரமைாை தமன்ரமைாை மற்றும்
கரல கவண்டுதமன்கற intenti,சிரைந்ை சரிவிலும்,
வீழ்ச்சி மற்றும் வண்ைமுள்ளை கமாசமரேந்து
குரறப்பால்,
விவாைம் மற்றும் சர்ச்ரச, விவாைம் மற்றும் கமம்படுத்ை
மற்றும் அபிவிருத்தி,விவாதிக்க விவாதிக்க மற்றும்
கருத்தில், பயிரிே மற்றும் உற்பத்தி, உற்பத்தி
கமம்படுத்ைவும்,
உருவாக்க மற்றும் தசய்ை, உருவாக்க மற்றும் உற்பத்தி,
உருவாக்க மற்றும் அரமக்க, உற்பத்தி மற்றும் உருவாக்க,
உறுதிபடுத்ை உறுதிப்படுத்துக, உறுதி மற்றும்
உறுதிப்படுத்துவைற்கு, உறுதிபடுத்ை மற்றும் வலுப்படுத்ை,

