அழகான வார்த்தை "குதைவாக / நெஸ்"
எழுை, படிக்க அல்லது கீழ் என ககட்க நகாள்ளவும். அதை நீங்கள்
எளிைாக நிதனவில் உைவும்.

உைாரணமாக குதைவான வார்த்தைகதள;
எளிதமயான, துயரம் நிதைந்ை, ஐயத்துக்கு இடமின்றி,
eventless, விசுவாசமற்ை, பாதிப்பில்லாை நவறுக்கிகைன்,
குதைந்ை, ென்றிநகட்ட, கவனியாது, கவனக்குதைவாக,
ெம்பிக்தகயற்ை, அர்த்ைமற்ை இரக்கமற்ை, சிந்ைதனயற்ை,
வலியற்ை, இரக்கம் அற்ை, சக்தியற்ை கொக்கமில்லாை,
நபாருட்படுத்ைாமல் களாகவும், நவட்கமற்ை, சுதவயற்ை, கவறு
வழியில்தல, சிந்ைதனயற்ை, உண்தம குதைந்ை, கைதவயில்லாை,
வதர,
பயனற்ைது மற்றும் மதிப்பற்ைதவ, கைதவயில்லாை மற்றும்
பயனற்ை, கைதவயில்லாை பலனற்ை, பயனற்ைது மற்றும் ஒன்றுமில்லாை,
கைதவயில்லாை வீண், கைதவயில்லாை வீணான, பயனற்ை மற்றும்
ைகுதியற்ை, முட்டாள்ைனமான மற்றும் அர்த்ைமற்ை, முட்டாள்ைனமான
மற்றும் cruelness, முட்டாள்ைனமான மற்றும் அறிவற்ை, அறிவற்ை
முட்டாள், முட்டாள்ைனமான மற்றும்முட்டாள்ைனமான இரக்கமற்ை
இரக்கமற்ை இரக்கமற்ை இரக்கம் அற்ை, இரக்கமற்ை, இையமற்ை,
இரக்கமற்ை விைத்தில் கடுதமயான, இரக்கமற்ை மற்றும் நகாடூரமான,
ஈவிரக்கமற்ை, மற்றும் மிருகத்ைனமான, அதமதியற்ை மற்றும்
நைாந்ைரவு, அதமதியற்ை மற்றும் அதமதியற்ை, அதமதியற்ை மற்றும்
'கிளர்ச்சி நபாறுப்பற்ை, மற்றும் கவனக்குதைவாக நபாறுப்பற்ை,
மற்றும் சிந்ைதன நபாறுப்பற்ை, கவனமற்ைவனாகவும், விருப்பமற்ை
மற்றும் அலட்சிய, ஒப்பற்ை, ஒப்பற்ை ஒப்பற்ை மற்றும் ைனிப்பட்ட,
ைனிப்பட்ட மற்றும் விதிவிலக்கான, விதிவிலக்கான மற்றும்
unparallel, measureless மற்றும் ஆழங்காணவியலாை,
measureless மற்றும் அளவுகடந்ைது, அளவிடமுடியாை மற்றும்
புரிந்து நகாள்ள முடியாை, உயிரற்ை மற்றும் இைப்பு, உயிரற்ை மற்றும்
மயக்கத்தில், உயிரற்ை மற்றும் ஆன்மாவற்ை, ெம்பிக்தகயற்ை மற்றும்
ெம்பிக்தகதயயும் இழந்து, ெம்பிக்தகயற்ை மற்றும் திைதமயற்ை,

ஆைரவற்ை மற்றும் பலவீனமான, ஆைரவற்ை மற்றும் பாதுகாப்பற்ை
நிதலயில் கவனக்குதைவாக கவனமற்ைவனாகவும், கவனக்குதைவாக
மற்றும் கவனக்குதைவான, கவனக்குதைவாக மற்றும் புைக்கணித்துக்,
பாதிப்பில்லாை பாதுகாப்பான, பாதிப்பில்லாை மற்றும்
பாதுகாப்பான, ஆைாரமற்ைதவ, ஆைாரமற்ை, ைவைானதவ, மாசற்ைைாய்க்
குதையற்றும் மாசற்ைைாய்க், அது சரியாக மாசற்ைைாய்க் மற்றும் சரியான,
விசுவாசமற்ை மற்றும் ெம்பமுடியாை, விசுவாசமற்ை மற்றும் துகராகியாக
இருக்க, சந்கைகமின்றி மற்றும் நிச்சயமாக எண்ணற்ை மற்றும் எண்ணற்ை
எண்ணற்ை மற்றும் ஏராளமான, துயரம் நிதைந்ை மற்றும் மந்ைமான,
துயரம் நிதைந்ை மற்றும் இருண்ட, துயரம் நிதைந்ை துன்பகரமான,
changeless மற்றும் நிதலயான, changeless மற்றும் நிைானமான,
changeless மற்றும் நிறுவனம்,

அழகான வார்த்தை "நெஸ்"
மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தி, மகிழ்ச்சி மற்றும் இன்பம், சாட்சி மற்றும்
ஆைாரம், சாட்சி மற்றும் ஆைாரம், சாட்சி மற்றும் சான்று, பலவீனம்
மற்றும் அயர்ந்துகபானதினால், பலவீனம் மற்றும் குதைபாடு,
உறுதியாகவும் மற்றும் toughness, steadfastness மற்றும்
உறுதியான, அதமதி மற்றும் அதமதி, அதமதி மற்றும் அதசவில்லாமல்,
அதமதி மற்றும் அதமதி, கொய் மற்றும் கொய், கொய் மற்றும் கொய்,
நமன்தம மற்றும் பாசம், உருவப்படம் மற்றும் ஒற்றுதமதய,
உருவப்படம் மற்றும் ஒற்றுதமதய, ஆர்வத்தை மற்றும் ஓங்கியிருக்கும்,
ஆர்வத்தை மற்றும் கூர்தமதய, ஆர்வத்தை மற்றும் ஆர்வத்தில்,
கபரன்தபயும் இரக்கத்தையும், ையதவயும், அன்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும்
திருப்தி, மகிழ்ச்சி மற்றும் சந்கைாஷம், மகிழ்ச்சி மற்றும் மகிழ்ச்சி,
ென்தம மற்றும் ையவு, ெற்குணம் ெல்நலாழுக்கம், ெற்குணம் மற்றும்
கருதண, மகிழ்ச்சி, சந்கைாஷம், மகிழ்ச்சியும் மற்றும் இன்பம்,
மகிழ்ச்சியும் மற்றும் மகிழ்ச்சி, கனிவு மற்றும் kindliness, கனிவு
மற்றும் சாந்ைம், கனிவு மற்றும் நமன்தம, மன்னிப்பு மற்றும் மன்னிப்பு,
மன்னிப்பு, விடுைதல நசய்ைதைத் நைாடர்ந்து, பாசம் மற்றும் நமன்தம
பாசம் மற்றும் காைல், பாசம் மற்றும் பாசம் பாசம் மற்றும் பக்தி, கெர்தம
மற்றும் நீதி, கெர்தம மற்றும் ெடுநிதலதம, எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் மாநில,
புத்திசாலித்ைனம் மற்றும் புத்திசாலிைனம் புத்திசாலித்ைனம் மற்றும்

ஓங்கியிருக்கும், கவனக்குதைவால் மற்றும் புைக்கணிப்பு, வணிக மற்றும்
நைாழில், வர்த்ைக மற்றும் நைாழில் வணிக மற்றும் வர்த்ைக,
எஸ் நசய்ை துகராகத்தை
மற்றும் வரம்புமீறுகின்ைார், குற்ைநிவாரண மற்றும் அத்துமீறித் நசய்ை
துகராகத்தை உள்ளிடவும் நசய்ை துகராகத்தை மற்றும் மீறி, ெசுக்கவும்
மற்றும் கீகழ தவத்து அடக்க மற்றும் அதமதி, கெசம், முன்கனற்ைம்,
வளதம, முன்கனற்ைம், வளர்ச்சி, முன்கனற்ைம் மற்றும் வளர்ச்சி,
முன்கனற்ைம் மற்றும் நசயல்முதை ெசுக்க மற்றும்நைால்தலகதளத்
பிரச்சதனயில் பிரச்சதனயில் மற்றும், கவதலப்பட கவதலப்பட மற்றும்
எரிச்சல், நவளிப்பதடயான, குழம்பிப் மற்றும் சுத்ைம் நவளிப்படுத்ை
மற்றும், ைர்மசங்கடமாக்குகின்ைன, துயரத்தையும்
ைர்மசங்கடமாக்குகின்ைன மற்றும் பிரச்சதனயில்
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