
 
1. ஒ� வ�ஷய� தவறாக நட�க வா��� இ���ேமயானா� அ� 
தவறாகேவ நட���. 
 
2. நிைறய வ�ஷய�க� தவறாக நட�க வா��� இ��கிற� எ!" 
ைவ#��ெகா%டா� ந�ைம எ� அதிகமாக பாதி�க வா��� இ��கிறேதா 
அ�ேவ தவறாக நட���! 
 
3. ஒ� வ�ஷய� தவறாக நட�கேவ வா��ப��ைலெய!றா� அ� நி)சய� 
தவறாகேவ நட���! 
 
4. நா� ஒ� வ�ஷய#தி� நா!� வ�தமான தவ"க� நட�க வா��� 
இ��கிற� எ!" கண�#ேதாேமயானா� அ� எ�லாவ,ைற-� ம.றி நா� 
எதி/ பாராத வைகய�� எதி/பாராத ேநர#தி� ஐ2தாவ� தவ" வ��. 
  
5. எ2த வ�ஷய3� மாறாத ப4ச#தி� நிக56க� எ�ேபா�ேம ேமாசமான 
க4ட#திலி�2� மிக ேமாசமான க4ட�க7�ேக ெச�8�.  
 
6. எ�லாேம ச9யாக நட�ப� ேபா� ேதா!றினா� ந:�க� எைதேயா 
கவன;�க# தவறிவ�4</க� எ!" அ/#த�.  
 
7. இய,ைக எ�ேபா�ேம தன��� தவைற ஒள;#� ைவ#��ள�. ஆனா� 
அ� எ�ேபா�ேம அைத அதிக ேநர#தி,� மைற#� ைவ�பதி�ைல.  
 
8. �!னைக �9-�க�. நாைள இைத வ�ட ேமாசமாக# தா! இ����.  
 
9. எ�லா வ�ஷய�க7� ஒேர ேநர#தி� தா! தவறாக நட�க 
ஆர�ப����.  
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10. உைடப@� ெபா�7� அத! மதி��� எ�ேபா�ேம ேந/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
11. எ2த ஒ� வ�ஷய#ைத-� 34டா�தனேம இ�லாம� பைட�க 
இயலா�. ஏென!றா� 34டா�க� அBவள6 அறி6 ஜ:வ�க�.  
 
12. எ2த ஒ� வ�ஷய3� ந:�க� உண/வ� ேபா� அBவள6 எள;தி�ைல.  
 
13. ஒBெவா� த:/6ேம ஒ� ப�ர)சிைன�� வழிகா4E.  
 
14. ஒ� தாள;� உ�ள தகவ� எBவள6 Fர� உ�களா� பE�க 
இயலாம� இ��கிறேதா அBவள6 Fர� அ� 3�கிய#�வ� வா�2த�!  
 
15. ெவ%ெண� தடவ�ய ப�ற� கீேழ வ�H� ெரா4E எ2த� ப�க� 
தைரய�� வ�H� எ!ப� உ�க� கா/ெப4E! வ�ைலைய� ெபா�#த�!  
 
16. கிேழ வ�H� ஒ� ெபா�� எ2த இட#தி� வ�H2தா� அதிக 
ந4ட#ைத� ெகா@��ேமா அ2த இட#தி� தா! வ�H�.  
 
17. எ2த ஒ� ெதாைல2த ெபா�7� அத,கான மா,ைற 
வா�கிய6டேனேய கிைட#� வ�@�.  
 
18. ந:�க� ெதாைல#த இட#தி� தா! ேதடேவ%@�.  
 
19. ந:�க� எBவள6 அைல2� கIட�ப4@ ஒ� ெபா�ைள 
வா�கினா8� ந:�க� வா�கிய6ட! மலிவாக இ!ெனா� இட#தி� 
கிைட#ேத த:��. (அ� உ�க� மைனவ�ய�! க%கள;� தா! 3தலி� 
ப@�!)  
 
20. ந:�க� ஒ� வ9ைசய�� நி!" ெகா%E�2தா� அ@#த வ9ைச தா! 
ேவகமாக நகர ஆர�ப����. 
 
21. உ�க7�� ஒ� கட! கிைட�க ேவ%@மானா� அ� உ�க7�� 
ேதைவய��ைல எ!பைத 3தலி� நிLப��க ேவ%@�.  
 
22. அ� சி�கி� ெகா%டா� அH#த� ெகா@�க�. உைட2� வ�4டா�?! 
எ�பE-� மா,ற# தாேன ேபாகிற:/க�! ஹி ஹி.  
 
23. ஒ� பHதான ெபா�ைள பH� பா/�பவ9ட� கா4@� ேபா� (ம4@�) 
அழகாக ேவைல ெச�-�!  
 
24. எ2த ஒ� 34டா7� Nட பயனைட-மா" ஒ� வ�ஷய#ைத 
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உ�களா� க%@ப�E�க 3E2தா� 34டா�க� ம4@ேம அதி� பய! 
ெபற 3E-�.  
 
25. எ�ெலா9ட3� பண�காரனாவத,கான வழி3ைற இ��கிற�. ஆனா� 
அ� பய! ம4@� தரா�!  
 
26. 34டா�க7ட! வ�வாத� ைவ#�� ெகா�ளாத:/க�. பா/�பவ/க7�� 
(யா/ 34டா� எ!") வ�#தியாச� ெத9யாம� ேபா� வ�@�.  
 
27. ந:�க� எ2த வ�ைளயா4E� ந!றாக வ�ைளயாEனா8� அ� தன;யாக 
வ�ைளயா@� ேபா� ம4@ேம நிகH�.  
 
28. ந:�க� யாைர� க6�க ேவ%@� (?!) எ!" நிைன#� வ�ைளயாE� 
கா4@கிற:/கேளா அ�ேபா� தா! த�பாக வ�ைளயா@வ :/க�.  
 
29. ந:�க� ெச�-� அ9ய ெப9ய க%@ப�E��க� உடேன மற2� ேபா��. 
உ����) ச�பான வ�சய�க� மற�பேத இ�ைல.  
 
30. ந:�க� எBவள6 தாமதமாக) ெச�கிற:/கேளா அBவளேவ தா! 
ெந9ச8� இ����.  
 
31. ந:�க� எBவள6 34டா�தனமாக நட2�ெகா�வ :/கேளா அBவள6 
Fர� அைனவ�� கவன;��� பE நட2� ெகா�வ :/க�.  
 
32. தபா� ெப4E எ�ேபா�ேம சாைலய�! ம"�ற#தி� தா! இ����.  
 
33. ந:�க� ப4ட�கைள ேவ%@மானா� வா�கலா�. Oைளைய வா�க 
3Eயா�.  
 
34. �ழ�ப�க� ேந/#தியாக இ��பதனா� எ�ேபா�ேம 
ெவ,றியைடகி!றன.  
 
35. ந:�க� �� ெச��� அண�-� ேபா� தா! அைனவ�� அைத மிதி#� 
அH�கா��வா/க�.  
 
36. எ� ெச�தா8� நட�கவ��ைலயா? P#திய8�� ேவைல வ2� 
வ�4ட� எ!" அ/#த�.  
 
37. ந:�க� எ2த வ�திகைள 3Hைம-� பE#� 3E�கிற:/கேளா உடேன 
அ� மா,ற�ப4E����.  
 
38. எ2த ஒ� ேவைலைய-� ெச�� 3E#த6ட! அைத எள;தாக 
3E�பத,கான வழி ெத!ப@�.  
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39. கா," எ�ேபா�ேம உ�க� வ����� எதி/�றமாகேவ வ :P�.  
 
40. ஒ� க%ணாE ஜ!னலி� அH�� இ��பதாக# �ைட#தா� அ� 
ஜ!னலி! ம"�ற#தி� தா! இ����. 
 
41. ஒ� வ�ைல மதி�க 3Eயாத ெபா�� எ@�க 3Eயாத இட#தி� 
வ�H2� வ�4டெத!றா�, அ2த� ெபா�7��� உ�க7��� உ�ள Fர� 
ஒ� வ�ர,கிைட��� �ைறவாகேவ இ����. அBவா" இ�லாம� 
�ைறவாக இ�2தெத!றா� ந:�க� ெதா4ட6ட! அ2த Fர#தி,� அ� 
ெச!" வ�@�.  
 
42. உ�க� �ைடய�! அள6��� மைழய�! அள6��� எ�ெபா�ேம 
எதி/வ�கித� தா!.  
 
42. எ2த ஒ� சிறிய ப�ர)ைன��� ப�!னா8� ஒ� ெப9ய ப�ர)ைன 
இ��கிற� எ!" அ/#த�.  
 
43. உ�க� நக#ைத ெவ4Eய ஒ� மண� ேநர#தி� அைத ைவ#� ெச�ய 
ேவ%Eய ேவைல உ�க7�� வ2� ேச��!  
 
44. உ�க7�� ேதைவயான ேகா�� எ�ேபா�ேம அவ�5�க 3Eயாத 
க4@�� அEய�� தா! இ����.  
 
45. ெபா� அறி6 அ#தைன ெபா�வான� அ�ல!  
 
46. அதிகார� எ!ப� எ@#�� ெகா�ள�ப@வ�. ெகா@�க�ப@வேத 
இ�ைல.  
 
47. இர%@ ச9யானைவக� ேச/2� ஒ� தவறாவத,� வா��ப���கிற�. 
ஆனா� இ� தவ"க� ேச/2தா� O!ேறா, நா!ேகா ஆவத,�# தா! 
வா��� இ��கிற�.  
 
48. உ%ைம உ�க� ப�க� இ�2தா� யா�ேம அைத ந��வதி�ைல.  
 
49. உலகி� இர%@ வ�ஷய�க� அதிக� பரவ� இ��கிற�. ஒ!" - 
ைஹ4ரஜ!, இர%@ - 34டா�தன�.  
 
50. உ�க� ெசயலி� 50% ச9யாக நட�க வா��ப���கி!ற� எ!றா� 75% 
தவறாகேவ ெச�வ :/க�. 
 
51. ந:�க� ஒ� வ�ஷய� தவறாக நட�க ேவ%@ெம!" எதி/பா/#�� 
அ� ச9யாகேவ நட2தெத!றா�, அ� தவறாகேவ நட2தி���ேமயானா� 
உ�க7�� லாப#ைத ஈ4E# த2தி����.  
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52. 34டா�தன#தி,�� அறி6ஜ:வ�#தன#தி,�� உ�ள ஒேர ேவ,"ைம 
அறி6ஜ:வ�#தன#தி,� எ�ைல உ%@.  
 
53. யா/ ஒ�வரா� 3E6 எ@�க இயலாேதா அவரா� தவ"கைள 
ெச�யேவ 3Eயா�.  
 
54. ஓராய�ர� வ�ட#��� ேம8� ஒ� வ�ஷய� தவறாக நட�காம� 
ச9யாக நட2� வ2� ெகா%E��கிறெத!றா� அ� இ�ேபா� தவறாக 
நட2� வ�@�.  
 
55. ந:�க� தவ" நட2� ெகா%E����ேபா� தா! அ2த வ�ஷய� 
ச9யாக நட2� ெகா%E��பதாக உண/வ :/க�.  
 
56. இ2த வ�திகைள# ெத92� ைவ#தி��பதா� உ�க7�� ஒ� பயT� 
ஏ,பட� ேபாவதி�ைல.  
 
57. உ�க7�� 3!னா� வ9ைசய�� நி,பவ/ ம4@ேம 
இ��பவ/கள;ேலேய அதிக ேநர� எ@#�� ெகா�வா/.  
 
58. கவைலேய படாத:/க�. எ2த ஒ� ப�ர)ைன��� அைதவ�ட ஒ� ெப9ய 
ப�ர)ைன தா! த:/வாக அைம-�.  
 
59. ம/ப� வ�திக� ப,றி பா/�க நிைன��� ேபா� ம4@� இ2த ப�க� 
திற�காம� இ����!  
 
60. ெவ,றிய�! பாைத எ�ேபா�ேம சீரைம�ப�� இ��கிற�.  
 
61. ந:�க� ஒ� ேவைலைய) ச9யாக) ெச�தா� அைத# தா! தா! 
ெச�ேத! எ!" மா/த4E� ெகா�ள ஒ�வ/ இ��பா/. அதி� ப�ர)ைன 
வ�� வைர. அத,� ப�! ந:�க� தா! ெபா"��.  
 
62. ம/ப� வ�திக� ப,றி அதிக� கவைல�படாத:/க�. எ�பE-� அத! பE 
நட�க# தா! ேபாகிற�.  
 
63. ஒ� ேமதாவ� எ!பவ/ யாெர!றா� யா/ ஒ�வ/ UV�கமான 
வ�ஷய�கைள� ப,றி அதிக� ெத92� ைவ#தி��கிறாேரா அவ/ தா!. 
எBவள6 UV�க� எ!றா� "ஒ!"மி�ைல " எ!ப� வைர. அதாவ� 
ஒ!"மி�லாத வ�ஷய#ைத அதிக� அறி2� ைவ#தி��பவ/ தா! 
ேமதாவ�யா�!  
 
64. ஒ�வ9ட� 300 ேகாE ந4ச#திர�க� இ��கிற� எ!" ெசா�லி� 
பா��க� ந�ப� வ�@வா/. ஆனா� ப�க#� ேமைசய�� த,ேபா� தா! 
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வ%ண� Xச�ப4E��கிற� எ!" ெசா�லி� பா��க�, அைத# 
ெதா4@�பா/�காம� வ�ட மா4டா/!  
 
65. எ2த ஒ� ேவைல-� மதி�பY@���7�, ேநர#தி,��7� 
3E�க�ப4டேத இ�ைல.  
 
66. ஒ� நி/வாக#தி! Oட ந�ப��ைகேய அ�பE ஒ� நி/வாக� 
இ��பதாக அைனவ�� க��வ� தா!.  
 
67. �� இய2திர�க� �� வ�த ப�ர)ைனகைளேய உ�வா���.  
 
68. தவ" ெச�த� மன;த இய,ைக. ஆனா� அ� Xதாகரமாக உ�ெவ@�க 
ஒ� கண�ன; ேதைவ.  
 
69. ஒ� கண�ன; 20 ஆ4க� 20 ஆ%@களாக ெச�ய 3Eயாத 
தவ"கைள�Nட 2 வ�நாEகள;� ெச�� 3E#� வ�@�.  
 
70. ஒ� வ�ஷய#தி� ேமதாவ�ைய# ேத/2ெத@�கேவ%Eய��2தா� யா/ 
அ2த ேவைல�� அதிக பண) ெசல6�, ேநர3� ஆக�N@� எ!" 
கண��கிறாேரா அவைரேய ேத/2ெத@�க�. 
 
71. உ�க7�� எ2த வாE�ைகயாள/ லாப� அதிக� அள;�பாேரா அவைர# 
தா! நம� எதிராள; 3தலி� ெதாட/� ெகா�வா/.  
 
72. எ2த ஒ� எள;ய வ�தி-� கIடமான வா/#ைதகளாேலேய 
வ�ள�க�ப4E����.  
 
73. பHதாகாத எ2த ஒ� ெபா�ைள-� பH� பா/�காத:/க�. ஏென!றா� 
அ� பHதா�� சமய#தி� உ�களா� பH� பா/�க இயலா�.  
 
74. த%டவாள#ைத ம4@� பா/#� ரய�� எ2த��ற� ெச!ற� எ!" 
ெசா�ல இயலா�.  
 
75. ந:�க� ச9யாக� �ழ�பவ��ைல எ!றா� உ�க7�� அைன#�# 
தகவ�க7� ச9யாக வ2� ேசரவ��ைல எ!" அ/#த�.  
 
76. எ2த ஒ� ெசயலிய�! ��� பதி��� ந:�க� எ�ேபா�� 
உபேயாக�ப@#தி� ெகா%E���� க4டைளைய மா,றியைம�பதாகேவ 
இ����.  
 
77. இ2த அவசர உலக#தி� நம�� எ!ன ேதைவ எ!பைத ம4@� 
ந�மா� பE�க 3Eவதி�ைல.  
 
78. எ2த ஒ� எள;தான வ�ஷய#ைத-� கIடமான வ�ஷயமா��வ� 
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எள;�. ஆனா� கIடமான கா9ய�கைள எள;தா��வ� அBவள6 
எள;த�ல.  
 
79. ஒ� இய2திர#தி! அE�கE மா,ற ேவ%Eய ெபா�� ைக�� 
எள;தி� எ4டாத இட#திேலெய இ����.  
 
80. ஒ� L.10,000/- மதி���ள ெபா�ைள� கா�க L.10/- மதி���ள 
◌ஃ�\] ேபா4டா� அ� L.10/- ◌ஃ\ைஸ� கா�க 10,000/- மதி���ள 
ெபா�� ெவE#�வ�@�.  
 
81. ப�ரதி எ@��� இய2திர� 3�கியமான ப�க� வ�� ேபா� ம4@ேம 
சி�கி� ெகா�7�.  
 
82. உ�கைள வ�4டா� இ2த இட#���# த�தியான ஆ� ேவறி�ைல 
எ!" நி/வாக� நிைன��� அள6�� நட2� ெகா�ளாத:/க�. நட2� 
ெகா%டா� ப�!ன/ எ�பE உ�க7�� உ#திேயாக உய/6 அள;�க 
இய8�?  
 
83. உ�க7�� ச�பள உய/6 ெகா@�க�ப4ட மாத#திலி�2� இ"திய�� 
ைபய�� இ���� பண� �ைறவாகேவ இ����.  
 
84. எ2த கEத#தி8� இர%@ ேக�வ�கைள மற2�� ேக4@ வ�டாத:/க�. 
எ2த� ேக�வ��� மிக6� பதிைல எதி/பா/#தி��கிற:/கேளா அ2த� 
ேக�வ��� ம4@� பதி� இ��கா�.  
 
85. 3தலாள; உ,ப#தி தர#ைத� ப,றி ெசா�8�ேபா� அவைர� ப,றி 
ெசா�கிறா/ எ!" நிைன#� வ�டாத:/க�.  
 
86. 3தலாள; ெசா!னா� ஆ%டவ! ெசா!ன மாதி9.  
 
87. தவ"த� மன;த இய��. ஆனா� ம!ன;#த� நி"வன#தி! வழ�க� 
இ�ைல.  
 
88. கைடசியாக நி"வன#தி� இ�2� ெவள;ேய,ற�ப4ட நப/ தா! எ2த# 
தவ"��� ெபா"�பாள;. ம.%@� ேவெறா�வ/ ெவள;ேய"� வைர.  
 
89. ந:�க� ந�லவராக இ�2தா� அBவள6 ேவைல-� உ�கள;ட� தா! 
ஒ�பைட�க�ப@�. ெரா�ப ந�லவரா� இ�2தா� ேவைலைய வ�4@ 
ெவள;ேயறிவ�ட ேவ%Eய� தா!.  
 
90. ம�க� ஒ� 3ைற ெச�த தவ" ம,"� ஒ� 3ைற ெச�வதி�ைல. 
இர%@, O!", நா!�, ஐ2� 3ைறக� எ!" தா! ெச�வா/க�.  
 
91. �த!கிழைம ஏ! யா���ேம உட�நல��ைறேவ ஏ,ப@வதி�ைல?  
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92. வ�திகைள அTச9�பதா� ம4@ேம ேவைல 3E2� வ�டா�.  
 
93. உ�க� பதவ�ய�! ெபய/ எBவள6 ந:ளமாக இ��கிறேதா அBவள6 
Fர� உ�க� ேவைல 3�கியமி�லாததாக இ����.  
 
94. வ�ள�பர#தி� ஒ� ச8ைகைய� பா/#� வ�4@ அவசரமாக ேபானா� 
தா! ெத9-� அ2த ச8ைக ேந,"ட! 3E2த� எ!"� அ2த� 
ெபா�ள;! வ�ைல அதிக9#� வ�4ட� எ!"�.  
 
95. தபாலி� காேசாைலகைள வ�ட ப4E(ப��?)கேள அதிக ேவக#தி� வ2� 
ேச��.  
 
96. அைன#� 3�கியமான ேவைலக7� ெவ�ள;�கிழைம மாைல 
உ�க7�� வ2� ேச��. அைவ யா6� ம" தி�க4கிழைம காைல��� 
3E�க�பட ேவ%Eய�����.  
 
97. ேவைலைய� க)சிதமாக 3E#த6ட! ச�பள உய/ைவ� ப,றி 
ேபசேவ ேபசாத:/க�.  
 
98. 3தலாள; எ�ேபா� சி@சி@ எ!" இ��கிறாேரா அ� தா! ச�பள 
உய/6 ப,றி� ேபச ச9யான ேநரமா��.  
 
99. ப�ர)ைன இ�2தா� தாேன உ�கைள# ேதட ேவ%@�? எனேவ 
ப�ர)ைன வ�� ேநரேம ச�பள உய/ைவ� ப,றி வ�வாதி�க ச9யான 
ேநரமா��.  
 
100. ெவ�ள# தைனய� மல/ ந:4ட�. உ�க� வ�மான# தைனய� 
உ�க� ெசல6. 
 
101. ஆசி9ய��� மிக6� ஆ/வமாக இ���� பாட� மாணவ/க7�� 
மிக6� அ"ைவயாகேவ இ����.  
 
102. பாட� நட#�வத,� ஆசி9ய/ எ@#��ெகா�7� ேநர3� அைத 
மாணவ/க� பதிய ைவ#�� ெகா�7� அள6� எ�ேபா�� எதி/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
103. மாணவ/க� அதிக மதி�ெப%க� வா�கினா� அத! ெப�ைம 
மாணவ/கைளேய சா��. �ைற2த மதி�ெப% வா�கினா� வா#தியா/ 
தா! ச9யாக நட#தவ��ைல.  
 
104. எ2த மாணவைன அE�க ஆசி9ய/ ைகைய ஓ��கிறாேரா அவ! 
தா! ப�ள;ய�! தாளாள9! ைபயனாக இ��பா!.  
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105. �திதாக நம� ப�ள;�� வ2� ேச�� மாணவ/க� இத,� 3! 
எ�6ேம நட#தாத ப�ள;ய�லி�2� தா! வ�வா/க�.  
 
106. ந�ல மாணவ/க� ெவள;ேயறி� ெகா%ேட இ��பா/க�.  
 
107. வ��� ேநர#ைத வ�ட ஓ�6 ேநர� மிக அதிகமாக ஓ@�.  
 
108. ஒ� வ��ப�� 20 ேப/ தா! இ��க 3E-� எ!றி�2தா� உ�க� 
வ�%ண�ப எ% 21 ஆக இ����.  
 
109. இ"தி# ேத/வ�� 80% ேக4க�ப@� ேக�வ� ந:�க� வராத அ2த ஒ� 
நாள;� நட#த�ப4ட பாட#திலி�2��, ந:�க� பE#திராத அ2த ஒேர ஒ� 
�#தக#திலி�2�� தா! ேக4க�ப@�.  
 
110. (அ) ந:�க� �#தக#ைத� பா/#� ேத/6 எHதலா� எ!றி�2தா� 
ந:�க� �#தக#ைத மற2� ைவ#� வ�@வ :/க�.  
 
(ஆ) ந:�க� வ :4E� ைவ#ேத ேத/6 எHதலா� எ!றி�2தா� வ :4ைடேய 
மற2� வ�@வ :/க�.  
 
(இ) இைணய#தி� ைவ#� எHத�ப@� ேத/வ�� உ�க� கட6) ெசா� 
மற2� ேபா��(!)  
 
 
111. அ�மாவ�ட� இ�2� ந:�க� இர%ேட சமய�கள;� தா! அறி6ைர 
ெபற 3E-�. ந:�க� வ�����ேபா�� வ���பாத ேபா��.  
 
112. உ�க� அ�மா ஒ�வ/ தா! உ�கைள வ�ட உ�கைள� ப,றி அதிக� 
ெத92� ைவ#தி��பவ/ ஆவா/.  
 
113. ந:�க� ேக4@� கைடப�E�காத அறி6ைர ம4@ேம உ�க� 
அ�மாவ�ட� இ�2� வ2த மிக) சிற2த அறி6ைரயாக இ����.  
 
114. ந:�க� அ�மாவ�ட� ரகசிய#ைத மைற#� வ�4டதாக 
நிைன�கிற:/களா? உ�க� உ�ளாைடைய யா/ மா4E வ�4ட� - மற2� 
வ�4</களா?  
 
115. உ�க� காதலி ஒ� ெதாைலேபசி எ%ைண� N"� ேபா� தா! 
அைத ேசமி�க ஒ� தா7� உ�கள;ட� இ��கா�.  
 
116. உ�க� கண�ண�ய�! வ!ெபா�� ஏதாவ� பH� ப4டா� அைத� 
பா/��� பH� பா/�பவ/ ெம!ெபா�ைள� �ைற N"வா/.  
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117. 32ைதய வ�திைய மா,றி�ேபா4@�ெகா�7�க�!  
 
118. ஒ� கண�ண� ெம!ெபா�ள;� க%@ப�E�க�படாத தவ"கள;! 
எ%ண��ைக�� அளேவ கிைடயா�.  
 
119. ஏ,கனேவ தாமதமாக இ���� ஒ� ெம!ெபா�� ேவைல �திதாக 
ஆ4கைள) ேச/#தா� இ!T� தாமதமா��.  
 
120. ஒ� கண�ண�ைய� பH� பா/��� ஒ� நப���� கண�ண���� 
இைட�ப4ட Fர3� அ�கண�ண�ய�� ஏ,ப@� பH� ந:��வ�� 
எ�ெபா�� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
121. ந:�க� அதிக� வ����� ெசயலிைய இய��வத,� ேதைவயான 
நிைனவ�ட� உ�கள;ட� எ�ேபா�� இ��கா�.  
 
122. ந:�க� நிைனவ�ட� வா�கி வ�4டா� வ! த4E� இடமி��கா�.  
 
123. உ�க� தர6க� நிைனவ�ட#��� த�2தா,ேபா� வ�9வைட2� 
ெகா�7�.  
 
124. உ�கள;ட� நிைனவ�ட3� இ�2�, வ! த4E� இட3� இ�2தா� 
அ2த ெம!ெபா�� இய�காம� உ�க� கண�ண�ைய-� ெசயலிழ�க) 
ெச��வ�@�.  
 
125. அBவா" ெசயலிழ�க) ெச�யா� இ�2தா� அ� அத,கான த�க 
த�ண#ைத எதி/ பா/#�� ெகா%E��கிற� எ!பதி� எBவ�த ஐய3� 
இ�ைல. 
 
126. ந:�க� எBவள6 தா! ேபர� ேபசி வா�கினா8� ந:�க� 
வா�கிய6ட! கண�ண�ய�! வ�ைல �ைற2� வ�@�.  
 
127. கண�ண�ய�� உ�ள ஒ� பாக#தி! உபேயாகமிழ��� ேவக3� அத! 
வ�ைல-� எ�ேபா�� ேந/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
127. ஒ� ெம!ெபா�ள;ைன ச2ைத�ப@#�வத,� 3! 1000 நப/க� 
அைத ேசாதி#தி�2தா8� அைத வ�ைல ெகா@#� வா�கி 
உபேயாகி�பவேர அைன#� ப�ைழகைள-� க%@ப�E�பா/.  
 
128. உ�க� கண�ண�ய�� பHதா�� ெபா�� ம4@ேம உ,ப#தி 
நி"#த�ப4E��ப�� அத! இ��� இ�லாதி��ப�� வ�2ைதேய 
இ�ைல.  
 
129. மாறிலிக� மாறிவ�@�.  
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130. மாறிக� மா"வதி�ைல.  
 
131. உ�க� ைகய�லி�2� வ�H� ஒ� ெபா�� எBவள6 3�கிய#�வ� 
வா�2தேதா அBவள6 Fர� அ� ைக�ெக4டாத இட#தி� ேபா� வ�H�.  
 
132. உ�க� 3தலாள;ைய� காண ேவ%@� எ!" ஆைச�ப4டா� 
இைணய#தி� ேம-�க�.  
 
133. ந:�க� எBவள6 கEனமாக உைழ#தா8� உ�க� 3தலாள; ந:�க� 
இைணய#தி� ேம�2� ெகா%E���� ேபா� தா! உ�க� ப�!னா� 
ைகைய� க4E� ெகா%@ நி,பா/.  
 
134. ந:�க� ேசமி#� ைவ�காத 3�கியமான வ�ஷய� எ2த வ! த4E� 
இ��கிறேதா அ� தா! 3தலி� பHதா��.  
 
135. ம/ப� வ�திக� ச9யாக இ�2தா� எ!னா�................................................. 
[connection reset - error message 928 ]  
 
136. எ2த ஒ� ப�ர)ைன-� அ� எBவள6 கEனமானதாக இ�2தா8� 
எள;ய 3ைறய�� ம4@ேம அைத# த:/�க 3E-�.  
 
137. எ2த ஒ� ெம!ெபா�7� 5 ப�ைழகைள� ெகா%ட�. ஆனா� இ� 
வைர க%@ப�E#த ப�ைழக� கண�கி� ேச/�க� பட மா4டா�.  
 
138. எ2த� கண�ண� உபேயாகி�பாள���� ேத! வ2� பா-� மழைல 
வா/#ைதக� "அ�பா! இ2த C: பா/ம4 ெச�ய�ப@கிற� எ!" கண�ண� 
ெசா�கிறேத அத! அ/#த� எ!ன ?" எ!" �ழ2ைத ேக4ப� தா!.  
 
139. ந:�க� ஒேர வ9ய�� ஒ� ெம!ெபா�� எHதினா8� அதி8� ப�ைழ 
இ�2ேத த:��.  
 
140. எ2த ஒ� ெம!ெபா�ளாக இ�2தா8� ந:�க� அைத 3Hைம-� 
பE#தறி2த உடேனேய அத! �திய பதி�� ெவள;ய�ட�ப@�.  
 
141. ஒ� ைவரசினா� ஏ,ப@� பாதக�க7� அ� உ�க� கண�ண�ைய# 
தா��� வா���� ேந/ வ�கித#தி� இ����.  
 
142. ந:�க� கட6) ெசா� மா,"� ேவக3� அைத மற��� ேவக3� 
ேந/ வ�கித#தி� இ����.  
 
143. கட6) ெசா�ைல மா,றேவ இ�ைல எ!றா� அைத# தா! 
அ@#தவ/ எள;தாக� க%@ப�E#� வ�@வா/கேள!  
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144. எBவள6 அதிக ேநர� ஒ� ெம!ெபா�� இைணய#தி� இ�2� 
பதிவ�ற�க� ெச�ய எ@#�� ெகா�கிறேதா அBவள6 Fர� அ� 
ெசய�ப@வத,� வா��ப��ைல.  
 
145. ஒ� ெம!ெபா�� ந�ல ெம!ெபா�� தா! ப�ைழ இ�லாதி���� 
வைர - ஆனா� அ� சா#தியேம இ�ைல.  
 
146. ஒ� ெம!ெபா�ள;� ப�ைழ வ�� வா��� கண�ண�ைய எ#தைன 
ேப/க� பா/�கிறா/க� அவ/கள;! 3�கிய#�வ� எ!ன எ!பைத� 
ெபா�#த�.  
 
147. எ2த ஒ� ெம!ெபா�� கன க)சிதமாக எ2த ஒ� ப�ைழ-மி!றி 
எதி/பா/#தபE ெசய�ப@கிறேதா அ� ைவரைச# தவ�ர ேவெற2த 
ெம!ெபா�ளாக இ��க 3E-�?  
 
148. ஹு�. இ2த மன;த/க� கண�ண�ைய உபேயாகி�ப� எBவள6 
எள;ெத!கிறா/க�? நா� ேக4பேதா ேநர� எ!ன எ!". அவ/க� 
ெசா�வ� எBவா" ஒ� கEகார#ைத ெச�வ� எ!".  
 
149. எ�லா ப�ைழகைள-� ச9 ெச�-� ஒேர க4டைள பா/ம4 C: எ!ப� 
தா!.  
 
150. உ�க� ேவைலய�� உ�ள தவ"கைள ந:�க� உ�க� அறி�ைகைய) 
சம/�ப�#த ப�ற� தா! கா%பY/க�. 
 
151. ந:�க� எ2த ஒ� கEத#ைத அ)சE�க க4டைள ெகா@#தா8� 3த� 
ப�க#தி� கEத� அ)சE�க�ப4@ 2வ� ப�க#தி� கைடசி வ9 ம4@� 
அ)சE�க�ப@�.  
 
152. 99% ஒ� ேகா�ைப இற�க� ெச�த உடேனேய மி! இைண�� ேபா� 
வ�@�.  
 
153. உ�க7��� ெகா@�க�ப4@�ள ைகேய4E� உ�க� ப�ர)ைனைய# 
தவ�ர அைன#�� வ�ள�க�ப4E����.  
 
154. ேம,க%ட ெம!ெபா�� ச�ப2த�ப4ட அைன#� வ�தி3ைறக7� 
ைம�ேராசா�4�� (எ2த பதி�பாக இ�2தா8�) க)சிதமாக ெபா�2��.  
 
155. தான;ய�கி தவ" ந:�கி (Auto correct) தவைற ந:��வதி�ைல. தவைற 
உ�வா���!  
 
156. மாதா2திர ேசைவ �9-� பண�யாள/ (AMC worker) வ�� வைர 
கண�ண� ஒH�காக தா! ேவைலபா/#�� ெகா%E�2தி����.  
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157. வ! த4@ பHதினா� ைவரP� அழி2� ேபா��. இதனா� ந:�க� 
வ�ைல ெகா@#� வா�கி ைவ#தி���� ைவரP ந:�கி�� ேவைல 
இ��கா�.  
 
158. த%ண:9! ேம� நட�ப�� ஒ� ெம!ெபா�ைள அத! 
ேதைவ�ேக,ப (Features) உ�வா��வ�� எள;� தா!. அ� 
உைற2தி���� வைர. (Frozen)  
 
159. உ�க� இ-தபா� ெப4Eய�! அள6� உ�க7�� வ�� அனாமேதய 
தபா�கள;! அள6� எதிெரதி/ வ�கித#தி� இ����.  
 
160. ஒ� கண�ண� அைத உபேயாகி�பாள9! அறிவ�ைன நிக/#த�.  
 
161. ஒ� ைவரP உ�க� கண�ண�ைய# தா�கிய ப�!னேர அைத ைவரP 
ந:�கி க%டறி-�.  
 
162. Oைள x அழ� x வா��� = மாறிலி (இதி� மாறிலிய�! மதி�� 
எ�ேபா�ேம 0 ஆ��)  
 
163. உ�க� காதலி உ�க� ேம� ைவ#தி���� காதலி! அள6 ந:�க� 
அவ� ேம� ைவ#தி���� காதலி! அள6�� எதி/ வ�கித#தி� 
இ����.  
 
164. பண#தா� காதைல வா�க 3Eயா� தா!. ஆனா� அ� உ�கைள 
ஒ� ேபர� ேபP� நிைலய�� (bargaining position) ைவ#தி����.  
 
165. உ�க� மைனவ� உ�கைள 3Hவ�� �92� ெகா%ட நா� 3த� 
உ�க� ெசா�ைல காதி� வா��வேத இ�ைல.  
 
166. காதைல வ�ட ேமாசமான வ�ஷய�க� இ��கி!றன. காதைல வ�ட 
ந�ல வ�ஷய�க7� இ��கி!றன. ஆனா� காத8�� சமமா� எ�6ேம 
இ�ைல.  
 
167. காத� �#திசாலி#தன#ைத க,பைன எ�ேபா� மிbPகி!றேதா 
அ�ேபா� தா! ஏ,ப@�.  
 
168. ப�! வ�� வ�ஷய�கள;� மிக6� ஜா�கிரைதயாக இ��க6�. 1. ம� 

2. மா� 3. இைச. 3�கியமாக இைசய�ட�  
 
169. அழ� ேதா� வைர (skin deep). அழகி!ைம எ8�� வைர.  
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170. அறிவாள;��� 34டா7��� வ�#தியாச� ெத9வதி�ைல காத� 
வ2� வ�4டா�.  
 
171. ஒ� ெப%ண�! உ�ள#ைத திற��� திற6ேகா� எதி/பாராத ப9ைச 
எதி/பாராத ேநர#தி� ெகா@�பதா��.  
 
172. எ�ெபா�� நட2� ெகா%ேட இ���� காத� ேபா9� ெப%க� 
ஏ,கனேவ ெவ!" வ�4டன/.  
 
173. எ2த ஒ� ஆV� தா! ெதாட�கி ைவ#த வ�வாத#தி� ெவ,றி 
ெப"வதி�ைல.  
 
174. காத8�� க% இ�ைல. தி�மண� தா! அ2த க%ைண# திற2� 
ைவ���.  
 
175. உ�க� காதலி "வ�ைல-ய/2த ெபா�� எைத-� வா�காத:/க�" 
எ!" Nறி அைத ந:�க� கைட�ப�E#தா� தாE-ட! அைலய 
ேவ%Eய� தா!. 
 
176. ந:�க� ச9யான ேநர#��� ேபா� ேச/2த:/கேளயானா� உ�க� 
காதலி 20 நிமிட� 3!னதாக வ2தி��பா�. 20 நிமிட� 3!னதாக ந:�க� 
ேபா� ேச/2தா� 1 மண� ேநர� தாமதமாக வ�வா�.  
 
177. ஒ�வ! தி<ெரன 34டா�தனமாக நட2� ெகா%டா� காதலி� 
வ�H2� வ�4டா! எ!" ெபா��.  
 
178. இ�ேபா� (உ�க� காதலிய�ட�) எ� ஆ/வO4@கிறேதா அ�ேவ 
ப�!னாள;� எ9)சc4@�.  
 
179. ந:�க� ஒ� ெப%ைண அழகாக இ��கிறாேள எ!" பா/#தா� அைத 
நிLப��பத,� ஒ� ந%ப! அவ7ட! க%E�பாக இ��பா!.  
 
180. இர%@ ேப/ காதலி� வ�Hவத,� (falling in love) �வ�ஈ/�� வ�ைசைய 
�,ற� ெசா�ல 3Eயா�.  
 
181. காத8��� கா�)ச8��� உ�ள ஒேர வ�#தியாச� கா�)ச8�� 
ம�2�%@.  
 
182. உலகி! மிக அழகான ெப%மண� அழகி�லாத ஒ� ஆைண# தா! 
மண�பா�.  
 
183. காத� ஒ� சிற2த எதி9 அ�ல� ேமாசமான ந%ப!.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
184. எ�ேலா�� காதைல ந��கிறா/க�. அ�பE ஒ!" இ��கிறதா 
எ!ன?  
 
185. தவறான ஒ� 3Eைவ ந�ப��ைக-ட! அறி6X/வமாக எ@�பத,� 
ெபய/ தா! லாஜி� (தமி5 ெத9யவ��ைல. உத6�கேள!!)  
 
(பாவ� ைதய�கார/க�. ந�மிட� மா4E� ெகா%டா/க�!)  
 
186. ந:�க� 6 ப�#தா!கைள ைத�க ேவ%Eய��2தா� உ�க� ெப4Eய�� 
5 ப�#தா!க� தா! இ����.  
 
187. ந:�க� அவசர�ப@�ேபா� தா! ஊசிய�� �வார� சிறியதாக 
மாறிவ�@�.  
 
188. ந:�க� எBவள6 தவறாக ைத�கிற:/க� எ!ப� �ண�ய�! 
வ�ைலைய� ெபா�#த�.  
 
189. ந:�க� ெதாைல#த ஊசி உ�க� மாமியா/ ெவ"�கா8ட! நட��� 
ேபா� க%@ப�E�க�ப@�!  
 
190. ந:�க� ைத��� உைட இர%@ வ�தமாக இ��கலா�. ெப9யதாக 
அ�ல� சிறியதாக.  
 
(இ�ேபா� �ைக�பட�கார/க�)  
 
191. தான;ய�கி ேகமரா�க� தானாக இய��வதி�ைல.  
 
192. உ�களா� உ"தியாக ெசா�ல3Eயவ��ைல எ!றா�, ப�லிைம 
வ :4E� தா! ைவ#� வ2தி��பY/க�.  
 
193. உ�க7�� த4பெவ�ப நிைல எ�ேபா�ேம எதி9 தா!.  
 
194. வ :4E� ேவைல ெச�-� அைன#� ேகமரா�க7� 
ெவள;ய�ட�க7�� ெச�8� ேபா� தா! பHதாக இ����.  
 
195. அTபவமி�லாத �திய �ைக�பட�கார/ தா! �ள;)ச/ (ச9 தானா?) 
வ��ைத த4E ெச�வா/.  
 
196. �ைக�பட�கார/க� அவ/கைள �ைக�பட� எ@�க 3EயாதபE தா! 
இ��பா/க�.  
 
197. கா4@��� �ைக�பட� எ@�க� ேபா�� ேபா� இர%E� யாராவ� 
ஒ�வ/ தா! எ�ேபா�� தயாராக இ��பா/. 1. ந:�க� 2. வ�ல��.  
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198. ேம,க%ட வ�தி �ழ2ைதக7��� ெபா�2��.  
 
199. கனக)சிதமான �ைக�பட� எ!" இ�வைர எ2த �ைக�பட3� 
இ�ைல. (அ�பEயா?)  
 
200. கீேழ வ�H� ெல!P (தமி5?) தா! இ��பதிேலேய வ�ைல-ய/2தா��. 
 
201. ஒ� ந:ளமான சாைலய�� ஒ� �"கிய பால3� இர%@ கா/க7� 
ெச�வதாக ைவ#��ெகா%டா� (1) எ�ேபா�� அ2த இர%@ கா/க7� 
எதிெரதிராக# தா! வ��. (2) அைவ ச9யாக பால#தி� தா! ச2தி���.  
 
202. இ��பதிேலேய அதிேவகமான கண�ண� எ!ப� அ� 3ட�கி�ேபா�� 
ேவக#ைத� �றி���.  
 
203. ஒ� இய2திர#ைத வEவைம�பவ9! 3�கிய பண� 
அBவ�ய2திர#ைத உ�வா��பவ�� அைத ப�!னாள;� பH� பா/�பவ�� 
கIட�ப@�பE வEவைம�பதா��.  
 
204. ந:�க� ேக�வ� ேக4க ேவ%@� எ!" நிைன�பY/க�. ஆனா� 
ேக4க3Eயா�. (ேக4க வ����� நப/ உ�க7�� ேம� பதவ�ய�� 
உ�ளவராக இ��பா/)  
 
205. உ�களா� ஒ� பதிைல ஜ:ரண��க3Eயவ��ைல எ!றா� ந:�க� 
அ2த� ேக�வ�ைய� ேக4E��க� Nடா�.  
 
206. ஒ� ப�ர)ைனைய# த:/�க 3ய,சி��� 3! உ�க7�� அத,கான 
வ�ைட ெத92தி�2தா� ந�ல�. எ�லாவ,றி,�� 3!னா� 
வ�ைட��%டான ப�ர)ைன அ� தா! எ!ப�� உ�க7��# ெத92தி��க 
ேவ%@�.  
 
207. உ�க� வ�மான� தாமதமாக இ��கலா�. ஆனா� அ2த வ�மான#தி� 
ெச!" ந:�க� ப�E�க வ����� அ@#த வ�மான� ச9யான ேநர#தி� 
தா! ெச!றி����.  
 
208. எ2த வ�ஷய#����7� ெச�வ� எள;� தா!.  
 
209. ந:�க� எ2த# திைச ேநா�கி ெச!றி�2தா8� உ�க� இ�ல#��� 
தி��ப� வ�� ேபா� எதி/கா," தா! அE���.  
 
210. ஒ� வாகன#தி� ந:�க� எதி/பா/��� சர�� ம4@� எ�ேபா�� 
ஐ2� நா4க� கழி#� தா! வ2� ேச��.  
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211. எ2த� �#தக3� கட! ெகா@�பதா� ெதாைல2� வ�டா�. ஆனா� 
அைத ந:�க� ப#திர�ப@#தி ைவ�க ேவ%Eய ந�ல �#தக� எ!" 
ம4@� நிைன#தி��க� Nடா�.  
 
212. ந:�க� கட! வா�கி உபேயாக�ப@#த ேவ%Eய ஒ� ெபா�� 
உைடய� NEயதாக இ�2தா�, ந:�க� நி)சய� கட! வா��வ :/க�. 
அைத நி)சய� உைட�பY/க�.  
 
213. எ� ந�ல அரசியேலா அ� ேமாசமான ெபா�ளாதாரமா��. எ� 
ேமாசமான அரசியேலா அ� சிற2த ெபா�ளாதாரமா��.  
 
214. எ�ேபா�ேம உ)சிய�� இ�2� கீேழ இற��வ� அதிக ேவக#தி� 
தா! நைடெப"�.  
 
215. உ�க� காலண���� இ���� சி" க� ச9யாக எ2த இட#தி� 
அH#த� அதிகமாக இ��கிறேதா அBவ�ட#ைத ேநா�கி தா! நக��.  
 
216. ந:�க� கIட�ப4@ ேச�� அ2த ஊ9� இ���� ஒேர வ�@தி 
ந:�க� ெச�8� ேபா� ம4@� நிைற2� தா! இ����.  
 
217. ெபா� இட�கள;� (�றி�பாக க�யாண ம%டப�) ந:�க� வ�4@வ�ட� 
Nடாத ஒேர ெபா�� ெச��� ம4@ேம. (அட ம/ப��� Nட இ� 
ெத92ெத��ேக!?)  
 
218. உ�க� வ :4E� உ�ள ெகாP வ/#தி) P�ள;! அள6� ெகாP�கள;! 
எ%ண��ைக-� எதி/மைறயாக இ����.  
 
219. ேவக#தைட இ�ேபா� ந:�க� ெச!" ெகா%E���� ேவக#ைத 
வ�ட O!" மட�� �ைறவான ேவக#தி� ெச!றா8� அ�ல� O!" 
மட�� அதிக ேவக#தி� ெச!றி�2தா8� எ2த பாதி�ைப-� ஏ,ப@#தி 
இ��கா�.  
 
220. உ�க7�� 3!னா� ெச�8� வாகன� உ�கைள வ�ட �ைற2த 
ேவக#திேலேய ெச�8�.  
 
221. ஒ� ந�ப��ைக எ2த அள6 Oட#தனமாக இ��கிறேதா அ2த அள6 
அ� அதிக ம�கைள) ெச!றைட-�.  
 
222. 3தியவ/க� எ!பவ/க� எ!ைன வ�ட 15 வய� அதிகமானவ/க� 
எ!" தா! அைனவ�� நிைன�பா/க�.  
 
223. ஒ� க4@�பாட,ற ச2ைத��� ஒ� அரசா�க� ெகா@��� 
தைலயY@ அ�ம�கள;! வா5�ைக# தர#ைத� பாதி�பதாகேவ அைம-�.  
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224. ஆ," ந:/ O�� வைர வ2� வ�4டதா? மற2�� வாைய# திற2� 
வ�டாத:/க�.  
 
225. இ���� ேவைலைய# த�க ைவ#�� ெகா�வைத வ�ட ேவ" ஒ� 
ேவைல ேத@வ� எ�ேபா�ேம கEனமானதா��. 
 
226. எைத-� ஒ� வ�,பைனயாள/ வ�ள��� ேபா� வா�க ேவ%@� 
எ!" 3E6 ெச�யாத:/க�.  
 
227. நிைறய ப�ர)ைனக7�� பல த:/6கேளா அ�ல� ஒ� த:/6� 
இ�லாத நிைலேயா இ����. ஒ� சில ப�ர)ைனக7�� தா! ஒேர த:/6 
இ����.  
 
228. ஒ� த:/6 எ!ப� தவறாகேவா, ச9யாகேவா, இர%@மாகேவா, 
இர%@மி�லாமேலா இ��கலா�. நிைறய த:/6க� கைடசி வைகைய) 
சா/2தைவ.  
 
229. ெபா�வாக அைன#� வா�கிய�க7ேம ெபா�யான� தா!, இ2த 
வா�கிய#ைத� ேபால!  
 
230. சா�பா4ைட# தா! eடாக ப9மாற ேவ%@�. அவசரமாக 
க%ெட@#த வ�ைடக� eடானைவ. அவ,ைற ஆறவ�4@ பா��க�. 
அதி8�ள தவ"க� ெத9யவ��.  
 
231. ந:�க� Uைழ6 வாய�லி� இ�2� எBவள6 அதிக Fர#தி� காைர 
நி"#தி வ�4@ Uைழ6 வாய�ைல ேநா�கி வ�கிற:/கேளா அ2த அளேவ 
�ைற2த Fர#தி� இ�2� அ�ேபா� தா! ஒ� காைர ஒ�வ/ 
ெவள;ேய,றி� ெகா%@ இ��பா/.!  
 
232. எ�லா மிதிவ%Eக7ேம 50 கிேலா எைட-�ளைவ. 30 கிேலா 
மிதிவ%E�� 20 கிேலா ச�கிலி-� X4@� ேதைவ. 40 கிேலா 
மிதிவ%E�� 10 கிேலா ச�கிலி-� X4@� ேதைவ. 50 கிேலா 
மிதிவ%E�� X4ேடா ச�கிலிேயா ேதைவய��ைல.  
 
233. ந:�க� ேமடான பாைதய�� மிதிவ%Eய�� ெச�8�ேபா� ம4@� 
எதி/கா," வ :P�.  
 
234. கட! வா�கி ெசலவழி�பதாய��2தா8� Nட வ�மான#தி,� ேம� 
ெசல6 ெச�யாத:/க�.  
 
235. எ2த ஒ� �� ெதாழி� U4ப� வ2தா8� பைழய ெதாழி�U4ப� 
P#தமாக அழி2� வ�@வதி�ைல.  
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236. ந:�க� ந�லபEயாக இ��பதாக உண/கிற:/களா. கவைலேய 
ேவ%டா�. அ2த நிைல மாறிவ�@�.  
 
237. இ�ெபாைதய நிலவர#தி� வ�மான3� ெசல6� ஒ!ைற வ�ட 
ஒ!" ேபா4E ேபா4@� ெகா%@ ஏறி�ெகா%ேட இ��கி!றன.  
 
238. எ�லாேம உ�கைள ேநா�கி வ�வதாக நிைன�கிற:/களா? ந:�க� 
சாைலய�! வல� (இ2தியா) ப�கமாக ேபா�� ெகா%@ இ��கிற:/க� 
எ!" அ/#த�!  
 
239. ஒ� வ�திய�! எதி/ வ�தி ேமாசமானதாக# ெத92தா� 3த� வ�தி 
�#திசாலி#தன#��� இழிவானதாக6�, ஏ,கனேவ ெசா�ல�படாம� 
இ�2தி��க ேவ%Eயதாக6� இ����.  
 
240. தகவ� யா���# ேதைவய��ைலேயா அவ��� வ�ைரவாக) ெச!" 
ேச��.  
 
241. ஒ� ெப9ய ேவைலய�! 3E6றாத ப�தி அ8வலக#தி! எ2த# 
�ைற�� அதிக ச�பள� ெகா@�கிேறாேமா அ�ேக தா! நைடெபறாம� 
இ����.  
 
242. மிக# ெதள;வாக� Nற�ப4E���� ஒ� வா�கிய#���, அE�கE 
மா," வ�ள�க�க� வ2� ெகா%ேட இ����.  
 
243. ெபா�ளாதார� வள/)சியைடைகய�� ம,ற அைன#�� 
வ :5)சியைடகி!றன.  
 
244. ஒ� ெசயலிய�! தர� அ2த ெசயலிைய உ�வா�கிய நி"வன#ைத� 
ப�ரதிபலி���.  
 
245. எ�லாேம சா#திய� தா!. ஆனா� Pலபமி�ைல.  
 
246. 3தலாள;#�வ� இர%@ இட�கள;� தா! ச9�ப4@ வ��. 
வள/2�வ�4ட நா@ அ�ல� ேபா/�கள�கள;�.  
 
247. வரலா" எைத-� நிLப��பதி�ைல.  
 
248. வள/)சி எ!ப� யாெதன;!, ஒBெவா�வ9! அEமனதி8� உ�ள 
வ�மான#��� ேம� ெசல6 ெச�ய# �E��� �E�� தா!.  
 
249. ஒ� பதா/#த� எBவள6 அைடெமாழிக7ட! வ�ள�க�ப4E���ேமா 
அBவள6�� அ� Pைவய�!றி இ����.  
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250. கா/ ச�கர#தி� கா," இ�லாததா� தாமதமாக வ2ததாக 
ேமலாள9ட� ெசா!ன :/கேளயானா� ம" நா� கா/ ச�கர#தி� கா," 
இ��கா�. 
 
251. �ழ�ப� எ!" வ�� ேபா� வ�கிய�� உ�ள கண�கி! இ��� 
உ�க� கண�ைக வ�ட �ைறவாகேவ இ����.  
 
252. ந:�க� எBவள6 தா! கIட�ப4@ வ�ள�கினா8� ேக4க# தா! 
ஒ�வ�� இ��க மா4டா/க�.  
 
253. 1000 Lபா� ெகா@#� வா�கினா8� அதTட! 10 Lபா� ேப4ட9 
இைண�பதி�ைல.  
 
254. எ�ேப/�ப4ட க%@ப�E�பானா8� அ� அறிவ�யலாக4@�, 
அரசியலாக4@�, ெபா�ளாதாரமாக4@�, கைலயாக4@� அ�ல� 
எ�வாக4@�. கீ5�க%ட 3 வ�ம9சன�கைள# தா%E தா! வ2தி����. 
(1) "இ� நட�பத,கான சா#திய� Nேற இ�ைல." (2) "இ� நட�க 
வா��ப���கலா�. ஆனா� இதனா� ஒ� உபேயாக3� இ�ைல." (3) 
"இைத# தா! நா! அ�ேபாேத ெசா!ேன!. இ� மாதி9 ஒ!" உ%டா 
எ!"!"  
 
255. சாைலய�� ஆ� நடமா4ட#தி! அள6� உ�க� கா/ பHதா�� 
வா���� எ�ேபா�� எதி/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
256. ஒ� வ�ஷய#ைத அரசியலி� பர�ப ேவ%@மானா� அைத ரகசிய� 
எ!" ெசா!னா� ேபா��.  
 
257. இ2த உலக ம�கள;! �#திசாலி#தன#தி! N4@# ெதாைக ஒ� 
மாறிலியா��. ஆனா� ம�க� ெதாைக வள/2� ெகா%ேட இ��கிற�!  
 
258. எ2த� N4ட#���� ச9யான ேநர#���� ேபா�வ�டாத:/க�. ந:�க� 
தா! 3த� ஆளாக இ��பY/க�!  
 
259. N4ட� நைடெப"� ேபா� பாதி ேநர#��� எ�6� ேபசாத:/க�. அ� 
உ�கைள அதி �#திசாலி என நிLப����.  
 
260. ந:�க� ேபP� ேபசP தி4டவ4டமாக இ�லாம� வளவள எ!" 
இ�#த� அவசிய�. அ�ேபா� தா! அ� யாைர-� பாதி�கா�.  
 
261. எ�ேபா�ேம N4ட#ைத ஒ#தி� ேபா@� த:/மான#ைத ந:�கேள 
எH���க�. அ� உ�கைள ப�ரபலமா���. ஏென!றா� அ� தா! 
அைனவ�� வ����வ�.  
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262. இ�� எ�6� இலவச� இ�ைல. (மிக6� ப�ரசி#தி ெப,ற வா�கிய� 
- There is no free lunch.)  
 
263. ஒ� வா�கிய#தி! ஒ� எH#� அத! அ/#த#ைதேய மா,றி 
வ�@ெம!றா� எ2த எH#தா� அதிக பாதி�� ஏ,ப@ேமா அ2த எH#� 
தா! மாறி இ����.  
 
264. ஒ� அ8வலக#தி� ஒ�வ/ ம4@� எ�லா வ�சய�கைள-� 
ெத92� ைவ#தி��பா/. அவ/ தா! 3தலி� காலி ெச�ய�பட 
ேவ%Eயவ/.  
 
265. �� ச4ட� �� ஓ4ைடைய# தா! உ�வா���.  
 
266. ஒ� வா�கிய#தி� 3�கிய� என ந:�க� நிைன��� வா/#ைத�� 
அ/#த� ெத9யவ��ைலயா? கவைல ேவ%டா�. அ2த வா/#ைத 
இ�லாமேல அ2த வா�கிய� ச9யான அ/#த� ெகா@���.  
 
267. ேப�2� நி"#த#திலி�2� ச," 3! �ற�ப4@ ெச!ற ேப�2� 
தா! உ�க� ேப�2�.  
 
268. ேப�2��காக ந:�க� கா#தி���� ேநர3�, த4பெவ�ப நிைலய�! 
பாதி��� ேந/ வ�கித#தி� இ����.  
 
269. உ�க� வ :4@�� அ�கிேலேய நி"#த� உ�ள ேப�2� உ�க� 
அ8வலக ேநர 3E6�� 5 நிமிட� 3!னதாக# தா! �ற�ப@�.  
 
270. அதிகார� எ!ப� யாரா� ஒ� ேவைலைய) ெச�ய 3Eயாேதா 
அவ��ேக அைத அள;�பதா��.  
 
271. காகித� கிழி�க ேவ%Eய இட#தி� தா! பலமாக இ����.  
 
272. ஒ� ேவைலைய) ெச�வத,� O!" வழிக� இ��கி!றன. (1) 
ந:�கேள ெச�யலா�. (2) யாைரயாவ� ேவைல�கம/#தலா�. (3) உ�க� 
�ழ2ைதகைள அைத) ெச�யாேத எ!" ெசா�லலா�.  
 
273. எ2த ஒ� வ�வாத#தி,�� இர%@ ப�க3%@ ந:�க� ஏதாவ� ஒ� 
ப�க#��� சாயாம� இ���� வைர!  
 
274. வரலா" ம.%@� தி����. அ� தா! வரலாறி! ஒேர ேமாசமான 
�ண�.  
 
275. யா9ட� சிற2த அறி6ைரக� இ��கி!றனேவா, அவ/ அறி6ைரேய 
வழ��வதி�ைல. 
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276. ெத��கள;� ந:�க� ச#தமி!றி ேபச ேவ%@மானா�, உ�க� 
அ�கி� ஒ� அ�ேசச! நா� இ��க4@�.  
 
277. ந:�க� இர%@ மா#திைரக� சா�ப�ட ேவ%Eய �4Eய�� இ�2� 
எ�ேபா�� 3 மா#திைரக� தா! வ�H�.  
 
278. ந:�க� 16 3"�கிகைள� கழ,றிய ப�! தா! க%@ப�E�பY/க� 
தவறான பாக#ைத� கழ,றி வ�4ேடா� எ!".  
 
279. ந:�க� 16 3"�கிகைள 3"�கிய ப�! தா! 3�கியமான பாக#ைத 
ெவள;ேய ைவ#� வ�4ட� ெத9யவ��.  
 
280. ச4ட� இய,"பவ/கள;! எ2த ஒ� ெசயலா�க3� கைடசிய�� வ9 
ெச8#�ேவா9! ைபைய ேநா�கி தா! இ����.  
 
281. எ�வாக இ�2தா8� அ� அதிக பண#ைத-� ேநர#ைத-� எ@#�� 
ெகா�7�.  
 
282. ச#த� ேபா@� இய2திர#��� தா! எ%ைண கிைட���.  
 
283. கா," எ2த திைசய�� வ :சினா8� �ைக ப�E�பவ/ வ�@� �ைக 
�ைக�பழ�க� இ�லாதவைர ேநா�கிேய ெச�8�!  
 
284. �ைக ப�E�பவ��� �ைக��� ேபா� கிைட��� மகி5)சி-�, அ2த 
இட#தி� எ#தைன �ைக�பழ�க� இ�லாதவ/க� இ��கிறா/க� எ!ப�� 
ேந/ வ�கித#தி� இ����.  
 
285. உணவ�! Pைவ-� அத! ெகாH�பள6� ேந/ வ�கித#திேலேய 
அைம-�.  
 
286. எ2த ஒ� ெப9ய மன;த9ட� இ�2� வ9ைய� ெப"வத,� �� 
ச4ட� ேபா@கிற:/கேளா அ2த ச4ட#திலி�2� த�ப���� அள6�� அவ/ 
பல� வா�2தவராகேவ இ��பா/.  
 
287. வ9 இ��ப� வைர வ9 ஏ���� இ����.  
 
288. அரசியலி! O!" 3�கிய த#�வ�க� (1) ேத/2ெத@�க�ப@�க� 
(2) ம.%@� ேத/2ெத@�க�ப@மா" நட2� ெகா�7�க� (3) ைப#திய� 
ப�E�காம� பா/#�� ெகா�7�க�.  
 
289. அதிகார வ/�க#ைத அட�க ேவ%@மா? உ�க� ப�ர)ைனைய 
அவ/க� ப�ர)ைனயாக மா,றி வ�@�க�.  
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290. ஒ� நி/வாக அைம�ப�� ேமேல ெச�ல ெச�ல �ழ�பேம 
அதிகமா��.  
 
291. எ2த ஒ� வா���� ந:�க� எதி/பாராத ேநர#தி� தா! கதைவ# 
த4@�.  
 
292. இ� வ�ஷய�க� நட�பத,கான சா#திய�N" இ���மானா� ந:�க� 
எைத வ���பவ��ைலேயா அ� தா! நட���.  
 
293. இ��பதிேலேய மிக� �ைற2த அளவ�ட�NEய ேநர� எ!ப� ஒ� 
வ�ப#ைத வர�ேபாகிற� எ!" உண�� ேநர#���� அ2த வ�ப#� 
நைடெப"� ேநர#���� உ�ள இைடெவள;யா��.  
 
294. உ�க� பயண ேநர3� உ�க� இ��ைகய�! ெசா�P� எதி/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
295. ச9#திர#திலி�2� மன;த! க,"� ெகா%ட� எ!னெவ!றா�, 
ச9#திர#திலி�2� மன;த! எைத-� க,"� ெகா�ளவ��ைல எ!பைத.  
 
296. ம,றவ/க� ெச�வ� எைத ந:�க� பாவ� எ!கிற:/கேளா, அைத 
ந:�க� ெச�-�ேபா� ம4@� ேசாதைன ெச�வ� பா/�பதாகேவ 
ேதா!"�.  
 
297. ஒ� ஆைடய�! வ�ைல ந:�க� எதி/பா/��� வ�ைல��� ெபா�2தி 
வ2தா� அ� உ�க7�� அண�2� பா/��� ேபா� ெபா�2தா�.  
 
298. 3E ெவ4@பவ9ட� ேபா� நா! 3E ெவ4Eனா� அழகாக 
இ���மா எ!" ேக4காத:/க�.  
 
299. ஒ� 3Eெவ@�க# ேதைவய��லாத ேபா� 3Eெவ@�காமலி��ப� 
ேதைவயா��.  
 
300. நா� க)ேச9க7�� ேபாக ேவ%@� எ!" கட6� 
த:/மான;#தி�2தா� Uைழ6)சீ4ைட-� நம��� ெகா@#தி��பா/ 
அ�லவா? 
 
301. எ2த ஒ� உைடைய எ@#�� ெகா%டா8�, 10 ஆ%@க7�� 3! 
நாகfகம,றதாக6�, 1 ஆ%@�� 3! ைத9யசாலிக� ம4@ேம 
அண�ய�NEயதாக6�, நட�ப�� அழகாக6�, 3 ஆ%@க� கழி#� சலி#�� 
ேபாவதாக6�, 20 ஆ%@க� கழி#� மற2� ேபாவதாக6�, 30 ஆ%@க� 
கழி#� வ�ய�க#த�கதாக6�, 100 ஆ%@க� கழி#� மேனாகரமாக6� 150 
ஆ%@க� கழி#� ம.%@� அழகாக6� இ����.  
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302. உ�க� �ழ2ைத எ�ேபா� உ�க� மEய�� அச2� F�க 
ஆர�ப��கிறேதா அ�ேபா� தா! ந:�க� கழிவைற�� ெச�ல ேவ%Eய 
அவசர� ஏ,ப@�.  
 
303. 3�கியமாக ம�க� எதி/பா/��� வ�ஷய� அவ/க� எதி/பா/��� 
ேபா� நைடெப"வதி�ைல. உ�. த,ேபாைதய ேசவா�கி! உலக சாதைன  
 
304. ெவ,றிகரமான ேசாதைனைய உ�களா� எ�ேபா�� ம.%@� ஒ� 
3ைற நட#தி� கா4ட இயலா�.  
 
305. அறிவ�ய� உ%ைமயான�. இ� ேபா!ற வா�கிய�கள;� ஏமா2� 
வ�டாத:/க�!  
 
306. ப#தி9ைக அ)சா�� வைர அதி8�ள ப�ைழகைள� க%@ப�E�க 
3Eயா�.  
 
307. ஒ� 3�கியமான ேவைலைய ந:�க� ெக@#�� ெகா%ட ப�ற� 
அைத மா,ற ந:�க� எ@��� ஒBெவா� 3ய,சி-� அைத ேம8� 
ேமாசமானதா���.  
 
308. உ�க7�� கிைட��� தகவ� ந:�க� வ���பாத�.  
 
309. ந:�க� வ����� தகவ� உ�க7��# ேதைவய��லாத�.  
 
310. உ�க7��# ேதைவயான தகவ� இ���� இட� உ�களா� அைடய 
3Eயாத�.  
 
311. அBவா" அைடய 3E-மானா� உ�களா� அத,� ந:�க� 
நிைன�பைதவ�ட அதிக பண� ெசலவ�ட ேவ%@�.  
 
312. ஒ� பாட#ைத ந�ல 3ைறய�� பE�க ேவ%@மானா� ஆர�ப���� 
3!னேர அைத� ப,றி ந!றாக� �92� ைவ#தி��க ேவ%@�. 
(ப�!ேன எ��� பE�கV�கிற:�களா? ஹி ஹி)  
 
313. எதி/ப@� அைன#ைத-� �றி#� ைவ-�க�. அ�ேபா� தா! ந:�க� 
ேவைல ெச�கிற:/க� எ!பைத நிLப��க 3E-�.  
 
314. 3தலி� வைரபட#ைத வைர2� ெகா�7�க�. ப�!� ��ள;கைள 
ைவ#�� ெகா�ளலா�.  
 
315. �Hவாக� பண� ெச�வ� தா! சிற2த�. அ�ேபா� தா! ம,றவ/ 
ேம� பழி ேபாட 3E-�.  
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316. வா5�ைகய�! 3 3�கிய ெபா�க� (1) பண#தா� எைத-� ெச�ய 
3Eயா�. (2) க��பராக இ��ப� வசதியானதா��. (3) காேசாைலைய 
அ�ேபாேத தபாலி� அT�ப�வ�4ேடேன!  
 
317. ஒ� வ�ஷய#தி! அதிகார#�வ#தி� எHத�ப@� காகித�கள;! 
அள6� ெசய��9-� ேவக3� எதி/ வ�கித#தி� அைம-�.  
 
318. உலகி� மன;த இன� ஒ!" தா! 3Hைமயைடயாத ப�ற�பா��.  
 
319. யாெரா�வ/ எைத-� எதி/பா/�காம� இ��கிறாேரா அவேர 
அதி/Iடசாலியாவா/. ஏென!றா� அவ���# தா! ஏமா"வத,� 
ஒ!"மி�ைலேய.  
 
320. �92� ெகா�ள எள;ைமயாக இ���� அள6�� உலகி� எ2த ஒ� 
வ�ஷய3� கிைடயா�.  
 
321. e5நிைலயா� எத,�� த�திய��லாதவைன-� எ#தைகைய 
த�தி-ைடயவனாக6� ஆ�க 3E-�.  
 
322. ஒ�வT�� உதி��� ேயாசைனக7� அதைன சா#தியமா��� 
திறT� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
323. 9 ெப%கைள� க/�பமா��வதா� ஒ� �ழ2ைதைய ஒேர மாத#தி� 
ெபற 3Eயா�!  
 
324. கால� = பண�.  
 
325. எ2த ஒ� ந�ல ச4ட3� ஊடக�களா� ெவள;� ெகாணர� 
படமா4டா�. 
 
326. ஒ� �Hவ�� ச9யான நப/க� இைண2�வ�4டன/ எ!பதாேலேய 
அ� ச9யான பாைதைய ேநா�கி ெச�8� எ!" ெசா�ல 3Eயா�.  
 
327. யா/ ஒ�வ/ 4 3ைற�� ேம� ராஜினாமா ெச�வதாக அE#� 
ெசா�கிறாேரா அவ/ ராஜினாமாேவ ெச�யமா4டா/.  
 
328. ஒ� ேமதாவ� எ!பவ/ ெப9ய தவ"கைள� க%@ப�E�கிேற! 
ேப/வழி எ!" சிறிய தவ"களாக ெச�வா/.  
 
329. அ@#த வ :4@�கார9! தி���ள; அ@#த வ :4@�கார/ இட#தி� 
ம4@ேம ேவைல ெச�-�.  
 
330. உ�க� வ :4@# தி���ள; எ�ேலா/ வ :4E8� ேவைல ெச�-�!  
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331. எ� ேதைவய��ைல எ!" நிைன�கிற:/கேளா அதிலி�2ேத நிைறய  
வ�ஷய�க� உ�க7��� கிைட���! (ந�ம ம/ப� வ�திக� ேபால)  
 
332. ஒ� ெபா�� நம��# ேதைவய��ைல எ!பத,� உ�களா� எ2த� 
காரண3� க,ப��க இயலவ��ைல எ!றா� அ2த� ெபா�� உ�க7�� 
மிக6� அ#தியாவசியமான ெபா�� எ!" அ/#த�.  
 
333. ெகாbச� 34டா�தன� ேபா�� ஒ� வ�ஷய#���. அைத அதல 
பாதாள#��� ெகா%@ ெச�ல.  
 
334. அரசிய�வாதி��� ந#ைத��� உ�ள ஒ� ேவ,"ைம ந#ைத அ� 
கட2� வ2த பாைதைய யா/ ேவ%@மானா8� காணலா�.  
 
335. எ2த ஒ� ெபா�� நகர# ெதாட�கி உ�ளேதா அ� தவறான 
திைசைய ேநா�கிேய இ����.  
 
336. எ2த ஒ� ெபா�� நகராம� இ��கிறேதா அ� தவறான இட#தி� 
இ��கிற� எ!" அ/#த�.  
 
337. கண�ண�க� ந�ப 3Eயாதைவ தா!. ஆனா� மன;தைன வ�ட அ�ல.  
 
338. அரசிய� தைலவ��கான 3�கிய வ�தி: ேதா�கள;! ேம� யா�� 
ஏறி இ��கிறா/களா எ!" பா/#�� ெகா�7�க�. 3����� ப�! 
ெதாட/கிறா/களா எ!"� பா/#�� ெகா�7�க�.  
 
339. 3தலாள;#�வ#தி! அE�பைட ந:�க� ெஜய��க 3E-� எ!ற 
ந�ப��ைகய�� உ�ள�.  
 
340. ஜனநாயக#தி! அE�பைட உ�களா� ெஜய��க6� 3Eயா� 
ேதா,க6� 3Eயா� எனற ந�ப��ைகய�� உ�ள�.  
 
341. ச/வாதிகார#தி! அE�பைட உ�களா� ெவள;ேயற 3E-� எ!ற 
ந�ப��ைகய�� உ�ள�.  
 
342. ஒ� ெபா�ைள வா��� 3! ந:�க� அTமான;#த பல!கைள 
அ2த� ெபா�ைள வா�கிய6ட! உ�களா� ெபற 3Eயா�.  
 
343. ஒ�வ9! த�தி-� அவ/ இ���� இட3� எதி/ வ�கித#திேலேய 
இ����.  
 
344. யா9ட� த�க� இ��கிறேதா அவேர ச4ட� இய,ற த�தியானவ/.  
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345. உ�க7�� அண�ய Pகமாக இ���� ெச��� பா/�க அசி�கமாகேவ 
இ����.  
 
346. ஒ� ஒ�ப2த#தி! மதி�� அதி� உ�ள வா/#ைதகைள வ�ட அ� 
எHத�ப4ட தாள;� தா! அதிக� இ����.  
 
347. மிக) ச9யாக# தி4டமிடாத ஒ� தி4ட� O!" மட�� நா4க� 
அதிக� எ@���. மிக) ச9யாக# தி4டமி4ட தி4டேமா இர%@ மட�� 
ம4@ேம எ@���.  
 
348. ஒ� �திய இய2திர�, பைழய இய2திர� கழ,றி வ�,க�ப4ட ம" 
நிமிட#திலி�2� தா! தகரா" ெச�ய ஆர�ப����.  
 
349. ஒ� ெபா�� உைட-� எ!றி�2தா� அத! உ#திரவாத� 3E2த 
ம" நா� தா! உைட-�.  
 
350. ந:�க� அதிக� மதி��� ஒ� நப/ அதிக� ேயாசி�பதாக ந:�க� 
நிைன��� ேநர#தி� அவ/ மதிய உணைவ� ப,றி# தா! ேயாசி#�� 
ெகா%E�2தி��பா/! 
 
351. ஒ� ெபா�ள;! உபேயாக# த!ைம-� அத! மதி��� எதி/ 
வ�கித#தி� தா! இ����.  
 
352. அதிவ�ைரவான கண�ண�ய�! வ�ைல சாதாரண கண�ண�ய�! 
வ�ைலய�! 4 மட�காக இ����. பாதி வ�ைல��� கிைட��� 
கண�ண�ய�! ேவக� நா!கி� ஒ� ப�� தா! இ����.  
 
353. எ�ேபா� இர%@ மன;த/க� ேச/2� O!றா� மன;தன;! பண#ைத) 
ெசலவழி�க# தி4டமி@கி!றனேரா அ�ேபா� தா! க�ள# தன� 
ஆர�ப��கிற�.  
 
354. அைனவ���ேம ெசா/�க#��� ெச�ல ஆைச தா!. ஆனா� சாக 
யா���ேம வ���பமி�ைல.  
 
355. ேதவாலய#��� ெச�ல 3Eயா�, பாைத ேமாசமாக இ��கிற�. 
அைத# தா%E இ���� சாராய� கைட��� ேபா� வரலா�, கவனமாக) 
ெச�ேவா�.  
 
356. ந:�க� ஒ� த:��)சிைய கா9! ெவள;ேய எறி2தா� கா4@# த:ேய 
O7�. ஆனா� ப#� த:��)சிைய உபேயாகி#தா8� அ@�ைப எ9ய 
ைவ�க 3Eயா�. 
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357. �ழ2ைதக� 3H இர6� F�கி எH2தா8� Nட நா� 3H�� 
கEனமாக வ�ைளயாEய ப�! இ���� பல� இ��கா�.  
 
358. யா/ அதிக அதி/Iட சீ4@ வா��கிறா/கேளா அவ��� ப9ேச 
கிைட�கா�.  
 
359. ந:�க� எைத வ���பவ��ைலேயா அ� க%E�பாக வ��. (உ�. 
மரண�, வ9)  
 
360. ஒ� ப#தி9�ைககார/ உ�க7�� எதிராக எHதிவ�4டா/ எ!" ேகாப� 
வ�மாேயனா�, அவ/ ேம8� �க5 ெபறேவா, பண�காரராகேவா அ�ல� 
இர%@� ேச/2ேதா ஆவா/.  
 
361. ந:�க� க,பைன ெச�வைத வ�ட உலக� ெப9� கிைடயா�. 
உ�களா� க,பைன ெச�ய 3Eயாத அள6�� ெப9ய�.  
 
362. ஒ� நி"வன#தி! வ�டா2திர அறி�ைகய�� உ�ள லாப3� 
உ%ைமயான லாப3� எதி/ வ�கி#திேலேய இ����.  
 
363. மிகஅதிேமதாவ�#தனமாக உ�க7�� எH� எ2த ஒ� வ�ஷய3� 
ஏ,கனேவ யாராவ� க%@ப�E#ததாக# தா! இ����.  
 
364. ஒ� ைக��� அட�க 3Eகிற எ�6� ைக���ேளேய தா! 
இ����!  
 
365. ஒ� உணவக#தி! ெவ,றி எ!ப� N4டமாக இ��ைகய�� 
ேவகமாக6� N4டேம இ�லாத சமய#தி� மிக ெம�வாக6� 
ப9மா"வதி� தா! இ��கிற�.  
 
366. ேமா4டா/ வாகன வ�திக� (1) வார இ"திய�� தா! வாகன#��� 
பH� ஏ,ப@�. (2) வாகன#ைத அவசரமாக எ@�ைகய�� தா! 
பHேத,ப@�. (3) வாகன#��� ஏ,ப@� எ2த� பH�� சிறிய பHதாக 
இ��கா�.  
 
367. ஒ� ெப9ய நா4E� எ2த ஒ� வ�ஷய#���� 50 நப/கைள 
எ@#��கா4டாக ைவ�க 3E-�.  
 
368. ஒ� �Eகாரன;! வாய�லி�2� வ�� சாதாரணமான வா/#ைதக� 
ஒ� த#�வ ேமைத ெவ�வாக சி2தி#� ெவள;ய�@� வா/#ைதகைள வ�ட 
த#�வ� வா�2ததாக இ����.  
 
369. ஒ� நி/வாக#தி! ெவ,றி-� அ2த நி/வாக#��� இ���� 
ெமா#த# திறைம-� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
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370. ந:�க� ஒ� வ�ஷய#��காக கா#தி�2தா� அ� ேபாேயவ�@�;  
 
371. சாதாரணமாக� ேபாகாம�, உ�க7��# ேதைவய��லாத 
ெக@த�கைள) ெச�� வ�4@# தா! ேபா�ம;  
 
372. அ�ேவ ேமாசமானதாக இ�2தா� தி��ப6� வ��.  
 
373. ஒ� ப�ர)ைனைய# த:/�பத,காக நிைறய N4ட�க� N4ட 
ேவ%Eய��2தா� ப�!னா� ப�ர)ைனைய வ�ட N4ட�கேள அதிக 
ப�ர)ைனைய உ�வா�கிய�����.  
 
374. ஒ� ெபா�� சிற2ததாக இ�2தா� அைத தயா9�பைதேய 
நி"#திய���பா/க�.  
 
375. ஒ� வ��ப�� எ#தைன மாணவ/க� இ�2தா8� அவ/கள;! 
கவன#தி! ெமா#த அள6 எ�ேபா�ேம ஒ� மாறிலியா��. 
 
376. ஒ� இய2திர#தி! பாக#தி� ஏ,ப@� ேகாளா"�, உ�க7�� 
ஏ,ப@� அTபவ3� ேந/ வ�கித#திேலேய இ����. 
 
377. ஒ� படேகா4Eைய நதிைய� கட��� வைர ைவய� Nடா�.  
 
378. இய2திர�க� எ!றா� ேவைல ெச�ய ேவ%@�. மன;த/க� 
எ!றா� சி2தைன ெச�ய ேவ%@�. இர%@ேம நட�பதி�ைல.  
 
379. Oைளகள;! கண�த�: 1+1 = 1.5, 2+2 = 0.5, 4+4 = 0.25 N4ட� Nட� 
Nட Oைளய�! சி2தைன அள6 �ைற2� ெகா%ேட ெச�8�.  
 
380. ஒ� ேவைலைய) ெச�� 3E�க இைத வ�ட Pலபமான வழி 
இ�2ேத த:��.  
 
381. ஒ� நா4E! அதிகார#�வ3�, சா�கைட-� ஒ!" தா!. 
கழிசைடக� ம4@ேம ேமேல வர 3E-�.  
 
382. ஒ� நி"வன#தி! 3!னைறய�! ெஜாலி���, அத! ெவ,றி-� 
எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
383. ஒ� நா4E� இ���� ெகா@ைமகள;! ெமா#த அள6 ஒ� 
மாறிலியா��. எனேவ ஒ��ற� ஏ5ைம-�, ேவைலய��லா# 
தி%டா4ட3� ஒழி2தா� இ!ெனா��ற� ெகா�ைள-� Pகாதார� 
ேக@�, P,") eழ� பாதி��� ஏ,ப@�.  
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384. அ@#தவ9! ெசல6 எ�ேபா�� ஊதா9#தனமாக6� 
ேதைவய��லாததாக6� இ����.  
 
385. �"�� வழி எ!ப� இர%@ இட�க7�கிைடேய-�ள அதிகப4ச 
Fர#திைன� �றி���.  
 
386. எ�பE�பா/#தா8� காகித#தி! உபேயாக� �ைறய� ேபாவதி�ைல. 
ஜனநாயகமாக இ�2தா� எ2த ஒ� பEவ#ைத-� நா!� பEக� எ@#ேத 
ெகா@�கேவ%@�. 3தலாள;#�வமாக இ�2தா� எ2த ஒ� 
ெபா�ைள-� நா!� தா�க� ெகா%@ P,றி� ெகா@�க ேவ%@�.  
 
387. எ2த ஒ� மன;தன;! உ9ைம-�, உடைம-� பா�கா�பானத�ல, 
பாரா7ம!ற� நட�ப�� இ���� வைர. எ�ேபா� ேவ%@மானா8� 
ச4ட� இய,றி அைத� பறி#�� ெகா�ளலா�.  
 
388. கைடய�லி�2� வாகன� இ���� Fர3� உ�கள;ட� இ���� 
ெபா�4கள;! எைடயள6� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
389. மா,ற� எ!ப� ஒ� தைலைம��� ெபா�வான�. அ�ேவ 
ம,றவ/க� ெச�வத,�� ெச�� வ�4டா� ெவ,றியாகிற�.  
 
390. ஐ2� மாத�கள;� O!" ந�ல N4ட�க� நைடெப,றா� அைவ 
அைன#�� ஒேர நாள;� அைமய� ெப"�. 
 
391. வாகன#திலி�2� வ�H� எ2த ஒ� ெபா�7� அத! �வ�ந@� 
��ள;ய�� தா! வ�H�.  
 
392. யா/ ஒ�வ! தவ" வ�� ேபா� சி9�கிறாேனா அவ! அ2த# 
தவைற யா/ ம.� Pம#தலா� எ!" ெத92� ெகா%டா! எ!" அ/#த�.  
 
393. ஒ� ேவைல நட�க ேவ%@மாய�! அைத) ெச�பவைர# ேத@�க�. 
அைத�ப,றி எH�பவேரா, ேம,பா/ைவ பா/�பவேரா, 
3ைற�ப@#�பவைரேயா ப�!ன/ பா/#�� ெகா�ளலா�.  
 
394. எ2த ஒ� அறி�ைக-� நா!� கால�கைள� ெகா%டதாக இ����. 
1. இற2த கால� 2. நிக5 கால� 3. எதி/கால� 4. இைவயைன#���� 
ேமலான ஊக�.  
 
395. எ�ேபா�� ேமலாள/ தா! 3தலி� வர ேவ%@�.  
 
396. தம� ப�ர)ைனகைள# த:/�க சி�கன�மாக இ��பா/க�. ம,றவ/க� 
ப�ர)ைன�ேகா தாராளமான ஆேலாசைன ெசா�வா/க�  
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397. ஒ� வ�ஷய#ைத� காலி ெச�ய ேவ%@மானா� அைத நி/வகி�க 
ஒ� கமி4Eைய உ�வா�கினா� ேபா��.  
 
398. ந:�க� 3!ேப ஒ� வழிய�� ஒ� வ�ஷய#ைத) ெச�தி�2தா� அ� 
தவறானதாகேவ இ�2தி����.  
 
399. பபபப = க க க க / / / / சாசாசாசா.... ஒ� நி/வாக#தி� ஒ�வ��� இ���� பபபபதவ�ய�! அள6 
அவ/ திற�க ேவ%Eய ககககத6கைள-� அத,� அவ/ ைவ#தி���� 
சாசாசாசாவ�கைள-� ெபா�#ததா��. அதாவ� காவலாள;ய�ட� 20 சாவ�க� 
இ����, 20 கத6க7�� (ப = 1) . ேமலாள��� 2 கத6க�, 1 சாவ� (ப = 
2), 3தலாள;�ேகா சாவ� ேதைவய��ைல (ப = ∞).  
 
400. ஒ� N4ட#தி! பயT� அதி� கல2� ெகா%டவ/கள;! 
எ%ண:�ைக-� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����. 
 
401. ஒ� ெபா�7��# தர�ப4ட உ#திரவாத� அ2த� ெபா�7�கான 
பண#ைத) ெச8#திய6ட! 3E6"கிற�.  
 
402. எ2த ஒ� �ண�ைய-� ச9யான அள6�� ெவ4Eய6ட! அ� 
அளவ�� P��கிவ�@�.  
 
403. ந:�க� ஒ� ெபா�ள;! கா��9ைம�� வ�%ண�ப� அT��வத,� 
ஒ� வார#��� 3!னேர உ�கள;! 3க� ெத9யாத இ!ெனா� 
ந%பரா� அேத ெபா�7�� வ�%ண�ப� அள;�க�ப4E����.  
 
404. ஒ� இய2திர#ைத உ�வா�க n ெபா�4க� ேதைவ�ப@மாய�! 
ந�மிட� n-1 ெபா�4க� தா! இ����.  
 
405. வா5�ைக எ!ப� ந:�க� தி4ட� த:4E� ெகா%E���� ேபா� 
உ�கைள� கட2� ெச�வதா��.  
 
406. ப#தி9ைகய�� காண�ப@� அைன#�� உ%ைமயானைவ தா!. 
ந:�கேள ேநரEயாக பா/#த வ�ஷய�க� தவ�ர. (எBவள6 உ%ைம!)  
 
407. ஒ� வ�ஷய#தி! கEன# த!ைம-� அைத� ப,றிய வ�வாத#தி! 
ேநர3� எதி/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
408. எ2த ஒ� வ�ஷய� நிைறய ேப��� அெசௗக9ய#ைத# த�கிறேதா 
அ� நட2ேத த:��.  
 
409. யா�ேம ெச�யாத ஒ� கா9ய#ைத ந:�களாக எ@#� ெச�தா� 
அைத வா5�ைக 3Hவ�� ந:�கேள ெச�ய ேவ%Eய�����.  
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410. ஏமா,ற� எ!ப� மற�க 3Eயாத ஒ!" தா!. ஆனா� ந:�க� 
அைடய வ���ப�யைத அைடவதா� ஏ,ப@� கIட�கைள வ�ட அ� 
ெப9த�ல.  
 
411. வ9 ெச8#�பவ/ யாெரன;!, அரசா�க#��� ேசைவ ெச�வத,காக 
IAS பE�காதவ/!  
 
412. eடான பா#திர3� த%ைமயான பா#திர3� பா/�க ஒ!" ேபால 
தா! இ����.  
 
413. எ�6ேம இ!ெனா!ைற) சா/2ேத இ��கிற�.  
 
414. வ9 எ!ப� வ9 ெச8#�பவ9! பயT�காக வeலி�க�ப@வத�ல.  
 
415. L.100/-ஐ 7% வ4E�� 200 ஆ%@க7�� ஒ� வ�கிய�� ேபா4@ 
ைவ#ேதாேமயானா� அத! அள6 அ�ேபா� L. 1 ேகாEைய-� தா%E 
நி,��. ஆனா� அத! மதி�ேபா L.100/-��� �ைறவாகேவ இ����.  
 
416. உ�j/கார! தா! தாமதமாக வ�வா!.  
 
417. ஒேர தவைற# தி��ப தி��ப ெச�தா� அ� ச9யாகி வ�@�.  
 
418. ச#தமாக� ேபPவ� தவ" ெச�பவ9! ேகடய� ஆ��.  
 
419. எ2த ஒ� க%@ப�E�ைப-� ந�லவைன வ�ட ெக4டவேன அதிக� 
உபேயாகி�பா!.  
 
420. எ2த# த:/மான� ஒ�மனதாக த:/மான;�க�ப@கிறேதா அ� ஒ� 

மனதா� த:/மான;�க�ப@கிற�.  
 
421. நைக)Pைவ வரவைழ�க பா/�க சகி�காதவராக இ��க ேவ%@�.  
 
422. ஓ@ ம.! ஓட உ" ம.! வ�� வைர கா#தி���மா� ெகா��. அ2த 
சமய#தி� ெப9���ய ம.! வ2� ெகா�ைகேய இH#�� ெகா%@ 
ெச!"வ�@மா�!  
 
423. வ :திய�� கிட��� ��ைபய�! அள6�, ேவைலய��லாதவ/கள;! 
எ%ண��ைக-� ேந/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
424. ேமைதக� ெசா�வைத எ2ேநர3� ேக4@�ெகா�7�க�. அவ/கைள 
எைத எ�ேபா� ெச�ய�Nடா� எ!" ெசா�கிறா/கேளா, அைத அ�ேபா� 
ெச�-�க�. 3!ேனறிவ�டலா�.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
425. எ2த ஒ� தைல3ைற ச9#திர#ைத மற�கிறேதா அவ/க7�� 
இற2த கால� இ��கா�. எதி/கால3�. 
 
426. மன;தன;! 34டா�தன#ைத� ப,றி ம4@� �ைற#� எைட 
ேபாட�Nடா�.  
 
427. ஒ� �@�ப வ�வாத#தி� ந:�க� ெசா�வ� எ�ேபா� ச9 எ!" 
ேதா!"கிறேதா அ�ேபாேத ம!ன;�� ேக4@� ெகா�ளேவ%@�.  
 
428. வரலா" எ�ேபாதாவ� பதி6 ெச�தி��கிறதா எ!ன? 
ெப��பா!ைமய�ன/ எ@��� 3E6 ச9யா� இ���� எ!".  
 
429. ரகசிய� எ!ப� வத2திய�! ஆர�ப�.  
 
430. e5நிைல அைம-� ேபா� தவ" ெச�� வ�ட ேவ%@�. ம.%@� 
ஒ� 3ைற ச2த/�ப� வா���மா எ!ன?  
 
431. இய,ைகய�! நியதிகள;� இர�க#��� இடேம கிைடயா�.  
 
432. ஒ� கமி4E எ!ப� ஆ"��� ேம,ப4ட கா�க7ைடய Oைளேய 
இ�லாத ஒ� உய�ரைம�� ஆ��. 
 
433. எ2த ஒ� ந�ல வ�ஷய3� த%டைன��# த��வதி�ைல.  
 
434. ஒ� 3�காலிய�! 3�கியமான கா� உைட2� ேபான அ2த 
O!றாவ� கா� தா!!  
 
435. யா/ தய��கிறா/கேளா அவ/கேள கைடசி.  
 
436. ந:�க� ைட4டான;�கி� ெச�வ� எ!றாகிவ�4ட�. 3த� வ��ப�� 
ெச!றா� தா! எ!ன?  
 
437. நி/வாக#திற! எ!ப� அ2த நி/வாக#���# ேதைவயான அளைவ 
வ�ட எ�ேபா�ேம �ைறவாகேவ இ����.  
 
438. பண� ச�பாதி�பத,கான சிற2த வழி அைத இழ�காம� இ��பதி� 
இ��கிற�.  
 
439. எ2த ஒ� நி/வாக#தி8� அதிகமாக ேமலாள/கேள இ��பா/க�.  
 
440. காத� ேவதிய�ய� ச�ப2த�ப4ட�. கலவ�ேயா இய,ப�ய�. �ழ2ைத 
உய�9ய�!!! 
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441. எ2த ஒ� பன;�பாைறய�! எ4E� ஏH ப��� க%V��# 
ெத9வதி�ைல.  
 
442. ஒ� வ�ஷய� ப,றிய எ2த இ� மன;த/கள;! �9த8� ச9 சமமாக 
இ��பதி�ைல.  
 
443. ஒ� தி4ட#தி,� ஒ��க�ப@� பண#தி! அள6�� அத! ெசல6� 
உய/2� ெகா%ேட வ��.  
 
444. எ2த ஒ� கமி4Eய�! 3E6� ெசலைவ அதிக9�பதாகேவ இ����.  
 
445. ஒ� 34டா� உய/2த பதவ�ய�� இ�2தா� அத,� சிற2த 
உதாரண�, ஒ� மைலய�! ேம� ஒ�வ! நி,பதா��. அவT��� 
அைன#�� சிறியதாக# ெத9-�. அவைன� பா/�பவ/க7��� அவ! 
சிறியதாகேவ ெத9வா!!  
 
446. எ2த ஒ� அரசிய�வாதி ஒ� ப�ர)ைனைய# த:/�பத,� அதிகமாக 
ெசல6 ெச�கிறாேரா அவேர ேத/2ெத@�க�ப@வா/. ப�ர)ைன வ�வைத 
3!N4Eேய அறி2� அைத வ�� 3! கைளய 3,ப@� 
அரசிய�வாதிேயா சீ�கிரேம வ :4@�� அT�ப� ைவ�க�ப@வா/.  
 
447. ஆேலாசக/ எ!பவ/ உ�கள;டேம தகவ�கைள வா�கி உ�க7�ேக 
தி��ப�# த�பவ/ ஆவா/!  
 
448. 50 சதவ :த#தி,�� ேம,ப4ட மன;த/க� (ஆ%களானா8� 
ெப%களானா8�) சில அE Fர#���� த�க� மாமியா/ வ2தாேல 
ெவ"�க ஆர�ப�#� வ�@வா/க�.  
 
449. யாரா� 3E-ேமா அவ/க� ெச�கிறா/க�. யாரா� 
3Eயவ��ைலேயா அவ/க� க,ப��கிறா/க�. யாரா� க,ப��க 
3Eவதி�ைலேயா அவ/க� நி/வாக]த/க� ஆகிறா/க�.  
 
450. ஒ� வ�ஷய#ைத) ச9யான ேநர#���� 3E�பத,� 
ேநரமி��பதி�ைல. ஆனா� அைத ம.%@� ெச�வத,� ம4@� 
ேநரமி����. 
 
451. �ைறேவ நிைற6.  
 
452. எ�6ேம நிர2தர3ம�ல. எ�6ேம 3E6ம�ல.  
 
453. ஒ� கய�"�� ஒ� 3ைன இ�2தா� க%E�பாக இ!ெனா� 
3ைன-� இ����!  
 
454. ந�3ைடய சி2தைன அைன#�ேம "ெரா�ப கால� கழி#� ெம�ல 
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இற�க ேவ%@�. அேத சமய� இளைமயாக6� இ��க ேவ%@�" 
எ!பதா��. (NH��� ஆைச. ம.ைச��� ஆைச!)  
 
455. பண� சாண#ைத� ேபா!ற�. அைத கல2� ெதள;#�வ�4டா� ந�ல 
ம�2தா��. ஆனா� ஒேர இட#தி� ேத�கி ைவ#� வ�4டா� இடேம 
நாசமாகி வ�@�.  
 
456. ஆரா�)சி எ!ப� இ�வைர யா�ேம பE#திராத இர%@ 
�#தக�கைள� பE#� யா�ேம பE�கவ�ராத O!றா� �#தக#ைத 
எH�வதா��!  
 
457. ��ள;ய�ய� எ!ப� ஒ� ��லியமான அறிவ�யலா��. அ� 
ெசா�வ� எ�லா� பாதி உ%ைமகைள ம4@ேம.  
 
458. வள/2� ெகா%E���� நா4E� த%ண:/ அ�2தாேத.(ந:/ 
ெக4E����.) வள/2� வ�4ட நா4E� Pவாச� ெச�யாேத. (கா,ேற 
ெக4E����.)  
 
459. ஒBெவா� ப�ர)ைன��� ஒ� அ�ைமயான த:/6 ஒ!" உ%@. 
ப�ர)ைனேய அைத� க%@ப�E�ப� தா!! (இ� எ�பE?)  
 
460. ஒ!" சிகர#தி� இ��கேவ%@�. அ�ல� அதல பாதாள#தி� 
இ��க ேவ%@�. பாதிய�� இ�2தா� கIட� தா! எ�ேபா��.  
 
461. தைல�� ேம� இ���� பறைவைய வ�ட ைகய�� இ���� 
பறைவேய பா�கா�பான�!  
 
462. ஒ� தவறி! த!ைம-� அைத மைற�க அதிகா9க� எ@#�� 
ெகா�7� 3ய,சி-� ேந/ வ�கித#திேலேய அைம-�.  
 
463. 90 சதவ :த ேவைல 90 சதவ :த ேநர#ைத எ@#�� ெகா�7�. ம.தி 
இ���� 10 சதவ :த ேவைல இ!T� 90 சதவ :த ேநர#ைத எ@#�� 
ெகா�7�.  
 
464. இர%@ தவ"க� ேச/2� ெச��� ஒ� ச9யான� 
நட�கவ��ைலெய!றா� O!றாவைத-� 3ய,சி ெச�� பா��க�!  
 
465. வH�ைக வ�H2� வ�4டா� உ�களா� அெம9�க ஜனாதிபதி ஆக 
3Eயா�!  
 
466. (L.357.73 வ�தி) தண��ைகயாள/க� ஐ2தா� வ�ப@� ெசல6கைள 
ந��வதி�ைல.  
 
467. ச9யான காரண�க7�காக இ�வைர ஒ� கா9ய3� ெச�ய�ப4டேத 
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இ�ைல.  
 
468. உய/2த பதவ�ய�� இ���� ஒ�வ/ கமி4E N4ட�கள;� கல2� 
ெகா�வைத-� ைகெயH#� இ@வைத-ேம ெப9ய ேவைலயாக 
நிைன�பா/.  
 
469. ேந,ைறய ேதைவைய நாைள மதிய#����ளாவ� வா�கிவ�ட 
ேவ%@�!  
 
470. அைன#�ேம உைடய� NEய� தா!.  
 
471. ஒ�வ/ தா! இ�வைர ேபசியைத P��கமாக உைர�க�ேபாவதாக 
ெசா!னா�, அவ/ இ�வைர எ@#�� ெகா%டைத வ�ட அதிக ேநர� 
எ@#�� ெகா�ள�ேபாகிறா/ எ!" அ/#தமா��.  
 
472. அைன#�ேம மாறாத ப4ச#தி�, அைன#�ேம மா"ேம!  
 
473. எ� ந�லேதா அ� ச4ட#���� �ற�பானதாக6� 
வ�#தமள;�பதாக6ேம இ����.  
 
474. ந:�க� வ���ப�யைத அைட2��, வசதியாக வா52�� 
ெகா%E�2தா� எத,� பண�காரனாக ேவ%@�?  
 
475. (20/80 வ�தி) உ�கள;! 20 சதவ :த வாE�ைகயாளேர 80 சதவ :த 
வ�,பைன�� வழி வ��பா/. 20 சதவ :த ெபா�4கேள 80 சதவ :த வ�ைல 
இ����. 
 
476. ஒ#தி ைவ�� த:/மான� ம4@� உடேன நிைறேவறிவ�@�.  
 
477. ஒ� வ�ஷய� அதிக 3ைற நட2� உ�கைள எ9)சலைடய) 
ெச�-மானா� அ� ம.%@� நைடெப"�.  
 
478. ஒ� ேமலாள/ தம��� கீ5 ஆ4கைள� N4@வத,� 
வ����வாேரெயாழிய தன�� சமமாகேவா ேமலாகேவா யா�ேம 
வ�வைத வ���பமா4டா/.  
 
479. ஒ� ேமலாள/ இ!ெனா� ேமலாள��� ேவைலைய 
உ�வா��வதிேலேய ெபாHைத� ேபா��வா/. 
 
480. ஒ� 3�கியமான 3E6 எ@�பைத நி"#த வழி ஒ!" 
இ���மானா� அைத அதிகா9க� எ�பEயாவ� க%டறி2� வ�@வா/க�.  
 
481. ெகா@�கமா4ேட! எ!" ெசா�வைத வ�ட தாமத�ப@#�த� ெப9ய 
வ�ஷமா��.  
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482. ஒ� ெதாைலேபசிய�� ந:�க� ேபச எ@#�� ெகா�7� ேநர3� 
அ2த� ேப)சி� இ���� உ��பEயான வ�ஷய�க7� எதி/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
483. எ2த ஒ� நி"வன� 1000 ேப��� ேம� ேவைலயள;�கிறேதா அ� 
�ற உலக#�ட! ெதாட/ேப இ�லாத வைகய�� அைன#� 
வ�ஷய�கைள-� உ�ளட�கிய���கேவ%@�.  
 
484. ந:�க� ஒ� க%ணாE ேகா�ைபைய# தவற வ�4@ 
உைட#தி�2த:/களானா� அ� உ�கள;ட� இ��பதிேலேய கீறேல 
இ�லாததாக இ�2தி����.  
 
485. ேவைல எ!ப� பக� ேநர ெதாைல�கா4சி நிக5)சிகைள வ�ட 
Pவாரசிய� மி�கதாகேவ இ����.  
 
486. சாராய� �E�பவ/க7�� எ�ேபா�ேம இ!T� ெகாbச� 
�E#தா8� நிதானமாக இ��க 3Eவதாகேவ ேதா!"�.  
 
487. உ�க� ேசாதைன ெவ,றி ெப"கிறதா? ந!றாக� பா��க� - 
தவறான அள6ேகாைல உபேயாகி#� இ��பY/க�.  
 
488. இ!ைற�� உ�ள ஒ� ந�ல தி4ட� நாைள�� கிைட�க�ேபா�� 
க)சிதமான தி4ட#ைத வ�ட ேமலானதா��.  
 
489. ஒ� ெவ,றி கிைட�ப�� அத,� எ!" எ@�க�ப@� 3ய,சிய�! 
அள6� எ�ேபா�� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
490. ஒ�வ/ ஒ� ேவைலைய) ெச�ய ெச�ய அைத) ெச�-� த�திைய 
இழ�கிறா/.  
 
491. ந:�க� தைரய�லி���� ேபா� அைத வ�ட� கீேழ வ�ழ இயலா�.  
 
492. இ�வ/ ேச/2� ஒ� ேவைலைய) ெச�தி�2தா� அதி� இ���� 
தவ"க7�� யா�ேம ெபா"�பாக மா4டா/க�.  
 
493. ந:�க� எ2த வ�தமான தவறான தகவ8� கண�ண�ய�� பதி6 
ெச��வ�டாத பE உ�ள :@கள;� க4@�பாைட� ெகா%@வ2தா8� அைத 
எ�லாவ,ைற-� ம.றி ஒ� �#திசாலி அதி8� தவறான தகவைல உ�ள :@ 
ெச�� வ�@வா!.  
 
494. உ�களா� பலைர) சில கால3� சிலைர� பல கால3� ஏமா,ற 
3E-�. ஆனா� உ�க� தாைய ம4@� ஏமா,றேவ 3Eயா�.  
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495. வசதிேய இ�லாதவ/க� வா�கிய கடைன� கIட�ப4@ 
அைட�பா/க�. வசதி-�ளவ/கேளா .... ஏ�பமி@வா/க�.  
 
496. த�திய�� தா! த�திய�!ைமய�! வ�ைத இ��கிற�.  
 
497. அதிக�பEயான த�தி த�திய�!ைமைய வ�ட ேமாசமான�.  
 
498. ேதைவைய# ேதைவ என ஒ#�� ெகா�ள அதிக ேநர� எ@#�� 
ெகா�7�க�. ேதைவேய மைற2�வ�@�.  
 
499. பண#தி! அள6 ெப�க� ெப�க அத! மதி�� �ைற-�.  
 
500. ஒ� தி4ட#தி! பEக� - (1) மகி5)சி (2) க,பைன (3) �ழ�ப� (4) 
தவ" ெச�தவைர# ேத@த� (5) தவேற ெச�யாதவைர# த%E#த� (6) 
ச�ப2தேம இ�லாதவ���� ப9P வழ��த�. 
 
501. உ�க7�� எ2த ப�� எ4டாத இட#தி� இ��கிறேதா அ� தா! 
3தலி� பHதா��. 
 
502. இர%@ த�திய��லாதவ/கைள� பண��கம/#�வதா� 
த�தியானவ/களாகி வ�ட மா4டா/க�.  
 
503. இர%@ த�தியானவ/கைள� பண��கம/#தினா� இ�வ�� 
த�திய��லாதவ/களாகி வ�@வா/க�.  
 
504. ஒ� பைழய க4Eட#ைத# தி�#தியம�க அைத� �திதாக� க4ட 
ஆ�� ெசலைவ� ேபா� இ� மட���, கால#ைத� ேபா� O!" 
மட��� ஆ��.  
 
505. தி�#தியைம��� க4Eட#தி� இ�2� ம" உபேயாக� ெச�� 
ெகா�ளலா� என ந:�க� எ2த வ�ைல-ய/2த ெபா�ைள நிைன#� 
வா�காம� இ�2த:/கேளா அ� ஏ,கனேவ ெக4@� ேபாய�����.  
 
506. க4டைம�ப�� 3�கியமான க4ட#ைத# தா%Eய6ட! அைத 
மா,றலா� எ!ற ேயாசைனேய வ��.  
 
507. உ,ப#தியாள9! உ#திரவாத#ைத 0.5 ஆ� ெப��கினா� அ2த� 
ெபா�ள;! உ%ைமயான ெசய�பா4E! அள6 ெத9யவ��.  
 
508. பய�,சிய�! ேபா� கனக)சிதமாக ெசய�ப@� ஒ�வைர� கள#தி� 
இற�கினா� தா! ெத9-� ேவE�ைக!  
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509. யா9ட� ஒ� அைழ���� (கா�) ம4@� பணமி��கிறேதா அவ��� 
தா! தவறான அைழ�பாக (ரா� கா�) ெச�8�.  
 
510. ந:�க� ேவகமாக) ெச�கி!ற:/க� எ!றா� ேமலி�2� கீழாக 
இற��கிற:/க� எ!" தாேன அ/#த�? 
  
511. �ைக ப�E��� �ழ� ேமைதக7�� ேயாசி��� கால#ைத-�, 
34டா�க7�� ஏேதா �)சிைய ைவ#தி��க6� உத6கிற�.  
 
512. ஒ� இரய�� தாமதமாக) ெச�8� ேநர3� ேநர#���) ெச�ல 
ேவ%Eய ஆ4கள;! எ%ண��ைக-� ேந/ வ�கித#தி� இ����.  
 
513. க�#�� கண��� உ�க7�� சாதகமாக வ2தா� அைத� ைகய�� 
எ@#�� ெகா%@ �கH�க�.  
 
514. க�#�� கண��� உ�க7�� அEேயா@ சாதகமாக 
வரவ��ைலெயன;� (1) அைத� �ற2 த�7�க� (2) ம�கள;! அE�கE 
மன� மா"� த!ைமய�! கட2தகால வரலா,ைற அவ�5#� வ�@�க�.  
 
515. க�#�� கண��� உ�க7�� சிறி� ஏமா,ற� ம4@ேம அள;#தா� 
ம�கள;! ப9தாப ஓ4ைட� ெபற ஏேதT� வழி இ��கிறதா என� 
பா��க�.  
 
516. க�#�� கண��� உ�க7�� அேமாக ஆதரைவ# த�மாய�! உ�க� 
க4சி�கார/கள;ட� இ�லாத ஒ,"ைமைய இ��பதாக ம��� 
நிைன�பைத நிைன#�� ெப�ைம ெகா�7�க�.  
 
517. எ2த ஒ� ெபா�ைள-� 3Hைமயாக உபேயாகி#தா� அ� உைட2� 
வ�@�.  
 
518. எ2த ஒ� ெபா�ைள-� 3Hைமயாக உபேயாகி�கவ��ைலெயன;� 
அ� பH�ப@�.  
 
519. யா9ட3� ந:�க� எைத) ெச�ய�ேபாவதி�ைல எ!பைத ம4@� 
ெசா�லிவ�டாத:/க�.  
 
520. உலக#திேலேய ம�கைள ஈ/��� ச�தி-ைடய இர%டாவ� வசன�, 
"இைத� பா��க�!". 3தலாவ�, "அட! இைத� பா��க�!".  
 
521. மி! வ�சிறிய�� ப@� எ�6� ச9 சமமாக 
வ�நிேயாகி�க�ப@வதி�ைல.  
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522. ஒ� பழெமாழியான� எைத) ெசா�கிறேதா அைத அ�பEேய மா,றி) 
ெசா�8� பழெமாழி-� இ��க# தா! ெச�-�.  
 
523. ஒ� N4ட#தி� அறிவாள;க� சீ�கிர� தம� ேப)ைச 3E#�� 
ெகா�வா/க�.  
 
524. எ� ச9யாக ஆர�ப��க�ப@கிறேதா அ� தவறாக 3E-�. எ� 
தவறாக ஆர�ப��க�ப@கிறேதா அ� ேமாசமாக 3E-�.  
 
525. உ�க7�� ஒ� வ�ஷய� Pகமள;�பதாக# ெத92தா� அைத) ெச�� 
மா4E� ெகா�ளாத:/க�! (LIVEஐ மா,றி� ேபா4டா� EVIL!) 
 
526. ெதாழி�U4ப� எ!ப� இ�வரா� ம4@ேம க4@��� 
ைவ�க�ப4E��கிற�. (1) நி/வாக� ெச�பவ/ - �92� ெகா�ளாதவ/ (2) 
�92� ெகா%டவ/ - நி/வாக� ெச�ய# ெத9யாதவ/. 
 
527. ஒ� க4சி�கார/ ேத/த� ேநர#தி� இH#�� ேபா4@� ெகா%@ 
பா/��� ேவைல���, அ2த ெவ,றியா� அவ���� கிைட��� 
தன;�ப4ட வ�மான3� ேந/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
528. அ@#தவ��� ந:�க� அவசரமாக இ��பதாக# ெத92தா� அ2த 
ேவைல நட�கா�.  
 
529. P�மா இ���� ஒ� வ�ஷய#ைத# ேதைவய��லாம� சீ%டாத:/க�.  
 
530. க%E�பாக ஒ� 3Eைவ எ@#தாக ேவ%Eய��2தா� அைத# 
த�ள;� ேபா@�க�.  
 
531. இ!ெனா�வைர உ�களா� நியமி�க 3E2தா� 3Eெவ@��� 
ெபா"�ைப அவ9ட� வ�@�க�.  
 
532. ஒ� கமி4Eைய நியமி�க 3E2தா� 3Eெவ@�பைத அதன;ட� 
வ�4@ வ�@�க�.  
 
533. ெச�தியாள/கள;ட� ேபPைகய�� கீ5�க%ட O!றி� ஏேதT� 
ஒ!ைற# ேத/2ெத@#�� ேபP�க�  
(1) என��# ெத9-�. அைத) ெசா�ல� ேபாகிேற!.  
(2) என��# ெத9-�, ஆனா� ெசா�ல மா4ேட!.  
(3) என��# ெத9யா�.  
 
534. 3!ேன,ற� கீழி�2� தா! வ��.  
 
535. ந:�க� ெதாைல�கா4சி# ெதாடைர ஒ� நா� பா/#தி�2� ம.%@� 
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ம,ெறா� நா� அைத� பா/��� ச2த/�ப� வா�#தா� அ� ம" 
ஒள;பர�பாகேவ இ����.  
 
536. ஒ� இட#தி� உ�க� அ�கி� உ4கா/2� ஒ�வ/ ேபP� ச#த3� 
அ2த� ேப)சி� இ���� ந�ல வ�ஷய�க7� எதி/ வ�கித#திேலேய 
இ����.  
 
537. மைற�க�ப@� தவ"க� எ�ேபா�� மைற�க�ப4ேட இ��பதி�ைல.  
 
538. உ�கள;ட� ஒ� ெபா�� ெவ� நா4க� இ�2தா� அ� F�கி 
எறிய�பட ேவ%Eயதாகேவ இ����.  
 
539. அ�பE ந:�க� F�கி எறி2த ேநர#தி� இ�2� அத! ேதைவ 
ஆர�ப����!  
 
540. 'ேபா��' எ�ேபா�ேம ேபா�மி�ைல.  
 
541. ப�ற2த நா� வ�ழா�க� ெப��பா8� க%ண:9ேலேய 3E6"�.  
 
542. ந:�க� அய/2� ேபா� எ�ேபா� வ :4@��� ேபானா8� அ�� ஐ2� 
நிமிட#தி,� 3!� தா! �ழ2ைதக7��� ச%ைட ேபா4@� ெகா%@ 
அH� ெகா%E��பா/க�.  
 
543. ஒ� நி/வாக#தி� ேமலாள/ பண�யாளைர� க4@�ப@#�வைத வ�ட 
பண�யாள/ ேமலாளைர� க4@�ப@#�வேத அதிக� நைடெப"�.  
 
544. ஒ� ஆேலாசக9ட� ேபா� ேநர� எ!ன எ!" ந:�க� ேக4டா� 
உ�க� கEகார#ைத� பா/#ேத பதி� ெசா�வா/!  
 
545. ெதாைல2த ெபா�ைள� க%@ப�E�க எள;தான வழி அத,� மா,ைற 
வா��வதா��.  
 
546. மிக வ�ைல உய/2த உைடய� NEய ெபா�� ம4@ேம உ�க� 
ைககள;� இ�2� தவறி வ�H�.  
 
547. ெச��ப��லாத கா�க7�� ஊசியாக இ���� இ���� 
ெபா�4கைள ஈ/��� கா2த# த!ைம உ%@. அ�6� ���ப�E#தி��க 
ேவ%@�. இ�4டாக6� இ��க ேவ%@�.  
 
548. அவசரகதிய�� எ@�கேவ%Eய����� 3E6�காக சில த:/6கைள 
3!ைவ#தா� ெப��பாலான ம�க� ேமாசமானைதேய ேத/2ெத@�ப/. 
உதாரண� - ேத/த�.  
 
549. ம�கள;� நா!� வைக உ%@ (1) ேபசாதவ/க�, ெச�யாதவ/க� (2) 
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ேபசாதவ/க� ெச�பவ/க� (3) ெச�பவ/க� (4) ெச�வைத� ப,றி 
ேபPபவ/க�.  
 
550. உ�கள;! \க�க� வ9ைசயாக O!" 3ைற நைடெப,"வ�4டா� 
ந:�க7� ேமைத தா!. 
 
551. திைச கா4Eய�� 32 அளைவக� இ��ப�� உ%ைம தா!. இ� 32 
ேகாண�க� இ��பைத உ"தி ெச�தா8�, ஒ� கர%Eைய ைவ#� 
த�காள;ையேயா, திரா4ைசையேயா அH#தினா� சா" உ�க� க%கள;� 
தா! ச9யாக பY)சியE���.  
 
552. ேசா�ேபறி#தன� தா! 10� 9 க%@ப�E��கள;! காரண 
க/#தாவா��.  
 
553. ம.தி இ���� அ2த ஒ� க%@ப�E��� ேசா�ேபறி#தனமாக 
இ���� ேபா� க%@ப�E#ததாக இ����.  
 
554. ெதாைல�கா4சிய�� எ2த� கா4சிைய மிக6� ேந/#தியாக 
வEவைம#� உ�கி உ�கி இய��ந/ எ@#��ளாேரா அ�ேபா� தா! 
அைனவ�� ஏதாவ� ெகாறி#�� ெகா%ேட அ2த நிக5)சிைய பா/#�� 
ெகா%E��பா/க�.  
 
555. சி"வ/க7�கான நிக5)சிகைள வேயாதிக/க� தா! வ���ப�� 
பா/�பா/க�.  
 
556. வேயாதிக/கள;! நிக5)சிகைள சி"வ/க7��# ெத9யாம� 
வேயாதிக/க7�, வேயாதிக/க7��# ெத9யாம� சி"வ/க7� வ���ப�� 
பா/�பா/க�.  
 
557. எ2த ஒ� வ�சய� தவறாக நட2� ெகா%E�2தா8� நா� பா/��� 
ேபா� ச9யாகேவ நம��# ேதா!"�.  
 
558. ஒ� கEகார� ம4@� ைவ#தி���� மன;த! ச9யான ேநர#ைத 
அறி2� ெகா�வா!.  
 
559. ஒ� ேத/6# தாைள# தி�#�� ஆசி9ய��� 3தலி� தி�#த�ப4ட 
தாைளேய அைனவ�� பா/#� எHதிய� ேபாலேவ தா! ேதா!"�.  
 
560. தர#தி� உய/2த ஒ� ெபா�ைள# தயா9�க உ�க7�� 3தலி� 
தரம,ற ெபா�ைள# தயா9#த� எ�பE எ!ப� ெத92தி��க ேவ%@�.  
 
561. எ2த� ப�ர)ைன��� காரணக/#தாேவ அத! த:/6 தா!.  
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562. ஒ� அரசிய�வாதிய�! வள/)சி-� அவ/ தன� ெகா�ைகய�� 
ைவ#தி���� ப�E��� எ�ேபா�� எதி/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
563. ஒ� திைர�பட#தி,�# தர�ப@� வ�ள�பர3� அ#திைர�பட#தி! 
தர3� எ�ெபா�� எதி/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
564. 3�கியமான ேகா�ைப ேசமி#�� ெகா%E���� ேபா� தா! 
உ�க� மE�கண�ண�ய�! மி!கல! த! ேசமி�ைப இழ2தி����.  
 
565. ந:�க� எதி� ம�� எ!பைத# ெத92� ைவ#தி��ப� பாதி 
�#திசாலி#தனமா��.  
 
566. சிறிதள6 34டா�தனேம ேபா�மான�. கைடசி வைர 34டாளாக 
இ��பத,�.  
 
567. ச/வ உ%ைம எ!" எ�6ேம கிைடயா� - இ�ேவ ச/வ உ%ைம.  
 
568. இய,ைக வ�திகைள நா� அறி2� ெகா%@ வ�4டதா� நா� அத,� 
அEைம அ�ல எ!றாகிவ�ட 3Eயா�.  
 
569. ேச/#� ஒ4E ைவ#த எ�6ேம எ�ேபாதாவ� ப�92� வ�ழ# தா! 
ெச�-�.  
 
570. உ�க� எதி9க� ந:�க� எ!ன ெச�ய� Nடா� எ!" 
நிைன�கிறா/கேளா அைத ம4@� ெச�� ெகா%ேட இ��க�.  
 
571. எ�ேபா�ேம "எ!ன;ட� அ2த� ெபா�� இ�ைல எ!" Nறாத:/க�". 
"ேந," தா! வ�," 3E#ேத!", எ!" N"�க�.  
 
572. 10 வா/#ைதக� இ�2தா� ேபா�� எ!T� இட#தி� ஒ� வா/#ைத 
Nட இடாத:/க�.  
 
573. ஒ� வ�ஷய� �92� வ�4டா� அ� இ!T� 3Hைமயாக 
உ�க7��� �ல�படவ��ைல எ!" அ/#த�.  
 
574. எைத-� ந:�க� 3த� ஆளாக) ெச�யாத:/க�.  
 
575. எ� உ�க7�� மிக6� அவசரமாக6� அவசியமாக6� 
ேதைவ�ப@கிறேதா அ� ப,றா��ைறயாகேவ இ����. 
 
576. காத� ெசா/�க� ேபா!ற� தா!. ஆனா� அ� த�� அவ]ைத 
நரக� ேபா!றதாக இ����.  
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577. ஒ� மன;த! மிக6� கIட�ப4@ உைழ#� ஒ� ப�ர)ைன�� த:/6 
ஒ!ைற� க%@ப�E#தா�, அ2த� ப�ர)ைன�� அைத வ�ட எள;ைமயான 
த:/6 அவைன# தவ�ர அைனவ���� ெத92தி����.  
 
578. �ரதி�Iட� தன;யாக வ�வதி�ைல.  
 
579. ஒ� ேவைலய�! கEன# த!ைம-� அத,�# தர�ப@� Nலி-� 
எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
580. எ2த ஒ� ஆ4சி��� எதி/�க4சிய�ன/ இ��பா/க�.  
 
581. எ2த ஒ� ேதா�வ�ய�! அள6�, உ�க7�� ெவ,றி எ2த அள6 
அவசிய� எ!பதி8�, ந:�க� அத,காக எBவள6 உைழ#��ள :/க� 
எ!பதி8� இ��கிற�.  
 
582. உ�க� ேமைஜய�லி�2� வ�H2� வ�4ட ஒ� U%ண�ய ெபா�� 
உ�க7�� ைக�� கிைட�காமலி��ப� அத! 3�கிய#�வ#ைத-�, 
அத! வ�ைலைய-� ெபா�#த�.  
 
ேமலாளராவத,� உ%டான 8 த�திக�:  
 
 
583. எ�ேபா�� த�ைம 3�கியமானவராக� க�தேவ%@�.  
 
584. 3�கியமான மன;த/க7ட! உ�கைள அE�கE காண 3Eய 
ேவ%@�.  
 
585. அதிகார#�ட! ேபச ேவ%@�. த�2த ஆதார� கா4ட�ப4டா� 
பட#ைத� கீேழ ேபாட6� ெத92தி��க ேவ%@�.  
 
586. வ�வாத#தி� எ�ேபா�� கல2� ெகா�ள� Nடா�. அBவா" கல2� 
ெகா�வதாய��2தா� சாவதானமாக அம/2� ெகா%@ அ2த 
வ�வாத#��� ச�ப2தமி�லாத ஒ� ேக�வ�ைய� ேக4@ ைவ�க 
ேவ%@�.  
 
587. உ�க7��� கிேழ உ�ளவ/ உ�கைள மா4@�பE ஒ� ேக�வ�ைய� 
ேக4@ ைவ#தா� அவைர ஒ� எ"�ைப� பா/�ப� ேபா� பா/�க 
ேவ%@�. அவ/ தம� தைலைய# தா5#�� ேபா� அவ/ ேக4ட 
ேக�வ�ைய அ�பEேய ெசா,கைள ம4@� மா,றி ேக�வ� ேக4க# 
ெத92தி��க ேவ%@�.  
 
588. அ8வலக#ைத வ�4@ ெவள;ேய ெச�ைகய�� �ய� ேபால ெச�ல 
ேவ%@�. அ�ேபா� தா! யா���� எ2த� ேக�வ�-� உ�கைள� ேக4க 
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இயலா�.  
 
589. உ�க� அைற� கத6 எ�ேபா�� X4ட�ப4ேட இ��க ேவ%@�.  
 
590. எ2த உ#தர6� வா� ெமாழியா� இ��க ேவ%@ேம ஒழிய தவறி-� 
ைக�பட எHதி வ�டாத:/க�.  
 
591. அரசா�க#தி! அைன#� ��ள;ய�ய� வ�பர�க7� 
பாமர/கள;டமி�2� ெபற�ப4ட�.  
 
592. ந:�க� ேபாக ேவ%Eய ஊ/ எ�ேபா�ேம Fர#தி� தா! இ����.  
 
593. உ�க� கா/ சாவ�ைய உ�ேள ைவ#� தவ"தலாக X4Eய ப�ற� 
தா! மா," சாவ� ைவ#தி���� வ :4E! சாவ�-� கா����ேளேய 
இ��ப� ெத9ய வ��.  
 
594. மரண� தா! இ"தியான�. இ"தி எ�ேபா�ேம ேந/#தியான�. 
எத,�ேம இ"தி எ!பேத கிைடயா�. எ�6ேம ேந/#தியான� கிைடயா�.  
 

595. அTமதி வா��வைத வ�ட ம!ன;�� வா��வ� எள;�.  
 
596. எ� எள;தாக ெத9கிறேதா அ� கEனமானதா��. எ� கEனமாக 
ெத9கிறேதா அைத) ெச�யேவ 3Eயா�.  
 
597. Oடந�ப��ைக ெகா�வ� �ரதி�Iட� உைடய�.  
 
598. பண� இ���� இட#��� ெச�8�க�.  
 
599. யா/ அதிக இைர)ச8ட! க#�கிறா/கேளா அவ/க7�� தா! பதவ� 
ெசா2த�.  
 
600. உ�ேள Uைழ-� 3! எBவள6 ெசலவா�� எ!பைத அறி2� 
ெகா�7�க�. 
 
601. ஒ� க�வ� நிைலய#தி! தர#தி,�� அ�� வeலி�க�ப@� 
க4டண#���� ேநரE# ெதாட/ேப கிைடயா�.  
 
602. ந:�க� ெஜய��பத,கான தக6 1 ஆக இ�ைலெய!றா� அ� நி)சய� 
0 �� அ�கிேலேய இ����.  
 
603. ந:�க� ஒ� வ�சய#ைத# தவ" எ!" நிைன#தா� அ� தவறாகேவ 
இ����.  
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604. ந:�க� ஒ� வ�சய#ைத# தவ" எ!" நிைன#தா� ந:�க� ச9யாக# 
தா! நிைன#தி��கிற:/க�!  
 
605. உ�கைள ேநா�கி ஒ�வ/ உ�க7�� ந�ல� ெச�வத,காக 
வ�கிேற! எ!" வ2தா� உய����� பய2� ஓ@வ� ேபா� ஓ@�க�.  
 
606. 34டா�க� ச4ட� ேபா@கிறா/க�. 34டா�க� ம4@� தாேன 
கைட� ப�E�க ேவ%@�.  
 
607. Pய வ�ம9சன� ச9யாகேவ இ����. Pய பாரா4@ தவறாகேவ 
இ����.  
 
608. யாெரா�வ/ ஓ4டலி� E�] அதிக� எதி/பா/�கிறாேரா அ2த ச/வ/ 
தா! இ��பதிேலேய ேமாசமாக ப9மா"வா/.  
 
609. மிக) ச9யாக தி4டமிட�ப4ட ஒ� இய2திர#தி� �ைற2த தகேவ 
உைடய இர%@ எதி/பாராத நிக5)சிக� எதி/பாராத ேநர#தி� ஒேர 
சமய#தி� நைடெப," அ2த இய2திர� பH� ஏ,பட வா��பாகிற�.  
 
610. ேமலாளைர� ெபா�#தவைர சா#தியமி�லாத� எ!" எ�6ேம 
கிைடயா� அவ/ ெச�� பா/��� வைர.  
 
611. சமய�கள;� ேமாசமான 3Eைவ எ@�பைத வ�ட P�மா இ��பேத 
ேம�.  
 
612. சமய�கள;� P�மா இ��பைத வ�ட ேமாசமான 3Eைவ எ@�பேத 
ேம�.  
 
613. ேபா/ நட��� சமய#தி� ஒ� ஆ-த� பய!ப@� அள6�, அ2த 
ஆ-த#தா� உ�க7�� ஏ,ப@� ேதைவ-� எதி/வ�கித#திேலேய 

இ����. (எ.கா. க/ணன;! ைகய�� நாகா]திர�)  
 
614. ெவ,றிய�! தக6 ந:�க� எBவள6 Fர� சாக� Nட தயாராக 
இ��கிற:/க� எ!பைத ைவ#ேத அைம-�.  
 
615. ஒ� ேவைலய�� தவறி! அள6 அைத) ெச�தவ/கள;! 
எ%ண��ைகைய அ2த எ%ண��ைகயாேலேய ெப��கி வ�� அள6�� 
சமமாக இ����.  
 
616. யா/ அதி ேவகமாக) ெச�கிறா/கேளா அவ/க� தன;யாகேவ 
பயண��பா/க�. அ�� ெச!றா� அவ/ தா! 3த� ஆளாக இ��பா/.  
 
617. ந:�க� த�கிய����� வ�@தி எBவள6 ெப9ய வ�@தியாக 
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இ�2தா8� அதிகாைல 4 மண��� கிள��� வாகன�க� உ�க� 
சாளர#தி,� அ�கிேலேய நி"#த�ப4E����.  
 
618. உ�களா� அவ/கைள# தி��தி�ப@#த 3Eயவ��ைலயா? 
அவ/க7��� �ழ�ப#ைத உ%டா�கி வ�@�க�.  
 
619. ெதாழி�க� அைன#�� ெபா�ளாதார ெவ,றிட#ைத ேநா�கிேய 
ஈ/�க� ெப"�.  
 
620. அைனவ���� ெபா�வானதாக ெசா�ல�ப@� த:/�கத9சன�க� 
அBவாறி�லாம� மாறி# தா! நைடெப"�.  
 
621. ஒ� N4ட#தி� உணவ�! Pைவ-�, அ�N4ட#தி� ேபச�ப4ட 
ேப)சி! Pைவ-� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
622. ஒ� N4ட#தி� உணவ�! Pைவ-�, அைத �சி��� ஆ4கள;! 
எ%ண��ைக-� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
623. ந:�க� உ�க� வாகன#திைன� கHவ� 3E#த6ட! மைழ வ2� 
ந!றாக� கHவ� வ�@�.  
 
624. அத,காக மைழ வரேவ%E வாகன#ைத� கHவ�னா� அ!" 
மைழேய வரா�.  
 
625. ஒ� வ�சய� நைடெப,றா� அ� சா#தியேம. 
 
626. ந:�க� ந�ல� ெசா!னா� நட�க6� ெச�யலா�, நட�காம8� 
ேபாகலா�. ெக4ட� ெசா!னா� க%E�பாக நட2ேத த:��.  
 
627. எ2த ஒ� நி/வாக#தி8� ேவைல கீ5ம4ட#ைத ேநா�கிேய ெச�8�.  
 
628. ந:�க� வ����� எ�லா� ெபா�4க7� உ�க� வச� ஏ,கனேவ 
இ�2தா� வா5வ�� எ�பE Pவாரசிய� இ����?  
 
629. எ2த ஒ� மாெப�� தி4ட3�, தி4ட#��� ஆ�� கால#தி8� 
பண#தி8� இர%@ மட�� எ@�பேதா@ நி!" வ�டா�. அதி� 
கிைட��� பல! பாதி தா! இ����.  
 
630. ஒ� ெபா�� அE�கE உைடய ேவ%@மானா� அ� கிைட�காத 
ெபா�ளாக இ��கேவ%@�.  
 
631. த,ேபா��ள காகிதமி�லா அ8வலக -க#தி� அதிக� 
ச�பாதி�பவ/க� கண�ண���9ய அ)P# தா�க� வ�,பவ/கேள.  
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632. ஒ� மன;தT�� எ� ேமாசேமா அ�ேவ ம,ெறா�வT�� அ�ச�.  
 
633. 12 ேகாமாள;க7�� ந@வ�� இ�2� ந:�க� இராமாயண� 
வாசி#தா8� ெவள;ய�லி�2� பா/�பவ/க7�� ந:�க� 13வ� ேகாமாள; 
தா!.  
 
634. ந�ல மன;த/க7ட! பழகினா� அவ/க� ந�ல பழ�க�க� 
உ�க7�� வ��. ஆனா� பண�கார/க7ட! பழகினா� உ�க� பண� 
தா! அவ/க7�� ெச�8�.  
 
635. ந:�க� ஏ,கனேவ ஒ� �ைள��� இ�2தா�, ேதா%@வதா� ஒ� 
பயT� ஏ,பட� ேபாவதி�ைல.  
 
636. யாைன�� ஞாபக ச�தி அதிக� தா!. ஆனா� அ�பE எைத அ� 
ஞாபக� ைவ#�� ெகா�ள� ேபாகிற�?  
 
637. அைல வ��. அைல ேபா��. உ�க7�� அதனா� எ!ன 
கிைட�கிற�?  
 
638. ஒ� ஊ/வல#தி� ேமள� இ��கலா� அ�ல� �திைர இ��கலா�. 
இர%@� இ��க� Nடா�.  
 
639. ஒ� ேவைல�� ஆ�� ேநர#ைத� கண��க கீ5�க%ட e#திர#ைத� 
பய!ப@#தலா�. ேவைல ெச�-� ேநர� X 2. வ�� வ�ைட�� உ�ள 
அளைவய�! அ@#த அதிக அளைவ எ@#�� ெகா�ள ேவ%@�. இத! 
Oல� 1 மண� ேநர#தி� ெச�-� ேவைலைய 2 நா4கள;� ெச�யலா� 
எ!T� வ�ைட வ��.  
 
640. ம�கைள ஒ� வ�சய#ைத ந�ப ைவ�க ேவ%@மானா� அைத 
கிPகிP�பாக ெசா!னா� ேபா��. 
  
641. ஒ� ெக4ட ெச�திைய எBவள6�ெகBவள6 சீ�கிரமாக6� 
வ�ள�கமாக6� ெசா�கிேறாேமா அBவள6 ந�ல�.  
 
642. இதய#ைத# தளரவ�டாத:/க�. அைத ெவ4@வத,� ஆ4க� தயாராக 
இ��கிறா/க�.  
 
643. 3�கியமான ஆரா�)சி ெச�-� ஆரா�)சியாள/க� மிக6� 
N/ைமயாக ஆரா�)சி ெச�வா/க� தா�க� எைத ஆரா�)சி ெச�கிேறா� 
எ!ப� Nட ெத9யாத அள6��.  
 
644. ஒ� ெப9ய ஆரா�)சிைய நி/வாக� ெச�-� நட#�ந��� அ2த 
ஆரா�)சி ப,றிய சி!ன சி!ன வ�ஷய�க� ெத92தி��க� Nடா�.  
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645. அரசா�க#தி! வ�மான#தி,ேக,ப ெசல6� உய��. அைத வ�ட) 
சிறி� அதிகமாக6�.  
 
646. ஒ� அரசா�க#ைத� ப,றி அறிய அத! அரசிய� சாசன#ைத� 
பE#தா� ஆகா�. தைலநகர#தி! ெதாைலேபசி எ%கள;! ப4Eயலி� 
"ேதசிய" எ!" ஆர�ப���� நி"வன�கள;! எ%ண��ைகைய� பா/#தா� 
ேபா��.  
 
647. லா4ட9) சீ4@ வா�காமேல அதி/Iட� வரா�.  
 
648. ெபா�ம�க� எ!ேபா/ யாெரன;! ெச�தி# தா�கள;� ெபய/ 
வராதவ/க� ஆவ/.  
 
649. ேவ" ஏதாவைத� ப�E��� வைர இ���� ப�Eைய வ�4@வ�ட� 
Nடா�.  
 
650. எ2த ஒ� 3E6� நா�வ���� ம4@ேம எ@�க�ப@�. ந:�க� ஒ� 
மாெப�� N4ட#தி� ஒ� த:/மான� எ@�க�ப4டதாக நிைன#தா� 
அ�6� N4ட� ெதாட��வத,� 3!னேம நா�வ���� எ@�க�ப4ட 
3Eவாக#தா! இ����; அ�ல� N4ட� 3E2த ப�! நா�வ���� 
NE� ேபசி த:/மான� மா,ற�ப@�. 
 
651. ச9#திர#ைத அறியாதவ/க� அதி� உ�ள தவ"கைள# தி��ப) 
ெச�வா/க�. அறி2தவ/கேளா, �� வ�தமான தவ"கைள) ெச�� அைத 
ச9#திரமா��வா/க�.  
 
652. உடனEயாக ெச�ய� NEய ேவைல எ�6ேம சி!ன ேவைல தா!. 
அைத) ெச�யாம� வ�4டா� தா! அ� ெப9ய ேவைலயாக மா"�.  
 
653. ந:�க� த,ேபா� நி,�� இட� தா! ெதாட��வத,� ேதாதான 
இட� ஆ��.  
 
654. உ�களா� அவ/கைள அE�க 3Eயாவ�4டா� அவ/க7ட! ேச/2� 
ெகா�ள 3ய,சி ெச�-�க�.  
 
655. ஆ%க� ெச�-� ஒ� ேவைலய�� பாதிைய# தா! ெப%களா� 
இர%@ மட�� கIட�ப4@ ெச�ய இய8�. ஆனா� அ� ெப%களா� 
எள;தி� 3E-� எ!ப� தா! ப�ர)ைனேய!  
 
656. ஒ� தி4ட� த:4ட� ப@� ேபா� எBவள6 ேமாசமாக த:4ட� 
ப@கிறேதா அBவள6 எள;தாக அைத நிைறேவ,ற இய8�.  
 
657. 3Eய� NEய எ�6ேம ந�ல� தா!.  
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658. ந:�க� ேசமி#த ஒ� ைபசா ஒ� ைபசா தா!.  
 
659. எைத-ேம 3E�காம� வ�டாத:/க  
 
660. நாைள ம"நா� வைர த�ள;�ேபாட� NEய ேவைலைய நாைள�ேக 
ெச�யாத:/க�.  
 
661. இ�ேபாேத த�ள;� ேபா@�க�! நாைள எ!ப� மிக6� தாமதமாகி 
வ�@�.  
 
662. இ�ேபா� தா! ேவைலைய� ப�ற� ெச�யலா� என 3E6 ெச�-� 
காலமா��.  
 
663. உ�களா� 3த� 3ய,சிய�ேலேய 3Eயவ��ைல எ!றா� எத,� 
ம.%@� ம.%@� 3ய,சி ெச�ய ேவ%@�?  
 
664. ஒ� வ�தி அத! வ�ள�க#ைத வ�ட எள;தி� �9ய� NEயதாக 
இ����.  
 
665. எBவள6 கIட�ப4@ ஒ� ேவைலைய ந:�க� ெச�தா8�, 
நி/வாக#தி! பா/ைவ�� இ!T� ெகாbச� ந:�க� 
கIட�ப4E��கலா� எ!ேற ேதா!"�.  
 
666. ந:�க� ெச�யாம� வ�4ட அ2த ேவைல ம4@ேம மிக 3�கியமான�.  
 
667. எ2த ஒ� ேசாதைனைய-ேம ெவ,றிகரமாக ம.%@ெமா� 3ைற 
நிக5#த இயலா�.  
 
668. ஒ� ெபா�ைள அைத வ�ட) சிறிய இட#தி,�� உ�களா� ெச8#த 
3Eயவ��ைலெய!றா8� ஒ� ேமதாவ� அைத-� ெச�� வ�@வா!!  
 
669. ப)ைசயாக இ�2� ஆட 3E-ெம!றா� - தாவர இய�, P��க 
3E-ெம!றா� - ேவதிய�ய�, ேவைல பா/�க வ��ைல எ!றா� - 
இய,ப�ய�!  
 
670. அைன#� க%@ப�E��க7ேம தவ"தலாக க%@ப�E#தைவகளாகேவ 
இ����.  
 
671. ஆரா�)சி�கான பண� உ�க7�� எBவள6 வழ�க�ப4E��கிறேதா 
அBவள6�� ேம,பE தவ" நைடெபறா�!  
 
672. ேவைல நட�கிறேதா இ�ைலேயா, நி/வாக) ெசல6 ம4@� உய/2� 
ெகா%ேட ெச�8�.  
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673. ஒ� ேவைலைய ந:�க� ச9யாக ெச�� ெகா%E�2தா� அ� யா/ 
க%கள;8� படா�.  
 
674. ேவைல��# த�தியான ஆ4க� எ�ேபா�ேம இற2த கால#தி� தா! 
இ�2தி��பா/க�.  
 
675. ஒ� N4ட#தி! ெவ,றி��� அ�� ேபாட�ப4ட வ��2தி,�� ேநரE 
ெதாட/�%@. 
 
676. உ�கள;ட� சி�லைற இ�ைலெய!றா� நட#�ன9ட� ம4@� எ�பE 
இ����? 
 
677. ந:�க� இரவ�� F�கி காைலய�� எ�ேபா� எH2� பா/#தா8� 6 
மண� ேபாலேவ தா! இ����.  
 
678. ஒBெவா�வ�� தன�� அழகான, அறிவான, பண�கார, சி�கனமறி2த, 
�றி�பறி2� ெசய�ப@�, ந!றாக) சைம�க� NEய மைனவ� தா! 
ேவ%@� என எதி/பா/�கி!றன/. ஆனா�, அ2ேதா ப9தாப�, ச4ட� ஒ� 
மைனவ��� ம4@ேம அTமதி வழ�கி-�ள�.  
 
679. உ�க� பHதான பைழய காைர ஓட ைவ��� ஒேர வழி �� கா9! 
வ�ைலைய வ�சா9�ப� தா!.  
 
680. இ�வைர ந�ல ந%ப/களாக இ��க ைவ�ப� எ�ெவ!றா� 
இ�வ�� பர]பர� மைற#�� ெகா%ட வ�ஷய�க� தா!.  
 
681. காத� எ!ப� ஒ� ேவதிய�ய� அதனா� தா! தி�மண� 3E2த�� 
ேவதி� ெபா�� கழிைவ� ேபா� ஒ�வ/ ம,றவ/கைள நட#�கிறா/க�.  
 
682. எ�பEயாவ� தி�மண� ெச�� ெகா�7�க�. ந�ல மைனவ� 
வா�#தா� ந!றாக வாழலா�. இ�ைலெய!றா� த#�வேமைதயாகலா�.  
 
683. தி�மண� எ!ப� இ�வ/ ஒ�வ/ ஆவ�. ப�ர)ைன யா/ அ2த 
ஒ�வ/ எ!ப� தா!.  
 
684. தி�மண� ெசா/�க#தி� தா! நி)சய��க�ப@கிற�. இE-� 
மி!ன8� Nட அ�� தா! நி)சய��க�ப@கிற�!  
 
685. உ�க� மைனவ� ந:�க� ேபP� ஒBெவா� வா/#ைதைய-� கா� 
ெகா@#�� ேக4க ேவ%@� எ!" நிைன#தா� ந:�க� F��� ேபா� 
அைத உளறி� பா��க�!  
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686. ந:�க� ஒ� ேவைலைய) ெச�� 3E#த�� அத,� 3!ன/ 
ேவெறா� ேவைல 3E#தி��க ேவ%Eய அவசிய� ஏ,ப4E����.  
 
687. எ2த ஒ� ந�ல எ%ண3� த%E�க�படாம� இ�2ததி�ைல. 
  
688. யா/ தய��கிறா/கேளா அவேர கைடசி.  
 
689. ரகசிய வ4டார�கள;� இ�2� கிைட��� ெச�திகேள ந�ப# 
த�2தைவ.  
 
690. எ�6ேம ச9யான காரண�க7�காக) ெச�ய�ப@வதி�ைல.  
 
691. ெவள;ேய த4பெவ�பநிைல எBவள6 ேமாசமாக இ��கிறேதா 
அBவள6 ந:�க� ெவள;ேய ெச�ல ேவ%Eய நி/ப2த� ஏ,ப@�.  
 
692. ஜாதக#தி� உ�க� ேநர� ம4@� எ�ேபா�ேம ச9ய��லாம� 
இ����.  
 
693. ஒ� ந�ப��ைகய�! கர@ 3ர4@# தன3�, அத! ெவ,றி-� ேந/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
694. எ�லா ம�க7ேம இற2த6ட! சம� தா!.  
 
695. யா�ேம ஒ� வ�ஷய#ைத வ���பவ��ைலயா, அ� உடேன 
கவன;�க� படேவ%Eய�. அைனவ�ேம ஒ� வ�ஷய#ைத 
வ����கிறா/களா, அ� உடேன கவன;�க� படேவ%Eய�. 
  
696. யா/ ேவ%@மானா8� அ2த ேவைலைய) ெச�ய இய8�. ஆனா� 
அ�ேபா� அவ��� அ2த ேவைல தர�ப4E��க� Nடா�.  
 
697. வயதாக ஆக ெதா�ைபைய# தவ�ர எ�6� 3!ேன"வதி�ைல.  
 
698. எ2த ஒ� வ :டாக இ�2தா8� ��ைபக� இ���� இட#���# 
த�2தவா" ெப�கி� ெகா�7�.  
 
699. ஒ� பா#திர#தி8�ளவ,ைற� ெகா4E வ�4டா� அைத எ@�க அைத 
வ�ட ெப9ய பா#திர� ேதைவ�ப@�.  
 
700. அழகான இளவரச! கிைட�பத,� 3! நிைறய# தவைளக7�� 
3#தமி4E��க ேவ%@�. 
 
701. Nைரய�� ஓ4ைட இ��கிற� எ!" கீேழ பா#திர� ைவ#தா� ஒ� 
ெசா4@ Nட அதி� ஒHகா�. 
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702. உ%ைமைய நா! க%டறி2� ெகா%ேட!. ஆனா� அ� யா���� 
ப�E�கா�.  
 
703. ஓE�ெகா%E���� ஒ� இய2திர#ைத� கழ4E ம.%@� 
மா4Eனா�, ஒேர ஒ� பாக� ம4@� எதி8� மா4ட 3Eயாம� ம.தி 
இ����. இய2திர3� ஓடா�.  
 
704. காத� எ!ப� அறி6��� க,பைன��� நைடெப,ற ப2தய#தி� 
க,பைன ெவ,றி ெப,ற6ட! வ�வதா��.  
 
705. எ2த ஒ� இய2திர#தி,�� ந:�க� அவசரமாக இ��பதாக� கா4E� 
ெகா�ளாத:/க�!  
 
706. எ2த ஒ� சிறிய ப�ர)ைன���7� ஒ� ெப9ய ப�ர)ைன ெவள;ேய 
வர# �E#�� ெகா%E����.  
 
707. எ2த ஒ� ெப%V� தா! அைடய� ேபா�� ஆைண� ப,றிேய 
நிைன�பா�. ஆேணா, த!னா� அைடய 3Eயாதவைள� ப,றி.  
 
708. ந:�க� ேசக9��� தகவ� உ�க� ஆரா�)சி���, எ%ண#தி,�� 
�ற�பாக இ�2தா� அ� நிராக9�க�படேவ%Eயதா��.  
 
709. ந:தி எ�ேபா�� நிைல���. 3/7 சமய�கள;�. 
 
710. ஒ� ெம!ெபா�� ச9யாக இய�கி� ெகா%E��கிற� எ!றா�, 
க%@ப�E�க 3Eயாத தவ"க� இ��கிற� எ!" அ/#த�.  
 
711. ஒ� ெம!ெபா�� ச9யாக இய�கி� ெகா%E��கிற� எ!றா�, 
அத,� அ@#த பதி�� ெவள;வ2� வ�4ட� எ!" அ/#த�.  
 
712. எ2த ஒ� வ!ெபா�� தயா9�பாள/ தன� உ#திரவாத#தி� எ/# 
ெச�ய�ப4E��க ேவ%@� எ!" �றி�ப�4@�ளாேரா, அ2த வ!ெபா�� 
இர%@ வய/கைள ம4@ேம ெகா%E����.  
 
713. வ�யாபார#தி! O!" மற�க� Nடாத வ�திக� (1) உ�களா� 
ெஜய��க 3Eயா�. (2) உ�களா� நIட#ைத# தவ�/�க இயலா�. (3) 
உ�களா� ெவள;ேயற6� 3Eயா�.  
 
714. ப�! வ�ைள6 இ�லாத ம�2ேத கிைடயா�.  
 
715. எ� ேதைவய��ைலேயா அ� தாராளமாகேவ கிைட���.  
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716. வைரபட#ைத மா,ற ேவ%Eய e5நிைல க4Eட� க4ட ெதாட�கிய 
ப�!னேர ஏ,ப@�.  
 
717. தய�கி# தய�கி ஒ� காத� கEத#ைத# தபாலி� அT�ப�னா�, அ� 
தாமதமாகி, ந:�க� ேநரEயாக� ேக4@ அவமான�ப4ட ப�!னேர 
காதலிய�ட� கிைட���.  
 
718. எ2த ஒ� இய2திர#ைத-� �ைட2� ெகா%ேட இ�2தா� ஓட 
ஆர�ப�#� வ�@�.  
 
719. எ2த ஒ� இய2திர#ைத-� �ைட2� ெகா%ேட இ�2தா� அ� 
உைட2�� வ�@�.  
 
720. கIட�ப@� ஒ�வT�� உதவ� ெச�-�க�. அ�ேபா� தா! அவ! 
ம.%@� கIட� வ�� ேபா� உ�கைள# ேதE வ�வா!.  
 
721. த4ட)P இய2திர#தி� ஒேர ேநர#தி� தவறி இர%@ ெபா#தா!கைள 
அH#தினா�, எ2த எH#� உ�க7��# ேதைவய��ைலேயா அ� தா! 
வ�H�/  
 
722. அ2த தவறான எH#தினா� ெமா#த வா/#ைதய�! ெபா�ேள மாறி 
வ�@�.  
 
723. ஒ� தEமனான மன;த/ ஒ�லியான மன;தைர வ�ட அதிகமான 
ேசா�ைப உபேயாகி�பா/.  
 
724. 34டா�க� எ�ேபா�ேம 32தி9� ெகா4ைடகளாக இ��பா/க�. 
ம,ற 34டா�க� இ�2த இட#ைத) ெச!றைடவத,�.  
 
725. ஒ� ப�ர)ைனைய� N/2� கவன;#தா�, அ2த� ப�ர)ைனய�� 
ந:�க7� ஒ� அ�க� எ!பைத� �92� ெகா�வ :/க�. 
 
726. �92தவ/க7�� ெசா�ல ேவ%Eய அவசியமி�ைல  
 
727. �9யாதவ/க7�� ெசா!னா8� �9யா�.  
 
728. ஒ� நிமிட#தி! அவசிய� ந:�க� கழிவைற� கதவ�! எ2த� ப�க� 
நி,கி!ற:/க� எ!பதி� இ��கிற�.  
 
729. ேதைவய�! அவசிய#ைத ஆரா�வத,� அதிக ேநர� எ@#�� 
ெகா�7�க�. ேதைவ தானாகேவ மைற2� ேபா��.  
 
730. அறிவ�ய� உ%ைமயான�. தகவ�க� ெபா�யானைவ.  
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731. கீ5�க%ட ேநர�கள;� எ�லா� ந:�க� ஒ� அழகான ெப%ைண) 
ச2தி�கலா�. (1) உ�க� காதலி-ட! இ���� ேபா�. (2) உ�க� 
மைனவ�-ட! இ���� ேபா�. (3) உ�கைள வ�ட பண�கார, அழகிய 
ந%பTட! ந:�க� இ���� ேபா�.  
 
732. ஒ� ெம!ெபா�ைள# தவறாக எH�வத,�� கIடமான ஒ� ெமாழி 
இ!T� க%@ப�E�க�படவ��ைல. க%@ப�E�க6� 3Eயா�.  
 
733. அைன#�ேம சா/2தி��கிற�.  
 
734. எ2த ஒ� ெசய8��� சமமான எதி/ வ�ம9சன� இ����.  
 
735. ஒ� வ�ஷய#ைத மற�பைத இதTட! ஒ�ப�டலா�. ...அட.....�... 
எ!ன ெசா�ல வ2ேத!?  
 
736. ஆரா�)சி� Nட#தி,� ெவள;ய�லி���� ெவள; உலக#ைத 
ஆரா�)சி� Nட#தி,�� ெகா%@ வரேவ 3Eயா�.  
 
737. இ2த ெச��� அழகாக இ�2தா� கE���. Pகமாக இ�2தா� 
அசி�கமாக இ����.  
 
738. எ�ேலா�� ெபா� ெசா�கிறா/க�. அத,காக கவைல� 
படேவ%Eயதி�ைல. யா�� அைத� ேக4பதி�ைல.  
 
739. ம!ன;-�க�. மற2� வ�டாத:/க�!  
 
740. ஒ� சி" 34டா�தன� அைன#� ப�ர)ைனகைள-� 
உ�வா�கிவ�@�.  
 
741. ந4� 3ைற ��பா�கி) e@ ந4�ட! ெச�ய�ப@வதி�ைல. 
(ராVவ#தி�)  
 
742. ேபா/�கள#தி� ந:�க� ெச�8மிட#தி� எ�லா� எதி9 
இ�ைலெய!றா� ந:�க� ஏ,கனேவ க%ண� ெவEய�! ம.� 
நி,கி!ற:/க� எ!" அ/#த�.  
 
743. ேபா/�கள#தி� ந:�க� 3!ேனற 3!ேனற உ�க� ��பா�கிய�� 
இ�2� ெச�8� �%@ �ைற2த Fர#தி,ேக ெச�8�.  
 
744. ஒ� நி/வாக#தி� உ�க� இட#திேலேய ந:�க� இ��க 
ேவ%@மானா� ேவகமாக 3!ேன"பவ/கைள ெவள;ேய,"�க�.  
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745. ஒ� ேவைலய�� கண�ண� ம4@� ஈ@ப@#த� ப4E�2தா� எ2த# 
தவ"��� அ2த� கண�ண�ேய ெபா"��.  
 
746. எ2த ஒ� ெபா�7� ச2ைத�� வ�� வைர ச9யாக ேவைல 
பா/���.  
 
747. எ2த ஒ� கண�ண� வ!ெபா�ள;! ஒ� பாக3� பழ�கால#ததாக6�, 
ஒ� பாக� எ��ேம கிைட�காததாக6�, ஒ� பாக� ஏ,கனேவ 
ஆரா�)சிய�� இ��பதாக6� இ����.  
 
748. வரைவ வ�ட ப9P ேம�.  
 
749. உ�க7��� �9யவ��ைல எ!றா� எள;தி� ம,றவ/க� �92� 
ெகா�வா/க�.  
 
750. நாைள இ�ேபா� இ��பைத வ�ட பாதி தா! மகி5)சி த�ெம!றா�, 
ந:�க� ேந,ேற இர%@ மட�� மகி5)சிைய அTபவ�#� வ�4</க� 
எ!" அ/#த�. 
 
751. வ%E ெவ� ேவகமாக� ேபா�� ேபா� ேவக#தைடைய� ப,றி 
கவைல ெகா�ள ேவ%Eய� இ�ைல.  
 
752. உ�க7�� 3!னா� ெச�8� வ%E எ�ேபா�� உ�கைள வ�ட 
ெம�வாகேவ ெச�8�.  
 
753. ந:�க� ெச�8� இ2த� பாைத 500 அE-ட! 3Eவைட2� வ�@�.  
 
754. அ2த அைறய�� அைணய� ேபா�� ஒேர ஒ� வ�ள�� ம4@ேம 
இ����.  
 
755. உ�க7�ெகன ஒ� ேவைல ஒ��க�ப4@ அைத ந:�க� ெச�யாம� 
வ�4டா� உ�க7�காக அைத யாேரT� ெச�� ெகா@�பா/க�. எனேவ 
கவைல ேவ%டா�.  
 
756. 3Eெவ@��� த�ண#தி� ைகய�லி���� தகவ�க7�, 3Eவ�! 
3�கிய#�வ3� எதி/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
757. எ2த ஒ� வ�சய3� �ழ�ப�� ெகா�ளாம� இ���� அள6�� 
எள;தான� அ�ல.  
 
758. எ�6� ேவைல ெச�யா�.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
759. ந�லேவைள மகி5)சிைய பண#தா� வா�க 3Eயவ��ைல. 
இ�லாவ�4டா� இத,�� Eவ�ய�� வ�ள�பர� வ2தி����.  
 
760. ப�வலி சன;�கிழைம இரவ�� தா! வ��. ஞாய�" இரவ�� மைற2� 
வ�@�.  
 
761. ெமா#த ேவைல�கார/கள;� 10� ஒ� ப�� ஆ4கேள O!றி� ஒ� 
ப�� ேவைலைய) ெச�வா/க�. அத,காக ஆ4கைள ந:�க� 
அதிக9#தா� சராச9 ேவைலேநர� அதிகமா�ேம தவ�ர ேவைல அதிகமாக 
நட2� வ�டா�.  
 
762. எ� அதிக நப/க7�� அெசௗக9ய#ைத அள;�கிறேதா அ� 
க%E�பாக நட2ேத த:��.  
 
763. ெசல6 = வர6 + 1%  
 
764. உ,ப#தி �ைறவதா� நிர2தர) ெசல6க� �ைறவதி�ைல. ஆனா� 
உ,ப#தி அதிக9#தா� நிர2தர) ெசல6� அேத அள6 அதிக9���.  
 
765. யா/ அதிக� உ,ப#தி ெச�கிறா/கேளா அவ/க7�� �ைறவாகேவ 
கிைட���.  
 
766. ந:�க� க4Eய����� ைட �திதாக இ�2தா� அ� e� ேகா�ைபைய 
த! ப�க� ஈ/���.  
 
767. வ�தி வ�ல��க� வ�திகைள வ�ட அதிகமாகேவ இ����.  
 
768. அTபவ� எ!T� ஆசி9ய/ பf4ைச ைவ#த ப�!னேர பாட� 
ெசா�லி� ெகா@�பா/.  
 
769. யா/ தய��கிறாேரா அ� ேந/ைமயான காரண#��காக# தா! 
இ����.  
 
770. எ2த உைட அைனவ���� ெபா�2�� எ!" எHத�ப4E��கிறேதா 
அ� யா���ேம ெபா�2தா�.  
 
771. எ� ரகசியமாக ைவ�க�பட ேவ%Eய����ேமா அ� ெஜரா�] 
இய2திர#திேலேய இ����.  
 
772. வா5�ைகைய ப�!ேனா�கிேய �92� ெகா�ள 3E-�. ஆனா�, 
ந:�க� 3!ேனா�கிேய வாழ ேவ%Eய���கிற�.  
 
773. ந:�க� தவ" ெச�-� வைர யா�ேம உ�கைள� கவன;�ப� 
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இ�ைல.  
 
774. ஒ� �ழ2ைத ேபா�மானதி�ைல. இர%@ �ழ2ைதகேளா 
ேதைவ��� மிக அதிக�.  
 
775. தர)சா!றித5 தர#தி,� சா!" த�வதி�ைல. 
 
776. ெவ,றி தன;ைமய�8�, ேதா�வ� பல/ 3!ன;ைலய�8� தா! 
கிைட���.  
 
777. எ2த� ைப அ"2� ேபாகிறேதா, அதி� தா! 34ைட இ����.  
 
778. ஒ�வைர ேவைல�கம/#திய ப�!னேர த�தியான நப9! 
வ�%ண�ப� ைக�� கிைட���.  
 
779. ைக�� எ4டாத இட#தி� தா! அ9�� அதிக� எ@���.  
 
780. வ :4@) சாவ�ைய ெவள;ய�லி�2� ைப��� ேத@� ேபா� தா! 
ெதாைலேபசி அைழ���.  
 
781. வ :4@��� Uைழ2� ெதாைலேபசிைய எ@#�� காதி� ைவ#தா� 
எதி/ 3ைன ெடா� என ைவ��� ஓைச ெதள;வாக� ேக4��.  
 
782. இ2த# தவ" ஒ� ெதாட�க� தா!.  
 
783. ந� கண�கி� பண� நிைறய இ�2தா� நா� ெவள;\/�கார���� 
ெகா@#த காேசாைல வ2� நம� கண�கி� ப," ைவ�க வார� கண�கி� 
ஆ��.  
 
784. ந� கண�கி� பண� இ�ைல எ!றா�, நா� ெவள;\/�கார���� 
ெகா@#த காேசாைல ஒேர நாள;� வe8�� வ2� நி,��.  
 
785. சி�லைற� காPக� கிேழ வ�H� ேபா� 50 ைபசா க%V��# 
ெத9-� இட#தி8�, 5 L. காP க%V��# ெத9யாத இட#தி8� தா! 
வ�H�.  
 
786. உ�களா� வா�க 3E2தைத ந:�க� வ���பேவ மா4</க�.  
 
787. கண�ண�ய�� ேசமி�காமேலேய ஒ� ேவைலைய அதிக ேநர� 
பா/#தி�2த:/கேளயானா� அ�ேவ கண�ண� இய�காம� நி,பத,கான 
ேநரமா��.  
 
788. த:/�� அTபவ#தா� வ�வ�. அTபவ� த�பான த:/��கள;னா� 
வ��.  
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789. எ2த� ெபா�ள;8� கழி6 90% இ����.  
 
790. �ழ2ைத அசி�கமான இட#தி� மல� கழி�பதி�ைல.  
 
791. உ�க7�� அதிக� ப�E#த சைமய� �றி�ப�� ெபா�4கள;! 
அள6க� இ���� இட� ம4@� கிழி2� ேபாய�����.  
 
792. ஒ� பதா/#த� ெச�-� ேபா� ெக4@ வ�4டா� அதTட! எைத) 
ேச/#�� ம.%@� ந�ல நிைல��� ெகா%@ வர 3Eயா�.  
 
793. ந:�க� கIட�படாம� பா/#த ேவைல��� பாரா4@ மைழ இ����.  
 
794. கIட�ப4@ ஒ� ேவைல பா/#தி�2த:/கேளயானா� அத,� எ2த 
ஒ� அ�கீகார� இ�லாமலி��ப�ட! வச6க7� கிைட���.  
 
795. எBவள6 ெப9ய கதவாக இ�2தா8� X4@ சிறியதாக# தா! 
இ����.  
 
796. ந:�க� எைத# ேதE� ெகா%E��கிற:/கேளா அைத� கைடசிய�� 
தா! க%@ ெகா�வ :/க�.  
 
797. ந:�க� ேதடாத ெபா�4க� உ�க7�� கிைட#�� ெகா%ேட 
இ����.  
 
798. ஒ� ெபா�ைள P#தமாக ஆ�க ேவ%@மானா� ம,ெறா� ெபா�� 
அH�காக ஆக ேவ%E இ����.  
 
799. ஆனா� எ2த� ெபா�ைள-� P#த� ஆ�காமேலேய பல 
ெபா�4கைள உ�களா� அH�காக ஆ�க 3E-�.  
 
800. தி��ப� வ�� ேநர#ைத வ�ட, ேபா�) ேச�� ேநர� அதிகமாகேவ 
ஆ��. 
 
801. உ�க� த2ைத ஏைழயாக இ�2தா� அ� உ�க� வ�தி. உ�க� 
மாமனா/ ஏைழயாக இ�2தா� அ� உ�க� 34டா�தன�.  
 
802. ந:�க� ப�ற��� ேபா� அறிவாள; தா!. க�வ� தா! உ�கைள� 
ெக@#� வ�4ட�.  
 
803. நா� இ�கி��ப� அ@#தவ/�� உதவ� ெச�ய# தா! எ!றா�, 
அ@#தவ/க� இ�கி��ப� எத,காக?  
 
804. ஆ�. ஒள; ஒலிைய வ�ட அதிக ேவக#தி� ெச�8�. ந:�க� 
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ேபPவத,� 3! உ�க� எதி9� அம/2தி��பவ/க� 3க� ப�ரகாசமாக 
இ��பதி� இ�2� இைத உணரலா�.  
 
805. பணேம அைன#�ம�ல. கடன4ைடக7� இ��கி!றன.  
 
806. ஓBெவா� ஆண�! ெவ,றி��� ப�!T� ஒ� ெப% இ��கிறா�. 
ேதா�வ���� ப�! இ�வ/.  
 
807. கா9! சீ4@கள;� இ���� �ழ2ைதகளா� வ�ப#��க� ஏ,படலா�. 
கா9! சீ4@கள;� ஏ,ப@� வ�ப#��களா� �ழ2ைதக7� ஏ,படலா�. 
 
808. உ�க� எதி/கால� ந:�க� காV� கன6கள;� இ��கிற�. எனேவ 
உடேன உற�க) ெச�8�க�.  
 
809. ேவைலைய உ�க7�� ெரா�ப� ப�E#தா�, அைத) ெச�யாம� 
பா/#� ரசி#�� ெகா%ேட இ��க�.  
 
810. ந:�க� அதிக� க,றா�, அதிக� ெத92� ெகா�வ :/க�; அதிக� 
ெத92� ெகா%டா� அதிக� மற�பY/க�; அதிக� மற2தா� ப�! ஏ! க,க 
ேவ%@�?  
 
811. தகவ� ெதாட/� சாதன�கைள அத! ேவக#தி! அE�பைடய�� 
வ9ைச� ப@#தினா�, 1. த2தி 2. ெதாைலேபசி 3. ஹு�. அதா�க. ரகசிய�!  
 
812. ெவ"மேன ேயாசி#�� ெகா%E��ப� ேவைலைய) ெச�வைத வ�ட 
எைடைய� �ைற�க உத6� த2திரமா��.  
 
813. எ2த ஒ� எள;ய ெபா�7� ச,"� N/2� கவன;#தா� மிக6� 
கIட� எ!ப� �9-�.  
 
814. எ2த ஒ� கIடனான ெபா�7� ச,"� N/2� கவன;#தா� ேம8� 
கIட� எ!ப� �9-�.  
 
815. எ2த ஒ� ெபா�7� வ�H2� உ�%ேடாE க%V��# ெத9யாத 
Oைல��) ெச�8� 3! உ�க� கா� P%@ வ�ரலி� வ�H2� தா! 
ெச�8�.  
 
816. எ2த ஒ� கண�கி! வ�ைட-� ஒ� சம!பாE! வ�ைடேயய!றி, 
ப�ர)ைனய�! த:/6 அ�ல.  
 
817. �ைக��� ெத9-� ெவள;)ச� உ�கைள ேநா�கி வ�� 
ரய�லிTைடயதாக6� இ��கலா�.  
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818. க4@�பாட,ற ச2ைதய�� ந�ல பண#ைத� ெக4ட பண� 
�ழ�க#திலி�2� ெவள;ேய,றி� ெகா%ேட இ����.  
 
819. சில தவ"கைள ம.%@� ெச�� கா4ட) ெசா!னா� உ�களா� 
3Eயா�.  
 
820. ஆனா� எதி/பாராத ேவ" தவ" ஏ,ப4E����!  
 
821. ஒ� வ�தி வ�ல�� அ2த வ�திைய ப9ேசாதைன ெச�� 
பா/�கேவய!றி அைத நிLப��க அ�ல.  
 
822. எ2த ஒ� வ�தி��� மைற2தி���� பல வ�தி வ�ல��க� உ%@.  
 
823. �#திசாலிகளா� (வ�திைய எH�பவ/களா�) அ2த மைற2தி���� 
வ�தி வ�ல��கைள� க%@ ெகா�ள 3Eயா�.  
 
824. ஒ� ேந/ைமயான மன;தனா� அைன#ைத-ேம அைட2� வ�ட 
3Eயா�.  
 
825. ம.%@� ம.%@� ஒ� ேவைலைய) ெச�வ� பலைன# தரா�. 
அTபவ� ெப"வதி� Nட. 
 
826. ஒ� கைடய�� ந:�க� பா/#� ைவ#தி���� ெபா�ைள ந:�க� 
எ@�க� ைகைய ந:4@3! ஒ�வ/ எ@#� வ�@வா/. அ�ேவ கைடசி 
இ��பாக இ����.  
 
827. வ9ைசய�� அதிக ேநர� கா� க@�க நி!" க6%ட9! அ�கி� 
வ2த�� தா! ந:�க� தவறான வ9ைசய�� நி!ற� ெத9யவ��.  
 
828. ஒ� தி�மண� நிைல#� நி,�� கால அள6� அ2த# 
தி�மண#தி,�) ெச�தி���� ெசல6� எதி/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
829. இ��பதிேலேய �ைற2த லாப� த�� வாE�ைகயாள/ தா! �கா/ 
ெச�� ெகா%ேட இ��பா/.  
 
830. யாராவ� எைதயாவ� கீேழ ேபா4டா� அைத எ@�பைத வ�ட காலா� 
உைத�பத,� தா! ஆ4க� இ��பா/க�.  
 
831. உ�களா� ஒ� ேவைலைய� Nட ேந/#தியா� ெச�ய இயலா�.  
 
832. ெச�ய�NEயதாக இ���� எ2த ேவைல-�, ெச�ய 
3E�க�ப4E��க ேவ%Eய ஒ!றாக இ����.  
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833. ந:�க� ேந/#தியாக வEவைம#த ஒ� தி4ட�, சி" தவ" ேந/2� 
வ�4டா� அதிக �ழ�ப�கைள� ெகா%E����.  
 
834. பகலி� அ�ைமயாக ேவைல ெச�த கண�ண�, இரவ�� உ�க� ெசா2த 
ேவைலைய� பா/�பத,காக அ8வலக#��� வ2� அம/2தா� ேவைல 
பா/�க ம"���.  
 
835. தபா� தைல காகித#ைத வ�ட உ�க� வ�ரலி� ந!றாக ஒ4E� 
ெகா�7�.  
 
836. 3�கியமான தா�க� தா� 3�கியமானைவ எ!பைத நிLப��க, 
ந:�க� ைவ#த இட#திலி�2� உ�களா� க%@ப�E�க 3Eயாத 
இட#��� நக/2� ெகா%ேட இ����.  
 
837. ஒ� படகி� ந:�க� ெச�8� ேபா�, கா,றி! ேவக3�, ந:)ச� 
ெத92தவ/கள;! எ%ண��ைக-� எதி/வ�கித#திேலேய இ����.  
 
838. கா," சாதகமாக இ��பைத உண/2� ந:�க� உ�க� பா�மர#ைத 
ஏ,றிய6ட! கா," எதி/ திைசய�� வ :ச ஆர�ப����.  
 
839. �ைவ��� இய2திர� வ�ைல அதிக3�ள �ண�யா� பா/#� தா! 
கிழி���.  
 
840. அதிக சம!பா@கைள� ெகா%ட ஒ� கண�கி� தவ" ஏ,ப4@ அைத 
ந:�க� ச9 ெச�ய நிைன#� ேமலி�2� ஆர�ப�#தா� தவ" கீ5 
சம!பா4E� தா! இ����.  
 
841. எ2த ஒ� பயண#தி8�, ஜ!னலி! அ�கி� அமர ேவ%Eயவ/ தா! 
கைடசிய�� வ�வா/!  
 
842. எ2த ஒ� மைல-� பா/�க ப�க#தி� உ�ள� ேபால# தா! 
இ����.  
 
843. ம,ற அைன#� வ�ஷய�க7� சமமாக இ���� ேபா�, ந:�க� 
இழ2� வ�@வ :/க�.  
 
844. ம,ற அைன#� வ�ஷய�க7� உ�க7�� சாதகமாக இ���� 
ேபா�, அ�ேபா�� ந:�க� இழ2� வ�@வ :/க�.  
 
845. ந:�க� ஒ� காைர உ�கைள 32த வ�4@, இ� கா/க7� ஒேர 
இட#���) ெச�வதாக இ�2தா�, 3!னா� ெச!ற கா/ நி"#�� 
இட#�ட! காலி இட� 3E2� வ�@�.  
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846. ேதைவ�ப4டா�, உ�க� அ�கி8�ள எ2த� ெபா�ைள-� 
P#தியலாக உபேயாகி�கலா�!  
 
847. எBவள6 சிறிய ேவைலயாய��2தா8�, உ�க� ைகய�� ேமா4டா/ 
எ%ெண�� கைற ப@வைத# த@�க இயலா�. 
 
848. �ற4ைட வ�@பவ/ தா! 3தலி� F��வா/.  
 
849. ந:�க� ஏதாவ� ஒ� வ�ஷய#ைத) ச9யாக) ெச�� வ�4டா� அைத 
யாராவ� ம.%@� ஒ� 3ைற ெச�� கா4ட) ெசா�வா/க�.  
 
850. தவ" ெச�வ� மன;த இய,ைக. அைத ம,றவ/ ேம� பழி 
ேபா@வ��. 
 
851. ந:�க� எ2த� பழ#ைத� காயாக வா�கி பH�க ைவ�க நிைன#தா8� 
அைத ந:�க� சா�ப�@வத,�� வ :4E� சா�ப�4@வ�@வா/க�.  
 
852. ந:�க� அைத� பH�க ைவ#ேத வா�கி வ2த:/கேளயானா� அ� 
ந:�க� சா�ப�@� ேபா� அHகிய�����.  
 
853. ந:�க� ஆைச-ட! பா/�க உ4கா/2தி���� ெதாைல�கா4சி 
நிக5)சி ேநர மா,ற� ெச�ய�ப4E����.  
 
854. ந:�க� எ@#� பE�க ஆைச�ப@� பாட� ந:�க� ேச/2த6ட! 
ப�கைல�கழக#திலி�2� ந:�க�ப4E����.  
 
855. 3�கியமான இட#தி� ம4@� உ�க� ைகெயH#ேத உ�க7��� 
�9யா�.  
 
856. ஒBெவா� ஆசி9ய�� தன� பாட#ைத# தவ�ர இ2த மாணவ/க� 
ேவெறைத-� பE�க ேவ%Eயதி�ைல எ!ேற எ%Vவா/.  
 
857. எ2த ஒ� பாட� ெபா�வான வ�ஷய#ைத� ப,றி வ�ள��கிறேதா 
அதிலி�2� ந:�க� அதிக� க,"� ெகா�ள 3Eயா�.  
 
858. எ2த ஒ� பாட� �றி�ப�4ட ஒ� வ�ஷய#ைத� ப,றி ெதள;வாக 
வ�ள��கிறேதா அதிலி�2� ந:�க� க,"� ெகா%டைத எ��ேம 
உபேயாக�ப@#தி� பா/�க 3Eயா�.  
 
859. ஆ4ட#தி! 3�கிய நிக5)சி (ெட%@�க/ சி�ஸ/ அE�ப�) ந:�க� 
பா�கா/! வா�கி� ெகா%E���� ேபா� தா! நிக5#த�ப@�.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
860. ஒ� வ�ஷய#தி� ேமதாவ� எ!பவ/ ேவ" நகர#தி� இ�2� 
வ2தவராக இ��கேவ%@�. (உ�j/ மா@ வ�ைல ேபாகா�)  
 
861. உ�க� ம�#�வ/ உ�க� வ�யாதிைய� க%டறி2�வ�4டதாேலேய 
உ�கைள� �ண�ப@#திவ�@வா/ எ!" ந�பாத:/க�.  
 
862. உ�க7�� ெவ"��# தர�NEய ப#தி9ைகக� வரேவ,பைறய�� 
இ�2தா� ந:�க� ச2தி�கேவ%Eயவ/ மிக6� தாமதமாகேவ உ�கைள 
அைழ�பா/.  
 
863. �ழ2ைதகள;! பா4E�கைள வயதானவ/களா� தா! திற�க 
3Eயா�.  
 
864. இர%@ வ�தமான ப�ளா]தி9க� தா! உ%@. 1. �%ண�! ேம� 
ஒ4டாத�. 2. �%ண�! ேம� ஒ4E� ெகா%@ எ@�க 3Eயாத�.  
 
865. வ :4E� பல கைதக� ேபP� �ழ2ைதக� வ��2தின/ 3! ந:�க� 
ேபசி� கா4ட) ெசா!னா� ஒ� வா/#ைத Nட ேபச மா4டா/க�.  
 
866. ஒ� வ�ைளயா4@) சாமா! உைட�க 3Eயாததாக இ�2தா� அ� 
அ@#த வ�ைளயா4@) சாமாைன உைட�க� பய!ப@�.  
 
867. உ�க� வ :4@� Xைன சா�ப�@வத,��, அ� சா�ப�@� ப%ட#தி! 
வ�ைல��� எ2த ச�ப2த3� இ��கா�.  
 
868. உ�க� வ :4@�� எBவள6 3�கியமான வ��2தாள;க� 
வ2��ளனேரா அத,ேக,பேவ உ�க� ெச�ல� ப�ராண�க� அP#த� 
ெச�வ�� இ����.  
 
869. காதலிைய� காV� வைர ப� ெத9யவரா�.  
 
870. சில வ�ஷய�கைள# ெத92� ெகா�ளேவ 3Eயா�. அ� எ2த 
வ�ஷய�க� எ!பைத-� ெத92� ெகா�ள 3Eயா�.  
 
871. அரசா�க#தி! ஊழ�க� இற2தகால#திேலேய எ�ேபா�� 
ெசா�ல�ப@�.  
 
872. எைத� ப,றி ேவ%@மானா8� அவ/க� ேபசி� ெகா%E��கலா�. 
அதி� உ%ைம இ��க� ேபாவதி�ைல.  
 
873. எைத� ப,றி ேவ%@மானா8� அவ/க� ேபசி� ெகா%E��கலா�. 
அதி� க%E�பாக பண#ைத� ப,றிய ேப)P இ�2ேத த:��.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
874. ந:�க� எ�� நி,கிற:/க� எ!ப� ந:�க� எ�� உ4கா�கிற:/க� 
எ!பைத� ெபா�#த�.  
 
875. ப�லி� 3E2த6ட! தா! 3�கியமான �ைக�பட� எ@�கேவ%Eய 
நிக5)சி நட���. 
 
876. 3�கியமான �ைக�பட� எ@�க நிைன���ேபா� தா! ெல!சி! 
OEைய எ@�க மற2தி��பY/க�.  
 
877. 3�கியமான �ைக�பட ேராைல� கH6� ேபா� தா! 
இ�4டைறய�! கதைவ# திற2� ெகா%@ யாராவ� வ2� அைத� 
பாழா��வா/க�.  
 
878. ேநரEயான வ�ைன ேநரEயான எதி/வ�ைனைய உ�வா���.  
 
879. ஒ� O!" மாE�க4டட#தி� மி! F�கி (லி�4) ேவைல 
ெச�-மானா� 10�� 9 3ைற ந:�க� நி,�� மாEய�� அ� இ��கா�.  
 
880. எ2த# தகவ� உ�க7�� மிக மிக ேதைவேயா அ� ம4@ேம 
கிைட�கா�.  
 
881. ஒ� ெபா�ள;! வ�ைல L.50/-��� �ைற6 எ!" வ�ள�பர� 
ெச�ய�ப4E�2தா� அத! வ�ைல க%E�பாக L.19.95 ஆக இ��கா�. 
ஹி ஹி.  
 
882. 3!N4Eேய ந:�க� வ2தா� N4ட� ர#� ெச�ய� ப4E����.  
 
883. ச9யான ேநர#தி� ந:�க� வ2தா� N4ட� நட�க இ!T� ேநர� 
ஆ��.  
 
884. தாமதமாக N4ட#தி,� வ2தா�, அடடா! ந:�க� மிக# தாமதமாக 
வ2� வ�4</க�.  
 
885. சாதாரண ேவைலக� ெச�யாம� OE ைவ�க உக2தைவ. அைத) 
ெச�வத,ெகன எதி/கால� இ��கிற�.  
 
886. எள;தான, �9ய� NEய ெபா�, �ழ�பமான உ%ைமைய வ�ட ேம�.  
 
887. யா/ வ�ைளயாட ஆ/வமி�லாம� இ��கிறா/கேளா அB/கேள 
ெஜய��பா/க�.  
 
888. ஏதாவ� ஒ� ெபா�ள;! ேம� "�தி�"/"சிற2த ெதாழி� U4ப#�ட! 
ெச�ய�ப4ட�" எ!" அ)சE#தி�2தா� அ� பைழய சர�� எ!" 
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அ/#த�.  
 
889. அBவா" அ)சE#தி�2தா� வ�ைல அதிகமாகி வ�4ட� எ!" 
ெபா��.  
 
890. உ�க7�� ஒ� ச4ைட ப�E#தி�2தா� உ�க� அளைவ# தவ�ர 
எ�லா அள6கள;8� இ��� இ����.  
 
891. உ�க7�� ஒ� ச4ைட ப�E#தி�2தா� உ�க� அள6�ேக இ��� 
இ�2தா8� எ�பE-� உ�க7�� அ� எ4டா�.  
 
892. அ�பEேய உ�க7�� கன க)சிதமாக� ெபா�2திய��2தா� அத! 
வ�ைல உ�களா� வா�க 3Eயாத அள6�� இ����.  
 
893. அ�பEேய உ�க7�� ப�E#தி�2�, இ���� இ�2�, ெபா�2தி-� 
இ�2�, வ�ைல-� மலிவாக இ�2தா� 3த� 3ைற �ைவ#த 6ட! 
கிழி2� வ�@�.  
 
894. ெகா�3த� ேசாதைன�� அT�ப�ய ெபா�ள;! அறி�ைக ந:�க� 
அைத வா�கிய6ட! தா! வ2� ேச��. அதி� ந:�க� வா�கிய ெபா�� 
உபேயாகம,ற� எ!"�, ந:�க� வா�காம� வ�4ட ெபா�ேள 
சிற2தெத!"� அறிவ��க� ப4E����.  
 
895. 60 நா4க� உ#திரவாத� உைடய ஒ� ெபா�� 61� நா� தா! 
பHதா��.  
 
896. ஒ��தைல வா�கி� ெகா�ளலா� எ!" நிைன#� ந:�க� ெச�-� 
எ2த� பண�-� ஒ��த� ெபற 3Eயாத�ட! யா���� வ���ப# 
தகாததாக6� இ����.  
 
897. அைனவ���ேம �9-�பEயாக ந:�க� ஒ� வ�ஷய#ைத 
வ�ள�கினா�, ஒ� ேமதாவ� ேக�வ� ேக4@ உ�க7�ேக �ழ�ப#ைத 
உ%டா�கி வ�@வா/.  
 
898. �� ச4ட தி4ட� �� ஓ4ைடகைள உ�வா��வதாகேவ இ����.  
 
899. �திய ச4ட� �#தக#தி! அள6�� ஏ,ப வ�92� ெகா�7�.  
 
900. த:யைண��� க�வ� த: எ9-� ேபா� தா! ேவைல ெச�யா�. 
 
901. பாைதய�8�ள �%@ �ழி ந:�க� நிைன�பைத வ�ட ஆழமான� 
ஆ��.  
 
902. ஒ� வ�சய� தவறாக நட2த ப�ற� அைத) ச9 ெச�வத,� அ@#தவ/ 
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ெசா�8� எ2த ஒ� வழி3ைற-� ஏ,கனேவ ந:�க� ெச�� 
பா/#ததாகேவ இ����.  
 
903. ஆனா� அவ/க� 3! ெச�� பா/��� ேபா� ம4@� தவ" 
ச9யாகி வ�@�.  
 
904. �Hவாக� NE வ�வாதி��� ஒ� ெபா�ைள அைனவ�� ஏ,"� 
ெகா�வா/க�. தன;ைமய�� ேக4டா� அைத� ேபா� 34டா�தன� 
இ�ைல எ!பா/க�.  
 
905. 10 நிமிட அE உைதய�� எ@�க 3Eயாத 3Eைவ சில சமய�கள;� 
நா!� மண� ேநர� N4ட� த2� வ�@�.  
 
906. 100000 3ைறகளானா8� ஒ!"மி�ைல எ!ப� ஒ!"மி�ைல தா!.  
 
907. இ�ைல எ!ப� O!ெறH#� வா/#ைத அ�ல. வா�கிய�. அைத� 
பல ேப/ ெசா�ல 3Eயாம� மா4E� ெகா�வா/க�.  
 
908. வ�ைளயா4E� அTபவமானவ/கைள வ�ட அTபவ� 
�ைறவானவ/க7�, சி"வ/க7� எள;தி� ெவ,றி ெப"வா/க�.  
 
909. ப2தய#தி� 3!னா� ஓட 3Eயவ��ைல எ!றா� பாதிய�ேலேய 
நி!" வ�@வ� �#திசாலி#தன�.  
 
910. எ2த ஒ� வ�சய3� தவறாக நட��� ேபா� அ� எBவா" தவறாக 
நட2த� எ!" வ�ள�க 3Eயாமேலேய தவறாக நட���.  
 
911. எ2த வ�ள�க3� எள;தாக இ�2தா� ச9யானதாக6� இ����.  
 
912. 100 லி4ட/ சா�கைடய�� 1 ெசா4@ ேத! வ�4டா8� அ� சா�கைட 
தா!. 100 லி4ட/ ேதன;� 1 ெசா4@ சா�கைட ந:ைர வ�4டா8� அ� 
சா�கைட தா!.  
 
913. ஒ� சி" கய�ைற� Nட உ�களா� ேந/ ேகா4E� த�ள 3Eயா�.  
 
914. தவ"கேள மிbP�.  
 
915. எ� நட2தா8� அைத ந:�க� எதி/பா/#த� ேபால� கா4E� 
ெகா�7�க�.  
 
916. வா5�ைக எ!ப� வ�ைனயாக எ@#�� ெகா�7� அள6�� 
வ�ைனயான�. வ�ைளயா4டாக எ@#�� ெகா�7� அள6�� 
வ�ைளயா4டான�.  
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917. ஒேர மாதி9யான இ� ெபா�4கைள# தயா9�கேவ 3Eயா�.  
 
918. உ�க7�� வ�� ெக@த8�� ம4@� எ�ைலேய இ��கா�.  
 
919. அ)சE�பாைன வ�4@ ந:�க� நக/2த�� காகித� சி�கி� ெகா�7�.  
 
920. அ2த� ெபா�ள;! வ�ைல எBவள6 எ!பத�ல உ�க� ப�ர)ைன. 
அதிலி�2� எBவள6 ேசமி�க 3E-� எ!பதி� இ��கிற�.  
 
921. நம� ந%ப/க� ஏேதT� மிக உய/2த பதவ�ய�� அம/2த உட! 
நம� ந%ப/க� எ!T� பதவ�ய�� இ�2� இற�கி வ�@வா/க�.  
 
922. கா9! வ�ைல-�, ஓ4@ந9! நிதானமி!ைம-� ேந/வ�கித#திேலேய 
இ����.  
 
923. உ�கைள வ�ட �ைறவான ேவக#தி� ஓ4@� அைனவ�� 
34டா�க�.  
 
924. உ�கைள வ�ட அதிகமான ேவக#தி� ஓ4@� அைனவ�� நிதான� 
ெத9யாதவ/க�.  
 
925. உ�க� ேவக#திேலேய ஓ4@பவ/க� ப�Eவாத�கார/க�. 
 
926. ஒ� ெவ,றிய�! நிக5தக6 1 ஆக இ�லாத ப4ச#தி� அ� 0 �� 
அ�கிேலேய இ����.  
 
927. உ�க7��� ப�E#த திைர�பாட� கா/ வாெனாலிய�� பாட 
ஆர�ப���� ேபா� ந:�க� ேபா�) ேசர ேவ%Eய இட� வ2� வ�@�.  
 
928. அைறய�! த4பெவ�ப நிைல எ�வாக இ�2தா8� அ� தா! அைற# 
த4ப ெவ�ப நிைல! (Room Temperature)  
 
929. ந!றாக ஒ� வ�ஷய#ைத ந:�க� �92� ெகா%@ வ�4டா� அைத 
அ@#தவ��� உ�களா� �9யைவ�க 3Eயா�.  
 
930. �சியான <ைய� �E#த6ட! ெச�-� எ2த ேவைல-� தவறாக# 
தா! இ����.  
 
931. வா5�ைக எ!ப� உ�க� க4@�பா4E� இ�லாத பல நிக56கள;! 
ெதா��பா��.  
 
932. எ2த இர%@ ��ள;க7�கிைடேய உ�ள Fர3� இ!T� 
க%டறிய�ப4டதி�ைல.  
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933. ெவள;\9� 3Eய ேவ%Eய ேவைல ஒேர நாள;� 3Eயா�.  
 
934. அ!" தா! ந:�க� உ�j98� இ�2தாக ேவ%@�.  
 
935. உ�க7�� எதி9கைள உ�வா�க ஆைசய��2தா� எைதயாவ� 
மா,ற� ெச�� பா��க�.  
 
936. ஒேர ெபா�7�� பல உபேயாக�க� இ���மானா� அ� எத,�ேம 
உபேயாக�படா�.  
 
937. அTபவ� எ!ப� ந:�க� எைதயாவ� எதி/பா/#� அ� நட�காத 
ேபா� உ�க7�� ஏ,ப@வ� ஆ��.  
 
938. எ2த ஒ� ப�ர)ைன-� ந:�க� பய2� ஓ@� அள6��� ெப9ய� 
கிைடயா�.  
 
939. ந:�க� சவர� ெச�-� ேபா� உ�க� 3க#தி� ஏ,ப@� காய�, 
ந:�க� எ2த நிக5)சி��� ேபாவத,காக) சவர� ெச�கிற:/க� எ!பைத� 
ெபா�#� ெப9யதாகேவா, ெத9ய�NEய இட#திேலா ஏ,ப@�.  
 
940. ந:�க� நி,�� வ9ைசய�� உ�ள கண�ண� தா! இ��பதிேலேய 
பைழயதாக இ����.  
 
941. அ� �திய கண�ண�யாகேவ இ�2தா� அைத உபேயாகி�பவ/ 
இ�ேபா� தா! ேவைல��) ேச/2� பய�,சி ெப"பவராக இ��பா/.  
 
942. இ2த வ9ைச ச9ய��ைல எ!" ந:�க� எ2த வ9ைச��) 
ெச�கிற:/கேளா அ� தா! மிக6� ெம�வாக நகர ஆர�ப����.  
 
943. வாகன ெந9சலி! ேபா� �� கா9! ம.� தா! இE#�� ெகா%@ 
ெச�வா/க�.  
 
944. ந:�க� P,"லா ெச�யாத தின#தி� எ!"ேம மைழ ெப�யா�.  
 
945. <ய�! e@ ஆ"� ேவக3�, உ�க� அவசர3� எதி/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
946. அவ/க� (அதாவ� உ�கைள# தவ�ர ம,றவ/க�) நிைன�பைத) 
சாதி#�� ெகா�ளலா�.  
 
947. உ�க� ம.� உ%ைமயான பாச� ைவ#தி��பவ/க�, எ2த� 
பதவ�ய�8� இ�லாதவ/களாக இ��பா/க�.  
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948. உ�க� ேமலதிகா9 எ�ேபா�� தவேற ெச�வதி�ைல.  
 
949. அBவா" அவ/ தவேற�� ெச�தா� அத,�� ப�!னா� 
ேநரEயாகேவா மைற3கமாகேவா உ�கள;! ேவைலய�! ப�� இ����.  
 
950. ந:�க� உ9��� ஆரbP� பழ#தி! Pைவ-�, அைத ந:�க� உ9�க 
எ@#�� ெகா�7� ேநர3� எதி/வ�கித#திேலேய இ����. 
 
951. ந:�க� வ���பாத எ2த# �ைறய�8� ேமைதயாகாத:/க�. ப�! அேத 
ேவைலைய வா5நா� 3H�� ெச�ய ைவ#� வ�@வா/க�.  
 
952. ச9யான வ�ஷய#ைத) ெசா�8�க�, யா/ காதி8� வ�ழா�. தவறான 
வ�ஷய#ைத) ெசா�8�க�, அைனவ/ காதி8� வ�H�.  
 
953. எ� ேதைவேயா அ� அ�ேபா� மற2� ேபா��.  
 
954. ந%ப/க7டனான ெதாட/� நாளைடவ�� அ,"� ேபா��. 
எதி9கள;டேமா அBவா" ஆவதி�ைல.  
 
955. அவசரமாக) ெச�8� ேபா� தா! அைன#� சாைல ச2தி��கள;8� 
சிவ�� வ�ள�� எ92� ெகா%E����.  
 
956. வ :4@�பாட#தி! ஞாபக� வ�@3ைறய�! கைடசி நாள;� தா! 
ஏ,ப@�.  
 
957. எதாவ� தவ" ஏ,ப@� ேபா� 1. ந:�க� எ!ன ெச�த:/க�? 2. 
அ@#தவ/க� எ!ன ெச�தா/க�? 3. ேவ" எ� தவறாக ேபாக 
வா��ப���கிற�? 4. இைத யா/ ேம� பழி ேபாடலா�? எ!" சி2தி-�க�.  
 
958. ஒ� தவ" ஏ,ப@வத,கான வா���, ந:�க� அைத எBவள6 Fர� 
எதி/பா/�கவ��ைல எ!பைத-�, அத,�� ப9கார� ெச�வத,� ந:�க� 
எBவள6 Fர� தயாராக இ�ைல எ!பைத-� ெபா�#� அதிகமா��.  
 
959. ெபா� சா�கைட� �ழா� அைன#ைத-� ஏ,"� ெகா�7�.  
 
960. ப�க#தி� உ�ளவ/ ைகய�� உ�ள ெச�தி# தாள;� 3�கியமானைத 
அவ���# ெத9யாம� வாசி��� ேபா� தா! அவ/ அைத� கிழி#�� 
கீேழ ேபா@வா/.  
 
961. ஒ� மன;தைன# F�� ேமைட வைர Nட உ�களா� ெகா%@ ேபாக 
3E-�. ஆனா� அவைர) சி2தி�க ம4@� ைவ�க 3Eயா�.  
 
962. மனசா4சி உ�கள;! ஆ/வ#��� 34@�க4ைட ேபா@வதி� உ�ள 
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ப�ர)ைன எ!னெவ!றா�, ம.%@� உ�க7�� அ2த) e5நிைல 
வா��கா�.  
 
963. உலக ம�கைள இ� ப�9வாக� ப�9�கலா�. 1. இ� ேபா!ற இ� ப�96 
இ��பைத ந��பவ/க�. 2. ந�பாதவ/க�.  
 
964. ேதைவக� எ!ப� ம,றவ/க� ெகா%@�ள ஒ� ப%பா��. ஆனா� 
உ�க7��� அ2த� ப%� இ���� எ!பைத யா�ேம உணர 
மா4டா/க�.  
 
965. மி! F�கிய��; 3க#ைத ேநராக ைவ�க6�.  
 
966. மி! F�கிய��; ைகைய 3!�ற� க4E� ெகா�ள6�.  
 
967. மி! F�கிய��; அ@#தவ/ க%கைள� பா/�க� Nடா�.  
 
968. மி! F�கிய��; எ%கைள ம4@ேம பா/�க ேவ%@�.  
 
969. மி! F�கிய��; உ�க7��# ெத9யாதவ�ட! எ�6� ேபச� Nடா�.  
 
970. மி! F�கிய��; உ�க7��# ெத92தவ�ட! ேபசி� ெகா%E���� 
ேபா� ெத9யாதவ/ யாராவ� வ2� வ�4டா� ேப)ைச உடேன நி"#தி� 
ெகா�ள ேவ%@�.  
 
971. மி! F�கிய��; அ@#தவ/ உட8ட! உரசாம� நி,கேவ%@�.  
 
972. ஆ%க7��� ெப%கைள எத,காக� ப�E�கிறேதா அ� சில 
வ�ட�க7��� ப�! அவ/கள;ட� இ��கா�.  
 
973. ெப%க7�� ஆ%கைள எத,காக� ப�E�கிறேதா அ� அவ/கள;ட� 
எ�ேபா�� இ�லாததாக இ����.  
 
974. மா4E� ெகா�ளாத வைர எ�6ேம தவறி�ைல.  
 
975. ஒ� ேவைலைய� கIடமான வழிய�� ெச�வ� எ�ேபா�ேம எள;� 
தா!. 
 
976. யாரா8� ேதைவயான தகவ�க� கிைட#தா� 3E6 எ@�க 
3E-�.  
 
977. ஒ� ந�ல ேமலாளேரா ேதைவயான தகவ�க� கிைட�காம8� 
3E6 எ@�க வ�லவ/ ஆவா/.  
 
978. ஒ� சிற2த ேமலாளேரா எ2த# தகவ8� இ�லாம� 3Eெவ@�பவ/ 
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ஆவா/.  
 
979. ந:�க� எ!ன ெச�த:/கேளா, அைத# தாேன ெச�வத,�# 
தி4டமி4E�2த:/க�?  
 
980. ஒ�வ9! ேமதாவ�#தன� அவர� வா�கிய�கைள� ெபா� ம�களா� 
எBவள6 Fர� �92� ெகா�ள 3Eயாம� இ��கிற� எ!பைத� 
ெபா�#ததா��.  
 
981. காைர# திற��� ேவக3� மைழய�! ேவக3� எதி/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
982. அ8வலக#திலி�2� உ�க� வ :4E! Fர3�, ந:�க� 3�கியமான 
ஒ� அ8வலக� ேகா�ைப வ :4Eேலேய ைவ#� வ�4@ வ�வத,கான 
வா���� ேந/ வ�கித#திேலேய இ����.  
 
983. ந:�க� உணவக#தி,� எBவள6 சீ�கிர� வ2த:/க� எ!பெத�லா� 
3�கியமி�ைல. பண�யாள/ மிக ெம�வாகேவ உ�க7��� ப9மா"வா/.  
 
984. ப�க#� ேமைச�கார/ சா�ப�@� உணைவ உ�க� �ழ2ைத ேக4�� 
ேபா� தா! அ� த:/2தி����.  
 
985. உணவ�! Pைவ-� அதி� உ�ள ெகாH��) ச#�� எதி/ 
வ�கித#திேலேய இ����.  
 
986. ந:�க� வ����� எ�6� தைட ெச�ய�ப4டதாக இ����.  
 
987. Xசண��காைய) சா�ப�@வதானா8� ஒBெவா� வாயாக# தா! 
சா�ப�ட 3E-�.  
 
988. எ2த ஒ� மன;தன;! ேந/ைம� �ைறைவ-� தி�4@# தன� 
ஆ4ெகா%@ வ�@�.  
 
989. ந:�க� ஏற ேவ%Eய ேப�2� ம4@� எ�ேபா�� நிைற2ேத வ��.  
 
990. ந:�க� உ4கா�� இ��ைக தா! அ2த� ேப�2திேலேய வசதி� 
�ைறவான இ��ைகயாக இ����.  
 
991. நா� அைனவ�� ஒேர சாைலய�� தா! ெச�கிேறா�. ஆனா� ேவ" 
ேவ" திைசய��.  
 
992. எ2த இட#தி� பb)ச/ ஆனா8� கா/ ச�கர#தி! கீ5 ப�க� தா! 
ச�ைபயாக இ����. (ெப9ய க%@ப�E��!)  
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993. ப�ர)ைனைய# த:/��� ேவைல அ2த� ப�ர)ைன�� யா/ காரண� 
எ!பைத� க%டறிவ�ட! 3E2� வ�@�.  
 
994. எ�லா தகவ�க7� நி/வாக#தி� உ�ள அைனவ���� 
ஒH�காகேவ ெச�8�. ெக4ட தகவ�க� ம4@� கீழி�2� ேமேல 
ெச�வதி� வ�லைவ ஆ��.  
 
995. எதி9 கீேழ வ�H� ேபாேத ம.%@� ஒ� 3ைற உைத#�� 
ெகா�7�கள.  
 
996. யா/ ப�க#தி� இ��கிறா/கேளா, அவ/கேள தாமதமாக6� 
வ�வா/க�.  
 
997. தவைற) ச9ெயன நிLப��க, அேத தவைற� பல ெச�தி��க 
ேவ%@�.  
 
998. கட6� 2�ைம இர%டாவ� வ��ப�� (வ�மான#தி�) ெச�ல 
ெவ%@� எ!" த:/மான#தி� ைவ#தி�2தா�, ந�ைம ஒ�லியாக� 
பைட#தி��பா/ அ�லவா?  
 
999. ெவ,றி ெப,றவ/ எ!" யா�� இ�ைல. த�ப�� ப�ைழ�பவ/க� தா! 
உ%@.  
 
1000. நைட3ைற�ப@#த 3Eயாத எ2த ஒ� வ�தி��� அத! ேதைவ 
நித/சனமாக இ����. 
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