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1947 முதல் 1949 வடைர MX981 என்னும் புரொ>க்ட் எட்வர்ட்ஸ் விமொனப் படை.த் தளத்தில் (முரொக் எனும்
இ.த்தில்) ஒரு அறிவிTல் ஜேeொதடைன தeய்வதற்கொக ஏற்படுத்தப்பட்.து.
அதில் எட்வர்ட் மர்பி அவர்கள் மின்eொர மீட்.ர்கடைளப் பொர்க்கும் ஜேவடைல தeய்து வந்தொர். அதில்
ஏற்பட். ஒரு தவறுக்கு அவரது உதவிTொளடைரக் கொரணம் கொட்டி தeொன்னஜேத முதல் மர்பி விதிTொகும்.
அந்த விதி, "If that guy has any way of making a mistake, he will." If that guy has any way of making a mistake, he will."If that guy has any way of making a mistake, he will."  அதன் பின்னஜேர, மிகவும் பிரசித்தி தபற்ற "If that guy has any way of making a mistake, he will." ஒரு
விஷTம் தவறொக ந.க்க வொய்ப்பிருக்குஜேமTொனொல், அது தவறொகஜேவ ந.க்கும்"If that guy has any way of making a mistake, he will."  - "If that guy has any way of making a mistake, he will." If it can go wrong, it will"If that guy has any way of making a mistake, he will." 
ஜேபொன்ற விதிகள் அவரொல் தeொல்லப்பட்.ன.
ஆனொல் இது தவளிஜேT வந்ததற்கு முக்கிTக் கொரணம், அவரது ஜேமலதிகொர், ஸ்ஜே.ப் (Stapp) என்பவர்
பத்திரிடைகTொளர்கள் கூட்.த்தில் தனது உதவிTொளர் மர்பிடைT மறக்கொமல் குறிப்பிட்டு, அவரது இந்த
விதிகடைளத் தொங்கள் உதொசீனப்படுத்தொமல் கவனத்து.ன் தeTல்பட்.தொல் தங்களொல் eொதிக்க முடிந்தது
என்று கூறிTது தொன்.
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1. ஒரு விஷTம் தவறொக ந.க்க வொய்ப்பு இருக்குஜேமTொனொல் அது தவறொகஜேவ ந.க்கும்.
2. நிடைறT விஷTங்கள் தவறொக ந.க்க வொய்ப்பு இருக்கிறது என்று டைவத்துக்தகொண்.ொல் நம்டைம எது
அதிகமொக பொதிக்க வொய்ப்பு இருக்கிறஜேதொ அதுஜேவ தவறொக ந.க்கும்!
3. ஒரு விஷTம் தவறொக ந.க்கஜேவ வொய்ப்பில்டைலதTன்றொல் அது நிச்eTம் தவறொகஜேவ ந.க்கும்!
4. நொம் ஒரு விஷTத்தில் நொன்கு விதமொன தவறுகள் ந.க்க வொய்ப்பு இருக்கிறது என்று
கணித்ஜேதொஜேமTொனொல் அது எல்லொவற்டைறயும் மீறி நொம் எதிர் பொரொத வடைகயில் எதிர்பொரொத ஜேநரத்தில்
ஐந்தொவது தவறு வரும்.
5. எந்த விஷTமும் மொறொத பட்eத்தில் நிகழ்வுகள் எப்ஜேபொதுஜேம ஜேமொeமொன கட்.த்திலிருந்து மிக
ஜேமொeமொன கட்.ங்களுக்ஜேக தeல்லும்.
6. எல்லொஜேம eரிTொக ந.ப்பது ஜேபொல் ஜேதொன்றினொல் நீங்கள் எடைதஜேTொ கவனிக்கத் தவறிவிட்டீர்கள்
என்று அர்த்தம்.
7. இTற்டைக எப்ஜேபொதுஜேம தனக்குள் தவடைற ஒளித்து டைவத்துள்ளது. ஆனொல் அது எப்ஜேபொதுஜேம அடைத
அதிக ஜேநரத்திற்கு மடைறத்து டைவப்பதில்டைல.
8. புன்னடைக புரியுங்கள். நொடைள இடைத வி. ஜேமொeமொகத் தொன் இருக்கும்.
9. எல்லொ விஷTங்களும் ஒஜேர ஜேநரத்தில் தொன் தவறொக ந.க்க ஆரம்பிக்கும்.
10. உடை.படும் தபொருளும் அதன் மதிப்பும் எப்ஜேபொதுஜேம ஜேநர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
11. எந்த ஒரு விஷTத்டைதயும் முட்.ொள்தனஜேம இல்லொமல் படை.க்க இTலொது. ஏதனன்றொல்
முட்.ொள்கள் அவ்வளவு அறிவு ஜீவிகள்.
12. எந்த ஒரு விஷTமும் நீங்கள் உணர்வது ஜேபொல் அவ்வளவு எளிதில்டைல.
13. ஒவ்தவொரு தீர்வுஜேம ஒரு பிரச்சிடைனக்கு வழிகொட்டி.
14. ஒரு தொளில் உள்ள தகவல் எவ்வளவு தூரம் உங்களொல் படிக்க இTலொமல் இருக்கிறஜேதொ அவ்வளவு
தூரம் அது முக்கிTத்துவம் வொய்ந்தது!
15. தவண்தணய் த.விT பிறகு கீஜே• விழும் தரொட்டி எந்தப் பக்கம் தடைரயில் விழும் என்பது உங்கள்
கொர்தபட்டின் விடைலடைTப் தபொருத்தது!
16. கிஜே• விழும் ஒரு தபொருள் எந்த இ.த்தில் விழுந்தொல் அதிக நட்.த்டைதக் தகொடுக்குஜேமொ அந்த
இ.த்தில் தொன் விழும்.
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17. எந்த ஒரு ததொடைலந்த தபொருளும் அதற்கொன மொற்டைற வொங்கிTவு.ஜேனஜேT கிடை.த்து விடும்.
18. நீங்கள் ததொடைலத்த இ.த்தில் தொன் ஜேத.ஜேவண்டும்.
19. நீங்கள் எவ்வளவு அடைலந்து கஷ்.ப்பட்டு ஒரு தபொருடைள வொங்கினொலும் நீங்கள் வொங்கிTவு.ன்
மலிவொக இன்தனொரு இ.த்தில் கிடை.த்ஜேத தீரும். (அது உங்கள் மடைனவியின் கண்களில் தொன் முதலில்
படும்!)
20. நீங்கள் ஒரு வரிடைeயில் நின்று தகொண்டிருந்தொல் அடுத்த வரிடைe தொன் ஜேவகமொக நகர ஆரம்பிக்கும்.
21. உங்களுக்கு ஒரு க.ன் கிடை.க்க ஜேவண்டுமொனொல் அது உங்களுக்கு ஜேதடைவயில்டைல என்படைத
முதலில் நிரூபிக்க ஜேவண்டும்.
22. அது சிக்கிக் தகொண்.ொல் அழுத்தம் தகொடுங்கள். உடை.ந்து விட்.ொல்?! எப்படியும் மொற்றத் தொஜேன
ஜேபொகிறீர்கள்! ஹி ஹி.
23. ஒரு பழுதொன தபொருடைள பழுது பொர்ப்பவரி.ம் கொட்டும் ஜேபொது (மட்டும்) அ•கொக ஜேவடைல
தeய்யும்!
24. எந்த ஒரு முட்.ொளும் கூ. பTனடை.யுமொறு ஒரு விஷTத்டைத உங்களொல் கண்டுபிடிக்க முடிந்தொல்
முட்.ொள்கள் மட்டுஜேம அதில் பTன் தபற முடியும்.
25. எல்தலொரி.மும் பணக்கொரனொவதற்கொன வழிமுடைற இருக்கிறது. ஆனொல் அது பTன் மட்டும் தரொது!
26. முட்.ொள்களு.ன் விவொதம் டைவத்துக் தகொள்ளொதீர்கள். பொர்ப்பவர்களுக்கு (Tொர் முட்.ொள் என்று)
வித்திTொeம் ததரிTொமல் ஜேபொய் விடும்.
27. நீங்கள் எந்த விடைளTொட்டில் நன்றொக விடைளTொடினொலும் அது தனிTொக விடைளTொடும் ஜேபொது
மட்டுஜேம நிகழும்.
28. நீங்கள் Tொடைரக் கவுக்க ஜேவண்டும் (?!) என்று நிடைனத்து விடைளTொடிக் கொட்டுகிறீர்கஜேளொ அப்ஜேபொது
தொன் தப்பொக விடைளTொடுவீர்கள்.
29. நீங்கள் தeய்யும் அரிT தபரிT கண்டுபிடிப்புகள் உ.ஜேன மறந்து ஜேபொகும். உப்புக்குச் eப்பொன
விeTங்கள் மறப்பஜேத இல்டைல.
30. நீங்கள் எவ்வளவு தொமதமொகச் தeல்கிறீர்கஜேளொ அவ்வளஜேவ தொன் தநரிeலும் இருக்கும்.
31. நீங்கள் எவ்வளவு முட்.ொள்தனமொக ந.ந்துதகொள்வீர்கஜேளொ அவ்வளவு தூரம் அடைனவரும்
கவனிக்கும் படி ந.ந்து தகொள்வீர்கள்.
32. தபொல் தபட்டி எப்ஜேபொதுஜேம eொடைலயின் மறுபுறத்தில் தொன் இருக்கும்.
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33. நீங்கள் பட்.ங்கடைள ஜேவண்டுமொனொல் வொங்கலொம். மூடைளடைT வொங்க முடிTொது.
34. கு•ப்பங்கள் ஜேநர்த்திTொக இருப்பதனொல் எப்ஜேபொதுஜேம தவற்றிTடை.கின்றன.
35. நீங்கள் புது தeருப்பு அணியும் ஜேபொது தொன் அடைனவரும் அடைத மிதித்து அழுக்கொக்குவொர்கள்.
36. எது தeய்தொலும் ந.க்கவில்டைலTொ? சுத்திTலுக்கு ஜேவடைல வந்து விட்.து என்று அர்த்தம்.
37. நீங்கள் எந்த விதிகடைள முழுடைமயும் படித்து முடிக்கிறீர்கஜேளொ உ.ஜேன அது மொற்றப்பட்டிருக்கும்.
38. எந்த ஒரு ஜேவடைலடைTயும் தeய்து முடித்தவு.ன் அடைத எளிதொக முடிப்பதற்கொன வழி ததன்படும்.
39. கொற்று எப்ஜேபொதுஜேம உங்கள் விக்குக்கு எதிர்புறமொகஜேவ வீசும்.
40. ஒரு கண்ணொடி >ன்னலில் அழுக்கு இருப்பதொகத் துடை.த்தொல் அது >ன்னலின் மறுபுறத்தில் தொன்
இருக்கும்.
41. ஒரு விடைல மதிக்க முடிTொத தபொருள் எடுக்க முடிTொத இ.த்தில் விழுந்து விட்.ததன்றொல், அந்தப்
தபொருளுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள தூரம் ஒரு விரற்கிடை.க்கும் குடைறவொகஜேவ இருக்கும். அவ்வொறு
இல்லொமல் குடைறவொக இருந்தததன்றொல் நீங்கள் ததொட்.வு.ன் அந்த தூரத்திற்கு அது தeன்று விடும்.
42. உங்கள் குடை.யின் அளவுக்கும் மடை•யின் அளவுக்கும் எப்தபொதுஜேம எதிர்விகிதம் தொன்.
42. எந்த ஒரு சிறிT பிரச்டைனக்கும் பின்னொலும் ஒரு தபரிT பிரச்டைன இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.
43. உங்கள் நகத்டைத தவட்டிT ஒரு மணி ஜேநரத்தில் அடைத டைவத்து தeய்T ஜேவண்டிT ஜேவடைல உங்களுக்கு
வந்து ஜேeரும்!
44. உங்களுக்கு ஜேதடைவTொன ஜேகொப்பு எப்ஜேபொதுஜேம அவிழ்க்க முடிTொத கட்டுக்கு அடியில் தொன்
இருக்கும்.
45. தபொது அறிவு அத்தடைன தபொதுவொனது அல்ல!
46. அதிகொரம் என்பது எடுத்துக் தகொள்ளப்படுவது. தகொடுக்கப்படுவஜேத இல்டைல.
47. இரண்டு eரிTொனடைவகள் ஜேeர்ந்து ஒரு தவறொவதற்கு வொய்ப்பிருக்கிறது. ஆனொல் இரு தவறுகள்
ஜேeர்ந்தொல் மூன்ஜேறொ, நொன்ஜேகொ ஆவதற்குத் தொன் வொய்ப்பு இருக்கிறது.
48. உண்டைம உங்கள் பக்கம் இருந்தொல் Tொருஜேம அடைத நம்புவதில்டைல.
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49. உலகில் இரண்டு விஷTங்கள் அதிகம் பரவி இருக்கிறது. ஒன்று - டை˜ட்ர>ன், இரண்டு முட்.ொள்தனம்.
50. உங்கள் தeTலில் 50% eரிTொக ந.க்க வொய்ப்பிருக்கின்றது என்றொல் 75% தவறொகஜேவ தeய்வீர்கள்.
51. நீங்கள் ஒரு விஷTம் தவறொக ந.க்க ஜேவண்டுதமன்று எதிர்பொர்த்தும் அது eரிTொகஜேவ
ந.ந்தததன்றொல், அது தவறொகஜேவ ந.ந்திருக்குஜேமTொனொல் உங்களுக்கு லொபத்டைத ஈட்டித் தந்திருக்கும்.
52. முட்.ொள்தனத்திற்கும் அறிவுஜீவித்தனத்திற்கும் உள்ள ஒஜேர ஜேவற்றுடைம அறிவுஜீவித்தனத்திற்கு
எல்டைல உண்டு.
53. Tொர் ஒருவரொல் முடிவு எடுக்க இTலொஜேதொ அவரொல் தவறுகடைள தeய்Tஜேவ முடிTொது.
54. ஓரொயிரம் வரு.த்துக்கு ஜேமலும் ஒரு விஷTம் தவறொக ந.க்கொமல் eரிTொக ந.ந்து வந்து
தகொண்டிருக்கிறததன்றொல் அது இப்ஜேபொது தவறொக ந.ந்து விடும்.
55. நீங்கள் தவறு ந.ந்து தகொண்டிருக்கும்ஜேபொது தொன் அந்த விஷTம் eரிTொக ந.ந்து தகொண்டிருப்பதொக
உணர்வீர்கள்.
56. இந்த விதிகடைளத் ததரிந்து டைவத்திருப்பதொல் உங்களுக்கு ஒரு பTனும் ஏற்ப.ப் ஜேபொவதில்டைல.
57. உங்களுக்கு முன்னொல் வரிடைeயில் நிற்பவர் மட்டுஜேம இருப்பவர்களிஜேலஜேT அதிக ஜேநரம் எடுத்துக்
தகொள்வொர்.
58. கவடைலஜேT ப.ொதீர்கள். எந்த ஒரு பிரச்டைனக்கும் அடைதவி. ஒரு தபரிT பிரச்டைன தொன் தீர்வொக
அடைமயும்.
59. மர்பி விதிகள் பற்றி பொர்க்க நிடைனக்கும் ஜேபொது மட்டும் இந்த பக்கம் திறக்கொமல் இருக்கும்!
60. தவற்றியின் பொடைத எப்ஜேபொதுஜேம சீரடைமப்பில் இருக்கிறது.
61. நீங்கள் ஒரு ஜேவடைலடைTச் eரிTொகச் தeய்தொல் அடைதத் தொன் தொன் தeய்ஜேதன் என்று மொர்தட்டிக்
தகொள்ள ஒருவர் இருப்பொர். அதில் பிரச்டைன வரும் வடைர. அதற்கு பின் நீங்கள் தொன் தபொறுப்பு.
62. மர்பி விதிகள் பற்றி அதிகம் கவடைலப்ப.ொதீர்கள். எப்படியும் அதன் படி ந.க்கத் தொன் ஜேபொகிறது.
63. ஒரு ஜேமதொவி என்பவர் Tொதரன்றொல் Tொர் ஒருவர் நுணுக்கமொன விஷTங்கடைளப் பற்றி அதிகம்
ததரிந்து டைவத்திருக்கிறொஜேரொ அவர் தொன். எவ்வளவு நுணுக்கம் என்றொல் "If that guy has any way of making a mistake, he will." ஒன்றுமில்டைல "If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்பது
வடைர. அதொவது ஒன்றுமில்லொத விஷTத்டைத அதிகம் அறிந்து டைவத்திருப்பவர் தொன் ஜேமதொவிTொம்!
64. ஒருவரி.ம் 300 ஜேகொடி நட்eத்திரங்கள் இருக்கிறது என்று தeொல்லிப் பொருங்கள் நம்பி விடுவொர்.
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ஆனொல் பக்கத்து ஜேமடைeயில் தற்ஜேபொது தொன் வண்ணம் பூeப்பட்டிருக்கிறது என்று தeொல்லிப் பொருங்கள்,
அடைதத் ததொட்டுப்பொர்க்கொமல் வி. மொட்.ொர்!
65. எந்த ஒரு ஜேவடைலயும் மதிப்பீடுக்குள்ளும், ஜேநரத்திற்குள்ளும் முடிக்கப்பட்.ஜேத இல்டைல.
66. ஒரு நிர்வொகத்தின் மூ. நம்பிக்டைகஜேT அப்படி ஒரு நிர்வொகம் இருப்பதொக அடைனவரும் கருதுவது
தொன்.
67. புது இTந்திரங்கள் புது வித பிரச்டைனகடைளஜேT உருவொக்கும்.
68. தவறு தeய்தல் மனித இTற்டைக. ஆனொல் அது பூதொகரமொக உருதவடுக்க ஒரு கணினி ஜேதடைவ.
69. ஒரு கணினி 20 ஆட்கள் 20 ஆண்டுகளொக தeய்T முடிTொத தவறுகடைளக்கூ. 2 விநொடிகளில் தeய்து
முடித்து விடும்.
70. ஒரு விஷTத்தில் ஜேமதொவிடைTத் ஜேதர்ந்ததடுக்கஜேவண்டியிருந்தொல் Tொர் அந்த ஜேவடைலக்கு அதிக பணச்
தeலவும், ஜேநரமும் ஆகக்கூடும் என்று கணிக்கிறொஜேரொ அவடைரஜேT ஜேதர்ந்ததடுங்கள்.
71. உங்களுக்கு எந்த வொடிக்டைகTொளர் லொபம் அதிகம் அளிப்பொஜேரொ அவடைரத் தொன் நமது எதிரொளி
முதலில் ததொ.ர்பு தகொள்வொர்.
72. எந்த ஒரு எளிT விதியும் கஷ்.மொன வொர்த்டைதகளொஜேலஜேT விளக்கப்பட்டிருக்கும்.
73. பழுதொகொத எந்த ஒரு தபொருடைளயும் பழுது பொர்க்கொதீர்கள். ஏதனன்றொல் அது பழுதொகும் eமTத்தில்
உங்களொல் பழுது பொர்க்க இTலொது.
74. தண்.வொளத்டைத மட்டும் பொர்த்து ரயில் எந்தப்புறம் தeன்றது என்று தeொல்ல இTலொது.
75. நீங்கள் eரிTொகக் கு•ம்பவில்டைல என்றொல் உங்களுக்கு அடைனத்துத் தகவல்களும் eரிTொக வந்து
ஜேeரவில்டைல என்று அர்த்தம்.
76. எந்த ஒரு தeTலியின் புதுப் பதிப்பும் நீங்கள் எப்ஜேபொதும் உபஜேTொகப்படுத்திக் தகொண்டிருக்கும்
கட்.டைளடைT மொற்றிTடைமப்பதொகஜேவ இருக்கும்.
77. இந்த அவeர உலகத்தில் நமக்கு என்ன ஜேதடைவ என்படைத மட்டும் நம்மொல் படிக்க முடிவதில்டைல.
78. எந்த ஒரு எளிதொன விஷTத்டைதயும் கஷ்.மொன விஷTமொக்குவது எளிது. ஆனொல் கஷ்.மொன
கொரிTங்கடைள எளிதொக்குவது அவ்வளவு எளிதல்ல.
79. ஒரு இTந்திரத்தின் அடிக்கடி மொற்ற ஜேவண்டிT தபொருள் டைகக்கு எளிதில் எட்.ொத இ.த்திஜேலதT
இருக்கும்.
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80. ஒரு ரூ.10,000/- மதிப்புள்ள தபொருடைளக் கொக்க ரூ.10/- மதிப்புள்ள ஃப்யூஸ் ஜேபொட்.ொல் அது ரூ.10/ஃயூடை£க் கொக்க 10,000/- மதிப்புள்ள தபொருள் தவடித்துவிடும்.
81. பிரதி எடுக்கும் இTந்திரம் முக்கிTமொன பக்கம் வரும் ஜேபொது மட்டுஜேம சிக்கிக் தகொள்ளும்.
82. உங்கடைள விட்.ொல் இந்த இ.த்துக்குத் தகுதிTொன ஆள் ஜேவறில்டைல என்று நிர்வொகம் நிடைனக்கும்
அளவுக்கு ந.ந்து தகொள்ளொதீர்கள். ந.ந்து தகொண்.ொல் பின்னர் எப்படி உங்களுக்கு உத்திஜேTொக உTர்வு
அளிக்க இTலும்?
83. உங்களுக்கு eம்பள உTர்வு தகொடுக்கப்பட். மொதத்திலிருந்து இறுதியில் டைபயில் இருக்கும் பணம்
குடைறவொகஜேவ இருக்கும்.
84. எந்த கடிதத்திலும் இரண்டு ஜேகள்விகடைள மறந்தும் ஜேகட்டு வி.ொதீர்கள். எந்தக் ஜேகள்விக்கு மிகவும்
பதிடைல எதிர்பொர்த்திருக்கிறீர்கஜேளொ அந்தக் ஜேகள்விக்கு மட்டும் பதில் இருக்கொது.
85. முதலொளி உற்பத்தி தரத்டைதப் பற்றி தeொல்லும்ஜேபொது அவடைரப் பற்றி தeொல்கிறொர் என்று நிடைனத்து
வி.ொதீர்கள்.
86. முதலொளி தeொன்னொல் ஆண்.வன் தeொன்ன மொதிரி.
87. தவறுதல் மனித இTல்பு. ஆனொல் மன்னித்தல் நிறுவனத்தின் வ•க்கம் இல்டைல.
88. கடை.சிTொக நிறுவனத்தில் இருந்து தவளிஜேTற்றப்பட். நபர் தொன் எந்தத் தவறுக்கும் தபொறுப்பொளி.
மீண்டும் ஜேவதறொருவர் தவளிஜேTறும் வடைர.
89. நீங்கள் நல்லவரொக இருந்தொல் அவ்வளவு ஜேவடைலயும் உங்களி.ம் தொன் ஒப்படை.க்கப்படும். தரொம்ப
நல்லவரொய் இருந்தொல் ஜேவடைலடைT விட்டு தவளிஜேTறிவி. ஜேவண்டிTது தொன்.
90. மக்கள் ஒரு முடைற தeய்த தவறு மற்றும் ஒரு முடைற தeய்வதில்டைல. இரண்டு, மூன்று, நொன்கு, ஐந்து
முடைறகள் என்று தொன் தeய்வொர்கள்.
91. புதன்கி•டைம ஏன் Tொருக்குஜேம உ.ல்நலக்குடைறஜேவ ஏற்படுவதில்டைல?
92. விதிகடைள அனுeரிப்பதொல் மட்டுஜேம ஜேவடைல முடிந்து வி.ொது.
93. உங்கள் பதவியின் தபTர் எவ்வளவு நீளமொக இருக்கிறஜேதொ அவ்வளவு தூரம் உங்கள் ஜேவடைல
முக்கிTமில்லொததொக இருக்கும்.
94. விளம்பரத்தில் ஒரு eலுடைகடைTப் பொர்த்து விட்டு அவeரமொக ஜேபொனொல் தொன் ததரியும் அந்த eலுடைக
ஜேநற்று.ன் முடிந்தது என்றும் அந்தப் தபொருளின் விடைல அதிகரித்து விட்.து என்றும்.
95. தபொலில் கொஜேeொடைலகடைள வி. பட்டி(பில்?)கஜேள அதிக ஜேவகத்தில் வந்து ஜேeரும்.
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96. அடைனத்து முக்கிTமொன ஜேவடைலகளும் தவள்ளிக்கி•டைம மொடைல உங்களுக்கு வந்து ஜேeரும். அடைவ
Tொவும் மறு திங்கட்கி•டைம கொடைலக்குள் முடிக்கப்ப. ஜேவண்டியிருக்கும்.
97. ஜேவடைலடைTக் கச்சிதமொக முடித்தவு.ன் eம்பள உTர்டைவப் பற்றி ஜேபeஜேவ ஜேபeொதீர்கள்.
98. முதலொளி எப்ஜேபொது சிடுசிடு என்று இருக்கிறொஜேரொ அது தொன் eம்பள உTர்வு பற்றிப் ஜேபe eரிTொன
ஜேநரமொகும்.
99. பிரச்டைன இருந்தொல் தொஜேன உங்கடைளத் ஜேத. ஜேவண்டும்? எனஜேவ பிரச்டைன வரும் ஜேநரஜேம eம்பள
உTர்டைவப் பற்றி விவொதிக்க eரிTொன ஜேநரமொகும்.
100. தவள்ளத் தடைனTது மலர் நீட்.ம். உங்கள் வருமொனத் தடைனTது உங்கள் தeலவு.
101. ஆசிரிTருக்கு மிகவும் ஆர்வமொக இருக்கும் பொ.ம் மொணவர்களுக்கு மிகவும் அறுடைவTொகஜேவ
இருக்கும்.
102. பொ.ம் ந.த்துவதற்கு ஆசிரிTர் எடுத்துக்தகொள்ளும் ஜேநரமும் அடைத மொணவர்கள் பதிT டைவத்துக்
தகொள்ளும் அளவும் எப்ஜேபொதும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
103. மொணவர்கள் அதிக மதிப்தபண்கள் வொங்கினொல் அதன் தபருடைம மொணவர்கடைளஜேT eொரும்.
குடைறந்த மதிப்தபண் வொங்கினொல் வொத்திTொர் தொன் eரிTொக ந.த்தவில்டைல.
104. எந்த மொணவடைன அடிக்க ஆசிரிTர் டைகடைT ஓங்குகிறொஜேரொ அவன் தொன் பள்ளியின் தொளொளரின்
டைபTனொக இருப்பொன்.
105. புதிதொக நமது பள்ளிக்கு வந்து ஜேeரும் மொணவர்கள் இதற்கு முன் எதுவுஜேம ந.த்தொத
பள்ளியிலிருந்து தொன் வருவொர்கள்.
106. நல்ல மொணவர்கள் தவளிஜேTறிக் தகொண்ஜே. இருப்பொர்கள்.
107. வகுப்பு ஜேநரத்டைத வி. ஓய்வு ஜேநரம் மிக அதிகமொக ஓடும்.
108. ஒரு வகுப்பில் 20 ஜேபர் தொன் இருக்க முடியும் என்றிருந்தொல் உங்கள் விண்ணப்ப எண் 21 ஆக
இருக்கும்.
109. இறுதித் ஜேதர்வில் 80% ஜேகட்கப்படும் ஜேகள்வி நீங்கள் வரொத அந்த ஒரு நொளில் ந.த்தப்பட்.
பொ.த்திலிருந்தும், நீங்கள் படித்திரொத அந்த ஒஜேர ஒரு புத்தகத்திலிருந்தும் தொன் ஜேகட்கப்படும்.
110. (அ) நீங்கள் புத்தகத்டைதப் பொர்த்து ஜேதர்வு எழுதலொம் என்றிருந்தொல் நீங்கள் புத்தகத்டைத மறந்து
டைவத்து விடுவீர்கள்.
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(ஆ) நீங்கள் வீட்டில் டைவத்ஜேத ஜேதர்வு எழுதலொம் என்றிருந்தொல் வீட்டை.ஜேT மறந்து விடுவீர்கள்.
(இ) இடைணTத்தில் டைவத்து எழுதப்படும் ஜேதர்வில் உங்கள் க.வுச் தeொல் மறந்து ஜேபொகும்(!)

111. அம்மொவி.ம் இருந்து நீங்கள் இரண்ஜே. eமTங்களில் தொன் அறிவுடைர தபற முடியும். நீங்கள்
விரும்பும்ஜேபொதும் விரும்பொத ஜேபொதும்.
112. உங்கள் அம்மொ ஒருவர் தொன் உங்கடைள வி. உங்கடைளப் பற்றி அதிகம் ததரிந்து டைவத்திருப்பவர்
ஆவொர்.
113. நீங்கள் ஜேகட்டுக் கடை.பிடிக்கொத அறிவுடைர மட்டுஜேம உங்கள் அம்மொவி.ம் இருந்து வந்த மிகச்
சிறந்த அறிவுடைரTொக இருக்கும்.
114. நீங்கள் அம்மொவி.ம் ரகசிTத்டைத மடைறத்து விட்.தொக நிடைனக்கிறீர்களொ? உங்கள் உள்ளொடை.டைT
Tொர் மொட்டி விட்.து - மறந்து விட்டீர்களொ?
115. உங்கள் கொதலி ஒரு ததொடைலஜேபசி எண்டைணக் கூறும் ஜேபொது தொன் அடைத ஜேeமிக்க ஒரு தொளும்
உங்களி.ம் இருக்கொது.
116. உங்கள் கணிணியின் வன்தபொருள் ஏதொவது பழுது பட்.ொல் அடைதப் பொர்க்கும் பழுது பொர்ப்பவர்
தமன்தபொருடைளக் குடைற கூறுவொர்.
117. முந்டைதT விதிடைT மொற்றிப்ஜேபொட்டுக்தகொள்ளுங்கள்!
118. ஒரு கணிணி தமன்தபொருளில் கண்டுபிடிக்கப்ப.ொத தவறுகளின் எண்ணிக்டைகக்கு அளஜேவ
கிடை.Tொது.
119. ஏற்கனஜேவ தொமதமொக இருக்கும் ஒரு தமன்தபொருள் ஜேவடைல புதிதொக ஆட்கடைளச் ஜேeர்த்தொல்
இன்னும் தொமதமொகும்.
120. ஒரு கணிணிடைTப் பழுது பொர்க்கும் ஒரு நபருக்கும் கணிணிக்கும் இடை.ப்பட். தூரமும்
அக்கணிணியில் ஏற்படும் பழுது நீங்குவதும் எப்தபொதும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
121. நீங்கள் அதிகம் விரும்பும் தeTலிடைT இTக்குவதற்கு ஜேதடைவTொன நிடைனவி.ம் உங்களி.ம்
எப்ஜேபொதும் இருக்கொது.
122. நீங்கள் நிடைனவி.ம் வொங்கி விட்.ொல் வன் தட்டில் இ.மிருக்கொது.
123. உங்கள் தரவுகள் நிடைனவி.த்துக்கு தகுந்தொற்ஜேபொல் விரிவடை.ந்து தகொள்ளும்.
124. உங்களி.ம் நிடைனவி.மும் இருந்து, வன் தட்டில் இ.மும் இருந்தொல் அந்த தமன்தபொருள்
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இTங்கொமல் உங்கள் கணிணிடைTயும் தeTலி•க்கச் தeய்துவிடும்.
125. அவ்வொறு தeTலி•க்கச் தeய்Tொது இருந்தொல் அது அதற்கொன தக்க தருணத்டைத எதிர் பொர்த்துக்
தகொண்டிருக்கிறது என்பதில் எவ்வித ஐTமும் இல்டைல.
126. நீங்கள் எவ்வளவு தொன் ஜேபரம் ஜேபசி வொங்கினொலும் நீங்கள் வொங்கிTவு.ன் கணிணியின் விடைல
குடைறந்து விடும்.
127. கணிணியில் உள்ள ஒரு பொகத்தின் உபஜேTொகமி•க்கும் ஜேவகமும் அதன் விடைலயும் எப்ஜேபொதும் ஜேநர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
127. ஒரு தமன்தபொருளிடைன eந்டைதப்படுத்துவதற்கு முன் 1000 நபர்கள் அடைத ஜேeொதித்திருந்தொலும் அடைத
விடைல தகொடுத்து வொங்கி உபஜேTொகிப்பவஜேர அடைனத்து பிடை•கடைளயும் கண்டுபிடிப்பொர்.
128. உங்கள் கணிணியில் பழுதொகும் தபொருள் மட்டுஜேம உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டிருப்பதும் அதன் இருப்பு
இல்லொதிருப்பதும் விந்டைதஜேT இல்டைல.
129. மொறிலிகள் மொறிவிடும்.
130. மொறிகள் மொறுவதில்டைல.
131. உங்கள் டைகயிலிருந்து விழும் ஒரு தபொருள் எவ்வளவு முக்கிTத்துவம் வொய்ந்தஜேதொ அவ்வளவு தூரம்
அது டைகக்தகட்.ொத இ.த்தில் ஜேபொய் விழும்.
132. உங்கள் முதலொளிடைTக் கொண ஜேவண்டும் என்று ஆடைeப்பட்.ொல் இடைணTத்தில் ஜேமயுங்கள்.
133. நீங்கள் எவ்வளவு கடினமொக உடை•த்தொலும் உங்கள் முதலொளி நீங்கள் இடைணTத்தில் ஜேமய்ந்து
தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது தொன் உங்கள் பின்னொல் டைகடைTக் கட்டிக் தகொண்டு நிற்பொர்.
134. நீங்கள் ஜேeமித்து டைவக்கொத முக்கிTமொன விஷTம் எந்த வன் தட்டில் இருக்கிறஜேதொ அது தொன்
முதலில் பழுதொகும்.
135. மர்பி விதிகள் eரிTொக இருந்தொல் என்னொல்................................................. [connection reset - error message
928 ]
136. எந்த ஒரு பிரச்டைனயும் அது எவ்வளவு கடினமொனதொக இருந்தொலும் எளிT முடைறயில் மட்டுஜேம
அடைதத் தீர்க்க முடியும்.
137. எந்த ஒரு தமன்தபொருளும் 5 பிடை•கடைளக் தகொண்.து. ஆனொல் இது வடைர கண்டுபிடித்த பிடை•கள்
கணக்கில் ஜேeர்க்கப் ப. மொட்.ொது.
138. எந்தக் கணிணி உபஜேTொகிப்பொளருக்கும் ஜேதன் வந்து பொயும் ம•டைல வொர்த்டைதகள் "If that guy has any way of making a mistake, he will." அப்பொ! இந்த C:
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பொர்மட் தeய்Tப்படுகிறது என்று கணிணி தeொல்கிறஜேத அதன் அர்த்தம் என்ன ?"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்று கு•ந்டைத
ஜேகட்பது தொன்.
139. நீங்கள் ஒஜேர வரியில் ஒரு தமன்தபொருள் எழுதினொலும் அதிலும் பிடை• இருந்ஜேத தீரும்.
140. எந்த ஒரு தமன்தபொருளொக இருந்தொலும் நீங்கள் அடைத முழுடைமயும் படித்தறிந்த உ.ஜேனஜேT அதன்
புதிT பதிப்பு தவளியி.ப்படும்.
141. ஒரு டைவரசினொல் ஏற்படும் பொதகங்களும் அது உங்கள் கணிணிடைTத் தொக்கும் வொய்ப்பும் ஜேநர்
விகிதத்தில் இருக்கும்.
142. நீங்கள் க.வுச் தeொல் மொற்றும் ஜேவகமும் அடைத மறக்கும் ஜேவகமும் ஜேநர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
143. க.வுச் தeொல்டைல மொற்றஜேவ இல்டைல என்றொல் அடைதத் தொன் அடுத்தவர் எளிதொகக் கண்டுபிடித்து
விடுவொர்கஜேள!
144. எவ்வளவு அதிக ஜேநரம் ஒரு தமன்தபொருள் இடைணTத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் தeய்T எடுத்துக்
தகொள்கிறஜேதொ அவ்வளவு தூரம் அது தeTல்படுவதற்கு வொய்ப்பில்டைல.
145. ஒரு தமன்தபொருள் நல்ல தமன்தபொருள் தொன் பிடை• இல்லொதிருக்கும் வடைர - ஆனொல் அது
eொத்திTஜேம இல்டைல.
146. ஒரு தமன்தபொருளில் பிடை• வரும் வொய்ப்பு கணிணிடைT எத்தடைன ஜேபர்கள் பொர்க்கிறொர்கள்
அவர்களின் முக்கிTத்துவம் என்ன என்படைதப் தபொருத்தது.
147. எந்த ஒரு தமன்தபொருள் கன கச்சிதமொக எந்த ஒரு பிடை•யுமின்றி எதிர்பொர்த்தபடி தeTல்படுகிறஜேதொ
அது டைவரடைeத் தவிர ஜேவதறந்த தமன்தபொருளொக இருக்க முடியும்?
148. ˜ும். இந்த மனிதர்கள் கணிணிடைT உபஜேTொகிப்பது எவ்வளவு எளிததன்கிறொர்கள்? நொம்
ஜேகட்பஜேதொ ஜேநரம் என்ன என்று. அவர்கள் தeொல்வது எவ்வொறு ஒரு கடிகொரத்டைத தeய்வது என்று.
149. எல்லொ பிடை•கடைளயும் eரி தeய்யும் ஒஜேர கட்.டைள பொர்மட் C: என்பது தொன்.
150. உங்கள் ஜேவடைலயில் உள்ள தவறுகடைள நீங்கள் உங்கள் அறிக்டைகடைTச் eமர்ப்பித்த பிறகு தொன்
கொண்பீர்கள்.
151. நீங்கள் எந்த ஒரு கடிதத்டைத அச்eடிக்க கட்.டைள தகொடுத்தொலும் முதல் பக்கத்தில் கடிதம்
அச்eடிக்கப்பட்டு 2 வது பக்கத்தில் கடை.சி வரி மட்டும் அச்eடிக்கப்படும்.
152. 99% ஒரு ஜேகொப்டைப இறக்கம் தeய்த உ.ஜேனஜேT மின் இடைணப்பு ஜேபொய் விடும்.
153. உங்களுக்குக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள டைகஜேTட்டில் உங்கள் பிரச்டைனடைTத் தவிர அடைனத்தும்
விளக்கப்பட்டிருக்கும்.
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154. ஜேமற்கண். தமன்தபொருள் eம்பந்தப்பட். அடைனத்து விதிமுடைறகளும் டைமக்ஜேரொeொப்ட்க்கு (எந்த
பதிப்பொக இருந்தொலும்) கச்சிதமொக தபொருந்தும்.
155. தொனிTங்கி தவறு நீக்கி (Auto correct) தவடைற நீக்குவதில்டைல. தவடைற உருவொக்கும்!
156. மொதொந்திர ஜேeடைவ புரியும் பணிTொளர் (AMC worker) வரும் வடைர கணிணி ஒழுங்கொக தொன்
ஜேவடைலபொர்த்துக் தகொண்டிருந்திருக்கும்.
157. வன் தட்டு பழுதினொல் டைவரசும் அழிந்து ஜேபொகும். இதனொல் நீங்கள் விடைல தகொடுத்து வொங்கி
டைவத்திருக்கும் டைவரசு நீக்கிக்கு ஜேவடைல இருக்கொது.
158. தண்ணீரின் ஜேமல் ந.ப்பதும் ஒரு தமன்தபொருடைள அதன் ஜேதடைவக்ஜேகற்ப (Features) உருவொக்குவதும்
எளிது தொன். அது உடைறந்திருக்கும் வடைர. (Frozen)
159. உங்கள் இ-தபொல் தபட்டியின் அளவும் உங்களுக்கு வரும் அனொமஜேதT தபொல்களின் அளவும்
எதிதரதிர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
160. ஒரு கணிணி அடைத உபஜேTொகிப்பொளரின் அறிவிடைன நிகர்த்தது.
161. ஒரு டைவரசு உங்கள் கணிணிடைTத் தொக்கிT பின்னஜேர அடைத டைவரசு நீக்கி கண்.றியும்.
162. மூடைள x அ•கு x வொய்ப்பு = மொறிலி (இதில் மொறிலியின் மதிப்பு எப்ஜேபொதுஜேம 0 ஆகும்)
163. உங்கள் கொதலி உங்கள் ஜேமல் டைவத்திருக்கும் கொதலின் அளவு நீங்கள் அவள் ஜேமல் டைவத்திருக்கும்
கொதலின் அளவுக்கு எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
164. பணத்தொல் கொதடைல வொங்க முடிTொது தொன். ஆனொல் அது உங்கடைள ஒரு ஜேபரம் ஜேபசும் நிடைலயில்
(bargaining position) டைவத்திருக்கும்.
165. உங்கள் மடைனவி உங்கடைள முழுவதும் புரிந்து தகொண். நொள் முதல் உங்கள் தeொல்டைல கொதில்
வொங்குவஜேத இல்டைல.
166. கொதடைல வி. ஜேமொeமொன விஷTங்கள் இருக்கின்றன. கொதடைல வி. நல்ல விஷTங்களும்
இருக்கின்றன. ஆனொல் கொதலுக்கு eமமொய் எதுவுஜேம இல்டைல.
167. கொதல் புத்திeொலித்தனத்டைத கற்படைன எப்ஜேபொது மிஞ்சுகின்றஜேதொ அப்ஜேபொது தொன் ஏற்படும்.
168. பின் வரும் விஷTங்களில் மிகவும் >ொக்கிரடைதTொக இருக்கவும். 1. மது 2. மொது 3. இடைe. முக்கிTமொக
இடைeயி.ம்
169. அ•கு ஜேதொல் வடைர (skin deep). அ•கின்டைம எலும்பு வடைர.
170. அறிவொளிக்கும் முட்.ொளுக்கும் வித்திTொeம் ததரிவதில்டைல கொதல் வந்து விட்.ொல்.
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171. ஒரு தபண்ணின் உள்ளத்டைத திறக்கும் திறவுஜேகொல் எதிர்பொரொத பரிடைe எதிர்பொரொத ஜேநரத்தில்
தகொடுப்பதொகும்.
172. எப்தபொதும் ந.ந்து தகொண்ஜே. இருக்கும் கொதல் ஜேபொரில் தபண்கள் ஏற்கனஜேவ தவன்று விட்.னர்.
173. எந்த ஒரு ஆணும் தொன் ததொ.ங்கி டைவத்த விவொதத்தில் தவற்றி தபறுவதில்டைல.
174. கொதலுக்கு கண் இல்டைல. திருமணம் தொன் அந்த கண்டைணத் திறந்து டைவக்கும்.
175. உங்கள் கொதலி "If that guy has any way of making a mistake, he will." விடைலயுTர்ந்த தபொருள் எடைதயும் வொங்கொதீர்கள்"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்று கூறி அடைத நீங்கள்
கடை.ப்பிடித்தொல் தொடியு.ன் அடைலT ஜேவண்டிTது தொன்.
176. நீங்கள் eரிTொன ஜேநரத்துக்கு ஜேபொய் ஜேeர்ந்தீர்கஜேளTொனொல் உங்கள் கொதலி 20 நிமி.ம் முன்னதொக
வந்திருப்பொள். 20 நிமி.ம் முன்னதொக நீங்கள் ஜேபொய் ஜேeர்ந்தொல் 1 மணி ஜேநரம் தொமதமொக வருவொள்.
177. ஒருவன் திடீதரன முட்.ொள்தனமொக ந.ந்து தகொண்.ொல் கொதலில் விழுந்து விட்.ொன் என்று
தபொருள்.
178. இப்ஜேபொது (உங்கள் கொதலியி.ம்) எது ஆர்வமூட்டுகிறஜேதொ அதுஜேவ பின்னொளில் எரிச்eலூட்டும்.
179. நீங்கள் ஒரு தபண்டைண அ•கொக இருக்கிறொஜேள என்று பொர்த்தொல் அடைத நிரூபிப்பதற்கு ஒரு நண்பன்
அவளு.ன் கண்டிப்பொக இருப்பொன்.
180. இரண்டு ஜேபர் கொதலில் விழுவதற்கு (falling in love) புவிஈர்ப்பு விடைeடைT குற்றம் தeொல்ல முடிTொது.
181. கொதலுக்கும் கொய்ச்eலுக்கும் உள்ள ஒஜேர வித்திTொeம் கொய்ச்eலுக்கு மருந்துண்டு.
182. உலகின் மிக அ•கொன தபண்மணி அ•கில்லொத ஒரு ஆடைணத் தொன் மணப்பொள்.
183. கொதல் ஒரு சிறந்த எதிரி அல்லது ஜேமொeமொன நண்பன்.
184. எல்ஜேலொரும் கொதடைல நம்புகிறொர்கள். அப்படி ஒன்று இருக்கிறதொ என்ன?
185. தவறொன ஒரு முடிடைவ நம்பிக்டைகயு.ன் அறிவுபூர்வமொக எடுப்பதற்கு தபTர் தொன் லொஜிக் (தமிழ்
ததரிTவில்டைல. உதவுங்கஜேளன்!)
(பொவம் டைதTல்கொரர்கள். நம்மி.ம் மொட்டிக் தகொண்.ொர்கள்!)
186. நீங்கள் 6 பித்தொன்கடைள டைதக்க ஜேவண்டியிருந்தொல் உங்கள் தபட்டியில் 5 பித்தொன்கள் தொன்
இருக்கும்.

15

187. நீங்கள் அவeரப்படும்ஜேபொது தொன் ஊசியில் துவொரம் சிறிTதொக மொறிவிடும்.
188. நீங்கள் எவ்வளவு தவறொக டைதக்கிறீர்கள் என்பது துணியின் விடைலடைTப் தபொருத்தது.
189. நீங்கள் ததொடைலத்த ஊசி உங்கள் மொமிTொர் தவறுங்கொலு.ன் ந.க்கும் ஜேபொது கண்டுபிடிக்கப்படும்!
190. நீங்கள் டைதக்கும் உடை. இரண்டு விதமொக இருக்கலொம். தபரிTதொக அல்லது சிறிTதொக.
(இப்ஜேபொது புடைகப்ப.க்கொரர்கள்)
191. தொனிTங்கி ஜேகமரொக்கள் தொனொக இTங்குவதில்டைல.
192. உங்களொல் உறுதிTொக தeொல்லமுடிTவில்டைல என்றொல், பிலிடைம வீட்டில் தொன் டைவத்து
வந்திருப்பீர்கள்.
193. உங்களுக்கு தட்பதவப்ப நிடைல எப்ஜேபொதுஜேம எதிரி தொன்.
194. வீட்டில் ஜேவடைல தeய்யும் அடைனத்து ஜேகமரொக்களும் தவளியி.ங்களுக்கு தeல்லும் ஜேபொது தொன்
பழுதொக இருக்கும்.
195. அனுபவமில்லொத புதிT புடைகப்ப.க்கொரர் தொன் புளிச்eர் (eரி தொனொ?) விருடைத தட்டி தeல்வொர்.
196. புடைகப்ப.க்கொரர்கள் அவர்கடைள புடைகப்ப.ம் எடுக்க முடிTொதபடி தொன் இருப்பொர்கள்.
197. கொட்டுக்குள் புடைகப்ப.ம் எடுக்கப் ஜேபொகும் ஜேபொது இரண்டில் Tொரொவது ஒருவர் தொன் எப்ஜேபொதும்
தTொரொக இருப்பொர். 1. நீங்கள் 2. விலங்கு.
198. ஜேமற்கண். விதி கு•ந்டைதகளுக்கும் தபொருந்தும்.
199. கனகச்சிதமொன புடைகப்ப.ம் என்று இதுவடைர எந்த புடைகப்ப.மும் இல்டைல. (அப்படிTொ?)
200. கீஜே• விழும் தலன்சு (தமிழ்?) தொன் இருப்பதிஜேலஜேT விடைலயுTர்ந்தொகும்.
201. ஒரு நீளமொன eொடைலயில் ஒரு குறுகிT பொலமும் இரண்டு கொர்களும் தeல்வதொக
டைவத்துக்தகொண்.ொல் (1) எப்ஜேபொதும் அந்த இரண்டு கொர்களும் எதிதரதிரொகத் தொன் வரும். (2) அடைவ
eரிTொக பொலத்தில் தொன் eந்திக்கும்.
202. இருப்பதிஜேலஜேT அதிஜேவகமொன கணிணி என்பது அது மு.ங்கிப்ஜேபொகும் ஜேவகத்டைதக் குறிக்கும்.
203. ஒரு இTந்திரத்டைத வடிவடைமப்பவரின் முக்கிT பணி அவ்விTந்திரத்டைத உருவொக்குபவரும் அடைத
பின்னொளில் பழுது பொர்ப்பவரும் கஷ்.ப்படும்படி வடிவடைமப்பதொகும்.
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204. நீங்கள் ஜேகள்வி ஜேகட்க ஜேவண்டும் என்று நிடைனப்பீர்கள். ஆனொல் ஜேகட்கமுடிTொது. (ஜேகட்க விரும்பும்
நபர் உங்களுக்கு ஜேமல் பதவியில் உள்ளவரொக இருப்பொர்)
205. உங்களொல் ஒரு பதிடைல ஜீரணிக்கமுடிTவில்டைல என்றொல் நீங்கள் அந்தக் ஜேகள்விடைTக்
ஜேகட்டிருக்கக் கூ.ொது.
206. ஒரு பிரச்டைனடைTத் தீர்க்க முTற்சிக்கும் முன் உங்களுக்கு அதற்கொன விடை. ததரிந்திருந்தொல் நல்லது.
எல்லொவற்றிற்கும் முன்னொல் விடை.க்குண்.ொன பிரச்டைன அது தொன் என்பதும் உங்களுக்குத்
ததரிந்திருக்க ஜேவண்டும்.
207. உங்கள் விமொனம் தொமதமொக இருக்கலொம். ஆனொல் அந்த விமொனத்தில் தeன்று நீங்கள் பிடிக்க
விரும்பும் அடுத்த விமொனம் eரிTொன ஜேநரத்தில் தொன் தeன்றிருக்கும்.
208. எந்த விஷTத்துக்குள்ளும் தeல்வது எளிது தொன்.
209. நீங்கள் எந்தத் திடைe ஜேநொக்கி தeன்றிருந்தொலும் உங்கள் இல்லத்துக்கு திரும்பி வரும் ஜேபொது
எதிர்கொற்று தொன் அடிக்கும்.
210. ஒரு வொகனத்தில் நீங்கள் எதிர்பொர்க்கும் eரக்கு மட்டும் எப்ஜேபொதும் ஐந்து நொட்கள் கழித்து தொன்
வந்து ஜேeரும்.
211. எந்தப் புத்தகமும் க.ன் தகொடுப்பதொல் ததொடைலந்து வி.ொது. ஆனொல் அடைத நீங்கள் பத்திரப்படுத்தி
டைவக்க ஜேவண்டிT நல்ல புத்தகம் என்று மட்டும் நிடைனத்திருக்கக் கூ.ொது.
212. நீங்கள் க.ன் வொங்கி உபஜேTொகப்படுத்த ஜேவண்டிT ஒரு தபொருள் உடை.Tக் கூடிTதொக இருந்தொல்,
நீங்கள் நிச்eTம் க.ன் வொங்குவீர்கள். அடைத நிச்eTம் உடை.ப்பீர்கள்.
213. எது நல்ல அரசிTஜேலொ அது ஜேமொeமொன தபொருளொதொரமொகும். எது ஜேமொeமொன அரசிTஜேலொ அது
சிறந்த தபொருளொதொரமொகும்.
214. எப்ஜேபொதுஜேம உச்சியில் இருந்து கீஜே• இறங்குவது அதிக ஜேவகத்தில் தொன் நடை.தபறும்.
215. உங்கள் கொலணிக்குள் இருக்கும் சிறு கல் eரிTொக எந்த இ.த்தில் அழுத்தம் அதிகமொக இருக்கிறஜேதொ
அவ்வி.த்டைத ஜேநொக்கி தொன் நகரும்.
216. நீங்கள் கஷ்.ப்பட்டு ஜேeரும் அந்த ஊரில் இருக்கும் ஒஜேர விடுதி நீங்கள் தeல்லும் ஜேபொது மட்டும்
நிடைறந்து தொன் இருக்கும்.
217. தபொது இ.ங்களில் (குறிப்பொக கல்Tொண மண்.பம்) நீங்கள் விட்டுவி.க் கூ.ொத ஒஜேர தபொருள்
தeருப்பு மட்டுஜேம. (அ. மர்பிக்கு கூ. இது ததரிந்ததருக்ஜேக!?)
218. உங்கள் வீட்டில் உள்ள தகொசு வர்த்திச் சுருளின் அளவும் தகொசுக்களின் எண்ணிக்டைகயும்
எதிர்மடைறTொக இருக்கும்.
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219. ஜேவகத்தடை. இப்ஜேபொது நீங்கள் தeன்று தகொண்டிருக்கும் ஜேவகத்டைத வி. மூன்று ம.ங்கு
குடைறவொன ஜேவகத்தில் தeன்றொலும் அல்லது மூன்று ம.ங்கு அதிக ஜேவகத்தில் தeன்றிருந்தொலும் எந்த
பொதிப்டைபயும் ஏற்படுத்தி இருக்கொது.
220. உங்களுக்கு முன்னொல் தeல்லும் வொகனம் உங்கடைள வி. குடைறந்த ஜேவகத்திஜேலஜேT தeல்லும்.
221. ஒரு நம்பிக்டைக எந்த அளவு மூ.த்தனமொக இருக்கிறஜேதொ அந்த அளவு அது அதிக மக்கடைளச்
தeன்றடை.யும்.
222. முதிTவர்கள் என்பவர்கள் என்டைன வி. 15 வTது அதிகமொனவர்கள் என்று தொன் அடைனவரும்
நிடைனப்பொர்கள்.
223. ஒரு கட்டுப்பொ.ற்ற eந்டைதக்குள் ஒரு அரeொங்கம் தகொடுக்கும் தடைலயீடு அம்மக்களின் வொழ்க்டைகத்
தரத்டைதப் பொதிப்பதொகஜேவ அடைமயும்.
224. ஆற்று நீர் மூக்கு வடைர வந்து விட்.தொ? மறந்தும் வொடைTத் திறந்து வி.ொதீர்கள்.
225. இருக்கும் ஜேவடைலடைTத் தக்க டைவத்துக் தகொள்வடைத வி. ஜேவறு ஒரு ஜேவடைல ஜேதடுவது
எப்ஜேபொதுஜேம கடினமொனதொகும்.
226. எடைதயும் ஒரு விற்படைனTொளர் விளக்கும் ஜேபொது வொங்க ஜேவண்டும் என்று முடிவு தeய்Tொதீர்கள்.
227. நிடைறT பிரச்டைனகளுக்கு பல தீர்வுகஜேளொ அல்லது ஒரு தீர்வும் இல்லொத நிடைலஜேTொ இருக்கும். ஒரு
சில பிரச்டைனகளுக்கு தொன் ஒஜேர தீர்வு இருக்கும்.
228. ஒரு தீர்வு என்பது தவறொகஜேவொ, eரிTொகஜேவொ, இரண்டுமொகஜேவொ, இரண்டுமில்லொமஜேலொ
இருக்கலொம். நிடைறT தீர்வுகள் கடை.சி வடைகடைTச் eொர்ந்தடைவ.
229. தபொதுவொக அடைனத்து வொக்கிTங்களுஜேம தபொய்Tொனது தொன், இந்த வொக்கிTத்டைதப் ஜேபொல!
230. eொப்பொட்டை.த் தொன் சூ.ொக பரிமொற ஜேவண்டும். அவeரமொக கண்த.டுத்த விடை.கள் சூ.ொனடைவ.
அவற்டைற ஆறவிட்டு பொருங்கள். அதிலுள்ள தவறுகள் ததரிTவரும்.
231. நீங்கள் நுடை•வு வொயிலில் இருந்து எவ்வளவு அதிக தூரத்தில் கொடைர நிறுத்தி விட்டு நுடை•வு
வொயிடைல ஜேநொக்கி வருகிறீர்கஜேளொ அந்த அளஜேவ குடைறந்த தூரத்தில் இருந்து அப்ஜேபொது தொன் ஒரு கொடைர
ஒருவர் தவளிஜேTற்றிக் தகொண்டு இருப்பொர்.!
232. எல்லொ மிதிவண்டிகளுஜேம 50 கிஜேலொ எடை.யுள்ளடைவ. 30 கிஜேலொ மிதிவண்டிக்கு 20 கிஜேலொ
eங்கிலியும் பூட்டும் ஜேதடைவ. 40 கிஜேலொ மிதிவண்டிக்கு 10 கிஜேலொ eங்கிலியும் பூட்டும் ஜேதடைவ. 50 கிஜேலொ
மிதிவண்டிக்கு பூட்ஜே.ொ eங்கிலிஜேTொ ஜேதடைவயில்டைல.
233. நீங்கள் ஜேம.ொன பொடைதயில் மிதிவண்டியில் தeல்லும்ஜேபொது மட்டும் எதிர்கொற்று வீசும்.
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234. க.ன் வொங்கி தeலவழிப்பதொயிருந்தொலும் கூ. வருமொனத்திற்கு ஜேமல் தeலவு தeய்Tொதீர்கள்.
235. எந்த ஒரு புது ததொழில் நுட்பம் வந்தொலும் படை•T ததொழில்நுட்பம் சுத்தமொக அழிந்து
விடுவதில்டைல.
236. நீங்கள் நல்லபடிTொக இருப்பதொக உணர்கிறீர்களொ. கவடைலஜேT ஜேவண்.ொம். அந்த நிடைல மொறிவிடும்.
237. இப்தபொடைதT நிலவரத்தில் வருமொனமும் தeலவும் ஒன்டைற வி. ஒன்று ஜேபொட்டி ஜேபொட்டுக்
தகொண்டு ஏறிக்தகொண்ஜே. இருக்கின்றன.
238. எல்லொஜேம உங்கடைள ஜேநொக்கி வருவதொக நிடைனக்கிறீர்களொ? நீங்கள் eொடைலயின் வலது (இந்திTொ)
பக்கமொக ஜேபொய்க் தகொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்!
239. ஒரு விதியின் எதிர் விதி ஜேமொeமொனதொகத் ததரிந்தொல் முதல் விதி புத்திeொலித்தனத்துக்கு
இழிவொனதொகவும், ஏற்கனஜேவ தeொல்லப்ப.ொமல் இருந்திருக்க ஜேவண்டிTதொகவும் இருக்கும்.
240. தகவல் Tொருக்குத் ஜேதடைவயில்டைலஜேTொ அவருக்கு விடைரவொகச் தeன்று ஜேeரும்.
241. ஒரு தபரிT ஜேவடைலயின் முடிவுறொத பகுதி அலுவலகத்தின் எந்தத் துடைறக்கு அதிக eம்பளம்
தகொடுக்கிஜேறொஜேமொ அங்ஜேக தொன் நடை.தபறொமல் இருக்கும்.
242. மிகத் ததளிவொகக் கூறப்பட்டிருக்கும் ஒரு வொக்கிTத்துக்கு, அடிக்கடி மொற்று விளக்கங்கள் வந்து
தகொண்ஜே. இருக்கும்.
243. தபொருளொதொரம் வளர்ச்சிTடை.டைகயில் மற்ற அடைனத்தும் வீழ்ச்சிTடை.கின்றன.
244. ஒரு தeTலியின் தரம் அந்த தeTலிடைT உருவொக்கிT நிறுவனத்டைதப் பிரதிபலிக்கும்.
245. எல்லொஜேம eொத்திTம் தொன். ஆனொல் சுலபமில்டைல.
246. முதலொளித்துவம் இரண்டு இ.ங்களில் தொன் eரிப்பட்டு வரும். வளர்ந்துவிட். நொடு அல்லது
ஜேபொர்க்களங்களில்.
247. வரலொறு எடைதயும் நிரூபிப்பதில்டைல.
248. வளர்ச்சி என்பது Tொததனின், ஒவ்தவொருவரின் அடிமனதிலும் உள்ள வருமொனத்துக்கு ஜேமல் தeலவு
தeய்Tத் துடிக்கும் துடிப்பு தொன்.
249. ஒரு பதொர்த்தம் எவ்வளவு அடை.தமொழிகளு.ன் விளக்கப்பட்டிருக்குஜேமொ அவ்வளவுக்கு அது
சுடைவயின்றி இருக்கும்.
250. கொர் eக்கரத்தில் கொற்று இல்லொததொல் தொமதமொக வந்ததொக ஜேமலொளரி.ம் தeொன்னீர்கஜேளTொனொல்
மறு நொள் கொர் eக்கரத்தில் கொற்று இருக்கொது.
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251. கு•ப்பம் என்று வரும் ஜேபொது வங்கியில் உள்ள கணக்கின் இருப்பு உங்கள் கணக்டைக வி.
குடைறவொகஜேவ இருக்கும்.
252. நீங்கள் எவ்வளவு தொன் கஷ்.ப்பட்டு விளக்கினொலும் ஜேகட்கத் தொன் ஒருவரும் இருக்க மொட்.ொர்கள்.
253. 1000 ரூபொய் தகொடுத்து வொங்கினொலும் அதனு.ன் 10 ரூபொய் ஜேபட்.ரி இடைணப்பதில்டைல.
254. எப்ஜேபர்ப்பட். கண்டுபிடிப்பொனொலும் அது அறிவிTலொகட்டும், அரசிTலொகட்டும்,
தபொருளொதொரமொகட்டும், கடைலTொகட்டும் அல்லது எதுவொகட்டும். கீழ்க்கண். 3 விமரிeனங்கடைளத்
தொண்டி தொன் வந்திருக்கும். (1) "If that guy has any way of making a mistake, he will." இது ந.ப்பதற்கொன eொத்திTக் கூஜேற இல்டைல."If that guy has any way of making a mistake, he will."  (2) "If that guy has any way of making a mistake, he will." இது ந.க்க
வொய்ப்பிருக்கலொம். ஆனொல் இதனொல் ஒரு உபஜேTொகமும் இல்டைல."If that guy has any way of making a mistake, he will."  (3) "If that guy has any way of making a mistake, he will." இடைதத் தொன் நொன் அப்ஜேபொஜேத
தeொன்ஜேனன். இது மொதிரி ஒன்று உண்.ொ என்று!"If that guy has any way of making a mistake, he will." 
255. eொடைலயில் ஆள் ந.மொட்.த்தின் அளவும் உங்கள் கொர் பழுதொகும் வொய்ப்பும் எப்ஜேபொதும்
எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
256. ஒரு விஷTத்டைத அரசிTலில் பரப்ப ஜேவண்டுமொனொல் அடைத ரகசிTம் என்று தeொன்னொல் ஜேபொதும்.
257. இந்த உலக மக்களின் புத்திeொலித்தனத்தின் கூட்டுத் ததொடைக ஒரு மொறிலிTொகும். ஆனொல் மக்கள்
ததொடைக வளர்ந்து தகொண்ஜே. இருக்கிறது!
258. எந்தக் கூட்.த்துக்கும் eரிTொன ஜேநரத்துக்குப் ஜேபொய்வி.ொதீர்கள். நீங்கள் தொன் முதல் ஆளொக
இருப்பீர்கள்!
259. கூட்.ம் நடை.தபறும் ஜேபொது பொதி ஜேநரத்துக்கு எதுவும் ஜேபeொதீர்கள். அது உங்கடைள அதி புத்திeொலி
என நிரூபிக்கும்.
260. நீங்கள் ஜேபசும் ஜேபeசு திட்.வட்.மொக இல்லொமல் வளவள என்று இருத்தல் அவசிTம். அப்ஜேபொது
தொன் அது Tொடைரயும் பொதிக்கொது.
261. எப்ஜேபொதுஜேம கூட்.த்டைத ஒத்திப் ஜேபொடும் தீர்மொனத்டைத நீங்கஜேள எழுப்புங்கள். அது உங்கடைள
பிரபலமொக்கும். ஏதனன்றொல் அது தொன் அடைனவரும் விரும்புவது.
262. இங்கு எதுவும் இலவeம் இல்டைல. (மிகவும் பிரசித்தி தபற்ற வொக்கிTம் - There is no free lunch.)
263. ஒரு வொக்கிTத்தின் ஒரு எழுத்து அதன் அர்த்தத்டைதஜேT மொற்றி விடுதமன்றொல் எந்த எழுத்தொல் அதிக
பொதிப்பு ஏற்படுஜேமொ அந்த எழுத்து தொன் மொறி இருக்கும்.
264. ஒரு அலுவலகத்தில் ஒருவர் மட்டும் எல்லொ விeTங்கடைளயும் ததரிந்து டைவத்திருப்பொர். அவர் தொன்
முதலில் கொலி தeய்Tப்ப. ஜேவண்டிTவர்.
265. புது eட்.ம் புது ஓட்டை.டைTத் தொன் உருவொக்கும்.
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266. ஒரு வொக்கிTத்தில் முக்கிTம் என நீங்கள் நிடைனக்கும் வொர்த்டைதக்கு அர்த்தம் ததரிTவில்டைலTொ?
கவடைல ஜேவண்.ொம். அந்த வொர்த்டைத இல்லொமஜேல அந்த வொக்கிTம் eரிTொன அர்த்தம் தகொடுக்கும்.
267. ஜேபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து eற்று முன் புறப்பட்டு தeன்ற ஜேபருந்து தொன் உங்கள் ஜேபருந்து.
268. ஜேபருந்துக்கொக நீங்கள் கொத்திருக்கும் ஜேநரமும், தட்பதவப்ப நிடைலயின் பொதிப்பும் ஜேநர் விகிதத்தில்
இருக்கும்.
269. உங்கள் வீட்டுக்கு அருகிஜேலஜேT நிறுத்தம் உள்ள ஜேபருந்து உங்கள் அலுவலக ஜேநர முடிவுக்கு 5
நிமி.ம் முன்னதொகத் தொன் புறப்படும்.
270. அதிகொரம் என்பது Tொரொல் ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்T முடிTொஜேதொ அவருக்ஜேக அடைத அளிப்பதொகும்.
271. கொகிதம் கிழிக்க ஜேவண்டிT இ.த்தில் தொன் பலமொக இருக்கும்.
272. ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்வதற்கு மூன்று வழிகள் இருக்கின்றன. (1) நீங்கஜேள தeய்Tலொம். (2)
TொடைரTொவது ஜேவடைலக்கமர்த்தலொம். (3) உங்கள் கு•ந்டைதகடைள அடைதச் தeய்Tொஜேத என்று தeொல்லலொம்.
273. எந்த ஒரு விவொதத்திற்கும் இரண்டு பக்கமுண்டு நீங்கள் ஏதொவது ஒரு பக்கத்துக்கு eொTொமல்
இருக்கும் வடைர!
274. வரலொறு மீண்டும் திரும்பும். அது தொன் வரலொறின் ஒஜேர ஜேமொeமொன குணம்.
275. Tொரி.ம் சிறந்த அறிவுடைரகள் இருக்கின்றனஜேவொ, அவர் அறிவுடைரஜேT வ•ங்குவதில்டைல.
276. ததருக்களில் நீங்கள் eத்தமின்றி ஜேபe ஜேவண்டுமொனொல், உங்கள் அருகில் ஒரு அல்ஜேeeன் நொய்
இருக்கட்டும்.
277. நீங்கள் இரண்டு மொத்திடைரகள் eொப்பி. ஜேவண்டிT புட்டியில் இருந்து எப்ஜேபொதும் 3 மொத்திடைரகள்
தொன் விழும்.
278. நீங்கள் 16 முறுக்கிகடைளக் க•ற்றிT பின் தொன் கண்டுபிடிப்பீர்கள் தவறொன பொகத்டைதக் க•ற்றி
விட்ஜே.ொம் என்று.
279. நீங்கள் 16 முறுக்கிகடைள முறுக்கிT பின் தொன் முக்கிTமொன பொகத்டைத தவளிஜேT டைவத்து விட்.து
ததரிTவரும்.
280. eட்.ம் இTற்றுபவர்களின் எந்த ஒரு தeTலொக்கமும் கடை.சியில் வரி தeலுத்துஜேவொரின் டைபடைT
ஜேநொக்கி தொன் இருக்கும்.
281. எதுவொக இருந்தொலும் அது அதிக பணத்டைதயும் ஜேநரத்டைதயும் எடுத்துக் தகொள்ளும்.
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282. eத்தம் ஜேபொடும் இTந்திரத்துக்கு தொன் எண்டைண கிடை.க்கும்.
283. கொற்று எந்த திடைeயில் வீசினொலும் புடைக பிடிப்பவர் விடும் புடைக புடைகப்ப•க்கம் இல்லொதவடைர
ஜேநொக்கிஜேT தeல்லும்!
284. புடைக பிடிப்பவருக்கு புடைகக்கும் ஜேபொது கிடை.க்கும் மகிழ்ச்சியும், அந்த இ.த்தில் எத்தடைன
புடைகப்ப•க்கம் இல்லொதவர்கள் இருக்கிறொர்கள் என்பதும் ஜேநர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
285. உணவின் சுடைவயும் அதன் தகொழுப்பளவும் ஜேநர் விகிதத்திஜேலஜேT அடைமயும்.
286. எந்த ஒரு தபரிT மனிதரி.ம் இருந்து வரிடைTப் தபறுவதற்கு புது eட்.ம் ஜேபொடுகிறீர்கஜேளொ அந்த
eட்.த்திலிருந்து தப்பிக்கும் அளவுக்கு அவர் பலம் வொய்ந்தவரொகஜேவ இருப்பொர்.
287. வரி இருப்பது வடைர வரி ஏய்ப்பும் இருக்கும்.
288. அரசிTலின் மூன்று முக்கிT தத்துவங்கள் (1) ஜேதர்ந்ததடுக்கப்படுங்கள் (2) மீண்டும்
ஜேதர்ந்ததடுக்கப்படுமொறு ந.ந்து தகொள்ளுங்கள் (3) டைபத்திTம் பிடிக்கொமல் பொர்த்துக் தகொள்ளுங்கள்.
289. அதிகொர வர்க்கத்டைத அ.க்க ஜேவண்டுமொ? உங்கள் பிரச்டைனடைT அவர்கள் பிரச்டைனTொக மொற்றி
விடுங்கள்.
290. ஒரு நிர்வொக அடைமப்பில் ஜேமஜேல தeல்ல தeல்ல கு•ப்பஜேம அதிகமொகும்.
291. எந்த ஒரு வொய்ப்பும் நீங்கள் எதிர்பொரொத ஜேநரத்தில் தொன் கதடைவத் தட்டும்.
292. இரு விஷTங்கள் ந.ப்பதற்கொன eொத்திTக்கூறு இருக்குமொனொல் நீங்கள் எடைத விரும்பவில்டைலஜேTொ
அது தொன் ந.க்கும்.
293. இருப்பதிஜேலஜேT மிகக் குடைறந்த அளவி.க்கூடிT ஜேநரம் என்பது ஒரு விபத்டைத வரப்ஜேபொகிறது
என்று உணரும் ஜேநரத்துக்கும் அந்த விபத்து நடை.தபறும் ஜேநரத்துக்கும் உள்ள இடை.தவளிTொகும்.
294. உங்கள் பTண ஜேநரமும் உங்கள் இருக்டைகயின் தeொகுசும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
295. eரித்திரத்திலிருந்து மனிதன் கற்றுக் தகொண்.து என்னதவன்றொல், eரித்திரத்திலிருந்து மனிதன்
எடைதயும் கற்றுக் தகொள்ளவில்டைல என்படைத.
296. மற்றவர்கள் தeய்வது எடைத நீங்கள் பொவம் என்கிறீர்கஜேளொ, அடைத நீங்கள் தeய்யும்ஜேபொது மட்டும்
ஜேeொதடைன தeய்வது பொர்ப்பதொகஜேவ ஜேதொன்றும்.
297. ஒரு ஆடை.யின் விடைல நீங்கள் எதிர்பொர்க்கும் விடைலக்குப் தபொருந்தி வந்தொல் அது உங்களுக்கு
அணிந்து பொர்க்கும் ஜேபொது தபொருந்தொது.
298. முடி தவட்டுபவரி.ம் ஜேபொய் நொன் முடி தவட்டினொல் அ•கொக இருக்குமொ என்று ஜேகட்கொதீர்கள்.
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299. ஒரு முடிதவடுக்கத் ஜேதடைவயில்லொத ஜேபொது முடிதவடுக்கொமலிருப்பது ஜேதடைவTொகும்.
300. நொம் கச்ஜேeரிகளுக்கு ஜேபொக ஜேவண்டும் என்று க.வுள் தீர்மொனித்திருந்தொல் நுடை•வுச்சீட்டை.யும்
நமக்குக் தகொடுத்திருப்பொர் அல்லவொ?
301. எந்த ஒரு உடை.டைT எடுத்துக் தகொண்.ொலும், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் நொகரீகமற்றதொகவும், 1
ஆண்டுக்கு முன் டைதரிTeொலிகள் மட்டுஜேம அணிTக்கூடிTதொகவும், ந.ப்பில் அ•கொகவும், 3 ஆண்டுகள்
கழித்து eலித்துப் ஜேபொவதொகவும், 20 ஆண்டுகள் கழித்து மறந்து ஜேபொவதொகவும், 30 ஆண்டுகள் கழித்து
விTக்கத்தக்கதொகவும், 100 ஆண்டுகள் கழித்து மஜேனொகரமொகவும் 150 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும்
அ•கொகவும் இருக்கும்.
302. உங்கள் கு•ந்டைத எப்ஜேபொது உங்கள் மடியில் அeந்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறஜேதொ அப்ஜேபொது தொன் நீங்கள்
கழிவடைறக்கு தeல்ல ஜேவண்டிT அவeரம் ஏற்படும்.
303. முக்கிTமொக மக்கள் எதிர்பொர்க்கும் விஷTம் அவர்கள் எதிர்பொர்க்கும் ஜேபொது நடை.தபறுவதில்டைல.
உம். தற்ஜேபொடைதT ஜேeவொக்கின் உலக eொதடைன
304. தவற்றிகரமொன ஜேeொதடைனடைT உங்களொல் எப்ஜேபொதும் மீண்டும் ஒரு முடைற ந.த்திக் கொட்.
இTலொது.
305. அறிவிTல் உண்டைமTொனது. இது ஜேபொன்ற வொக்கிTங்களில் ஏமொந்து வி.ொதீர்கள்!
306. பத்திரிடைக அச்eொகும் வடைர அதிலுள்ள பிடை•கடைளக் கண்டுபிடிக்க முடிTொது.
307. ஒரு முக்கிTமொன ஜேவடைலடைT நீங்கள் தகடுத்துக் தகொண். பிறகு அடைத மொற்ற நீங்கள் எடுக்கும்
ஒவ்தவொரு முTற்சியும் அடைத ஜேமலும் ஜேமொeமொனதொக்கும்.
308. உங்களுக்கு கிடை.க்கும் தகவல் நீங்கள் விரும்பொதது.
309. நீங்கள் விரும்பும் தகவல் உங்களுக்குத் ஜேதடைவயில்லொதது.
310. உங்களுக்குத் ஜேதடைவTொன தகவல் இருக்கும் இ.ம் உங்களொல் அடை.T முடிTொதது.
311. அவ்வொறு அடை.T முடியுமொனொல் உங்களொல் அதற்கு நீங்கள் நிடைனப்படைதவி. அதிக பணம்
தeலவி. ஜேவண்டும்.
312. ஒரு பொ.த்டைத நல்ல முடைறயில் படிக்க ஜேவண்டுமொனொல் ஆரம்பிக்கும் முன்னஜேர அடைதப் பற்றி
நன்றொகப் புரிந்து டைவத்திருக்க ஜேவண்டும். (பின்ஜேன எதுக்கு படிக்கணுங்கிறீங்களொ? ஹி ஹி)
313. எதிர்படும் அடைனத்டைதயும் குறித்து டைவயுங்கள். அப்ஜேபொது தொன் நீங்கள் ஜேவடைல தeய்கிறீர்கள்
என்படைத நிரூபிக்க முடியும்.
314. முதலில் வடைரப.த்டைத வடைரந்து தகொள்ளுங்கள். பின்பு புள்ளிகடைள டைவத்துக் தகொள்ளலொம்.
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315. குழுவொகப் பணி தeய்வது தொன் சிறந்தது. அப்ஜேபொது தொன் மற்றவர் ஜேமல் பழி ஜேபொ. முடியும்.
316. வொழ்க்டைகயின் 3 முக்கிT தபொய்கள் (1) பணத்தொல் எடைதயும் தeய்T முடிTொது. (2) கருப்பரொக
இருப்பது வeதிTொனதொகும். (3) கொஜேeொடைலடைT அப்ஜேபொஜேத தபொலில் அனுப்பிவிட்ஜே.ஜேன!
317. ஒரு விஷTத்தின் அதிகொரத்துவத்தில் எழுதப்படும் கொகிதங்களின் அளவும் தeTல்புரியும் ஜேவகமும்
எதிர் விகிதத்தில் அடைமயும்.
318. உலகில் மனித இனம் ஒன்று தொன் முழுடைமTடை.Tொத பிறப்பொகும்.
319. Tொதரொருவர் எடைதயும் எதிர்பொர்க்கொமல் இருக்கிறொஜேரொ அவஜேர அதிர்ஷ்.eொலிTொவொர். ஏதனன்றொல்
அவருக்குத் தொன் ஏமொறுவதற்கு ஒன்றுமில்டைலஜேT.
320. புரிந்து தகொள்ள எளிடைமTொக இருக்கும் அளவுக்கு உலகில் எந்த ஒரு விஷTமும் கிடை.Tொது.
321. சூழ்நிடைலTொல் எதற்கும் தகுதியில்லொதவடைனயும் எத்தடைகடைT தகுதியுடை.Tவனொகவும் ஆக்க
முடியும்.
322. ஒருவனுக்கு உதிக்கும் ஜேTொeடைனகளும் அதடைன eொத்திTமொக்கும் திறனும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT
இருக்கும்.
323. 9 தபண்கடைளக் கர்ப்பமொக்குவதொல் ஒரு கு•ந்டைதடைT ஒஜேர மொதத்தில் தபற முடிTொது!
324. கொலம் = பணம்.
325. எந்த ஒரு நல்ல eட்.மும் ஊ.கங்களொல் தவளிக் தகொணரப் ப.மொட்.ொது.
326. ஒரு குழுவில் eரிTொன நபர்கள் இடைணந்துவிட்.னர் என்பதொஜேலஜேT அது eரிTொன பொடைதடைT
ஜேநொக்கி தeல்லும் என்று தeொல்ல முடிTொது.
327. Tொர் ஒருவர் 4 முடைறக்கு ஜேமல் ரொஜினொமொ தeய்வதொக அடித்து தeொல்கிறொஜேரொ அவர் ரொஜினொமொஜேவ
தeய்Tமொட்.ொர்.
328. ஒரு ஜேமதொவி என்பவர் தபரிT தவறுகடைளக் கண்டுபிடிக்கிஜேறன் ஜேபர்வழி என்று சிறிT தவறுகளொக
தeய்வொர்.
329. அடுத்த வீட்டுக்கொரரின் திருப்புளி அடுத்த வீட்டுக்கொரர் இ.த்தில் மட்டுஜேம ஜேவடைல தeய்யும்.
330. உங்கள் வீட்டுத் திருப்புளி எல்ஜேலொர் வீட்டிலும் ஜேவடைல தeய்யும்!
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331. எது ஜேதடைவயில்டைல என்று நிடைனக்கிறீர்கஜேளொ அதிலிருந்ஜேத நிடைறT
விஷTங்கள் உங்களுக்குக் கிடை.க்கும்! (நம்ம மர்பி விதிகள் ஜேபொல)
332. ஒரு தபொருள் நமக்குத் ஜேதடைவயில்டைல என்பதற்கு உங்களொல் எந்தக் கொரணமும் கற்பிக்க
இTலவில்டைல என்றொல் அந்தப் தபொருள் உங்களுக்கு மிகவும் அத்திTொவசிTமொன தபொருள் என்று
அர்த்தம்.
333. தகொஞ்eம் முட்.ொள்தனம் ஜேபொதும் ஒரு விஷTத்துக்கு. அடைத அதல பொதொளத்துக்கு தகொண்டு
தeல்ல.
334. அரசிTல்வொதிக்கும் நத்டைதக்கும் உள்ள ஒரு ஜேவற்றுடைம நத்டைத அது க.ந்து வந்த பொடைதடைT Tொர்
ஜேவண்டுமொனொலும் கொணலொம்.
335. எந்த ஒரு தபொருள் நகரத் ததொ.ங்கி உள்ளஜேதொ அது தவறொன திடைeடைT ஜேநொக்கிஜேT இருக்கும்.
336. எந்த ஒரு தபொருள் நகரொமல் இருக்கிறஜேதொ அது தவறொன இ.த்தில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.
337. கணிணிகள் நம்ப முடிTொதடைவ தொன். ஆனொல் மனிதடைன வி. அல்ல.
338. அரசிTல் தடைலவருக்கொன முக்கிT விதி: ஜேதொள்களின் ஜேமல் Tொரும் ஏறி இருக்கிறொர்களொ என்று
பொர்த்துக் தகொள்ளுங்கள். முதுகுக்குப் பின் ததொ.ர்கிறொர்களொ என்றும் பொர்த்துக் தகொள்ளுங்கள்.
339. முதலொளித்துவத்தின் அடிப்படை. நீங்கள் த>யிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்டைகயில் உள்ளது.
340. >னநொTகத்தின் அடிப்படை. உங்களொல் த>யிக்கவும் முடிTொது ஜேதொற்கவும் முடிTொது எனற
நம்பிக்டைகயில் உள்ளது.
341. eர்வொதிகொரத்தின் அடிப்படை. உங்களொல் தவளிஜேTற முடியும் என்ற நம்பிக்டைகயில் உள்ளது.
342. ஒரு தபொருடைள வொங்கும் முன் நீங்கள் அனுமொனித்த பலன்கடைள அந்தப் தபொருடைள வொங்கிTவு.ன்
உங்களொல் தபற முடிTொது.
343. ஒருவரின் தகுதியும் அவர் இருக்கும் இ.மும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
344. Tொரி.ம் தங்கம் இருக்கிறஜேதொ அவஜேர eட்.ம் இTற்ற தகுதிTொனவர்.
345. உங்களுக்கு அணிT சுகமொக இருக்கும் தeருப்பு பொர்க்க அசிங்கமொகஜேவ இருக்கும்.
346. ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு அதில் உள்ள வொர்த்டைதகடைள வி. அது எழுதப்பட். தொளில் தொன்
அதிகம் இருக்கும்.
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347. மிகச் eரிTொகத் திட்.மி.ொத ஒரு திட்.ம் மூன்று ம.ங்கு நொட்கள் அதிகம் எடுக்கும். மிகச் eரிTொகத்
திட்.மிட். திட்.ஜேமொ இரண்டு ம.ங்கு மட்டுஜேம எடுக்கும்.
348. ஒரு புதிT இTந்திரம், படை•T இTந்திரம் க•ற்றி விற்கப்பட். மறு நிமி.த்திலிருந்து தொன் தகரொறு
தeய்T ஆரம்பிக்கும்.
349. ஒரு தபொருள் உடை.யும் என்றிருந்தொல் அதன் உத்திரவொதம் முடிந்த மறு நொள் தொன் உடை.யும்.
350. நீங்கள் அதிகம் மதிக்கும் ஒரு நபர் அதிகம் ஜேTொசிப்பதொக நீங்கள் நிடைனக்கும் ஜேநரத்தில் அவர் மதிT
உணடைவப் பற்றித் தொன் ஜேTொசித்துக் தகொண்டிருந்திருப்பொர்!
351. ஒரு தபொருளின் உபஜேTொகத் தன்டைமயும் அதன் மதிப்பும் எதிர் விகிதத்தில் தொன் இருக்கும்.
352. அதிவிடைரவொன கணிணியின் விடைல eொதொரண கணிணியின் விடைலயின் 4 ம.ங்கொக இருக்கும். பொதி
விடைலக்குக் கிடை.க்கும் கணிணியின் ஜேவகம் நொன்கில் ஒரு பங்கு தொன் இருக்கும்.
353. எப்ஜேபொது இரண்டு மனிதர்கள் ஜேeர்ந்து மூன்றொம் மனிதனின் பணத்டைதச் தeலவழிக்கத்
திட்.மிடுகின்றனஜேரொ அப்ஜேபொது தொன் கள்ளத் தனம் ஆரம்பிக்கிறது.
354. அடைனவருக்குஜேம தeொர்க்கத்துக்கு தeல்ல ஆடைe தொன். ஆனொல் eொக Tொருக்குஜேம விருப்பமில்டைல.
355. ஜேதவொலTத்துக்கு தeல்ல முடிTொது, பொடைத ஜேமொeமொக இருக்கிறது. அடைதத் தொண்டி இருக்கும்
eொரொTக் கடை.க்குப் ஜேபொய் வரலொம், கவனமொகச் தeல்ஜேவொம்.
356. நீங்கள் ஒரு தீக்குச்சிடைT கொரின் தவளிஜேT எறிந்தொல் கொட்டுத் தீஜேT மூளும். ஆனொல் பத்து
தீக்குச்சிடைT உபஜேTொகித்தொலும் அடுப்டைப எரிT டைவக்க முடிTொது.
357. கு•ந்டைதகள் முழு இரவும் தூங்கி எழுந்தொலும் கூ. நொள் முழுதும் கடினமொக விடைளTொடிT பின்
இருக்கும் பலம் இருக்கொது.
358. Tொர் அதிக அதிர்ஷ். சீட்டு வொங்குகிறொர்கஜேளொ அவருக்கு பரிஜேe கிடை.க்கொது.
359. நீங்கள் எடைத விரும்பவில்டைலஜேTொ அது கண்டிப்பொக வரும். (உம். மரணம், வரி)
360. ஒரு பத்திரிக்டைககொரர் உங்களுக்கு எதிரொக எழுதிவிட்.ொர் என்று ஜேகொபம் வருமொஜேTனொல், அவர்
ஜேமலும் புகழ் தபறஜேவொ, பணக்கொரரொகஜேவொ அல்லது இரண்டும் ஜேeர்ந்ஜேதொ ஆவொர்.
361. நீங்கள் கற்படைன தeய்வடைத வி. உலகம் தபரிது கிடை.Tொது. உங்களொல் கற்படைன தeய்T முடிTொத
அளவுக்கு தபரிTது.
362. ஒரு நிறுவனத்தின் வரு.ொந்திர அறிக்டைகயில் உள்ள லொபமும் உண்டைமTொன லொபமும் எதிர்
விகித்திஜேலஜேT இருக்கும்.
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363. மிகஅதிஜேமதொவித்தனமொக உங்களுக்கு எழும் எந்த ஒரு விஷTமும் ஏற்கனஜேவ Tொரொவது
கண்டுபிடித்ததொகத் தொன் இருக்கும்.
364. ஒரு டைகக்குள் அ.க்க முடிகிற எதுவும் டைகக்குள்ஜேளஜேT தொன் இருக்கும்!
365. ஒரு உணவகத்தின் தவற்றி என்பது கூட்.மொக இருக்டைகயில் ஜேவகமொகவும் கூட்.ஜேம இல்லொத
eமTத்தில் மிக தமதுவொகவும் பரிமொறுவதில் தொன் இருக்கிறது.
366. ஜேமொட்.ொர் வொகன விதிகள் (1) வொர இறுதியில் தொன் வொகனத்துக்கு பழுது ஏற்படும். (2) வொகனத்டைத
அவeரமொக எடுக்டைகயில் தொன் பழுஜேதற்படும். (3) வொகனத்துக்கு ஏற்படும் எந்தப் பழுதும் சிறிT
பழுதொக இருக்கொது.
367. ஒரு தபரிT நொட்டில் எந்த ஒரு விஷTத்துக்கும் 50 நபர்கடைள எடுத்துக்கொட்.ொக டைவக்க முடியும்.
368. ஒரு குடிகொரனின் வொயிலிருந்து வரும் eொதொரணமொன வொர்த்டைதகள் ஒரு தத்துவ ஜேமடைத தவகுவொக
சிந்தித்து தவளியிடும் வொர்த்டைதகடைள வி. தத்துவம் வொய்ந்ததொக இருக்கும்.
369. ஒரு நிர்வொகத்தின் தவற்றியும் அந்த நிர்வொகத்துக்கு இருக்கும் தமொத்தத் திறடைமயும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
370. நீங்கள் ஒரு விஷTத்துக்கொக கொத்திருந்தொல் அது ஜேபொஜேTவிடும்;
371. eொதொரணமொகப் ஜேபொகொமல், உங்களுக்குத் ஜேதடைவயில்லொத தகடுதல்கடைளச் தeய்து விட்டுத் தொன்
ஜேபொகும;
372. அதுஜேவ ஜேமொeமொனதொக இருந்தொல் திரும்பவும் வரும்.
373. ஒரு பிரச்டைனடைTத் தீர்ப்பதற்கொக நிடைறT கூட்.ங்கள் கூட். ஜேவண்டியிருந்தொல் பின்னொல்
பிரச்டைனடைT வி. கூட்.ங்கஜேள அதிக பிரச்டைனடைT உருவொக்கியிருக்கும்.
374. ஒரு தபொருள் சிறந்ததொக இருந்தொல் அடைத தTொரிப்படைதஜேT நிறுத்தியிருப்பொர்கள்.
375. ஒரு வகுப்பில் எத்தடைன மொணவர்கள் இருந்தொலும் அவர்களின் கவனத்தின் தமொத்த அளவு
எப்ஜேபொதுஜேம ஒரு மொறிலிTொகும்.
376. ஒரு இTந்திரத்தின் பொகத்தில் ஏற்படும் ஜேகொளொறும், உங்களுக்கு ஏற்படும் அனுபவமும் ஜேநர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
377. ஒரு ப.ஜேகொட்டிடைT நதிடைTக் க.க்கும் வடைர டைவTக் கூ.ொது.
378. இTந்திரங்கள் என்றொல் ஜேவடைல தeய்T ஜேவண்டும். மனிதர்கள் என்றொல் சிந்தடைன தeய்T
ஜேவண்டும். இரண்டுஜேம ந.ப்பதில்டைல.
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379. மூடைளகளின் கணிதம்: 1+1 = 1.5, 2+2 = 0.5, 4+4 = 0.25 கூட்.ம் கூ.க் கூ. மூடைளயின் சிந்தடைன அளவு
குடைறந்து தகொண்ஜே. தeல்லும்.
380. ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்து முடிக்க இடைத வி. சுலபமொன வழி இருந்ஜேத தீரும்.
381. ஒரு நொட்டின் அதிகொரத்துவமும், eொக்கடை.யும் ஒன்று தொன். கழிeடை.கள் மட்டுஜேம ஜேமஜேல வர
முடியும்.
382. ஒரு நிறுவனத்தின் முன்னடைறயின் த>ொலிப்பும், அதன் தவற்றியும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
383. ஒரு நொட்டில் இருக்கும் தகொடுடைமகளின் தமொத்த அளவு ஒரு மொறிலிTொகும். எனஜேவ ஒருபுறம்
ஏழ்டைமயும், ஜேவடைலயில்லொத் திண்.ொட்.மும் ஒழிந்தொல் இன்தனொருபுறம் தகொள்டைளயும் சுகொதொரக்
ஜேகடும், சுற்றுச் சூ•ல் பொதிப்பும் ஏற்படும்.
384. அடுத்தவரின் தeலவு எப்ஜேபொதும் ஊதொரித்தனமொகவும் ஜேதடைவயில்லொததொகவும் இருக்கும்.
385. குறுக்கு வழி என்பது இரண்டு இ.ங்களுக்கிடை.ஜேTயுள்ள அதிகபட்e தூரத்திடைனக் குறிக்கும்.
386. எப்படிப்பொர்த்தொலும் கொகிதத்தின் உபஜேTொகம் குடைறTப் ஜேபொவதில்டைல. >னநொTகமொக இருந்தொல்
எந்த ஒரு படிவத்டைதயும் நொன்கு படிகள் எடுத்ஜேத தகொடுக்கஜேவண்டும். முதலொளித்துவமொக இருந்தொல்
எந்த ஒரு தபொருடைளயும் நொன்கு தொள்கள் தகொண்டு சுற்றிக் தகொடுக்க ஜேவண்டும்.
387. எந்த ஒரு மனிதனின் உரிடைமயும், உ.டைமயும் பொதுகொப்பொனதல்ல, பொரொளுமன்றம் ந.ப்பில்
இருக்கும் வடைர. எப்ஜேபொது ஜேவண்டுமொனொலும் eட்.ம் இTற்றி அடைதப் பறித்துக் தகொள்ளலொம்.
388. கடை.யிலிருந்து வொகனம் இருக்கும் தூரமும் உங்களி.ம் இருக்கும் தபொருட்களின் எடை.Tளவும்
எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
389. மொற்றம் என்பது ஒரு தடைலடைமக்குப் தபொதுவொனது. அதுஜேவ மற்றவர்கள் தeய்வதற்குள் தeய்து
விட்.ொல் தவற்றிTொகிறது.
390. ஐந்து மொதங்களில் மூன்று நல்ல கூட்.ங்கள் நடை.தபற்றொல் அடைவ அடைனத்தும் ஒஜேர நொளில்
அடைமTப் தபறும்.
391. வொகனத்திலிருந்து விழும் எந்த ஒரு தபொருளும் அதன் புவிநடுப் புள்ளியில் தொன் விழும்.
392. Tொர் ஒருவன் தவறு வரும் ஜேபொது சிரிக்கிறொஜேனொ அவன் அந்தத் தவடைற Tொர் மீது சுமத்தலொம் என்று
ததரிந்து தகொண்.ொன் என்று அர்த்தம்.
393. ஒரு ஜேவடைல ந.க்க ஜேவண்டுமொயின் அடைதச் தeய்பவடைரத் ஜேதடுங்கள். அடைதப்பற்றி எழுதுபவஜேரொ,
ஜேமற்பொர்டைவ பொர்ப்பவஜேரொ, முடைறப்படுத்துபவடைரஜேTொ பின்னர் பொர்த்துக் தகொள்ளலொம்.
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394. எந்த ஒரு அறிக்டைகயும் நொன்கு கொலங்கடைளக் தகொண்.தொக இருக்கும். 1. இறந்த கொலம் 2. நிகழ்
கொலம் 3. எதிர்கொலம் 4. இடைவTடைனத்துக்கும் ஜேமலொன ஊகம்.
395. எப்ஜேபொதும் ஜேமலொளர் தொன் முதலில் வர ஜேவண்டும்.
396. தமது பிரச்டைனகடைளத் தீர்க்க சிக்கனம்மொக இருப்பொர்கள். மற்றவர்கள் பிரச்டைனக்ஜேகொ தொரொளமொன
ஆஜேலொeடைன தeொல்வொர்கள்
397. ஒரு விஷTத்டைதக் கொலி தeய்T ஜேவண்டுமொனொல் அடைத நிர்வகிக்க ஒரு கமிட்டிடைT உருவொக்கினொல்
ஜேபொதும்.
398. நீங்கள் முன்ஜேப ஒரு வழியில் ஒரு விஷTத்டைதச் தeய்திருந்தொல் அது தவறொனதொகஜேவ
இருந்திருக்கும்.
399. ப = க / eொ. ஒரு நிர்வொகத்தில் ஒருவருக்கு இருக்கும் பதவியின் அளவு அவர் திறக்க ஜேவண்டிT
கதவுகடைளயும் அதற்கு அவர் டைவத்திருக்கும் eொவிகடைளயும் தபொருத்ததொகும். அதொவது கொவலொளியி.ம்
20 eொவிகள் இருக்கும், 20 கதவுகளுக்கு (ப = 1) . ஜேமலொளருக்கு 2 கதவுகள், 1 eொவி (ப = 2), முதலொளிக்ஜேகொ
eொவி ஜேதடைவயில்டைல (ப = ∞). ).
400. ஒரு கூட்.த்தின் பTனும் அதில் கலந்து தகொண்.வர்களின் எண்ணீக்டைகயும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT
இருக்கும்.
401. ஒரு தபொருளுக்குத் தரப்பட். உத்திரவொதம் அந்தப் தபொருளுக்கொன பணத்டைதச் தeலுத்திTவு.ன்
முடிவுறுகிறது.
402. எந்த ஒரு துணிடைTயும் eரிTொன அளவுக்கு தவட்டிTவு.ன் அது அளவில் சுருங்கிவிடும்.
403. நீங்கள் ஒரு தபொருளின் கொப்புரிடைமக்கு விண்ணப்பம் அனுப்புவதற்கு ஒரு வொரத்துக்கு முன்னஜேர
உங்களின் முகம் ததரிTொத இன்தனொரு நண்பரொல் அஜேத தபொருளுக்கு விண்ணப்பம்
அளிக்கப்பட்டிருக்கும்.
404. ஒரு இTந்திரத்டைத உருவொக்க n தபொருட்கள் ஜேதடைவப்படுமொயின் நம்மி.ம் n-1 தபொருட்கள் தொன்
இருக்கும்.
405. வொழ்க்டைக என்பது நீங்கள் திட்.ம் தீட்டிக் தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது உங்கடைளக் க.ந்து
தeல்வதொகும்.
406. பத்திரிடைகயில் கொணப்படும் அடைனத்தும் உண்டைமTொனடைவ தொன். நீங்கஜேள ஜேநரடிTொக பொர்த்த
விஷTங்கள் தவிர. (எவ்வளவு உண்டைம!)
407. ஒரு விஷTத்தின் கடினத் தன்டைமயும் அடைதப் பற்றிT விவொதத்தின் ஜேநரமும் எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT
இருக்கும்.
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408. எந்த ஒரு விஷTம் நிடைறT ஜேபருக்கு அதeௌகரிTத்டைதத் தருகிறஜேதொ அது ந.ந்ஜேத தீரும்.
409. Tொருஜேம தeய்Tொத ஒரு கொரிTத்டைத நீங்களொக எடுத்து தeய்தொல் அடைத வொழ்க்டைக முழுவதும்
நீங்கஜேள தeய்T ஜேவண்டியிருக்கும்.
410. ஏமொற்றம் என்பது மறக்க முடிTொத ஒன்று தொன். ஆனொல் நீங்கள் அடை.T விரும்பிTடைத
அடை.வதொல் ஏற்படும் கஷ்.ங்கடைள வி. அது தபரிதல்ல.
411. வரி தeலுத்துபவர் Tொதரனின், அரeொங்கத்துக்கு ஜேeடைவ தeய்வதற்கொக IAS படிக்கொதவர்!
412. சூ.ொன பொத்திரமும் தண்டைமTொன பொத்திரமும் பொர்க்க ஒன்று ஜேபொல தொன் இருக்கும்.
413. எதுவுஜேம இன்தனொன்டைறச் eொர்ந்ஜேத இருக்கிறது.
414. வரி என்பது வரி தeலுத்துபவரின் பTனுக்கொக வசூலிக்கப்படுவதல்ல.
415. ரூ.100/-ஐ 7% வட்டிக்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு வங்கியில் ஜேபொட்டு டைவத்ஜேதொஜேமTொனொல் அதன்
அளவு அப்ஜேபொது ரூ. 1 ஜேகொடிடைTயும் தொண்டி நிற்கும். ஆனொல் அதன் மதிப்ஜேபொ ரூ.100/-க்கும்
குடைறவொகஜேவ இருக்கும்.
416. உள்ளூர்கொரன் தொன் தொமதமொக வருவொன்.
417. ஒஜேர தவடைறத் திரும்ப திரும்ப தeய்தொல் அது eரிTொகி விடும்.
418. eத்தமொகப் ஜேபசுவது தவறு தeய்பவரின் ஜேக.Tம் ஆகும்.
419. எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்டைபயும் நல்லவடைன வி. தகட்.வஜேன அதிகம் உபஜேTொகிப்பொன்.
420. எந்தத் தீர்மொனம் ஒருமனதொக தீர்மொனிக்கப்படுகிறஜேதொ அது ஒரு மனதொல் தீர்மொனிக்கப்படுகிறது.
421. நடைகச்சுடைவ வரவடை•க்க பொர்க்க eகிக்கொதவரொக இருக்க ஜேவண்டும்.
422. ஓடு மீன் ஓ. உறு மீன் வரும் வடைர கொத்திருக்குமொம் தகொக்கு. அந்த eமTத்தில் தபரிய்ய்ய்T மீன்
வந்து தகொக்டைகஜேT இழுத்துக் தகொண்டு தeன்றுவிடுமொம்!
423. வீதியில் கி.க்கும் குப்டைபயின் அளவும், ஜேவடைலயில்லொதவர்களின் எண்ணிக்டைகயும்
ஜேநர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
424. ஜேமடைதகள் தeொல்வடைத எந்ஜேநரமும் ஜேகட்டுக்தகொள்ளுங்கள். அவர்கடைள எடைத எப்ஜேபொது
தeய்Tக்கூ.ொது என்று தeொல்கிறொர்கஜேளொ, அடைத அப்ஜேபொது தeய்யுங்கள். முன்ஜேனறிவி.லொம்.
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425. எந்த ஒரு தடைலமுடைற eரித்திரத்டைத மறக்கிறஜேதொ அவர்களுக்கு இறந்த கொலம் இருக்கொது.
எதிர்கொலமும்.
426. மனிதனின் முட்.ொள்தனத்டைதப் பற்றி மட்டும் குடைறத்து எடை. ஜேபொ.க்கூ.ொது.
427. ஒரு குடும்ப விவொதத்தில் நீங்கள் தeொல்வது எப்ஜேபொது eரி என்று ஜேதொன்றுகிறஜேதொ அப்ஜேபொஜேத
மன்னிப்பு ஜேகட்டுக் தகொள்ளஜேவண்டும்.
428. வரலொறு எப்ஜேபொதொவது பதிவு தeய்திருக்கிறதொ என்ன? தபரும்பொன்டைமயினர் எடுக்கும் முடிவு
eரிTொய் இருக்கும் என்று.
429. ரகசிTம் என்பது வதந்தியின் ஆரம்பம்.
430. சூழ்நிடைல அடைமயும் ஜேபொது தவறு தeய்து வி. ஜேவண்டும். மீண்டும் ஒரு முடைற eந்தர்ப்பம்
வொய்க்குமொ என்ன?
431. இTற்டைகயின் நிTதிகளில் இரக்கத்துக்கு இ.ஜேம கிடை.Tொது.
432. ஒரு கமிட்டி என்பது ஆறுக்கும் ஜேமற்பட். கொல்களுடை.T மூடைளஜேT இல்லொத ஒரு உயிரடைமப்பு
ஆகும்.
433. எந்த ஒரு நல்ல விஷTமும் தண்.டைனக்குத் தப்புவதில்டைல.
434. ஒரு முக்கொலியின் முக்கிTமொன கொல் உடை.ந்து ஜேபொன அந்த மூன்றொவது கொல் தொன்!
435. Tொர் தTங்குகிறொர்கஜேளொ அவர்கஜேள கடை.சி.
436. நீங்கள் டை.ட்.ொனிக்கில் தeல்வது என்றொகிவிட்.து. முதல் வகுப்பில் தeன்றொல் தொன் என்ன?
437. நிர்வொகத்திறன் என்பது அந்த நிர்வொகத்துக்குத் ஜேதடைவTொன அளடைவ வி. எப்ஜேபொதுஜேம
குடைறவொகஜேவ இருக்கும்.
438. பணம் eம்பொதிப்பதற்கொன சிறந்த வழி அடைத இ•க்கொமல் இருப்பதில் இருக்கிறது.
439. எந்த ஒரு நிர்வொகத்திலும் அதிகமொக ஜேமலொளர்கஜேள இருப்பொர்கள்.
440. கொதல் ஜேவதியிTல் eம்பந்தப்பட்.து. கலவிஜேTொ இTற்பிTல். கு•ந்டைத உயிரிTல்!!!
441. எந்த ஒரு பனிப்பொடைறயின் எட்டில் ஏழு பங்கும் கண்ணுக்குத் ததரிவதில்டைல.
442. ஒரு விஷTம் பற்றிT எந்த இரு மனிதர்களின் புரிதலும் eரி eமமொக இருப்பதில்டைல.

31

443. ஒரு திட்.த்திற்கு ஒதுக்கப்படும் பணத்தின் அளவுக்கு அதன் தeலவும் உTர்ந்து தகொண்ஜே. வரும்.
444. எந்த ஒரு கமிட்டியின் முடிவும் தeலடைவ அதிகரிப்பதொகஜேவ இருக்கும்.
445. ஒரு முட்.ொள் உTர்ந்த பதவியில் இருந்தொல் அதற்கு சிறந்த உதொரணம், ஒரு மடைலயின் ஜேமல்
ஒருவன் நிற்பதொகும். அவனுக்கும் அடைனத்தும் சிறிTதொகத் ததரியும். அவடைனப் பொர்ப்பவர்களுக்கும்
அவன் சிறிTதொகஜேவ ததரிவொன்!
446. எந்த ஒரு அரசிTல்வொதி ஒரு பிரச்டைனடைTத் தீர்ப்பதற்கு அதிகமொக தeலவு தeய்கிறொஜேரொ அவஜேர
ஜேதர்ந்ததடுக்கப்படுவொர். பிரச்டைன வருவடைத முன்கூட்டிஜேT அறிந்து அடைத வரும் முன் கடைளT
முற்படும் அரசிTல்வொதிஜேTொ சீக்கிரஜேம வீட்டுக்கு அனுப்பி டைவக்கப்படுவொர்.
447. ஆஜேலொeகர் என்பவர் உங்களி.ஜேம தகவல்கடைள வொங்கி உங்களுக்ஜேக திருப்பித் தருபவர் ஆவொர்!
448. 50 eதவீதத்திற்கும் ஜேமற்பட். மனிதர்கள் (ஆண்களொனொலும் தபண்களொனொலும்) சில அடி
தூரத்துக்குள் தங்கள் மொமிTொர் வந்தொஜேல தவறுக்க ஆரம்பித்து விடுவொர்கள்.
449. Tொரொல் முடியுஜேமொ அவர்கள் தeய்கிறொர்கள். Tொரொல் முடிTவில்டைலஜேTொ அவர்கள் கற்பிக்கிறொர்கள்.
Tொரொல் கற்பிக்க முடிவதில்டைலஜேTொ அவர்கள் நிர்வொகஸ்தர்கள் ஆகிறொர்கள்.
450. ஒரு விஷTத்டைதச் eரிTொன ஜேநரத்துக்குள் முடிப்பதற்கு ஜேநரமிருப்பதில்டைல. ஆனொல் அடைத மீண்டும்
தeய்வதற்கு மட்டும் ஜேநரமிருக்கும்.
451. குடைறஜேவ நிடைறவு.
452. எதுவுஜேம நிரந்தரமுமல்ல. எதுவுஜேம முடிவுமல்ல.
453. ஒரு கயிறுக்கு ஒரு முடைன இருந்தொல் கண்டிப்பொக இன்தனொரு முடைனயும் இருக்கும்!
454. நம்முடை.T சிந்தடைன அடைனத்துஜேம "If that guy has any way of making a mistake, he will." தரொம்ப கொலம் கழித்து தமல்ல இறக்க ஜேவண்டும். அஜேத
eமTம் இளடைமTொகவும் இருக்க ஜேவண்டும்"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்பதொகும். (கூழுக்கும் ஆடைe. மீடைeக்கும் ஆடைe!)
455. பணம் eொணத்டைதப் ஜேபொன்றது. அடைத கலந்து ததளித்துவிட்.ொல் நல்ல மருந்தொகும். ஆனொல் ஒஜேர
இ.த்தில் ஜேதக்கி டைவத்து விட்.ொல் இ.ஜேம நொeமொகி விடும்.
456. ஆரொய்ச்சி என்பது இதுவடைர Tொருஜேம படித்திரொத இரண்டு புத்தகங்கடைளப் படித்து Tொருஜேம
படிக்கவிரொத மூன்றொம் புத்தகத்டைத எழுதுவதொகும்!
457. புள்ளியிTல் என்பது ஒரு துல்லிTமொன அறிவிTலொகும். அது தeொல்வது எல்லொம் பொதி
உண்டைமகடைள மட்டுஜேம.
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458. வளர்ந்து தகொண்டிருக்கும் நொட்டில் தண்ணீர் அருந்தொஜேத.(நீர் தகட்டிருக்கும்.) வளர்ந்து விட்.
நொட்டில் சுவொeம் தeய்Tொஜேத. (கொற்ஜேற தகட்டிருக்கும்.)
459. ஒவ்தவொரு பிரச்டைனக்கும் ஒரு அருடைமTொன தீர்வு ஒன்று உண்டு. பிரச்டைனஜேT அடைதக்
கண்டுபிடிப்பது தொன்! (இது எப்படி?)
460. ஒன்று சிகரத்தில் இருக்கஜேவண்டும். அல்லது அதல பொதொளத்தில் இருக்க ஜேவண்டும். பொதியில்
இருந்தொல் கஷ்.ம் தொன் எப்ஜேபொதும்.
461. தடைலக்கு ஜேமல் இருக்கும் பறடைவடைT வி. டைகயில் இருக்கும் பறடைவஜேT பொதுகொப்பொனது!
462. ஒரு தவறின் தன்டைமயும் அடைத மடைறக்க அதிகொரிகள் எடுத்துக் தகொள்ளும் முTற்சியும் ஜேநர்
விகிதத்திஜேலஜேT அடைமயும்.
463. 90 eதவீத ஜேவடைல 90 eதவீத ஜேநரத்டைத எடுத்துக் தகொள்ளும். மீதி இருக்கும் 10 eதவீத ஜேவடைல
இன்னும் 90 eதவீத ஜேநரத்டைத எடுத்துக் தகொள்ளும்.
464. இரண்டு தவறுகள் ஜேeர்ந்து தeய்தும் ஒரு eரிTொனது ந.க்கவில்டைலதTன்றொல் மூன்றொவடைதயும்
முTற்சி தeய்து பொருங்கள்!
465. வழுக்டைக விழுந்து விட்.ொல் உங்களொல் அதமரிக்க >னொதிபதி ஆக முடிTொது!
466. (ரூ.357.73 விதி) தணிக்டைகTொளர்கள் ஐந்தொல் வகுபடும் தeலவுகடைள நம்புவதில்டைல.
467. eரிTொன கொரணங்களுக்கொக இதுவடைர ஒரு கொரிTமும் தeய்Tப்பட்.ஜேத இல்டைல.
468. உTர்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒருவர் கமிட்டி கூட்.ங்களில் கலந்து தகொள்வடைதயும் டைகதTழுத்து
இடுவடைதயுஜேம தபரிT ஜேவடைலTொக நிடைனப்பொர்.
469. ஜேநற்டைறT ஜேதடைவடைT நொடைள மதிTத்துக்குள்ளொவது வொங்கிவி. ஜேவண்டும்!
470. அடைனத்துஜேம உடை.Tக் கூடிTது தொன்.
471. ஒருவர் தொன் இதுவடைர ஜேபசிTடைத சுருக்கமொக உடைரக்கப்ஜேபொவதொக தeொன்னொல், அவர் இதுவடைர
எடுத்துக் தகொண்.டைத வி. அதிக ஜேநரம் எடுத்துக் தகொள்ளப்ஜேபொகிறொர் என்று அர்த்தமொகும்.
472. அடைனத்துஜேம மொறொத பட்eத்தில், அடைனத்துஜேம மொறுஜேம!
473. எது நல்லஜேதொ அது eட்.த்துக்குப் புறம்பொனதொகவும் வருத்தமளிப்பதொகவுஜேம இருக்கும்.
474. நீங்கள் விரும்பிTடைத அடை.ந்தும், வeதிTொக வொழ்ந்தும் தகொண்டிருந்தொல் எதற்கு பணக்கொரனொக
ஜேவண்டும்?
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475. (20/80 விதி) உங்களின் 20 eதவீத வொடிக்டைகTொளஜேர 80 eதவீத விற்படைனக்கு வழி வகுப்பொர். 20 eதவீத
தபொருட்கஜேள 80 eதவீத விடைல இருக்கும்.
476. ஒத்தி டைவப்பு தீர்மொனம் மட்டும் உ.ஜேன நிடைறஜேவறிவிடும்.
477. ஒரு விஷTம் அதிக முடைற ந.ந்து உங்கடைள எரிச்eலடை.Tச் தeய்யுமொனொல் அது மீண்டும்
நடை.தபறும்.
478. ஒரு ஜேமலொளர் தமக்குக் கீழ் ஆட்கடைளக் கூட்டுவதற்கு விரும்புவொஜேரதTொழிT தனக்கு eமமொகஜேவொ
ஜேமலொகஜேவொ Tொருஜேம வருவடைத விரும்பமொட்.ொர்.
479. ஒரு ஜேமலொளர் இன்தனொரு ஜேமலொளருக்கு ஜேவடைலடைT உருவொக்குவதிஜேலஜேT தபொழுடைதப்
ஜேபொக்குவொர்.
480. ஒரு முக்கிTமொன முடிவு எடுப்படைத நிறுத்த வழி ஒன்று இருக்குமொனொல் அடைத அதிகொரிகள்
எப்படிTொவது கண்.றிந்து விடுவொர்கள்.
481. தகொடுக்கமொட்ஜே.ன் என்று தeொல்வடைத வி. தொமதப்படுத்துதல் தபரிT விஷமொகும்.
482. ஒரு ததொடைலஜேபசியில் நீங்கள் ஜேபe எடுத்துக் தகொள்ளும் ஜேநரமும் அந்தப் ஜேபச்சில் இருக்கும்
உருப்படிTொன விஷTங்களும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
483. எந்த ஒரு நிறுவனம் 1000 ஜேபருக்கு ஜேமல் ஜேவடைலTளிக்கிறஜேதொ அது புற உலகத்து.ன் ததொ.ர்ஜேப
இல்லொத வடைகயில் அடைனத்து விஷTங்கடைளயும் உள்ள.க்கியிருக்கஜேவண்டும்.
484. நீங்கள் ஒரு கண்ணொடி ஜேகொப்டைபடைTத் தவற விட்டு உடை.த்திருந்தீர்களொனொல் அது உங்களி.ம்
இருப்பதிஜேலஜேT கீறஜேல இல்லொததொக இருந்திருக்கும்.
485. ஜேவடைல என்பது பகல் ஜேநர ததொடைலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகடைள வி. சுவொரசிTம் மிக்கதொகஜேவ
இருக்கும்.
486. eொரொTம் குடிப்பவர்களுக்கு எப்ஜேபொதுஜேம இன்னும் தகொஞ்eம் குடித்தொலும் நிதொனமொக இருக்க
முடிவதொகஜேவ ஜேதொன்றும்.
487. உங்கள் ஜேeொதடைன தவற்றி தபறுகிறதொ? நன்றொகப் பொருங்கள் - தவறொன அளவுஜேகொடைல
உபஜேTொகித்து இருப்பீர்கள்.
488. இன்டைறக்கு உள்ள ஒரு நல்ல திட்.ம் நொடைளக்கு கிடை.க்கப்ஜேபொகும் கச்சிதமொன திட்.த்டைத வி.
ஜேமலொனதொகும்.
489. ஒரு தவற்றி கிடை.ப்பதும் அதற்கு என்று எடுக்கப்படும் முTற்சியின் அளவும் எப்ஜேபொதும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
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490. ஒருவர் ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்T தeய்T அடைதச் தeய்யும் தகுதிடைT இ•க்கிறொர்.
491. நீங்கள் தடைரயிலிருக்கும் ஜேபொது அடைத வி.க் கீஜே• வி• இTலொது.
492. இருவர் ஜேeர்ந்து ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்திருந்தொல் அதில் இருக்கும் தவறுகளுக்கு Tொருஜேம
தபொறுப்பொக மொட்.ொர்கள்.
493. நீங்கள் எந்த விதமொன தவறொன தகவலும் கணிணியில் பதிவு தeய்துவி.ொத படி உள்ளீடுகளில்
கட்டுப்பொடை.க் தகொண்டுவந்தொலும் அடைத எல்லொவற்டைறயும் மீறி ஒரு புத்திeொலி அதிலும் தவறொன
தகவடைல உள்ளீடு தeய்து விடுவொன்.
494. உங்களொல் பலடைரச் சில கொலமும் சிலடைரப் பல கொலமும் ஏமொற்ற முடியும். ஆனொல் உங்கள் தொடைT
மட்டும் ஏமொற்றஜேவ முடிTொது.
495. வeதிஜேT இல்லொதவர்கள் வொங்கிT க.டைனக் கஷ்.ப்பட்டு அடை.ப்பொர்கள். வeதியுள்ளவர்கஜேளொ ....
ஏப்பமிடுவொர்கள்.
496. தகுதியில் தொன் தகுதியின்டைமயின் விடைத இருக்கிறது.
497. அதிகப்படிTொன தகுதி தகுதியின்டைமடைT வி. ஜேமொeமொனது.
498. ஜேதடைவடைTத் ஜேதடைவ என ஒத்துக் தகொள்ள அதிக ஜேநரம் எடுத்துக் தகொள்ளுங்கள். ஜேதடைவஜேT
மடைறந்துவிடும்.
499. பணத்தின் அளவு தபருகப் தபருக அதன் மதிப்பு குடைறயும்.
500. ஒரு திட்.த்தின் படிகள் - (1) மகிழ்ச்சி (2) கற்படைன (3) கு•ப்பம் (4) தவறு தeய்தவடைரத் ஜேதடுதல் (5)
தவஜேற தeய்Tொதவடைரத் தண்டித்தல் (6) eம்பந்தஜேம இல்லொதவருக்குப் பரிசு வ•ங்குதல்.
501. உங்களுக்கு எந்த பல்பு எட்.ொத இ.த்தில் இருக்கிறஜேதொ அது தொன் முதலில் பழுதொகும்.
502. இரண்டு தகுதியில்லொதவர்கடைளப் பணிக்கமர்த்துவதொல் தகுதிTொனவர்களொகி வி. மொட்.ொர்கள்.
503. இரண்டு தகுதிTொனவர்கடைளப் பணிக்கமர்த்தினொல் இருவரும் தகுதியில்லொதவர்களொகி
விடுவொர்கள்.
504. ஒரு படை•T கட்டி.த்டைதத் திருத்திTமக்க அடைதப் புதிதொகக் கட். ஆகும் தeலடைவப் ஜேபொல் இரு
ம.ங்கும், கொலத்டைதப் ஜேபொல் மூன்று ம.ங்கும் ஆகும்.
505. திருத்திTடைமக்கும் கட்டி.த்தில் இருந்து மறு உபஜேTொகம் தeய்து தகொள்ளலொம் என நீங்கள் எந்த
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விடைலயுTர்ந்த தபொருடைள நிடைனத்து வொங்கொமல் இருந்தீர்கஜேளொ அது ஏற்கனஜேவ தகட்டுப்
ஜேபொயிருக்கும்.
506. கட்.டைமப்பில் முக்கிTமொன கட்.த்டைதத் தொண்டிTவு.ன் அடைத மொற்றலொம் என்ற ஜேTொeடைனஜேT
வரும்.
507. உற்பத்திTொளரின் உத்திரவொதத்டைத 0.5 ஆல் தபருக்கினொல் அந்தப் தபொருளின் உண்டைமTொன
தeTல்பொட்டின் அளவு ததரிTவரும்.
508. பயிற்சியின் ஜேபொது கனகச்சிதமொக தeTல்படும் ஒருவடைரக் களத்தில் இறக்கினொல் தொன் ததரியும்
ஜேவடிக்டைக!
509. Tொரி.ம் ஒரு அடை•ப்புக்கு (கொல்) மட்டும் பணமிருக்கிறஜேதொ அவருக்கு தொன் தவறொன அடை•ப்பொக
(ரொங் கொல்) தeல்லும்.
510. நீங்கள் ஜேவகமொகச் தeல்கின்றீர்கள் என்றொல் ஜேமலிருந்து கீ•ொக இறங்குகிறீர்கள் என்று தொஜேன
அர்த்தம்?
511. புடைக பிடிக்கும் கு•ல் ஜேமடைதகளுக்கு ஜேTொசிக்கும் கொலத்டைதயும், முட்.ொள்களுக்கு ஏஜேதொ குச்சிடைT
டைவத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
512. ஒரு இரயில் தொமதமொகச் தeல்லும் ஜேநரமும் ஜேநரத்துக்குச் தeல்ல ஜேவண்டிT ஆட்களின்
எண்ணிக்டைகயும் ஜேநர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
513. கருத்துக் கணிப்பு உங்களுக்கு eொதகமொக வந்தொல் அடைதக் டைகயில் எடுத்துக் தகொண்டு புகழுங்கள்.
514. கருத்துக் கணிப்பு உங்களுக்கு அடிஜேTொடு eொதகமொக வரவில்டைலதTனில் (1) அடைதப் புறந்
தள்ளுங்கள் (2) மக்களின் அடிக்கடி மனம் மொறும் தன்டைமயின் க.ந்தகொல வரலொற்டைற அவிழ்த்து
விடுங்கள்.
515. கருத்துக் கணிப்பு உங்களுக்கு சிறிது ஏமொற்றம் மட்டுஜேம அளித்தொல் மக்களின் பரிதொப ஓட்டை.ப்
தபற ஏஜேதனும் வழி இருக்கிறதொ எனப் பொருங்கள்.
516. கருத்துக் கணிப்பு உங்களுக்கு அஜேமொக ஆதரடைவத் தருமொயின் உங்கள் கட்சிக்கொரர்களி.ம் இல்லொத
ஒற்றுடைமடைT இருப்பதொக மக்க்ள் நிடைனப்படைத நிடைனத்துப் தபருடைம தகொள்ளுங்கள்.
517. எந்த ஒரு தபொருடைளயும் முழுடைமTொக உபஜேTொகித்தொல் அது உடை.ந்து விடும்.
518. எந்த ஒரு தபொருடைளயும் முழுடைமTொக உபஜேTொகிக்கவில்டைலதTனில் அது பழுதுபடும்.
519. Tொரி.மும் நீங்கள் எடைதச் தeய்Tப்ஜேபொவதில்டைல என்படைத மட்டும் தeொல்லிவி.ொதீர்கள்.
520. உலகத்திஜேலஜேT மக்கடைள ஈர்க்கும் eக்தியுடை.T இரண்.ொவது வeனம், "If that guy has any way of making a mistake, he will." இடைதப் பொருங்கள்!"If that guy has any way of making a mistake, he will." .
முதலொவது, "If that guy has any way of making a mistake, he will." அ.! இடைதப் பொருங்கள்!"If that guy has any way of making a mistake, he will." .
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521. மின் விசிறியில் படும் எதுவும் eரி eமமொக விநிஜேTொகிக்கப்படுவதில்டைல.
522. ஒரு ப•தமொழிTொனது எடைதச் தeொல்கிறஜேதொ அடைத அப்படிஜேT மொற்றிச் தeொல்லும் ப•தமொழியும்
இருக்கத் தொன் தeய்யும்.
523. ஒரு கூட்.த்தில் அறிவொளிகள் சீக்கிரம் தமது ஜேபச்டைe முடித்துக் தகொள்வொர்கள்.
524. எது eரிTொக ஆரம்பிக்கப்படுகிறஜேதொ அது தவறொக முடியும். எது தவறொக ஆரம்பிக்கப்படுகிறஜேதொ
அது ஜேமொeமொக முடியும்.
525. உங்களுக்கு ஒரு விஷTம் சுகமளிப்பதொகத் ததரிந்தொல் அடைதச் தeய்து மொட்டிக் தகொள்ளொதீர்கள்!
(LIVE ஐ மொற்றிப் ஜேபொட்.ொல் EVIL!)
526. ததொழில்நுட்பம் என்பது இருவரொல் மட்டுஜேம கட்டுக்குள் டைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. (1) நிர்வொகம்
தeய்பவர் - புரிந்து தகொள்ளொதவர் (2) புரிந்து தகொண்.வர் - நிர்வொகம் தeய்Tத் ததரிTொதவர்.
527. ஒரு கட்சிக்கொரர் ஜேதர்தல் ஜேநரத்தில் இழுத்துப் ஜேபொட்டுக் தகொண்டு பொர்க்கும் ஜேவடைலக்கும், அந்த
தவற்றிTொல் அவருக்குக் கிடை.க்கும் தனிப்பட். வருமொனமும் ஜேநர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
528. அடுத்தவருக்கு நீங்கள் அவeரமொக இருப்பதொகத் ததரிந்தொல் அந்த ஜேவடைல ந.க்கொது.
529. சும்மொ இருக்கும் ஒரு விஷTத்டைதத் ஜேதடைவயில்லொமல் சீண்.ொதீர்கள்.
530. கண்டிப்பொக ஒரு முடிடைவ எடுத்தொக ஜேவண்டியிருந்தொல் அடைதத் தள்ளிப் ஜேபொடுங்கள்.
531. இன்தனொருவடைர உங்களொல் நிTமிக்க முடிந்தொல் முடிதவடுக்கும் தபொறுப்டைப அவரி.ம்
விடுங்கள்.
532. ஒரு கமிட்டிடைT நிTமிக்க முடிந்தொல் முடிதவடுப்படைத அதனி.ம் விட்டு விடுங்கள்.
533. தeய்திTொளர்களி.ம் ஜேபசுடைகயில் கீழ்க்கண். மூன்றில் ஏஜேதனும் ஒன்டைறத் ஜேதர்ந்ததடுத்துப்
ஜேபசுங்கள்
(1) எனக்குத் ததரியும். அடைதச் தeொல்லப் ஜேபொகிஜேறன்.
(2) எனக்குத் ததரியும், ஆனொல் தeொல்ல மொட்ஜே.ன்.
(3) எனக்குத் ததரிTொது.
534. முன்ஜேனற்றம் கீழிருந்து தொன் வரும்.
535. நீங்கள் ததொடைலக்கொட்சித் ததொ.டைர ஒரு நொள் பொர்த்திருந்து மீண்டும் மற்தறொரு நொள் அடைதப்
பொர்க்கும் eந்தர்ப்பம் வொய்த்தொல் அது மறு ஒளிபரப்பொகஜேவ இருக்கும்.
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536. ஒரு இ.த்தில் உங்கள் அருகில் உட்கொர்ந்து ஒருவர் ஜேபசும் eத்தமும் அந்தப் ஜேபச்சில் இருக்கும் நல்ல
விஷTங்களும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
537. மடைறக்கப்படும் தவறுகள் எப்ஜேபொதும் மடைறக்கப்பட்ஜே. இருப்பதில்டைல.
538. உங்களி.ம் ஒரு தபொருள் தவகு நொட்கள் இருந்தொல் அது தூக்கி எறிTப்ப. ஜேவண்டிTதொகஜேவ
இருக்கும்.
539. அப்படி நீங்கள் தூக்கி எறிந்த ஜேநரத்தில் இருந்து அதன் ஜேதடைவ ஆரம்பிக்கும்!
540. 'ஜேபொதும்' எப்ஜேபொதுஜேம ஜேபொதுமில்டைல.
541. பிறந்த நொள் வி•ொக்கள் தபரும்பொலும் கண்ணீரிஜேலஜேT முடிவுறும்.
542. நீங்கள் அTர்ந்து ஜேபொய் எப்ஜேபொது வீட்டுக்குப் ஜேபொனொலும் அங்கு ஐந்து நிமி.த்திற்கு முன்பு தொன்
கு•ந்டைதகளுக்குள் eண்டை. ஜேபொட்டுக் தகொண்டு அழுது தகொண்டிருப்பொர்கள்.
543. ஒரு நிர்வொகத்தில் ஜேமலொளர் பணிTொளடைரக் கட்டுப்படுத்துவடைத வி. பணிTொளர் ஜேமலொளடைரக்
கட்டுப்படுத்துவஜேத அதிகம் நடை.தபறும்.
544. ஒரு ஆஜேலொeகரி.ம் ஜேபொய் ஜேநரம் என்ன என்று நீங்கள் ஜேகட்.ொல் உங்கள் கடிகொரத்டைதப் பொர்த்ஜேத
பதில் தeொல்வொர்!
545. ததொடைலந்த தபொருடைளக் கண்டுபிடிக்க எளிதொன வழி அதற்கு மொற்டைற வொங்குவதொகும்.
546. மிக விடைல உTர்ந்த உடை.Tக் கூடிT தபொருள் மட்டுஜேம உங்கள் டைககளில் இருந்து தவறி விழும்.
547. தeருப்பில்லொத கொல்களுக்கு ஊசிTொக இருக்கும் இரும்புப் தபொருட்கடைள ஈர்க்கும் கொந்தத் தன்டைம
உண்டு. அதுவும் துருப்பிடித்திருக்க ஜேவண்டும். இருட்.ொகவும் இருக்க ஜேவண்டும்.
548. அவeரகதியில் எடுக்கஜேவண்டியிருக்கும் முடிவுக்கொக சில தீர்வுகடைள முன்டைவத்தொல்
தபரும்பொலொன மக்கள் ஜேமொeமொனடைதஜேT ஜேதர்ந்ததடுப்பர். உதொரணம் - ஜேதர்தல்.
549. மக்களில் நொன்கு வடைக உண்டு (1) ஜேபeொதவர்கள், தeய்Tொதவர்கள் (2) ஜேபeொதவர்கள் தeய்பவர்கள்
(3) தeய்பவர்கள் (4) தeய்வடைதப் பற்றி ஜேபசுபவர்கள்.
550. உங்களின் யூகங்கள் வரிடைeTொக மூன்று முடைற நடை.தபற்றுவிட்.ொல் நீங்களும் ஜேமடைத தொன்.
551. திடைe கொட்டியில் 32 அளடைவகள் இருப்பதும் உண்டைம தொன். இது 32 ஜேகொணங்கள் இருப்படைத உறுதி
தeய்தொலும், ஒரு கரண்டிடைT டைவத்து தக்கொளிடைTஜேTொ, திரொட்டைeடைTஜேTொ அழுத்தினொல் eொறு உங்கள்
கண்களில் தொன் eரிTொக பீச்சிTடிக்கும்.
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552. ஜேeொம்ஜேபறித்தனம் தொன் 10 ல் 9 கண்டுபிடிப்புகளின் கொரண கர்த்தொவொகும்.
553. மீதி இருக்கும் அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் ஜேeொம்ஜேபறித்தனமொக இருக்கும் ஜேபொது கண்டுபிடித்ததொக
இருக்கும்.
554. ததொடைலக்கொட்சியில் எந்தக் கொட்சிடைT மிகவும் ஜேநர்த்திTொக வடிவடைமத்து உருகி உருகி இTக்குநர்
எடுத்துள்ளொஜேரொ அப்ஜேபொது தொன் அடைனவரும் ஏதொவது தகொறித்துக் தகொண்ஜே. அந்த நிகழ்ச்சிடைT
பொர்த்துக் தகொண்டிருப்பொர்கள்.
555. சிறுவர்களுக்கொன நிகழ்ச்சிகடைள வஜேTொதிகர்கள் தொன் விரும்பிப் பொர்ப்பொர்கள்.
556. வஜேTொதிகர்களின் நிகழ்ச்சிகடைள சிறுவர்களுக்குத் ததரிTொமல் வஜேTொதிகர்களும்,
வஜேTொதிகர்களுக்குத் ததரிTொமல் சிறுவர்களும் விரும்பிப் பொர்ப்பொர்கள்.
557. எந்த ஒரு விeTம் தவறொக ந.ந்து தகொண்டிருந்தொலும் நொம் பொர்க்கும் ஜேபொது eரிTொகஜேவ நமக்குத்
ஜேதொன்றும்.
558. ஒரு கடிகொரம் மட்டும் டைவத்திருக்கும் மனிதன் eரிTொன ஜேநரத்டைத அறிந்து தகொள்வொன்.
559. ஒரு ஜேதர்வுத் தொடைளத் திருத்தும் ஆசிரிTருக்கு முதலில் திருத்தப்பட். தொடைளஜேT அடைனவரும்
பொர்த்து எழுதிTது ஜேபொலஜேவ தொன் ஜேதொன்றும்.
560. தரத்தில் உTர்ந்த ஒரு தபொருடைளத் தTொரிக்க உங்களுக்கு முதலில் தரமற்ற தபொருடைளத் தTொரித்தல்
எப்படி என்பது ததரிந்திருக்க ஜேவண்டும்.
561. எந்தப் பிரச்டைனக்கும் கொரணகர்த்தொஜேவ அதன் தீர்வு தொன்.
562. ஒரு அரசிTல்வொதியின் வளர்ச்சியும் அவர் தனது தகொள்டைகயில் டைவத்திருக்கும் பிடிப்பும்
எப்ஜேபொதும் எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
563. ஒரு திடைரப்ப.த்திற்குத் தரப்படும் விளம்பரமும் அத்திடைரப்ப.த்தின் தரமும் எப்தபொதும்
எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
564. முக்கிTமொன ஜேகொப்டைப ஜேeமித்துக் தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது தொன் உங்கள் மடிக்கணிணியின்
மின்கலன் தன் ஜேeமிப்டைப இ•ந்திருக்கும்.
565. நீங்கள் எதில் மக்கு என்படைதத் ததரிந்து டைவத்திருப்பது பொதி புத்திeொலித்தனமொகும்.
566. சிறிதளவு முட்.ொள்தனஜேம ஜேபொதுமொனது. கடை.சி வடைர முட்.ொளொக இருப்பதற்கு.
567. eர்வ உண்டைம என்று எதுவுஜேம கிடை.Tொது - இதுஜேவ eர்வ உண்டைம.
568. இTற்டைக விதிகடைள நொம் அறிந்து தகொண்டு விட்.தொல் நொம் அதற்கு அடிடைம அல்ல என்றொகிவி.
முடிTொது.
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569. ஜேeர்த்து ஒட்டி டைவத்த எதுவுஜேம எப்ஜேபொதொவது பிரிந்து வி•த் தொன் தeய்யும்.
570. உங்கள் எதிரிகள் நீங்கள் என்ன தeய்Tக் கூ.ொது என்று நிடைனக்கிறொர்கஜேளொ அடைத மட்டும் தeய்து
தகொண்ஜே. இருங்கள்.
571. எப்ஜேபொதுஜேம "If that guy has any way of making a mistake, he will." என்னி.ம் அந்தப் தபொருள் இல்டைல என்று கூறொதீர்கள்"If that guy has any way of making a mistake, he will." . "If that guy has any way of making a mistake, he will." ஜேநற்று தொன் விற்று
முடித்ஜேதன்"If that guy has any way of making a mistake, he will." , என்று கூறுங்கள்.
572. 10 வொர்த்டைதகள் இருந்தொல் ஜேபொதும் என்னும் இ.த்தில் ஒரு வொர்த்டைத கூ. இ.ொதீர்கள்.
573. ஒரு விஷTம் புரிந்து விட்.ொல் அது இன்னும் முழுடைமTொக உங்களுக்குப் புலப்ப.வில்டைல என்று
அர்த்தம்.
574. எடைதயும் நீங்கள் முதல் ஆளொகச் தeய்Tொதீர்கள்.
575. எது உங்களுக்கு மிகவும் அவeரமொகவும் அவசிTமொகவும் ஜேதடைவப்படுகிறஜேதொ அது
பற்றொக்குடைறTொகஜேவ இருக்கும்.
576. கொதல் தeொர்க்கம் ஜேபொன்றது தொன். ஆனொல் அது தரும் அவஸ்டைத நரகம் ஜேபொன்றதொக இருக்கும்.
577. ஒரு மனிதன் மிகவும் கஷ்.ப்பட்டு உடை•த்து ஒரு பிரச்டைனக்கு தீர்வு ஒன்டைறக் கண்டுபிடித்தொல்,
அந்தப் பிரச்டைனக்கு அடைத வி. எளிடைமTொன தீர்வு அவடைனத் தவிர அடைனவருக்கும் ததரிந்திருக்கும்.
578. துரதிருஷ்.ம் தனிTொக வருவதில்டைல.
579. ஒரு ஜேவடைலயின் கடினத் தன்டைமயும் அதற்குத் தரப்படும் கூலியும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
580. எந்த ஒரு ஆட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சியினர் இருப்பொர்கள்.
581. எந்த ஒரு ஜேதொல்வியின் அளவும், உங்களுக்கு தவற்றி எந்த அளவு அவசிTம் என்பதிலும், நீங்கள்
அதற்கொக எவ்வளவு உடை•த்துள்ளீர்கள் என்பதிலும் இருக்கிறது.
582. உங்கள் ஜேமடை>யிலிருந்து விழுந்து விட். ஒரு நுண்ணிT தபொருள் உங்களுக்கு டைகக்கு
கிடை.க்கொமலிருப்பது அதன் முக்கிTத்துவத்டைதயும், அதன் விடைலடைTயும் தபொருத்தது.
ஜேமலொளரொவதற்கு உண்.ொன 8 தகுதிகள்:

583. எப்ஜேபொதும் தம்டைம முக்கிTமொனவரொகக் கருதஜேவண்டும்.
584. முக்கிTமொன மனிதர்களு.ன் உங்கடைள அடிக்கடி கொண முடிT ஜேவண்டும்.
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585. அதிகொரத்து.ன் ஜேபe ஜேவண்டும். தகுந்த ஆதொரம் கொட்.ப்பட்.ொல் ப.த்டைதக் கீஜே• ஜேபொ.வும்
ததரிந்திருக்க ஜேவண்டும்.
586. விவொதத்தில் எப்ஜேபொதும் கலந்து தகொள்ளக் கூ.ொது. அவ்வொறு கலந்து தகொள்வதொயிருந்தொல்
eொவதொனமொக அமர்ந்து தகொண்டு அந்த விவொதத்துக்கு eம்பந்தமில்லொத ஒரு ஜேகள்விடைTக் ஜேகட்டு
டைவக்க ஜேவண்டும்.
587. உங்களுக்குக் கிஜே• உள்ளவர் உங்கடைள மொட்டும்படி ஒரு ஜேகள்விடைTக் ஜேகட்டு டைவத்தொல் அவடைர
ஒரு எறும்டைபப் பொர்ப்பது ஜேபொல் பொர்க்க ஜேவண்டும். அவர் தமது தடைலடைTத் தொழ்த்தும் ஜேபொது அவர்
ஜேகட். ஜேகள்விடைT அப்படிஜேT தeொற்கடைள மட்டும் மொற்றி ஜேகள்வி ஜேகட்கத் ததரிந்திருக்க ஜேவண்டும்.
588. அலுவலகத்டைத விட்டு தவளிஜேT தeல்டைகயில் புTல் ஜேபொல தeல்ல ஜேவண்டும். அப்ஜேபொது தொன்
Tொருக்கும் எந்தக் ஜேகள்வியும் உங்கடைளக் ஜேகட்க இTலொது.
589. உங்கள் அடைறக் கதவு எப்ஜேபொதும் பூட்.ப்பட்ஜே. இருக்க ஜேவண்டும்.
590. எந்த உத்தரவும் வொய் தமொழிTொய் இருக்க ஜேவண்டுஜேம ஒழிT தவறியும் டைகப்ப. எழுதி
வி.ொதீர்கள்.
591. அரeொங்கத்தின் அடைனத்து புள்ளியிTல் விபரங்களும் பொமரர்களி.மிருந்து தபறப்பட்.து.
592. நீங்கள் ஜேபொக ஜேவண்டிT ஊர் எப்ஜேபொதுஜேம தூரத்தில் தொன் இருக்கும்.
593. உங்கள் கொர் eொவிடைT உள்ஜேள டைவத்து தவறுதலொக பூட்டிT பிறகு தொன் மொற்று eொவி டைவத்திருக்கும்
வீட்டின் eொவியும் கொருக்குள்ஜேளஜேT இருப்பது ததரிT வரும்.
594. மரணம் தொன் இறுதிTொனது. இறுதி எப்ஜேபொதுஜேம ஜேநர்த்திTொனது. எதற்குஜேம இறுதி என்பஜேத
கிடை.Tொது. எதுவுஜேம ஜேநர்த்திTொனது கிடை.Tொது.
595. அனுமதி வொங்குவடைத வி. மன்னிப்பு வொங்குவது எளிது.
596. எது எளிதொக ததரிகிறஜேதொ அது கடினமொனதொகும். எது கடினமொக ததரிகிறஜேதொ அடைதச் தeய்Tஜேவ
முடிTொது.
597. மூ.நம்பிக்டைக தகொள்வது துரதிருஷ்.ம் உடை.Tது.
598. பணம் இருக்கும் இ.த்துக்கு தeல்லுங்கள்.
599. Tொர் அதிக இடைரச்eலு.ன் கத்துகிறொர்கஜேளொ அவர்களுக்கு தொன் பதவி தeொந்தம்.
600. உள்ஜேள நுடை•யும் முன் எவ்வளவு தeலவொகும் என்படைத அறிந்து தகொள்ளுங்கள்.
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601. ஒரு கல்வி நிடைலTத்தின் தரத்திற்கும் அங்கு வசூலிக்கப்படும் கட்.ணத்துக்கும் ஜேநரடித் ததொ.ர்ஜேப
கிடை.Tொது.
602. நீங்கள் த>யிப்பதற்கொன தகவு 1 ஆக இல்டைலதTன்றொல் அது நிச்eTம் 0 க்கு அருகிஜேலஜேT
இருக்கும்.
603. நீங்கள் ஒரு விeTத்டைதத் தவறு என்று நிடைனத்தொல் அது தவறொகஜேவ இருக்கும்.
604. நீங்கள் ஒரு விeTத்டைதத் தவறு என்று நிடைனத்தொல் நீங்கள் eரிTொகத் தொன் நிடைனத்திருக்கிறீர்கள்!
605. உங்கடைள ஜேநொக்கி ஒருவர் உங்களுக்கு நல்லது தeய்வதற்கொக வருகிஜேறன் என்று வந்தொல் உயிருக்குப்
பTந்து ஓடுவது ஜேபொல் ஓடுங்கள்.
606. முட்.ொள்கள் eட்.ம் ஜேபொடுகிறொர்கள். முட்.ொள்கள் மட்டும் தொஜேன கடை.ப் பிடிக்க ஜேவண்டும்.
607. சுT விமரிeனம் eரிTொகஜேவ இருக்கும். சுT பொரொட்டு தவறொகஜேவ இருக்கும்.
608. Tொதரொருவர் ஓட்.லில் டிப்ஸ் அதிகம் எதிர்பொர்க்கிறொஜேரொ அந்த eர்வர் தொன் இருப்பதிஜேலஜேT
ஜேமொeமொக பரிமொறுவொர்.
609. மிகச் eரிTொக திட்.மி.ப்பட். ஒரு இTந்திரத்தில் குடைறந்த தகஜேவ உடை.T இரண்டு எதிர்பொரொத
நிகழ்ச்சிகள் எதிர்பொரொத ஜேநரத்தில் ஒஜேர eமTத்தில் நடை.தபற்று அந்த இTந்திரம் பழுது ஏற்ப.
வொய்ப்பொகிறது.
610. ஜேமலொளடைரப் தபொருத்தவடைர eொத்திTமில்லொதது என்று எதுவுஜேம கிடை.Tொது அவர் தeய்து
பொர்க்கும் வடைர.
611. eமTங்களில் ஜேமொeமொன முடிடைவ எடுப்படைத வி. சும்மொ இருப்பஜேத ஜேமல்.
612. eமTங்களில் சும்மொ இருப்படைத வி. ஜேமொeமொன முடிடைவ எடுப்பஜேத ஜேமல்.
613. ஜேபொர் ந.க்கும் eமTத்தில் ஒரு ஆயுதம் பTன்படும் அளவும், அந்த ஆயுதத்தொல் உங்களுக்கு
ஏற்படும் ஜேதடைவயும் எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும். (எ.கொ. கர்ணனின் டைகயில் நொகொஸ்திரம்)
614. தவற்றியின் தகவு நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் eொகக் கூ. தTொரொக இருக்கிறீர்கள் என்படைத டைவத்ஜேத
அடைமயும்.
615. ஒரு ஜேவடைலயில் தவறின் அளவு அடைதச் தeய்தவர்களின் எண்ணிக்டைகடைT அந்த
எண்ணிக்டைகTொஜேலஜேT தபருக்கி வரும் அளவுக்கு eமமொக இருக்கும்.
616. Tொர் அதி ஜேவகமொகச் தeல்கிறொர்கஜேளொ அவர்கள் தனிTொகஜேவ பTணிப்பொர்கள். அங்கு தeன்றொல்
அவர் தொன் முதல் ஆளொக இருப்பொர்.
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617. நீங்கள் தங்கியிருக்கும் விடுதி எவ்வளவு தபரிT விடுதிTொக இருந்தொலும் அதிகொடைல 4 மணிக்கு
கிளம்பும் வொகனங்கள் உங்கள் eொளரத்திற்கு அருகிஜேலஜேT நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்.
618. உங்களொல் அவர்கடைளத் திருப்திப்படுத்த முடிTவில்டைலTொ? அவர்களுக்குள் கு•ப்பத்டைத
உண்.ொக்கி விடுங்கள்.
619. ததொழில்கள் அடைனத்தும் தபொருளொதொர தவற்றி.த்டைத ஜேநொக்கிஜேT ஈர்க்கப் தபறும்.
620. அடைனவருக்கும் தபொதுவொனதொக தeொல்லப்படும் தீர்க்கதரிeனங்கள் அவ்வொறில்லொமல் மொறித் தொன்
நடை.தபறும்.
621. ஒரு கூட்.த்தில் உணவின் சுடைவயும், அக்கூட்.த்தில் ஜேபeப்பட். ஜேபச்சின் சுடைவயும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
622. ஒரு கூட்.த்தில் உணவின் சுடைவயும், அடைத ருசிக்கும் ஆட்களின் எண்ணிக்டைகயும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
623. நீங்கள் உங்கள் வொகனத்திடைனக் கழுவி முடித்தவு.ன் மடை• வந்து நன்றொகக் கழுவி விடும்.
624. அதற்கொக மடை• வரஜேவண்டி வொகனத்டைதக் கழுவினொல் அன்று மடை•ஜேT வரொது.
625. ஒரு விeTம் நடை.தபற்றொல் அது eொத்திTஜேம.
626. நீங்கள் நல்லது தeொன்னொல் ந.க்கவும் தeய்Tலொம், ந.க்கொமலும் ஜேபொகலொம். தகட்.து
தeொன்னொல் கண்டிப்பொக ந.ந்ஜேத தீரும்.
627. எந்த ஒரு நிர்வொகத்திலும் ஜேவடைல கீழ்மட்.த்டைத ஜேநொக்கிஜேT தeல்லும்.
628. நீங்கள் விரும்பும் எல்லொப் தபொருட்களும் உங்கள் வeம் ஏற்கனஜேவ இருந்தொல் வொழ்வில் எப்படி
சுவொரசிTம் இருக்கும்?
629. எந்த ஒரு மொதபரும் திட்.மும், திட்.த்துக்கு ஆகும் கொலத்திலும் பணத்திலும் இரண்டு ம.ங்கு
எடுப்பஜேதொடு நின்று வி.ொது. அதில் கிடை.க்கும் பலன் பொதி தொன் இருக்கும்.
630. ஒரு தபொருள் அடிக்கடி உடை.T ஜேவண்டுமொனொல் அது கிடை.க்கொத தபொருளொக இருக்கஜேவண்டும்.
631. தற்ஜேபொதுள்ள கொகிதமில்லொ அலுவலக யுகத்தில் அதிகம் eம்பொதிப்பவர்கள் கணிணிக்குரிT அச்சுத்
தொள்கள் விற்பவர்கஜேள.
632. ஒரு மனிதனுக்கு எது ஜேமொeஜேமொ அதுஜேவ மற்தறொருவனுக்கு அம்eம்.
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633. 12 ஜேகொமொளிகளுக்கு நடுவில் இருந்து நீங்கள் இரொமொTணம் வொசித்தொலும் தவளியிலிருந்து
பொர்ப்பவர்களுக்கு நீங்கள் 13 வது ஜேகொமொளி தொன்.
634. நல்ல மனிதர்களு.ன் ப•கினொல் அவர்கள் நல்ல ப•க்கங்கள் உங்களுக்கு வரும். ஆனொல்
பணக்கொரர்களு.ன் ப•கினொல் உங்கள் பணம் தொன் அவர்களுக்கு தeல்லும்.
635. நீங்கள் ஏற்கனஜேவ ஒரு துடைளக்குள் இருந்தொல், ஜேதொண்டுவதொல் ஒரு பTனும் ஏற்ப.ப்
ஜேபொவதில்டைல.
636. Tொடைனக்கு ஞொபக eக்தி அதிகம் தொன். ஆனொல் அப்படி எடைத அது ஞொபகம் டைவத்துக் தகொள்ளப்
ஜேபொகிறது?
637. அடைல வரும். அடைல ஜேபொகும். உங்களுக்கு அதனொல் என்ன கிடை.க்கிறது?
638. ஒரு ஊர்வலத்தில் ஜேமளம் இருக்கலொம் அல்லது குதிடைர இருக்கலொம். இரண்டும் இருக்கக் கூ.ொது.
639. ஒரு ஜேவடைலக்கு ஆகும் ஜேநரத்டைதக் கணிக்க கீழ்க்கண். சூத்திரத்டைதப் பTன்படுத்தலொம். ஜேவடைல
தeய்யும் ஜேநரம் X 2. வரும் விடை.க்கு உள்ள அளடைவயின் அடுத்த அதிக அளடைவ எடுத்துக் தகொள்ள
ஜேவண்டும். இதன் மூலம் 1 மணி ஜேநரத்தில் தeய்யும் ஜேவடைலடைT 2 நொட்களில் தeய்Tலொம் என்னும்
விடை. வரும்.
640. மக்கடைள ஒரு விeTத்டைத நம்ப டைவக்க ஜேவண்டுமொனொல் அடைத கிசுகிசுப்பொக தeொன்னொல் ஜேபொதும்.
641. ஒரு தகட். தeய்திடைT எவ்வளவுக்தகவ்வளவு சீக்கிரமொகவும் விளக்கமொகவும் தeொல்கிஜேறொஜேமொ
அவ்வளவு நல்லது.
642. இதTத்டைதத் தளரவி.ொதீர்கள். அடைத தவட்டுவதற்கு ஆட்கள் தTொரொக இருக்கிறொர்கள்.
643. முக்கிTமொன ஆரொய்ச்சி தeய்யும் ஆரொய்ச்சிTொளர்கள் மிகவும் கூர்டைமTொக ஆரொய்ச்சி தeய்வொர்கள்
தொங்கள் எடைத ஆரொய்ச்சி தeய்கிஜேறொம் என்பது கூ. ததரிTொத அளவுக்கு.
644. ஒரு தபரிT ஆரொய்ச்சிடைT நிர்வொகம் தeய்யும் ந.த்துநருக்கு அந்த ஆரொய்ச்சி பற்றிT சின்ன சின்ன
விஷTங்கள் ததரிந்திருக்கக் கூ.ொது.
645. அரeொங்கத்தின் வருமொனத்திற்ஜேகற்ப தeலவும் உTரும். அடைத வி.ச் சிறிது அதிகமொகவும்.
646. ஒரு அரeொங்கத்டைதப் பற்றி அறிT அதன் அரசிTல் eொeனத்டைதப் படித்தொல் ஆகொது. தடைலநகரத்தின்
ததொடைலஜேபசி எண்களின் பட்டிTலில் "If that guy has any way of making a mistake, he will." ஜேதசிT"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்று ஆரம்பிக்கும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்டைகடைTப்
பொர்த்தொல் ஜேபொதும்.
647. லொட்.ரிச் சீட்டு வொங்கொமஜேல அதிர்ஷ்.ம் வரொது.
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648. தபொதுமக்கள் என்ஜேபொர் Tொதரனின் தeய்தித் தொள்களில் தபTர் வரொதவர்கள் ஆவர்.
649. ஜேவறு ஏதொவடைதப் பிடிக்கும் வடைர இருக்கும் பிடிடைT விட்டுவி.க் கூ.ொது.
650. எந்த ஒரு முடிவும் நொல்வருக்குள் மட்டுஜேம எடுக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு மொதபரும் கூட்.த்தில் ஒரு
தீர்மொனம் எடுக்கப்பட்.தொக நிடைனத்தொல் அதுவும் கூட்.ம் ததொ.ங்குவதற்கு முன்னஜேம நொல்வருக்குள்
எடுக்கப்பட். முடிவொகத்தொன் இருக்கும்; அல்லது கூட்.ம் முடிந்த பின் நொல்வருக்குள் கூடிப் ஜேபசி
தீர்மொனம் மொற்றப்படும்.
651. eரித்திரத்டைத அறிTொதவர்கள் அதில் உள்ள தவறுகடைளத் திரும்பச் தeய்வொர்கள். அறிந்தவர்கஜேளொ,
புது விதமொன தவறுகடைளச் தeய்து அடைத eரித்திரமொக்குவொர்கள்.
652. உ.னடிTொக தeய்Tக் கூடிT ஜேவடைல எதுவுஜேம சின்ன ஜேவடைல தொன். அடைதச் தeய்Tொமல் விட்.ொல்
தொன் அது தபரிT ஜேவடைலTொக மொறும்.
653. நீங்கள் தற்ஜேபொது நிற்கும் இ.ம் தொன் ததொ.ங்குவதற்கு ஜேதொதொன இ.ம் ஆகும்.
654. உங்களொல் அவர்கடைள அடிக்க முடிTொவிட்.ொல் அவர்களு.ன் ஜேeர்ந்து தகொள்ள முTற்சி
தeய்யுங்கள்.
655. ஆண்கள் தeய்யும் ஒரு ஜேவடைலயில் பொதிடைTத் தொன் தபண்களொல் இரண்டு ம.ங்கு கஷ்.ப்பட்டு
தeய்T இTலும். ஆனொல் அது தபண்களொல் எளிதில் முடியும் என்பது தொன் பிரச்டைனஜேT!
656. ஒரு திட்.ம் தீட்.ப் படும் ஜேபொது எவ்வளவு ஜேமொeமொக தீட்.ப் படுகிறஜேதொ அவ்வளவு எளிதொக
அடைத நிடைறஜேவற்ற இTலும்.
657. முடிTக் கூடிT எதுவுஜேம நல்லது தொன்.
658. நீங்கள் ஜேeமித்த ஒரு டைபeொ ஒரு டைபeொ தொன்.
659. எடைதயுஜேம முடிக்கொமல் வி.ொதீர்க
660. நொடைள மறுநொள் வடைர தள்ளிப்ஜேபொ.க் கூடிT ஜேவடைலடைT நொடைளக்ஜேக தeய்Tொதீர்கள்.
661. இப்ஜேபொஜேத தள்ளிப் ஜேபொடுங்கள்! நொடைள என்பது மிகவும் தொமதமொகி விடும்.
662. இப்ஜேபொது தொன் ஜேவடைலடைTப் பிறகு தeய்Tலொம் என முடிவு தeய்யும் கொலமொகும்.
663. உங்களொல் முதல் முTற்சியிஜேலஜேT முடிTவில்டைல என்றொல் எதற்கு மீண்டும் மீண்டும் முTற்சி
தeய்T ஜேவண்டும்?
664. ஒரு விதி அதன் விளக்கத்டைத வி. எளிதில் புரிTக் கூடிTதொக இருக்கும்.
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665. எவ்வளவு கஷ்.ப்பட்டு ஒரு ஜேவடைலடைT நீங்கள் தeய்தொலும், நிர்வொகத்தின் பொர்டைவக்கு இன்னும்
தகொஞ்eம் நீங்கள் கஷ்.ப்பட்டிருக்கலொம் என்ஜேற ஜேதொன்றும்.
666. நீங்கள் தeய்Tொமல் விட். அந்த ஜேவடைல மட்டுஜேம மிக முக்கிTமொனது.
667. எந்த ஒரு ஜேeொதடைனடைTயுஜேம தவற்றிகரமொக மீண்டுதமொரு முடைற நிகழ்த்த இTலொது.
668. ஒரு தபொருடைள அடைத வி.ச் சிறிT இ.த்திற்குள் உங்களொல் தeலுத்த முடிTவில்டைலதTன்றொலும்
ஒரு ஜேமதொவி அடைதயும் தeய்து விடுவொன்!
669. பச்டைeTொக இருந்து ஆ. முடியுதமன்றொல் - தொவர இTல், சுருங்க முடியுதமன்றொல் - ஜேவதியிTல்,
ஜேவடைல பொர்க்க வில்டைல என்றொல் - இTற்பிTல்!
670. அடைனத்து கண்டுபிடிப்புகளுஜேம தவறுதலொக கண்டுபிடித்தடைவகளொகஜேவ இருக்கும்.
671. ஆரொய்ச்சிக்கொன பணம் உங்களுக்கு எவ்வளவு வ•ங்கப்பட்டிருக்கிறஜேதொ அவ்வளவுக்கு ஜேமற்படி
தவறு நடை.தபறொது!
672. ஜேவடைல ந.க்கிறஜேதொ இல்டைலஜேTொ, நிர்வொகச் தeலவு மட்டும் உTர்ந்து தகொண்ஜே. தeல்லும்.
673. ஒரு ஜேவடைலடைT நீங்கள் eரிTொக தeய்து தகொண்டிருந்தொல் அது Tொர் கண்களிலும் ப.ொது.
674. ஜேவடைலக்குத் தகுதிTொன ஆட்கள் எப்ஜேபொதுஜேம இறந்த கொலத்தில் தொன் இருந்திருப்பொர்கள்.
675. ஒரு கூட்.த்தின் தவற்றிக்கும் அங்கு ஜேபொ.ப்பட். விருந்திற்கும் ஜேநரடி ததொ.ர்புண்டு.
676. உங்களி.ம் சில்லடைற இல்டைலதTன்றொல் ந.த்துனரி.ம் மட்டும் எப்படி இருக்கும்?
677. நீங்கள் இரவில் தூங்கி கொடைலயில் எப்ஜேபொது எழுந்து பொர்த்தொலும் 6 மணி ஜேபொலஜேவ தொன்
இருக்கும்.
678. ஒவ்தவொருவரும் தனக்கு அ•கொன, அறிவொன, பணக்கொர, சிக்கனமறிந்த, குறிப்பறிந்து தeTல்படும்,
நன்றொகச் eடைமக்கக் கூடிT மடைனவி தொன் ஜேவண்டும் என எதிர்பொர்க்கின்றனர். ஆனொல், அந்ஜேதொ
பரிதொபம், eட்.ம் ஒரு மடைனவிக்கு மட்டுஜேம அனுமதி வ•ங்கியுள்ளது.
679. உங்கள் பழுதொன படை•T கொடைர ஓ. டைவக்கும் ஒஜேர வழி புது கொரின் விடைலடைT விeொரிப்பது தொன்.
680. இருவடைர நல்ல நண்பர்களொக இருக்க டைவப்பது எதுதவன்றொல் இருவரும் பரஸ்பரம் மடைறத்துக்
தகொண். விஷTங்கள் தொன்.
681. கொதல் என்பது ஒரு ஜேவதியிTல் அதனொல் தொன் திருமணம் முடிந்ததும் ஜேவதிப் தபொருள் கழிடைவப்
ஜேபொல் ஒருவர் மற்றவர்கடைள ந.த்துகிறொர்கள்.
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682. எப்படிTொவது திருமணம் தeய்து தகொள்ளுங்கள். நல்ல மடைனவி வொய்த்தொல் நன்றொக வொ•லொம்.
இல்டைலதTன்றொல் தத்துவஜேமடைதTொகலொம்.
683. திருமணம் என்பது இருவர் ஒருவர் ஆவது. பிரச்டைன Tொர் அந்த ஒருவர் என்பது தொன்.
684. திருமணம் தeொர்க்கத்தில் தொன் நிச்eயிக்கப்படுகிறது. இடியும் மின்னலும் கூ. அங்கு தொன்
நிச்eயிக்கப்படுகிறது!
685. உங்கள் மடைனவி நீங்கள் ஜேபசும் ஒவ்தவொரு வொர்த்டைதடைTயும் கொது தகொடுத்துக் ஜேகட்க ஜேவண்டும்
என்று நிடைனத்தொல் நீங்கள் தூங்கும் ஜேபொது அடைத உளறிப் பொருங்கள்!
686. நீங்கள் ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்து முடித்ததும் அதற்கு முன்னர் ஜேவதறொரு ஜேவடைல முடித்திருக்க
ஜேவண்டிT அவசிTம் ஏற்பட்டிருக்கும்.
687. எந்த ஒரு நல்ல எண்ணமும் தண்டிக்கப்ப.ொமல் இருந்ததில்டைல.
688. Tொர் தTங்குகிறொர்கஜேளொ அவஜேர கடை.சி.
689. ரகசிT வட்.ொரங்களில் இருந்து கிடை.க்கும் தeய்திகஜேள நம்பத் தகுந்தடைவ.
690. எதுவுஜேம eரிTொன கொரணங்களுக்கொகச் தeய்Tப்படுவதில்டைல.
691. தவளிஜேT தட்பதவப்பநிடைல எவ்வளவு ஜேமொeமொக இருக்கிறஜேதொ அவ்வளவு நீங்கள் தவளிஜேT
தeல்ல ஜேவண்டிT நிர்பந்தம் ஏற்படும்.
692. >ொதகத்தில் உங்கள் ஜேநரம் மட்டும் எப்ஜேபொதுஜேம eரியில்லொமல் இருக்கும்.
693. ஒரு நம்பிக்டைகயின் கரடு முரட்டுத் தனமும், அதன் தவற்றியும் ஜேநர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
694. எல்லொ மக்களுஜேம இறந்தவு.ன் eமம் தொன்.
695. Tொருஜேம ஒரு விஷTத்டைத விரும்பவில்டைலTொ, அது உ.ஜேன கவனிக்கப் ப.ஜேவண்டிTது.
அடைனவருஜேம ஒரு விஷTத்டைத விரும்புகிறொர்களொ, அது உ.ஜேன கவனிக்கப் ப.ஜேவண்டிTது.
696. Tொர் ஜேவண்டுமொனொலும் அந்த ஜேவடைலடைTச் தeய்T இTலும். ஆனொல் அப்ஜேபொது அவருக்கு அந்த
ஜேவடைல தரப்பட்டிருக்கக் கூ.ொது.
697. வTதொக ஆக ததொப்டைபடைTத் தவிர எதுவும் முன்ஜேனறுவதில்டைல.
698. எந்த ஒரு வீ.ொக இருந்தொலும் குப்டைபகள் இருக்கும் இ.த்துக்குத் தகுந்தவொறு தபருகிக் தகொள்ளும்.
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699. ஒரு பொத்திரத்திலுள்ளவற்டைறக் தகொட்டி விட்.ொல் அடைத எடுக்க அடைத வி. தபரிT பொத்திரம்
ஜேதடைவப்படும்.
700. அ•கொன இளவரeன் கிடை.ப்பதற்கு முன் நிடைறTத் தவடைளகளுக்கு முத்தமிட்டிருக்க ஜேவண்டும்.
701. கூடைரயில் ஓட்டை. இருக்கிறது என்று கீஜே• பொத்திரம் டைவத்தொல் ஒரு தeொட்டு கூ. அதில் ஒழுகொது.
702. உண்டைமடைT நொன் கண்.றிந்து தகொண்ஜே.ன். ஆனொல் அது Tொருக்கும் பிடிக்கொது.
703. ஓடிக்தகொண்டிருக்கும் ஒரு இTந்திரத்டைதக் க•ட்டி மீண்டும் மொட்டினொல், ஒஜேர ஒரு பொகம் மட்டும்
எதிலும் மொட். முடிTொமல் மீதி இருக்கும். இTந்திரமும் ஓ.ொது.
704. கொதல் என்பது அறிவுக்கும் கற்படைனக்கும் நடை.தபற்ற பந்தTத்தில் கற்படைன தவற்றி தபற்றவு.ன்
வருவதொகும்.
705. எந்த ஒரு இTந்திரத்திற்கும் நீங்கள் அவeரமொக இருப்பதொகக் கொட்டிக் தகொள்ளொதீர்கள்!
706. எந்த ஒரு சிறிT பிரச்டைனக்குள்ளும் ஒரு தபரிT பிரச்டைன தவளிஜேT வரத் துடித்துக் தகொண்டிருக்கும்.
707. எந்த ஒரு தபண்ணும் தொன் அடை.Tப் ஜேபொகும் ஆடைணப் பற்றிஜேT நிடைனப்பொள். ஆஜேணொ, தன்னொல்
அடை.T முடிTொதவடைளப் பற்றி.
708. நீங்கள் ஜேeகரிக்கும் தகவல் உங்கள் ஆரொய்ச்சிக்கும், எண்ணத்திற்கும் புறம்பொக இருந்தொல் அது
நிரொகரிக்கப்ப.ஜேவண்டிTதொகும்.
709. நீதி எப்ஜேபொதும் நிடைலக்கும். 3/7 eமTங்களில்.
710. ஒரு தமன்தபொருள் eரிTொக இTங்கிக் தகொண்டிருக்கிறது என்றொல், கண்டுபிடிக்க முடிTொத தவறுகள்
இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.
711. ஒரு தமன்தபொருள் eரிTொக இTங்கிக் தகொண்டிருக்கிறது என்றொல், அதற்கு அடுத்த பதிப்பு
தவளிவந்து விட்.து என்று அர்த்தம்.
712. எந்த ஒரு வன்தபொருள் தTொரிப்பொளர் தனது உத்திரவொதத்தில் எர்த் தeய்Tப்பட்டிருக்க ஜேவண்டும்
என்று குறிப்பிட்டுள்ளொஜேரொ, அந்த வன்தபொருள் இரண்டு வTர்கடைள மட்டுஜேம தகொண்டிருக்கும்.
713. விTொபொரத்தின் மூன்று மறக்கக் கூ.ொத விதிகள் (1) உங்களொல் த>யிக்க முடிTொது. (2) உங்களொல்
நஷ்.த்டைதத் தவிர்க்க இTலொது. (3) உங்களொல் தவளிஜேTறவும் முடிTொது.
714. பின் விடைளவு இல்லொத மருந்ஜேத கிடை.Tொது.
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715. எது ஜேதடைவயில்டைலஜேTொ அது தொரொளமொகஜேவ கிடை.க்கும்.
716. வடைரப.த்டைத மொற்ற ஜேவண்டிT சூழ்நிடைல கட்டி.ம் கட். ததொ.ங்கிT பின்னஜேர ஏற்படும்.
717. தTங்கித் தTங்கி ஒரு கொதல் கடிதத்டைதத் தபொலில் அனுப்பினொல், அது தொமதமொகி, நீங்கள்
ஜேநரடிTொகக் ஜேகட்டு அவமொனப்பட். பின்னஜேர கொதலியி.ம் கிடை.க்கும்.
718. எந்த ஒரு இTந்திரத்டைதயும் குடை.ந்து தகொண்ஜே. இருந்தொல் ஓ. ஆரம்பித்து விடும்.
719. எந்த ஒரு இTந்திரத்டைதயும் குடை.ந்து தகொண்ஜே. இருந்தொல் அது உடை.ந்தும் விடும்.
720. கஷ்.ப்படும் ஒருவனுக்கு உதவி தeய்யுங்கள். அப்ஜேபொது தொன் அவன் மீண்டும் கஷ்.ம் வரும்
ஜேபொது உங்கடைளத் ஜேதடி வருவொன்.
721. தட்.ச்சு இTந்திரத்தில் ஒஜேர ஜேநரத்தில் தவறி இரண்டு தபொத்தொன்கடைள அழுத்தினொல், எந்த எழுத்து
உங்களுக்குத் ஜேதடைவயில்டைலஜேTொ அது தொன் விழும்/
722. அந்த தவறொன எழுத்தினொல் தமொத்த வொர்த்டைதயின் தபொருஜேள மொறி விடும்.
723. ஒரு தடிமனொன மனிதர் ஒல்லிTொன மனிதடைர வி. அதிகமொன ஜேeொப்டைப உபஜேTொகிப்பொர்.
724. முட்.ொள்கள் எப்ஜேபொதுஜேம முந்திரிக் தகொட்டை.களொக இருப்பொர்கள். மற்ற முட்.ொள்கள் இருந்த
இ.த்டைதச் தeன்றடை.வதற்கு.
725. ஒரு பிரச்டைனடைTக் கூர்ந்து கவனித்தொல், அந்தப் பிரச்டைனயில் நீங்களும் ஒரு அங்கம் என்படைதப்
புரிந்து தகொள்வீர்கள்.
726. புரிந்தவர்களுக்கு தeொல்ல ஜேவண்டிT அவசிTமில்டைல
727. புரிTொதவர்களுக்கு தeொன்னொலும் புரிTொது.
728. ஒரு நிமி.த்தின் அவசிTம் நீங்கள் கழிவடைறக் கதவின் எந்தப் பக்கம் நிற்கின்றீர்கள் என்பதில்
இருக்கிறது.
729. ஜேதடைவயின் அவசிTத்டைத ஆரொய்வதற்கு அதிக ஜேநரம் எடுத்துக் தகொள்ளுங்கள். ஜேதடைவ தொனொகஜேவ
மடைறந்து ஜேபொகும்.
730. அறிவிTல் உண்டைமTொனது. தகவல்கள் தபொய்Tொனடைவ.
731. கீழ்க்கண். ஜேநரங்களில் எல்லொம் நீங்கள் ஒரு அ•கொன தபண்டைணச் eந்திக்கலொம். (1) உங்கள்
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கொதலியு.ன் இருக்கும் ஜேபொது. (2) உங்கள் மடைனவியு.ன் இருக்கும் ஜேபொது. (3) உங்கடைள வி. பணக்கொர,
அ•கிT நண்பனு.ன் நீங்கள் இருக்கும் ஜேபொது.
732. ஒரு தமன்தபொருடைளத் தவறொக எழுதுவதற்குக் கஷ்.மொன ஒரு தமொழி இன்னும்
கண்டுபிடிக்கப்ப.வில்டைல. கண்டுபிடிக்கவும் முடிTொது.
733. அடைனத்துஜேம eொர்ந்திருக்கிறது.
734. எந்த ஒரு தeTலுக்கும் eமமொன எதிர் விமரிeனம் இருக்கும்.
735. ஒரு விஷTத்டைத மறப்படைத இதனு.ன் ஒப்பி.லொம். ...அ......ம்... என்ன தeொல்ல வந்ஜேதன்?
736. ஆரொய்ச்சிக் கூ.த்திற்கு தவளியிலிருக்கும் தவளி உலகத்டைத ஆரொய்ச்சிக் கூ.த்திற்குள் தகொண்டு
வரஜேவ முடிTொது.
737. இந்த தeருப்பு அ•கொக இருந்தொல் கடிக்கும். சுகமொக இருந்தொல் அசிங்கமொக இருக்கும்.
738. எல்ஜேலொரும் தபொய் தeொல்கிறொர்கள். அதற்கொக கவடைலப் ப.ஜேவண்டிTதில்டைல. Tொரும் அடைதக்
ஜேகட்பதில்டைல.
739. மன்னியுங்கள். மறந்து வி.ொதீர்கள்!
740. ஒரு சிறு முட்.ொள்தனம் அடைனத்து பிரச்டைனகடைளயும் உருவொக்கிவிடும்.
741. நட்பு முடைற துப்பொக்கிச் சூடு நட்பு.ன் தeய்Tப்படுவதில்டைல. (ரொணுவத்தில்)
742. ஜேபொர்க்களத்தில் நீங்கள் தeல்லுமி.த்தில் எல்லொம் எதிரி இல்டைலதTன்றொல் நீங்கள் ஏற்கனஜேவ
கண்ணி தவடியின் மீது நிற்கின்றீர்கள் என்று அர்த்தம்.
743. ஜேபொர்க்களத்தில் நீங்கள் முன்ஜேனற முன்ஜேனற உங்கள் துப்பொக்கியில் இருந்து தeல்லும் குண்டு
குடைறந்த தூரத்திற்ஜேக தeல்லும்.
744. ஒரு நிர்வொகத்தில் உங்கள் இ.த்திஜேலஜேT நீங்கள் இருக்க ஜேவண்டுமொனொல் ஜேவகமொக
முன்ஜேனறுபவர்கடைள தவளிஜேTற்றுங்கள்.
745. ஒரு ஜேவடைலயில் கணிணி மட்டும் ஈடுபடுத்தப் பட்டிருந்தொல் எந்தத் தவறுக்கும் அந்தக் கணிணிஜேT
தபொறுப்பு.
746. எந்த ஒரு தபொருளும் eந்டைதக்கு வரும் வடைர eரிTொக ஜேவடைல பொர்க்கும்.
747. எந்த ஒரு கணிணி வன்தபொருளின் ஒரு பொகமும் ப•ங்கொலத்ததொகவும், ஒரு பொகம் எங்குஜேம
கிடை.க்கொததொகவும், ஒரு பொகம் ஏற்கனஜேவ ஆரொய்ச்சியில் இருப்பதொகவும் இருக்கும்.
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748. வரடைவ வி. பரிசு ஜேமல்.
749. உங்களுக்குப் புரிTவில்டைல என்றொல் எளிதில் மற்றவர்கள் புரிந்து தகொள்வொர்கள்.
750. நொடைள இப்ஜேபொது இருப்படைத வி. பொதி தொன் மகிழ்ச்சி தருதமன்றொல், நீங்கள் ஜேநற்ஜேற இரண்டு
ம.ங்கு மகிழ்ச்சிடைT அனுபவித்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம்.
751. வண்டி தவகு ஜேவகமொகப் ஜேபொகும் ஜேபொது ஜேவகத்தடை.டைTப் பற்றி கவடைல தகொள்ள ஜேவண்டிTது
இல்டைல.
752. உங்களுக்கு முன்னொல் தeல்லும் வண்டி எப்ஜேபொதும் உங்கடைள வி. தமதுவொகஜேவ தeல்லும்.
753. நீங்கள் தeல்லும் இந்தப் பொடைத 500 அடியு.ன் முடிவடை.ந்து விடும்.
754. அந்த அடைறயில் அடைணTப் ஜேபொகும் ஒஜேர ஒரு விளக்கு மட்டுஜேம இருக்கும்.
755. உங்களுக்தகன ஒரு ஜேவடைல ஒதுக்கப்பட்டு அடைத நீங்கள் தeய்Tொமல் விட்.ொல் உங்களுக்கொக
அடைத Tொஜேரனும் தeய்து தகொடுப்பொர்கள். எனஜேவ கவடைல ஜேவண்.ொம்.
756. முடிதவடுக்கும் தருணத்தில் டைகயிலிருக்கும் தகவல்களும், முடிவின் முக்கிTத்துவமும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
757. எந்த ஒரு விeTமும் கு•ம்பிக் தகொள்ளொமல் இருக்கும் அளவுக்கு எளிதொனது அல்ல.
758. எதுவும் ஜேவடைல தeய்Tொது.
759. நல்லஜேவடைள மகிழ்ச்சிடைT பணத்தொல் வொங்க முடிTவில்டைல. இல்லொவிட்.ொல் இதற்கும் டிவியில்
விளம்பரம் வந்திருக்கும்.
760. பல்வலி eனிக்கி•டைம இரவில் தொன் வரும். ஞொயிறு இரவில் மடைறந்து விடும்.
761. தமொத்த ஜேவடைலக்கொரர்களில் 10 ல் ஒரு பங்கு ஆட்கஜேள மூன்றில் ஒரு பங்கு ஜேவடைலடைTச்
தeய்வொர்கள். அதற்கொக ஆட்கடைள நீங்கள் அதிகரித்தொல் eரொeரி ஜேவடைலஜேநரம் அதிகமொகுஜேம தவிர
ஜேவடைல அதிகமொக ந.ந்து வி.ொது.
762. எது அதிக நபர்களுக்கு அதeௌகரிTத்டைத அளிக்கிறஜேதொ அது கண்டிப்பொக ந.ந்ஜேத தீரும்.
763. தeலவு = வரவு + 1%
764. உற்பத்தி குடைறவதொல் நிரந்தரச் தeலவுகள் குடைறவதில்டைல. ஆனொல் உற்பத்தி அதிகரித்தொல்
நிரந்தரச் தeலவும் அஜேத அளவு அதிகரிக்கும்.

51

765. Tொர் அதிகம் உற்பத்தி தeய்கிறொர்கஜேளொ அவர்களுக்கு குடைறவொகஜேவ கிடை.க்கும்.
766. நீங்கள் கட்டியிருக்கும் டை. புதிதொக இருந்தொல் அது சூப் ஜேகொப்டைபடைT தன் பக்கம் ஈர்க்கும்.
767. விதி விலக்குகள் விதிகடைள வி. அதிகமொகஜேவ இருக்கும்.
768. அனுபவம் என்னும் ஆசிரிTர் பரீட்டைe டைவத்த பின்னஜேர பொ.ம் தeொல்லிக் தகொடுப்பொர்.
769. Tொர் தTங்குகிறொஜேரொ அது ஜேநர்டைமTொன கொரணத்துக்கொகத் தொன் இருக்கும்.
770. எந்த உடை. அடைனவருக்கும் தபொருந்தும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறஜேதொ அது Tொருக்குஜேம
தபொருந்தொது.
771. எது ரகசிTமொக டைவக்கப்ப. ஜேவண்டியிருக்குஜேமொ அது த>ரொக்ஸ் இTந்திரத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
772. வொழ்க்டைகடைT பின்ஜேனொக்கிஜேT புரிந்து தகொள்ள முடியும். ஆனொல், நீங்கள் முன்ஜேனொக்கிஜேT வொ•
ஜேவண்டியிருக்கிறது.
773. நீங்கள் தவறு தeய்யும் வடைர Tொருஜேம உங்கடைளக் கவனிப்பது இல்டைல.
774. ஒரு கு•ந்டைத ஜேபொதுமொனதில்டைல. இரண்டு கு•ந்டைதகஜேளொ ஜேதடைவக்கும் மிக அதிகம்.
775. தரச்eொன்றிதழ் தரத்திற்கு eொன்று தருவதில்டைல.
776. தவற்றி தனிடைமயிலும், ஜேதொல்வி பலர் முன்னிடைலயிலும் தொன் கிடை.க்கும்.
777. எந்தப் டைப அறுந்து ஜேபொகிறஜேதொ, அதில் தொன் முட்டை. இருக்கும்.
778. ஒருவடைர ஜேவடைலக்கமர்த்திT பின்னஜேர தகுதிTொன நபரின் விண்ணப்பம் டைகக்கு கிடை.க்கும்.
779. டைகக்கு எட்.ொத இ.த்தில் தொன் அரிப்பு அதிகம் எடுக்கும்.
780. வீட்டுச் eொவிடைT தவளியிலிருந்து டைபக்குள் ஜேதடும் ஜேபொது தொன் ததொடைலஜேபசி அடை•க்கும்.
781. வீட்டுக்குள் நுடை•ந்து ததொடைலஜேபசிடைT எடுத்துக் கொதில் டைவத்தொல் எதிர் முடைன த.ொக் என
டைவக்கும் ஓடைe ததளிவொகக் ஜேகட்கும்.
782. இந்தத் தவறு ஒரு ததொ.க்கம் தொன்.
783. நம் கணக்கில் பணம் நிடைறT இருந்தொல் நொம் தவளியூர்க்கொரருக்குக் தகொடுத்த கொஜேeொடைல வந்து
நமது கணக்கில் பற்று டைவக்க வொரக் கணக்கில் ஆகும்.
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784. நம் கணக்கில் பணம் இல்டைல என்றொல், நொம் தவளியூர்க்கொரருக்குக் தகொடுத்த கொஜேeொடைல ஒஜேர
நொளில் வசூலுக்கு வந்து நிற்கும்.
785. சில்லடைறக் கொசுகள் கிஜே• விழும் ஜேபொது 50 டைபeொ கண்ணுக்குத் ததரியும் இ.த்திலும், 5 ரூ. கொசு
கண்ணுக்குத் ததரிTொத இ.த்திலும் தொன் விழும்.
786. உங்களொல் வொங்க முடிந்தடைத நீங்கள் விரும்பஜேவ மொட்டீர்கள்.
787. கணிணியில் ஜேeமிக்கொமஜேலஜேT ஒரு ஜேவடைலடைT அதிக ஜேநரம் பொர்த்திருந்தீர்கஜேளTொனொல் அதுஜேவ
கணிணி இTங்கொமல் நிற்பதற்கொன ஜேநரமொகும்.
788. தீர்ப்பு அனுபவத்தொல் வருவது. அனுபவம் தப்பொன தீர்ப்புகளினொல் வரும்.
789. எந்தப் தபொருளிலும் கழிவு 90% இருக்கும்.
790. கு•ந்டைத அசிங்கமொன இ.த்தில் மலம் கழிப்பதில்டைல.
791. உங்களுக்கு அதிகம் பிடித்த eடைமTல் குறிப்பில் தபொருட்களின் அளவுகள் இருக்கும் இ.ம் மட்டும்
கிழிந்து ஜேபொயிருக்கும்.
792. ஒரு பதொர்த்தம் தeய்யும் ஜேபொது தகட்டு விட்.ொல் அதனு.ன் எடைதச் ஜேeர்த்தும் மீண்டும் நல்ல
நிடைலக்குக் தகொண்டு வர முடிTொது.
793. நீங்கள் கஷ்.ப்ப.ொமல் பொர்த்த ஜேவடைலக்குப் பொரொட்டு மடை• இருக்கும்.
794. கஷ்.ப்பட்டு ஒரு ஜேவடைல பொர்த்திருந்தீர்கஜேளTொனொல் அதற்கு எந்த ஒரு அங்கீகொரம்
இல்லொமலிருப்பது.ன் வeவுகளும் கிடை.க்கும்.
795. எவ்வளவு தபரிT கதவொக இருந்தொலும் பூட்டு சிறிTதொகத் தொன் இருக்கும்.
796. நீங்கள் எடைதத் ஜேதடிக் தகொண்டிருக்கிறீர்கஜேளொ அடைதக் கடை.சியில் தொன் கண்டு தகொள்வீர்கள்.
797. நீங்கள் ஜேத.ொத தபொருட்கள் உங்களுக்கு கிடை.த்துக் தகொண்ஜே. இருக்கும்.
798. ஒரு தபொருடைள சுத்தமொக ஆக்க ஜேவண்டுமொனொல் மற்தறொரு தபொருள் அழுக்கொக ஆக ஜேவண்டி
இருக்கும்.
799. ஆனொல் எந்தப் தபொருடைளயும் சுத்தம் ஆக்கொமஜேலஜேT பல தபொருட்கடைள உங்களொல் அழுக்கொக
ஆக்க முடியும்.
800. திரும்பி வரும் ஜேநரத்டைத வி., ஜேபொய்ச் ஜேeரும் ஜேநரம் அதிகமொகஜேவ ஆகும்.
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801. உங்கள் தந்டைத ஏடை•Tொக இருந்தொல் அது உங்கள் விதி. உங்கள் மொமனொர் ஏடை•Tொக இருந்தொல் அது
உங்கள் முட்.ொள்தனம்.
802. நீங்கள் பிறக்கும் ஜேபொது அறிவொளி தொன். கல்வி தொன் உங்கடைளக் தகடுத்து விட்.து.
803. நொம் இங்கிருப்பது அடுத்தவர்க்கு உதவி தeய்Tத் தொன் என்றொல், அடுத்தவர்கள் இங்கிருப்பது
எதற்கொக?
804. ஆம். ஒளி ஒலிடைT வி. அதிக ஜேவகத்தில் தeல்லும். நீங்கள் ஜேபசுவதற்கு முன் உங்கள் எதிரில்
அமர்ந்திருப்பவர்கள் முகம் பிரகொeமொக இருப்பதில் இருந்து இடைத உணரலொம்.
805. பணஜேம அடைனத்துமல்ல. க.னட்டை.களும் இருக்கின்றன.
806. ஓவ்தவொரு ஆணின் தவற்றிக்குப் பின்னும் ஒரு தபண் இருக்கிறொள். ஜேதொல்விக்குப் பின் இருவர்.
807. கொரின் சீட்டுகளில் இருக்கும் கு•ந்டைதகளொல் விபத்துக்கள் ஏற்ப.லொம். கொரின் சீட்டுகளில் ஏற்படும்
விபத்துக்களொல் கு•ந்டைதகளும் ஏற்ப.லொம்.
808. உங்கள் எதிர்கொலம் நீங்கள் கொணும் கனவுகளில் இருக்கிறது. எனஜேவ உ.ஜேன உறங்கச் தeல்லுங்கள்.
809. ஜேவடைலடைT உங்களுக்கு தரொம்பப் பிடித்தொல், அடைதச் தeய்Tொமல் பொர்த்து ரசித்துக் தகொண்ஜே.
இருங்கள்.
810. நீங்கள் அதிகம் கற்றொல், அதிகம் ததரிந்து தகொள்வீர்கள்; அதிகம் ததரிந்து தகொண்.ொல் அதிகம்
மறப்பீர்கள்; அதிகம் மறந்தொல் பின் ஏன் கற்க ஜேவண்டும்?
811. தகவல் ததொ.ர்பு eொதனங்கடைள அதன் ஜேவகத்தின் அடிப்படை.யில் வரிடைeப் படுத்தினொல், 1. தந்தி 2.
ததொடைலஜேபசி 3. ˜ும். அதொங்க. ரகசிTம்!
812. தவறுமஜேன ஜேTொசித்துக் தகொண்டிருப்பது ஜேவடைலடைTச் தeய்வடைத வி. எடை.டைTக் குடைறக்க
உதவும் தந்திரமொகும்.
813. எந்த ஒரு எளிT தபொருளும் eற்றுக் கூர்ந்து கவனித்தொல் மிகவும் கஷ்.ம் என்பது புரியும்.
814. எந்த ஒரு கஷ்.னொன தபொருளும் eற்றுக் கூர்ந்து கவனித்தொல் ஜேமலும் கஷ்.ம் என்பது புரியும்.
815. எந்த ஒரு தபொருளும் விழுந்து உருண்ஜே.ொடி கண்ணுக்குத் ததரிTொத மூடைலக்குச் தeல்லும் முன்
உங்கள் கொல் சுண்டு விரலில் விழுந்து தொன் தeல்லும்.
816. எந்த ஒரு கணக்கின் விடை.யும் ஒரு eமன்பொடின் விடை.ஜேTTன்றி, பிரச்டைனயின் தீர்வு அல்ல.
817. குடைகக்குள் ததரியும் தவளிச்eம் உங்கடைள ஜேநொக்கி வரும் ரயிலினுடை.Tதொகவும் இருக்கலொம்.
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818. கட்டுப்பொ.ற்ற eந்டைதயில் நல்ல பணத்டைதக் தகட். பணம் பு•க்கத்திலிருந்து தவளிஜேTற்றிக்
தகொண்ஜே. இருக்கும்.
819. சில தவறுகடைள மீண்டும் தeய்து கொட்.ச் தeொன்னொல் உங்களொல் முடிTொது.
820. ஆனொல் எதிர்பொரொத ஜேவறு தவறு ஏற்பட்டிருக்கும்!
821. ஒரு விதி விலக்கு அந்த விதிடைT பரிஜேeொதடைன தeய்து பொர்க்கஜேவTன்றி அடைத நிரூபிக்க அல்ல.
822. எந்த ஒரு விதிக்கும் மடைறந்திருக்கும் பல விதி விலக்குகள் உண்டு.
823. புத்திeொலிகளொல் (விதிடைT எழுதுபவர்களொல்) அந்த மடைறந்திருக்கும் விதி விலக்குகடைளக் கண்டு
தகொள்ள முடிTொது.
824. ஒரு ஜேநர்டைமTொன மனிதனொல் அடைனத்டைதயுஜேம அடை.ந்து வி. முடிTொது.
825. மீண்டும் மீண்டும் ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்வது பலடைனத் தரொது. அனுபவம் தபறுவதில் கூ..
826. ஒரு கடை.யில் நீங்கள் பொர்த்து டைவத்திருக்கும் தபொருடைள நீங்கள் எடுக்கக் டைகடைT நீட்டுமுன்
ஒருவர் எடுத்து விடுவொர். அதுஜேவ கடை.சி இருப்பொக இருக்கும்.
827. வரிடைeயில் அதிக ஜேநரம் கொல் கடுக்க நின்று கவுண்.ரின் அருகில் வந்ததும் தொன் நீங்கள் தவறொன
வரிடைeயில் நின்றது ததரிTவரும்.
828. ஒரு திருமணம் நிடைலத்து நிற்கும் கொல அளவும் அந்தத் திருமணத்திற்குச் தeய்திருக்கும் தeலவும்
எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
829. இருப்பதிஜேலஜேT குடைறந்த லொபம் தரும் வொடிக்டைகTொளர் தொன் புகொர் தeய்து தகொண்ஜே. இருப்பொர்.
830. Tொரொவது எடைதTொவது கீஜே• ஜேபொட்.ொல் அடைத எடுப்படைத வி. கொலொல் உடைதப்பதற்கு தொன்
ஆட்கள் இருப்பொர்கள்.
831. உங்களொல் ஒரு ஜேவடைலடைTக் கூ. ஜேநர்த்திTொய் தeய்T இTலொது.
832. தeய்Tக்கூடிTதொக இருக்கும் எந்த ஜேவடைலயும், தeய்T முடிக்கப்பட்டிருக்க ஜேவண்டிT ஒன்றொக
இருக்கும்.
833. நீங்கள் ஜேநர்த்திTொக வடிவடைமத்த ஒரு திட்.ம், சிறு தவறு ஜேநர்ந்து விட்.ொல் அதிக கு•ப்பங்கடைளக்
தகொண்டிருக்கும்.
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834. பகலில் அருடைமTொக ஜேவடைல தeய்த கணிணி, இரவில் உங்கள் தeொந்த ஜேவடைலடைTப் பொர்ப்பதற்கொக
அலுவலகத்துக்கு வந்து அமர்ந்தொல் ஜேவடைல பொர்க்க மறுக்கும்.
835. தபொல் தடைல கொகிதத்டைத வி. உங்கள் விரலில் நன்றொக ஒட்டிக் தகொள்ளும்.
836. முக்கிTமொன தொள்கள் தொம் முக்கிTமொனடைவ என்படைத நிரூபிக்க, நீங்கள் டைவத்த இ.த்திலிருந்து
உங்களொல் கண்டுபிடிக்க முடிTொத இ.த்துக்கு நகர்ந்து தகொண்ஜே. இருக்கும்.
837. ஒரு ப.கில் நீங்கள் தeல்லும் ஜேபொது, கொற்றின் ஜேவகமும், நீச்eல் ததரிந்தவர்களின் எண்ணிக்டைகயும்
எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
838. கொற்று eொதகமொக இருப்படைத உணர்ந்து நீங்கள் உங்கள் பொய்மரத்டைத ஏற்றிTவு.ன் கொற்று எதிர்
திடைeயில் வீe ஆரம்பிக்கும்.
839. துடைவக்கும் இTந்திரம் விடைல அதிகமுள்ள துணிTொய் பொர்த்து தொன் கிழிக்கும்.
840. அதிக eமன்பொடுகடைளக் தகொண். ஒரு கணக்கில் தவறு ஏற்பட்டு அடைத நீங்கள் eரி தeய்T நிடைனத்து
ஜேமலிருந்து ஆரம்பித்தொல் தவறு கீழ் eமன்பொட்டில் தொன் இருக்கும்.
841. எந்த ஒரு பTணத்திலும், >ன்னலின் அருகில் அமர ஜேவண்டிTவர் தொன் கடை.சியில் வருவொர்!
842. எந்த ஒரு மடைலயும் பொர்க்க பக்கத்தில் உள்ளது ஜேபொலத் தொன் இருக்கும்.
843. மற்ற அடைனத்து விஷTங்களும் eமமொக இருக்கும் ஜேபொது, நீங்கள் இ•ந்து விடுவீர்கள்.
844. மற்ற அடைனத்து விஷTங்களும் உங்களுக்கு eொதகமொக இருக்கும் ஜேபொது, அப்ஜேபொதும் நீங்கள்
இ•ந்து விடுவீர்கள்.
845. நீங்கள் ஒரு கொடைர உங்கடைள முந்த விட்டு, இரு கொர்களும் ஒஜேர இ.த்துக்குச் தeல்வதொக இருந்தொல்,
முன்னொல் தeன்ற கொர் நிறுத்தும் இ.த்து.ன் கொலி இ.ம் முடிந்து விடும்.
846. ஜேதடைவப்பட்.ொல், உங்கள் அருகிலுள்ள எந்தப் தபொருடைளயும் சுத்திTலொக உபஜேTொகிக்கலொம்!
847. எவ்வளவு சிறிT ஜேவடைலTொயிருந்தொலும், உங்கள் டைகயில் ஜேமொட்.ொர் எண்தணய்க் கடைற படுவடைதத்
தடுக்க இTலொது.
848. குறட்டை. விடுபவர் தொன் முதலில் தூங்குவொர்.
849. நீங்கள் ஏதொவது ஒரு விஷTத்டைதச் eரிTொகச் தeய்து விட்.ொல் அடைத Tொரொவது மீண்டும் ஒரு முடைற
தeய்து கொட்.ச் தeொல்வொர்கள்.
850. தவறு தeய்வது மனித இTற்டைக. அடைத மற்றவர் ஜேமல் பழி ஜேபொடுவதும்.
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851. நீங்கள் எந்தப் ப•த்டைதக் கொTொக வொங்கி பழுக்க டைவக்க நிடைனத்தொலும் அடைத நீங்கள்
eொப்பிடுவதற்குள் வீட்டில் eொப்பிட்டுவிடுவொர்கள்.
852. நீங்கள் அடைதப் பழுக்க டைவத்ஜேத வொங்கி வந்தீர்கஜேளTொனொல் அது நீங்கள் eொப்பிடும் ஜேபொது
அழுகியிருக்கும்.
853. நீங்கள் ஆடைeயு.ன் பொர்க்க உட்கொர்ந்திருக்கும் ததொடைலக்கொட்சி நிகழ்ச்சி ஜேநர மொற்றம்
தeய்Tப்பட்டிருக்கும்.
854. நீங்கள் எடுத்து படிக்க ஆடைeப்படும் பொ.ம் நீங்கள் ஜேeர்ந்தவு.ன் பல்கடைலக்க•கத்திலிருந்து
நீக்கப்பட்டிருக்கும்.
855. முக்கிTமொன இ.த்தில் மட்டும் உங்கள் டைகதTழுத்ஜேத உங்களுக்குப் புரிTொது.
856. ஒவ்தவொரு ஆசிரிTரும் தனது பொ.த்டைதத் தவிர இந்த மொணவர்கள் ஜேவதறடைதயும் படிக்க
ஜேவண்டிTதில்டைல என்ஜேற எண்ணுவொர்.
857. எந்த ஒரு பொ.ம் தபொதுவொன விஷTத்டைதப் பற்றி விளக்குகிறஜேதொ அதிலிருந்து நீங்கள் அதிகம்
கற்றுக் தகொள்ள முடிTொது.
858. எந்த ஒரு பொ.ம் குறிப்பிட். ஒரு விஷTத்டைதப் பற்றி ததளிவொக விளக்குகிறஜேதொ அதிலிருந்து
நீங்கள் கற்றுக் தகொண்.டைத எங்குஜேம உபஜேTொகப்படுத்திப் பொர்க்க முடிTொது.
859. ஆட்.த்தின் முக்கிT நிகழ்ச்சி (த.ண்டுல்கர் சிக்£ர் அடிப்பது) நீங்கள் பொப்கொர்ன் வொங்கிக்
தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது தொன் நிகழ்த்தப்படும்.
860. ஒரு விஷTத்தில் ஜேமதொவி என்பவர் ஜேவறு நகரத்தில் இருந்து வந்தவரொக இருக்கஜேவண்டும்.
(உள்ளூர் மொடு விடைல ஜேபொகொது)
861. உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் விTொதிடைTக் கண்.றிந்துவிட்.தொஜேலஜேT உங்கடைளக்
குணப்படுத்திவிடுவொர் என்று நம்பொதீர்கள்.
862. உங்களுக்கு தவறுப்புத் தரக்கூடிT பத்திரிடைககள் வரஜேவற்படைறயில் இருந்தொல் நீங்கள்
eந்திக்கஜேவண்டிTவர் மிகவும் தொமதமொகஜேவ உங்கடைள அடை•ப்பொர்.
863. கு•ந்டைதகளின் பொட்டில்கடைள வTதொனவர்களொல் தொன் திறக்க முடிTொது.
864. இரண்டு விதமொன பிளொஸ்திரிகள் தொன் உண்டு. 1. புண்ணின் ஜேமல் ஒட்.ொதது. 2. புண்ணின் ஜேமல்
ஒட்டிக் தகொண்டு எடுக்க முடிTொதது.
865. வீட்டில் பல கடைதகள் ஜேபசும் கு•ந்டைதகள் விருந்தினர் முன் நீங்கள் ஜேபசிக் கொட்.ச் தeொன்னொல் ஒரு
வொர்த்டைத கூ. ஜேபe மொட்.ொர்கள்.
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866. ஒரு விடைளTொட்டுச் eொமொன் உடை.க்க முடிTொததொக இருந்தொல் அது அடுத்த விடைளTொட்டுச்
eொமொடைன உடை.க்கப் பTன்படும்.
867. உங்கள் வீட்டுப் பூடைன eொப்பிடுவதற்கும், அது eொப்பிடும் பண்.த்தின் விடைலக்கும் எந்த
eம்பந்தமும் இருக்கொது.
868. உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கிTமொன விருந்தொளிகள் வந்துள்ளனஜேரொ அதற்ஜேகற்பஜேவ உங்கள்
தeல்லப் பிரொணிகள் அசுத்தம் தeய்வதும் இருக்கும்.
869. கொதலிடைTக் கொணும் வடைர பரு ததரிTவரொது.
870. சில விஷTங்கடைளத் ததரிந்து தகொள்ளஜேவ முடிTொது. அது எந்த விஷTங்கள் என்படைதயும் ததரிந்து
தகொள்ள முடிTொது.
871. அரeொங்கத்தின் ஊ•ல்கள் இறந்தகொலத்திஜேலஜேT எப்ஜேபொதும் தeொல்லப்படும்.
872. எடைதப் பற்றி ஜேவண்டுமொனொலும் அவர்கள் ஜேபசிக் தகொண்டிருக்கலொம். அதில் உண்டைம இருக்கப்
ஜேபொவதில்டைல.
873. எடைதப் பற்றி ஜேவண்டுமொனொலும் அவர்கள் ஜேபசிக் தகொண்டிருக்கலொம். அதில் கண்டிப்பொக
பணத்டைதப் பற்றிT ஜேபச்சு இருந்ஜேத தீரும்.
874. நீங்கள் எங்கு நிற்கிறீர்கள் என்பது நீங்கள் எங்கு உட்கொருகிறீர்கள் என்படைதப் தபொருத்தது.
875. பிலிம் முடிந்தவு.ன் தொன் முக்கிTமொன புடைகப்ப.ம் எடுக்கஜேவண்டிT நிகழ்ச்சி ந.க்கும்.
876. முக்கிTமொன புடைகப்ப.ம் எடுக்க நிடைனக்கும்ஜேபொது தொன் தலன்சின் மூடிடைT எடுக்க
மறந்திருப்பீர்கள்.
877. முக்கிTமொன புடைகப்ப. ஜேரொடைலக் கழுவும் ஜேபொது தொன் இருட்.டைறயின் கதடைவத் திறந்து
தகொண்டு Tொரொவது வந்து அடைதப் பொ•ொக்குவொர்கள்.
878. ஜேநரடிTொன விடைன ஜேநரடிTொன எதிர்விடைனடைT உருவொக்கும்.
879. ஒரு மூன்று மொடிக்கட்..த்தில் மின் தூக்கி (லிப்ட்) ஜேவடைல தeய்யுமொனொல் 10 க்கு 9 முடைற நீங்கள்
நிற்கும் மொடியில் அது இருக்கொது.
880. எந்தத் தகவல் உங்களுக்கு மிக மிக ஜேதடைவஜேTொ அது மட்டுஜேம கிடை.க்கொது.
881. ஒரு தபொருளின் விடைல ரூ.50/-க்கும் குடைறவு என்று விளம்பரம் தeய்Tப்பட்டிருந்தொல் அதன் விடைல
கண்டிப்பொக ரூ.19.95 ஆக இருக்கொது. ஹி ஹி.
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882. முன்கூட்டிஜேT நீங்கள் வந்தொல் கூட்.ம் ரத்து தeய்Tப் பட்டிருக்கும்.
883. eரிTொன ஜேநரத்தில் நீங்கள் வந்தொல் கூட்.ம் ந.க்க இன்னும் ஜேநரம் ஆகும்.
884. தொமதமொக கூட்.த்திற்கு வந்தொல், அ..ொ! நீங்கள் மிகத் தொமதமொக வந்து விட்டீர்கள்.
885. eொதொரண ஜேவடைலகள் தeய்Tொமல் மூடி டைவக்க உகந்தடைவ. அடைதச் தeய்வதற்தகன எதிர்கொலம்
இருக்கிறது.
886. எளிதொன, புரிTக் கூடிT தபொய், கு•ப்பமொன உண்டைமடைT வி. ஜேமல்.
887. Tொர் விடைளTொ. ஆர்வமில்லொமல் இருக்கிறொர்கஜேளொ அவ்ர்கஜேள த>யிப்பொர்கள்.
888. ஏதொவது ஒரு தபொருளின் ஜேமல் "If that guy has any way of making a mistake, he will." புதிது"If that guy has any way of making a mistake, he will." /"If that guy has any way of making a mistake, he will." சிறந்த ததொழில் நுட்பத்து.ன் தeய்Tப்பட்.து"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்று
அச்eடித்திருந்தொல் அது படை•T eரக்கு என்று அர்த்தம்.
889. அவ்வொறு அச்eடித்திருந்தொல் விடைல அதிகமொகி விட்.து என்று தபொருள்.
890. உங்களுக்கு ஒரு eட்டை. பிடித்திருந்தொல் உங்கள் அளடைவத் தவிர எல்லொ அளவுகளிலும் இருப்பு
இருக்கும்.
891. உங்களுக்கு ஒரு eட்டை. பிடித்திருந்தொல் உங்கள் அளவுக்ஜேக இருப்பு இருந்தொலும் எப்படியும்
உங்களுக்கு அது எட்.ொது.
892. அப்படிஜேT உங்களுக்கு கன கச்சிதமொகப் தபொருந்தியிருந்தொல் அதன் விடைல உங்களொல் வொங்க
முடிTொத அளவுக்கு இருக்கும்.
893. அப்படிஜேT உங்களுக்கு பிடித்திருந்து, இருப்பும் இருந்து, தபொருந்தியும் இருந்து, விடைலயும்
மலிவொக இருந்தொல் முதல் முடைற துடைவத்த வு.ன் கிழிந்து விடும்.
894. தகொள்முதல் ஜேeொதடைனக்கு அனுப்பிT தபொருளின் அறிக்டைக நீங்கள் அடைத வொங்கிTவு.ன் தொன்
வந்து ஜேeரும். அதில் நீங்கள் வொங்கிT தபொருள் உபஜேTொகமற்றது என்றும், நீங்கள் வொங்கொமல் விட்.
தபொருஜேள சிறந்தததன்றும் அறிவிக்கப் பட்டிருக்கும்.
895. 60 நொட்கள் உத்திரவொதம் உடை.T ஒரு தபொருள் 61 ம் நொள் தொன் பழுதொகும்.
896. ஒப்புதடைல வொங்கிக் தகொள்ளலொம் என்று நிடைனத்து நீங்கள் தeய்யும் எந்தப் பணியும் ஒப்புதல் தபற
முடிTொதது.ன் Tொருக்கும் விரும்பத் தகொததொகவும் இருக்கும்.
897. அடைனவருக்குஜேம புரியும்படிTொக நீங்கள் ஒரு விஷTத்டைத விளக்கினொல், ஒரு ஜேமதொவி ஜேகள்வி
ஜேகட்டு உங்களுக்ஜேக கு•ப்பத்டைத உண்.ொக்கி விடுவொர்.
898. புது eட். திட்.ம் புது ஓட்டை.கடைள உருவொக்குவதொகஜேவ இருக்கும்.
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899. புதிT eட்.ம் புத்தகத்தின் அளவுக்கு ஏற்ப விரிந்து தகொள்ளும்.
900. தீTடைணக்கும் கருவி தீ எரியும் ஜேபொது தொன் ஜேவடைல தeய்Tொது.
901. பொடைதயிலுள்ள குண்டு குழி நீங்கள் நிடைனப்படைத வி. ஆ•மொனது ஆகும்.
902. ஒரு விeTம் தவறொக ந.ந்த பிறகு அடைதச் eரி தeய்வதற்கு அடுத்தவர் தeொல்லும் எந்த ஒரு
வழிமுடைறயும் ஏற்கனஜேவ நீங்கள் தeய்து பொர்த்ததொகஜேவ இருக்கும்.
903. ஆனொல் அவர்கள் முன் தeய்து பொர்க்கும் ஜேபொது மட்டும் தவறு eரிTொகி விடும்.
904. குழுவொகக் கூடி விவொதிக்கும் ஒரு தபொருடைள அடைனவரும் ஏற்றுக் தகொள்வொர்கள். தனிடைமயில்
ஜேகட்.ொல் அடைதப் ஜேபொல் முட்.ொள்தனம் இல்டைல என்பொர்கள்.
905. 10 நிமி. அடி உடைதயில் எடுக்க முடிTொத முடிடைவ சில eமTங்களில் நொன்கு மணி ஜேநரக் கூட்.ம்
தந்து விடும்.
906. 100000 முடைறகளொனொலும் ஒன்றுமில்டைல என்பது ஒன்றுமில்டைல தொன்.
907. இல்டைல என்பது மூன்தறழுத்து வொர்த்டைத அல்ல. வொக்கிTம். அடைதப் பல ஜேபர் தeொல்ல முடிTொமல்
மொட்டிக் தகொள்வொர்கள்.
908. விடைளTொட்டில் அனுபவமொனவர்கடைள வி. அனுபவக் குடைறவொனவர்களும், சிறுவர்களும்
எளிதில் தவற்றி தபறுவொர்கள்.
909. பந்தTத்தில் முன்னொல் ஓ. முடிTவில்டைல என்றொல் பொதியிஜேலஜேT நின்று விடுவது
புத்திeொலித்தனம்.
910. எந்த ஒரு விeTமும் தவறொக ந.க்கும் ஜேபொது அது எவ்வொறு தவறொக ந.ந்தது என்று விளக்க
முடிTொமஜேலஜேT தவறொக ந.க்கும்.
911. எந்த விளக்கமும் எளிதொக இருந்தொல் eரிTொனதொகவும் இருக்கும்.
912. 100 லிட்.ர் eொக்கடை.யில் 1 தeொட்டு ஜேதன் விட்.ொலும் அது eொக்கடை. தொன். 100 லிட்.ர் ஜேதனில் 1
தeொட்டு eொக்கடை. நீடைர விட்.ொலும் அது eொக்கடை. தொன்.
913. ஒரு சிறு கயிடைறக் கூ. உங்களொல் ஜேநர் ஜேகொட்டில் தள்ள முடிTொது.
914. தவறுகஜேள மிஞ்சும்.
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915. எது ந.ந்தொலும் அடைத நீங்கள் எதிர்பொர்த்தது ஜேபொலக் கொட்டிக் தகொள்ளுங்கள்.
916. வொழ்க்டைக என்பது விடைனTொக எடுத்துக் தகொள்ளும் அளவுக்கு விடைனTொனது. விடைளTொட்.ொக
எடுத்துக் தகொள்ளும் அளவுக்கு விடைளTொட்.ொனது.
917. ஒஜேர மொதிரிTொன இரு தபொருட்கடைளத் தTொரிக்கஜேவ முடிTொது.
918. உங்களுக்கு வரும் தகடுதலுக்கு மட்டும் எல்டைலஜேT இருக்கொது.
919. அச்eடிப்பொடைன விட்டு நீங்கள் நகர்ந்ததும் கொகிதம் சிக்கிக் தகொள்ளும்.
920. அந்தப் தபொருளின் விடைல எவ்வளவு என்பதல்ல உங்கள் பிரச்டைன. அதிலிருந்து எவ்வளவு ஜேeமிக்க
முடியும் என்பதில் இருக்கிறது.
921. நமது நண்பர்கள் ஏஜேதனும் மிக உTர்ந்த பதவியில் அமர்ந்த உ.ன் நமது நண்பர்கள் என்னும்
பதவியில் இருந்து இறங்கி விடுவொர்கள்.
922. கொரின் விடைலயும், ஓட்டுநரின் நிதொனமின்டைமயும் ஜேநர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
923. உங்கடைள வி. குடைறவொன ஜேவகத்தில் ஓட்டும் அடைனவரும் முட்.ொள்கள்.
924. உங்கடைள வி. அதிகமொன ஜேவகத்தில் ஓட்டும் அடைனவரும் நிதொனம் ததரிTொதவர்கள்.
925. உங்கள் ஜேவகத்திஜேலஜேT ஓட்டுபவர்கள் பிடிவொதக்கொரர்கள்.
926. ஒரு தவற்றியின் நிகழ்தகவு 1 ஆக இல்லொத பட்eத்தில் அது 0 க்கு அருகிஜேலஜேT இருக்கும்.
927. உங்களுக்குப் பிடித்த திடைரப்பொ.ல் கொர் வொதனொலியில் பொ. ஆரம்பிக்கும் ஜேபொது நீங்கள் ஜேபொய்ச்
ஜேeர ஜேவண்டிT இ.ம் வந்து விடும்.
928. அடைறயின் தட்பதவப்ப நிடைல எதுவொக இருந்தொலும் அது தொன் அடைறத் தட்ப தவப்ப நிடைல! (Room
Temperature)
929. நன்றொக ஒரு விஷTத்டைத நீங்கள் புரிந்து தகொண்டு விட்.ொல் அடைத அடுத்தவருக்கு உங்களொல்
புரிTடைவக்க முடிTொது.
930. ருசிTொன டீடைTக் குடித்தவு.ன் தeய்யும் எந்த ஜேவடைலயும் தவறொகத் தொன் இருக்கும்.
931. வொழ்க்டைக என்பது உங்கள் கட்டுப்பொட்டில் இல்லொத பல நிகழ்வுகளின் ததொகுப்பொகும்.
932. எந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடை.ஜேT உள்ள தூரமும் இன்னும் கண்.றிTப்பட்.தில்டைல.
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933. தவளியூரில் முடிT ஜேவண்டிT ஜேவடைல ஒஜேர நொளில் முடிTொது.
934. அன்று தொன் நீங்கள் உள்ளூரிலும் இருந்தொக ஜேவண்டும்.
935. உங்களுக்கு எதிரிகடைள உருவொக்க ஆடைeயிருந்தொல் எடைதTொவது மொற்றம் தeய்து பொருங்கள்.
936. ஒஜேர தபொருளுக்கு பல உபஜேTொகங்கள் இருக்குமொனொல் அது எதற்குஜேம உபஜேTொகப்ப.ொது.
937. அனுபவம் என்பது நீங்கள் எடைதTொவது எதிர்பொர்த்து அது ந.க்கொத ஜேபொது உங்களுக்கு ஏற்படுவது
ஆகும்.
938. எந்த ஒரு பிரச்டைனயும் நீங்கள் பTந்து ஓடும் அளவுக்குப் தபரிTது கிடை.Tொது.
939. நீங்கள் eவரம் தeய்யும் ஜேபொது உங்கள் முகத்தில் ஏற்படும் கொTம், நீங்கள் எந்த நிகழ்ச்சிக்குப்
ஜேபொவதற்கொகச் eவரம் தeய்கிறீர்கள் என்படைதப் தபொருத்து தபரிTதொகஜேவொ, ததரிTக்கூடிT இ.த்திஜேலொ
ஏற்படும்.
940. நீங்கள் நிற்கும் வரிடைeயில் உள்ள கணிணி தொன் இருப்பதிஜேலஜேT படை•Tதொக இருக்கும்.
941. அது புதிT கணிணிTொகஜேவ இருந்தொல் அடைத உபஜேTொகிப்பவர் இப்ஜேபொது தொன் ஜேவடைலக்குச்
ஜேeர்ந்து பயிற்சி தபறுபவரொக இருப்பொர்.
942. இந்த வரிடைe eரியில்டைல என்று நீங்கள் எந்த வரிடைeக்குச் தeல்கிறீர்கஜேளொ அது தொன் மிகவும்
தமதுவொக நகர ஆரம்பிக்கும்.
943. வொகன தநரிeலின் ஜேபொது புது கொரின் மீது தொன் இடித்துக் தகொண்டு தeல்வொர்கள்.
944. நீங்கள் சுற்றுலொ தeய்Tொத தினத்தில் என்றுஜேம மடை• தபய்Tொது.
945. டீயின் சூடு ஆறும் ஜேவகமும், உங்கள் அவeரமும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
946. அவர்கள் (அதொவது உங்கடைளத் தவிர மற்றவர்கள்) நிடைனப்படைதச் eொதித்துக் தகொள்ளலொம்.
947. உங்கள் மீது உண்டைமTொன பொeம் டைவத்திருப்பவர்கள், எந்தப் பதவியிலும் இல்லொதவர்களொக
இருப்பொர்கள்.
948. உங்கள் ஜேமலதிகொரி எப்ஜேபொதும் தவஜேற தeய்வதில்டைல.
949. அவ்வொறு அவர் தவஜேறதும் தeய்தொல் அதற்குப் பின்னொல் ஜேநரடிTொகஜேவொ மடைறமுகமொகஜேவொ
உங்களின் ஜேவடைலயின் பங்கு இருக்கும்.
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950. நீங்கள் உரிக்கும் ஆரஞ்சுப் ப•த்தின் சுடைவயும், அடைத நீங்கள் உரிக்க எடுத்துக் தகொள்ளும் ஜேநரமும்
எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
951. நீங்கள் விரும்பொத எந்தத் துடைறயிலும் ஜேமடைதTொகொதீர்கள். பின் அஜேத ஜேவடைலடைT வொழ்நொள்
முழுதும் தeய்T டைவத்து விடுவொர்கள்.
952. eரிTொன விஷTத்டைதச் தeொல்லுங்கள், Tொர் கொதிலும் வி•ொது. தவறொன விஷTத்டைதச் தeொல்லுங்கள்,
அடைனவர் கொதிலும் விழும்.
953. எது ஜேதடைவஜேTொ அது அப்ஜேபொது மறந்து ஜேபொகும்.
954. நண்பர்களு.னொன ததொ.ர்பு நொளடை.வில் அற்றுப் ஜேபொகும். எதிரிகளி.ஜேமொ அவ்வொறு
ஆவதில்டைல.
955. அவeரமொகச் தeல்லும் ஜேபொது தொன் அடைனத்து eொடைல eந்திப்புகளிலும் சிவப்பு விளக்கு எரிந்து
தகொண்டிருக்கும்.
956. வீட்டுப்பொ.த்தின் ஞொபகம் விடுமுடைறயின் கடை.சி நொளில் தொன் ஏற்படும்.
957. எதொவது தவறு ஏற்படும் ஜேபொது 1. நீங்கள் என்ன தeய்தீர்கள்? 2. அடுத்தவர்கள் என்ன தeய்தொர்கள்?
3. ஜேவறு எது தவறொக ஜேபொக வொய்ப்பிருக்கிறது? 4. இடைத Tொர் ஜேமல் பழி ஜேபொ.லொம்? என்று
சிந்தியுங்கள்.
958. ஒரு தவறு ஏற்படுவதற்கொன வொய்ப்பு, நீங்கள் அடைத எவ்வளவு தூரம் எதிர்பொர்க்கவில்டைல
என்படைதயும், அதற்குப் பரிகொரம் தeய்வதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் தTொரொக இல்டைல என்படைதயும்
தபொருத்து அதிகமொகும்.
959. தபொது eொக்கடை.க் கு•ொய் அடைனத்டைதயும் ஏற்றுக் தகொள்ளும்.
960. பக்கத்தில் உள்ளவர் டைகயில் உள்ள தeய்தித் தொளில் முக்கிTமொனடைத அவருக்குத் ததரிTொமல்
வொசிக்கும் ஜேபொது தொன் அவர் அடைதக் கிழித்துக் கீஜே• ஜேபொடுவொர்.
961. ஒரு மனிதடைனத் தூக்கு ஜேமடை. வடைர கூ. உங்களொல் தகொண்டு ஜேபொக முடியும். ஆனொல் அவடைரச்
சிந்திக்க மட்டும் டைவக்க முடிTொது.
962. மனeொட்சி உங்களின் ஆர்வத்துக்கு முட்டுக்கட்டை. ஜேபொடுவதில் உள்ள பிரச்டைன என்னதவன்றொல்,
மீண்டும் உங்களுக்கு அந்தச் சூழ்நிடைல வொய்க்கொது.
963. உலக மக்கடைள இரு பிரிவொகப் பிரிக்கலொம். 1. இது ஜேபொன்ற இரு பிரிவு இருப்படைத நம்புபவர்கள். 2.
நம்பொதவர்கள்.
964. ஜேதடைவகள் என்பது மற்றவர்கள் தகொண்டுள்ள ஒரு பண்பொகும். ஆனொல் உங்களுக்கும் அந்தப் பண்பு
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இருக்கும் என்படைத Tொருஜேம உணர மொட்.ொர்கள்.
965. மின் தூக்கியில்; முகத்டைத ஜேநரொக டைவக்கவும்.
966. மின் தூக்கியில்; டைகடைT முன்புறம் கட்டிக் தகொள்ளவும்.
967. மின் தூக்கியில்; அடுத்தவர் கண்கடைளப் பொர்க்கக் கூ.ொது.
968. மின் தூக்கியில்; எண்கடைள மட்டுஜேம பொர்க்க ஜேவண்டும்.
969. மின் தூக்கியில்; உங்களுக்குத் ததரிTொதவரு.ன் எதுவும் ஜேபeக் கூ.ொது.
970. மின் தூக்கியில்; உங்களுக்குத் ததரிந்தவரு.ன் ஜேபசிக் தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது ததரிTொதவர்
Tொரொவது வந்து விட்.ொல் ஜேபச்டைe உ.ஜேன நிறுத்திக் தகொள்ள ஜேவண்டும்.
971. மின் தூக்கியில்; அடுத்தவர் உ.லு.ன் உரeொமல் நிற்கஜேவண்டும்.
972. ஆண்களுக்குப் தபண்கடைள எதற்கொகப் பிடிக்கிறஜேதொ அது சில வரு.ங்களுக்குப் பின் அவர்களி.ம்
இருக்கொது.
973. தபண்களுக்கு ஆண்கடைள எதற்கொகப் பிடிக்கிறஜேதொ அது அவர்களி.ம் எப்ஜேபொதும் இல்லொததொக
இருக்கும்.
974. மொட்டிக் தகொள்ளொத வடைர எதுவுஜேம தவறில்டைல.
975. ஒரு ஜேவடைலடைTக் கஷ்.மொன வழியில் தeய்வது எப்ஜேபொதுஜேம எளிது தொன்.
976. Tொரொலும் ஜேதடைவTொன தகவல்கள் கிடை.த்தொல் முடிவு எடுக்க முடியும்.
977. ஒரு நல்ல ஜேமலொளஜேரொ ஜேதடைவTொன தகவல்கள் கிடை.க்கொமலும் முடிவு எடுக்க வல்லவர் ஆவொர்.
978. ஒரு சிறந்த ஜேமலொளஜேரொ எந்தத் தகவலும் இல்லொமல் முடிதவடுப்பவர் ஆவொர்.
979. நீங்கள் என்ன தeய்தீர்கஜேளொ, அடைதத் தொஜேன தeய்வதற்குத் திட்.மிட்டிருந்தீர்கள்?
980. ஒருவரின் ஜேமதொவித்தனம் அவரது வொக்கிTங்கடைளப் தபொது மக்களொல் எவ்வளவு தூரம் புரிந்து
தகொள்ள முடிTொமல் இருக்கிறது என்படைதப் தபொருத்ததொகும்.
981. கொடைரத் திறக்கும் ஜேவகமும் மடை•யின் ஜேவகமும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
982. அலுவலகத்திலிருந்து உங்கள் வீட்டின் தூரமும், நீங்கள் முக்கிTமொன ஒரு அலுவலகக் ஜேகொப்டைப
வீட்டிஜேலஜேT டைவத்து விட்டு வருவதற்கொன வொய்ப்பும் ஜேநர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
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983. நீங்கள் உணவகத்திற்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்தீர்கள் என்பததல்லொம் முக்கிTமில்டைல. பணிTொளர்
மிக தமதுவொகஜேவ உங்களுக்குப் பரிமொறுவொர்.
984. பக்கத்து ஜேமடைeக்கொரர் eொப்பிடும் உணடைவ உங்கள் கு•ந்டைத ஜேகட்கும் ஜேபொது தொன் அது
தீர்ந்திருக்கும்.
985. உணவின் சுடைவயும் அதில் உள்ள தகொழுப்புச் eத்தும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
986. நீங்கள் விரும்பும் எதுவும் தடை. தeய்Tப்பட்.தொக இருக்கும்.
987. பூeணிக்கொடைTச் eொப்பிடுவதொனொலும் ஒவ்தவொரு வொTொகத் தொன் eொப்பி. முடியும்.
988. எந்த ஒரு மனிதனின் ஜேநர்டைமக் குடைறடைவயும் திருட்டுத் தனம் ஆட்தகொண்டு விடும்.
989. நீங்கள் ஏற ஜேவண்டிT ஜேபருந்து மட்டும் எப்ஜேபொதும் நிடைறந்ஜேத வரும்.
990. நீங்கள் உட்கொரும் இருக்டைக தொன் அந்தப் ஜேபருந்திஜேலஜேT வeதிக் குடைறவொன இருக்டைகTொக
இருக்கும்.
991. நொம் அடைனவரும் ஒஜேர eொடைலயில் தொன் தeல்கிஜேறொம். ஆனொல் ஜேவறு ஜேவறு திடைeயில்.
992. எந்த இ.த்தில் பஞ்ச்eர் ஆனொலும் கொர் eக்கரத்தின் கீழ் பக்கம் தொன் eப்டைபTொக இருக்கும். (தபரிT
கண்டுபிடிப்பு!)
993. பிரச்டைனடைTத் தீர்க்கும் ஜேவடைல அந்தப் பிரச்டைனக்கு Tொர் கொரணம் என்படைதக் கண்.றிவது.ன்
முடிந்து விடும்.
994. எல்லொ தகவல்களும் நிர்வொகத்தில் உள்ள அடைனவருக்கும் ஒழுங்கொகஜேவ தeல்லும். தகட்.
தகவல்கள் மட்டும் கீழிருந்து ஜேமஜேல தeல்வதில் வல்லடைவ ஆகும்.
995. எதிரி கீஜே• விழும் ஜேபொஜேத மீண்டும் ஒரு முடைற உடைதத்துக் தகொள்ளுங்கள.
996. Tொர் பக்கத்தில் இருக்கிறொர்கஜேளொ, அவர்கஜேள தொமதமொகவும் வருவொர்கள்.
997. தவடைறச் eரிதTன நிரூபிக்க, அஜேத தவடைறப் பல தeய்திருக்க ஜேவண்டும்.
998. க.வுள் ந்ம்டைம இரண்.ொவது வகுப்பில் (விமொனத்தில்) தeல்ல தவண்டும் என்று தீர்மொனத்தில்
டைவத்திருந்தொல், நம்டைம ஒல்லிTொகப் படை.த்திருப்பொர் அல்லவொ?
999. தவற்றி தபற்றவர் என்று Tொரும் இல்டைல. தப்பிப் பிடை•ப்பவர்கள் தொன் உண்டு.
1000. நடை.முடைறப்படுத்த முடிTொத எந்த ஒரு விதிக்கும் அதன் ஜேதடைவ நிதர்eனமொக இருக்கும்.
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1001. தூரத்திலிருந்து பொர்க்கும் ஜேபொது அ•கொக இருக்கும் எதுவும் பக்கத்தில் பொர்க்கும் ஜேபொது அவ்வளவு
அ•கொக இருப்பதில்டைல.
1002. ஜேநற்டைறT eொப்பொட்டுக்குத் ஜேதடைவTொனடைத நொடைள மதிTத்துக்குள்ளொவது வொங்கிவி. ஜேவண்டும்!
1003. ஒரு கு•ந்டைத என்பது மிகக் குடைறவு, இரண்டு என்பது மிக அதிகம்!
1004. ஒருவர் தொன் இதுவடைர ஜேபசிTடைதச் சுருக்கமொகச் தeொல்லப் ஜேபொகிஜேறன் என்று
தeொன்னொஜேரTொனொல், அவர் ஏற்கனஜேவ எடுத்துக் தகொண். ஜேநரத்டைத வி. மூன்று ம.ங்கு அதிக ஜேநரம்
எடுத்துக் தகொள்ளப் ஜேபொகிறொர் என்று தபொருள்.
1005. எழுத்துக் ஜேகொர்ப்பவர்கள் ததரிந்ஜேத விடும் தவறுகடைளத் திருத்தி விடுவொர்கள். ததரிTொமல் தeய்த
தவறு படிப்பவர்களொல் மட்டுஜேம ததரிந்து தகொள்ளப் படும்.
1006. அந்தத் தவறு தொன் அந்த வொக்கிTத்தின் அர்த்தத்டைதஜேT மொற்றிTடைமப்பதொக இருக்கும்.
1007. நொன் உங்களுக்கு மூடைளடைTத் தர முடிTொமல் ஜேபொகலொம். ஆனொல் பட்.ங்கள் தர இTலும்.
1008. தள்ளுபடிTொகிவிடும் என்று நிடைனக்கும் வ•க்குகளுக்கு ஏற்கனஜேவ தீர்ப்பும்
வ•ங்கப்பட்டிருக்கும்.
1009. உங்களுக்கு எரிச்eலூட்டும் நிகழ்ச்சிகள் மீண்டும் ஒருமுடைற ந.க்கும் வொய்ப்பு அதிகமொகஜேவ
இருக்கும்.
1010. கொர் நிறுத்தும் இ.ம்: ஆறு கொர்கள் கூ. நிறுத்த இTலும் அருடைமTொன இ.ம். எப்ஜேபொதும்
eொடைலக்கு எதிர்புறத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1011. ஒரு 'U' திருப்பம் எடுத்து நீங்கள் அங்ஜேக ஜேபொய் கொடைர நிறுத்துவதற்குள் ஆறு கொர்கள் ஏற்கனஜேவ
வந்து நின்றிருக்கும்.
1012. அப்படிஜேT உங்கள் கொடைர நிறுத்தி விட்.ொலும் திரும்பி நீங்கள் வர ஜேவண்டிT கட்டி.த்துக்கு
வந்தொல் கொடைர நிறுத்த அருடைமTொன இ.ம் கொத்துக் தகொண்டிருக்கும்.
1013. எவ்வளவு தபரிT கொர் நிறுத்தும் இ.மொக இருந்தொலும் ஒரு கொர் இன்தனொரு கொடைர எடுக்க
வி.ொமல் வழிடைT மறித்ஜேத நிறுத்தப் பட்டிருக்கும்.
1014. ஒரு அலுவலகத்தின் ஒரு ஜேமலொளர் இன்தனொரு ஜேமலொளருக்கு ஜேவடைல உருவொக்கும்
சிந்தடைனயிஜேலஜேT எப்ஜேபொதும் இருப்பொர்!
1015. ஒரு ஜேவடைலடைTத் தொமதமொகச் தeய்வதும் தeய்Tொமல் இருப்பதும் ஒன்று தொன்.
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1016. ஏற்கனஜேவ உடை.ந்து ஒட். டைவத்த எதுவும் திரும்பவும் விழுந்து உடை.வஜேத இல்டைல.
1017. நீங்கள் ஜேதடும் இ.ம் மட்டும் வடைரப.த்தில் இருக்கொது.
1018. எத்தடைன அதிக உணவு வடைககள் தeய்கிறீர்கஜேளொ அத்தடைன குடைறவொகஜேவ விருந்தினர்கள்
வருவொர்கள்.
1019. எதுவுஜேம முடிவல்ல.
1020. இது தொன் ஆரம்பம்.
1021. பகல் ஜேநர ததொடைலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகடைள வி. ஜேவடைல சுவொரசிTமொனதொகஜேவ இருக்கும்.
1022. இன்டைறT ஜேமொeமொன திட்.ம் நொடைளT சிறந்த திட்.த்டைத வி. நன்றொகஜேவ தeTல்படுத்தப் படும்.
1023. தவற்றியும் அதற்கொக எடுத்துக் தகொள்ளும் முTற்சியும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1024. உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ஜேநொய் மட்டுஜேம கொப்பீடு தeய்Tப்பட்டிருக்கொததொக இருக்கும்.
1025. உங்கள் கொரில் இருக்கும் ஏ.சி. கடும் ஜேகொடை.யின் ஜேபொது தொன் ஹீட்.ர் முழுடைமTொக இருக்கும்
வண்ணம் மொட்டிக் தகொள்ளும். உங்கள் கொர் >ன்னலும் அப்ஜேபொது திறக்க வரொது!
1026. ஒரு நிகழ்ச்சிடைTப் பற்றி எவ்வளவு அதிகம் திட்.மிட்டும், கவனதமடுத்தும் தeய்கிறீர்கஜேளொ,
அந்த அளவுக்கு அது தவறொக நடை.தபறும்.
1027. மொடைல 4.40 க்கு ஜேமல் பொர்க்கும் அடைனத்து ஜேவடைலயும் மீண்டும் ஒருமுடைற பொர்க்க
ஜேவண்டிTதொகஜேவ இருக்கும்.
1028. உங்களொல் எதுவும் ந.க்கப் ஜேபொவதில்டைல. எனஜேவ எடைதப் பற்றியும் கவடைல தகொள்ள
ஜேவண்டிTதும் இல்டைல.
1029. திருத்தப்ப.க்கூடிT தவறுகடைள Tொர் தeய்தொர்கள் என்று பொர்க்க ஜேவண்டிTதில்டைல.
1030. முடிந்த ஜேவடைல முடிந்தது தொன். எனஜேவ அடைதப் பற்றி கவடைல தகொள்ள ஜேவண்டிTதில்டைல.
1031. உலகின் முதல் தபொய்: இதுவடைர இடைத நொன் தeய்தஜேத கிடை.Tொது.
1032. நீங்கள் எந்த விeTத்டைதப் பற்றி முழுதும் ததரிந்து டைவத்திருக்கிறீர்கஜேளொ அடைதப் பTன்படுத்தும்
வொய்ப்பு வரஜேவ வரொது.
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1033. நல்ல எண்ணங்கள் தண்.டைனக்குத் தப்புவதில்டைல.
1034. முக்கொலியின் முக்கிTமொன கொல் உடை.ந்து ஜேபொன அந்த ஒரு கொல் தொன்.
1035. எடைத நிடைலயில்டைல என்று நிடைனக்கிறீர்கஜேளொ அதுஜேவ நிடைலTொனது.
1036. எடைத நிடைலTொனது என்று நிடைனக்கிறீர்கஜேளொ அதுஜேவ நிடைலயில்லொதது.
1037. ஒரு தபொருடைள ஒரு இ.த்திலிருந்து எடுப்பதற்கு ஜேதடைவப்படும் eக்தி அடைத மீண்டும் அஜேத
இ.த்தில் கனகச்சிதமொக டைவப்பதற்கு ஆகும் eக்திடைT வி.க் குடைறவொகஜேவ இருக்கும்.
1038. நீங்கள் தeய்யும் ஒவ்தவொரு விடைனக்கும் ஒரு எதிர் விடைன அரeொங்கத்தி.ம் இருந்து புறப்படும்.
1039. உங்களுக்கு எளிதில் புரிந்த விஷTத்டைதத் தொன் மற்றவர்களுக்கு எளிதில் புரிT டைவக்க முடிTொது.
1040. மற்றவர்களுக்கு எளிதில் புரிT டைவத்து விட்டீர்கஜேளTொனொல், உங்களுக்குப் புரிTவில்டைல என்று
அர்த்தம்.
1041. நீங்கள் தவறொகச் தeய்யும் கொரிTத்டைத மட்டும் eரிTொகச் தeய்வீர்கள்.
1042. பணத்டைதச் eம்பொதிக்கும் எளிT வழி அடைதத் ததொடைலப்படைத நிறுத்துவதொகும்.
1043. எந்த நிர்வொகத்திலும் ஜேதடைவடைT வி. அதிக ஜேமலொளர்கள் இருப்பொர்கள்.
1044. குடைறந்தது 50 eதவீத உலக >னத்ததொடைக தனக்கு முன் தனது மொமிTொர் வருவடைத
விரும்புவதில்டைல.
1045. ஜேமலொளர்களுக்கிடை.ஜேT உறடைவ வளர்க்கும் ஜேநொக்கில் தகொண்டு வரும் எந்த ந.வடிக்டைகயும்
அவர்களிடை.ஜேT படைகடைTஜேT வளர்க்கும்.
1046. எந்த மொற்றமும் முதலில் பொர்க்கும் ஜேபொது தபரிTதொகத் தொன் ததரியும். (புதுச் தeருப்பு கொடைலக்
கடிக்கும். பின் அதுஜேவ ப•கி விடும்)
1047. ஒரு முட்.ொள் உTர்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்பது மடைல ஜேமல் இருக்கும் மனிதடைனப் ஜேபொல்.
அவனுக்கும் அடைனத்தும் சிறிTதொகத் ததரியும். அவடைன Tொர் பொர்த்தொலும் சிறிTதொகத் தொன் ததரிவொன்.
1048. ஜேநர்டைமடைTத் தத்துவங்கள் மிஞ்சும் இ.ஜேம பல்கடைலக்க•கம் எனப்படும்.
1049. அரசுக்கு அதிக தeலவினத்டைத உருவொக்கும் அரசிTல்வொதிஜேT த>யிப்பொர். ததொடைலஜேநொக்குக்
கொரர்கள் எல்லொம் சீக்கிரஜேம வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவொர்கள்.
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1050. eொத்திTஜேம இல்லொத ஒரு நிகழ்ச்சி, அது எதிர்பொரொத கு•ப்பத்டைத விடைளவிக்குமொனொல்
கண்டிப்பொக ந.ந்ஜேத தீரும்.
1051. ஒரு முக்கிTமொன கூட்.த்தில் நீங்கள் ஜேபசிக் தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது, அடைத அடைனவரும்
கவனித்துக் தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது தொன் உங்கள் முதுகில் அரிப்பு ஏற்படும்!
1052. தவள்டைள நிறச் eட்டை. ஜேபொட்டிருந்தொல் கருப்பு நிற தூசி வந்து ஒட்டும்.
1053. கருப்பு நிறச் eட்டை. ஜேபொட்டிருந்தொல் தவள்டைள நிற தூசி வந்து ஒட்டும்.
1054. Tொர் நீங்கள் மறந்து ஜேபொனொல் மிகவும் ஜேகொபம் தகொள்வொர்கஜேளொ, அவர்கடைளத் தொன் நீங்கள் மறந்து
ஜேபொவீர்கள்.
1055. இரண்டு தவறுகள் ஜேeர்ந்து ஒரு 'eரி'டைT உருவொக்க முடிTொது.
1056. இரண்டு தவறுகள் ஜேeர்ந்து ஒரு 'eரி'டைT உருவொக்க முடியுமொனொல், மூன்றொவது தவறு ஒன்றும்
இடைணந்து தகொள்ளும்.
1057. ஒரு விஷTத்டைதத் ததளிவொகப் புரிந்தவர்களொல், மற்றவர்களுக்கு அடைதத் ததளிவொகப் புரிT
டைவக்கஜேவ முடிTொது.
1058. அரசிTலில், நன்றொக பிரeொரம் தeய்பவர்கள் த>யிப்பொர்கள்.
1059. eரிTொன கொரணத்திற்கொக எந்த ஒரு விஷTமும் தeய்Tப்பட்.து இல்டைல.
1060. eடைமTலடைறயில் சுத்தம் என்பது அந்த அடைறடைT ஜேவறு அடைறTொக மொற்றினொல் தொன் இருக்க
முடியும்.
1061. ஜேமொeமொன eட்.ம் திருத்தத்தின் பிறகு ஜேமலும் ஜேமொeமொகி விடும்.
1062. இTற்டைகயின் eட்.த்திற்கு முன் அரசின் eட்.ம் தeல்லுபடிTொகொது. தவறொகச் தeய்வது தொன்
இTற்டைகயின் eட்.ம்.
1063. உTரத்தில் இருக்கும் பல்பு தொன் முதலில் ப்யூஸ் ஜேபொகும்.
1064. பறந்து வரும் தூசி கண்டைண ஜேநொக்கி தொன் வரும்.
1065. தபொறுடைமயின் எல்டைலடைT மீறுவதொகஜேவ அடைனத்து தவறுகளும் ந.க்கும்.
1066. திறடைமக்கு உள்ஜேள தொன் தவறின் விடைதகள் இருக்கின்றன.
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1067. ஜேதடைவடைT ஜேதடைவ தொனொ என்று ஜேTொசிக்க ஆரம்பித்தொல் ஜேதடைவஜேT மடைறந்து ஜேபொகும்.
1068. பணத்தின் பிரபலமொன விதி. கொலப் ஜேபொக்கில் பணத்தின் அளவு தபருகும். மதிப்பு வகுபடும்.
1069. எளிதில் முடிக்கக் கூடிT எதுவும், அது என்னதவன்ஜேற கண்டுபிடிக்க முடிTொத தவறில் தொன்
தeன்று முடியும்.
1070. நீங்கள் தவளிப்படுத்தும் திறடைமயும், அடைத எத்தடைன ஜேபர் பொர்க்கிறொர்கள் என்பதும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1071. நீங்கள் eரிபொர்க்கொத அந்த ஒரு விஷTம் தொன் தவறு ந.ந்திருக்கஜேவ வழி வகுத்திருக்கும்.
1072. கயிற்டைறப் பிடித்துத் தள்ள முடிTொது!
1073. உடை.ந்த பொகத்தில் இருக்கும் ஒரு நல்ல பொகத்டைத அதிலிருந்து பிரிக்க முடிTொமல் தொன் இருக்கும்.
1074. முதலொளி நீங்கள் eரிTொக வரும் நொட்களில் எல்லொம் வரஜேவ மொட்.ொர்.
1075. ஒரு அரசிTல்வொதி தபொருளொதொரத்தில் அடுத்து என்ன ந.க்கப் ஜேபொகிறது என்று தeொல்வடைதக்
ஜேகட்கொதீர்கள். அவர் என்ன தeய்கிறொர்? என்று பொருங்கள்.
1076. எதிர்த்து Tொரும் ஜேபொட்டியி.ொத வடைர Tொர் ஜேவண்டுமொனொலும் த>யிக்கலொம்.
1077. வொய்ப்பு என்பது நீங்கள் எதிர்பொர்க்கொத தருணத்தில் மட்டுஜேம கதடைவத் தட்டும்.
1078. ஆணிடைTச் eரிTொக அடித்து விடுவீர்கள். ஆனொல் சுத்திTடைலக் கொலில் eரிTொகப் ஜேபொட்டுக்
தகொள்ளவும் தவறமொட்டீர்கள்.
1079. சிங்கமும் ஆடும் பக்கத்தில் படுத்துத் தூங்கலொம். ஆடு தரொம்ப ஜேநரத்துக்கு தூங்க முடிTொது.
1080. நீதி எந்த ஜேநரமும் த>யிக்கும். 7 க்கு 3 என்ற எண்ணிக்டைகயில்.
1081. நீங்கள் எந்தத் திடைeடைT ஜேநொக்கிக் கிளம்பினொலும் கொற்று உங்கள் எதிர்த்திடைeயிலிருந்ஜேத வீசும்.
1082. ரொணுவ விதி: ஒரு தபொருள் அடைeந்தொல் அடைதப் பொர்த்து eல்யூட் அடிக்க ஜேவண்டும்.
அடைeTொவிட்.ொல் அடைதத் தூக்கி ஜேவறு இ.த்தில் டைவக்க ஜேவண்டும். அடைeக்க முடிTொவிட்.ொல் அதன்
ஜேமல் தபயிண்ட் அடித்து வி. ஜேவண்டும்.
1083. எந்த ஒரு ஆவணம் கண்டிப்பொக இருந்தொக ஜேவண்டுஜேமொ அது மட்டுஜேம ஜேகொப்பில் இருக்கொது.
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1084. அப்படிஜேT இருந்தொல் அது கொலொவதி ஆனதொக இருக்கும்.
1085. ஜேதடைவயில்லொத ஆவணங்களுக்கு ஜேமற்கண். இரண்டு விதிகளும் தபொருந்தொது.
1086. பதவி மனிதர்கடைள ஈர்க்கும். ஆனொல் நிரந்தரமொக டைவத்திருக்கொது.
1087. நீங்கள் கீஜே• விழுவதில் தப்ஜேப இல்டைல. உங்களொல் கீழிருந்து எழும் ஜேபொது ஏஜேதனும் ஒரு
தபொருடைள எடுத்துக் தகொண்டு எ• முடியும் பட்eத்தில்.
1088. ஒரு இ.த்தில் உங்கடைளக் கொப்பொற்றிT ஒரு விஷTம் மற்தறொரு இ.த்தில் உங்கடைளக் குப்புறத்
தள்ளஜேவ தeய்யும்.
1089. ஒரு பத்திரிடைகTொளரின் ஜேபச்சில் இருக்கும் சுவொரசிTத்துக்கும், அவரது எழுத்தில் இருக்கும்
சுவொரசிTத்துக்கும் உள்ள தூரம், அவர் ஜேபசிக்தகொண்டிருக்கும் ஊருக்கும், அவரது பத்திரிடைக
தவளிTொகும் ஊருக்கும் இடை.ஜேTTொன தூரத்துக்குச் eமமொக இருக்கும்.
1090. ப•ங்கடைளக் கொTொக வொங்கினொல் பழுக்கும் முன்னஜேர கொலிTொகி விடும்.
1091. ப•மொக வொங்கினொல் அழுகும் வடைர கொலிTொகொது.
1092. ஒளியின் ஜேவகத்டைத மிஞ்eமுடிTொது என்று Tொர் தeொன்னது? பணமில்லொத கணக்கிலிருந்து
தகொடுக்கப்பட். கொஜேeொடைலயின் ஜேவகம் பிறகு என்னவொம்?
1093. ஜேவடைல இல்லொமல் சுற்றுவதொயிருந்தொல் எந்த இ.த்துக்கும் பத்ஜேத நிமி.ங்களில் தeன்று வி.
முடியும்.
1094. நம்பிக்டைக எவ்வளவுக்தகவ்வளவு மூ.த்தனமொகத் ததரிகிறஜேதொ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அந்த
நம்பிக்டைகTொல் தவற்றி கிடை.க்கும்.
1095. உங்களி.ம் ஒரு சுத்திTல் இருந்தொல் எந்தப் தபொருடைளப் பொர்த்தொலும் ஆணி ஜேபொலஜேவ தொன்
ததரியும்.
1096. லொட்.ரியில் எதிர்பொரொமல் பணம் விழுந்தொல் எதிர்பொரொத தeலவு முன்னஜேம வந்திருக்கும்.
1097. இருக்கும் ஜேவடைலடைTத் தக்க டைவத்துக் தகொள்வடைத வி. புதிT ஜேவடைலடைTக் கண்.றிவது
கஷ்.மொன கொரிTமொகும்.
1098. நீங்கள் ஜேதடிT அடைனத்துப் தபொருட்களும் அடைதக் கடை.சிTொகத் ஜேதடிT இ.த்தில்
கிடை.த்திருக்குஜேம!
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1099. எந்த ஒரு கமிட்டிக் கூட்.த்திலிருந்தும் புதிTதொன ஒரு ஜேTொeடைன ஜேதொன்றிTதொகச் eரித்திரஜேம
இல்டைல.
1100. நீங்கள் எடைதத் ததளிவொகச் தeொல்லியிருக்கிஜேறொம் என்று நிடைனக்கிறீர்கஜேளொ அடைதக் குடைறந்த
பட்eம் ஐந்து விதமொகப் புரிந்து டைவத்திருப்பொர்கள் ஜேகட்.வர்கள்!
1101. ஒரு நொட்டின் தபொருளொதொரம் ஜேமம்ப. ஆரம்பித்து விட்.ததன்றொல் மற்ற அடைனத்தும் சீரழிT
ஆரம்பித்து விட்.து என்று அர்த்தம்.
1102. உங்கள் விடைலடைT எவ்வளவு இறக்குகிறீர்கஜேளொ அவ்வளவு சீக்கிரம் ததொழிடைல விட்டு
தவளிஜேTறி வி.லொம்.
1103. விளம்பரத்தின் அளவிடைனப் தபரிதொக்கினொல் லொபத்தின் அளவு சிறிதொகி விடும்.
1104. நல்ல ஜேவடைலக்கொரன் உங்களுக்கு எதிஜேர தொன் கடை. ஜேபொடுவொன்.
1105. ஜேமொeமொன ஜேவடைலக்கொரஜேனொ உங்கடைள விட்டுப் ஜேபொவஜேத இல்டைல.
1106. எதுவுஜேம eொத்திTம் தொன். ஆனொல் எதுவுஜேம எளிது இல்டைல.
1107. கூடைரயில் ஒட்டை. இருக்கும் இ.த்திற்கும் நீர் ஒழுகும் இ.த்திற்கும் eம்பந்தஜேம இருக்கொது.
1108. உங்களி.ம் ஒஜேர ஒரு ஆணி மட்டுஜேம இருந்தொல் அது அடிக்கும் ஜேபொது வடைளந்து தொன் ஜேபொகும்.
1109. நீங்கள் தொமதமொகச் தeல்லும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் eரிTொன ஜேநரத்திற்கு ஆரம்பித்திருக்கும்.
1110. நொன் உண்டைமடைTப் பொர்த்திருக்கிஜேறன். ஆனொல் அது அத்தடைன சுவொரசிTமொனதொக இல்டைல.
1111. இதற்கும் ஜேமல் ஒரு விஷTம் தவறொகப் ஜேபொவதற்கு வொய்ப்ஜேப இல்டைலதTன்றொல், அதற்கு
ஜேமலும் அது தவறொகப் ஜேபொகும்.
1112. கும்மிருட்.ொக ஆகக் கூடிT வொய்ப்பு இருக்கும் இ.த்தில் தொன் விளக்கு அடைணந்து ஜேபொகும்.
1113. ஜேமம்பட். ததொழில் நுட்பம் பொர்ப்பதற்கு மொT மந்திரம் ஜேபொலஜேவ இருக்கும்.
1114. ஒரு கமிட்டி என்பது 12 வயிறுகடைளக் தகொண். மூடைளயில்லொத ஒரு உயிர் மட்டுஜேம உடை.T ஒரு
அடைமப்பொகும்.
1115. ஒரு கமிட்டிTொல் குதிடைரடைTக் கூ. ஒட்.கம் என்று முடிவு தeய்T இTலும்.
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1116. ஒரு கமிட்டி தeய்யும் தவறுக்கு Tொருஜேம தபொறுப்பொக மொட்.ொர்கள்.
1117. ஒரு கமிட்டி என்பது ஒருவர் தeய்யும் ஜேவடைலடைTக் கூ. 12 ஜேபர் ஜேeர்ந்து தeய்T முடிTொத ஒரு
அடைமப்பொகும்.
1118. எந்தக் கூட்.மும் முடியும் ஜேநரம் வடைர எதுவும் ஜேபeொமல் இருங்கள். அது உங்கடைள அறிவொளி
என்று எண்ணத் தூண்டும்.
1119. Tொர் எரிச்eலடை.Tச் தeய்யும் வண்ணம் ஜேபசுகிறொஜேரொ அவஜேர முக்கிT விருந்தினர்
என்றடை•க்கப்படுவொர்.
1120. தவளியூருக்குக் கிளம்பும் ஜேபொது பொதித் துணிகடைளயும் இரண்டு ம.ங்கு பணத்டைதயும் எடுத்துச்
தeல்லுங்கள்.
1121. அரeொங்க ஜேவடைலகளில் கொகிதங்களின் அளவும், ஜேவடைல ந.ந்த அளவும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT
இருக்கும்.
1122. இந்த உலகில் தநறியில்லொத ஒஜேர இனம் மனித இனம்.
1123. இந்த உலகில் பண்ப.ொத, பண்படுத்த ஜேவண்டிT ஒஜேர இ.ம் உங்கள் ததொப்பிக்குக் கீஜே•
இருக்கிறது!
1124. நம்பிக்டைகயு.ன் வொழ்பவன் ஏமொற்றத்து.ஜேன eொகிறொன். :(
1125. உங்களுக்கு தeொறிந்ஜேத ஆக ஜேவண்டும் என்னும் அவசிTம், 1. நீங்கள் எத்தடைன ஜேபர் தகொண்.
கூட்.த்தின் நடுவில் இருக்கிறீர்கள்? 2. உங்கள் டைகTொல் எட். முடிTொத இ.ம் எது? 3. நீங்கள் ததொ.
தவட்கப்படும் இ.ம் எது? என்படைதப் தபொருத்தது!
1126. இந்த உலகில் தவறொகப் புரிந்து தகொள்ள முடிTொத அளவுக்கு எளிதொன தபொருள் இன்னும்
கண்.றிTப்ப.வில்டைல.
1127. சூழ்நிடைலகஜேள பல முட்.ொள்கடைளயும் ஜேமடைதகளொக உருமொற்றுகிறது.
1128. Tொர் புக•ப்படுகிறொஜேரொ, அவஜேர தவறுக்கவும் படுவொர்.
1129. உங்களுக்கு மரம் ஜேதடைவப்படும்ஜேபொது தொன் அலுமினிTமும், இடை•க் கண்ணொடியும், விடைனல்
தபொருட்களும் டைககளுக்குக் கிடை.க்கும்.
1130. சீர்திருத்தம் கீழிருந்து தொன் ஜேமஜேல வருஜேமTன்றி, ஜேமலிருந்து கீழ் அல்ல.
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1131. பTனுள்ள வடைகயில் இTற்றப் படும் எந்த ஒரு eட்.மும், பத்திரிடைககளின் கண்களுக்குத்
ததரிவஜேத இல்டைல.
1132. இதுவடைர திட்.ப்படி எதுவுஜேம ந.ந்ததில்டைல.
1133. பிரச்டைனடைT Tொர் உருவொக்கினொர் என்படைதக் கண்.றிந்ததும் பிரச்டைனடைTத் தீர்க்கும் ஜேவடைல
முடிவடை.ந்து விடும்!
1134. ஒரு தபொருள் இல்லொமல் இருப்பதற்கொன கொரணம் ஏதும் இல்டைலதTன்றொல், அந்தப் தபொருள்
இருந்ஜேத தீரும்.
1135. அரசிTல்வொதிக்கும் நத்டைதக்கும் உள்ள ஒஜேர வித்திTொeம், நத்டைத தொன் தeன்ற பொடைதயில் த.ம்
ஏற்படுத்தியிருக்கும்.
1136. கணிணி தவறு தeய்கிறது என்று தeொல்வதன் பின்னொல் இரண்டு மனித தவறுகள் இருக்கும். ஒன்று
அந்தத் தவடைறச் தeய்தவர். இன்தனொன்று, அந்தப் பழிடைTக் கணிணி ஜேமல் ஜேபொடுவது!
1137. எந்தப் பணி மனிதடைன நம்பி இருக்கிறஜேதொ அப்ஜேபொஜேத அது நம்பமுடிTொததொகிறது.
1138. அனுபவமும் தகுதியுமுள்ள தடைலவர்கள் என்ன தeய்தொலும் மக்கள் இன்னும் நன்றொகச்
தeய்திருக்கலொம் என்பொர்கள். அனுபவமும் தகுதியுமில்லொத தடைலவர் என்ன தeய்தொலும் அடைத மக்கள்
தடைலயில் டைவத்துக் தகொண்.ொடுவொர்கள்.
1139. தவறுகடைளப் பற்றிச் தeொல்லும் எந்தப் பத்திரிடைகச் தeய்தியும் தவஜேறொடு தொன் இருக்கும்.
1140. புழுக்கள் குடைறவொக இருப்பதொல் ஜேகொழி குப்டைபடைTக் கிளறொமல் இருப்பதில்டைல!
1141. நிர்வொகத்தில் தகட். தeய்தி மட்டும் எதிர் நீச்eல் ஜேபொட்டு பரவும்!
1142. நீங்கள் பிரச்டைனக்குத் தீர்வு கொணும் ஜேபொது பிரச்டைன தொஜேன தீர்ந்திருக்கும்!
1143. எழுதும் டைமடைT அதிக அளவில் வொங்குபவரு.ன் (பத்திரிடைகTொளர்கள்?) எச்eரிடைகTொக
இருங்கள்!
1144. மிக மிக முக்கிTமொன கூட்.ம் என்று நீங்கள் கருதும் கூட்.த்தில் தொன் eொதொரண விஷTங்களுக்கொக
விவொதம் ந.ந்து தகொண்டிருக்கும்.
1145. eந்டைதயிலிருந்து திரும்பும் ஜேபொது உங்கள் வீட்டுச் eொவி எப்ஜேபொதும் eரக்கு இருக்கும் டைபக்கு
அடியிஜேலஜேT இருக்கும்.
1146. இரண்டு மனிதர்கள் ஜேeர்ந்து மூன்றொவது மனிதனின் பணத்டைத எவ்வொறு தeலவளிப்பது என்று
திட்.மிடும் ஜேபொது தொன் திருட்டுத் தனம் ஆரம்பமொகிறது.
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1147. ஒரு விஷTம் ந.க்க இருக்கும் நிகழ்தகவும் அடைத எதிர்பொரொமல் இருக்கும் நிகழ்தகவும் எதிர்
விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1148. குதிடைரப் பந்தTத்தில் அதிகப் பணம் தகொடுத்து வொங்கும் சீட்டு தவற்றி தபற வொய்ப்ஜேப
இருக்கொது.
1149. உங்களுக்கு உணவுப் தபொட்.லத்டைத விமொன சிப்பந்தி வ•ங்கும் தருணத்தில் தொன், விமொனம்
கொற்றுப் தபொட்.லத்துக்குள் பிரஜேவசிக்கும். (கனவுலகத்துக்குப் ஜேபொய்ட்டீங்களொ?!)
1150. அந்தக் கொற்றுப் தபொட்.லத்தின் அளவு, நீங்கள் வொங்கிT ஜேதநீரின் சூட்டுக்கு ஜேநர் விகிதத்திஜேலஜேT
இருக்கும். (அப்பொடி!! நனவுலகத்துக்கு வந்துட்டீங்களொ?!)
1151. நன்றொகத் துடை.க்கப்பட். கொர்க் கண்ணொடியில் முதலில் ஜேமொதும் பூச்சி, உங்கள் கண்களுக்கு
முன்னர் தொன் eரிTொக ஜேமொதும்.
1152. அதிகம் ந.மொட்.ம் இருக்கும் குறுகலொன ததருவில் தொன் அடிக்கடி கட்டி. ஜேவடைலயும்
நடை.தபறும்.
1153. நீங்கள் நிடைனப்பது எப்ஜேபொது மட்டும் eரிTொக ந.க்கும் ததரியுமொ? நீங்கள் தவறொக ந.க்கும் என்று
கணிக்கும் ஜேபொது மட்டும்.
1154. Tொர் குடைறவொன ஜேவடைல தeய்கிறொர்கஜேளொ, அவருக்குத் தொன் அத்தடைன புகழும் தeன்றடை.யும்.
1155. அனுபவம் என்பது நீங்கள் எத்தடைன இTந்திரங்கடைளப் பழுதொக்கி உள்ளீர்கள் என்படைதப்
தபொருத்தது.
1156. eொடைலயில் வளரும் எந்தச் தeடியும் எந்தக் கவனிப்பும் இல்லொவிடினும் வொடிப்ஜேபொவஜேத இல்டைல.
வீட்டிஜேலொ?
1157. ஆற்டைறக் க.க்கும் வடைர ப.ஜேகொட்டிடைTக் குற்றம் தeொல்லக் கூ.ொது.
1158. இTந்திரம் ஜேவடைல தeய்T ஜேவண்டும். மனிதன் சிந்திக்க ஜேவண்டும்.
1159. எந்த ஜேவடைலடைTயும் நீங்கள் தeய்தடைத வி. எளிதொகச் தeய்T வழியிருக்கும்.
1160. ஒரு நொட்டின் வளர்ச்சி என்பது, ஒரு கொரின் விடைலடைT, ஒரு முடைற முடிதவட்டும் தeலவொல்
வகுத்துக் கிடை.க்கும் விடை.Tொகும். குடைறவொன விகிதம் இருந்தொல் அது வளர்ச்சி அதிகம் என்றும்
விகிதம் அதிகமொய் இருந்தொல் வளர்ச்சி குடைறவு என்றும் அர்த்தம்.
1161. இருவர் ஒஜேர அடைறயில் தங்கி இருக்கும் விடுதியில் ஒருவர் தூங்கும் ஜேபொது தொன் மற்றவர் வருவொர்.
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1162. ஜேமற்கண். அடைறயில் ஒருவர் எழுவதற்கொக டைவக்கும் அலொர ஓடைe அந்த விடுதிடைTஜேT எழுப்பி
விடும் படி இருக்கும்.
1163. நீங்கள் எடைதTொவது கண்.றிT ஜேவண்டுதமனின் ஜேத. ஆரம்பிக்க ஜேவண்டும்.
நீங்கள் ஆவலு.ன் எதிர்பொர்த்த ததொடைலஜேபசி அடை•ப்பு
1164. நீங்கள் வீட்டை.ப் பூட்டி தவளிஜேTறிT உ.ன் அடை•க்க ஆரம்பிக்கும்.
1165. குளிப்பதற்கொகத் தடைலயில் தண்ணீர் ஊற்றிTவு.ன் அடை•க்க ஆரம்பிக்கும்.
1166. அப்படியும் நீங்கள் ஓடிவந்து எடுத்தொல் அது தவறொன அடை•ப்பொகஜேவ இருக்கும் என்று
தeொல்லவும் ஜேவண்டுஜேமொ?
1167. நீங்கள் ததொடைலஜேபசியில் அடை•த்த நபர் அந்த நிமி.ம் தொன் தவளிஜேT ஜேபொயிருப்பொர்.
1168. ததொடைலக்கொட்சியில் முக்கிTமொன கொட்சிடைT மட்டும் Tொருஜேம பொர்த்திருக்க மொட்.ொர்கள்.
1169. பக்கத்து வீட்டுக் கொரர் பொர்த்திருப்பொர் என்று அவரி.ம் ஜேகட்.ொல், "If that guy has any way of making a mistake, he will." அது என்ன நிகழ்ச்சி?"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்று
ஆரம்பிப்பொர்.
1170. ஒரு விஷTம் தவறொக ந.க்கும் முன்ஜேப, ஒருவர் இது தவறொகஜேவ ந.க்கும் என்று
எச்eரித்திருப்பொர்.
1171. தூரத்தில் அ•கொய்த் ததரிந்த எந்தப் தபொருளும் அருகில் வந்தொல் அ•கொக இருப்பதில்டைல.
1172. தூரத்தில் அ•கில்லொமல் ததரியும் தபொருளும் அருகில் வந்தொல் அ•கொக இருப்பதில்டைல.
1173. ஒரு பறக்கும் தூசு பக்கத்தில் இருக்கும் கண் Tொருடை.Tஜேதொ அவடைர ஜேநொக்கிஜேT வரும்.
1174. கண்டுபிடிப்படைத நிறுத்தி விட்டு, அடைத முடைறப்படி தeTல்படுத்தும் கொலம் எப்ஜேபொதொவது
வருமொ?
1175. தபொறுடைம இல்லொத ஜேமலொளருக்குத் தொன் குறும்புக்கொர ஜேவடைலTொள் மொட்டுவொர்.
1176. கஷ்.மொன வழியில் ஒரு பணிடைTச் தeய்வது மிகவும் எளிது.
1177. என்ன தeொல்லப் படுகிறது என்பது முக்கிTமில்டைல. Tொர் தeொல்கிறொர்கள் என்பது தொன் முக்கிTம்.

76

1178. ஒரு தபொருளின் விடைல 50 ரூபொய்க்குள் தொன் என்றொல், அதன் விடைல 19.95 ரூபொTொக இருக்கப்
ஜேபொவதில்டைல.
1179. உங்களொல் அடை.T முடிவதின் ஜேமல் உங்களுக்கு ஆடைeஜேT வருவதில்டைல.
1180. eட்.eடைப தவளிந.ப்பு எப்ஜேபொதும் eட்.ப்படிஜேT ந.க்கும்.
1181. ஒரு eம்பவம் ஜேபொதுமொன அளவுக்கு உங்களுக்கு எரிச்eலூட்டி விட்.ததன்றொல் மீண்டும் ஒரு
முடைற நிகழ்ந்ஜேத தீரும்.
1182. ஒரு ஜேமலொளர் தனக்குக் கீஜே• ஜேவடைல பொர்ப்பவரின் எண்ணிக்டைகடைTக் கூட். முTல்வொஜேரTன்றி,
இன்தனொரு ஜேமலொளர் வருவடைத விரும்பமொட்.ொர்.
1183. தொமதம் என்பது மறுப்பதற்கு நொகரீகமொன தபTர்.
1184. ஒரு அறிவிTலின் வளர்ச்சி அவ்வறிவிTல் eம்பந்தப்பட். பத்திரிடைககளின் எண்ணிக்டைகக்கு
எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1185. நீங்கள் ஜேதடும் இ.ம், உங்கள் டைகயில் இருக்கும் வடைரப.த்தில் இருக்கொது.
1186. நீங்கள் எவ்வளவு அதிகம் eடைமக்கிறீர்கஜேளொ அவ்வளவு குடைறவொகஜேவ உங்கள் விருந்தினர்
eொப்பிடுவொர்.
1187. எதுவுஜேம முடிவல்ல.
1188. இஜேதொடு முடிந்து விட்.து.
1189. உங்கள் ஜேeொதடைன தவற்றி தபற்றுவிட்.து என்றொல், நீங்கள் பTன்படுத்திT உபகரணம் தவறொனது
என்று அர்த்தம்.
1190. தவற்றி என்பது, ஏற்கனஜேவ தவற்றி தபற்றவடைரயும், அவர் தவற்றி தபற்ற விதத்டைதயும் சுத்தமொக
மொற்றிTடைமப்பதொகஜேவ இருக்கும்.
1191. தவற்றிக்கும் அதற்கொக எடுத்துக் தகொண். சிரத்டைதக்கும் எவ்வித eம்பந்தமும் இல்டைல.
1192. ததொழிலொளர்கடைள முடைறப்படி தeய்Tப் பயிற்சி தகொடுத்துவிட்.ொல் அவர்களின் திறன் குடைறந்து
விடும்.
1193. உங்களுக்கு வரும் விTொதி மட்டுஜேம கொப்பீட்டில் ஜேeர்த்துக் தகொள்ளப்பட்டிருக்கொது.
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1194. ஒரு விஷTம் எவ்வளவு தபரிTதொக இருக்கிறஜேதொ, அவ்வளவு ஜேவகத்து.ன் உங்கடைளத் தொக்கும்.
1195. வொ.டைகஜேT தகொடுக்க முடிTொதவர்கள் வொ.டைக வீட்டில் வசிக்கிறொர்கள். வொ.டைக தகொடுக்க
முடிந்தவர்கஜேளொ தeொந்த வீடு கட். ஆடைeப்படுகிறொர்கள்.
1196. தகுதிக்குள் தொன் தகுதியின்டைம ஒளிந்துள்ளது.
1197. நீங்கள் குன்றுகடைளப் பொர்த்துக் தகொள்ளுங்கள். மடைலகள் தொமொகஜேவ பொர்த்துக் தகொள்ளும்.
1198. ஒரு நிறுவனத்தில் ஜேவடைல பொர்க்கும் ஒருவர், தனக்குச் eமமொன அந்தஸ்து உள்ளவரின்
தகுதியின்டைமடைTப் பற்றி புகொர் தeொல்வஜேத இல்டைல.
1199. 1 கிஜேலொவுக்கு ப.ம் கொண்பிப்படைத வி., 1 கிரொமுக்கு ஜேவடைல தeய்வது உகந்தது.
1200. பணத்தின் எண்ணிக்டைக அதிகரிப்பதும், அதன் மதிப்பு குடைறவதும் வொடிக்டைகTொகும்.
1201. நீங்கள் மிகவும் உடை•த்து நிடைறT தகவல்கடைளப் ஜேபசுவதற்கொகச் தeன்றொல் அங்கு தவகு சிலஜேர
இருப்பொர்கள்.
1202. நீங்கள் அற்புதங்கடைள நிகழ்த்துடைகயில் அடைதக் கொண Tொரும் இருக்க மொட்.ொர்கள்.
1203. உங்கள் தமன்தபொருளில் தவஜேறதும் இல்டைலதTன்றொல் அது எதிர்பொர்த்த அறிக்டைகடைTத் தரொது.
1204. ஒரு எந்திரத்தின் பழுதொன பகுதியில் இருக்கும் நல்ல பகுதிடைTக் க•ட்.ஜேவ முடிTொது.
1205. அரசிTல்வொதிகள் eந்தர்ப்பம் கிடை.த்தொல் ஜேபொதும் கடைதTளக்க ஆரம்பித்து விடுவொர்கள்.
அவர்களுக்குக் கிடை.க்கும் ஜேநரம் அடைனத்துஜேம அவர்களுக்கொன eந்தர்ப்பங்கஜேள.
1206. கொடைலயில் விஷTங்கள் நன்றொகத் தொன் ஆரம்பிக்கும். மொடைலயில் மொறி விடும்.
1207. கொடைலயில் ஜேமொeமொக ஆரம்பிக்கும் ந.வடிக்டைககள் மொடைலயில் ஜேமலும் ஜேமொeமொகும்.
1208. எதஜேனொடும் eமொனமில்லொத இரு தபொருட்கள் அடைவகளுக்குள் eமமொனதொக இருக்கும்.
1209. நீங்கள் என்ன தeய்Tப் ஜேபொவதில்டைல என்று மட்டும் தeொல்லிவி.ொதீர்கள்.
1210. ஒரு விஞ்ஞொனியி.ம் ஜேகட்.ொல் ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு அவசிTம் மூடைள, ஒரு ஜேபப்பர், ஒரு
தபன்சில் என்பொர். ஆனொல் ஆய்வுக்குண்.ொன பட்த>ட் ஜேபொடும் ஜேபொது இததல்லொம் அவர்களுக்கு
ஞொபகம் வரொது.

78

1211. நீங்கள் ஒரு விஷTம் eரிTொக ந.ந்து தகொண்டிருப்பதொக உணர்ந்தொல் நீங்கள் எடைதயுஜேம eரிTொகப்
பொர்க்கவில்டைல என்று தபொருள்.
1212. இப்ஜேபொது ஏஜேதனும் ந.ந்தொல் ஒரு கொரிTம் முழுக்கக் தகட்டு விடும் என்றொல் அப்ஜேபொது அது
ந.க்கும்.
1213. தபொதுமக்களி.ம் இரண்ஜே. பிரச்டைனகள் தொன். ஒன்று சிந்திக்க மொட்.ொர்கள். இரண்டு
தeTல்படுவொர்கள்.
1214. தeய்Tத் ததரிந்தவர் தeய்வொர். ததரிTொதவர் தeொல்லித் தருவொர். தeொல்லத் ததரிTொதவர்
நிர்வகிப்பொர்.
1215. எப்ஜேபொதுஜேம ஒரு தeTடைலச் தeய்T ஜேநரஜேம இருப்பதில்டைல. அதற்கொன கொலம் முடிந்த பின் அஜேத
தeTடைலச் தeய்T மட்டும் ஜேநரம் இருக்கும்.
1216. உங்கள் ஜேகொப்டைபயில் கொபி ஊற்றிTவு.ன் தொன் விமொனம் ஜேமகக் கூட்.த்திற்குள் தeல்லும்.
1217. ரயிலில் உங்கள் தபட்டி மட்டும் கடை.சியில் தொன் இருக்கும்.
1218. அவர்களுக்குள்ஜேளஜேT ஜேபசும் மனிதர்கள் தவளிஜேT அதிகம் ஜேபeமொட்.ொர்கள்.
1219. வொழ்க்டைகயின் ரகசிTஜேம எவ்வளவுக்தகவ்வளவு தொமதமொக ஆனொல் இளடைமTொகச் eொவது
என்பது தொன்.
1220. உங்களுக்குப் பிடித்த உணடைவச் eொப்பிடும் ஜேபொது தொன் விருந்தொளி வந்து அடைதக் ஜேகட்பொர்!
1221. நீங்கள் தeல்ல விரும்பும் நிகழ்ச்சிக்கொன அடை•ப்பிதழ் அந்த நிகழ்ச்சி ந.ந்து முடிந்ததுஜேம உங்கள்
டைகக்குக் கிடை.க்கும்.
1222. எவ்வளவுக்தகவ்வளவு எண்ணிக்டைகயில் தeTல்கள் குடைறவொகச் தeய்கிறஜேதொ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு இTந்திரங்கள் பழுதொகொமல் ஜேவடைல தeய்யும்.
1223. நீங்கள் தeய்யும் எதுவும் முழுத் ஜேதொல்விடைT அடை.Tொது! முழுதவற்றியும்.
1224. நீங்கள் தeய்யும் தeTல்கள் ஜேமொeமொன தeTல்களின் எடுத்துக்கொட்.ொய் விளங்கும் என்பதில்
ஐTஜேமது?
1225. Tொதரொருவர் பிரச்டைனயின் முழு தeொரூபத்திடைனயும் eரிTொக உணரமுடிகிறஜேதொ அவர்
பிரச்டைனயின் ஒரு பங்கொய் இருப்பொர்.
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1226. மருத்துவர்களுக்கும் வக்கீல்களுக்கும் உங்களுக்கு ஜேநரமில்லொத ஜேபொது தொன் அனுமதி
தகொடுத்திருப்பொர்கள்.
1227. ஒரு துடைறயில் உங்களுக்கு இருக்கும் அறிடைவ நிரூபிப்பது அந்தத் துடைற பற்றி நீங்கள் ஜேபசும்
ஜேபொது தபொது மக்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் புரிTொமல் இருக்கும் என்படைதப் தபொருத்தது.
1228. உங்கள் கடை.க்கு வரும் வொடிக்டைகTொளர்களின் எண்ணிக்டைகயும், அவர்கடைளக் கவனிக்க நீங்கள்
டைவத்திருக்கும் சிப்பந்திகளின் எண்ணிக்டைகயும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1229. உங்கள் கடை.க்கு உங்கள் சிப்பந்திகள் அடைனவரும் வந்த அன்று தொன் ஒரு வொடிக்டைகTொளரும் வர
மொட்.ொர்.
1230. நீங்கள் மட்டும் கடை.யில் தனித்து அமர்ந்திருக்கும் ஜேபொது தொன் அவeரத்து.ன் நிடைறT
வொடிக்டைகTொளர்கள் உங்கள் கடை.க்கு வருவொர்கள்.
1231. eட்.ம் ஜேமொeமொக இருந்தொல் eொட்சிடைT டைவத்து வொதிடுங்கள். eொட்சி ஜேமொeமொக இருந்தொல்
eட்.த்டைத டைவத்து வொதிடுங்கள்.
1232. ஜேமற்தeொன்ன இரண்டும் ஜேமொeமொக இருந்தொல் வொய்தொ வொங்குங்கள்.
1233. அதிகமொக ஒஜேர தவடைறச் தeய்தொல் அதுஜேவ eரிTொக மொறி வி.க் கூடும்.
1234. எந்தப் புத்தகமும் க.ன் தகொடுப்பதொல் ததொடைலந்து வி.ொது. உங்களுக்குப் பிடித்த புத்தகம் தவிர.
1235. ஒருவரி.மிருந்து எண்ணத்டைதத் திருடினொல் அது திருட்டு. பலரி.ம் இருந்து திருடினொல் அது
ஆரொய்ச்சி எனப்படும்.
1236. சுவொரசிTமொக எதிர்பொர்த்த நிகழ்ச்சிகள் எதிர்பொர்ப்பது ஜேபொல் சுவொரசிTமொக ந.ப்பதில்டைல.
1237. நுகர்ஜேவொருக்தகன்று எடைதத் தTொரித்தொலும் அடைத மக்கள் வொங்கிவிடுவொர்கள்.
1238. தபொய்டைTப் தபொய்தTன்று பல முடைற நிரூபித்த பின்னரும் அடைத நம்புவதற்கு ஆட்கள்
இருப்பொர்கள்.
1239. அடைனவருஜேம தபொய் தeொல்கின்றொர்கள். ஆனொல் பொதகமில்டைல. அடைதத் தொன் Tொரும்
ஜேகட்பதில்டைலஜேT.
1240. நீங்கள் விரும்பிTடைதச் தeய்து முடித்ததும் நீங்கள் ஜேவதறொன்டைற விரும்ப ஆரம்பித்து விடுவீர்கள்.
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1241. எந்த மொற்றமும் முதலில் ஜீரணிக்க முடிTொமல் தொன் இருக்கும். பின்னர் அதுஜேவ உங்கடைள
ஜீரணித்து விடும்.
1242. உங்களுக்கு எப்ஜேபொவொவது வயிற்று வலி வரும் என்றொல், அது ஐந்து மொதங்களொக நீங்கள் கொணத்
தவித்துக் தகொண்டிருக்கும் உங்கள் கொதலிடைTப் பொர்க்கும் ஜேபொது தொன் வரும்.
1243. முடிவில்லொ ஜேமொeங்கடைள வி., ஜேமொeமொன முடிவு நல்லது தொஜேன!
1244. எதிர்கொலத்திடைனப் பற்றி உங்களுக்குச் eந்ஜேதகம் இருந்தொல் கவடைலப்ப.ொதீர்கள். தற்ஜேபொதுள்ள
நிடைலஜேT நீடிக்கும்!
1245. ஒரு பல்கடைலக் க•கத்தில் அடுத்தடுத்து ந.க்கவிருக்கும் வகுப்புக்கள் அந்தக் கட்டி.த்தின் இரு
எதிதரதிர் முடைனகளிஜேலஜேT ந.க்கும்.
1246. Tொர் உ.ஜேன ஜேவண்டும் என்று நிடைனக்கிறொர்கஜேளொ அவர்களுக்கு ஜேமொeமொனஜேத கிடை.க்கும்.
1247. Tொர் தபொறுத்திருந்து தபறுகின்றொர்கஜேளொ அப்ஜேபொது அவர்களுக்கு அது உதவொது.
1248. விமொனவிTல் கண்டுபிடிப்பு: விமொனத்தில் தரப்படும் ஜேதநீஜேர விமொனத்தின் தடுமொற்றத்திற்குக்
கொரணமொகும்.
1249. ஒரு குளத்தினுள் இறங்கிப் பொர்க்கொமல் அதன் ஆ•த்டைதத் ததரிந்து தகொள்ள முடிTொது.
1250. நமது லட்சிTம் எவ்வளவுக்தகவ்வளவு தொமதமொக இளடைமTொகஜேவ eொவது என்பது தொன்.
1251. நல்ல விதிகடைள மொற்ற ஜேமொeமொன விதிகள் தொன் வந்து ஜேeரும்.
1252. முட்டை. இருக்கும் டைப தொன் அறுந்து விழும்.

1253. அதிeTமொக பொTeம் தeய்த நொள் தொன் விருந்தினரும் வந்து ஜேeர்வொர்.
1254. ஒரு கு•ந்டைதக்கு ஏற்கனஜேவ அசுத்தமொன தடைரடைT அசுத்தமொக மொற்றத் ததரிTொது!
1255. வீட்டில் முழுப்பொட்டும் படிக்கின்ற கு•ந்டைத பள்ளிக்குச் தeன்றதும் அடைமதிTொக இருக்கும்.
1256. வண்டி ஓட்டுபவர்கள் அடைனவரும் தொம் eரிTொக ஓட்டுவதொகத் தொன் எண்ணிக் தகொள்வொர்கள்.
1257. நீங்கள் அவeரமொகப் ஜேபொக நிடைனக்கும் ஜேபொது தொன் eொடைலயில் சிவப்பு நிற விளக்கு எரிந்து
தகொண்டிருக்கும். eரிதTன்று நீங்கள் கொடைர நிறுத்திTவு.ன் பச்டைe நிற விளக்கு எரியும்!
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1258. நீங்கள் eட்.ப்படி ஒழுங்கொக ஓட்டும் வடைர eட்.ம் பற்றியும் தண்.டைன பற்றியும் ததரிந்திருக்க
ஜேவண்டிTதில்டைல.
1259. உங்கள் வண்டி மட்டுஜேம மற்ற எந்த வண்டிகடைளக் கொட்டிலும் அதிக எரிதபொருடைள
உபஜேTொகிக்கும்.
1260. 4 eக்கர eக்தி (4 wheel drive) என்பது முக்கிTமொன கட்.த்தில், ஜேதடைவTொன ஜேநரத்தில் கொர் மொட்டிக்
தகொள்ளும் என்பதற்கொன உத்தரவொதம் ஆகும்.
1261. ஒவ்தவொரு ப•தமொழிக்கும் அதற்கு அப்படிஜேT எதிர்மடைறTொன அடைனவரும் ஒப்புக் தகொள்ளக்
கூடிT ப•தமொழி இருந்ஜேத தீரும்! (உதொரணம் ஒன்று: ஆள் பொதி ஆடை. பொதி; கண்ணொல் கொண்பதும்
தபொய் கொதொல் ஜேகட்பதும் தபொய்.)
1262. எப்ஜேபொதுஜேம நொல்வரில் ஒருவர் டைபத்திTமொகத் தொன் இருப்பொர். உங்கள் நண்பரில் மூவர்
டைபத்திTம் இல்டைல என்றொல், அஜேநகமொக நீங்கள் டைபத்திTமொக இருக்கக் கூடும்!
1263. கூட்.ங்களில் சீக்கிரம் ஜேபச்டைe முடிப்பவஜேர சிறந்த ஜேபச்eொளர்.
1264. ஜேபருந்டைதப் பிடிக்க தவறுப்பொகி நீங்கள் ந.க்கத் துவங்கினொல், eரிTொக பொதி வழியிஜேலஜேT அந்தப்
ஜேபருந்து உங்கடைள முந்திச் தeல்லும்.
1265. நன்றொக ஆரம்பித்த விஷTம் தகடுதலொகஜேவ முடியும்.
1266. தகடுதலொக ஆரம்பித்த விஷTம் ஜேமொeமொகஜேவ முடியும்.
1267. ஒரு >னநொTக நொட்டில் வொக்களிப்புக்கு விட்.ொல் தபொது மக்கஜேள அந்த >னநொTகம்
ஜேதடைவயில்டைல என்று வொக்களிப்பொர்கள்.
1268. நீங்கள் ஜேகட்க விரும்பும் வொதனொலி தொன் eரிTொக எடுக்கொது.
1269. எந்த ஒரு உஜேலொகத்துக்கும் நீங்கள் அவeரத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்று ததரிவது ஆபத்தொனஜேத!
1270. ஜேதடைவயில்லொமல் அடைeTொமல் இருக்கும் எடைதயும் ததொ.ொமல் இருப்பது நல்லது.
271. உங்கள் கொர் ஜேமல் அவர்களொகஜேவ வந்து ஜேமொதிTவர்கள், தeொட்டை.டைTப் பொர்த்து விட்டு, "If that guy has any way of making a mistake, he will." அ.!
இவ்வளவு சிறிTதொகத் தொன் இருக்கின்றஜேத!"If that guy has any way of making a mistake, he will."  என்று தொன் தeொல்வொர்கள்.
1272. தபொருட்கள் எப்ஜேபொதும் eரிTொன ஜேகொணத்தில் தொன் கீஜே• விழும்.
1273. உங்களுக்குப் பதில் ததரிTவில்டைல என்பதற்கொக அடுத்தவருக்கு ததரியும் என்று அர்த்தம் அல்ல.
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1274. உங்களுக்குப் பதில் ததரிTவில்டைல என்பதற்கொக அடுத்தவருக்கும் ததரிTொது என்று அர்த்தம்
அல்ல.
1275. உங்களுக்குப் பதில் ததரிந்து விட்.து என்பதற்கொக அடுத்தவருக்கும் ததரிந்திருக்கும் என்று
அர்த்தம் அல்ல.
1276. உங்களுக்குப் பதில் ததரிந்து விட்.து என்பதற்கொக அடுத்தவருக்குத் ததரிTொமல் இருக்க
ஜேவண்டும் என்று அர்த்தம் அல்ல.
1277. அடுத்து நகரம் ஏதொவது வரும் என்று நிடைனத்தொல் கிரொமங்கள் மட்டுஜேம வரும்.
1278. தபொது மக்களின் முடிவு தவறொகஜேவ இருக்கும்.
1279. பணம் எப்ஜேபொதும் உங்கடைளத் ஜேதடி வருவதில்டைல. நீங்கள் தொன் ஜேதடிப் ஜேபொக ஜேவண்டும்.
1280. முன்ஜேனற்ற அறிக்டைகயின் நீளமும், அந்த திட்.த்தின் முன்ஜேனற்றமும் எதிர் விகிதத்திஜேலஜேT
இருக்கும்.
1281. தபரிTவர்களின் தபொன்தமொழிகடைளத் திருத்தும் அதிகொரம் நமக்கு இருக்கின்றது.
1282. இறந்த பல தபரிT மனிதர்கள் தற்ஜேபொடைதT அரசிTலுக்குத் தகுந்த மொதிரி தபொன்தமொழிகள்
தeொல்லி இருப்பொர்கள்!
1283. தபரும்பொலும் மூலம் ததரிTொத தபொன்தமொழிகள் சீனப் ப•தமொழிகளொகஜேவ இருக்கும்.
1284. ஒரு இTந்திரம் ஓ.ொமல் நிற்கும் நிடைலயில், உங்களுக்குக் கிடை.க்கும் எந்த ஒரு இலவe உதவியும்,
நீங்கள் ஏற்கனஜேவ தeய்து பொர்த்ததொகஜேவ இருக்கும்.
1285. அளடைவகள் எப்ஜேபொதுஜேம நம்மொல் உ.னடிTொக உபஜேTொகிக்க முடிTொததொகஜேவ இருக்கும்.
உதொரணத்திற்கு தூரம் எவ்வளவு என்றொல் 5 பர்லொங் என்று விடை. கிடை.க்கும்.
1286. ஒரு இTந்திரம் எப்ஜேபொதும் தவறொன திடைeயிஜேலஜேT சுற்றும்.
1287. ஒரு இTந்திரத்திடைன அதன் பொகங்களிலிருந்து முழுதுமொய் உருவொக்கிT பின்னர் சில உதிரி
பொகங்கள் மிச்eம் இருக்கும்.
1288. வொழ்க்டைக என்பது நீங்கள் அடுத்து என்ன தeய்T ஜேவண்டும் என்று திட்.மிட்டுக் தகொண்டிருக்கும்
ஜேபொது உங்களுக்கு நிகழ்வது ஆகும்.
1289. நடை.தபறும் விவொதத்தின் நீளமும் பிரச்டைனயின் ஆ•மும் எதிர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
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1290. எது பலருக்கு தர்மeங்க.த்டைதத் தருஜேமொ அது ந.ந்ஜேத தீரும்.
1291. எதிர்பொர்ப்புகளில் ஏமொற்றம் வருத்தமளிக்கக் கூடிTது தொன். ஆனொல் நிடைனத்தது கிடை.த்து
விடுவதில் இருக்கும் அழிவு அதில் இல்டைல.
1292. நண்பர்களொல் ஏமொற்றப் படுவடைத வி. அவர்கடைளச் eந்ஜேதகிப்பது மிகவும் ஜேமொeமொனது.
1293. eத்தம் ஜேபொடும் eக்கரம் தொன் மொற்றப்படும்!
1294. நிகழ்வுகடைள நீங்கள் தடைலயி.ொமல் அது படிஜேT ந.க்க விட்டிருந்தொல் இன்னும் நன்றொக
ந.ந்திருக்கும்.
1295. நொங்கள் க.வுடைள மட்டுஜேம நம்புகின்ஜேறொம். மற்றவர்கள் பணத்டைதக் கட்டுங்கள். (ஒரு கடை.யில்
இருந்த வொeகம்)
1296. முட்.ொள்தனமொன பதில்கடைளத் திருத்துவடைத வி. முட்.ொள்தனமொன ஜேகள்வி ஜேகட்பது எளிது.
1297. ஒருவர் ஒரு விஷTத்துக்குத் தTங்குகின்றொர் என்றொல் அது eரிTொகக் கூ. இருக்கலொம்.
1298. எதுவும் eரிப்ப.வில்டைல என்றொல் முதலொளி தeொல்வடைதக் ஜேகளுங்கள்.
1299. விடுதியில் உங்கள் அடைறயில் தங்கியிருக்கும் நண்பரின் ஜேவடைல ஜேநரம் உங்களுக்கு
எதிர்ப்பதமொகஜேவ இருக்கும்.
1300. ஒரு தபொருடைள Tொரும் உபஜேTொகிக்கவில்டைல என்றொல் அதில் கொரணம் இருக்கும்.
1301. ஒரு விஷTத்டைதச் eரிTொகச் தeய்வதற்கு ஜேநரம் இருக்கொது. ஆனொல் அடைதத் திருத்துவதற்கு ஜேநரம்
இருக்கும்.
1302. பணம் என்பது eொணத்டைதப் ஜேபொன்றது. பரப்பி டைவத்தொல் எல்ஜேலொருக்கும் உதவக்கூடும். ஒஜேர
இ.த்தில் ஜேeர்த்து டைவத்தொல் நொற்றதமடுக்கும்!
1303. தபொருளின் விடைலயும் அதன் உடை.யும் தன்டைமயும் எப்ஜேபொதும் ஜேநர்விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1304. நீங்கள் எத்தடைன கஷ்.ப்பட்.ொலும் உங்களுக்குப் புரிந்த விஷTத்டைத மற்தறொருவருக்கு
அப்படிஜேT புரிTடைவக்க முடிTொது.
1305. அடுத்தவர் எத்தடைன கஷ்.ப்பட்.ொலும் அவருக்குப் புரிந்தடைத உங்களுக்குப் புரிTடைவக்க
முடிTொது.
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1306. அருங்கொட்சிTகத்தில் நீங்கள் ஆர்வமொகப் பொர்ப்பதில் தொன் எந்த விளக்கமும் இருக்கொது.
1307. ஜேமதொவி என்பவர் உங்கள் ஊரிலிருந்து தரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் eொதொரண மனிதர் ஆவொர்.
1308. தவறுகளுக்கு என்றும் எல்டைலஜேT இருந்ததில்டைல.
1309. ரகசிTமொன வட்.ொரங்களிலிருந்து வரும் தeய்திகஜேள நம்பத்தகுந்தடைவ.
1310. டைகயிலிருக்கும் பறடைவ தடைலக்கு ஜேமல் இருக்கும் பறடைவடைT வி. பொதுகொப்பொனது!
1311. மொற்றுச் eக்கரத்திலும் கொற்று இல்லொத ஜேபொது தொன் கடை.யில்லொத இ.மொய்ப் பொர்த்து eக்கரத்தில்
ஆணி ஏறும்.
1312. அது தபரிT விஷTம் இல்டைலதTன்றொல் கவடைல தகொள்ளொது மறந்து விடுங்கள்.
1313. அது உங்களொல் மொற்ற முடிTொத விஷTதமன்றொல் கவடைல தகொள்ளொது மறந்து விடுங்கள்.
1314. அது அடுத்தவரின் பிரச்டைன என்றொல் கவடைல தகொள்ளொது மறந்து விடுங்கள்.
1315. எளிதொகச் eரி தeய்T முடிகின்ற எந்தத் தவடைறயும் Tொர் தeய்தொர்கள் என்று பொர்ப்பதில்டைல.
1316. நீங்கள் ஒரு விஷTத்டைத நன்கு கற்றுணர்ந்த பின் அடைத நடை.முடைறப்படுத்தும் eந்தர்ப்பஜேம
வொய்க்கொது.
1317. முடிவில்லொ ஜேமொeங்கடைள வி. ஜேமொeமொன முடிவு eொலச் சிறந்தது.
1318. தரொம்பக் டைகரொசிக்கொர மருத்துவரி.ம் தகொஞ்eம் >ொக்கிரடைதTொகஜேவ இருக்கவும்.
1319. ஒரு தபொருளின் 7/8 பொகம் எப்ஜேபொதும் மடைறவிஜேலஜேT இருக்கும்.
1320. அரசிTல்வொதிகள் ஜேதர்தல் eமTத்தில் வரிகள் பற்றிப் ஜேபசுவதில்டைல.
1321. ஜேமதொவியி.ம் ஜேநரம் என்று ஜேகட்.ொல் உங்கள் கடிகொரத்டைதப் பொர்த்துத் தொன் பதில் தeொல்வொர்.
1322. ஜேமதொவி என்பவர் உங்கள் ஊரிலிருந்து 10 கி.மீ. தூரத்தில் இருக்கும் அ•கொன டைகப்தபட்டி
டைவத்திருக்கும் முட்.ொள் ஆவொர்.
1323. நொட்டில் இருக்கும் பத்தில் ஒருவர் முன்ஜேனற மீதி இருக்கும் ஒன்பது ஜேபர் உடை•ப்பொர்கள். இது
வளரும் நொடுகளில் இன்னும் அதிகமொகும்!
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1324. புதிT அறிவிTல் வரவொனது எப்ஜேபொதும் இ.த்டைதச் சுருக்கவும், கொலத்டைதக் குடைறக்கவும்,
ததொழிலொளர்கடைள மிச்eப்படுத்தவுஜேம இருக்கும்.
1325. தவறுங்கொல் என்னும் கொந்தம், கூர்டைமTொன தபொருட்கடைள எளிதில் ஈர்க்கும் தன்டைம உடை.Tது.
அதிலும் கூர்டைமTொன பக்கம் ஜேமற்புறமொக இருப்பது இருளில் தொன் அதிகம் இருக்கும்.
1326. பிரச்டைன தபரிTதொக இருந்தொல் எளிதொன, மலிவொன தீர்வுகள் எல்லொஜேம ஒதுக்கப்பட்டு விடும்.
1327. முட்.ொளுக்கும் திரு.னுக்கும் உள்ள ஒஜேர ஜேவற்றுடைம என்னதவன்றொல், முட்.ொள் திட்.த்டைத
முறிTடிப்பதில் எதிர்பொர்க்கொமலும், மிகப் தபரிT விடைளடைவ உண்.ொக்கும் வண்ணமும்
தeTல்படுவொன்!
1328. வொயில் டைவத்திருக்கும் சிகதரட்.ொனது அறிவொளிக்கு சிந்திக்கும் திறடைனயும், முட்.ொளுக்கு
மதியீனத்டைதயுஜேம வ•ங்கும்.
1329. முட்.ொள்கள் இருந்த இ.த்துக்கு படுமுட்.ொள்கஜேள வந்து அடைமவொர்கள்!
1330. இந்த உலகில் நொன்கு வடைகTொன மனிதர்கள் இருக்கின்றொர்கள். 1. அடைமதிTொக தeTஜேலதும்
புரிTொமல் அமர்ந்து இருப்பவர்கள். 2. அப்படி இருப்பதொய்ச் தeொல்லிக் தகொள்பவர்கள். 3. தeTடைலப்
புரிவதொகச் தeொல்லிக் தகொள்பவர்கள். 4. தeTடைலச் தeய்பவர்கள்!
1331. எந்தப் தபொருடைளயும் அதன் முழுத் தகுதிக்கும் உபஜேTொகிக்க ஆரம்பித்தொல் அது உடை.ந்து
ஜேபொகும்.
1332. நீங்கள் என்ன தeய்T மொட்டீர்கள் என்படைத Tொரி.மும் தeொல்லொதீர்கள்.
1333. அதிகொரத்துவத்டைத அழிக்க ஜேவண்டுமொனொல் உங்கள் பிரச்டைனடைT அவர்கள் பிரச்டைனTொக மொற்ற
ஜேவண்டும்.
1334. எந்த முTற்சியும் நூறு eதம் ஜேதொல்விடைTத் தழுவுவதில்டைல. எப்படிச் தeய்Tக் கூ.ொது என்பதற்கு
ஒரு உதொரணமொகவொவது அது இருக்கும்.
1335. eந்ஜேதகப் படும் கருத்டைத நம்ப டைவக்க உரக்கச் தeொல்லுங்கள்.
1336. எல்ஜேலொடைரயும் திருப்திப் படுத்த நிடைனத்தொல் Tொடைரயும் திருப்தி படுத்த முடிTொது.
1337. பிரச்டைனடைTக் தகொஞ்eம் கூர்ந்து கவனித்தொல் நொமும் தொன் பிரச்டைனக்கு அதி முக்கிT கொரணம்
என்பது ததரிT வரும்.
1338. நீங்கள் ஒரு விஷTம் தeய்T முடிதவடுத்திருக்கின்றீர்கள். அது eரிஜேT! ஆனொல் அதற்கு முன்
முடிக்க ஜேவண்டிT விஷTம் முடிந்தொல் தொஜேன இடைதச் தeய்T முடியும். அடைதத் தொன் மறந்து ஜேபொவீர்கள்.
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1339. நொல்வரில் ஒருவர் எப்ஜேபொதும் முட்.ொளொம். உங்கள் நண்பர்கள் மூவடைரக் கண்கொணியுங்கள்.
அவர்கள் இல்டைலதTன்றொல் அது நீங்களொகத் தொன் இருக்கும்.
1340. தபொது ஜேமடை.யில் நTமொகப் ஜேபசுபவர்கள் சீக்கிரம் முடித்து விடுவொர்கள்.
1341. ப•ச்eொடைறயும் பருக ஜேவண்டும், சுகொதொரமொகவும் eொப்பி. ஜேவண்டும் என்பவர்கள், ப•ச்eொறு
தTொரிப்படைதப் பொர்க்கொமல் இருப்பஜேத நல்லது.
1342. குளிTலடைறயில் கனத்த மனிதர் ஒல்லிTொன மனிதடைர வி. அதிகம் ஜேeொப்டைப தeலவளிப்பொர்.
1343. தவளியீடை. மதிப்பி. முடிTவில்டைல என்றொல் பரவொயில்டைல, உள்ளீடை. மதிப்பிடுங்கள்.
1344. ஒரு அறிவிTல் விதி eரிவரவில்டைலதTன்றொல் இருக்கஜேவ இருக்கின்றது விதிவிலக்கு.
1345. தவறு என்று திருத்திT பின் தொன் அது தவறில்டைல என்று ததரிTவரும்.
1346. அப்படிச் தeய்த தவடைற பின் எப்படியும் திருத்த முடிTொது!
1347. ஜேத.ொத தபொருள் எளிதில் கிடை.க்கும்.
1348. ஜேதடிT தபொருள் கிடை.த்தவு.ன் அடுத்த தபொருள் கொணொமல் ஜேபொகும்.
1349. பத்திரப் படுத்திT தபொருள் ஜேதடைவப்படுவதில்டைல.
1350. ஜேதடைவப்படும் தபொருள் பத்திரப்படுத்தப்படுவதில்டைல.
1351. வொ.டைக வண்டியில் ஏறும் முன் வொ.டைக என்ன என்படைதத் ததரிந்து தகொள்ள ஜேவண்டும்..
1352. ஒரு உTரந் தொண்டும் ஜேபொட்டிக்கொக ஜேதர்ந்ததடுக்க ஜேவண்டுமொயின், 7 அடி உTரம் தொண்டும்
ஒருவடைரத் ஜேதர்ந்ததடுக்க ஜேவண்டுஜேமTன்றி, 7 ஒரு அடி உTரம் தொண்டுஜேவொடைரத் ஜேதர்ந்ததடுக்கக்
கூ.ொது.
1353. உள்ஜேள தeன்ற எதுவும் தவளிஜேT வந்து தொன் ஆக ஜேவண்டும்.
1354. ஜேமொeமொனவர்கடைளக் ஜேகலி தeய்வது எளிது. Tொரும் அன்பு கொட்.ொவிட்.ொல் நீங்களும்
ஜேமொeமொனவர் ஆகி விடுவீர்கள்.
1355. நொன் தeய்வது தவறு என்று நீங்கள் நிடைனப்பீர்கஜேளTொனொல், நீங்கள் தeய்வது தவறு தொன்!
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1356. நொன் தeய்வது தவறு என்று நீங்கள் நிடைனப்பீர்கஜேளTொனொல், நீங்கள் நிடைனத்தது eரி தொன்!
1357. எந்த முட்.ொளும் eட்.ம் ஜேபொ. முடியும். எல்லொ முட்.ொள்களும் அடைத மதிப்பொர்கள்.
1358. ஒரு தபொருடைள எல்லொரும் தவறுத்தொல் ஏன் என்று பொர்க்க ஜேவண்டும். எல்லொரும் விரும்பினொலும்
ஏன் என்று பொர்க்க ஜேவண்டும்.
1359. ஒரு தபொருடைள வொங்கும் வடைர அடைத டைவத்து என்ன தeய்Tப் ஜேபொகின்ஜேறொம் என்று ததரிTொது.
வொங்கிTவு.ன் நொம் நிடைனப்படைதச் தeய்T முடிTொது என்று மட்டும் ததரிந்து விடும்.
1360. நல்ல ஜேநரம் சீக்கிரம் முடிவடை.ந்து விடும். தகட். ஜேநரம் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடிTொது.
1361. ஜேமொeமொன eட்.த்டைத நீக்குவடைத வி. அடைத எப்படிTொவது நடை.முடைறப்படுத்த ஜேவண்டும்
என்று தொன் அரeொங்கம் நிடைனக்கும்.
1362. தூரத்தில் eரிTொகத் ததரிவது பக்கத்தில் தவறொக இருக்கும்.
1363. தூரத்தில் தவறொகத் ததரிவது பக்கத்திலும் தவறொகஜேவ இருக்கும்.
1364. ஜேதொற்றத்டைதப் பொர்த்து ஏமொறக் கூ.ொது என்று நிடைனத்துக் தகொண்ஜே. ஏமொறுஜேவொர் தொன்
அடைனவரும்.
1365. நீங்கள் எங்ஜேக எந்த நிடைலயில் இருந்தொலும், அங்ஜேக அந்த நிடைலயில் தொன் இருப்பீர்கள்.
1366. பறக்கும் தூசு eரிTொக பக்கத்தில் இருக்கும் கண்டைணத் ஜேதடித் தொன் ஜேபொகும்.
1367. ஒரு நிர்வொகம் அடிக்கடி மொறிக் தகொண்ஜே. இருந்தொல், அங்ஜேக ஜேவடைல குடைறவொய் ந.க்கின்றது
என்று தபொருள்.
1368. எந்த ஒரு தபொருளின் 7/8 பொகமும் கண்ணுக்குத் ததரிTொது. (அதொவது நமக்கு எட்டுத் திடைeயில் ஒரு
திடைeயில் இருந்து தொன் பொர்க்க முடியும் என்று மர்பி ததளிவொய்ச் தeொல்கின்றொர் பொருங்கள்!)
1369. உங்களுக்குச் eரிதTன்று ஜேதொன்றும் ஜேபொது, நீங்கள் தeய்வது தவறு என்று தeொல்பவடைர நம்புங்கள்.
1370. நீங்கள் தeய்வது தவதறன்று ஜேதொன்றும் ஜேபொதும், இன்தனொருவர் நீங்கள் தeய்வது eரி என்று
தeொன்னொல், தன்னம்பிக்டைகடைT இ•ந்து வி.ொதீர்கள்.
1371. தவள்ளிக்கி•டைம மொடைல 4 மணிக்கு பொர்க்கும் கணக்குகள் அடைனத்தும் தவறொகஜேவ இருக்கும்.
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1372. உங்களுக்கு ஒரு விஷTம் அ•கொய்ச் தeய்T டைகவந்து விட்.ததன்றொல் அடைத மீண்டும் தeய்யும்
வொய்ப்ஜேப வரப்ஜேபொவதில்டைல என்று அர்த்தம்.
1373. ஒவ்தவொருவர் வொழ்விலும் மிகச் சிறந்த நொள் என்று ஒன்று இருக்கும். அந்த நொள் உங்களுக்கு
ஏற்கனஜேவ முடிந்திருக்கும்.
1374. Tொரொலும் எடைதயும் முழுடைமTொய்ப் புரிந்து தகொள்ள முடிTொது.
1375. உலகில் எந்த இரு நபர்களும் ஒரு விஷTத்டைத ஒஜேர மொதிரி புரிந்து தகொள்ள முடிTொது.
1376. எந்த ஒரு மொற்றமும் துவக்கத்தில் பூதொகரமொகத் தொன் இருக்கும்.
1377. முடிவில்லொ ஜேமொeங்கடைள வி. ஜேமொeமொன முடிவு எவ்வளஜேவொ ஜேமல்.
1378. அரசிTல் ந.த்துவது என்பது கொல்பந்து நடுவடைரப் ஜேபொல. உங்களுக்கு விடைளTொட்டு ததரிந்திருக்க
ஜேவண்டும் ஆனொல் விடைளTொ.க் கூ.ொது!
1379. கிடை.ப்பதற்கு அவeரப்படுபவர்களுக்கு ஜேமொeமொன தபொருஜேள கிடை.க்கும்.
1380. எந்தக் கு•ந்டைதயும் அசுத்தமொன சுவரில் கிறுக்கொது.
1381. உலகில் சின்ன ஜேவடைல என்று எதுவுஜேம கிடை.Tொது. (அலுவலகம் ஜேபொகும் வழியில் ஒரு 'சின்ன'
ஜேவடைல இருக்கு. அடைத முடிச்சிட்டு வந்துட்ஜேறன்!)
1382. உங்கள் எதிரொளி கடைளப்படை.யும் ஜேபொது, இன்னும் உடைதயுங்கள்.
1383. ஒவ்தவொரு சிறிT பிரச்டைனக்குள்ளும் ஒரு தபரிT பிரச்டைன தவளிஜேT வரத் தவித்துக்
தகொண்டிருக்கும்.
1384. அவeரமொனது முக்கிTமொனதில்டைல. முக்கிTமொனது அவeரமொனதில்டைல!
1385. ததொழிலொளிகளுக்கிடை.ஜேT இருக்கும் சிறு சிறு மனக்கeப்ஜேப நிறுவனத்தின் தமொத்த
ஆஜேரொக்கிTமொகும்.
1386. ஒரு எதிரிடைT உருவொக்க ஜேவண்டுமொ? Tொருக்கொவது ஏதொவது உதவி தeய்யுங்கள்!
1387. பத்திரிடைகTொளரின் தத்துவம்: ஒரு தடைலப்புச் தeய்தி ஜேகள்விக்குறிஜேTொடு முடிந்திருந்தொல், பதில்
இல்டைல என்பதொகும்!
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1388. eடைமக்கும் ஜேபொது ஒரு பண்.ம் தவறொகச் eடைமத்து தகட்டுப் ஜேபொனொல், அடைத ருசிTொக்க
உபஜேTொகிக்கும் எதுவும் ஜேமலும் ஜேமொeமொகஜேவ ஆக்கும்.
1389. உங்களுக்கும் உலகுக்கும் ந.க்கும் eண்டை.யில் உலடைகப் பின் தள்ளுங்கள். தவற்றி உங்களுக்குத்
தொன்.
1390. தபொருளொதொரம் eம்பந்தமொய் Tொஜேரனும் அரசிTல்வொதி ஜேபசினொல், அவரது ஜேபச்டைe வி.,
தeTல்பொடுகடைளக் கவனியுங்கள்!
1391. எந்த முதலொளிக்கும் உருப்படிTொன ததொழிலொளி எந்ஜேநரமும் கிடை.த்துக் தகொண்டிருக்க மொட்.ொர்.
1392. ஒரு சிறந்த ஆசிரிTரி.ம் அவருக்குத் ததரிந்த விஷTத்டைத வி., ததரிTொத விஷTத்டைத ந.த்தச்
தeொல்லித் தொன் உத்தரவு வரும்.
1393. ஒரு தபொருளில் தகட்டுப்ஜேபொன பொகங்களிலிருந்து பிரிக்க முடிTொததொகஜேவ நல்ல உருப்படிTொன
பொகங்களும் இருக்கும்.
1394. அரசிTல்வொதிகள் நல்லஜேதொ தகட்.ஜேதொ அதிகப்படுத்திஜேT ஜேபசுவொர்கள்.
1395. கொடைல நல்லபடிTொகச் தeன்று தகொண்டிருக்கின்றதொ? கவடைலப்ப.ொதீர்கள். மொடைல
ஜேமொeமொனதொகத் தொன் இருக்கும்.
1396. முந்டைதT ஆண்டு இஜேத நொள் நன்றொகஜேவ இருந்திருக்கும்.
1397. நீங்கள் ஜேதடும் புத்தகம் மட்டும் நூலகத்தில் கிடை.க்கொது.
1398. ஒரு உணவகத்தில் உங்கள் அருகில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவரின் குரலின் அளவும் அவர் ஜேபசும்
விஷTத்தின் தரத்தின் அளவும் எதிர்மடைற விகிதத்திஜேலஜேT அடைமயும்.
1399. ஒரு தபொருள் உடை.படும் ஜேநரமும், அடைத உருவொக்கத் ஜேதடைவப்படும் ஜேநரமும் எதிர்மடைறTொகஜேவ
இருக்கும். (கண்ணொடி >ொடி உடை.யும் ஜேநரமும், அடைத மீண்டும் ஒட். எடுத்துக் தகொள்ளும் ஜேநரமும்!)
1400. eம்பளம் உTர உTர கட்டுப்பொடு தளர்ந்து ஜேபொகும்.
1401. அதிக மக்களுக்குத் ததொல்டைல தரக்கூடிT ஒரு விஷTம் ந.ந்ஜேத தீரும்.
1402. எந்த ஒரு ததொல்டைலயும் உங்களுக்கு ஜேநரும் ஜேபொது இனி இந்தத் ததொல்டைல வரொது என்ஜேற
உங்களுக்குத் ஜேதொன்றும். ஆனொல் அது மொடைT ஆகும்.
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1403. ஏமொற்றம் என்பது தொங்க முடிTொது தொன். ஆனொல் நீங்கள் நிடைனத்தடைதப் தபறும் ஜேபொதும் அஜேத
நிடைல தொன்.
1404. ஒரு நண்பனி.ம் ஏமொறுவடைத வி. அவடைன நம்பொமல் இருப்பது ஜேமொeமொனதொகும்.
1405. நிகழ்வுகடைள நீங்கள் தடைலயி.ொமல் அதுவொகஜேவ ந.க்க விட்டிருந்தொல் இன்னும் நன்றொகஜேவ
நிகழ்ந்திருக்கும்.
1406. அடைனத்துச் eட்.ங்களும் அடிப்படை.யில் தபொய்Tொனடைவ.
1407. ஏமொறுபவர்களி.ம் பணம் இருப்பது நல்லதில்டைல.
1408. தபரிT மனிதர்கள் தபரிT விஷTங்களுக்கொகச் eண்டை. ஜேபொடுவதில்டைல.
1409. ஒரு eட்.த்டைதப் பரிந்துடைர தeய்து ஒப்புதல் அளிப்பவர்கள் தொன் அந்தச் eட்.த்டைத முதலில்
மீறுபவர்களொக இருப்பொர்கள்.
1410. வொழ்க்டைகடைTப் பின்ஜேனொக்கிப் பொர்த்தல் எளிது தொன். ஆனொல் வொழ்வஜேதொ முன்ஜேனொக்கி அல்லவொ
தeய்T ஜேவண்டும்?!
1411. வொதனொலியில் நீங்கள் ஜேகட்க நிடைனக்கும் அடைலவரிடைe மட்டும் கிடை.க்கொது.
1412. பிரச்டைன தூங்கிக் தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது அடைத ஏன் எழுப்பி விடுகின்றீர்கள்?
1413. கலொச்eொரம் எத்தடைன தபரிTதொய் பரவியிருக்கின்றஜேதொ அத்தடைன மொற்றத்துக்கு உள்ளொகும்.
1414. உங்களுக்கு ஒரு விஷTம் ஜேவண்டுதமன்றொல், நீங்கள் அதன் கூ.ஜேவ தeல்லத் தTொரொக ஜேவண்டும்.
1415. எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும் ஜேமலிருப்பவர்களொல் கீழிருப்பவர்கடைளச் eமொளிப்படைத வி.,
கீழிருப்பவர்களொல் ஜேமலிருப்பவர்கடைளச் eமொளிப்பது தொன் மிகக் கடினமொக இருக்கும்.
1416. நம் கடிகொரத்டைதயும் தகொடுத்து, பணமும் தகொடுத்து, ஜேநரம் ஜேகட்டுக் தகொண்.ொல் தொன் நமக்கு
ஆஜேலொeடைன தeொல்பவர்களுக்கு மரிTொடைத.
1417. அடுத்து ஒரு எளிதொன ஜேகள்வி என்று Tொஜேரனும் தeொன்னொல், அந்தக் ஜேகள்வி என்னதவன்ஜேற
புரிTொது என்று ததரிந்து தகொள்ளுங்கள்!
1418. எந்த ஒரு புதிT ததொழில்நுட்பமும் இ.த்டைத விரிப்பதொகவும், கொலத்டைதச் ஜேeமிப்பதொகவும்,
ஜேeொம்படைலப் தபருக்குவதொகவும் இருக்கும்.
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1419. எந்த ஒரு விஷTத்டைதயும் தeொல்வதற்கு முன் அதன் முக்கிTத்துவம் பற்றிச் தeொல்லக் கூ.ொது.
1420. நீங்கள் தொன் எடைதயுஜேம கடினமொய்ச் சிந்திக்கின்றீர்கள்.
1421. அடுத்தவர்களின் தeலவு எப்ஜேபொதும் அநொவசிTமொனது தொன்.
1422. வளர்ந்த நொடுகளில் இருப்ஜேபொர் வளரும் நொடுகளின் மக்கள் முன்ஜேனறொதவர்கள் என்று
இரண்டிலிருந்து நொன்கு ம.ங்கு வடைர தப்புக்கணக்கு ஜேபொடுவொர்கள்.
1423. ஒரு தபொருளின் உபஜேTொகத்தன்டைமயும், அந்தப் தபொருளின் உபஜேTொகம் குறித்த மக்களின் கருத்தும்
எதிர்மடைறTொகஜேவ இருக்கும்.
1424. டைமடைT வண்டி வண்டிTொய் வொங்குஜேவொரு.ன் விவொதம் தeய்Tக் கூ.ொது! (Tொதரன்று
ததரிகின்றதொ?)
1425. eொதொரணப் பிரச்டைனகள் உ.னுக்கு.ன் தீர்க்கப்படும். மிகப் தபரிT பிரச்டைனகள் eொதொரணப்
பிரச்டைனகளொகும் வடைர கொத்திருக்க ஜேவண்டும்.
1426. நீங்கள் இப்ஜேபொது எடுத்து சுடைவக்க நிடைனக்கும் மிட்.ொய் டைகப்டைபக்கு அடியிஜேலஜேT கி.க்கும்.
1427. எப்ஜேபொது இரண்டு மனிதர்கள் இடைணந்து மூன்றொம் மனிதனின் பணத்டைத எப்படிக் டைகTொளவது
என்று திட்.மிட்டுப் ஜேபe ஆரம்பிக்கின்றொர்கஜேளொ, அப்ஜேபொது தொன் ஜேமொeடி உருவொகின்றது.
1428. புதிதொக ஜேவடைலக்குச் ஜேeர்ந்தவருக்கு எது நன்றொகத் ததரியும் என்று கொட்டிக் தகொள்கின்றொஜேரொ,
அந்த ஜேவடைலடைTத் தரொமல் இருப்பஜேத நிறுவனத்துக்கு நல்லது.
1429. எவர் அதிக லொட்.ரிச் சீட்டு வொங்குகின்றொஜேரொ, அவருக்குத் தொன் பரிஜேe வி•ொது!
1430. அடைனத்து நல்லடைவகளும் எடுத்துக் தகொள்ளப்பட்டு விட்.ன! (அப்ஜேபொ மீதம் நமக்கு இருப்பது?)
1431. ஒரு தபொருள் சுத்தமொக இருக்க ஜேவண்டுமொயின் இன்தனொரு தபொருள் அசுத்தமொக ஜேவண்டும்.
1432. எந்தப் தபொருளும் சுத்தமொக்கொமஜேலஜேT அத்தடைன தபொருட்கடைளயும் அசுத்தமொக்க முடியும்!
1433. ஒரு கூட்.த்தில் எடைதச் தeொல்லக் கூ.ொஜேதொ, அடைதச் தeொல்வதற்கும் ஒருவர் இருப்பொர்.
1434. உங்கள் கொரில் மட்டும் சின்ன பழுது வரஜேவ வரொது.
1435. ஏசிஜேTொடு தூசியில்லொமல் இருந்தொலும், கணினி இTங்கொமல் ஜேபொகும்!
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1436. ஒரு நிர்வொகத்தின் முதல் மூ.நம்பிக்டைக அது இருக்கின்றது என்று நிடைனப்பது தொன்.
1437. ஒரு நிர்வொகத்தின் இரண்.ொம் மூ.நம்பிக்டைக அதன் தவற்றி நிர்வொகத்தில் இருப்ஜேபொரின்
திறடைமTொல் ஏற்படுகின்றது என்பது தொன்.
1438. எந்த நிர்வொகத்தில் என்ன ந.க்கின்றது என்று Tொருக்கும் ததரிTவில்டைலஜேTொ, அந்த நிர்வொகஜேம
தவற்றி தபறும்!
1439. எதற்கொவது கொத்திருந்தொல் அது கிடை.க்கொமல் ஜேபொஜேT விடும்.
1440. எதற்கொவது கொத்திருந்தொல் அது கிடை.க்கொமல் ஜேபொவது மட்டுமின்றி ஜேதடைவTொன ஜேeதொரத்டைதயும்
உண்டு பண்ணி விட்ஜே. ஜேபொகும்.
1441. உலகில் எந்த ஒரு நல்ல விஷTம் ந.க்கும் முன் ஒரு தகட். விஷTம் ந.ந்ஜேத தீரும்.
1442. நல்ல விஷTமொ? அப்படி ஒன்று ந.க்கும் என்று Tொர் தeொன்னது?
1443. ஒரு சிறு முட்.ொள்தனம் தவகு தூரம் பTணிக்கும்!
1444. நகர்ந்து தகொண்டு ஒரு தபொருள் இருக்குமொயின் அதன் பTணம் தவறொன பொடைதயிஜேலஜேT
இருக்கும்.
1445. நகரொமல் ஒரு தபொருள் இருக்குமொயின் அது தவறொன இ.த்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1446. நத்டைதக்கும் அரசிTல்வொதிக்கும் உள்ள ஒஜேர ஒரு ஜேவற்றுடைம, நத்டைத அதன் எச்சிடைல பின்புறம்
விட்டுச் தeல்லும்.
1447. கணினிகடைள நம்ப முடிTொது தொன். ஆனொல் மனிதர்கடைள அடைத வி.வும் நம்ப முடிTொது.
1448. Tொரொவது கணினிடைTக் குற்றம் தeொன்னொல், அதன் பின்னர் இருவர் இருப்பொர்கள். ஒருவர் அந்தக்
குற்றத்துக்குப் தபொறுப்பொளி. மற்தறொருவர் குற்றம் தeொன்னவர் தொன்.
1449. எந்த ஒரு இTந்திரம் மனிதடைன நம்பி இருக்கின்றஜேதொ அடைத நம்ப முடிTொது.
1450. தவறுகடைளத் தவிர்க்கும் நம்பகத்தன்டைமக்கொகச் தeலவிடும் முதலீடு, தவறுகளொல் ஏற்படும்
நஷ்.த்டைத வி. அதிகமொன பின்னஜேர ஜேவடைல தeய்T ஆரம்பிக்கும்.
1451. ஒரு தபொருள் கண்டிப்பொய் இருக்க ஜேவண்டுமொயின் அது இருக்கக் கூடிT eொத்திTக் கூறு குடைறவு
தொன்.
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1452. ஒரு தபொருள் இருக்க ஜேவண்டியிருந்து, அது உங்களி.ம் இருக்குமொயின் அது உபஜேTொகப்படுத்த
முடிTொததொகத் தொன் இருக்கும்.
1453. எண்கள் மூலம் கொணப்படுவது விடை.ஜேTTன்றி, ஒரு பிரச்டைனயின் தீர்டைவத் தரொது.
1454. மக்களொல் அதிகொரத்டைத ஈர்க்க முடியும், அதிக ஜேநரம் டைவத்திருக்க இTலொது.
1455. உங்களொல் கீஜே• விழுகின்ற ஜேபொது கீஜே• இருந்து எடைதTொவது எடுக்க முடிந்தொல் கீஜே•
விழுவதிலும் அர்த்தம் உண்டு தொஜேன?
1456. உங்கடைள முன்ஜேனற்றப் பொடைதயில் எது தகொண்டு தeல்கின்றஜேதொ அதன் மூலஜேம நீங்கள்
வழுக்குவீர்கள்.
1457. ஒரு பத்திரிடைக ஆசிரிTரின் ஜேமடை.ப்ஜேபச்சுப் புகழும், அவர் பத்திரிடைகயின் புகழுக்கும் இருக்கும்
தூரம், அவர் ஜேபசும் ஊருக்கும், அவரது பத்திரிடைக அச்eடிக்கும் ஊருக்கும் இடை.ஜேT இருக்கும் தூரத்தின்
எதிர்மடைற விகிதமொக இருக்கும்.
1458. பழுக்கொத ப•மொய் வொங்கினொல் அது பழுக்கும் ஜேபொது உங்களுக்குச் eொப்பி.க் கிடை.க்கொது.
1459. பழுத்த ப•மொய் வொங்கினொல் eொப்பிடும் ஜேபொது ருசிக்கும்படி பழுத்திருக்கொது.
1460. உலகத்தில் பணமில்லொக் கொஜேeொடைல ஜேபொல் ஜேவதறதுவும் ஜேவகமொய்ச் தeல்வதில்டைல.
1461. மொடைல தநருங்க தநருங்க நீங்கள் தeன்றடை.T ஜேவண்டிT மடைல உச்சியின் தூரம் நிடைலTொகஜேவ
இருக்கும்.
1462. இந்த அ•கொன நொளில் Tொரும் eந்ஜேதொeமில்லொமல் இருப்பொர்கள் என்பது ஏற்றுக் தகொள்ள
முடிTொது தொன். ஆனொல் அது தொன் உண்டைம.
1463. நீங்கள் ஜேதடைவTொன ஜேவகத்தில் தeன்றொல், எந்த இ.த்டைதயும் பத்து நிமி.ங்களில் அடை.ந்து வி.
முடியும் தொன்.
1464. வண்டியின் ஜேவகம் மும்ம.ங்கொகும் ஜேபொது, ஜேவகத்தடை. பற்றிக் கவடைல தகொள்ள
ஜேவண்டிTதில்டைல.
1465. உலகின் மக்களில் இரண்ஜே. பிரிவினர் தொன் உண்டு. மக்கடைள இரண்.ொகப் பிரிப்பவர்கள்,
அவ்வொறு பிரிக்கொதவர்கள்.
1466. முதல் முடைற தவற்றி தபற முடிTவில்டைலTொ? கவடைலப்ப.ொதீர்கள். உங்களொல் இடைத வி.த்
ஜேதொற்கஜேவ முடிTொது.
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1467. அடைனவரும் கல்லடைறயில் ஒஜேர மொதிரி தொன் புடைதக்கப்படுகின்றனர்.
1468. ஜேவடைல ஜேதடுவடைதக் கொட்டிலும் அடைதத் தக்க டைவத்துக் தகொள்வது கடினமொனது.
1469. Tொர் ஜேவண்டுமொயினும் எந்த ஜேவடைலTொயினும் தeய்T முடியும். அது அப்ஜேபொது அவரது
ஜேவடைலTொய் இல்லொத பட்eத்தில்.
1470. இந்த உலகின் தத்துவங்கள் Tொரும் நிடைனப்படைதக் கொட்டிலும் சிக்கலொனது. Tொரும் நிடைனப்படைதக்
கொட்டிலும் எளிடைமTொனது.
1471. ஒரு தபொருள் மிக உபஜேTொகமொனது என்று கருதப்படுவதற்கும் அதன் உண்டைமTொன
உபஜேTொகத்துக்கும் இருக்கும் விகிதம் எதிர்மடைறTொகஜேவ இருக்கும்.
1472. எடைதஜேTனும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ஜேவண்டுமொயின் நீங்கள் ஜேத.டைல ஆரம்பித்திருக்க ஜேவண்டும்!
1473. நீங்கள் ஒரு சிறந்த தபொருடைள உருவொக்க ஜேவண்டுஜேமன்றொல், நீங்கள் ஏற்கனஜேவ ஒரு தரமில்லொத
தபொருடைள உற்பத்தி தeய்திருக்க ஜேவண்டும்.
1474. கொர்க் கதடைவத் திறக்கும் ஜேபொது தவறுதலொக விழும் எந்தப் தபொருளும் கொருக்கு அடியில் Tொருக்கும்
எட்.ொத அளவில் ஈர்த்துக் தகொள்ளும் eக்தி கொருக்கு உண்டு!
1475. முக்கிTமொன கட்.த்தில் தொன் கிரிக்தகட் வீரர் பீல்டிங்கில் ஜேகொட்டை. விடுவொர்.
1476. முக்கிTமொன கட்.த்தில் கிரிக்தகட் வீரர் பீல்டிங்கில் ஜேகொட்டை. வி.வில்டைல என்றொல் அவர்
பந்டைத எறியும் ஜேபொது ஜேகொட்டை. விடுவொர்!
1477. வொழ்க்டைகயின் இறந்த கொலத்டைத எளிதில் புரிந்து தகொள்ள முடியும்! ஆனொல் புரிTஜேவண்டிTது
எதிர்கொலம் அல்லவொ?
1478. ஒரு விஷTம் தவறொகப் ஜேபொய் விட்.ஜேத என்று வருந்தொதீர்கள். அவ்வொறு தவறொகப் ஜேபொய்விடும்
என்று ஏற்கனஜேவ ஒருவர் யூகித்து டைவத்திருப்பொர்.
1479. ஒரு தபொய்டைT எத்தடைன முடைற தபொய் என்று நிரூபித்தொலும் அடைத நம்புவதற்கும் ஆட்கள்
இருப்பொர்கள்.
1480. நீங்கள் விரும்பிTடைதச் தeய்து தகொண்டிருக்கும் ஜேபொது நீங்கள் ஜேவதறொன்டைற விரும்பிக்
தகொண்டிருப்பீர்கள்!
1481. ஒரு தகட்.து வந்து நமக்கு நல்லது தeய்து விட்.ஜேத என்று eந்ஜேதொeப்பட்.ொல், ஒரு நல்லது வந்து
அடைதக் தகடுத்து விடும்!
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1482. எதிர்பொர்த்த நிகழ்வுகள் எதிர்பொரொமல் நிகழும்.
1483. ஏகமனதொன தீர்மொனம் என்ற ஒன்று இதுவடைர கிடை.Tொது. இனிஜேமலும் கிடை.Tொது.
1484. நுகர்ஜேவொருக்கு என்று மட்டும் தeொல்லி விட்.ொல் தபொதுமக்கள் எடைதக் தகொடுத்தொலும்
வொங்குவொர்கள்.
1485. ததருவில் கி.க்கும் குப்டைபக்கும், ஜேவடைலயில்லொத் திண்.ொட்.த்திற்கும் ஜேநர் விகிதத் ததொ.ர்பு
உண்டு.
1486. புதுப் தபொருள் ஒன்டைறக் கண்டுபிடிக்கும் ஜேபொது ஒரு தவடைறச் eரி தeய்T
முடிTவில்டைலதTன்றொல், அடைத அந்தப் தபொருளின் சிறப்பிTல்பொக்கி விடுங்கள்!
1487. வொழ்க்டைக eண்டை. ஜேபொன்றது தொன். களத்தில் இறங்கொமல் அடைத தவல்ல முடிTொது.
1488. எந்த ஒரு eொமிTொரும் ஜேபொலி தொன். ஜேபொலி இல்டைல என்று தொன் அவர் நிரூபிக்க ஜேவண்டி
இருக்கும்!
1489. ஜேமடைதகளி.ம் எதற்கும் ஜேகட்டுக் தகொள்ளுங்கள். அவர்கள் தொன் எடைத, ஏன், எப்ஜேபொது தeய்Tக்
கூ.ொது என்று தeொல்வொர்கள். அடைத அப்ஜேபொது eரிTொகச் தeய்யுங்கள்!
1490. eரிTொகக் கணிக்கொத ஜேeொதி.டைரப் பற்றிக் கவடைல தகொள்ள ஜேவண்டிTதில்டைல. eரிTொகக்
கணிப்பவடைரக் கண்.தும் சு. ஜேவண்டும்!
1491. உங்கள் வொதனொலியில் நீங்கள் அதிகம் ஜேகட்க விரும்பும் நிடைலTத்டைத மட்டும் ததளிவொகக் ஜேகட்க
இTலொது.
1492. ஒரு தவடைறச் eரி தeய்வதற்கொன ஜேநரமும், அத்தவடைறச் தeய்T எடுத்துக் தகொண். ஜேநரமும்
எப்ஜேபொதும் எதிர்மடைறTொகஜேவ இருக்கும்.
1493. ஜேபொதும் என்பது ஜேபொதும் என்பதற்குப் தபொருந்தொது.
1494. மக்களின் பலத்த ஜேபொரொட்.த்துக்குப் பின், இங்ஜேக இருக்கும் வொகன தநரிeல் ஒரு கிமீ தூரத்துக்கு
நகர்த்தி டைவக்கப்படும்.
1495. இரண்டு தவறுகளுக்கும் ததொ.ர்பு இல்லொவிட்.ொல் கூ. இரண்டும் ஒஜேர ஜேநரத்திஜேலஜேT நிகழும்.
1496. உயிடைரப் பணTம் டைவத்துச் தeய்யும் தeTல்கடைளச் தeய்பவர்கஜேள முன்ஜேனறுகிறொர்கள்.
1497. மூன்று முடைற வொழ்க்டைகயில் ததொ.ர்ந்து eரிTொக ஊகிக்க முடிந்தொல், டைக தகொடுங்கள், நீங்களும்
ஜேமடைத தொன்.
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1498. தபொருளொதொரக் தகொள்டைககடைளக் கண்டுபிடித்தவர்களுக்கு எதிரொகஜேவ அஜேத தகொள்டைக
பTன்படுத்தப்பட்டு தபொய் என்று நிரூபிக்கப் படும்.
1499. உங்களுக்கு வரும் அநொமஜேதT விற்படைன அடை•ப்புக்களின் எண்ணிக்டைக நீங்கள் எத்தடைன
அவeரமொன அவசிTமொன தeTல் தeய்து தகொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்படைதப் தபொருத்ஜேத அடைமயும்.
1500. ஜேவடைல என்பது புல்தவளிTொக இருக்கலொம். ஆனொல் பணம் தொன் அடைதப் பசுடைமTொய்
டைவத்திருக்க உதவுகின்றது.
1501. ஒரு பூடைனடைT எப்ஜேபொதும் முந்த நிடைனக்கொதீர்கள்.
1502. நீங்கள் ஆடும் இந்த விடைளTொட்டு (வொழ்க்டைக) தகொஞ்eம் பTங்கரமொனது தொன். ஆ.ொமல்
இருக்கவும் முடிTொது. பந்தTம் கட்டினொல் மட்டுஜேம த>யிக்கவும் முடியும்.
1503. ஓய்விலும் பசியிலும் முடிவுகடைள ஜேமற்தகொள்ளக் கூ.ொது.
1504. Tொடைன: அரeொங்கம் ஒரு எலிடைT உருவொக்க நிடைனத்தொல் உருவொவது.
1505. முட்.ொள்தனத்டைத பணத்தொஜேலொ, படிப்பொஜேலொ, eட்.ம் ஜேபொட்ஜே.ொ மொற்றி வி. முடிTொது.
உண்டைமயில் முட்.ொள்தனம் ஒரு பொவமல்ல. ஆனொல், முட்.ொள்தனம் ஒரு குற்றம் ஆகும். அதன்
தண்.டைன மரணம். எந்த வித இரக்கமும் இன்றி உலகம் தொமொகஜேவ அடைத முட்.ொள்களுக்கு வ•ங்கிக்
தகொண்ஜே. இருக்கின்றது.
1506. ஆறுக்கும் ஜேமற்பட். கொல்களும், மூடைளஜேT இல்லொததுமொன ஒரு அடைமப்ஜேப கமிட்டி ஆகும்.
1507. தவகுநொட்களுக்கு முன்ஜேப ஜேபொ.ப்பட். திட்.ம் நிச்eTமொய் ஜேதொல்வியிஜேலஜேT முடிவடை.யும்.
1508. எளிதில் தeொல்லும் தபொய்: நொன் இதுவடைர இப்படிச் தeய்தஜேத இல்டைல.
1509. ஒரு தபொருடைள எடுக்க தeலவளிக்கும் eக்திடைT வி., அடைத மீண்டும் அஜேத இ.த்தில் டைவக்க
தeலவளிக்கும் eக்தி அதிகமொகஜேவ இருக்கும்.
1510. டை.ட்.ொனிக்கில் தeல்ல முடிதவடுத்த பிற்பொடு, ஏன் நீங்கள் முதல் வகுப்பில் தeல்லக் கூ.ொது?
1511. எந்த ஒரு ஜேநரத்திலும் ஆயிரக்கணக்கொன தடைலவர்கள், கல்விTொளர்கள், வ•க்கறிஞர்கள்,
ததொழிலதிபர்கள் எல்லொரும் தொங்கள் இந்த நொட்டின் பிரதமரொகி வி. ஜேவண்டும் என்று கனவு
கொண்கின்றொர்கள். ஆனொல், இவர்களில் Tொருஜேம அடைத நனவில் அடை.வதில்டைல!
1512. எந்த ஒரு பிரச்டைனடைTயுஜேம eரிTொன ஜேகொணத்தில் பொர்த்தொல் இன்னும் தபரிTதொகஜேவ ஜேதொன்றும்.
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1513. ஆவணங்கள் இருக்க ஜேவண்டுதமன்றொல் அடைவ இருக்கொது!
1514. அப்படிஜேT இருந்தொலும் அடைவ கொலொவதி ஆனடைவTொய் இருக்கும்.
1515. உபஜேTொகஜேம இல்லொத ஆவணங்கள் மட்டுஜேம ஜேமஜேல தeொன்ன இரு விதிமுடைறகடைளயும் தொண்டி
வந்திருக்கும்!
1516. அதிகொரத்திற்கு மனிதர்கடைள ஈர்க்கும் eக்தி உண்டு. ஆனொல், அதற்கு மனிதர்கடைளத் தக்க டைவத்துக்
தகொள்ளும் eக்தி கிடை.Tொது.
1517. தவறுதல் மனித இTற்டைக. மிகவும் சுவொரசிTமொகவும் இருக்கும்!
1518. 90% மக்கள் தங்கடைள eரொeரிக்கும் ஜேமஜேல அறிவுள்ளவர்களொகஜேவ நிடைனத்துக் தகொள்வொர்கள்.
1519. வொ.டைக கட். முடிTொதவர்கள் வொ.டைக வீட்டில் இருக்கிறொர்கள். வொ.டைக கட். முடிபவர்கள்
வீடு கட்டுகின்றொர்கள்.
1520. ஒரு ரூபொய் ஜேதொரடைண ஒரு டைபeொ தeTல்பொட்டுக்குச் eமம்.
1521. அரeொங்கத்தில் ஏற்படும் ஊ•ல்கள் Tொவுஜேம இறந்த கொலத்தில் தொன் தeொல்லப்படும்.
1522. நீங்கள் ஏற்கனஜேவ பள்ளத்தில் இருந்தொல் ஜேதொண்டுவதொல் என்ன பTன்?
1523. Tொரி.ம் இருக்கின்றஜேதொ, அவர்களுக்ஜேக மீண்டும் மீண்டும் கிடை.க்கும்.
1524. ஒரு இTந்திரத்தில் எளிதில் எட்.ொத பொகம் தொன் அடிக்கடி பழுதொகும்.
1525. முதல் முடைறஜேT தவற்றி தபற முடிTொவிட்.ொல், பனிச்eறுக்கு விடைளTொட்டு உங்களுக்கு
உகந்ததல்ல.
1526. ஒரு மூன்று மொடிக் கட்டி.த்தில் ஒஜேர ஒரு மின் தூக்கி (லிப்ட்) இருக்குமொனொல், அது எப்ஜேபொதும்
நீங்கள் இப்ஜேபொது இருக்கொத மொடியிஜேலஜேT இருக்கும்.
1527. 12 ஜேகொமொளிகளுக்கு நடுஜேவ நின்று நீங்கள் எடைதப் படித்தொலும், தவளியிலிருந்து
பொர்ப்பவர்களுக்கு என்னஜேவொ நீங்கள் 13 வது ஜேகொமொளி தொன்.
1528. ஏடை•கடைளயும் நடுத்தர மக்கடைளயும் கொக்கும் அளவுக்குத் தன்னி.ம் அதிகப்படிTொன பணம்
இருக்கின்றது என்று கொட்டுபவடைரஜேT தவற்றி வந்தடை.கின்றது.
1529. அடைல தினமும் வருகின்றது ஜேபொகின்றது. நீங்கள் என்ன அதிலிருந்து தபற்றீர்கள்?
98

1530. Tொடைன எடைதயும் மறப்பதில்டைல என்று தeொல்கின்றொர்கள். ஆனொல், Tொடைன நிடைனவில்
டைவத்திருக்க என்ன இருக்கின்றது?
1531. முட்.ொள்கள் உருவொக்கும் eட்.ங்கடைள முட்.ொள்கள் தொன் பின்பற்றி ந.ப்பொர்கள்.
1532. எல்ஜேலொரும் தவறுத்தொல் அதில் என்ன தொன் இருக்கின்றது என்று பொர்க்க ஜேவண்டும். எல்லொரும்
விரும்பினொல் அதில் என்ன தொன் இருக்கின்றது என்று கொண ஜேவண்டும்.
1533. நொம் eொதொரணமொகச் தeொல்லும் ஒரு தபொய்: இது உன்டைன வி. என்டைனத் தொன் அதிகம் பொதிக்கும்.
1534. எதிர்பொர்க்கும் நஷ்.ம் அனுபவபூர்வமொகும். எதிர்பொர்க்கும் லொபஜேமொ அழிவுக்குத் தொன்
வழிவகுக்கும்.
1535. நல்ல ஜேநரம் விடைரவில் முடிந்து விடும். தகட். ஜேநரம் நீடிக்கும் வடைகTொனது.
1536. அதிகமொக அன்பளிப்டைப (டிப்ஸ்) எதிர்பொர்க்கும் பணீTொளரின் (eர்வர்) ஜேeடைவ மட்.மொகஜேவ
இருக்கும்.
1537. மிக ஜேநர்த்திTொகத் திட்.மிட்டு உருவொக்கப்பட். ஒரு இTந்திரத்தில், மிகக் குடைறந்த நிகழ்தகவு
தகொண். வொய்ப்ஜேப அதிகம் இல்லொத இரண்டு சிறிT நிகழ்ச்சிகளொல் தொன் அதிகப்படிTொன
ஜேகொளொறுகள் அடிக்கடி ஏற்படுகின்றன.
1538. உங்கள் அலுவலகத்தின் eதுர அடிகளின் எண்ணிக்டைகயும் உங்கள் அலுவலகத்தில் ந.க்கும்
தவறுகளும் எண்ணிக்டைகயும் eரி eமமொக இருக்கும்.
1539. ஒரு கூட்.த்தில் ஜேபeப்படும் விவகொரம் எடுத்துக் தகொள்ளும் ஜேநரமும், அந்த விவகொரத்தொல்
தeலவொகும் நிதியின் அளவும் எதிர்மடைற விகிதத்திஜேலஜேT இருக்கும்.
1540. உங்களொல் உங்கள் ந.வடிக்டைக குறித்து விளக்கி eமொதொனப் படுத்த முடிTவில்டைலTொ?
புரிTொதபடி கு•ப்பி விட்டு விடுங்கள்.
1541. eடைமTலடைற விதி: சுத்தமொக இருப்பது முடிTொத ஒரு கொரிTம்.
1542. ஒரு ஜேமொeமொன eட்.ம் மொற்றப்படுவதற்குப் பதிலொக வழிதமொழிTப்படும்.
1543. eமூக விதிகளொல் அறிவிTல் விதிகடைள மொற்ற இTலொது.
1544. உருவத்டைதப் பொர்த்து ஏமொறக் கூ.ொது என்று மனதில் நிடைனத்துக் தகொண்ஜே. தொன் ஏமொறுவீர்கள்.
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1545. நிர்வொகத்தில் உTர்ந்த இ.த்தில் இருப்பவர்களுக்குக் கூட்.ம் கூட்டிப் ஜேபeவும், கடிதங்களில்
டைகதTழுத்துப் ஜேபொ.வும் தொன் விருப்பம் இருக்கும்.
1546. ஆண்.வஜேன! நொங்கள் எடைதச் தeய்தொலும் eரிTொகச் தeய்T வரம் தகொடு. அப்படிஜேT அந்தச்
eமTங்களில் எங்கள் மனம் மொறொதிருக்கவும் வரம் ஜேவண்டும்.
1547. பல வித ஜேTொeடைனகடைளயும், தகுந்த ஆஜேலொeடைனகடைளயும் தருவதும் தபறுவதும் ஜேபொய்,
ஜேவடைலடைT நொஜேம தeய்ஜேத முடிக்க ஜேவண்டிT தருணம் வரொமலொ ஜேபொய் விடும்?!
1548. நிர்வொகத்தின் தபொறுடைமக்குத் தகுந்தவொறு தவறுகளும் இருக்கும்.
1549. ஒரு நிர்வொகத்தின் ஜேவடைலயில் அதிக மொற்றங்கள் இல்டைல என்றொல், அந்நிர்வொகத்தில் மொற்றங்கள்
நிக•ந்து தகொண்டிருக்கின்றது என்று அர்த்தம்.
1550. அரசு அதிகொரிகள் ஒருவருக்தகொருவர் ஜேவடைலடைT உருவொக்கிக் தகொள்வொர்கள்.
1551. நீங்கள் உங்கடைளஜேT ஜேத.ொமல் இருக்கும் வடைர ததொடைலந்து ஜேபொக மொட்டீர்கள்.
1552. எல்லொ விடைளTொட்டிலும் எப்ஜேபொதும் தபரிT மனிதர்கள் தவற்றி தபறுவதில்டைல. இருந்தொலும்
அவர்கள் ஜேமல் பந்தTம் கட்டுவது நல்லது.
1553. எத்தடைன விற்படைன பிரதிநிதிகள் இன்று வந்து உங்கடைளத் ததொந்தரவு தeய்வொர்கள் என்பது
உங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கிTமொன ஜேவடைல பொக்கி இருக்கின்றது என்படைதப் தபொறுத்தது.
1554. அவர்களில் Tொரும் உங்களுக்குத் ஜேதடைவTொனடைத விற்பதற்கொக வந்திருக்க மொட்.ொர்கள்.
1555. நல்ல விற்படைன பிரதிநிதிகளுக்குப் பசி எடுப்பதில்டைல.
1556. வTது முதிர்ந்ஜேதொர் ததொடைலக்கொட்சியில் அதிகம் ரசித்துப் பொர்ப்பது சிறுவர்கள் ரசித்துப் பொர்க்க
ஜேவண்டிT நிகழ்ச்சிகளொகத் தொன் இருக்கும்.
1557. மற்ற எல்லொ சூழ்நிடைலயும் மொறொதிருக்டைகயில், ஒரு தடிமனொன மனிதர், ஒல்லிTொன மனிதடைரக்
கொட்டிலும் அதிக ஜேeொப்டைப உபஜேTொகிப்பொர்.
1558. எது தவறொக ந.ந்தொலும், eரிTொக ந.ப்பது ஜேபொலஜேவ தொன் ஜேதொன்றும்.
1559. எந்த ஒரு பிரச்டைனடைTயும் அடைனவரும் அறிந்து தகொள்ளும் வடைகயில் ந.ப்பதற்குப் பல வழிகள்
இருந்தொலும், அதில் சிறந்த வழியின் மூலமொகத் தொன் பிரச்டைனடைT அடைனவரும் அறிந்து
தகொள்கின்றனர்,
1560. நீங்கள் ஜேத.ொத விஷTம் எப்ஜேபொதும் கண் முன்ஜேன தொன் இருக்கும்.
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1561. நீங்கள் ஜேதடிTது கிடை.த்து விட்.தொ? உங்களி.ம் இருக்கும் இன்தனொரு தபொருள் கொணொமல்
ஜேபொயிருக்கும். கவடைலப்ப.ொதீர்கள்.
1562. ஒரு ஆவணத்டைத நிடைனவு.ன் ஜேகொப்பில் ஜேeர்த்து டைவத்து விட்டீர்கள் என்றொல் அதற்கு இனி
ஜேதடைவ இரொது என்று அர்த்தம்.
1563. ஒரு தபொருள் கொணொமல் ஜேபொனொல் ஜேத. ஜேவண்டிT முதல் இ.ம், நீங்கள் கடை.சிTொக எங்ஜேக
ஜேதடுவீர்கஜேளொ அது தொன்.
1564. அரசிTலில் ஒரு விஷTத்டைதப் பிரபலமொக்க, அடைத எல்ஜேலொரி.ம் இருந்தும் மடைறக்க முTற்சி
தeய்தொல் ஜேபொதும்!
1565. எந்த ஒரு பிரச்டைனயின் மூல கொரணமும் அதன் தீர்வு தொன்.
1566. மின் தூக்கி(லிப்ட்)யினுள் இருப்ஜேபொருக்கிடை.ஜேT இருக்கும் இடை.தவளி எப்ஜேபொதும் eமமொக
இருக்கும்.
1567. ஒரு விஷTத்தில் குடைறந்த ஜேமதடைம உள்ளவரி.ஜேம அதிக கருத்துக்கள் தவளிப்படும்.
1568. குழுவு.ன் ஒத்துடை•க்க மறுப்பவர், அதன் தடைலவரொகத் தகுதியுடை.Tவரொகின்றொர்.
1569. Tொடைரயும் மன்னியுங்கள். ஆனொல் மறந்து வி.ொதீர்கள்.
1570. உங்களுக்கு எது ததரிTொது என்று ததரிந்து டைவத்திருப்பது தொன் அறிவொகும்.
1571. ஒப்பந்தம் என்பது படிப்பவருக்கு தகவல் தருவதற்கொக உருவொக்கப்பட்.தல்ல. டைகதTொப்பம்
இட்.வர்களின் பொதுகொப்புக்கொக உருவொக்கப்பட்.து.
1572. அதிகொரம் இருந்தொல் ஊ•ல் நிச்eTம் இருக்கும். eர்வொதிகொரத்தில் eர்வ ஊ•ல் இருக்கும்.
1573. தபொதுமக்கள் என்பவர்களில் தeய்தித்தொள்களில் தபTர் வருபவர்கள் கிடை.Tொது.
1574. ஏஜேதனும் இன்தனொன்டைறப் பிடிக்கும் வடைர இருக்கும் பிடிடைTத் தளர வி.ொதீர்கள்.
1575. புத்திeொலித்தனம் என்பது பலமிக்கவர்களொல் தரக்குடைறவொகஜேவ நிடைனக்கப்படுகின்றது.
ஏதனனில், புத்திeொலி பலமில்லொமஜேல தவற்றி வொடைக சூ. முடியும். ஆனொல் அறிவில்லொதவர்கள்
தவற்றி தபற ஜேவண்டுமொயின் பலம் இருந்ஜேத ஆக ஜேவண்டியிருக்கின்றது.
1576. நீங்கள் இப்ஜேபொது இருக்கும் இ.ஜேம துவங்குவதற்கு வeதிTொனது.
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1577. ஒரு கிரொமப் புறத்திட்.ம் எவ்வளவு தூரம் தeTல்படுத்த முடிTொமல் இருக்கின்றஜேதொ
அவ்வளவுக்கு அது தபருதவற்றி அடை.யும் வொய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
1578. எந்த ஒரு ஜேeொதடைனச்eொடைலப் பரிஜேeொதடைனடைTயும் மீண்டும் தeய்து கொட். இTலொது.
1579. ஒரு விeTம் பச்டைeTொக இருந்து அடைeந்தொல் அது தொவரவிTல். நொற்றமடித்தொல் அது ஜேவதியிTல்.
அடைeTொமல் இருந்தொல் அது இTற்பிTல். அவ்வளவு தொன் அறிவிTல்.
1580. அதிகப்படிTொன கண்டுபிடிப்புக்கள் தவறுகளொஜேலஜேT நிகழ்ந்திருக்கின்றன. பணம் அதிகம்
தeலவளித்தொல், அத்தவறு ந.க்கும் வொய்ப்புக்கொன கொலம் அதிகரிக்கக் கூடும்.
1581. உங்கள் முTற்சி தவற்றிTடை.ந்து விட்.தொ? அடுத்தது ஜேதொல்வி ஜேநரலொம். எனஜேவ
eந்ஜேதொeப்ப.ொதீர்கள்.
1582. உங்கள் முTற்சி ஜேதொல்விT.ந்து விட்.தொ? அடுத்தது இடைத வி.ப் தபரிT ஜேதொல்வி ஜேநரலொம்.
எனஜேவ eந்ஜேதொeப்படுங்கள்.
1583. சிறு மருக்கடைள நீங்கள் கவனித்துக் தகொண்.ொல், தபரிT மடைலகள் தொமொகஜேவ தம்டைமக்
கவனித்துக் தகொள்ளும்.
1584. பிடிபட்.ொல் தண்.டைன கிடை.க்கின்ற விஷTங்கடைளப் பிடிப.ொமல் தeய்து தகொள்ளுங்கள்.
1585. ஒரு நொட்டின் 1/3 பங்கு மக்கள் அனுபவிக்கின்றொர்கள். மீதி இருக்கும் 2/3 பங்கு மக்கள் அவர்கள்
அனுபவிப்பதற்கொக அTரொது உடை•க்கின்றொர்கள்.
1586. ஒரு ஜேதர்வில் முதல் ஜேகள்விடைT வி. இரண்.ொவது ஜேகள்வி இன்னும் கடினமொகத் தொன் இருக்கும்.
1587. ஜேமஜேல கூறிT விதிமுடைற ஜேதர்வின் கடை.சி ஜேகள்வி வடைர ததொ.ரும்.
1588. கிணறு ஜேதொண்டும் முன்ஜேப பொத்தி கட்.ொதீர்கள்.
1589. நீங்கள் எப்ஜேபொதுஜேம, எங்கிருக்கின்ஜேறொம் என்ஜேற கவடைலப்ப.வில்டைல என்றொல், எங்ஜேக
இருந்தொலும் ததொடைலந்து ஜேபொய் வி. மொட்டீர்கள்.
1590. முட்டை. இருக்கும் டைப தொன் அறுந்து விழும்.
1591. ஒரு விஷTம் eரிTொக ந.க்கும் ஜேபொது அடைதக் கவனிக்க Tொரும் இருக்க மொட்.ொர்கள்.
1592. கடைலத்த துணிடைT மீண்டும் டைவக்கும் ஜேபொது அடைத வி.ப் தபரிT தபட்டியில் தொன் டைவக்க
இTலும்.
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1593. ஜேவடைலக்கு மக்கள் எப்ஜேபொதுஜேம இறந்த கொலத்தில் தொன் அதிகம் கிடை.த்திருப்பொர்கள். ஆனொல்
மக்கள் ததொடைக மட்டும் எப்ஜேபொதும் அதிகரித்துக் தகொண்ஜே. இருக்கும்.
1594. ஜேவடைல அதிகரிக்கின்றஜேதொ, குடைறகின்றஜேதொ, தeலவு மட்டும் ஒஜேர ஜேவகத்தில் அதிகரித்த வண்ணம்
இருக்கும்.
1595. அடைனத்து கண்டுபிடிப்புக்களும் தற்தeTலொன தவறுகளொஜேலஜேT உண்.ொகின்றன.
1596. தeலவு அதிகமொக அதிகமொக, கண்டுபிடிக்கத் ஜேதடைவTொன அந்தத் தவறு நிகழ்வது தொமதமொகும்!
1597. ஏஜேதனும் ஒரு விஷTத்டைத அடைனவடைரயும் நம்ப டைவக்க அடைத தமல்லிT குரலில் கிசு கிசுதவனச்
தeொல்ல ஜேவண்டும்.
1598. சில மொதங்களின் ஜேeொதடைனச் eொடைல, நூலகத்தின் சில மணி ஜேநரங்கடைளச் ஜேeமிப்பதொகும்.
1599. அகரொதி என்பது ஒரு தeொல்டைல இன்தனொரு தeொல்லின் மூலம் விளக்குவதொகும். இரண்டு
தeொற்களும் உங்களுக்குத் ததரிந்திருந்தொலும், ததரிTொவிட்.ொலும் அகரொதிTொல் உபஜேTொகமில்டைல.
1600. எந்த ஒரு திட்.த்துக்கும் தeTல்ப.ொமல் ஜேபொனொல் தeொல்வததற்தகன்று ஒரு eப்டைபக் கட்டு
தTொரொக இருத்தல் அவசிTமொகும்.
1601. பின் பக்கம் 4 eக்கரங்கள் இருக்கும் eரக்கு வண்டியின் உட்புற eக்கரம் தொன் அடிக்கடி பழுதொகும்.
1602. நீங்கள் ஒரு வரிடைeயில் எவ்வளவு ஜேநரம் அதிகமொகக் கொத்திருக்கின்றீர்கஜேளொ அவ்வளவுக்கு நீங்கள்
தவறொன வரிடைeயில் நிற்பதற்கொன eொத்திTக் கூறு அதிகமொகின்றது.
1603. அரசு எடுத்துக் தகொள்ளும் திட்.ங்களின் ததொடைக அதிகமொக அதிகமொக பொரொளுமன்றத்தில் அடைதப்
பற்றிT ஜேகள்விகள் மிகக் குடைறவொகஜேவ எழுப்பப்படும்.
1604. எந்த ஒரு நிர்வொகத்திலும், ஜேமலதிகொரிகள் கீ•திகொரிகடைள நிர்வகிப்படைத வி., கீ•திகொரிகள்
ஜேமலதிகொரிகடைள நிர்வகிப்பது தொன் அதிகம் ந.க்கும்.
1605. எந்த ஒரு பணிடைTயும் ஜேநரத்தில் முடிப்பதற்குப் பணம் கிடை.ப்பதில்டைல. அஜேத பணிடைTக் கொலம்
க.ந்து தeய்வதற்கு அடைத வி. அதிகப் பணம் ஜேதடைவப்படும் ஜேபொது பணம் கிடை.த்து விடும்.
1606. ஒரு முட்.ொள் ஜேவடைலக்கொரனுக்கும் திரு.னுக்கும் உள்ள வித்திTொeம் என்னதவன்றொல், திரு.ன்
eரிTொகப் பூட்டு எங்ஜேக இருக்கின்றது என்று ததரிந்து டைவத்து உடை.ப்பொன். முட்.ொள்
ஜேவடைலக்கொரஜேனொ எடைதயுஜேம ததரிந்து தகொள்ளொமல் எல்லொவற்டைறயுஜேம உடை.ப்பொன்.
1607. ஜேவடைல என்பது கள்ளிச் தeடி. பணம் தொன் அடைதப் பசுடைமTொய் டைவத்திருக்கின்றது.
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1608. ஜேeொம்ஜேபறித்தனம் தொன் பத்துக்கு ஒன்பது கண்டுபிடிப்புக்களின் கொரணமொகும்.
1609. பஞ்eொமிர்தம் விரும்புவர்களும், eட்.த்டைத விரும்புவர்களும் அடைதத் தTொரிக்கும் ஜேபொது
பொர்க்கொமல் இருப்பது நல்லது.
1610. விளம்பரத்தின் எண்ணிக்டைகக்கும் தரத்துக்கும் எப்ஜேபொதுஜேம ஆகொது.
1611. மனிதர்கள் eமமொகஜேவ பிறக்கின்றொர்கள். eமமொகஜேவ புடைதக்கப்படுகின்றொர்கள்.
1612. கட்.ப்படும் ஒரு கட்டி.த்தில் ஜேதடைவப்படும் மொற்றங்கள் கட்டி முடித்த பின்னஜேர ததரிT வரும்.
1613. உங்கள் முன் மிகச் eரிதTனத் ஜேதொன்றும் ஒரு வழியும், மிகத் தவதறனத் ஜேதொன்றும் ஒரு வழியும்
குறுக்கிட்.ொல், மிகத் தவதறனத் ஜேதொன்றும் வழிடைTஜேT ஜேதர்ந்ததடுங்கள். ஏதனன்றொல், தவறினொல்,
உங்களுக்குச் eரிTொன பொடைதடைTக் கண்.றியும் ஒரு வொய்ப்பொவது அப்ஜேபொது கிடை.க்குஜேம!
1614. ஒரு விஷTத்தில் மொற்றம் தeய்து தகொண்ஜே. ஜேபொவடைத வி., ஒரு புதிT விஷTத்டைத முதலிலிருந்து
ஆரம்பிப்பஜேத உத்தமம்.
1615. ஒரு நொட்டின் ரொணுவ உTரதிகொரியின் உடை. விடைறப்புக்கும், அந்த நொட்டில் புரட்சி
ஏற்படுவதற்கொன eொத்திTக் கூறுக்கும் அதிகத் ததொ.ர்புண்டு.
1616. பந்தTத்தில் முதலில் ஓடும் குதிடைரயும், ஜேபொரில் பலம் அதிகம் உள்ளவரும் த>யிப்பதில்டைல.
1617. திறடைமTொன விற்படைனப் பிரதிநிதியும், திறடைமTொகப் பழுது பொர்ப்பவரும் பசியில் இருந்ததொகச்
eரித்திரம் கிடை.Tொது.
1618. எந்த ஒரு விதிடைTயும் தகுந்த படி யூகிக்கும் வளமிருந்தொல் எந்த ஒரு முடிவுக்குள்ளும் அ.க்க
முடியும்.
1619. எது தவறொக ந.ந்தொலும் eரி, பொர்ப்பதற்குச் eரிTொக ந.ப்பது ஜேபொலஜேவ தொன் இருக்கும்.
1620. தவறொக ந.ப்படைவ எல்லொம் தவறொனடைவஜேT! ஆனொல் eரிTொக ந.ப்படைவ எல்லொம் eரிTொனடைவ
அல்ல!
1621. இதுவடைர கொத்திருந்தொயிற்று. இன்னும் கொத்திருங்கள்.
1622. திருப்தி என்பது கொனல் நீர். அடைத அடை.T ந.ப்பஜேத முன்ஜேனற்றம்.
1623. ஒரு வொடிக்டைகTொளருக்தகன்று தரப்படும் சிறப்புச் eலுடைக அவடைர இ•ப்பதற்கொன முதல் படி.

104

1624. Tொர் எடுத்த ஜேவடைலடைTச் சீக்கிரம் முடிக்கின்றொர்கஜேளொ அவர்கஜேள சிறந்தவர்கள். இது
ஜேபச்eொளருக்கும் தபொருந்தும்.
1625. ஒரு தபொருள் ததொடைலந்து ஜேபொவதன் கொரணம், அதன் ஜேதடைவடைT ஞொபகப்படுத்தஜேவ!
1626. மிகக் குடைறந்த அளவு அறிTொடைம தநடுங்கொல வொழ்க்டைகக்குப் ஜேபொதுமொனதொகும்.
1627. ஜேதொல்வி எப்படி ஏற்படுகின்றது என்று எளிதில் கண்.றிTமுடியும். தவற்றி எப்படி ஏற்படுகின்றது
என்று கண்.றிவது தொன் கடினமொனதொகும்.
1628. ஏமொற்றுவதொய் இருந்தொலும், வஞ்eகமின்றி ஏமொற்ற ஜேவண்டும்.
1629. உண்டைமTொன உண்டைமதTன்று ஒன்று இல்டைல என்பஜேத உண்டைமTொன உண்டைம.
1630. இTற்டைகயின் விதிகடைள நொம் கண்.றிவதொல் அதற்கு உ.ன்ப.க்கூ.ொது என்பது தபொருளில்டைல.
1631. முதுகில் தட்டிக் தகொடுப்பதற்கும் தட்டி டைவப்பதற்கும் ஓரிரு விரற்கடை.கஜேள வித்திTொeம் ஆகும்.
1632. ஜேபeக் கூ.ொதடைதப் ஜேபசும் வடைர எந்தக் கூட்.மும் பலனளிக்கொது.
1633. நீங்கள் கொடைரக் கழுவும் ஜேபொது தொன் மடை• வரும். அதற்கொக மடை• வரட்டும் என்று கொடைரக்
கழுவினொல் மடை• வரொது!
1634. பள்ளத்டைத ஜேநொக்கிஜேT நீர் எப்ஜேபொதும் தeல்லும். அது ஜேபொல, தபொருளொதொர தவற்றி.த்டைத
ஜேநொக்கிஜேT ததொழில்கள் நகரும்.
1635. எப்ஜேபொதும் த>யித்துக் தகொண்ஜே. இருப்பவடைர Tொருஜேம விரும்புவதில்டைல.
1636. இளடைமயில் உங்கள் கதடைவ வொய்ப்புத் தட்டும் ஜேபொது நீங்கள் இடைeடைT ரசித்துக்
தகொண்டிருந்திருப்பீர்கள்.
1637. மூ. நம்பிக்டைகயு.ன் இருப்பது துரதிருஷ்.வeமொனது ஆகும்.
1638. தபொருட்கள் எப்ஜேபொதும் eரிTொன ஜேகொணத்திஜேலஜேT விழுந்து உடை.யும்.
1639. நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவரொக இருந்தொலும், ஏஜேதனும் ஒரு eட்.த்தின் பிரிடைவக் கொட்டி உங்கடைளக்
கொவல் துடைற டைகது தeய்T இTலும்.
1640. எப்ஜேபொதும் உங்கள் அலுவலக அடைறக் கதடைவச் eொத்திஜேT டைவத்திருங்கள். அப்ஜேபொது தொன்
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தவளியில் இருப்பவர்கள் நீங்கள் ஏஜேதொ முக்கிTமொன ஜேவடைலயில் இருப்பதொக நிடைனத்துக்
தகொள்வொர்கள்.
1641. உங்கள் குடை.யின் அளவுக்கும் மடை•யின் அளவுக்கும் எப்தபொதுஜேம எதிர்விகிதம் தொன்.
1642. ஒரு தமன்தபொருளிடைன eந்டைதப்படுத்துவதற்கு முன் 1000 நபர்கள் அடைத ஜேeொதித்திருந்தொலும்
அடைத விடைல தகொடுத்து வொங்கி உபஜேTொகிப்பவஜேர அடைனத்து பிடை•கடைளயும் கண்டுபிடிப்பொர்.
1643. பின் பக்கம் 4 eக்கரங்கள் இருக்கும் eரக்கு வண்டியின் உட்புற eக்கரம் தொன் அடிக்கடி பழுதொகும்.
1644. நீங்கள் ஒரு வரிடைeயில் எவ்வளவு ஜேநரம் அதிகமொகக் கொத்திருக்கின்றீர்கஜேளொ அவ்வளவுக்கு நீங்கள்
தவறொன வரிடைeயில் நிற்பதற்கொன eொத்திTக் கூறு அதிகமொகின்றது.
1645. அரசு எடுத்துக் தகொள்ளும் திட்.ங்களின் ததொடைக அதிகமொக அதிகமொக பொரொளுமன்றத்தில் அடைதப்
பற்றிT ஜேகள்விகள் மிகக் குடைறவொகஜேவ எழுப்பப்படும்.
1646. எந்த ஒரு நிர்வொகத்திலும், ஜேமலதிகொரிகள் கீ•திகொரிகடைள நிர்வகிப்படைத வி., கீ•திகொரிகள்
ஜேமலதிகொரிகடைள நிர்வகிப்பது தொன் அதிகம் ந.க்கும்.
1647. எந்த ஒரு பணிடைTயும் ஜேநரத்தில் முடிப்பதற்குப் பணம் கிடை.ப்பதில்டைல. அஜேத பணிடைTக் கொலம்
க.ந்து தeய்வதற்கு அடைத வி. அதிகப் பணம் ஜேதடைவப்படும் ஜேபொது பணம் கிடை.த்து விடும்.
1648. ஒரு முட்.ொள் ஜேவடைலக்கொரனுக்கும் திரு.னுக்கும் உள்ள வித்திTொeம் என்னதவன்றொல், திரு.ன்
eரிTொகப் பூட்டு எங்ஜேக இருக்கின்றது என்று ததரிந்து டைவத்து உடை.ப்பொன். முட்.ொள்
ஜேவடைலக்கொரஜேனொ எடைதயுஜேம ததரிந்து தகொள்ளொமல் எல்லொவற்டைறயுஜேம உடை.ப்பொன்.
1649. ஜேவடைல என்பது கள்ளிச் தeடி. பணம் தொன் அடைதப் பசுடைமTொய் டைவத்திருக்கின்றது.
1650. ஜேeொம்ஜேபறித்தனம் தொன் பத்துக்கு ஒன்பது கண்டுபிடிப்புக்களின் கொரணமொகும்.
1651. பஞ்eொமிர்தம் விரும்புவர்களும், eட்.த்டைத விரும்புவர்களும் அடைதத் தTொரிக்கும் ஜேபொது
பொர்க்கொமல் இருப்பது நல்லது.
1652. விளம்பரத்தின் எண்ணிக்டைகக்கும் தரத்துக்கும் எப்ஜேபொதுஜேம ஆகொது.
1653. மனிதர்கள் eமமொகஜேவ பிறக்கின்றொர்கள். eமமொகஜேவ புடைதக்கப்படுகின்றொர்கள்.
1654. கட்.ப்படும் ஒரு கட்டி.த்தில் ஜேதடைவப்படும் மொற்றங்கள் கட்டி முடித்த பின்னஜேர ததரிT வரும்.
1655. உங்கள் முன் மிகச் eரிதTனத் ஜேதொன்றும் ஒரு வழியும், மிகத் தவதறனத் ஜேதொன்றும் ஒரு வழியும்
குறுக்கிட்.ொல், மிகத் தவதறனத் ஜேதொன்றும் வழிடைTஜேT ஜேதர்ந்ததடுங்கள். ஏதனன்றொல், தவறினொல்,
உங்களுக்குச் eரிTொன பொடைதடைTக் கண்.றியும் ஒரு வொய்ப்பொவது அப்ஜேபொது கிடை.க்குஜேம!
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1656. ஒரு விஷTத்தில் மொற்றம் தeய்து தகொண்ஜே. ஜேபொவடைத வி., ஒரு புதிT விஷTத்டைத முதலிலிருந்து
ஆரம்பிப்பஜேத உத்தமம்.
1657. ஒரு நொட்டின் ரொணுவ உTரதிகொரியின் உடை. விடைறப்புக்கும், அந்த நொட்டில் புரட்சி
ஏற்படுவதற்கொன eொத்திTக் கூறுக்கும் அதிகத் ததொ.ர்புண்டு.
1658. பந்தTத்தில் முதலில் ஓடும் குதிடைரயும், ஜேபொரில் பலம் அதிகம் உள்ளவரும் த>யிப்பதில்டைல.
1659. திறடைமTொன விற்படைனப் பிரதிநிதியும், திறடைமTொகப் பழுது பொர்ப்பவரும் பசியில் இருந்ததொகச்
eரித்திரம் கிடை.Tொது.
1660. எந்த ஒரு விதிடைTயும் தகுந்த படி யூகிக்கும் வளமிருந்தொல் எந்த ஒரு முடிவுக்குள்ளும் அ.க்க
முடியும்.
1661. எது தவறொக ந.ந்தொலும் eரி, பொர்ப்பதற்குச் eரிTொக ந.ப்பது ஜேபொலஜேவ தொன் இருக்கும்.
1662. தவறொக ந.ப்படைவ எல்லொம் தவறொனடைவஜேT! ஆனொல் eரிTொக ந.ப்படைவ எல்லொம் eரிTொனடைவ
அல்ல!
1663. இதுவடைர கொத்திருந்தொயிற்று. இன்னும் கொத்திருங்கள்.
1664. திருப்தி என்பது கொனல் நீர். அடைத அடை.T ந.ப்பஜேத முன்ஜேனற்றம்.
1665. ஒரு வொடிக்டைகTொளருக்தகன்று தரப்படும் சிறப்புச் eலுடைக அவடைர இ•ப்பதற்கொன முதல் படி.
1666. Tொர் எடுத்த ஜேவடைலடைTச் சீக்கிரம் முடிக்கின்றொர்கஜேளொ அவர்கஜேள சிறந்தவர்கள். இது
ஜேபச்eொளருக்கும் தபொருந்தும்.
1667. ஒரு தபொருள் ததொடைலந்து ஜேபொவதன் கொரணம், அதன் ஜேதடைவடைT ஞொபகப்படுத்தஜேவ!
1668. மிகக் குடைறந்த அளவு அறிTொடைம தநடுங்கொல வொழ்க்டைகக்குப் ஜேபொதுமொனதொகும்.
1669. ஜேதொல்வி எப்படி ஏற்படுகின்றது என்று எளிதில் கண்.றிTமுடியும். தவற்றி எப்படி ஏற்படுகின்றது
என்று கண்.றிவது தொன் கடினமொனதொகும்.
1670. ஏமொற்றுவதொய் இருந்தொலும், வஞ்eகமின்றி ஏமொற்ற ஜேவண்டும்.
1671. உண்டைமTொன உண்டைமதTன்று ஒன்று இல்டைல என்பஜேத உண்டைமTொன உண்டைம.
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1672. ஒலிடைT வி. ஒளி ஜேவகமொக தeல்கிறது. அதனொல்தொன் சிலர் பொர்பதற்கு பிரகொeமொக
ததரிகிறொர்கள் அவர்களின் வொடைTத் திறக்கும் வடைர.
1673. Tொர் கடை.சிTொக சிரிக்கிறொர்கஜேளொ அவர்கள் தமதுவொக ஜேTொசிக்கிறொர்கள்.
1674. Tொர் கத்திடைTக் தகொண்டு வொழ்கிறொர்கஜேளொ அவர்கள் சு.ப்பட்டு இறப்பொர்கள் கத்தி
இல்லொதவர்களினொல்.
1675. 50-50 நிTதி. எடைதயும் அடை.வதற்கு 50-50 eதவிகிதம் வொய்ப்புகள் இருக்கின்றனஜேவொ அடைத 90
eதவிகிதம் இ•ப்பீர்கள்.
1676. ஒரு மனிதனி.ம் ஒரு மீடைன தகொடுத்தொல் அவன் ஒரு நொள் முழுக்க அடைத eொப்பிடுவொன்.
அவனுக்ஜேக மீன் பிடிக்க கற்றுக் தகொ.த்தொல் நொள் முழுவதும் மீனுக்கு தூண்டில் ஜேபொட்டு பீர்
குடிப்பொன்.
1677. கொல் முட்டி எலும்பு இருட்.டைறயில் பர்னிச்eர்கடைள கண்டு பிடிக்க உதவும்.
1678. அபரொதம் என்பது ஒன்டைற தவறொக தeய்வதற்கு விதிக்கப் படும் வரி. வரி என்பது ஒன்டைற நன்றொக
தeய்ததற்கு விதிக்கப் படும் அபரொதம்.
1679. பருக்கடைள நீங்கள் கவனித்துக் தகொள்ளுங்கள், மடைலகடைள அடைவகஜேள கவனித்துக் தகொள்ளும்.
1680. எப்ஜேபொதொவது கொட்.ப்படும் திறடைமடைTக் கொட்டிலும் எப்ஜேபொதும் கொட்.ப்படும் உடை•ப்பு
ஜேமலொனது.
1681. புடைகப்ப.க்கருவியில் ததளிவொக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப.ங்கள் Tொவும்
ஜேதடைவயில்லொதடைவTொகஜேவ இருக்கும்.
1682. ஜேதடைவப்ப.ொது என்று நீங்கள் தூக்கிதTறிந்த தபொருள் நிச்eTம் மற்ற எல்ஜேலொருக்கும்
உதவுவதொகஜேவ இருக்கும்.
1683. ஜேதடைவப்ப.ொது என்று மற்றவர்கள் தூக்கிதTறிந்த தபொருள் நிச்eTம் நமக்கும் உதவொததொகஜேவ
இருக்கும்.
1684. கணினி 99% ஜேவடைல முடியும் ஜேபொது தொன் பழுதொகி நின்று விடும்.
1685. அடுத்தவர்கள் மகிழ்ச்சிTொக இருப்படைதப் ஜேபொல் ஜேதொன்றுவதும், ஜேeொகமொக இருப்படைதப் ஜேபொல்
ஜேதொன்றுவதும், உண்டைம அல்ல.
1686. பூட்டில்லொச் eொவியும், eொவியில்லொப் பூட்டும் வீண். திட்.மில்லொப் பணமும், பணமில்லொத்
திட்.மும் வீண்.
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1687. வீட்டிற்குச் சுவர் எப்படி முக்கிTஜேமொ, அப்படி நிர்வொகத்துக்குப் பிரச்டைனகள்.
1688. ஒரு தபொருள் ஜேதடைவயில்லொதவடைர நம்மி.ம் இருக்கும்.
1689. நீங்கள் புதிT சிகதரட்டை.ப் பற்ற டைவத்ததும் தொன் நீங்கள் மரிTொடைத டைவத்திருப்பவர் உங்கள்
முன் வந்து நிற்பொர்.
1690. இTற்டைக உபொடைதடைT அ.க்க முடிTொமல் தபொதுகழிப்பி.த்திற்குச் தeல்லும் ஜேபொது தொன் அங்ஜேக
நீங்கள் அதிகஜேநரம் கொத்திருக்க ஜேநரிடும்.
1691. உங்கள் அதிகபட்e எரிச்eடைலக் கொட். இது ஜேநரமல்ல. ஏதனனில், இப்ஜேபொது தொன் பிரச்டைனஜேT
ஆரம்பித்திருக்கின்றது.
1692. ஒரு மருத்துவர் தனக்குத் தொஜேன சிகிச்டைe அளித்துக் தகொள்ள இTலும். ஒரு வ•க்கறிஞர் தன்
வ•க்குக்குத் தொஜேன வொதி. இTலும். ஆனொல், ஒரு முட்.ொளொல் தனக்குத் தொஜேன புத்திமதி தeொல்ல
இTலொது.
1693. இருக்டைகயில் அடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆணிகளும், புத்தம் புது ஆடை.களும் எப்ஜேபொதும் ஈர்ப்பு
விடைe தகொண்.டைவகளொக இருக்கும்.
1694. ஜேeமிப்பின் அவசிTத்டைதயும், தeலவளிப்பதன் அநொவசிTத்டைதயும் அடைதச் தeய்யும் ஜேபொது உணர
முடிTொது.
1695. நீங்கள் திரும்ப ஜேவண்டிT பொடைதடைTத் தொண்டிT பின்னர் தொன் பொடைதடைT விeொரிக்க
ஆரம்பிப்பீர்கள்.
1696. ஒரு கூட்.த்தில் ஜேபசுபவர் அல்லது கவனிப்பவர்கள் இரு தரப்பில் ஏஜேதனும் ஒரு தரப்பினஜேர
ஆர்வமொக இருப்பொர்கள்.
1697. ஜேநற்று eரிTொக ந.ந்தது இன்று தவறொக ந.ப்படைதப் ஜேபொல, இன்று தவறொக ந.ப்பது நொடைள
eரிTொக ந.ந்து வி.க்கூடும் என்று எதிர்பொர்க்க இTலொது.
1698. ஒரு கருவி இTங்கும் தபொழுடைதக் கொட்டிலும் இTங்கொத தபொழுது அதிகமொகத் ஜேதயும்.
1699. நமக்கு நன்றொகப் புரிந்த ஒரு விஷTத்டைத மற்றவர்களுக்கு விளக்க முடைனந்தொல் நமக்கும் கு•ம்பி
விடும்!
1700. ந.க்க ந.க்க கொல் தeருப்புகள் இரண்டும் ஒஜேர ஜேபொல் தொன் ஜேதயும். பூட்டும் eொவியும் ஒஜேர ஜேபொல்
தொன் ஜேதயும். ஆனொல், ஒரு பிரச்டைனடைTத் தீர்ப்பதற்கொக ஒதுக்கிT நிதியும், பிரச்டைனயும் ஒஜேர ஜேபொல்
ஜேதய்வதில்டைல. நிதிடைTச் தeலவளித்து முடித்ததும் தொன் பிரச்டைன பூதொகரமொனதொக வளர்ந்திருப்பது
ததரியும்!
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1701. இரண்டு ஜேபர் ஜேeர்ந்து ஒரு ஜேவடைலடைTச் தeய்வதில் பிரச்டைன ஏற்பட்.ொல், அதற்கு மூன்றொமவர்
தொன் தபொறுப்பொளி என்று சுட்டிக் கொட்.ப்படுவொர்.
1702. தனது தவறுக்கொன தபொறுப்டைபத் தன் கீழ் ஜேவடைல தeய்பவர்கள் ஜேமல் சுமத்துபவர்கள் இருக்கும்
நிர்வொகத்தில், கடை.நிடைல ஊழிTரின் தவறுக்கொன தபொறுப்டைப தமொத்த நிர்வொகமும் ஏற்றுக் தகொள்ள
ஜேநரிடும்.
1703. பலடைன எதிர்பொர்ப்படைதஜேT க.டைமTொகக் தகொண்.வர்கள் தவிர மற்றவர்களுக்குக் கீடைத
கeப்பொனதொகஜேவ இருக்கும்!
1704. அது என்னஜேவொ நொம் அடிக்கும் ஜேபொது எவரும் மறுகன்னத்டைதக் கொட்டுவதில்டைல.
1705. தபருக்கலிலும் வகுத்தலிலும் சிறந்தவர்கள் கூட்.லிலும் கழித்தலிலும் ஜேகொட்டை. விடுவொர்கள்.
1706. அடிமுட்.ொள்கடைளயும் அதிபுத்திeொலிகடைளயும் சிலeமTங்களில் வித்திTொeம் கொண்பது
கடினமொகஜேவ இருக்கும்.
1707. ரயில் நிடைலT நடை.ஜேமடை.யில் ரயில் நம்மருஜேக வரும் ஜேபொது தொன் ரயில் ஒலிப்பொடைன
அலறவிடுவொர்கள்.
1708. புத்திeொலிகடைள உலகம் வரஜேவற்கின்றது. ஆனொல் துணிச்eல்கொரர்களுக்குத் தொன் கதடைவத் திறந்து
விடுகின்றது.
1709. கணக்கர்களின் மர்பி விதிகள்: எத்தடைன முடைற கூட்டினொலும் ஐந்ததொடைகயின் பற்று வரவுக்
கூட்டுத்ததொடைக eரிTொகொது.
1710. அடித்தல் திருத்தல் தeய்Tக் கூ.ொத இ.த்தில் தொன் அடித்தல் திருத்தல் தeய்T ஜேவண்டிT நிடைல
ஏற்படும்.
1711. கணக்கில் இருக்கும் நட்.ம் எந்த வடிவில் இருக்கின்றது என்று ததளிவொகத் ததரிவது ஜேபொல்,
கணக்கில் இருக்கும் லொபம் எந்த வடிவில் தeொத்தொக இருக்கின்றது என்று கொட்.ஜேவ இTலொது.
1712. 11 மொதம் லொபம் கொட்டும் ஒரு கணக்கு கடை.சி 1 மொதத்தில் நட்.ம் கொட்டும்.
1713. ஐந்ததொடைகயில் இருக்கும் 100 ரூபொய் வித்திTொeத்டைதத் திருத்த நிடைனத்தொல் அடுத்ததொக 1000
ரூபொய் தவறு கண்ணுக்குத் ததரியும்.
1714. கணக்டைக முடித்துத் தணிக்டைக அறிக்டைக வந்த பின்னர் தொன் அதில் விட். தவறுகள் அடைனத்தும்
ததரிTவரும்.
1715. கணக்குப் புத்தகங்களின் எண்ணிக்டைகக்கும், கணக்கின் நம்பகத் தன்டைமக்கும் எந்த வித ததொ.ர்பும்
கிடை.Tொது.
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1716. Tொர் தeொன்னொர்கள் கணக்கர்களுக்கு நடைகச்சுடைவ ததரிTொது என்று? அவர்கள் எழுதும் கணக்டைக
என்னதவன்று நிடைனத்தீர்கள்?
1717. ஒரு கணக்டைக எத்தடைன ஜேபர் கணக்கிடுகின்றொர்கஜேளொ அத்தடைன விடை.கள் கிடை.க்கும்.
1718. கணக்கர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமொன ஒஜேர கணக்கு பட்டிக்கணுப்பு மட்டுஜேம. (பட்டிக்கணுப்பு =
Suspense Account)
1719. தமன்தபொருளொக்கம் என்பது தமன்தபொருள் வல்லுநர்களுக்கும் இந்தப் பிரபஞ்eத்துக்கும் ந.க்கும்
ஜேபொட்டிTொகும். தமன்தபொருள் வல்லுநர்கள் எந்த ஒரு முட்.ொளும் பTன்படுத்தக்கூடிT வடைகயில்
இருப்பதிஜேலஜேT எளிதொன தமன்தபொருடைள உருவொக்க முTல்கின்றனர். பிரபஞ்eஜேமொ முட்.ொள்கடைள
உருவொக்கிக் தகொண்ஜே. இருக்கின்றது. இதுவடைர பிரபஞ்eம் தொன் தவன்று தகொண்டிருக்கின்றது.
1720. ஒரு மகிழ்வுந்தின் மிகச் சிறந்த பொதுகொப்புச் eொதனம் அந்த வொகனத்தின் பின்புறம் கொட்டும்
கண்ணொடியும் அதில் ததரியும் கொவல்துடைற அதிகொரியும் ஆகும்.
1721. eொடைவக் கண்டு Tொருக்கும் பTதமல்லொம் கிடை.Tொது. ஆனொல் அது நிகழும் eமTம் அங்ஜேக இருக்க
Tொரும் விரும்புவதில்டைல!
1722. அதிகப் பிரச்eொரத்தில் ஈடுபடும் அரசிTல்வொதி சிறந்த தடைலவரொக இருக்கமொட்.ொர்.
1723. eரிவிகித உணவில் உணஜேவ முக்கிTப்பங்கு வகிக்கின்றது.
1724. தவறுவதும், தவடைறக் கணினி ஜேமல் சுமத்துவதும் மனித இTற்டைக.
1725. நீங்கள் விரும்புவடைத அடை.T ஜேவண்டுமொ? எடைத விரும்புவது என்று முதலில் முடிவு தeய்யுங்கள்.
1726. உங்கள் உள்ளக்கி.க்டைகடைT நீங்கள் விரும்பொமல் Tொரும் அறிந்து தகொள்ள முடிTொது!
1727. இந்தப் பிரபஞ்eம் புதிது புதிதொகப் ஜேபொட்டு நிரப்பும் குப்டைபடைTக் கொட்டிலும் தவற்றி.ம்
எவ்வளஜேவொ ஜேமலொனது.
1728. ஒருவர் கூறும் அடைனத்டைதயும் அவர் ஒத்துக் தகொள்கின்றொர் என்று தபொருளொகொது.
1729. உங்களுக்குத் ததரிந்த ஒருவரின் தபTர் அவர் உங்கள் முன்னொல் திடீதரன்று வரும் ஜேபொது தொன்
மறந்து ஜேபொகும்.
1730. புதிT க.வுச்தeொல்டைலக் கஷ்.ப்பட்டு மொற்றிTவு.ன் குறித்து டைவத்த படை•T க.வுச்தeொல்
கொணக் கிடை.க்கும்..
1731. இTற்டைகயின் விதிகடைள நொம் கண்.றிவதொல் அதற்கு உ.ன்ப.க்கூ.ொது என்பது தபொருளில்டைல.
ததொகுப்பு: S. ரத்தினகிரி ( srathinagiri@gmail.com )
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