Good things to read
1. பசும்முன் பேளுங்ேள், எழுதும்முன் பனோசியுங்ேள், சசயமிக்கும்
முன் சம்ோதியுங்ேள்
2. சி சநனங்ேில் இமப்புதோன் சரின ஆதோனநோே இருக்கும்
3. னோரிடம் ேற்ேிபோபநோ அயபப ஆசிரினர். ேற்றுக்சேோடுப்யசபல்ோம் ஆசிரினர்
அல்ர்.
4. ோன் நோறும்போது தோனும் நோியும், ோன் தலனலசக்கும்போது தோனும்
தலனலசக்கும் ண்ன் எக்குத்

பதலயனில்ல. அதற்கு என் ிமப

போதும்!
5. போலன யிட அச்சபந அதிேம் சேோல்லும்!
6. ோன் குித்த பபத்திற்குக் ேோல்நணி பபம் முன்ப சசன்று யிடுயது யமக்ேம்.
அதுதோன் என்ல நிதோக்ேினது.
7. ம்நிடம் சரின தயறுேள் இல்ல எக் குிப்ிடுயதற்பே, சிின தயறுேல
ஒப்புக்சேோள்ேிபோம்!
8. யோழ்க்லே என்து குலயோ தேயல்ேல லயத்துக்சேோண்டு சரினோ
முடிவுக்கு யரும் ஒரு ேல.
9. சலநனல் சரினோே அலநனோயிடில் ஒருோள் இமப்பு. அறுயலட சிக்ேோயிடில்
ஒரு ஆண்டு இமப்பு. திருநணம் சோருந்தோயிடில்

யோழ்ோப இமப்பு.

10. முழுலநனோ நிதர்ேள் இருயர். ஒருயர் இன்னும் ிக்ேயில்ல. நற்யர்
இந்துயிட்டோர்.
11. ஓடுயதில் னில்ல. பபத்தில் புப்டுங்ேள்
12. எல்போலபயும் பசிப்து சிபநம். ஆோல் மேிக்சேோள்ளுங்ேள்
13. ல்யர்ேபோடு ட்ோனிரு. ீயும் ல்யோயோய்

14. ேோபணபந இல்ோநல் பேோம் பதோன்றுயதில்ல. ஆோல் ேோபணம் ல்தோய்
இருப்தில்ல
15. இயர்ேள் ஏன் இப்டி? என்லத யிட, இயர்ேள் இப்டித்தோன் எ எண்ணிக்சேோள்
16. னோர் சசோல்யது சரி என்தல், எது சரி என்பத முக்ேினம்
17. ஆனிபம் முல சிந்தியுங்ேள். ஒருமுல முடிசயடுங்ேள்
18. னம்தோன் ம்லநப் னமுறுத்துேிது. னத்லத உதற் எிபயோம்
19. ினோனத்தின் சோருட்டு சயிப்லடனோே ஒருயருடன் யியோதிப்து சிப்ோகும்
20. உண்லந புப்ட ஆபம்ிக்கும் முன் சோய் ோதி உேத்லத யம் யந்துயிடும்
21. உண்லந தினோேச் சசல்லும். சோய்க்குத்தோன் துலண பயண்டும்
22. யோழ்யதும் யோழ்யிடுயதும் நது யோழ்க்லேத்

தத்துயங்ேோே

ஆக்ேிக்சேோள்பயோம்.
23. தன்ல ஒருயபோலும் ஏநோற் முடினோது எச் சசருக்பேோடு இருப்யப
ேண்டிப்ோே ஏநோந்து போேிோன்
24. உேம் ஒரு ோடே பநலட ஒவ்சயோருயரும் தம் ங்லே டிக்ேிோர்ேள்
25. சசய்யதற்கு எப்போதும் பயல இருக்ேபயண்டும் . அப்போது தோன் முன்ப
முடியும்
26. அன்லயும் ஆற்லயும் இலடயிடோது சயிப்டுத்துேியர் ஆர்யத்துடன்
ணிபுரியர்
27. சயற்ி சற்ின் தன்ல அடக்ேி லயத்துக்சேோள்யன், இபண்டோம் முலயும்
சயன் நிதோயோன்
28. பதோல்யி ஏற்டுயது அடுத்த சசனலக் ேயநோேச் சசய் என்தற்ேோ
எச்சரிக்லே.

29. ிர் ம்லநச் சநோதோப்டுத்த பயண்டும் என்று எதிர்ோர்க்ேோநல், ோம் ிலபச்
சநோதோப்டுத்த முனற்சிக்ே பயண்டும்.
30. ேடிநோ சசனின் சரினோ சனர்தோன் சோதல. சோதலனின் தயோ
யிக்ேம் தோன் ேடிம்
31. ஒன்லப்ற்ி ிச்சனநோே ம் பயண்டுசநன்ோல் எலதயும் சந்பதேத்துடப
துயக்ே பயண்டும்
32. சரினோது எது என்று சதரிந்த ிகும் அலதச் சசய்னோநல் இருப்தற்குப்
சனர்தோன் பேோலமத்தம்.
33. ஒரு துி போ லந த்து இட்சம் பலபச் சிந்திக்ே லயக்ேிது

