Chanakya Quotes – Part ( 2 )
1
যারা পেযৗবনস এবং উকুলজাত হেয়ও িবদাহীন, তাঁরা সবু াসহীন পলাশ ফেু লর মত বমানান।

2
য অলস, অল-লাভ তার হয় না

3
য গাভী ধ দয় না, গভ ধারণও কের না, স গাভী িদেয় কী হেব! য িবান ও ভিমান নয়, স পু িদেয় কী হেব!

4
রােতর ভূষণ চাঁদ, নারীর ভূষণ পিত, প ৃিথবীর ভূষণ রাজা, িক িবদা সবার ভূষণ

5
শা অন, িবদাও চরু । সময় অ অথচ িব অেনক। তাই যা সারভূত তারই চচা করা উিচত। হাঁস যমন জল-িমিত ধ
থেক ধু ধটুকুই তুেল নয়, তমিন।

6
সতিন লােকর অাপ িকছইু নাই

7
সতবাক লভ, িহতকারী-পু লভ, সমমনা-পী লভ, িয়জনও তমিন লভ

8
সাপ িনুর খলও িনুর, িক সােপর চেয় খল বিশ িনুর। সাপেক ম বা ওষিধ িদেয় বশ করা যায়, িক খলেক ক বশ
করেত পাের?

9
হািত থেক একহাজার হাত দূের, ঘাডা় থেক একশ হাত দূের, শ ৃধারী াণী থেক দশহাত দূের থাকেব। অন
ু প জেনর কাছ
থেকও যথাসব দূের থাকেব।

10
সেু বশভূিষত মূখেক দূর থেকই দখেত ভাল, যতণ স কথা না বেল ততণই তার শাভা, কথা বলেলই মূখতা কাশ পায়

11
ণবানেক আয় িদেল িনণও ণী হয়

12
ণহীন মানষু যিদ উ বংেশও জায় তােত িকছ ু আেস যায় না। নীচকুেল জেও যিদ কউ শা হয়, তেব দবতারাও তাঁেক
সান কেরন

13
বইেয় থাকা িবদা, পেরর হােত থাকা ধন একইরকম। েয়াজন কােল তা িবদাই নয়, ধনই নয়।

14
িবষ থেক সধু া, নাংরা ান থেক সানা, িনচ কােরা থেক ান এবং িনচু পিরবার থেক ভলণা ী – এসব হণ করা সত

15
পাঁচ বছর বয়স অবিধ পু েদর লালন করেব, দশ বছর অবিধ তােদর চালনা করেব, ষাল বছের পডে় ল তােদর সে বুর মত

আচরণ করেব

16
আডা় েল কােজর িব ঘটায়, িক সামেন ভাল কথা বেল, যার উপের মধু িক অের িবষ, তােক পিরতাগ করা উিচত
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