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1
“ বিু মান ও সতবাদী বি ছাড়া আর কােরা স কামনা কেরা না ”

2
অভাসেক জয় করাই পরম িবজয়

3
পাপ লক
ু ােনার চা কের কােনািদন সফলকাম হেত পাের না। পােপর কথা ীকার কের যিদ কউ তা তাগ করার চা কের
তেব তার পে সফলতা লাভ করা াভািবক

4
য িনেজ সতকতা অবলন কের না, দহরী তােক বাঁচােত পাের না

5
সব ঃেখর মূল এই িনয়ার িত অতািধক আকষণ

6
য িনেজর মযাদা বােঝ না অেনও তার মযাদা দয় না!

7
যা তুিম িনেজ কেরা না বা করেত পােরা না, তা অনেক উপেদশ িদও না

8
শরা শতা করেত কৗশেল বথ হেল তারপর বুের সরু ত ধের

9
রােজর পতন হয় দশ হেত সিু বচার উেঠ গেল, কারণ সিু বচাের রাজ ায়ী হয়। সিু বচারেকর কান বুর দরকার হয় না।

10
ন রেখা তামার শর শ তামার বু, আর তামার শর বু তামার শ

11
মানেু ষর সােথ তােদর বিু  পিরমাণ কথা বেলা

12
অভাসেক জয় করাই পরম িবজয়

13

14
বিু মান ও সতবাদী বি ছাড়া আর কােরা স কামনা কেরা না

15
হীনবির সান করা ও সানীয় বির অপমান করা একই কার দােষর

16
াের চাইেত বড় সদ এবং অে তুির চাইেত বগ সখু আর িকছ ু নই

17
যা সত নয় তা কখেনা মেু খ এেনা না । তাহেল তামার সত কথােকও লােক অসত বেল মেন করেব

18
বড়েদর সান কর, ছাটরা তামােক সান করেব

19
সব ঃেখর মূল এই িনয়ার িত অতািধক আকষণ

20
য িনেজ সতকতা অবলন কের না, দহরী তােক বাঁচােত পাের না

21
কাপণ তাগ কেরা নতুবা তামার আপনজনরা তামার জন লিত হেব এবং অপের তামােক ঘ ৃণা করেব

22
অযািচত দানই দান, চািহেল অেনক সময় চুলায় লােক দান কের, িক তা দান নেহ

23
কৃপণতা সকল বদভােসর সিিলত প। এটা এমিন এক লাগাম যা ারা য কান অনােয়র িদেক টেন নওয়া চেল।

24
ধনসদ হে কলেহর কারণ, েযােগর মাধেম কের উপলে এবং িবপদ আপেদর বাহন
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