Humayun Azad Quotes – Part ( 2 )
1
প ৃিথবী জেু ড় িতিট নরনারী এখন মেন কের তােদর জীবন বথ;
কননা তারা অিভেনতা বা অিভেনী হেত পােরিন

2
পািকািনেদর আিম অিবাস কির, যখন তারা গালাপ িনেয় আেস, তখনও

3
বাঙািল আোলন কের,
সাধারণত বথ হয়,
কখেনা কখেনা সফল হয়;
এবং সফল হওয়ার পর মেন থােক না কেনা তারা আোলন কেরিছেলা

4
য বিু জীবী িনেজর সময় ও সমাজ িনেয় স, স গ ৃহপািলত প

5
পািকািনেদর আিম অিবাস কির, যখন তারা গালাপ িনেয় আেস, তখনও

6
কান দেশর লাঙেলর প দেখই বাঝা যায় ওই দেশর মেয়রা কমন নােচ,
কিবরা কমন কিবতা লেখন,
িবানীরা িক আিবার কেরন,
আর রাজনীিতেকরা কেতাটা চিু র কের

7
যারা ধেমর বািনক বাখা দয়, তারা ধািমকও নয়,
িবানীও নয়।
েতই গ থেক যােক িবতািরত করা হেয়িছেলা,
তারা তার বংশধর

8
যেতািদন মানষু অসৎ থােক,
তেতািদন তার কােনা শ থােক না;
িক যই স সৎ হেয় উেঠ,

তার শর অভাব থােক না

9
এেদেশ সবাই িশানরু াগী ও সমাজেসবক :
দােরাগার শাকসংবােদও লখা হয়,
‘িতিন িশানরু াগী ও সমাজেসবক িছেলন’

10
িশকলা হে িনরথক জীবনেক অথপণূ  করার বথ য়াস

11
মূিত ভাঙেত লােগ মদ, মূিতপজ
ূ া করেত লােগ মদহীনতা

12
সৗয রাজনীিতর থেক সব সময়ই উৎকৃ

13
বািতেদর সােথ সময় কাটােত চাইেল বই খল
ু নু ,
অবািতেদর সােথ সময় কাটােত চাইেল টিলিভশন খল
ু নু

14
বিত মানষু েক ন কের।
একিট িশেক বিশ িত কন,
স কেয়কিদেন পাা শয়তান হেয় উঠেব।
একিট নতােক িত কন,
কেয়কিদেনর মেধ দশেক স একিট একনায়ক উপহার দব

15
ধনীরা য মানষু হয় না,
তার কারণ ওরা কখেনা িনেজর অের যায় না।
ঃখ পেল ওরা বাংকক যায়,
আনে ওরা আেমিরকা যায়।
কখেনা ওরা িনেজর অের যােত পাের না,
কননা অের কােনা িবমান যায় না

16
রাজনীিত ও সংৃিত সুণ িবপরীত ব ; একিট বািধ অপরিট া

17
আেগ িতভাবােনরা িবেদশ যেতা; এখন িতভাবােনরা িনয়িমত িবেদশ যায়

18
িবের নারী নতারা নারীেদর িতিনিধ নয়; তারা সবাই  িপত ৃতের িয় সবাদাসী

19
িনেজর িনকৃ কােল িচরে বিেদর স পাওয়ার জন রেয়েছ বই;
আর সমকােলর িনকৃ বিেদর স পাওয়ার জেন রেয়েছ টিলিভশন ও সংবাদপ

20
কান বাঙািল আজ পয আজীবনী লেখ িন,
কননা আজীবনী লখার জেন দরকার সততা। বাঙািলর আজীবনী হে শয়তােনর লখা ফেরশতার আজীবনী

21
কােরা িত া অটুট রাখার উপায় হে তার সােথ কখেনা সাাৎ না করা

22
“ মানেু ষর তুলনায় আর সবই ু :
আকাশ তার পােয়র িনেচ,
চাঁদ তার এক পদেেপর দূরে,
মহাজগত তার িনেজর বাড়

23
প
ু ষ তার প
ু ষ িবধাতার হােত িলিখেয় িনেয়েছ িনেজর রচনা;
িবধাতা হেয় উেঠেছ প
ু েষর ত িবধােনর িতিলিপকর

24
কােরা িত া অটুট রাখার উপায় হে তার সােথ কখেনা সাাৎ না করা

25
রবীনােথর নােবল পরু ার পাওয়ার দরকার িছেলা না,
িক দরকার িছেলা বাঙলা সািহেতর। পরু ার না পেল িহুরা বঝ
ু েতা না য রবীনাথ বেড়া কিব;
আর মস
ু লমােনরা রিহম, কিরমেক দািব করেতা বাঙলার  কিব িহেশেব

26
িতিট িবাপেন পণিটর থেক পণািট অেনক লাভনীয়;
তাই বথ হে িবাপনেলা।
দশেকরা পেণর থেক পণািটেকই িকনেত ও ববহার করেত অিধক আহ বাধ কের

27
িতিট দ  সভতােক নতুন আেলা দয়

28
বাঙািল মস
ু লমােনর এক গা মেন কের নজলই প ৃিথবীর একমা ও শষ কিব।
তােদর আর কােনা কিবর দরকার নই

29
বাঙলায় তণ বাবরািলরা খলারাম,
বেু ড়া বাবরািলরা ভরাম

30
ক-বইেয়র-পাঠক সেক সাবধান

31
অিভেনীরাই এখন াতঃরণীয় ও সবজনেয়

32
আর পাশ বছর পর আমােকও ওরা দবতা বানােব;
আর আমার িবে কােনা নতুন িতভা কথা বলেল ওরা তােক ফাঁিসেত ঝুেলাব

33
আিম এেতা শিমান আেগ জানা িছেলা না।
আজকাল িম নয়,
শেদর সংখা দেখ আিবাস িফের পাই।

34
হায় ! থাকেতা যিদ একিট লা পাািব,
আিমও খািত পতাম মহাপিেতর

35
প ৃিথবী জেু ড় িতিট নরনারী এখন মেন ক’র তােদর জীবন বথ; কননা তারা অিভেনতা বা অিভেনী হ’ত পাের িন

36
বাব কাজ অেনক সহজ অবাব কােজর থেক;
আট ঘা একটানা ম গাধাও করেত পাের,
িক একটানা এক ঘা  দখা রবীনােথর পেও অসব

37
একিট িনেবাধ তণীর সােথও আধ ঘা কাটােল য-ান হয়,
আিরতেলর সােথ -হাজার বছর কাটােলও তা হয় না

38
খবু ভেব িচনেত মানষু আসমপণ কের,
আর অন
ু ািণত মহু েত
ূ ঘাষণা কের াধীনতা

39
বাঙলােদেশর রাজনীিতেকরা ূল মানষু ,
তারা সৗয বােঝ না ব’ল গণতও বােঝ না;
ধু লাইেস-পারিমট-মীিগির বাঝ

40
এমন এক সময় আেস সকেলরই জীবেন যখন বথতােলােকই মেন হয় সফলতা,
আর সফলতােলােক মেন হয় বথতা

41
মিহলােদর াণশি খবু ই বল।
আমার এক বুপী ামীর সােথ টিলেফােন আলােপর সময়ও তার ামীর মেু খ ইির াণ পান।

42
চারাগােছও মােঝমােঝ ফােট ভয়ংকর ফলু

43
অিধকাংশ সদু শন প
ু ষই আসেল সদু শন গদভ;
তােদর সােথ সহবােস একিট াপ াণীর সােথ সহবােসর অিভতা হয়

44
িহুিবধােন প
ু ষ ারা দূিষত না হওয়া পয নারী পির হয় না!

45
উপেদ না বসেল এেদেশ কউ মূল পায় না।
সেিটস এেদেশ জ িনেল তাঁেক কােনা একােডিমর মহাপিরচালক পেদর জেন তির চালােত হেতা।

Humayun Azad More Quotes:
Humayun azad Quotes Part 1
Humayun azad Quotes Part 3

Humayun azad Quotes Part 4
Humayun azad Quotes Part 5
Humayun azad’s Bangla Quotes Image

