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১। পৃিথবীর িনয়ম বড় অ�ুত, যােক তুিম সবেচেয় �বশী ভালবাস, �সই �তামার �:�খর কারন হেব।

- সমেরশ মজমুদার

২। আিম িবেয় করেত ভালবািস। কারন সারা জীবন জালােনার জন� িনিদ�� একজনেক খুেঁজ পাওয়া সিত�ই খবু

মজার। 

- িরটা �ডনার (মািক�ন আিভেন�ী,�লখক)

৩। কুসং�ারেক �ংস করেত িগেয় আমরা ধম�েক �ংস করেত পািরনা!

- িসেসেরা

৪। সবেচেয় কিঠন কাজ হে� িনেজেক �চনা, আর সবেচেয় সহজ কাজ হে� অন�েদরেক উপেদশ �দয়া।

- �থিলস

৫। তুিম যিদ �শান �য, একটা পাহাড় একরােত নদী/সাগর হেয় �গেছ, �সটা িব�াস কেরা।

িক� যিদ �শান �য, একটা মানুষ রাতারািত তার চির� পিরবত�ন কের �ফেলেছ, �সটা িব�াস কেরা না।  -আল

হািদস

৬। আিম ব�াথ�তা �ক �মেন িনেত পাির িক� আিম �চ�া না করােক �মেন িনেত পািরনা।

- মাইেকল জড�ান

৭। ল�� ি�র রাখনু, ল��পােন এিগেয় যান, �কান বাধা আপনােক আটকােত পারেবনা;

�কান সমস�া আপনােক আটকােত পারেব না, আপনােক �কান মানুষ আটকােত পারেবনা,

যিদ �কউ আপনােক আটকােত পাের, �স হল একমা� আপিন।

সতুরাং �কান অজহুাত নয়, ল�েক জীবেনর সােথ �বেধ িনন, আপিন িজতেবনই!

১০। �কউ যিদ আপনার জীবন �থেক ���ায় চেল �যেত চায় তােক �যেত িদন,

�স হয়েতা আপনার জীবেন তার �থেকও ভােলা কােরা আসার জন� জায়গা কের িদে�।
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১১। একজন �ানী ব�ি�েক একিট অনু�ােন িকছু বলার জন� বলা হল। িতিন ��েজ উেঠ একিট �কৗতুক বলেলন।

হলভিত� দশ�ক হািসেত �ফেট পড়েলা। একটু পের িতিন একই �কৗতুক আবারও বলেলন; এবার খবু অ� কেয়কজন

হাসল। এরপের িতিন একই �কৗতুক কেয়কবার বলেলন িক� �কউ এেত হাসেলানা। িতিন একটু �হেস সকেলর

উে�েশ� বলেলন, আপনারা একই িবষয় িনেয় কেয়কবার হাসেত পােরন না, তাহেল �কন একই িজিনস মেন কের

বারবার, অেনকবার কােঁদন??

যা হবার তা হেয়ই �গেছ �সটা িনেয় কাদঁেলও আর তা পালটােনা যােবনা। কা�া �কান সমাধান নয়, কাদঁেল সমস�া

আরও জিটল হয়। সকল ��ে� বা�বতােক �মেন �নয়াটাই হেব বিু�মােনর কাজ।

১২। মেন রাখেবন, আপিন �ক বা আপনার িক আেছ তার উপর আপনার সখু িনভ�র কেরনা, আপনার সখু িনভ�র

কের আপিন �কমন িচ�া কেরন তার উপর।

- �ডল কােন�গী

১৩। নাওয়াস ইবেন সামআন (রা) �থেক বিন�ত, রাসলু (স:) বেলন: পনু� ও সততা স�িরে�র অপর নাম। �নাহ

হল �সই িজিনস যা �তামার অ�ের সে�হ সৃি� কের এবং �লােক �সিট �জেন �ফলকু তা তুিম অপছ� কেরা। -

মসুিলম

১৪। কখনও আশা �ছেড় িদেবন না কারন, আপিন জােনন না আপিন লে��র কত কােছ আেছন।

১৫। আিম আ�াহেক সবেচেয় ভয় পাই। তার পেরই ভয় পাই �সই মানুষেক �য আ�াহেক �মােটই ভয় পায় না।

- �শখ সাদী

স�দ বেল- আমােক উপাজ�ন কেরা,বাকী সব িকছু ভুেল যাও

ভিবষ�ত বেল- আমার জন� সং�াম কেরা,বাকী সব িকছু ভুেল যাও

সময় বেল- আমােক অনুসরন কেরা,বাকী সব িকছু ভুেল যাও

আ�াহ বেলন- �ধ ুআমােক �রন কেরা,বাকী সব িকছু আিম �দব।

১৬। হযরত আ�ু�াহ ইবেন উমর (রা) �থেক বিণ�ত, রাসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ �য ব�ি�

উয ুঅব�ায় রােত ঘুমায়, �ফেরশতা তার শরীেরর সােথ �লেগ রাত যাপন কের। যখনই �স ঘুম �থেক জােগ তখন

তার জন� �ফেরশতা �'আ কের- " আয় আ�া� ! আপনার এই বা�ােক মাফ কেরিদন, কারণ �স উয ুঅব�ায়

ঘুিমেয়েছ।" -সহীহ ইবেন িহ�ান, ইবেন িহ�ান, হািদস নং-১০৫১

১৭। আিম �কান কিঠন কাজ করার জন� সবসময় একজন অলস বাি�েক পছ� করেবা, কারন �স ওই কাজিট

করার একিট সহজ উপায় �বর করেব।

-িবল �গটস

১৮। �যখােন জীবন আেছ, আশা �সখােন থাকেবই। -মাক�াস তুিলয়াস িসেসেরা
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১৯। আিম বলবনা আিম ১০০০ বার �হেরিছ, আিম বলেবা �য আিম হারার ১০০০ িট কারন �বর কেরিছ।

-থমাস অ�ািডসন

২০। আব ু�রাইরা [রািয] �থেক বিণ�ত, নবী করীম সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন "�য ব�ি� িশকার বা

পাহারাদারীর উে�শ� ব�তীত [�ধমুা� শেখর বেস] কুকুর পালেব, �িতিদন তার আমেলর একিট িবরাট অংশ

ন�হেয় যােব।  -বখুারী,মসুিলম, িমশকাত-৩৫৯পৃঃ

২১।যার আশা অকা�া �নই, �স জেয়র পূেব�ই �হের �গেছ। - িশি� ম�ািস�জার

২২। �মেয়েদর অনুমান প�ুষেদর িন�য়তা হেত অেনক �বশী সিঠক। - িকপিলং

২৩। অথ� �যখােন নাই ভােলাবাসা �সখােন �ল�ভ। - স�ার টমাস �াউন

২৪। �য পিরপূণ� ভােব ঘুেমােত পাের, তােক একজন সিুখ ব�ি� বলা চেল । -�জােসফ এডওয়াড�

২৫। নীচু �লােকর �ধান হািতয়ার হে� অ�ীল বাক�। - হযরত আলী (রঃ)

২৬। সত�বাদী �লােকরা িতনিট িজিনস লাভকেরঃ অন�েদর আ�া, ভালবাসা, স�ান । -হযরত আলী (রাঃ)

২৭। হ�া'ঁ এবং 'না' কথা �েটা সবেচ' পরুেনা এবং সবেচ' �ছাট। িক� এ কথা �'�টা বলেতই সবেচ' �বিশ ভাবেত হয়।

–পীথােগারাস

খািল কলিস বােজ �বশী,

ভরা কলিস বােজ না।

�প নাই তার সাজন �বশী,

�েপর মাইয়া সােজ না।

২৮। কুৎিসত মেনর �থেক কুৎ িসত মখু অেনক ভােলা । -�জমস ইলস

২৯। ধন স�দ অজ�ন করেত িগেয় িনেজর শরীর স�ুতা খইুেয় �দয়, আবার শরীর স�ুতা িফের �পেত �সই ধন

স�দই �খায়ায়।

৩০। ভিবষ�েতর িচ�ায় বত�মান ন� কের �দয়, আবার ভিবষ�েত িনেজর অতীেতর উপর কােঁদ।

৩১। এমনভােব জীবনযাপন কের �যন কখেনা মরেত হেবনা,আবার এমনভােব মের যায় �যন কখেনা �বেচই

িছলনা। -�শখ সাদী

৩২। গব� না করাই গেব�র িবষয় । বড় হেয়ও িনেজেক �ছাট মেন করা �গৗরবজনক । -��েটা
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৩৩। সে�হ করার ব�পাের সতক� হও, �কননা সে�হ ইবাদত �ংস কের এবং �নাহ বৃি� কের। সে�হ �বণ ব�ি�,

ি�য়জনেদর সে�ও শাি�েত থাকেত পােরনা। সে�হ, কাজকম�েক �ন�ীিত�� কের এবং ম� �বণতােক উৎসািহত

কের। -হযরত আলী (রাঃ)

 

৩৪। রমণী অনথ�ক হােস , তাহা �দিখয়া অেনক প�ুষ অনথ�ক কােঁদ,

অেনক প�ুষ ছ� িমলাইেত বেস, অেনক প�ুষ গলায় দিড় িদয়া মের। -রবী�নাথ ঠাকুর

 

৩৫। যার কথার �চেয় কােজর পিরমান �বশী, সাফল� তার কােছই এেস ধরা �দয়। কারণ, �য নদী যত গভীর তার

বেয় যাওয়ার শ� তত কম।

 

৩৬।�লাভ আ�ােক অপিব�কের, ধম�েক দনূ�ীিত�� কের এবং �যৗবনেক �ংস কের।

শেষ�র জন� �যমন বৃি�র �েয়াজন �তমিন যিু�বাদী মানুেষর জন� �েয়াজন �নিতকতার। - হযরত আলী (রাঃ) 

৩৭। �য �বিশ কসম খায় বা হলফ কের, �স িমথ�াও �বিশ বেল । -দাওয়ািন

৩৮। �য ব�ি� গরীব �ঃখীর আত�নাদ �েন কান ব� কের রােখ, �সও একিদন আত�নাদ করেব িক� �কউ �নেবনা ।

-হযরত �সালায়মান (রাঃ)

৩৯। িযিন িজিনয়াস তার ১% অনুে�রণা, বািক ৯৯% ই তার পির�েমর ফল। - টমাস আলভা এিডসন।

৪০। �য িনেজেক অ�ম ভােব, তােক �কউ সাহায� করেত পাের না। - জন এ�ারসন।

 

৪১। এ পৃিথবীর সব�ে�� িশ�ক িনেজর বাবা। �য �ছেল �গাটা ছা�জীবন তার বাবার সােথ বেস রােতর খাবার খােব,

�স �কান িদনই নীিত �থেক িবচু�ত হেব না।  -�মায়ূন আহেমদ।

 

৪২। অথ�ম�ী হেলন আইনস�ত পেকটমার।  - পল রামািদেয়

 

৪৩। �য অেনক িকছু একসে� আর� কের, �স িকছুই �শষ করেত পােরনা।  - িস. িসেমা�
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৪৪। জীবেন পাওয়ার িহসাবক�ন, না পাওয়ার �ঃখ থাকেবনা।  - �ডল কােন�গী

 

৪৫। যিদ ভাল �ী পাও,তা হেল �তামার িনেজর লাভ। কারন তখন তুিম সখুী হেত পারেব। িক� যিদ খারাপ �ী পাও

তা হেল �দেশর লাভ, কারন তখন তুিম দাশ�িনক হেত পারেব।  - ি�ক �বাদ

 

৪৬। �ােনর একমা� উৎ স হল অিভগ�তা অজ�ন।  - আলবাট� আইন�াইন

৪৭। যখন �তামার কােছ অেনক অেনক টাকা থাকেব, তখন তুিম ভুেল যােব �য তুিম �ক । আর যখন �তামার কােছ

টাকা থাকেব না, তখন সম� পৃিথবী ভুেল যােব তুিম �ক ।  - িবল �গটস

৪৮। আিম �� �দেখিছলাম, �সই �ে� আ�া িছল। আর আিম কাজটা ভােলাবাসতাম। �ফসবকু িবফল হেলও আমার

ভােলাবাসাটা থাকত। জীবেন একটা �� থাকেত হয়, �সই ��েক ভােলাও বাসেত হয়। -মাক� জকুারবাগ�

৪৯। আমার হািরেয় �ফলার �কউ �নই । কােজই খুেঁজ পাওয়ারও �কউ �নই । আিম মােঝ মােঝ িনেজেক হািরেয়

�ফিল , আবার খুেঁজ পাই ।  - �মায়ূন আহেমদ

 

৫০। একজন আহত ব�ি� তার য�না যত সহেজ ভুেল যায়, একজন অপমািনত ব�ি� তত সহেজ অপমান �ভােল

না । -জজ� িললেলা

৫১। সত� একবার বলেত হয়,  সত� বারবার বলেল িমথ�ার মেতা �শানায়। িমথ�া বারবার বলেত হয়,  িমথ�া বারবার

বলেল সত� ৰেল মেন হয়।  —  �মায়ূন আজাদ

৫২। �বান �ী অথবা কন�া-�য �েপই �হাক না �কন, নারীর ��ম প�ুেষর ��ম অেপ�া ��� ও পিব�"।  -

এইচ.িজ.লের�

৫২। যিদ আপিন কাউেক �ধাকঁা িদেত স�ম হন তাহেল ভাবেবন না �য �সই মানুষিট �বাকা। �জেন রাখনু �সই

মানুষিট আপনােক িব�াস কেরিছল যার �যাগ� আপিন িছেলন না ।।

৫৩। আিম চেল �গেল যিদ �কউ না কােঁদ, তেব আমার অি�ে�র �কান মলূ� �নই – সইুফট

৫৪। জীবন �থেক পািলেয় �য বাচঁা যায় না, সমস�া থাকেবই , পােরা �তা িনেজ সমাধান কেরা না পােরা �তা সমেয়র

হােত �ছেড় দাও।

 

৫৫। ব�থ� মানুেষরা � �কার। এক �কার হল, যারা কােজর িচ�া কেরেছ িক� কাজ কের িন। আেরক �কার হল,

যারা কাজ কেরেছ িক� িচ�া কের তা কের িন।
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৫৬। মানুেষর জীবনটাই অগিণত ভুেলর �যাগফল । - �হামার�য়

৫৭। মানুেষ িব�াস হারােনা উিচত নয়। মানবতা হেলা মহাসম�ূ। এর �কােনা এক িব�ু যিদ দিূষতও হয় সম�ূ

তােত দিূষত হয় না।” – মহ�া গা�ী

 

৫৮। স�ুরীেদর �বাকা �বাকা কথাও �গ�ীয় বাণীর সমতুল� । - কৃষ্ণ চ�র
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