
50 Useful Proverbs                            By MEDIA ALMA MATER LABS (MAM LABS) 
                                                                                  www.mamlabs.net 
 

Media Alma Mater Labs      https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg  
 

 

PROVERBS 

Proverbs & Usage कहावत और उपयोग  సామెతలు & ఉపయోగించే 

విధానిం  

A proverb or Saying is 

defined as short, wise words 

having deep meaning about 

life.  

कहावत या जनोक्ति का अर्थ ह,ै 

जीवन के बारे में गहरे अर्थ वाले 

संक्तिप्त, बुक्तिमान शब्द।  

ఒక సామెత లేదా లోకోక్తనిు 

జీవితం గురంచి చెపే్ప  

గూఢమైన అరా్ధన్ని  కలిగిన చిని  

చిని  తెలివైన పదాల కూర్పే గా 

న్నర్వ చించవచ్చు . 

They are generally based on 

common sense or practical 

knowledge.  

वे आम तौर पर सामान्य ज्ञान या 

व्यावहाररक ज्ञान पर आधाररत 

होते हैं।  

అవి సాధార్ణంగా లోకజా్ఞనం 

లేదా ఆచర్ణాతమ క జా్ఞనం మీద 

ఆధార్పడి ఉంటాయి. 

They enrich the language 

passing from generation to 

generation.  

वे पीढी दर पीढी भाषा को 

समृि करत ेहैं। 

అవి తర్ం నుండి తర్ధన్నక్త 

పయన్నసి్త భాషను 

సుసంపని ం చేసిాయి. 

People generally use 

proverbs as quotations in 

general practice to say 

something emphatically.  

लोग आमतौर पर कहावतों को 

उल्लेखन की रूप में कुछ मुख्य 

क्तवषय कहन ेके क्तलये प्रयोग करते 

हैं।  

ప్పజలు సాధార్ణంగా 

సామెతలను ఆచర్ణలో 

ఉలేఖేనాలుగా ఉపయోగిసిార్ప.  

Knowledge of proverbs and 

their apt usage judge a 

person’s command or 

mastery over English 

Language.  

नीक्ततवचन और उनके उपयिु 

उपयोग ककसी व्यक्ति की अंग्रजेी 

भाषा की प्रज्ञा बताता ह।ै  

సామెతల పరజా్ఞనం మరయు 

వాటి సముచిత ఉపయోగం ఒక 

వయ క్తకి్త ఆంగ ేభాషపై వుని  పట్టు 

లేదా  పండిత్యయ న్ని  

తెలియజేసిుంది.  

Some commonly used 

proverbs are given below 

with their applicable 

meaning in English, Hindi 

and Telugu.      

नीचे अंगे्रजी, हहदंी और तेलुगु में 

अर्थ के सार् कुछ सामान्य रूप से 

प्रयुि कहावतें हैं।  

సాధార్ణంగా ఉపయోగించే 

కొన్ని  సామెతలను ఇంగ్లషే్, 

హందీ మరయు తెలుగు భాషల 

అరా్ధలతో ప్క్తంద ఇవవ బడా్డయి.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg


                                 50 Useful Proverbs                            By MEDIA ALMA MATER LABS (MAM LABS) 
www.mamlabs.net 

1 
Media Alma Mater Labs       https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg  

50 USEFUL PROVERBS 

PROVERB English meaning Hindi meaning Telugu meaning 

Actions speak 

louder than 

words.  

Achievements 

describes a person 

than their words or 

promises.  

उपलब्धिय ां किसी 

व्यब्ि िो उनिे 

शधदों य  व दों िी 

तुलन  में वर्णित 

िरती हैं।  

శుష్క వాగా్దనాలు, డొల్ల 

మాటల్కంటే సాధంచిన 

విజయాలే ఒక వ్య క్తనిి అతని 

వ్య క్తతాి్వ నిి  తెలుపుత్వయి. 

Handsome is 

as handsome 

does  

All that 

glitters is not 

gold  

It warns about the 

deceiving outward 

appearance of 

something.   

यह किसी चीज य  

व्यब्ि िे बहिन ेिे 

ब रे में चेत वनी देत  

ह।ै  

ఇది ఒక వ్య క్త ిలేదా వ్సి్తవు 

యొకక  మోసపూరితమైన 

బాహ్య  రూపానిి  గురించి 

హెచ్చ రిసి్తంది. 

An apple a day 

keeps the 

doctor away  

Happy and healthy 

diet habits are equal 

to a doctor.  

खुश और स्वस्थ 

आह र िी आदतें एि 

डॉक्टर िे बर बर 

होती हैं। 

సంతోష్కరమైన మరియు 

ఆరోగ్య కరమైన ఆహారపు 

అల్వాట్లల కలిగివుండటం 

వైద్యయ డితో సమానం. 

A bad 

workman 

always blames 

his tools 

Blaming things or 

circumstances to 

escape from a poor 

performance.  

खर ब प्रदशिन से 

बचने िे ब्लए चीजों 

य  पररब्स्थब्तयों िो 

दोष देन ।  

పేల్వ్మైన పనితీరు నండి 

తప్ప ంచుకోవ్డానిక్త వ్సి్తవులు 

లేదా పరిస్థతిుల్న సాకుగ్ద 

చూపటం. 

Barking dogs 

seldom bite  

Shouting and 

screaming people not 

as dangerous as they 

appear to be.  

ब्चल्ल त ेऔर 

ब्चल्ल त ेहुए लोगों 

िो उतन  खतरन ि 

नहीं लगत  ब्जतन  

वे कदख ई देते हैं। 

అరుపులు కేకల్తో 

విరుచుకుపడే వారు పైక్త 

కనిప్ంచంత ప్పమాదకరముగ్ద 

ఉండరు. 

Beggars can’t 

be choosers  

A person without 

enough money 

should be satisfied 

with what is had.  

एि गरीब व्यब्ि िे 

प स जो िुछ ह ैउससे 

सांतुष्ट होन  च ब्हए।   

తగినంత డబ్బు  లేని వ్య క్త ి

ఉని దానితో సంతృప్ ి

చందాలి. 

Better late 

than never  

It is better to be 

prudent and cautious 

than reckless and 

rash.  

ल परव ह और 

जल्दब ज होने िी 

तुलन  में ब्ववेिपूणि 

और सतिि  रहन  

बेहतर ह।ै  

నిర లక్ష్య కరమైన పెడసరి ధోరణి 

కంటే వివేకంతో జాప్గ్తగి్ద 

ఉండటం మంచిది.  

Between the 

devil and the 

deep sea  

Caught in a fix or 

dilemma between 

two unfavourable 

choices.  

दो प्रब्तिूल 

पररब्स्थब्तयों य  

वस्तुओं ि  चयन 

होने पर फां स गए।  

రండు అననకూల్ 

పరిస్థతిులు లేదా వ్సి్తవుల్న 

ఎంచుకోవాలిి  వ్చిచ నపుడు 

ఏరప డే గ్ందరగోళం.  

Birds of a 

feather flock 

together  

People generally like 

to move with the 

same kind.  

लोग आमतौर पर 

उनिे जैसे लोगों िे 

स थ समय ब्बत न  

पसांद िरत ेहैं।  

ప్పజలు సాధారణంగ్ద 

తమలంటి వారితో 

గ్డపడానికే ఇష్టపడత్వరు.  

Blood is 

thicker than 

water  

Family ties are 

stronger than any 

other relationships.  

प ररव ररि ररश्त े

अन्य ररश्तों िी 

तुलन  में मजबूत 

होते हैं।  

కుట్లంబ సంబంధాలు ఇతర 

సంబంధాల్ కంటే బల్ంగ్ద 

ఉంటాయి.  
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PROVERB English meaning Hindi meaning Telugu meaning 

Charity begins 

at home  

Family is to be cared 

first.  

सबसे पहले एि 

व्यब्ि िो अपने 

पररव र िी देखभ ल 

िरनी च ब्हए।  

కుట్లంబానిి  మొదట 

చూస్తకోవాలి. 

To count one’s 

chickens 

before they are 

hatched  

Hasty expectation 

about future gains.  

भ वी ल भ िे ब रे में 

जल्दब जी िी 

उम्मीद।  

భవిష్య త్ (భావి) లభాల్ 

గురించి ఆతృత పడటం.  

To cut one’s 

coat according 

to one’s cloth  

One should Lead life 

according to one’s 

income or earnings.  

किसी िी आमदनी 

य  िम ई िे ब्हस ब 

से जीवन जीन  

च ब्हए।  

ఎవ్రైనా తమ ఆదాయానిి  

అనసరించి జీవిత్వనిి  

గ్డపాలి.  

Discretion is 

the better part 

of valour  

being careful at 

difficult times is a 

part of heroism 

मुब्श्िल समय में 

स वि न रहन  

वीरत  ि  ब्हस्स  ह ै

కష్ట కాల్ంలో జాప్గ్తగి్ద 

ఉండటమనేది వీరతా ంలో 

ఒక భాగ్ం  

Do not put all 

your eggs in 

one basket  

To achieve success, 

one should not 

depend on a single 

task.  

सफलत  प न ेिे 

ब्लए एि ही ि यि 

पर ब्नभिर नहीं होन  

च ब्हए।  

విజయానిి  సాధంచాల్ంటే, 

ఏదో ఒక దాని మీదే 

ఆధారపడకూడద్య.  

Easy come, 

easy go  

Money or something 

else which is gained 

easily will be lost 

that much easily.  

िन य  िुछ और जो 

आस नी से प्र प्त हो 

ज त  ह ैवह बहुत 

आस नी से खो 

ज एग ।  

స్తల్భంగ్ద సంపాదించిన 

డబ్బు  లేదా మరేదైనా అంతే 

తేలికగ్ద పోతుంది.  

Empty vessels 

make much 

noise  

People without 

substance talk a lot 

about their 

capabilities.  

ब्जन लोगों िे प स 

प्रब्तभ  नहीं ह,ै वे 

अपनी क्षमत ओं िे 

ब रे में बहुत ब त 

िरते हैं। 

ప్పతిభా పాటవాలు లేని 

వ్య కిులు వారి గురించి వారు 

చాల గొపప లు చపుత్వరు.  

Forbidden 

fruit is the 

sweetest  

Something which is 

not available gives 

the greatest pleasure.  

जो चीज उपलधि 

नहीं ह,ै वह सबसे 

बड  सुख देती ह।ै  

అంద్యబాట్లలో లేనిదెపుప డూ 

చాల్ ఆనందానిి  ఇసి్తంది.  

A friend in 

need is a 

friend indeed  

A friend who helps 

at a difficult time is a 

real friend.   

सच्च  ब्मत्र वह ब्मत्र 

होत  ह ैजो िरिन 

समय में मदद िरत  

ह।ै  

కష్ట సమయంలో సహాయపడే 

సి్న హితుడే నిజమైన 

సి్న హితుడు.  

Haste makes 

waste  

Things done 

hurriedly lead to 

failure.   

जल्दब जी में किए 

गए ि यि असफलत  

िी ओर ल ेज ते हैं।  

తందరపడి చస్న పనలు 

వైఫలయ నిక్త దారితీసిాయి.  

Honesty is the 

best policy  

To be honest is 

always a better 

choice.  

ईम नद र होन  

हमेश  एि बेहतर 

ब्विल्प होत  ह।ै  

నిజాయితీగ్ద ఉండటమే 

ఎల్లపుప డూ మంచి పదతాి.  

Jack of all 

trades and 

master of none  

A person capable of 

doing a no. of jobs, 

but not expert in any.  

एि ऐस  व्यब्ि जो 

किसी ि म िो िरने 

में सक्षम ह,ै लेकिन 

దేనిలోనూ పరిపూరణ నైపుణయ ం 

లేనపప టికీ అనేక పనలు 

చస్న సామర్య ం గ్ల్ వ్య క్త.ి  
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PROVERB English meaning Hindi meaning Telugu meaning 

किसी भी ब्वशेषज्ञ में 

नहीं।  

Look before 

you leap  

One should plan 

properly before 

starting a new 

venture.   

िोई भी नय  ि म 

शुरू िरने से पहले 

उब्चत योजन  िे 

स थ शुरुआत िरनी 

च ब्हए।  

ఏదైనా కొత ిపని ప్పారంభంచ 

ముంద్య సరైన ప్పణాళికతో 

మొదలెటాట లి.    

Make hay 

while the sun 

shines  

One should 

efficiently utilize 

one’s available 

opportunities.  

सभी उपलधि 

अवसरों ि  िुशलत  

से उपयोग िरन  

च ब्हए।  

అంద్యబాట్లలో ఉని  అనిి  

అవ్కాశాల్న సమరవి్ంతంగ్ద 

ఉపయోగించుకోవాలి.  

Make a 

mountain of a 

molehill  

Doing a difficult task 

than one’s capacity.   

शब्ि से परे ि म 

िरन ।  
శక్తకి్త మంచిన పని చయడం.  

Much ado 

about nothing  

Make a fuss over 

trivial or 

insignificant things.  

छोटे य  तचु्छ 

म मलों पर उपद्रव 

िरन ।  

చిని  లేదా అల్ప మైన 

విష్యాల్పై రచ్చ  చయడం.  

Mind your 

own business  

One should not 

interfere in other’s 

affairs.  

दसूरों िे म मलों में 

अन वश्यि रूप से 

हस्तक्षेप नहीं िरन ।  

ఇతరుల్ వ్య వ్హారాలోల  

అనవ్సరంగ్ద జోకయ ం 

చస్తకోకూడద్య.  

Money makes 

the mare go  

With money all 

things are done 

easily.  

पैसे से सभी ि म 

आस नी से हो ज त े

हैं।  

డబ్బు తో అనిి  పనలు 

స్తల్భంగ్ద జరుగుత్వయి.  

Necessity is the 

mother of 

invention  

If something is 

desperately wanted, 

then one can find the 

ways.  

ह ब्सल िरन ेिी 

तीव्र इच्छ , तरीिे 

कदख ती ह।ै  

సాధంచాల్నే తీప్వ్మైన కోరికే 

మారాాల్న చూపుతుంది  

No gains 

without pains  

Without sincere 

efforts nothing can 

be gained.  

ईम नद र प्रय सों िे 

ब्बन  िुछ भी प्र प्त 

नहीं किय  ज  सित  

ह।ै  

హ్ృదయపూరా క ప్పయతి్వ లు 

లేకుండా ఏమీ పందలేము.  

No smoke 

without a fire  

There always a 

rumour is spread 

upon a cause.  

ब्बन  किसी ि रण िे 

अफव हें नहीं उितीं।  

ఏ కారణం లేకుండా పుకారుల 

పుటటవు.  

Once bitten 

twice shy  

One becomes very 

cautious after a 

failure.  

असफलत  िे ब द 

िोई बहुत स वि न 

रहत  ह।ै  

వైఫల్య ం తరువాత ఎవ్రైనా 

చాల జాప్గ్తగి్ద వ్య వ్హ్రిసిారు.  

Out of sight, 

out of mind  

People forget easily 

which is not in 

regular touch.   

लोग आस नी स ेभूल 

ज ते हैं जो ब्नयब्मत 

सांपिि  में नहीं ह।ै  

పరిచ్యంలో లేని వాటిని 

ప్పజలు స్తల్భంగ్ద 

మరచిపోత్వరు.  

Penny wise, 

pound foolish  

To save money on 

small things and 

wastes it on 

expensive ones.  

छोटी-छोटी चीजों 

पर पैस  बच न  और 

महांगे द मों पर 

बब िद िरन ।  

చిని  చిని  వాటిపై డబ్బు  

ఆదా చసి్త ఖరీదైన వాటిపై 

వ్ృధా చయడం.  

https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg
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Practice 

makes a man 

perfect  

Keeping on doing 

something makes a 

person master of it.  

लग त र मेहनत 

िरने से किसी भी 

ि यि में ब्नपुणत  

आती ह।ै  

నిరంతర కృషి ఏదైనా పనిలో 

పరిపూరణతకు దారితీసి్తంది.  

Prevention is 

better than a 

cure  

It is always better to 

stop a harmful thing 

before it spreads.  

फैलने से पहले 

ह ब्नि रि चीजोंिो 

रोिन  उब्चत ह।ै  

హానికరమైన వాటిని అవి 

వాయ ప్ంచ్క ముందే ఆపడం 

మంచిది.  

A rolling stone 

gathers no 

moss  

A person who never 

sticks to a job or 

place will never 

gains any.    

जो व्यब्ि किसी 

नौिरी य  जगह पर 

नहीं रटित , उसे 

िभी िोई ल भ नहीं 

होग ।  

 స్థరింగ్ద ఒక ఉదోయ గ్ం లేదా 

ప్పదేశంలో నివ్స్థంచ్ని వ్య క్తకి్త 

ఎపప టికీ ఏ ప్పయోజనం 

ఉండద్య.  

Seeing is 

believing  

One cannot believe 

unless one doesn’t 

see something 

oneself.  

िेवल देखन ेिे ब द 

ही िोई ब्वश्व स 

िरत  ह।ै  

ఎవ్రైనా త్వము ప్పతయ క్ష్య ంగ్ద 

చుస్థన వాటినే నముు త్వరు.  

A stitch in 

time saves nine  

Something done at 

right time can save 

many future 

troubles.  

समय पर ि म 

भब्वष्य िी िई 

िरिन इयों से बच  

ज त  ह।ै  

సకాల్ంలో చస్థన పని అనేక 

భవిష్య త్ ఇబు ంద్యల్న 

తప్ప సి్తంది.  

Time and tide 

wait for no one  

Opportunities lost 

are never found 

again.  

खोए हुए अवसरों िो 

पुनः प्र प्त नहीं किय  

ज  सित  ह।ै  

కోలోప యిన అవ్కాశాల్న 

తిరిగి పందలేము.  

Too many 

cooks spoil the 

broth  

The unnecessary 

involvement of many 

people in a single 

task will result in 

failure.  

अत्यब्िि स विजब्नि 

भ गीद री उस ि म 

िो बब िद िर सिती 

ह।ै  

మతిమీరిన జనం పాలా్గనడం 

వ్ల్ల ఆ పని పాడవుతుంది.  

There are two 

sides to every 

question  

One opinion or view 

cannot be right for 

the judgment. There 

might be other side 

also.  

किसी भी समस्य  ि  

ब्नणिय िेवल एि 

तरफ नहीं बब्ल्ि 

दसूरी तरफ भी होन  

च ब्हए।  

ఏదైనా సమసయ న ఒక వైపు 

మాప్తమే కాక మరో పైపు కూడా 

చూస్థ నిర ణయం తీస్తకోవాలి.  

Time is a great 

healer  

A grief or a pain can 

be less severe with 

the passage of time.  

समय बीतने िे स थ 

द:ु ख य  ददि िम हो 

सित  ह।ै  

కాల్ం గ్దయాల్న 

మానప తుంది  

A thing of 

beauty is a joy 

forever  

Something beautiful 

always gives 

pleasure.  

सुांदरत  हमेश  आनांद 

देती ह।ै  

అందం ఎపుప డూ ఆనందానిి  

ఇసి్తంది.  

The early bird 

catches a 

worm  

A person with timely 

action becomes 

successful.  

समय पर ि यि िरन े

व लों िो सफलत  

ब्मलेगी।  

సకాల్ంలో విధని 

నిరా హించవారు 

సఫలీకృతుల్వుత్వరు.  

There is no 

rose without a 

thorn  

Happiness and 

sorrow go together.  

सुख और दःुख एि 

स थ चलते हैं।  

స్తఖ ద్యుఃఖాలు కల్స్థ 

ప్పయాణం సాగిసిాయి  

https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg
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Waste not, 

want not  

Advising the right 

use of something 

without wasting it.  

किसी चीज िो ब्बन  

बब िद किए, सही ढांग 

से उपयोग िरें।   

దేనినైనా వ్ృథా చయకుండా 

సరిగా్ద ఉపయోగించుకోవాల్ని 

చపప టం.  

Where there’s 

a will, there’s 

a way  

One will find the 

way if they really 

want to do 

something.  

यकद वे व स्तव में 

िुछ िरन  च हते हैं 

तो एि र स्त  खोज 

लेंगे।  

దేనినైనా సాధంచాల్ని 

కృతనిశచ యులైన వారిక్త 

మారంా స్తగ్మ మవుతుంది.  

Well begun is 

half done  

If something is 

started successfully, 

that is already half 

done.  

यकद िुछ 

सफलत पूविि शुरू 

किय  गय  ह,ै तो वह 

पहले से ही आि  हो 

चुि  ह।ै  

ఏదైనా విజయవ్ంతంగ్ద 

ప్పారంభస్న,ి అది సగ్ం 

పూరిచిస్థనట్లల లెకక .  

Whatever will 

be, will be  

Nothing can control 

our fate.  

िुछ भी हम रे भ ग्य 

िो ब्नयांब्त्रत नहीं िर 

सित  ह।ै  

మన తల్రాతన ఏదీ మారచ  

లేద్య.  

 

********************  

Presented by: 

MEDIA ALMA MATER LABS (MAM LABS)  

YouTube channel  

Channel link:  

https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg  

 

Please log on to our website for more and more useful topics: 

www.mamlabs.net  
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