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ચ િંતાથી સખુ, ફ અને 

જ્ઞાનનો નાળ થામ છે 



ચ િંતા એ આ  

સધુી કોઈણ 

કામાને ણૂા કયુું 
નથી 



ભાાંગ્ય ુભે તે આણા શાથની લાત નથી, 
ણ આણી ાવે જે નથી તેની તષૃ્ણા ન 

યાખલી એ તો આણા શાથની લાત છે 



વભમ અણભોર ખજાનો છે, આથી દયેક ક્ષણને 

વાંબાીને યાખો અને તેનો વદ્ઉમોગ કયો 



એક બમાંકય ડાકુ 

કયતા એક ખયાફ 

સુ્તક લધ ુ

બમાંકય છે 



તભે જીલન એ યીતે જીલો કે કોઈ તભારુાં  
બરુુાં  ફોરે તો ણ રોકો ભાને નશીં 



જુઠ ના અવાંખ્મ રૂો શોમ 

છે, જ્માયે વત્મનુાં પકત એક 

  રૂ શોમ છે 



સમૂાની દ્રષ્ષ્િ જેભ લાદોને વલખેયી નાખે છે તેલી   

યીતે સ્સ્ભત મશુ્કેરીઓને વલખયી નાખે છે 



તભારુાં  બાવલ તભે ોતે   ઘડો 



બદુ્ધિ નો એક   આગ્રશ અને એક   ભાાંગ વાભા એ 

  વાયા ફનવુાં  ોઇએ, વાભા એ   વાયા યેશવુાં 
 ોઇએ, વાભા એ   વારુાં  કયવુાં  ોઇએ  



લાણી   ભાનલીનુાં 
એક એવુાં આભુણ 

છે જે ફીજા 

આભુણોની ભાપક 

ઘવાત ુાં નથી 



કિનારે જામેા િચરા ને નદીન ું પ ર એિ જ ધડાિે સાપ િરી 
નાખે છે તેમ હૃદય માું ઉમટેા ાગણી ના પ ર કદ માું 

જામેા બ દ્ધિ ના િચરા ને ણ સાપ િરી નાખે છે  



ખળુ કયલાની કરા ખળુ યશલેાભાાં છે 



જ્માાં સધુી તભાયાથી ફની ળકે 

ત્માાં સધુી બયયૂ બરાઈ કયો 



યલુાની ના છોડ ય અનબુલ ના ફૂર લશરેા 
આલતા નથી અને  માયે આલે છે ત્માયે વયજાઇ 

ચકેૂર ભરૂ ભાાંથી ાછા પયવુાં યલુાન ભાિે મશુ્કેર 

શોમ છે 



આણુાં હ્રદમ પે્રભથી બયેલુાં શોમ ત્માયે 

વક સષૃ્ષ્િ સુાંદયતાથી છલાઈ જામ છે 



વલ ાયોનુાં ઘાણ એિરી શદે આગ ના લધી જામ 

કે રાગણી ના વાંફધો ને એ વછન્ન ચબન્ન કયી નાખે 



જ્માાં ભન, લ ન, અને કામા લડે તથા કવથત વલયોધીને 
ક્ષવત શોં ાડલાની બાલના છે ત્માાં હશિંવા છે-ગાાંધીજી 



બદુ્ધિ જે ગણુો ફીજાની અંદય 

ભાાંગે છે ,હૃદમ એ   ગણુો 
ોતાની અંદય ભાાંગે છે 



સખુી થલાનો વશરેાભાાં વશરેો યસ્તો એ   છે ફીજાને સખુ આવુાં. 
ગાભભાાં આલેરી લાલભાાં  ઈને આણે ફોરીએ કે ‘ત ુ ોય છે’ તો 
શુાં ડઘો આલે ? ‘તુાં  ોય છે’ આ વાાંબવુાં ગભળે? ના .તો છી શુાં 
ફોરવુાં  ોઈએ ? ‘ત ુયાજા છે.’ ડઘો વાંબાળે, આનાથી વાચફત 
થામ છે કે સખુ આલાથી સખુ ભે છે. તેના ડઘા સ્લરૂે 

આોઆ આણને સખુ પ્રાપ્ત થામ છે 



ભાણવને કાભ નશીં ણ 

આયાભ થકલી નાખે છે 



ભોિાભાાં ભોિો 
કોઈ ધભા શોમ તો 
તે ભાનલ ધભા છે 



કોણ કશ ેછે કે રગ્નભાાં સ્ત્રીના સ્લતાંત્ર વ્મહકતત્લનો 
રો થામ છે ? દૂધભાાં વાકય ભે ત્માયે એ ભયી 
 તી નથી, જીલે છે – ભધયુતારૂે જીલે છે 



ઘણીલાય એવુાં ફને છે કે આણે ભો ડીભાાં   ભોશી 
ડીએ છીએ અને મકુુિ આણી લાિ  ોતો શોમ છે 

સ્રાઇડ ળો પ્રસ્તતુકતાા-વલરુ દેવાઇ 

desaivm50@yahoo.com  
 


