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જે ોતાની જાતને સખુી નથી 
ભાનતો તે ક્યાયે સખુી નથી થતો 



વપતાનો કોઈ ળોર્ટકર્ નથી 



ફીજાની નકર કયીને તભે તભાયી જાતને 

ક્યાયેમ ભશાન ફનાલી ળકો નશીં 



જે ોતાના જ્ઞાનાનવુાય લતટન કયે તે જ વલદ્વાન 
 



વનશ્ચમ જ વાચીભાાં વાચી અને 

વાયાભાાં વાયી ચતયુાઈ છે 



કોઈ ણ અવતવથનો વત્કાય કયલાભાાં કદી નાનુાં ભન 

યાખવ ુનશીં એર્રે તો ‘અવતવથ દેલો બલ’ કશલેામ છે 
 



વળક્ષણનો શતે ુવલદ્યાથીના ભગજભાાં ભાહશતીનુાં ભસૂુાં બયલાનો નથી, યાંત ુ

વલદ્યાથીના ભનને રૂહિઓ,ભાન્મતાઓ, લૂટગ્રશો, અભબપ્રામો લગેયેથી 
ણૂટણે મકુ્ત કયી એને સ્લતાંત્રણે વલચાય કયતો કયલાનો છે.જે.કૃષ્ણમ ૂ
 



વાભા ક્ષને ન્મામ કયલાથી આણને 

ન્મામ લશરેો ભે છે.—ગાાંધીજી 
 



કયા વાંજોગભાાંજે હશિંભત યાખીને ચારે છે એને 

લશરેી કે ભોડી વપતા ભીને જ યશ ેછે 



તષૃ્ણાભાાં જે આનાંદ છે, તે તપૃ્તતભાાં નથી 



તભે તભાયા કામટભાાં ઓતપ્રોત થઈને 

આગ લધો એભાાં જ તભારુાં  ગૌયલ છે 
 



વભમની વાથે વાંજોગ ફદરાતા યશ ેછે 



તભે જે ધાયો છો તે કયી ળકો છો,તભાયાભાાં 
સષુતુત ળક્ક્તનો બાંડાય ડેરો છે 

 



અભબભાનથી ભાનલી ફુરાઈ 

ળકે છે પેરાઈ ળકતો નથી 
 



આ જગતભાાં બાગ્મે જ એલી કોઈ વ્મક્ક્ત શળે કે 

જેનો એક ણ ળત્ર ુકે વભત્ર ન શોમ 



વપતાનો ભાગગ જોખભબમો છે તેથીજ તેની વાભે  

રડનાય રુુ ોતાનુું જીલન વપ ફનાલી ળકે છે 



વાચા હદરથી કયેરી પ્રાથટના કદી વ્મથટ નથી જતી 



ગયફો એ વલશ્વકતાગ વલશે્વશ્વયનાું વલશે્વશ્વયી 
સ્લરૂનુું ભાતારૂે સ્તલન જૂન-ુર્ગન છે  
 



અહશિંવા વત્મની ળોધનો આધાય છે .– ગાાંધીજી 
 



એ વ્મહકત યભ સખુી છે જેની 
ાવે વલલેકનો લાવ છે 



ભાનલવુંસ્કૃવતના વલકાવના કેંદ્રભાું જો ફાક છે, તો 
તેભના પ્રત્મેનો પે્રભ ુને રાગણી ફારવાહશત્મ છે  



વાચો અને વાંણૂટ ધભટ એક જ છે યાંત ુ

ભનષુ્મભ ભારે્ અનેક ફને છે .—– 

ગાાંધીજી  
 



વુંમભ ુને હયશ્રભ 

ભાનલીનાું ફે લેદ છે. – રૂવો  



વનષ્ઠાભાું સ્સ્થય થવુું એ ભોટાભાું  
ભોટુું તછે.— ભોયાયી ફા ુ
 



કોઈણ ભનષુ્મના શાસ્મ યથી ઘણીલાય તેનાાં ગણુ 

અલગણુ અને પ્રકૃવત ાયખી ળકામ છે .– દત્તકૃષ્ણાનાંદ 
 



કોઈણ વ્મક્ક્ત અમોગ્મ શોતી નથી પક્ત તેને 

ાયખલાની દૃષ્ષ્ર્ શોલી જરૂયી છે  
 



સ્તાલો હૃદમની લેદના છે અને નલા 
વનભટ જીલનનો ઉદમ છે 
 



જીલનકોભાાંથી ફે ળબ્દોને કામભને ભારે્ છેકી 
નાાંખીએ – ‘અળક્યતા અને કાંર્ાો’   
 



જીલન જીલતાાં આલડે તો કશુાં અળક્ય નથી, કોઈણ 

કાભ આનાંદથી કયળો તો ક્યાાંમ કાંર્ાો નથી 



ુલરોકનળસ્તત તથા વામહૂશક જ્ઞાનથી છુામેરા 
ગણુદો જાણી ળકામ છે – દત્તકૃષ્ણાનુંદ  



વત્મ ભાટે ફધુું જ છોડી ળકામ છે ણ વત્મને કોઈ ણ 

ર્ીજ ભાટે છોડી ળકામ નહશ, તેનુું ફલરદાન ુઅી ળકામ 

નહશ - સ્લાભી વલલેકાનુંદ 
 



દમા ફતાલલાભાું કાઈ નથી,તાયો ુઅત્ભા દમાણૂગ શોલો 
જોઈએ,વલત્રતા કાુંઈ નથી, તાયે હૃદમથી વલત્ર યશવે ુું 
જોઈએ -યસ્સ્કન 
 



પ્રવન્ન તે છે, જેને કષ્ટ શુું છે તે વલર્ાયલાનો વભમ 

નથી. ખળુ એ જ છે, જેને ભયલાની ફુયવદ નથી 



પ્રવન્ન તે જ છે, જે ફીજાના ુલગણુો 
નહશ, ૫ણ ગણુ જુએ છે 



પ્રવન્ન તે જ છે, જે મશુ્કેરીઓ વાભે રડે 

છે ુને એભના ૫ય વલજમ ભેલે છે 



પ્રવન્ન તે છે, જે ભાત્ર મોજના ફનાલતો નથી, 
૫યુંત ુકોઈક વનણગમ કયીને ુઅગ લધે છે 
 



ુઅત્ભવલશ્વાવ ભનષુ્મના દુગુગણોને 

લળભાું યાખલાનો પ્રથભ અંકુળ છે 



ુઅનુંહદત એ જ છે, જે કોઈ ઉદે્દશ્મની વૂતિભાું વ્મસ્ત છે, જે 

સખુદુુઃખની ૫યલા કમાગ વલના પે્રભ કયે છે .જે તેના વાથી, વભત્રો, 
ાડોળી તથા ભનષુ્મભાત્રને પે્રભ કયે છે તે જ પ્રવન્ન છે 



જીલનભાાં પક્ત એક વાયી વ્મક્ક્તનો વાથ શોમ તો આખી 
જજિંદગી જીલી ળકામ છે, ણ ક્યાયેક પક્ત એ એક વાયી 
વ્મક્ક્તની ળોધભાાં આખી જજિંદગી લીતી જામ છે 



ભાણવને વાચા સ્લરૂભાાં ઓખલો 
શોમ તો તેને વતાસ્થાને ફેવાડો 
 



ગભે તેલી હયક્સ્થવતભાાં શૈય ુભજબતૂ શળે તો 
તભાભ વલકલ્ોનો ભાનલી વાભનો કયી ળકળે 

 



ક્ષભા એ લીયનુું ુઅભૂણ છે, ભાત્ર 

ળહકતળાી વ્મહકત જ ક્ષભા ુઅી ળકે છે  



વલશ્વાવ જીલન છે, વાંળમ મતૃ્ય ુછે 



કેટરા ુઅશ્ચમગની લાત છે કે રોકો જજિંદગી લધાયલા 
ભાુંગે છે, ણ સધુાયલા નથી ભાગતા 



સ્તાવુાં ન શોમ તો કોઈ ણ કાભ કયતાાં 
શરેાાં એ અંગે દળલાય વલચાયો 



આળાબયી લાતો કયલાથી આણા 
ભનના વલચાય આળાલાદી ફને છે 



ૈવાદાય દોસ્ત ફોરાલે તો જ ઘયે જાલ, ગયીફ 

દોસ્ત ન ફોરાલે તો ણ તેને ઘયે જાલ 



પે્રભ પ્રાતત કયલો તેના કયતાાં વલશ્વાવ 

પ્રાતત કયલો લધ ુઅભબનાંદનીમ છે 



વાચો ભાણવ એ છે કે બયુાઈનો 
ફદરો બરાઈથી કયે છે 



જાત ઉય આધાય યાખનાય ભાનલી 
ચાહયત્રમળીર અને અભબનાંદનીમ છે 



આણી જરૂહયમાતો જેર્રી ઓછી થતી જામ 

એર્રા આણે ઈશ્વયની નજીક જઈએ છીએ 
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