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ચ િંતાથી સખુ, બળ અને 

જ્ઞાનનો નાશ થાય છે 



ચ િંતા એ આ  

સધુી કોઈપણ 

કાયાને પણૂા કર્ુું 
નથી 



માાંગ્ર્ ુમળે તે આપણા હાથની વાત નથી, 
પણ આપણી પાસે જે નથી તેની તષૃ્ણા ન 

રાખવી એ તો આપણા હાથની વાત છે 



સમય અણમોલ ખજાનો છે, આથી દરેક ક્ષણને 

સાંભાળીને રાખો અને તેનો સદ્ઉપયોગ કરો 



એક ભયાંકર ડાકુ 

કરતા એક ખરાબ 

પસુ્તક વધ ુ

ભયાંકર છે 



તમે જીવન એ રીતે જીવો કે કોઈ તમારુાં  
બરુુાં  બોલે તો પણ લોકો માને નહીં 



જુઠ ના અસાંખ્ય રૂપો હોય 

છે, જ્યારે સત્યનુાં ફકત એક 

  રૂપ હોય છે 



સયૂાની દ્રષ્ષ્િ જેમ વાદળોને વવખેરી નાખે છે તેવી   

રીતે સ્સ્મત મશુ્કેલીઓને વવખરી નાખે છે 



તમારુાં  ભાવવ તમે પોતે   ઘડો 



બદુ્ધિ નો એક   આગ્રહ અને એક   માાંગ સામા એ 

  સારા બનવુાં  ોઇએ, સામા એ   સારા રેહવુાં 
 ોઇએ, સામા એ   સારુાં  કરવુાં  ોઇએ  



વાણી   માનવીનુાં 
એક એવુાં આભષુણ 

છે જે બીજા 

આભષુણોની માફક 

ઘસાત ુાં નથી 



કિનારે જામેલા િચરા ને નદીન ું પ ર એિ જ ધડાિે સાફ િરી 
નાખે છે તેમ હૃદય માું ઉમટેલા લાગણી ના પ ર કદલ માું 

જામેલા બ દ્ધિ ના િચરા ને પણ સાફ િરી નાખે છે  



ખશુ કરવાની કલા ખશુ રહવેામાાં છે 



જ્યાાં સધુી તમારાથી બની શકે 

ત્યાાં સધુી ભરપરૂ ભલાઈ કરો 



ર્વુાની ના છોડ પર અનભુવ ના ફૂલ વહલેા 
આવતા નથી અને  યારે આવે છે ત્યારે સરજાઇ 

ચકેૂલ ભલૂ માાંથી પાછા ફરવુાં ર્વુાન માિે મશુ્કેલ 

હોય છે 



આપણુાં હ્રદય પે્રમથી ભરેલુાં હોય ત્યારે 

સકળ સષૃ્ષ્િ સુાંદરતાથી છવાઈ જાય છે 



વવ ારોનુાં ઘષાણ એિલી હદે આગળ ના વધી જાય 

કે લાગણી ના સાંબધો ને એ વછન્ન ચભન્ન કરી નાખે 



જ્યાાં મન, વ ન, અને કાયા વડે તથા કવથત વવરોધીને 
ક્ષવત પહોં ાડવાની ભાવના છે ત્યાાં હહિંસા છે-ગાાંધીજી 



બદુ્ધિ જે ગણુો બીજાની અંદર 

માાંગે છે ,હૃદય એ   ગણુો 
પોતાની અંદર માાંગે છે 



સખુી થવાનો સહલેામાાં સહલેો રસ્તો એ   છે બીજાને સખુ આપવુાં. 
ગામમાાં આવેલી વાવમાાં  ઈને આપણે બોલીએ કે ‘ત ુ ોર છે’ તો 
શુાં પડઘો આવે ? ‘તુાં  ોર છે’ આ સાાંભળવુાં ગમશે? ના .તો પછી શુાં 
બોલવુાં  ોઈએ ? ‘ત ુરાજા છે.’ પડઘો સાંભળાશે, આનાથી સાચબત 
થાય છે કે સખુ આપવાથી સખુ મળે છે. તેના પડઘા સ્વરૂપે 

આપોઆપ આપણને સખુ પ્રાપ્ત થાય છે 



માણસને કામ નહીં પણ 

આરામ થકવી નાખે છે 



મોિામાાં મોિો 
કોઈ ધમા હોય તો 
તે માનવ ધમા છે 



કોણ કહ ેછે કે લગ્નમાાં સ્ત્રીના સ્વતાંત્ર વ્યહકતત્વનો 
લોપ થાય છે ? દૂધમાાં સાકર મળે ત્યારે એ મરી 
 તી નથી, જીવે છે – મધરુતારૂપે જીવે છે 



ઘણીવાર એવુાં બને છે કે આપણે મો ડીમાાં   મોહી 
પડીએ છીએ અને મકુુિ આપણી વાિ  ોતો હોય છે 

સ્લાઇડ શો પ્રસ્તતુકતાા-વવપલુ દેસાઇ 

desaivm50@yahoo.com  
 


