
VIPUL DESAI PRESENTS 
 

SLIDE SHOW 
 

NATURAL SCENE 

desaivm50@yahoo.com 



માનવીની ઉંચાઇ તેના ગણુોનેલીધે હોય છે, ઉંચી 
જગ્યાએ બેસવાથી માનવી ઉંચો થઇ જતો નથી 
 



ફીજાઓએ શ ું કયવ ું જોુઇએ તે કશવે  ું વશલે ું છે, 
ુઅણે શ ું કયવ ું જોુઇએ તે કયવ ું મ શ્કેર છે 



વલશ્વળાુંવત ભાટે વયઘવો કાઢલાન ું, 
બાણો કયલાન ું વશલે  ું છે, ઘયનાું વભ્મો 
વાથે સ ભેથી યશલેાન ું ુઘરું છે  



સ યાનો નળો કરાકો સ ધી ન કળાન કયે છે યુંત   
વુંવિનો નળો જજિંદગી સ ધી ન કળાન કયે છે 
 



ુઈકાય કયલો એ વભત્રન ું રક્ષણ છે, 
ુકાય કયલો એ ળત્ર ન ું રક્ષણ 
 



કામા છે ભાટી વભી, ઘડીમે તેભ ઘડામ, 
કુંચન એ ત્માયે ફને જેભ કવોટી થામ 
 



બાગ ુને બાુઇની વુંદગીભાું બાુઇને 
વુંદ કયજો, બાગ તો દ શ્ભન ાવેમ 
ભળે, ણ બાુઇ તો બાગ્મથી જ ભે 



ાણી ણ ડફૂાડતા શરેા ફે લખત 
ફચલાની તક ુઅે છે, કોુઇને ખ રાવો 
કયલા ભાટેની એકાદ તક તો ુઅો. 
 



ુઅવથી કટાુઆ જલા કયતાું ભશનેતથી 
ઘવાુઆ જવ  લધાયે વાર ું  છે 
 



ુન્નનો ુચો એન ું નાભ ઝાડા, 
ળબ્દનો ુચો એન ું નાભ ઝઘડા 
 



વદાચાય સ ખનો વાગય છે, 
દ યાચાય દ ુઃખનો દાલાનર છે 



વદાચાય દૈલીજીલન છે, 
દ યાચાય શ જીલન છે 



વદાચાય સ ખન ું ભુંગરપ્રબાત છે, 
દ યાચાય દ ુઃખની અંધાયી યાત છે 



લાણીભાું વચ્ચાુઆ ુને લતતનભાું 
ુચ્છાુઆ, એ જ છે વાચી ભાણવાુઆ 



ફે ુક્ષયના વલશ્ર્લભાું ુઅણને યખડાલનાય છે ફે 
ુક્ષયનો ળબ્દ 'કભત', ુને એ જ વલશ્ર્લભાું કભતથી 
ફચાલનાય છે ફે ુક્ષયનો ળબ્દ 'ધભત' 
 



રોશીની નદી લશડેાલલી 
વશરેી છે, યુંત  , આંસ ના એક 
ટીંાને સ કલવ ું ઘણ ું મ શ્કેર છે  



લાત વાલ ટ કીટચ છે, રાગણીઓ રાુંફી રચ છે, 
સ ખ ુને દ ુઃખ ફે છેડા, જજિંદગી લચ્ચો લચ છે. 
 



વત્મનો એનાથી ભોટો દાખરો શ ું શોુઇ 
ળકે છે કે જૂઠ ફોરલા ભાટે ણ વત્મ 
જેવ ું લાતાલયણ ુઉભ ું કયવ ું ડે છે 



વત્મ વભજલા વભજણ જોુઆએ, 
ણ સ્લીકાયલા વત્લ જોુઆએ 



જેણે કમાયેમ ણ ભરૂ નથી કયી તેણે 
ક્યાયેમ ણ કુંુઆ કયલાનો પ્રમાવ નથી ક્યો 



નાની ણ કાુંકયી, તાલભાું લત  ત ેદા કયે છે, 
નાની ણ ુઅલેળબયી લાણી, અંતયભાું લત  ત ેદા કયે છે 



જેભ વકૃ્ષોનો લૈબલ એ મળૂમાની 
તુંદ યસ્તીને ુઅબાયી છે તેભ જીલનભાું 
ગ ણોનો લૈબલ એ વુંસ્કાયોને ુઅબાયી છે 



તભાયી આંખ વાયી શળે તો 
દ વનમા તભને ગભળે ુને 
તભાયી જીબ વાયી શળે તો 
દ વનમાને તભે ગભળો 



સ ખી થલાનો ળોટતકટ, ગભત ું ભેલવ ું 
એ નશીં, ણ, જે ભળય ું એને ગભાડવ  
 



સ ખ ુઅલે તો શયખાુઇ ન જતાું ુને 
દ ુઃખ ુઅલે તો મ ુંઝાુઇ ન જતાું 
કાયણ કે વભમ શુંભેળા રયલવતિત છે 
 



ુઅવભાનભાું યશરેાું ગ્રશો ુઅણને 
નથી નડતાું યુંત   ુઅણા ોતાના 
ુઅગ્રશ, વલગ્રશ, પલૂતગ્રશ, શઠાગ્રશ, 
કદાગ્રશ ુને વુંગ્રશ નડે છે 
 



જીલનભાું ળાુંવત ભેલલા શલાપેયની નરશિં, 
ણ ભનપેય કયલાની ુવત જરય છે 
 



વુંઘતથી ફચવ ું શોમ તો ુશુંકાયથી ફચો 
ુને વુંગ્રશથી ફચવ ું શોમ તો રોબથી ફચો 
 



જજિંદગી એલી ન જીલો કે રોકો "પરયમાદ" 
કયે, ણ એલી યીતે જીલો કે રોકો "પયી 
માદ" કયે, તેના ભાટે "ગભેતેવ ું" ન ફોરો 
યુંત   "ગભે એવ ું " ફોરો 
 



ાણી જોલાથી તયવ છીાતી નથી, 
ાણી ીલાથી તયવ છીામ છે, 
વાયી લાત વભજી રેલાથી જીલન 
સ ધયત  ુંનથી,વાયીલાતોનો ુભર  
કયલાથી જીલન સ ધયે છે 
 



બક્તતની ળક્તત ુજફ ગજબની બની છે. 
ળબ્દભાું બક્તત બે તો સ્તલન/બજન ફને, 
બોજનભાું બક્તત બે તો પ્રવાદ ફને, 
થ્થયભાું બક્તત બે તો મ વતિ ફને, 
ચારલાભાું બક્તત બે તો માત્રા ફને, ુને 
ુઅત્ભાભાું બક્તત બે તો 'યભાત્ભા' ફને 



ુઅણને વહ ને વાભે રકનાયે 
શોંચલાની ુઈતાલ ફહ  જ છે, યુંત   
શોડીને શરેવા ફીજા કોુઇ ભાયી દે તો! 
 



કીવતિ ભેલલા ભાટે ઘણા જ વાયા 
કાભ કયલા ડે છે, યુંત   ુકીવતિ 
ભાટે એક જ ખયાફ કાભ પયૂત  ું છે 
 



કાચા કાન, ળુંકાળીર નજય ુને 
ઢીલ ું ભન ભાણવને ગભે તેલા 
ુઈબોગો લચ્ચે ણ નયકનો 
ુન બલ કયાલે છે 
 



તકની ઓખાણની મ શ્કેરી એ છે કે એ 
જ્માયે ુઅલે છે ત્માયે ખફય યશતેી નથી ુને 
ચારી જામ છે છી ફહ  ભોટી રાગે છે 
 



ગ રવલાથી થમેરા ઘા રઝાુઇ 
જળે, ણ જીબ રવલાથી થમેરા 
ઘા રઝાતા ફહ  લાય રાગે છે 
 



વલકાવ એટરે ભન ય ભાનલીનો કાબ ,  
ુને 

વલનાળ એટરે ભનનો ભાનલી ય કાબ  
 



તભાયા ભોંભા શ ું જામ છે તે ભશત્લન ું નથી ણ 
તભાયા ભોભાુંથી શ ું નીકે છે તે ભશત્લન ું છે 

 



વુંતવત ુને વુંવિ એ ક દયતી દેન છે, તેને 
પ્રાપ્ત કયલા ા ન કયામ ણ પ્રમત્ન કયામ 
 


