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રક્ષ્મ ત્માયે જ સાધી ળકામ જ્માયે આણાાં પ્રમત્નોને ફીજા સાથે સયખાલીએ 



જમાયે કોઈ ણ રયસ્થથતત તનભાાણ ની અલથથાભાાં શોમ અને 
પ્રતત ફદરાઈ યશી શોમ ત્માયે એ અંગે નો ચોક્કવ અભબપ્રામ 
આલાથી દુય યશવે ુાં જોઈએ 
 



રગ્નજીલનની વપતાનુાં યશથમ એ લાત ય તનબાય છે કે 
તભે એક વાયા વાથી ય વાંદગી ઉતાયી છે અને ોતે 
ણ વાયા ફન્મા છો. 
 



દયેક વ્મસ્તત એ જ કયે છે જે એને 
ગભતુાં શોમ છે, નશીં કે જે એણે 
લાથતલભાાં કયવુાં જોઈએ 



કોઈ ણ વાંઘા કયલો ડે, તભે 
આગ લધતા યશો, વપતા દવ 
ગરાાં જ દૂય છે 



કોઈ ણ સ્ત્રીનો ઉછેય કેલો છે એ 
ઝઘડાભાાં એના આચયણ દ્વાયા વ્મતત 
થામ છે 



ઈભાનદાય શોવુાં એ ગબાધાયણ 
કયલા વભાન છે 



લામદા આીને ન યૂાાં કયલા 
કયતાાં તલલેકથી ના ાડલી લધ ુ
વારુાં  છે 



ક્યાયેમ ટુાંકો ભાગા ન અનાલો, 
તભાયા અંત:કયણ વાથે ક્યાયેમ 
વભાધાન ના કયો  



ફાકોને ગભણત ળીખલતી લખતે 
શુાં ગણલાનુાં છે એ ળીખલવુાં લધ ુ
જરૂયી છે 



વાંવાય જેને અવાધાયણ બદુ્ધિપ્રતતબા કશ ે
છે એ લાથતલભાાં ‘કોભન વેન્વ’નો 
બાંડાય શોમ છે. 



કલ્ના કયલી શાંભેળાાં સયુભિત શોમ છે, 

આ જૂનો યથતો ખોટો નથી, ણ કોઈ 
ફીજો વાયો તલકલ્ ણ શોઈ ળકે છે 



તભે એક આદત કેલી 
રો – પ્રત્મેક વ્મસ્તત ભાટે 
કાંઈ બલુાં કયલાની 



તળિણ એટરે જીલનની જુદી જુદી તલભ 
રયસ્થથતતઓ વાભે ઝઝૂભલાની મોગ્મતા 



કાાંટાથી બયેલુાં તવિંશાવન ફનાલી તો 
ળકામ ણ એના ય લધ ુલાય 
ફેવી નશીં ળકામ. 



ભોટા બાગની દુતનમા એ તવિાાંત ય 
ચારે છે કે તભે ાાંચ ટનની ટ્રક જેલા શો 
તો તભને વડક તલમક જ્ઞાનની કોઈ 
જરૂયત નથી 



વન્ભાન લગયની 
વપતા તભાયી ભખૂ તો 
ળભાલી દે છે ણ એ 
ભીઠા લગયના બોજન 
જેલી થલાદતલશીન છે 



જે વ્મસ્તત ોતાના 
ભનોયાંજન ભાટે વભમ 
પાલી નથી ળકતી 
એ શાંભેળાાં ભાાંદરી જ 
દેખાળે 



તભાયા ભગજભાાં ઘણી લણખેડામેરી જભીન છે, એના 
લીળે તલચાય કયો, કઠોય રયશ્રભ કયલો એ 
શચરાલલા વભાન છે, વાયા થુતકો લાાંચલા એ 
એભાાં ખાતય નાખલા જેવુાં છે અને તળથતારન એભાાં 
જ ાંતનુાળકનુાં કામા કયે છે 



તભને યેરલે થટેળને શોંચલાભાાં ભોડુાં થઈ ગયુાં 
અને ટે્રન તભાયા ભાટે ઊબી ન યશી તો એ ભાટે 
તભે યેરલે ખાતાને દોતત ન ઠેયલી ળકો 



આણાભાાંથી કોઈણ રયણૂાતા પ્રાપ્ત નથી 
કયી ળકત ુાં .ણ આણે તેને પ્રાપ્ત કયલાનો 
પ્રમત્ન કયી ળકીએ છીએ 



લેાય ટેનીવ યભલા જેલો છે, જેઓ 
વતલિવ કયે છે તેઓ કોઈક જ લાય 
શાયે છે  



તભાયી ીડાને 
યેતી ય રખો 
તભાયી તવદ્ધિઓને 
આયવ ય રખો  



ફીજાં કયતાાં લધાયે ભશનેત કયલાથી 
જ શે્રષ્ઠતા ભેલી ળકામ છે. 



તભે શરેીલાય વપ ન થાલ અને 
પયી ાછો પ્રમત્ન કયો, ત્માયે ફીજી 
કોઈ યીત અનાલો 



મશુ્કેર વભમ લધ ુલાય સધુી નથી ટકતો વ્મસ્તત 
યશ ેછે,ણ વ્મસ્તતની પ્રકૃતત કદી ફદરાતી નથી  



શવવુાં એક ઉત્તભ ઔતધ છે, જત ય 
શવતાાં ળીખો તથા ફીજભાાં ણ 
યમજૂવતૃત્ત કેલો 



જજિંદગીભાાં જે ભાગીએ છીએ તે ફધુાં જ નથી 
ભતુાં અને ભે છે તેભાનુાં ઘણુાં જ ભાગેલુાં 
ણ નથી શોત ુાં 



જે ભાણવ ોતાની જતને સધુાયલા ફેઠા 
શોમ તેની ાવે ફીજની ટીકા કયલાનો 
વભમ શોતો નથી 



તભે જે ઈચ્છો છો એ ભેલલાભાાં 
આનાંદ નથી, આનાંદ તો જે છે એ 
થલીકાયલાભાાં,ભાણલાભાાં છે 



અશાંકાય તટૂલાનો બમ અને અભાન 
થઈ જલાનો બમ, આ ફે બમ 
આણને ાની કબરૂાત કયતાાં 
અટકાલે છે 



શવલાભાાં ઉડાડી દો… એક પે્રળય કુકય ત્માાં 
સધુી સયુભિત નથી જમાાં સધુી એભાાં સયુિા 
લાલ્લ નથી રાગેરો. 



તભે દુ:ખભાાં િીઓને તભાયા ભાથા 
ય ચકયાલો રેતા નથી યોકી ળકતા 
ણ એભને તભાયા ભાથે ભાો 
ફનાલતા તો યોકી ળકો છો 
 





તભત્ર ફનાલલાનો પતત 
એક જ ભાગા છે કે તભે 
ખદુના તભત્ર ફનો. 



શલાળથી કશીએ તો કડલાળ 
નરશિં થામ, તલચાયને સુાંદય 
ફનાલીએ તો ઉચ્ચાય સુાંદય જ 
નીકળે 



ખયાફ તલચાયો શજયો દુશ્ભનો 
કયતાાં ણ લધાયે અરશત કયે છે 
 



ોતાની ભરુ ભાણવને મુાંગા કયતાાંમ લધ ુ
મુાંગો ફનાલે છે, જમાયેાયકી ભરુ એને 
ફોરકાાં કયતાાંમ લધ ુલાચા ફનાલે છે 



જે ળયીયથી કાભ કયે છે તે ભજુય છે, જે 
ભગજથી કાભ કયે છે તે કાયીગય છે,ણ જે 
શદમ વાથે યાખી કાભ કયે છે તે કરાકાય છે 



કોણ કેટલુાં જીવ્મો તેનુાં 
ભશત્લ નથી ણ કેવુાં 
જીવ્મો તેનુાં ભશત્લ છે 



કોઈ મશુ્કેરી લગયનો યથતો 
જો તભે ળોધી ળકો તો તે 
યથતો ક્યાાંમ જતો નરશિં શોમ 



ભખૂ રાગે ત્માયે ખાવુાં તે પ્રકૃતત; ભખૂ ન રાગી 
શોમ તોમ ખાવુાં તે તલકૃતત અને ભખૂ્મા યશીને 
ફીજને ખલયાલવુાં તે વાંથકૃતત. 
 



યભાત્ભાની પ્રતતિા કયલાની શોમ, યીિા કયલાની ન શોમ 
 



પ્રાથાનાભાાં જે ભાગળો તે ભળે, 
ણ તે ભાટે પ્રાથાનાભાાં તલશ્વાવ 
યાખલો ડળે. 
 



રાંગડો ોતાની આધાય રાકડી  દુશ્ભન વાભે રડલાભાાં ન 
ભાાંગે તેભાાં જ એનુાં ડશાણ યશલેુાં છે….ખરીર જજબ્રાન 
 



ધીયજ, ધભા, સ્ત્રી અને 
તભત્રની વાચી ઓખ 
કયા વભમે જ થામ છે. 
 



થલજન એટરે 
થલગાલાવ છી ણ 
જતન કયનાયો જણ. 
 



વપ અને તનષ્પ રોકો ાવે વભમ તો એક 
વયખો જ શોમ છે, ણ વપ રોકો તેનો 
શે્રષ્ઠત્તભ ઉમોગ કયીને તવધ્ધધના તળખયે 
શોંચે છે 

 



ઉભદા તલચાયો ફધી જ 
રદળાઓભાાંથી આણી 
અંદય આલલા દો. 
 



ભા ફાને વોને ન ભઢાલામ 
તો મ ચારે, શીયે ન ભઢાલામ 
તો મ ચારે ણ તેની 
આંતયડી તો ન જ 
કકાલામ. 
 



ભતૂકા લટાલી રીધેરા ચેક જેલો છે એથી એ 
કોઈ કાભનો નથી, બતલષ્મકા પ્રોભીવયી નોટ 
જેલો છે જેથી તેની ાકતી તાયીખની યાશ જોલી 
ડે છે જમાયે લતાભાન કા જ આણા શાથભાાં 
છે અને તેથી જ પતત તેનુાં જ ભશત્લ છે. 
અંગે્રજીભાાં લતાભાન કાને પે્રઝન્ટ ટેન્વ કશ ેછે. 
ખયેખય લતાભાનકા આણને ભેરી અમલૂ્મ 
બેટ...પે્રઝન્ટ છે.    
 



નાનુાં વયખુાં ફૂર જો દૂય સધુી 
સગુાંધ પેરાલી ળકે, નાનકડા 
કોરડમાભાાં પ્રગટેરી લાટ જો દૂય 
સધુી પ્રકાળ પ્રવયાલી ળકે તો 
ભાનલીની પ્રતતભા શુાં ન કયી 
ળકે? 
 



ફા, શરેાાં આંસ ુઆલતાાં ને ત ુાં 
માદ આલતી, આજે તુાં માદ આલે 
છે ને આંસ ુઆલે છે. 
 



વાંવાયની ફે કરુણતા છે, ભા તલનાનુાં 
ઘય અને ઘય તલનાની ભા. 
 



અજ્ઞાન અને અતલધમા જેટરા જોખભકાયક છે 
તેથી લધુાં જોખભકાયક અનાતઘકાયી ગરુુ 
ાવેથી પ્રાપ્ત કયેલુાં ભરૂ બયેલુાં અથલા 
ગેયયથતે દોયનારુાં  જ્ઞાન છે. 
 



ઉતાલે યણીને
 આણે વનયાાંતે 

સ્તાઈએ છીએ ! 
 



ભશાન ફે્રન્ચ તનફાંધકાય ભોન્ટેન કશ ેછે કે જીલનનુાં વાચુાં તત્લ જ્ઞાન એક 
જ છે અને તે છે વાયી યીતે ભયલાની કા .ણ વાયી યીતે જીવ્મા તલના 
વાયી યીતે ભયાત ુાં નથી .એટરે કે વાયી યીતે ભયલાની કાભાાં વાયી યીતે 
જીલલાની કાનો વભાલેળ થઈ જ જમ છે. 
 



યભાત્ભાએ ભનષુ્મ અને શનુી યચના કયી છે.યભાત્ભાએ 
ભનષુ્મને વીધો ફનાવ્મો છે, જમાયે શનેુ આડા ફનાવ્મા છે. 
ણ લક્રતા એ છે કે વીધો ભનષુ્મ આડો ચારે છે જમાયે આડા 
શઓુ વીધા ચારે છે.  
 



ાડો જન્ભથી મતૃ્ય ુમાત ાડો જ યશ ેછે, જે રયલતાનળીર 
નથી તે ફધા આ શે્રણીના ભાણવો છે 
 



શ,ુાંખી તલગેયેને શ ુકે ાંખી થલાનુાં 
કશલેાની જરૂય નથી ડતી, ણ ભાણવને 
કશવે ુાં ડે છે કે ત ુાં ભાણવ થા, ભાણવ ફન. 
 



પ્રાથાનાભાાં ખારી ખારી પપડતા શોઠ કયતાાં કોઈને ભદદ ભાટે 
રાંફામેરા શાથ લધ ુતલત્ર શોમ છે.આલ્ફે્રડ રશચકોક 
 



બેગા થવુાં એ ળરૂઆત છે, બેગા યહવે ુાં તે પ્રગવત છે,

 યાંત ુબેગા ભીકાભ કયવુાં તે સપતા છે. 
 




