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઼ૃુષજીળબ્ધૂ 
¬    �નામા ંન�તા નથી આવતી તેઓ�નામા ંન�તા નથી આવતી તેઓ�નામા ંન�તા નથી આવતી તેઓ�નામા ંન�તા નથી આવતી તેઓ િવ�ાનો સ�ુપયોગ નથી કર� શકતાિવ�ાનો સ�ુપયોગ નથી કર� શકતાિવ�ાનો સ�ુપયોગ નથી કર� શકતાિવ�ાનો સ�ુપયોગ નથી કર� શકતા, ન�તાનો અથ� અહમભાવનો ન�તાનો અથ� અહમભાવનો ન�તાનો અથ� અહમભાવનો ન�તાનો અથ� અહમભાવનો 

અ યતંઅ યતંઅ યતંઅ યતં !ય!ય!ય!ય....                                         – ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

�વી ર�તે ખેતર&ુ ંર!ણ કરવા�વી ર�તે ખેતર&ુ ંર!ણ કરવા�વી ર�તે ખેતર&ુ ંર!ણ કરવા�વી ર�તે ખેતર&ુ ંર!ણ કરવા માટ) વાડ ઊભી કરવામા ંઆવે છે તે જ .માણે િનજભાવ માટ) િનયમ /પી માટ) વાડ ઊભી કરવામા ંઆવે છે તે જ .માણે િનજભાવ માટ) િનયમ /પી માટ) વાડ ઊભી કરવામા ંઆવે છે તે જ .માણે િનજભાવ માટ) િનયમ /પી માટ) વાડ ઊભી કરવામા ંઆવે છે તે જ .માણે િનજભાવ માટ) િનયમ /પી 

વાડ વાડ વાડ વાડ કર�કર�કર�કર� લેવી જ/ર� છેલેવી જ/ર� છેલેવી જ/ર� છેલેવી જ/ર� છે....                                  – .ણવાનદં$.ણવાનદં$.ણવાનદં$.ણવાનદં$ 

તપ 2ારા આપણામા ંરહ)લી �ુબ�ળતા&ુ ંશ56તમા ંતથા અ7ાન&ુ ં7ાનમા ં/પાતંર થાય છેતપ 2ારા આપણામા ંરહ)લી �ુબ�ળતા&ુ ંશ56તમા ંતથા અ7ાન&ુ ં7ાનમા ં/પાતંર થાય છેતપ 2ારા આપણામા ંરહ)લી �ુબ�ળતા&ુ ંશ56તમા ંતથા અ7ાન&ુ ં7ાનમા ં/પાતંર થાય છેતપ 2ારા આપણામા ંરહ)લી �ુબ�ળતા&ુ ંશ56તમા ંતથા અ7ાન&ુ ં7ાનમા ં/પાતંર થાય છે. . . .                 – ડૉડૉડૉડૉ. . . . 

રાધા9ૃ;ણનરાધા9ૃ;ણનરાધા9ૃ;ણનરાધા9ૃ;ણન 

અનેક શા<ો =ણકારાઅનેક શા<ો =ણકારાઅનેક શા<ો =ણકારાઅનેક શા<ો =ણકારા, બી=ઓનીબી=ઓનીબી=ઓનીબી=ઓની શકંાઓ&ુ ંસમાધાન કરનારા બ>ુ?તુ પ@ંડતો પણ ઘણી વખત લોભનેશકંાઓ&ુ ંસમાધાન કરનારા બ>ુ?તુ પ@ંડતો પણ ઘણી વખત લોભનેશકંાઓ&ુ ંસમાધાન કરનારા બ>ુ?તુ પ@ંડતો પણ ઘણી વખત લોભનેશકંાઓ&ુ ંસમાધાન કરનારા બ>ુ?તુ પ@ંડતો પણ ઘણી વખત લોભને    

વશ થઈ સસંારમાંવશ થઈ સસંારમાંવશ થઈ સસંારમાંવશ થઈ સસંારમા ં�ુઃખ પામે છે�ુઃખ પામે છે�ુઃખ પામે છે�ુઃખ પામે છે....             – મહાભારતમહાભારતમહાભારતમહાભારત 

આવેશ અને Dોધને વશમા ંકર�આવેશ અને Dોધને વશમા ંકર�આવેશ અને Dોધને વશમા ંકર�આવેશ અને Dોધને વશમા ંકર� લેવાથી શ56તમા ંવધારો થાય છેલેવાથી શ56તમા ંવધારો થાય છેલેવાથી શ56તમા ંવધારો થાય છેલેવાથી શ56તમા ંવધારો થાય છે. . . . આવેશને આ મબળના /પમા ંજ આવેશને આ મબળના /પમા ંજ આવેશને આ મબળના /પમા ંજ આવેશને આ મબળના /પમા ંજ 

પ@રવિતEત કર�પ@રવિતEત કર�પ@રવિતEત કર�પ@રવિતEત કર� શકાય છેશકાય છેશકાય છેશકાય છે....                          – ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

લFન હોય  યા ંમયા�દા હોયલFન હોય  યા ંમયા�દા હોયલFન હોય  યા ંમયા�દા હોયલFન હોય  યા ંમયા�દા હોય, મયા�દા હોય  યા ંસદાચારમયા�દા હોય  યા ંસદાચારમયા�દા હોય  યા ંસદાચારમયા�દા હોય  યા ંસદાચાર, િશ;ટતા તેિશ;ટતા તેિશ;ટતા તેિશ;ટતા તેમ જ નીિત હોય છે અને નીિત હોય  યાંમ જ નીિત હોય છે અને નીિત હોય  યાંમ જ નીિત હોય છે અને નીિત હોય  યાંમ જ નીિત હોય છે અને નીિત હોય  યા ં

ધમ�ની .ાHIત હોઈ શક)ધમ�ની .ાHIત હોઈ શક)ધમ�ની .ાHIત હોઈ શક)ધમ�ની .ાHIત હોઈ શક)....                      – J5ુ6ત.ભા$J5ુ6ત.ભા$J5ુ6ત.ભા$J5ુ6ત.ભા$ 

KવKથ શર�રKવKથ શર�રKવKથ શર�રKવKથ શર�ર, .ાણવાન આ મા.ાણવાન આ મા.ાણવાન આ મા.ાણવાન આ મા, મનોબળથી ભરLરૂ Kવ/પમનોબળથી ભરLરૂ Kવ/પમનોબળથી ભરLરૂ Kવ/પમનોબળથી ભરLરૂ Kવ/પ, 7ાની7ાની7ાની7ાની, NOુPમાન તથા સમજદાર Qય56ત NOુPમાન તથા સમજદાર Qય56ત NOુPમાન તથા સમજદાર Qય56ત NOુPમાન તથા સમજદાર Qય56ત 

બનવાનો સકંRપબનવાનો સકંRપબનવાનો સકંRપબનવાનો સકંRપ કરશો તો $વનમા ંઆવનાર� JSુક)લીઓનો આપોઆપ રKતોકરશો તો $વનમા ંઆવનાર� JSુક)લીઓનો આપોઆપ રKતોકરશો તો $વનમા ંઆવનાર� JSુક)લીઓનો આપોઆપ રKતોકરશો તો $વનમા ંઆવનાર� JSુક)લીઓનો આપોઆપ રKતો 

નીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશે....                                                - જવાહરલાલ નહ)Tુજવાહરલાલ નહ)Tુજવાહરલાલ નહ)Tુજવાહરલાલ નહ)Tુ 

.Uએુ �નો Kવીકાર કયW છે તે.Uએુ �નો Kવીકાર કયW છે તે.Uએુ �નો Kવીકાર કયW છે તે.Uએુ �નો Kવીકાર કયW છે તે અવદંનીય પણ વદંનીય થઈ =ય છેઅવદંનીય પણ વદંનીય થઈ =ય છેઅવદંનીય પણ વદંનીય થઈ =ય છેઅવદંનીય પણ વદંનીય થઈ =ય છે. . . . આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::----    ધમ�&ુ ંસવ�[ે;ઠ ધમ�&ુ ંસવ�[ે;ઠ ધમ�&ુ ંસવ�[ે;ઠ ધમ�&ુ ંસવ�[ે;ઠ 

લ!ણલ!ણલ!ણલ!ણ આચરણમા ંછેઆચરણમા ંછેઆચરણમા ંછેઆચરણમા ંછે....                       ..Kવામી .ણવાનદં$Kવામી .ણવાનદં$Kવામી .ણવાનદં$Kવામી .ણવાનદં$ 

માણસ પોતે પોતાનો િમ] છે તેમજ શ^ુમાણસ પોતે પોતાનો િમ] છે તેમજ શ^ુમાણસ પોતે પોતાનો િમ] છે તેમજ શ^ુમાણસ પોતે પોતાનો િમ] છે તેમજ શ^ુ છે છે છે છે, _ુ ંથ`ુ ંતેણે નa� કરવા&ુ ંછે _ુ ંથ`ુ ંતેણે નa� કરવા&ુ ંછે _ુ ંથ`ુ ંતેણે નa� કરવા&ુ ંછે _ુ ંથ`ુ ંતેણે નa� કરવા&ુ ંછે              [ી ગીતા$ [ી ગીતા$ [ી ગીતા$ [ી ગીતા$ 6 , 5-6 

b;ૃણામા ં� આનદં છેb;ૃણામા ં� આનદં છેb;ૃણામા ં� આનદં છેb;ૃણામા ં� આનદં છે, તે bHૃIતમા ંનથીતે bHૃIતમા ંનથીતે bHૃIતમા ંનથીતે bHૃIતમા ંનથી....                  – cયોિતde દવેcયોિતde દવેcયોિતde દવેcયોિતde દવે 

સામા પ!ને dયાય કરવાથી આપણને dયાય વહ)લો મળે છેસામા પ!ને dયાય કરવાથી આપણને dયાય વહ)લો મળે છેસામા પ!ને dયાય કરવાથી આપણને dયાય વહ)લો મળે છેસામા પ!ને dયાય કરવાથી આપણને dયાય વહ)લો મળે છે....                        —ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 
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ન હો જો ક_ુ ંતોન હો જો ક_ુ ંતોન હો જો ક_ુ ંતોન હો જો ક_ુ ંતો, અભાવો નડ) છેઅભાવો નડ) છેઅભાવો નડ) છેઅભાવો નડ) છે, મળે જોમળે જોમળે જોમળે જો    બfુ ંતોબfુ ંતોબfુ ંતોબfુ ંતો, Kવભાવો નડ) છેKવભાવો નડ) છેKવભાવો નડ) છેKવભાવો નડ) છે.... 

અ@હgસા સ યની શોધનો આધાર છેઅ@હgસા સ યની શોધનો આધાર છેઅ@હgસા સ યની શોધનો આધાર છેઅ@હgસા સ યની શોધનો આધાર છે....              – ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

િન;ઠામા ં5Kથર થ`ુ ંએ મોટામા ંમોhંુ તપ છેિન;ઠામા ં5Kથર થ`ુ ંએ મોટામા ંમોhંુ તપ છેિન;ઠામા ં5Kથર થ`ુ ંએ મોટામા ંમોhંુ તપ છેિન;ઠામા ં5Kથર થ`ુ ંએ મોટામા ંમોhંુ તપ છે....                     – મોરાર� બાLુમોરાર� બાLુમોરાર� બાLુમોરાર� બાL ુ

કોઈપણ મ&;ુયના હાKય પરથી ઘણીવાર તેના ંiણુ અવiણુ અને .9ૃિત પારખી શકાય કોઈપણ મ&;ુયના હાKય પરથી ઘણીવાર તેના ંiણુ અવiણુ અને .9ૃિત પારખી શકાય કોઈપણ મ&;ુયના હાKય પરથી ઘણીવાર તેના ંiણુ અવiણુ અને .9ૃિત પારખી શકાય કોઈપણ મ&;ુયના હાKય પરથી ઘણીવાર તેના ંiણુ અવiણુ અને .9ૃિત પારખી શકાય 

છેછેછેછે. . . .                                                                             – દjદjદjદj9ૃ;ણાનદં9ૃ;ણાનદં9ૃ;ણાનદં9ૃ;ણાનદં 

મૌનમા ંિનl;Dયતા નથીમૌનમા ંિનl;Dયતા નથીમૌનમા ંિનl;Dયતા નથીમૌનમા ંિનl;Dયતા નથી, Lણૂ�તા છેLણૂ�તા છેLણૂ�તા છેLણૂ�તા છે. . . . મૌનમા ંિન`િૃત નથીમૌનમા ંિન`િૃત નથીમૌનમા ંિન`િૃત નથીમૌનમા ંિન`િૃત નથી, =iિૃત છે=iિૃત છે=iિૃત છે=iિૃત છે....                  -fમૂક)b ુfમૂક)b ુfમૂક)b ુfમૂક)b ુ

મન કાળની =ળમાથંી J6ુત થાય  યાર) જ ઈmરનો આિવભા�વ થાયમન કાળની =ળમાથંી J6ુત થાય  યાર) જ ઈmરનો આિવભા�વ થાયમન કાળની =ળમાથંી J6ુત થાય  યાર) જ ઈmરનો આિવભા�વ થાયમન કાળની =ળમાથંી J6ુત થાય  યાર) જ ઈmરનો આિવભા�વ થાય                – ટોRKટૉયટોRKટૉયટોRKટૉયટોRKટૉય 

7ાન કરતા ંકRપના વધાર) અગ યની છે7ાન કરતા ંકRપના વધાર) અગ યની છે7ાન કરતા ંકRપના વધાર) અગ યની છે7ાન કરતા ંકRપના વધાર) અગ યની છે....                      -આRબટ� આRબટ� આRબટ� આRબટ� આnKટાઈનઆnKટાઈનઆnKટાઈનઆnKટાઈન 

શીખવા �વી એક કળા છે અને તે છે શીખવા �વી એક કળા છે અને તે છે શીખવા �વી એક કળા છે અને તે છે શીખવા �વી એક કળા છે અને તે છે ‘� નથી તે ન@હ જોવાની� નથી તે ન@હ જોવાની� નથી તે ન@હ જોવાની� નથી તે ન@હ જોવાની’ કળાકળાકળાકળા....                – માર�યા િમશેલમાર�યા િમશેલમાર�યા િમશેલમાર�યા િમશેલ 

હ)b ુવગર હ)ત કરનાર મા] હ@ર જ હોય છેહ)b ુવગર હ)ત કરનાર મા] હ@ર જ હોય છેહ)b ુવગર હ)ત કરનાર મા] હ@ર જ હોય છેહ)b ુવગર હ)ત કરનાર મા] હ@ર જ હોય છે.... 

પહ)લા ંકદાિપ થoુ ંનથી અને ફર�થીપહ)લા ંકદાિપ થoુ ંનથી અને ફર�થીપહ)લા ંકદાિપ થoુ ંનથી અને ફર�થીપહ)લા ંકદાિપ થoુ ંનથી અને ફર�થી qાર) થવા&ુ ંનથી એવા ં_ભુ કાય� કરવાને માટ)ની પોતાની તક ન qાર) થવા&ુ ંનથી એવા ં_ભુ કાય� કરવાને માટ)ની પોતાની તક ન qાર) થવા&ુ ંનથી એવા ં_ભુ કાય� કરવાને માટ)ની પોતાની તક ન qાર) થવા&ુ ંનથી એવા ં_ભુ કાય� કરવાને માટ)ની પોતાની તક ન 

લાવે એવો કોઈલાવે એવો કોઈલાવે એવો કોઈલાવે એવો કોઈ @દવસ qાર) @દવસ qાર) @દવસ qાર) @દવસ qાર) ઊFયો નથીઊFયો નથીઊFયો નથીઊFયો નથી....                    – ડબRoુડબRoુડબRoુડબRo.ુ...એચએચએચએચ....બલrહબલrહબલrહબલrહ 

‘સ યસ યસ યસ ય’ અને અને અને અને ‘ઈmરઈmરઈmરઈmર’ જો sભt હોય તો >ુ ંમા] જો sભt હોય તો >ુ ંમા] જો sભt હોય તો >ુ ંમા] જો sભt હોય તો >ુ ંમા] ‘સ યસ યસ યસ ય’ ને વળગી ર>ુંને વળગી ર>ુંને વળગી ર>ુંને વળગી ર>ુ.ં...                  – ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

�ણે પોતાના મનને $ oુ ંનથી તે પોતે પોતાના . યે શ^નુી �મ વતu છે�ણે પોતાના મનને $ oુ ંનથી તે પોતે પોતાના . યે શ^નુી �મ વતu છે�ણે પોતાના મનને $ oુ ંનથી તે પોતે પોતાના . યે શ^નુી �મ વતu છે�ણે પોતાના મનને $ oુ ંનથી તે પોતે પોતાના . યે શ^નુી �મ વતu છે. . . .                                                                     -ગીતા$ ગીતા$ ગીતા$ ગીતા$ [[[[6 

અwયાયઅwયાયઅwયાયઅwયાય----    6 SલોSલોSલોSલોકકકક]]]] 

bુ ંબધા ંજ કમWનો  યાગ કર�નેb ુ ંબધા ંજ કમWનો  યાગ કર�નેb ુ ંબધા ંજ કમWનો  યાગ કર�નેb ુ ંબધા ંજ કમWનો  યાગ કર�ને માર) શરણે આવમાર) શરણે આવમાર) શરણે આવમાર) શરણે આવ, કમWનો  યાગ કરવાથી પાપ થશેકમWનો  યાગ કરવાથી પાપ થશેકમWનો  યાગ કરવાથી પાપ થશેકમWનો  યાગ કરવાથી પાપ થશે. . . . તેની sચgતા છોડતેની sચgતા છોડતેની sચgતા છોડતેની sચgતા છોડ. . . . >ુ ં>ુ ં>ુ ં>ુ ં

તને બધાંતને બધાંતને બધાંતને બધા ંજ પાપોમાથંી J6ુત કર�શજ પાપોમાથંી J6ુત કર�શજ પાપોમાથંી J6ુત કર�શજ પાપોમાથંી J6ુત કર�શ....                          – [ીમદ ભગવતગીતા[ીમદ ભગવતગીતા[ીમદ ભગવતગીતા[ીમદ ભગવતગીતા 

અવલોકન�ૃl;ટ ગ/ડ �વી બનાવો �અવલોકન�ૃl;ટ ગ/ડ �વી બનાવો �અવલોકન�ૃl;ટ ગ/ડ �વી બનાવો �અવલોકન�ૃl;ટ ગ/ડ �વી બનાવો � િવmપદાથWના ંઉપરછRલા ંKવ/પોનેિવmપદાથWના ંઉપરછRલા ંKવ/પોનેિવmપદાથWના ંઉપરછRલા ંKવ/પોનેિવmપદાથWના ંઉપરછRલા ંKવ/પોને,ભીતરના ંભીતરના ંભીતરના ંભીતરના ંભડંારને બહાર લાવી ભડંારને બહાર લાવી ભડંારને બહાર લાવી ભડંારને બહાર લાવી 

શક) છેશક) છેશક) છેશક) છે.... એના ખરા Kવ/પને અના`jૃ કર� શક) છેએના ખરા Kવ/પને અના`jૃ કર� શક) છેએના ખરા Kવ/પને અના`jૃ કર� શક) છેએના ખરા Kવ/પને અના`jૃ કર� શક) છે....        – ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

બધે જ iણુની L=ૂ થાય છેબધે જ iણુની L=ૂ થાય છેબધે જ iણુની L=ૂ થાય છેબધે જ iણુની L=ૂ થાય છે, સપંિjની ન@હસપંિjની ન@હસપંિjની ન@હસપંિjની ન@હ. . . . Lનૂમના ચeં કરતા ંબીજનો !ીણ ચeં જ વદંનીય ગણાય Lનૂમના ચeં કરતા ંબીજનો !ીણ ચeં જ વદંનીય ગણાય Lનૂમના ચeં કરતા ંબીજનો !ીણ ચeં જ વદંનીય ગણાય Lનૂમના ચeં કરતા ંબીજનો !ીણ ચeં જ વદંનીય ગણાય 

છેછેછેછે....                           –ચાણqચાણqચાણqચાણq 
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દર)ક મ&;ુયમા ંખામી હોય છેદર)ક મ&;ુયમા ંખામી હોય છેદર)ક મ&;ુયમા ંખામી હોય છેદર)ક મ&;ુયમા ંખામી હોય છે. . . . જોજોજોજો કોઈ ખામી િવનાનોકોઈ ખામી િવનાનોકોઈ ખામી િવનાનોકોઈ ખામી િવનાનો    િમ] શોધવા =ય તો તે િમ] િવનાનો રહ)િમ] શોધવા =ય તો તે િમ] િવનાનો રહ)િમ] શોધવા =ય તો તે િમ] િવનાનો રહ)િમ] શોધવા =ય તો તે િમ] િવનાનો રહ). . . . આપણે આપણે આપણે આપણે 

�મ ખામીથી�મ ખામીથી�મ ખામીથી�મ ખામીથી ભર)લા છ�એ છતા ંઆપણી =તને ચાહ�એ છ�એ તેમ આપણા િમ]ોને પણ .ેમ કરવોભર)લા છ�એ છતા ંઆપણી =તને ચાહ�એ છ�એ તેમ આપણા િમ]ોને પણ .ેમ કરવોભર)લા છ�એ છતા ંઆપણી =તને ચાહ�એ છ�એ તેમ આપણા િમ]ોને પણ .ેમ કરવોભર)લા છ�એ છતા ંઆપણી =તને ચાહ�એ છ�એ તેમ આપણા િમ]ોને પણ .ેમ કરવો 

જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ....               – સાયરસસાયરસસાયરસસાયરસ 

.સાદ એટલે _ુ ં.સાદ એટલે _ુ ં.સાદ એટલે _ુ ં.સાદ એટલે _ુ ં? 

. . . . ----એટલે .Uુએટલે .Uુએટલે .Uુએટલે .U ુ

સા સા સા સા ----એટલે સા!ાતએટલે સા!ાતએટલે સા!ાતએટલે સા!ાત 

દ દ દ દ ----એટલે દશ�નએટલે દશ�નએટલે દશ�નએટલે દશ�ન 

માટ) � આરોગવાથી .Uનુા સા!ાતમાટ) � આરોગવાથી .Uનુા સા!ાતમાટ) � આરોગવાથી .Uનુા સા!ાતમાટ) � આરોગવાથી .Uનુા સા!ાત દશ�નદશ�નદશ�નદશ�ન    થાય તે સાચો .સાદ અને .સાદ આરોગતી વેળાએ zદયમા ંથાય તે સાચો .સાદ અને .સાદ આરોગતી વેળાએ zદયમા ંથાય તે સાચો .સાદ અને .સાદ આરોગતી વેળાએ zદયમા ંથાય તે સાચો .સાદ અને .સાદ આરોગતી વેળાએ zદયમા ં

.Uનુા.Uનુા.Uનુા.Uનુા Jખુારિવgદની ઝાખંી થાય તે મહા.સાદJખુારિવgદની ઝાખંી થાય તે મહા.સાદJખુારિવgદની ઝાખંી થાય તે મહા.સાદJખુારિવgદની ઝાખંી થાય તે મહા.સાદ 

oવુાનીનો બધો સમય ઘડતરનોoવુાનીનો બધો સમય ઘડતરનોoવુાનીનો બધો સમય ઘડતરનોoવુાનીનો બધો સમય ઘડતરનો, િવકાસનોિવકાસનોિવકાસનોિવકાસનો અને સભાનતાનો છેઅને સભાનતાનો છેઅને સભાનતાનો છેઅને સભાનતાનો છે. . . . એમાનંો એક કલાક પણ એવો નથી � એમાનંો એક કલાક પણ એવો નથી � એમાનંો એક કલાક પણ એવો નથી � એમાનંો એક કલાક પણ એવો નથી � 

િનયિમત ધબકતો ન હોયિનયિમત ધબકતો ન હોયિનયિમત ધબકતો ન હોયિનયિમત ધબકતો ન હોય, એમાનંી એક પળ પણ જો વીતી ગઈ તો િનિ|ત થયે}ુ ંકામ qાર) થઈ શકb ુંએમાનંી એક પળ પણ જો વીતી ગઈ તો િનિ|ત થયે}ુ ંકામ qાર) થઈ શકb ુંએમાનંી એક પળ પણ જો વીતી ગઈ તો િનિ|ત થયે}ુ ંકામ qાર) થઈ શકb ુંએમાનંી એક પળ પણ જો વીતી ગઈ તો િનિ|ત થયે}ુ ંકામ qાર) થઈ શકb ુ ં   

નથીનથીનથીનથી. . . . — રlKકનરlKકનરlKકનરlKકન 

સયંમ અને પ@ર[મ માનવીના બે વૈ� છેસયંમ અને પ@ર[મ માનવીના બે વૈ� છેસયંમ અને પ@ર[મ માનવીના બે વૈ� છેસયંમ અને પ@ર[મ માનવીના બે વૈ� છે....                           – /સો/સો/સો/સો 

આપણે �ુદા �ુદા લોકોને મળ� તેમનોઆપણે �ુદા �ુદા લોકોને મળ� તેમનોઆપણે �ુદા �ુદા લોકોને મળ� તેમનોઆપણે �ુદા �ુદા લોકોને મળ� તેમનો અ�યાસ કર�એ તે એક .કાર&ુ ંિશ!ણ છે �ને કારણે આપણી અ�યાસ કર�એ તે એક .કાર&ુ ંિશ!ણ છે �ને કારણે આપણી અ�યાસ કર�એ તે એક .કાર&ુ ંિશ!ણ છે �ને કારણે આપણી અ�યાસ કર�એ તે એક .કાર&ુ ંિશ!ણ છે �ને કારણે આપણી 

િનર�!ણ શ56ત વધેિનર�!ણ શ56ત વધેિનર�!ણ શ56ત વધેિનર�!ણ શ56ત વધે છે અને સમજણશ56ત Xધુાર� શક�એ છ�એછે અને સમજણશ56ત Xધુાર� શક�એ છ�એછે અને સમજણશ56ત Xધુાર� શક�એ છ�એછે અને સમજણશ56ત Xધુાર� શક�એ છ�એ. . . . – Kવામી સ��ચદાનદંKવામી સ��ચદાનદંKવામી સ��ચદાનદંKવામી સ��ચદાનદં 

ઓ ઈmર ઓ ઈmર ઓ ઈmર ઓ ઈmર !!!!    મને હાજરજવાબી $ભ આપવાને બદલે મને હાજરજવાબી હાથ આપોમને હાજરજવાબી $ભ આપવાને બદલે મને હાજરજવાબી હાથ આપોમને હાજરજવાબી $ભ આપવાને બદલે મને હાજરજવાબી હાથ આપોમને હાજરજવાબી $ભ આપવાને બદલે મને હાજરજવાબી હાથ આપો.... 

�ટલા @દવસ $વો તેટલા @દવસ �લ બની $વો કાટંા બનીને નહ��ટલા @દવસ $વો તેટલા @દવસ �લ બની $વો કાટંા બનીને નહ��ટલા @દવસ $વો તેટલા @દવસ �લ બની $વો કાટંા બનીને નહ��ટલા @દવસ $વો તેટલા @દવસ �લ બની $વો કાટંા બનીને નહ�....                – મહાદ)વી વમા�મહાદ)વી વમા�મહાદ)વી વમા�મહાદ)વી વમા� 

તાપને તપમા ંબદલી શક) તે 7ાનીતાપને તપમા ંબદલી શક) તે 7ાનીતાપને તપમા ંબદલી શક) તે 7ાનીતાપને તપમા ંબદલી શક) તે 7ાની....             – ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

એક સપ&ુ ંપડ� ભાગેં અને હ=રો hકૂડામા ંવેરાઈ =ય તો એ hકૂડાઓનેએક સપ&ુ ંપડ� ભાગેં અને હ=રો hકૂડામા ંવેરાઈ =ય તો એ hકૂડાઓનેએક સપ&ુ ંપડ� ભાગેં અને હ=રો hકૂડામા ંવેરાઈ =ય તો એ hકૂડાઓનેએક સપ&ુ ંપડ� ભાગેં અને હ=રો hકૂડામા ંવેરાઈ =ય તો એ hકૂડાઓને    વીણી ફર�થી .ારંભ કરવાનો ડર વીણી ફર�થી .ારંભ કરવાનો ડર વીણી ફર�થી .ારંભ કરવાનો ડર વીણી ફર�થી .ારંભ કરવાનો ડર 

કદ� રાખો નહ�કદ� રાખો નહ�કદ� રાખો નહ�કદ� રાખો નહ�...., – /લેવી આબીડન/લેવી આબીડન/લેવી આબીડન/લેવી આબીડન 

zદય પાસે એવા કારણો હોય છે ક) � NOુP સમજતી નથીzદય પાસે એવા કારણો હોય છે ક) � NOુP સમજતી નથીzદય પાસે એવા કારણો હોય છે ક) � NOુP સમજતી નથીzદય પાસે એવા કારણો હોય છે ક) � NOુP સમજતી નથી....            –બેસટંબેસટંબેસટંબેસટં 

હકનો ભાવ છોડોહકનો ભાવ છોડોહકનો ભાવ છોડોહકનો ભાવ છોડો....                           -Jિુન તTુણસાગર$Jિુન તTુણસાગર$Jિુન તTુણસાગર$Jિુન તTુણસાગર$ 
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ભગવાન કસોટ� કર)  યાર) @હgમત ટકાવી રાખે તે જ સાચો િવmાX ુભ6તભગવાન કસોટ� કર)  યાર) @હgમત ટકાવી રાખે તે જ સાચો િવmાX ુભ6તભગવાન કસોટ� કર)  યાર) @હgમત ટકાવી રાખે તે જ સાચો િવmાX ુભ6તભગવાન કસોટ� કર)  યાર) @હgમત ટકાવી રાખે તે જ સાચો િવmાX ુભ6ત.... 

– હર�ભાઈ કોઠાર�હર�ભાઈ કોઠાર�હર�ભાઈ કોઠાર�હર�ભાઈ કોઠાર� 

તણખ} ુઊડ�ને �ખમા ંપડ) તો �ુંગરતણખ} ુઊડ�ને �ખમા ંપડ) તો �ુંગરતણખ} ુઊડ�ને �ખમા ંપડ) તો �ુંગરતણખ} ુઊડ�ને �ખમા ંપડ) તો �ુંગર પણ ઢંકાઈ =યપણ ઢંકાઈ =યપણ ઢંકાઈ =યપણ ઢંકાઈ =ય. . . . તણખ}ુ ંએક પછ� એક Xગુર�ની ચાચંમા ંચઢ) તો તણખ}ુ ંએક પછ� એક Xગુર�ની ચાચંમા ંચઢ) તો તણખ}ુ ંએક પછ� એક Xગુર�ની ચાચંમા ંચઢ) તો તણખ}ુ ંએક પછ� એક Xગુર�ની ચાચંમા ંચઢ) તો 

કળા મક માળો રચાઈકળા મક માળો રચાઈકળા મક માળો રચાઈકળા મક માળો રચાઈ =ય=ય=ય=ય. . . . $વન તણખ}ુ ંબનીને ઊડ) તો એ �દુ પરમા મા બની =ય$વન તણખ}ુ ંબનીને ઊડ) તો એ �દુ પરમા મા બની =ય$વન તણખ}ુ ંબનીને ઊડ) તો એ �દુ પરમા મા બની =ય$વન તણખ}ુ ંબનીને ઊડ) તો એ �દુ પરમા મા બની =ય.... 

¬આપણે cયાર) સાભંળવા �ટલા 5Kથરઆપણે cયાર) સાભંળવા �ટલા 5Kથરઆપણે cયાર) સાભંળવા �ટલા 5Kથરઆપણે cયાર) સાભંળવા �ટલા 5Kથર----    શાતં હોઈએ છ�એ  યાર) જ ભગવાન બોલે છેશાતં હોઈએ છ�એ  યાર) જ ભગવાન બોલે છેશાતં હોઈએ છ�એ  યાર) જ ભગવાન બોલે છેશાતં હોઈએ છ�એ  યાર) જ ભગવાન બોલે છે. . . .                                                                      - 

તથાગત NPુતથાગત NPુતથાગત NPુતથાગત NPુ 

કોઈ તરફ �ગળ� ચ�ધતા પહ)લા િવચારજો બાક�ની ]ણ �ગળ� તમાર� તરફ ચ�ધાય છેકોઈ તરફ �ગળ� ચ�ધતા પહ)લા િવચારજો બાક�ની ]ણ �ગળ� તમાર� તરફ ચ�ધાય છેકોઈ તરફ �ગળ� ચ�ધતા પહ)લા િવચારજો બાક�ની ]ણ �ગળ� તમાર� તરફ ચ�ધાય છેકોઈ તરફ �ગળ� ચ�ધતા પહ)લા િવચારજો બાક�ની ]ણ �ગળ� તમાર� તરફ ચ�ધાય છે. . . .                                     - L ૂL ૂL ૂL.ૂ . . . 

પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી 

@હgમત એ નથી ક) cયાર) તમાર� પાસે@હgમત એ નથી ક) cયાર) તમાર� પાસે@હgમત એ નથી ક) cયાર) તમાર� પાસે@હgમત એ નથી ક) cયાર) તમાર� પાસ ેઆગળ જવા શ56ત હોય પણ એ છે ક) cયાર) તમાર� પાસે શ56ત ન આગળ જવા શ56ત હોય પણ એ છે ક) cયાર) તમાર� પાસે શ56ત ન આગળ જવા શ56ત હોય પણ એ છે ક) cયાર) તમાર� પાસે શ56ત ન આગળ જવા શ56ત હોય પણ એ છે ક) cયાર) તમાર� પાસે શ56ત ન 

હોય ને આગળ વધોહોય ને આગળ વધોહોય ને આગળ વધોહોય ને આગળ વધો તે છેતે છેતે છેતે છે. . . .                                                                             - નેપોલીયન બોનાપાટનેપોલીયન બોનાપાટનેપોલીયન બોનાપાટનેપોલીયન બોનાપાટ 

કામનો યશ કોને મળશે એ જોય િવના કામ કર`ુ ંએ કામ પતાવવાની અને યશKવી થવાની સારામા ંસાર� કામનો યશ કોને મળશે એ જોય િવના કામ કર`ુ ંએ કામ પતાવવાની અને યશKવી થવાની સારામા ંસાર� કામનો યશ કોને મળશે એ જોય િવના કામ કર`ુ ંએ કામ પતાવવાની અને યશKવી થવાની સારામા ંસાર� કામનો યશ કોને મળશે એ જોય િવના કામ કર`ુ ંએ કામ પતાવવાની અને યશKવી થવાની સારામા ંસાર� 

ર�ત છેર�ત છેર�ત છેર�ત છે. . . .                                                                                                      બ�=િમન જોવટબ�=િમન જોવટબ�=િમન જોવટબ�=િમન જોવટ 

મને ભિવ;યમા ંરસ છે કારણ ક) માર� બાક�ની �જgદગી >ુ ં યા ં$વવાનો મને ભિવ;યમા ંરસ છે કારણ ક) માર� બાક�ની �જgદગી >ુ ં યા ં$વવાનો મને ભિવ;યમા ંરસ છે કારણ ક) માર� બાક�ની �જgદગી >ુ ં યા ં$વવાનો મને ભિવ;યમા ંરસ છે કારણ ક) માર� બાક�ની �જgદગી >ુ ં યા ં$વવાનો 

�ં��ંં�ં. . . .                                                                                                                                                                              - ચાRસ� ક)ટર�ગચાRસ� ક)ટર�ગચાRસ� ક)ટર�ગચાRસ� ક)ટર�ગ 

આપણે સમ$એ ક) આપને ભોગ આપીએ છ�એઆપણે સમ$એ ક) આપને ભોગ આપીએ છ�એઆપણે સમ$એ ક) આપને ભોગ આપીએ છ�એઆપણે સમ$એ ક) આપને ભોગ આપીએ છ�એ, પણ ખર)ખર તો ભોગ આપણને ભોગવતા હોય પણ ખર)ખર તો ભોગ આપણને ભોગવતા હોય પણ ખર)ખર તો ભોગ આપણને ભોગવતા હોય પણ ખર)ખર તો ભોગ આપણને ભોગવતા હોય 

છેછેછેછે....               – ભb ૃ�હ@રભb ૃ�હ@રભb ૃ�હ@રભb ૃ�હ@ર 

મન એક સાTંુ દપ�ણ છે એના પર fળૂ નમન એક સાTંુ દપ�ણ છે એના પર fળૂ નમન એક સાTંુ દપ�ણ છે એના પર fળૂ નમન એક સાTંુ દપ�ણ છે એના પર fળૂ ન લાગે તેને માટ) આપણે સતત .ય નશીલ રહ)̀ ુ ંજ/ર� છેલાગે તેને માટ) આપણે સતત .ય નશીલ રહ)̀ ુ ંજ/ર� છેલાગે તેને માટ) આપણે સતત .ય નશીલ રહ)̀ ુ ંજ/ર� છેલાગે તેને માટ) આપણે સતત .ય નશીલ રહ)̀ ુ ંજ/ર� છે. . . . 

આપની પાસે Lરૂ�આપની પાસે Lરૂ�આપની પાસે Lરૂ�આપની પાસે Lરૂ� મા@હતી ન હોય  યા ંXધુી મનને શાંમા@હતી ન હોય  યા ંXધુી મનને શાંમા@હતી ન હોય  યા ંXધુી મનને શાંમા@હતી ન હોય  યા ંXધુી મનને શાતં રાખ`ુ ંઅને ઉતાવળે િનણ�ય નત રાખ`ુ ંઅને ઉતાવળે િનણ�ય નત રાખ`ુ ંઅને ઉતાવળે િનણ�ય નત રાખ`ુ ંઅને ઉતાવળે િનણ�ય ન 

લેવોલેવોલેવોલેવો....                         – વેદવેદવેદવેદ 

આભ ગમે તેટ}ુ ં��ુ ંહોયઆભ ગમે તેટ}ુ ં��ુ ંહોયઆભ ગમે તેટ}ુ ં��ુ ંહોયઆભ ગમે તેટ}ુ ં��ુ ંહોય, નદ� ગમે તેટલી પહોળ� હોયનદ� ગમે તેટલી પહોળ� હોયનદ� ગમે તેટલી પહોળ� હોયનદ� ગમે તેટલી પહોળ� હોય 

પવ�ત ગમે તેટલો િવરાટ હોયપવ�ત ગમે તેટલો િવરાટ હોયપવ�ત ગમે તેટલો િવરાટ હોયપવ�ત ગમે તેટલો િવરાટ હોય, પવન ગમે તેટલા Xસુવાટા મારતો હોયપવન ગમે તેટલા Xસુવાટા મારતો હોયપવન ગમે તેટલા Xસુવાટા મારતો હોયપવન ગમે તેટલા Xસુવાટા મારતો હોય 

પણ એક વાત wયાનમા ંરાખોપણ એક વાત wયાનમા ંરાખોપણ એક વાત wયાનમા ંરાખોપણ એક વાત wયાનમા ંરાખો, આપણે આ બધા સાથે _ુ ંલેવા દ)વાઆપણે આ બધા સાથે _ુ ંલેવા દ)વાઆપણે આ બધા સાથે _ુ ંલેવા દ)વાઆપણે આ બધા સાથે _ુ ંલેવા દ)વા?? 
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માણસની �દર � � શ56તમાણસની �દર � � શ56તમાણસની �દર � � શ56તમાણસની �દર � � શ56ત, 7ાન7ાન7ાન7ાન અને .ેમ/પે છે તે મા] અથ� અને કામ એ બે LTુુષાથ�થી ખીલતી નથીઅને .ેમ/પે છે તે મા] અથ� અને કામ એ બે LTુુષાથ�થી ખીલતી નથીઅને .ેમ/પે છે તે મા] અથ� અને કામ એ બે LTુુષાથ�થી ખીલતી નથીઅને .ેમ/પે છે તે મા] અથ� અને કામ એ બે LTુુષાથ�થી ખીલતી નથી, 

ધમ�થી ખીલે છેધમ�થી ખીલે છેધમ�થી ખીલે છેધમ�થી ખીલે છે. . . .           – િવmાિમ]િવmાિમ]િવmાિમ]િવmાિમ] 

[વણ અને મનનની ટ)વ પાડો[વણ અને મનનની ટ)વ પાડો[વણ અને મનનની ટ)વ પાડો[વણ અને મનનની ટ)વ પાડો. . . . આપણેઆપણેઆપણેઆપણે કોણ છ�એકોણ છ�એકોણ છ�એકોણ છ�એ? _ુ ંછ�એ_ુ ંછ�એ_ુ ંછ�એ_ુ ંછ�એ? qા ંછ�એqા ંછ�એqા ંછ�એqા ંછ�એ? આ િવm qા ંછેઆ િવm qા ંછેઆ િવm qા ંછેઆ િવm qા ંછે? િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો. . . . 

વાKતવમા ંતમેવાKતવમા ંતમેવાKતવમા ંતમેવાKતવમા ંતમે ઈmરથી �ુદા નથીઈmરથી �ુદા નથીઈmરથી �ુદા નથીઈmરથી �ુદા નથી....                       – સાંસાંસાંસાઈંબાબાઈબાબાઈબાબાઈબાબા 

સમાજમા ંસ�જન અને �ુ�ન સાથે જસમાજમા ંસ�જન અને �ુ�ન સાથે જસમાજમા ંસ�જન અને �ુ�ન સાથે જસમાજમા ંસ�જન અને �ુ�ન સાથે જ રહ)તા હોય છેરહ)તા હોય છેરહ)તા હોય છેરહ)તા હોય છે. . . . જો �ુ�ન પોતાનો Kવભાવ છોડ� શકતા ન હોય તો જો �ુ�ન પોતાનો Kવભાવ છોડ� શકતા ન હોય તો જો �ુ�ન પોતાનો Kવભાવ છોડ� શકતા ન હોય તો જો �ુ�ન પોતાનો Kવભાવ છોડ� શકતા ન હોય તો 

સ�જને પોતાનોસ�જને પોતાનોસ�જને પોતાનોસ�જને પોતાનો Kવભાવ શા માટ) છોડ� દ)વો જોઈએKવભાવ શા માટ) છોડ� દ)વો જોઈએKવભાવ શા માટ) છોડ� દ)વો જોઈએKવભાવ શા માટ) છોડ� દ)વો જોઈએ?              – શકંરાચાય�શકંરાચાય�શકંરાચાય�શકંરાચાય� 

િમ]તા એ એક ના�ુક જવાબદાર� છેિમ]તા એ એક ના�ુક જવાબદાર� છેિમ]તા એ એક ના�ુક જવાબદાર� છેિમ]તા એ એક ના�ુક જવાબદાર� છે....             – ર નXુદંરિવજય$ર નXુદંરિવજય$ર નXુદંરિવજય$ર નXુદંરિવજય$ 

આપણી સKં9ૃિતમા ંમા&ુ ંસૌથીઆપણી સKં9ૃિતમા ંમા&ુ ંસૌથીઆપણી સKં9ૃિતમા ંમા&ુ ંસૌથીઆપણી સKં9ૃિતમા ંમા&ુ ંસૌથી    ��ુ ંKથાન હોવાને કારણે જ આપણી સKં9ૃિત આટલી �ચાઈએ પહ�ચી ��ુ ંKથાન હોવાને કારણે જ આપણી સKં9ૃિત આટલી �ચાઈએ પહ�ચી ��ુ ંKથાન હોવાને કારણે જ આપણી સKં9ૃિત આટલી �ચાઈએ પહ�ચી ��ુ ંKથાન હોવાને કારણે જ આપણી સKં9ૃિત આટલી �ચાઈએ પહ�ચી 

છેછેછેછે....                 – પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી 

.ાથ�ના ઈmરને બદલતી નથી.ાથ�ના ઈmરને બદલતી નથી.ાથ�ના ઈmરને બદલતી નથી.ાથ�ના ઈmરને બદલતી નથી, પણ � .ાથu છે એ માણસને બદલે છેપણ � .ાથu છે એ માણસને બદલે છેપણ � .ાથu છે એ માણસને બદલે છેપણ � .ાથu છે એ માણસને બદલે છે. . . .                                                                                                              સોર)ન સોર)ન સોર)ન સોર)ન 

@કક�ગાડ�@કક�ગાડ�@કક�ગાડ�@કક�ગાડ� 

રોગનો િમ] વૈ�રોગનો િમ] વૈ�રોગનો િમ] વૈ�રોગનો િમ] વૈ�, રા=નો િમ]રા=નો િમ]રા=નો િમ]રા=નો િમ] મીઠા ંવચન બોમીઠા ંવચન બોમીઠા ંવચન બોમીઠા ંવચન બોલનારોલનારોલનારોલનારો, સસંારથી પી@ડત માનસનો િમ] સતં તેમજ લ�મી સસંારથી પી@ડત માનસનો િમ] સતં તેમજ લ�મી સસંારથી પી@ડત માનસનો િમ] સતં તેમજ લ�મી સસંારથી પી@ડત માનસનો િમ] સતં તેમજ લ�મી 

ખોઈખોઈખોઈખોઈ બેઠ)લાનો િમ] જોષી છેબેઠ)લાનો િમ] જોષી છેબેઠ)લાનો િમ] જોષી છેબેઠ)લાનો િમ] જોષી છે....               - કિવ િનકોલસકિવ િનકોલસકિવ િનકોલસકિવ િનકોલસ 

યૌવન ચાRoુ ં=ય છેયૌવન ચાRoુ ં=ય છેયૌવન ચાRoુ ં=ય છેયૌવન ચાRoુ ં=ય છે, .ેમ ઓસર�.ેમ ઓસર�.ેમ ઓસર�.ેમ ઓસર� =ય છે=ય છે=ય છે=ય છે, િમ]તા ખર� પડ) છે પરંb ુમાતાનો .ેમ સદાય વધતો =ય છે િમ]તા ખર� પડ) છે પરંb ુમાતાનો .ેમ સદાય વધતો =ય છે િમ]તા ખર� પડ) છે પરંb ુમાતાનો .ેમ સદાય વધતો =ય છે િમ]તા ખર� પડ) છે પરંb ુમાતાનો .ેમ સદાય વધતો =ય છે 

એ જગતમાંએ જગતમાંએ જગતમાંએ જગતમા ંશાmત હક�કત છેશાmત હક�કત છેશાmત હક�કત છેશાmત હક�કત છે....         – પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી 

����ધારામા ંરKતો બનાવવો JlુSકલ છેધારામા ંરKતો બનાવવો JlુSકલ છેધારામા ંરKતો બનાવવો JlુSકલ છેધારામા ંરKતો બનાવવો JlુSકલ છે.... 

તોફાનમા ંદ�વો .ગટાવવો JlુSકલ છેતોફાનમા ંદ�વો .ગટાવવો JlુSકલ છેતોફાનમા ંદ�વો .ગટાવવો JlુSકલ છેતોફાનમા ંદ�વો .ગટાવવો JlુSકલ છે 

કોઈની સાથે દોKતી કરવી JlુSકલ નથીકોઈની સાથે દોKતી કરવી JlુSકલ નથીકોઈની સાથે દોKતી કરવી JlુSકલ નથીકોઈની સાથે દોKતી કરવી JlુSકલ નથી 

પરંb ુદોKતીને ટકાવવી JlુSકલ છેપરંb ુદોKતીને ટકાવવી JlુSકલ છેપરંb ુદોKતીને ટકાવવી JlુSકલ છેપરંb ુદોKતીને ટકાવવી JlુSકલ છે.... 

કયા� વગર મળbુ ંનથીકયા� વગર મળbુ ંનથીકયા� વગર મળbુ ંનથીકયા� વગર મળbુ ંનથી, કર)}ુ ંફોગટકર)}ુ ંફોગટકર)}ુ ંફોગટકર)}ુ ંફોગટ જbુ ંનથીજb ુ ંનથીજb ુ ંનથીજb ુ ંનથી. . . . કરવાની શ56ત તારામા ંછેકરવાની શ56ત તારામા ંછેકરવાની શ56ત તારામા ંછેકરવાની શ56ત તારામા ંછે...., કામ કરતો =કામ કરતો =કામ કરતો =કામ કરતો =, હાક મારતો =હાક મારતો =હાક મારતો =હાક મારતો =, 

મદદમદદમદદમદદ તૈયાર છેતૈયાર છેતૈયાર છેતૈયાર છે....               - પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી 

]ણ વાત&ુ ંહમેંશા wયાન રાખો]ણ વાત&ુ ંહમેંશા wયાન રાખો]ણ વાત&ુ ંહમેંશા wયાન રાખો]ણ વાત&ુ ંહમેંશા wયાન રાખો.... 
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 [1] કામ વગર બેસી ન રહોકામ વગર બેસી ન રહોકામ વગર બેસી ન રહોકામ વગર બેસી ન રહો 

[2] ખોhંુ કામ ન કરોખોhંુ કામ ન કરોખોhંુ કામ ન કરોખોhંુ કામ ન કરો 

[3] ક)વળ પોતાના Kવાથ� માટ) કામ ન કરોક)વળ પોતાના Kવાથ� માટ) કામ ન કરોક)વળ પોતાના Kવાથ� માટ) કામ ન કરોક)વળ પોતાના Kવાથ� માટ) કામ ન કરો.... 

———————————————————————————–  

� લોકો બી=ની ભલાઈ કરવી પસદં કર) છે તેના ભલા માટ) જગતની સવ� વKbઓુ કામ કર)� લોકો બી=ની ભલાઈ કરવી પસદં કર) છે તેના ભલા માટ) જગતની સવ� વKbઓુ કામ કર)� લોકો બી=ની ભલાઈ કરવી પસદં કર) છે તેના ભલા માટ) જગતની સવ� વKbઓુ કામ કર)� લોકો બી=ની ભલાઈ કરવી પસદં કર) છે તેના ભલા માટ) જગતની સવ� વKbઓુ કામ કર)    છેછેછેછે 

 �યાિત નદ�ની �મ ઉ�ગમ Kથાન પર �બૂ જ સાકંડ� અને �બૂ જ �ૂરના Kથાન પર અિત િવશાળ હોય �યાિત નદ�ની �મ ઉ�ગમ Kથાન પર �બૂ જ સાકંડ� અને �બૂ જ �ૂરના Kથાન પર અિત િવશાળ હોય �યાિત નદ�ની �મ ઉ�ગમ Kથાન પર �બૂ જ સાકંડ� અને �બૂ જ �ૂરના Kથાન પર અિત િવશાળ હોય �યાિત નદ�ની �મ ઉ�ગમ Kથાન પર �બૂ જ સાકંડ� અને �બૂ જ �ૂરના Kથાન પર અિત િવશાળ હોય 

છેછેછેછે.... 

 �ુિનયાની ઉjમ િનશાળ એક `Pૃ માણસના પગ પાસે હોય છે�ુિનયાની ઉjમ િનશાળ એક `Pૃ માણસના પગ પાસે હોય છે�ુિનયાની ઉjમ િનશાળ એક `Pૃ માણસના પગ પાસે હોય છે�ુિનયાની ઉjમ િનશાળ એક `Pૃ માણસના પગ પાસે હોય છે.... 

 .ેમમા ંપડો એટલે �ખ અને વત�ન બનેં હમેંશા એની ચાડ� ખાય છે.ેમમા ંપડો એટલે �ખ અને વત�ન બનેં હમેંશા એની ચાડ� ખાય છે.ેમમા ંપડો એટલે �ખ અને વત�ન બનેં હમેંશા એની ચાડ� ખાય છે.ેમમા ંપડો એટલે �ખ અને વત�ન બનેં હમેંશા એની ચાડ� ખાય છે.... 

 તમે મારો @દવસ Xધુાર� દ�ધો તમે મારો @દવસ Xધુાર� દ�ધો તમે મારો @દવસ Xધુાર� દ�ધો તમે મારો @દવસ Xધુાર� દ�ધો – એ`ુ ંમને કહ)નાર હએ`ુ ંમને કહ)નાર હએ`ુ ંમને કહ)નાર હએ`ુ ંમને કહ)નાર હક�કતમા ંમારો @દવસ Xધુાર� દ) છેક�કતમા ંમારો @દવસ Xધુાર� દ) છેક�કતમા ંમારો @દવસ Xધુાર� દ) છેક�કતમા ંમારો @દવસ Xધુાર� દ) છે.... 

 આપણા ખોળામા ંબાળક �ઘી =ય તે �ુિનયાની સૌથી શાતં અને ઉમદા લાગણીઓની !ણોમાનંી થોડ�ક આપણા ખોળામા ંબાળક �ઘી =ય તે �ુિનયાની સૌથી શાતં અને ઉમદા લાગણીઓની !ણોમાનંી થોડ�ક આપણા ખોળામા ંબાળક �ઘી =ય તે �ુિનયાની સૌથી શાતં અને ઉમદા લાગણીઓની !ણોમાનંી થોડ�ક આપણા ખોળામા ંબાળક �ઘી =ય તે �ુિનયાની સૌથી શાતં અને ઉમદા લાગણીઓની !ણોમાનંી થોડ�ક 

!ણો હોય છે!ણો હોય છે!ણો હોય છે!ણો હોય છે.... 

 દયા� અને માયા� બન`ુ ંતે ખરાબ બનવા કરતા વધાર) સાTંુ છેદયા� અને માયા� બન`ુ ંતે ખરાબ બનવા કરતા વધાર) સાTંુ છેદયા� અને માયા� બન`ુ ંતે ખરાબ બનવા કરતા વધાર) સાTંુ છેદયા� અને માયા� બન`ુ ંતે ખરાબ બનવા કરતા વધાર) સાTંુ છે.... 

 બાળકની કોઈ પણ ભેટનો અKવીકાર ન કરવો જોઈએબાળકની કોઈ પણ ભેટનો અKવીકાર ન કરવો જોઈએબાળકની કોઈ પણ ભેટનો અKવીકાર ન કરવો જોઈએબાળકની કોઈ પણ ભેટનો અKવીકાર ન કરવો જોઈએ.... 

 કોઈને મદદ કરવાની શ56ત કોઈને મદદ કરવાની શ56ત કોઈને મદદ કરવાની શ56ત કોઈને મદદ કરવાની શ56ત મારામા ંન હોય  યાર) માર) તેના માટ) .ાથ�ના જ/ર કરવી જોઈએમારામા ંન હોય  યાર) માર) તેના માટ) .ાથ�ના જ/ર કરવી જોઈએમારામા ંન હોય  યાર) માર) તેના માટ) .ાથ�ના જ/ર કરવી જોઈએમારામા ંન હોય  યાર) માર) તેના માટ) .ાથ�ના જ/ર કરવી જોઈએ.... 

 આપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુંઆપ�ુ ંપદ ક) .િત;ઠા ગમે તેટલા ગભંીર રહ)વા&ુ ંિશખવાડ) પણ આપણી પાસે એવા બેચારપદ ક) .િત;ઠા ગમે તેટલા ગભંીર રહ)વા&ુ ંિશખવાડ) પણ આપણી પાસે એવા બેચારપદ ક) .િત;ઠા ગમે તેટલા ગભંીર રહ)વા&ુ ંિશખવાડ) પણ આપણી પાસે એવા બેચારપદ ક) .િત;ઠા ગમે તેટલા ગભંીર રહ)વા&ુ ંિશખવાડ) પણ આપણી પાસે એવા બેચાર િમ]ો તો િમ]ો તો િમ]ો તો િમ]ો તો 

હોવા જ જોઈએ ક) �મની સાથે ટોળાટIપા ંકર� શકાયહોવા જ જોઈએ ક) �મની સાથે ટોળાટIપા ંકર� શકાયહોવા જ જોઈએ ક) �મની સાથે ટોળાટIપા ંકર� શકાયહોવા જ જોઈએ ક) �મની સાથે ટોળાટIપા ંકર� શકાય, ઠ�ામSકર�ઠ�ામSકર�ઠ�ામSકર�ઠ�ામSકર� કર� શકાયકર� શકાયકર� શકાયકર� શકાય.... 

 દર)ક) દર)ક Qય56તને �જgદગીમા ંઘણી દર)ક) દર)ક Qય56તને �જgદગીમા ંઘણી દર)ક) દર)ક Qય56તને �જgદગીમા ંઘણી દર)ક) દર)ક Qય56તને �જgદગીમા ંઘણી વખત એક સહા&Uુિૂતભયા� સાથ અને લાગણીભયા� zદયની જ/ર વખત એક સહા&Uુિૂતભયા� સાથ અને લાગણીભયા� zદયની જ/ર વખત એક સહા&Uુિૂતભયા� સાથ અને લાગણીભયા� zદયની જ/ર વખત એક સહા&Uુિૂતભયા� સાથ અને લાગણીભયા� zદયની જ/ર 

પડતી હોય છેપડતી હોય છેપડતી હોય છેપડતી હોય છે, � તેને સમ$ શક)� તેને સમ$ શક)� તેને સમ$ શક)� તેને સમ$ શક).... 

 ક) �જgદગી એક ગરગડ� પર વ�ટાળેલા દોરા �વી છેક) �જgદગી એક ગરગડ� પર વ�ટાળેલા દોરા �વી છેક) �જgદગી એક ગરગડ� પર વ�ટાળેલા દોરા �વી છેક) �જgદગી એક ગરગડ� પર વ�ટાળેલા દોરા �વી છે. . . . છેડો �મ ન$ક આવે તેમ તેમ વધાર) ઝડપથી છેડો �મ ન$ક આવે તેમ તેમ વધાર) ઝડપથી છેડો �મ ન$ક આવે તેમ તેમ વધાર) ઝડપથી છેડો �મ ન$ક આવે તેમ તેમ વધાર) ઝડપથી 

ભાગવા લાગે ભાગવા લાગે ભાગવા લાગે ભાગવા લાગે !!!! 
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 આપણને બfુ ંજ નથી આIoુ ંએ ભગવાને આપણને આપેલ ઉjમ વરદાન છે આપણને બfુ ંજ નથી આIoુ ંએ ભગવાને આપણને આપેલ ઉjમ વરદાન છે આપણને બfુ ંજ નથી આIoુ ંએ ભગવાને આપણને આપેલ ઉjમ વરદાન છે આપણને બfુ ંજ નથી આIoુ ંએ ભગવાને આપણને આપેલ ઉjમ વરદાન છે !!!! 

 પૈસો નૈિતકતાપૈસો નૈિતકતાપૈસો નૈિતકતાપૈસો નૈિતકતા    નથી ખર�દ� શકતોનથી ખર�દ� શકતોનથી ખર�દ� શકતોનથી ખર�દ� શકતો.... 

————————————————— 

જોડ) ચાલ` ુએ જોડ) ચાલ` ુએ જોડ) ચાલ` ુએ જોડ) ચાલ` ુએ “ શTુઆતશTુઆતશTુઆતશTુઆત” છેછેછેછે, જોડ)જોડ)જોડ)જોડ) રહ)̀  ુએ રહ)̀  ુએ રહ)̀  ુએ રહ)̀  ુએ “ .ગતી .ગતી .ગતી .ગતી “ છેછેછેછે. . . . જોડ) $વ` ુએ જોડ) $વ` ુએ જોડ) $વ` ુએ જોડ) $વ` ુએ “ $દંગી$દંગી$દંગી$દંગી” છેછેછેછે, જોડ) મર` ુએ જોડ) મર` ુએ જોડ) મર` ુએ જોડ) મર` ુએ 

“ .ેમ.ેમ.ેમ.ેમ” છેછેછેછે.... પણ અલગ રહ�ને પણ જોડ) ર)હ` ુએજ પણ અલગ રહ�ને પણ જોડ) ર)હ` ુએજ પણ અલગ રહ�ને પણ જોડ) ર)હ` ુએજ પણ અલગ રહ�ને પણ જોડ) ર)હ` ુએજ “ દોKતીદોKતીદોKતીદોKતી 

—————————————————— 

કામ કર�ને કમા`ુ ંતેમા ંકોઈ શરમ નથીકામ કર�ને કમા`ુ ંતેમા ંકોઈ શરમ નથીકામ કર�ને કમા`ુ ંતેમા ંકોઈ શરમ નથીકામ કર�ને કમા`ુ ંતેમા ંકોઈ શરમ નથી, આળXનુી �મ બી=&ુંઆળXનુી �મ બી=&ુંઆળXનુી �મ બી=&ુંઆળXનુી �મ બી=&ુ ં

મો�ું મો�ું મો�ું મો�ું જોઇને બેકાર બેસી ર)હ`ુ ંએ જ સૌથી શરમજનક છેજોઇને બેકાર બેસી ર)હ`ુ ંએ જ સૌથી શરમજનક છેજોઇને બેકાર બેસી ર)હ`ુ ંએ જ સૌથી શરમજનક છેજોઇને બેકાર બેસી ર)હ`ુ ંએ જ સૌથી શરમજનક છે.... 

——————————————– 

 �ુિનયા મને _ુ ંઆપશે એમ િવચારનારા મેનેજર બને છે�ુિનયા મને _ુ ંઆપશે એમ િવચારનારા મેનેજર બને છે�ુિનયા મને _ુ ંઆપશે એમ િવચારનારા મેનેજર બને છે�ુિનયા મને _ુ ંઆપશે એમ િવચારનારા મેનેજર બને છે, 

�ુિનયા ને >ુ ં_ુ ંઆLુ ંએમ િવચારનારા લીડર બને છે�ુિનયા ને >ુ ં_ુ ંઆLુ ંએમ િવચારનારા લીડર બને છે�ુિનયા ને >ુ ં_ુ ંઆLુ ંએમ િવચારનારા લીડર બને છે�ુિનયા ને >ુ ં_ુ ંઆLુ ંએમ િવચારનારા લીડર બને છે..!!..!!..!!..!! 

* $વનમા ંqાર)ય આવતી કાલ મળતી નથી. કાયમ ‘આજ’ જ હોય છે. 

* મા એટલે <ીશ56ત અને i/ુ એટલે L/ુષશ56ત. i/ુ ખર)ખર ન તો નર, નાર� ક) નાdયતર છે પણ 

શાર�@રક Kતર પર કાય� કરવા માટ) એક નામની જ/ર પડ) છે. 

* �ુિનયામા ંઅનેક તમાશા હોય છે. જતી જવાની, આવbુ ંઘડપણ, બદલાતી ઋbનુા અKત થતા પડછાયા, 

� બદલાય છે તે �ુિનયા અને ન બદલાય તે .U.ુ 

* � ભીતર બેઠો છે તેને માનવ જોઈ શકતો નથી અને બહાર JિૂતEઓ બનાવીને એને Lજૂતો ર�ો છે. 

* ‘ એક @દવસ બગીચામા ંિ.યતમ સાથે ચાલતા-ંચાલતા ંમ� iલુાબ સામે જોoુ ંઅને િ.યતમે મને વઢ�ને 

ક�ુ,ં”cયાર) >ુ ંઅહ� તાર� સાથે � ંતો 

bુ ંiલુાબ સામે જોઈ કઈ ર�તે શક)?” આ શ�દો Tુમીના છે. તેનો િ.યતમ હઝરત શ સ અને iલુાબ એટલે 

આ જગત. િ.યત એટલે તમારા i/ુ અને iલુાબ એટલે સસંાર એમ િવચાર�ને આ કાQયને અ&ભુવો ‘તમે 

બગીચામા ંચાલી ર�ા છો…… 
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* આજના @દવસે $વતા હોવાના આ|ય�ને જોતા રહો. .9ૃિતને ધdયવાદ આપો અને તમારામા ંધબક� 

રહ)લા $વન માટ) અ5Kત વનો આભાર માનો. 

* પોતાની ખાતર પોતાની =તને .ેમ કરો અને પોતાના શર�ર અને મન પર અ યાચાર ન કરો. 

* 9ંુડsલની થવી એ કંઈ $વન બદલાઈ જવા �વી ઘટના નથી પણ સLંણૂ� =iિૃત તરફની યા]ા&ુ ં

નાનક�ુ ંપગિથoુ ંછે માટ) સમ$ િવચાર�ને i/ુની પસદં કરજો. 

* �મની પાસેથી Xખુ મળે છે તે જ �ુઃખ આપે છે. િમ]ો, Kવજનો સાથે Qયહવાર કરતી વખતે આ િવષે 

હમેંશા સ=ગ રહ)̀ ુ.ં 

* cયાર) તમાTંુ મન ઉdમાદમા ંહોય ક) iKુસામા ંહોય ક) મન �શુમા ંહોય ક) મન શાતં હોય  યાર) �ડા mાસ 

લો. 

* .ેમ&ુ ંસ�ન કરો — બી= તમને .ેમ કરશે તેની રાહ ન �ુઓ. તમે જ પહ)લ કરો અને .ેમ આપો. એ 

.ેમ હ=ર ગણો થઈ તમાર� પાસે પાછો ફરશે. 

મેઘધ&ષુમાથી મેઘધ&ષુમાથી મેઘધ&ષુમાથી મેઘધ&ષુમાથી ((((shivshiva.))))    

આ િવચારોનો મેળો એટલે આપણી મહાન Qય56તઓ 2ારા અપાયેલા Xિુવચારોઆ િવચારોનો મેળો એટલે આપણી મહાન Qય56તઓ 2ારા અપાયેલા Xિુવચારોઆ િવચારોનો મેળો એટલે આપણી મહાન Qય56તઓ 2ારા અપાયેલા Xિુવચારોઆ િવચારોનો મેળો એટલે આપણી મહાન Qય56તઓ 2ારા અપાયેલા Xિુવચારો  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

�નામા ંન�તા નથી આવતી તેઓ િવ�ાનો સ�ુપયોગ નથી કર� શકતા, ન�તાનો અથ� અહમભાવનો 

અ યતં !ય. 

– ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

�વી ર�તે ખેતર&ુ ંર!ણ કરવા માટ) વાડ ઊભી કરવામા ંઆવે છે તે જ .માણે િનજભાવ માટ) િનયમ /પી 

વાડ કર� લેવી જ/ર� છે. 

- .ણવાનદં$.ણવાનદં$.ણવાનદં$.ણવાનદં$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

તપ 2ારા આપણામા ંરહ)લી �ુબ�ળતા&ુ ંશ56તમા ંતથા અ7ાન&ુ ં7ાનમા ં/પાતંર થાય છે. 

– ડૉડૉડૉડૉ. . . . રાધા9ૃ;ણનરાધા9ૃ;ણનરાધા9ૃ;ણનરાધા9ૃ;ણન 
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આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

અનેક શા<ો =ણકારા, બી=ઓની શકંાઓ&ુ ંસમાધાન કરનારા બ>ુ?તુ પ@ંડતો પણ ઘણી વખત લોભને 

વશ થઈ સસંારમા ં�ુઃખ પામે છે. 

– મહાભારતમહાભારતમહાભારતમહાભારત  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

આવેશ અને Dોધને વશમા ંકર� લેવાથી શ56તમા ંવધારો થાય છે. આવેશને આ મબળના /પમા ંજ 

પ@રવિતEત કર� શકાય છે. 

– ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

લFન હોય  યા ંમયા�દા હોય, મયા�દા હોય  યા ંસદાચાર, િશ;ટતા તેમ જ નીિત હોય છે અને નીિત હોય  યા ં

ધમ�ની .ાHIત હોઈ શક). 

– J5ુ6ત.ભા$J5ુ6ત.ભા$J5ુ6ત.ભા$J5ુ6ત.ભા$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

KવKથ શર�ર, .ાણવાન આ મા, મનોબળથી ભરLરૂ Kવ/પ, 7ાની, NOુPમાન તથા સમજદાર Qય56ત 

બનવાનો સકંRપ કરશો તો $વનમા ંઆવનાર� JSુક)લીઓનો આપોઆપ રKતો નીકળશે. 

- જવાહરલાલ નહ)Tુજવાહરલાલ નહ)Tુજવાહરલાલ નહ)Tુજવાહરલાલ નહ)Tુ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

.Uએુ �નો Kવીકાર કયW છે તે અવદંનીય પણ વદંનીય થઈ =ય છે. આજનો Xિુવચાર:- ધમ�&ુ ંસવ�[ે;ઠ 

લ!ણ આચરણમા ંછે. 

..Kવામી .ણવાનદં$Kવામી .ણવાનદં$Kવામી .ણવાનદં$Kવામી .ણવાનદં$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

માણસ પોતે પોતાનો િમ] છે તેમજ શ^ ુછે, _ુ ંથ`ુ ંતેણે નa� કરવા&ુ ંછે 

[ી ગીતા$ [ી ગીતા$ [ી ગીતા$ [ી ગીતા$ 6 , 5-6 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

b;ૃણામા ં� આનદં છે, તે bHૃIતમા ંનથી. 

– cયોિતde દવેcયોિતde દવેcયોિતde દવેcયોિતde દવે 
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આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

સામા પ!ને dયાય કરવાથી આપણને dયાય વહ)લો મળે છે. 

—ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર---- 

ન હો જો ક_ુ ંતો, અભાવો નડ) છે, મળે જો બfુ ંતો, Kવભાવો નડ) છે. 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

અ@હgસા સ યની શોધનો આધાર છે. 

- ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

િન;ઠામા ં5Kથર થ`ુ ંએ મોટામા ંમોhંુ તપ છે. 

- મોરાર� બાLુમોરાર� બાLુમોરાર� બાLુમોરાર� બાL ુ

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

કોઈપણ મ&;ુયના હાKય પરથી ઘણીવાર તેના ંiણુ અવiણુ અને .9ૃિત પારખી શકાય છે. 

– દj9ૃ;ણાનદંદj9ૃ;ણાનદંદj9ૃ;ણાનદંદj9ૃ;ણાનદં 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

મૌનમા ંિનl;Dયતા નથી, Lણૂ�તા છે. મૌનમા ંિન`િૃત નથી, =iિૃત છે. 

-fમૂક)b ુfમૂક)b ુfમૂક)b ુfમૂક)b ુ

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

મન કાળની =ળમાથંી J6ુત થાય  યાર) જ ઈmરનો આિવભા�વ થાય 

- ટોRKટૉયટોRKટૉયટોRKટૉયટોRKટૉય 

આજનોઆજનોઆજનોઆજનો    XિુવચારXિુવચારXિુવચારXિુવચાર::::---- 

7ાન કરતા ંકRપના વધાર) અગ યની છે. 

-આRબટ� આnKટાઈનઆRબટ� આnKટાઈનઆRબટ� આnKટાઈનઆRબટ� આnKટાઈન 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

શીખવા �વી એક કળા છે અને તે છે ‘� નથી તે ન@હ જોવાની’ કળા. 

- માર�યા િમશેલમાર�યા િમશેલમાર�યા િમશેલમાર�યા િમશેલ 
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આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

હ)b ુવગર હ)ત કરનાર મા] હ@ર જ હોય છે. 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

પહ)લા ંકદાિપ થoુ ંનથી અને ફર�થી qાર) થવા&ુ ંનથી એવા ં_ભુ કાય� કરવાને માટ)ની પોતાની તક ન 

લાવે એવો કોઈ @દવસ qાર) ઊFયો નથી. 

- ડબRoુડબRoુડબRoુડબRo.ુ...એચએચએચએચ....બલrહબલrહબલrહબલrહ  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

‘સ ય’ અને ‘ઈmર’ જો sભt હોય તો >ુ ંમા] ‘સ ય’ને વળગી ર>ુ.ં 

– ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ 

: આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ---- 

�ણે પોતાના મનને $ oુ ંનથી તે પોતે પોતાના . યે શ^નુી �મ વતu છે. 

-ગીતા$ ગીતા$ ગીતા$ ગીતા$ [[[[6 અwયાયઅwયાયઅwયાયઅwયાય----    6 SલોકSલોકSલોકSલોક]]]] 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

bુ ંબધા ંજ કમWનો  યાગ કર�ને માર) શરણે આવ, કમWનો  યાગ કરવાથી પાપ થશે. તેની sચgતા છોડ. >ુ ં

તને બધા ંજ પાપોમાથંી J6ુત કર�શ. 

- [ીમદ ભગવતગીતા[ીમદ ભગવતગીતા[ીમદ ભગવતગીતા[ીમદ ભગવતગીતા  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

અવલોકન�ૃl;ટ ગ/ડ �વી બનાવો � િવmપદાથWના ંઉપરછRલા ંKવ/પોને,ભીતરના ંભડંારને બહાર લાવી 

શક) છે. એના ખરા Kવ/પને અના`jૃ કર� શક) છે. 

– ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

બધે જ iણુની L=ૂ થાય છે, સપંિjની ન@હ. Lનૂમના ચeં કરતા ંબીજનો !ીણ ચeં જ વદંનીય ગણાય છે. 

–ચાણચાણચાણચાણqqqq 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::----.... 

દર)ક મ&;ુયમા ંખામી હોય છે. જો કોઈ ખામી િવનાનો િમ] શોધવા =ય તો તે િમ] િવનાનો રહ). આપણે 

�મ ખામીથી ભર)લા છ�એ છતા ંઆપણી =તને ચાહ�એ છ�એ તેમ આપણા િમ]ોને પણ .ેમ કરવો 
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જોઈએ. 

- સાયરસસાયરસસાયરસસાયરસ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

.સાદ એટલે _ુ ં? 

. -એટલે .U ુ

સા -એટલે સા!ાત 

દ -એટલે દશ�ન 

માટ) � આરોગવાથી .Uનુા સા!ાત દશ�ન થાય તે સાચો .સાદ અને .સાદ આરોગતી વેળાએ zદયમા ં

.Uનુા Jખુારિવgદની ઝાખંી થાય તે મહા.સાદ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

oવુાનીનો બધો સમય ઘડતરનો, િવકાસનો અને સભાનતાનો છે. એમાનંો એક કલાક પણ એવો નથી � 

િનયિમત ધબકતો ન હોય, એમાનંી એક પળ પણ જો વીતી ગઈ તો િનિ|ત થયે}ુ ંકામ qાર) થઈ શકb ુ ં

નથી. — રlKકન 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

સયંમ અને પ@ર[મ માનવીના બે વૈ� છે. 

- /સો/સો/સો/સો  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

આપણે �ુદા �ુદા લોકોને મળ� તેમનો અ�યાસ કર�એ તે એક .કાર&ુ ંિશ!ણ છે �ને કારણે આપણી 

િનર�!ણ શ56ત વધે છે અને સમજણશ56ત Xધુાર� શક�એ છ�એ. 

—- Kવામી સ��ચદાનદંKવામી સ��ચદાનદંKવામી સ��ચદાનદંKવામી સ��ચદાનદં  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

ઓ ઈmર ! મને હાજરજવાબી $ભ આપવાને બદલે મને હાજરજવાબી હાથ આપો. 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

�ટલા @દવસ $વો તેટલા @દવસ �લ બની $વો કાટંા બનીને નહ�. 

- મહાદ)વી વમા�મહાદ)વી વમા�મહાદ)વી વમા�મહાદ)વી વમા� 
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આજનો Xિુવચાઆજનો Xિુવચાઆજનો Xિુવચાઆજનો Xિુવચારરરર::::---- 

તાપને તપમા ંબદલી શક) તે 7ાની. 

- ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$ગાધંી$  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

એક સપ&ુ ંપડ� ભાગેં અને હ=રો hકૂડામા ંવેરાઈ =ય તો એ hકૂડાઓને વીણી ફર�થી .ારંભ કરવાનો ડર 

કદ� રાખો નહ�., – /લેવી આબીડન/લેવી આબીડન/લેવી આબીડન/લેવી આબીડન  

આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ::::---- 

zદય પાસે એવા કારણો હોય છે ક) � NOુP સમજતી નથી. 

–બેબેબેબેસટંસટંસટંસટં  

આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ::::---- 

હકનો ભાવ છોડો. 

-Jિુન તTુણસાગર$Jિુન તTુણસાગર$Jિુન તTુણસાગર$Jિુન તTુણસાગર$ 

આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ::::---- 

ભગવાન કસોટ� કર)  યાર) @હgમત ટકાવી રાખે તે જ સાચો િવmાX ુભ6ત. 

– હર�ભાઈ કોઠાર�હર�ભાઈ કોઠાર�હર�ભાઈ કોઠાર�હર�ભાઈ કોઠાર�  

આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ::::---- 

તણખ} ુઊડ�ને �ખમા ંપડ) તો �ુગંર પણ ઢંકાઈ =ય. તણખ}ુ ંએક પછ� એક Xગુર�ની ચાચંમા ંચઢ) તો 

કળા મક માળો રચાઈ =ય. $વન તણખ}ુ ંબનીને ઊડ) તો એ �દુ પરમા મા બની =ય. 

આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ::::---- 

આપણે cયાર) સાભંળવા �ટલા 5Kથર- શાતં હોઈએ છ�એ  યાર) જ ભગવાન બોલે છે. 

- તથાગત NPુતથાગત NPુતથાગત NPુતથાગત NPુ  

આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર આજનો Xિુવચાર ::::---- 

કોઈ તરફ �ગળ� ચ�ધતા પહ)લા િવચારજો બાક�ની ]ણ �ગળ� તમાર� તરફ ચ�ધાય છે. 

- L ૂL ૂL ૂL.ૂ . . . પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

@હgમત એ નથી ક) cયાર) તમાર� પાસે આગળ જવા શ56ત હોય પણ એ છે ક) cયાર) તમાર� પાસે શ56ત ન 
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હોય ને આગળ વધો તે છે. 

- નેપોલીયન બોનાપાટનેપોલીયન બોનાપાટનેપોલીયન બોનાપાટનેપોલીયન બોનાપાટ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

કામનો યશ કોને મળશે એ જોય િવના કામ કર`ુ ંએ કામ પતાવવાની અને યશKવી થવાની સારામા ંસાર� 

ર�ત છે. 

બ�=િમન જોવટબ�=િમન જોવટબ�=િમન જોવટબ�=િમન જોવટ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

મને ભિવ;યમા ંરસ છે કારણ ક) માર� બાક�ની �જgદગી >ુ ં યા ં$વવાનો �.ં 

- ચાRસ� ક)ટર�ગચાRસ� ક)ટર�ગચાRસ� ક)ટર�ગચાRસ� ક)ટર�ગ  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

આપણે સમ$એ ક) આપને ભોગ આપીએ છ�એ, પણ ખર)ખર તો ભોગ આપણને ભોગવતા હોય છે. 

- ભb ૃ�હ@રભb ૃ�હ@રભb ૃ�હ@રભb ૃ�હ@ર 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

મન એક સાTંુ દપ�ણ છે એના પર fળૂ ન લાગે તેને માટ) આપણે સતત .ય નશીલ રહ)̀ ુ ંજ/ર� છે. 

આપની પાસે Lરૂ� મા@હતી ન હોય  યા ંXધુી મનને શાતં રાખ`ુ ંઅને ઉતાવળે િનણ�ય ન લેવો. 

– વેદવેદવેદવેદ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

આભ ગમે તેટ}ુ ં��ુ ંહોય, નદ� ગમે તેટલી પહોળ� હોય 

પવ�ત ગમે તેટલો િવરાટ હોય, પવન ગમે તેટલા Xસુવાટા મારતો હોય 

પણ એક વાત wયાનમા ંરાખો, આપણે આ બધા સાથે _ુ ંલેવા દ)વા?? 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

માણસની �દર � � શ56ત, 7ાન અને .ેમ/પે છે તે મા] અથ� અને કામ એ બે LTુુષાથ�થી ખીલતી નથી, 

ધમ�થી ખીલે છે. 

– િવmાિમ]િવmાિમ]િવmાિમ]િવmાિમ] 

આજનો આજનો આજનો આજનો XિુવચારXિુવચારXિુવચારXિુવચાર::::---- 

[વણ અને મનનની ટ)વ પાડો. આપણે કોણ છ�એ? _ુ ંછ�એ? qા ંછ�એ? આ િવm qા ંછે? િવચારો. 
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વાKતવમા ંતમે ઈmરથી �ુદા નથી. 

- સાઈંબાબાસાઈંબાબાસાઈંબાબાસાઈંબાબા  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

સમાજમા ંસ�જન અને �ુ�ન સાથે જ રહ)તા હોય છે. જો �ુ�ન પોતાનો Kવભાવ છોડ� શકતા ન હોય તો 

સ�જને પોતાનો Kવભાવ શા માટ) છોડ� દ)વો જોઈએ? 

- શકંરાચાય�શકંરાચાય�શકંરાચાય�શકંરાચાય� 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

િમ]તા એ એક ના�ુક જવાબદાર� છે. 

– ર નXુદંરિવજય$ર નXુદંરિવજય$ર નXુદંરિવજય$ર નXુદંરિવજય$ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

આપણી સKં9ૃિતમા ંમા&ુ ંસૌથી ��ુ ંKથાન હોવાને કારણે જ આપણી સKં9ૃિત આટલી �ચાઈએ પહ�ચી છે. 

- પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી  

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

.ાથ�ના ઈmરને બદલતી નથી, પણ � .ાથu છે એ માણસને બદલે છે. 

સોર)ન @કક�ગાડ�સોર)ન @કક�ગાડ�સોર)ન @કક�ગાડ�સોર)ન @કક�ગાડ� 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

રોગનો િમ] વૈ�, રા=નો િમ] મીઠા ંવચન બોલનારો, સસંારથી પી@ડત માનસનો િમ] સતં તેમજ લ�મી 

ખોઈ બેઠ)લાનો િમ] જોષી છે. 

- કિવ િનકોલસકિવ િનકોલસકિવ િનકોલસકિવ િનકોલસ 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

યૌવન ચાRoુ ં=ય છે, .ેમ ઓસર� =ય છે, િમ]તા ખર� પડ) છે પરંb ુમાતાનો .ેમ સદાય વધતો =ય છે 

એ જગતમા ંશાmત હક�કત છે. 

- પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

�ધારામા ંરKતો બનાવવો JlુSકલ છે. 

તોફાનમા ંદ�વો .ગટાવવો JlુSકલ છે 
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કોઈની સાથે દોKતી કરવી JlુSકલ નથી 

પરંb ુદોKતીને ટકાવવી JlુSકલ છે. 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

કયા� વગર મળbુ ંનથી, કર)}ુ ંફોગટ જb ુ ંનથી. કરવાની શ56ત તારામા ંછે., કામ કરતો =, હાક મારતો =, 

મદદ તૈયાર છે. 

- પા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ીપા�ુંરંગ શા<ી 

આજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચારઆજનો Xિુવચાર::::---- 

]ણ વાત&ુ ંહમેંશા wયાન રાખો. 

[1] કામ વગર બેસી ન રહો 

[2] ખોhંુ કામ ન કરો 

[3] ક)વળ પોતાના Kવાથ� માટ) કામ ન કરો. 

chhayamm.com 

$વનમા ંXખુ અને લોહ�ના ંસગપણ કરતા ંવેદના&ુ ંસગપણ વf ુટક) છે 

જો બી=એ તમને ઈ= કર� હોય તો એ Uલૂી જજો, પણ તમે જો કોઈને ઈ= કર� હોય તો એ કદ� Uલૂતા 

ન@હ 

િવચાર એ એક એ`ુ ંપખંી છે � શ�દ Kવ/પે િપgજરામા ંપાખં તો .સાર) છે પણ ઉડવા માટ) અશ6ત છે 

પગમા ંદોર� i ૂચંવાઈ હોય  યાર) 9દૂા9દૂ કરવાને બદલે શાિંતથી ઊભા રહ)̀ ુ ંજોઈએ $વનમા ંપણ 

સમKયાઓ ઊભી થાય  યાર) શાિંત, સમતા અને [Pાના આસન પર બેસતા ંઆવડ) તો જ જRદ� ઉક)લ મળે 

ઊડવા કરતાયં આપણે cયાર) £ક� જઈએ છ�એ  યાર) આપણે િવવેકની વf ુિનકટ હોઈએ છ�એ 

બહાર&ુ ંદ)ખાb ુ ંજગત મનનો િવલાસ મા] છે. એ એક ¤મ છે, કારણક) � બfુ ંજ દ)ખાય છે તે નાશ પામે 

છે 

�ુ:ખ અને JSુક)લી એ માનવીને િશ!ણ આપતા બે [ે;ઠ iણુ છે � માનવી સાહસ સાથે એને સહન કર) છે 

એ પોતાના $વનમા ંસફળતા મેળવે છે 
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અ&ભુવ 7ાનનો િપતા છે અને યાદશ56ત તેની માતા 

અહકંાર� કોઈની પાસે જવા માટ) તૈયાર નથી, અને Dોધી પાસે કોઈ આવવા માટ) તૈયાર નથી. અહકંાર અને 

Dોધ બનેંથી બચો 

આખી �જgદગી �કડા તમે માડંો અને છેRલે સરવાળો કોઈ બી�ુ ંજ કર� =ય એ&ુ ંનામ નસીબ! 

આદતને જો રોકવામા ંન આવે તો તે ઝડપથી ટ)વ બની =ય છે 

આપણને સ>ુને સામે @કનાર) પહ�ચવાની ઉતાવળ બ>ુ જ છે, પરંb ુહોડ�ને હલેસા બી= કોઈ માર� દ) તો 

આપણી ઇ�છા Jજુબ સામેની Qય56ત વતu એ Kવીકાર`ુ ંજરા અઘTંુ છે, ક)મ ક) એનેય તમાર� �મ જ ઇ�છા 

�`ુ ંહોય ને ! 

આપણી પાસે ક)ટ}ુ ંછે તેમા ંનહ�, પણ આપણે ક)ટ}ુ ંમાણી શક�એ છ�એ તેમા ંXખુ સમાયે}ુ ંછે 

આપ�ુ ંનસીબ અને આપણી આવતીકાલ આપણા ંકમW પર જ આધા@રત છે. 

�ઘ એવો અફાટ સાગર છે, �મા ંઆપણે આપણા ંબધા ં�ુ:ખ �બૂાડ� દઈ શક�એ છ�એ 

એવી શીખામણ ન આપો � Xુદંર હોય, પણ � લાભદાયક હોય એવી શીખામણ આપો 

કટાઈ જ`ુ ંતેના કરતા ંતો બહ)તર છે ઘસાઈ જ`ુ ં

કડવી િશખામણ @હતે�� જ આપે 

કાય� કર`ુ ંએટલે શર�રથી .Uનેુ .ાથ�ના કરવી 

ક)ટલાકં LKુતકો મા] ચાખવાના હોય છે. ક)ટલાકં �દર ઉતારવાના તથા ક)ટલાકં ચાવી અને પચાવી 

શકાય છે 

કોઈ એક �ચા આસન પર બેસવાથી કંઈ ગૌરવ વધbુ ંનથી, ગૌરવ iણુોને કારણે આવે છે, કાગડો 

રાજમહ)લના િશખર પર બેઠો હોય તો તેથી તે ગTુડ કહ)વાય નહ� 

ગમે  યાર) ગમે તેવી પ@ર5Kથિત પેદા થાય, મનને નબ�ં પડવા ન દો. cયા ંરહો, આનદંમા ંરહો 
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આ િવmમા ં.ેમ કરવા લાયક બે વKb ુછે – એક �ુ:ખ અને બીજો [મ. �ુ:ખ િવના zદય િનમ�ળ થb ુ ંનથી 

અને [મ િવના મ&;ુય વનો િવકાસ થતો નથી 

અ યતં અધમ પાપીને એક મહાન સતં થવામા ંઘણીવાર એકાદ !ણ&ુ ંજ �તર હોય છે 

બરફનો Uતૂકાળ પાણી હોય છે અને બરફ&ુ ંભિવ;ય પણ પાણી જ હોય છે 

Read Gujarati 

[‘ X.ુભાતમ’ LKુતકમાથંી સાભાર.] 

[1] કાયાને વ¥થી પણ મજNતૂ બનાવો પરંb ુzદયને તો L;ુપથી પણ કોમળ બનાવો. – રિવશકંર 

મહારાજ. 

[2] કાય� કરવાથી હમેંશ આનદં કદાચ ન પણ મળે, પરંb ુકાય� ન કરવાથી તો કદાિપ આનદં મળતો જ 

નથી. – @ડઝરાયેલી. 

[3] ભયથી QયાIત આ સસંારમા ંતે જ Qય56ત િનભ�ય રહ� શક) � બધા પર !મા અને દયાભાવ રાખે છે. – 

NPુ. 

[4] $વનમા ંશાતં રહો, સ ય પર ચાલો, દઢ રહો, મનમાથંી @હgમતLવૂ�ક ડરને માર� હટાવો. મન જ રા= 

છે. – Kવામી રામતીથ� 

[5] � પોતાના �તઃકરણને નથી જોતો તે �ધ છે. � સ યના માગ� પર નથી ચાલતો તે પાગંળો છે. – પી. 

એdથની. 

[6] �મ શર�ર માટ) સાTંુ KવાK¦ય જ/ર� છે તેમ આ મા માટ) સાTંુ �તઃકરણ જ/ર� છે. – એ@ડસન 

[7] §મર, સમય, અ&ભુવ અને વાચંન સાથે જો તમાTંુ 7ાન ન વધે તો તમે  યાનંા  યા ંજ છો, ઘાચંીના 

બેલ. – �6સન ¨ાઉન. 
 

[8] .ગિત િવના સKં9ૃિત નહ�, િવચારો િવના .ગિત નહ�, LKુતકો િવના િવચારો નહ�, LKુતક મારફતે જ 

માણસ બી=ના કોઈપણ અ&ભુવને પોતાનો કર� શક) છે, પોતાની પસદંગીના oગુમા ં$વી શક) છે. એક 

�જgદગીમા ંઅનેક અવતારો $વી શક) છે. – નોમ�ન કઝીdસ. 
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[9] કરોડોની સપંિj એકઠ� કયા� પછ� પણ, પરલોકમા ંઆપણે સાથે કોડ� પણ લઈ જઈ શકવાના નથી. તો 

સપંિjનો સદઉપયોગ અનેક આ માઓને Xખુ-શાિંત આપવામા ંશા માટ) ન કરવો ? – ર નXુદંર િવજય$. 

[10] �મ ઘરબાર િવનાનો .વાસી કોઈ િવરામના Kથળે થોડ�વાર આરામ કર� ચાલવા લાગે તેમ આપણે 

પણ આ ઘર, પ@રવાર, આo;ુય એક ના&ુ ંિવરામKથાન જ છે. – એસ. ભટાચાય� 

[11] �મ `!ૃને, ઋb ુઅને સમય .માણે જ ફળ બેસે છે તેમ આપણા ંકમW, જdમોજdમના સમય થાય  યાર) 

જ પાક) છે. – સતં bલુસીદાસ 

[12] ક)ટલીક �ુબ�ળતાઓ �જ$િવષાને કારણે જdમે છે તો ક)ટલીક ઉપરછRલા અ�યાસને કારણે. સાહસના 

અભાવથી જ ઘણી બધી .િતભાઓ િવmમાથંી ખોવાઈ =ય છે. – િસડની 5Kમથ 

[13] � ગવ�થી કહ)b ુ ંહોય ક) =તે કદ� Uલૂ જ નથી કર�, તો નa� સમજ`ુ ંક) એમણે =તે કદ� કોઈ કામ 

જ કoુ© નથી. – થોમસ હકસલી 

[14] [Pા અને શકંા બtે એક Kથાનમા ંરહ� શક) ન@હ. શકંાનો જdમ zદયની અ5Kથરતામાથંી થાય છે, cયાર) 

[Pાનો જdમ અટલ આ મિવmાસ અને .ેમમાથંી થાય છે. – � સ એલન 

[15] � િમ]ને િવનયથી, ભાઈઓને સdમાનથી, <ીને માનથી, સેવકોને દાનથી અને લોક વહ)વારમા ં

ચbરુાઈથી વતr શક) છે તે Qય56ત શાણો છે. – @હતોપદ)શ 

[16] આપણી �જgદગીમા ંજો જવાબદાર�ઓ અને જોખમો ન હોય તો �જgદગી કદ� પણ $વવા યોFય ન હોત 

! – ગાધંી$ 

[17] �મ `!ૃ પોતાની ઉપર પડતા તાપને પોતાની ભીતર ખ�ચીને દઢ, મજNતૂ અને સJPૃ બને છે તેમ 

�ુઃખો Kવીકાર�, સમ$ને સહન કરવાથી Qય56ત પણ તાકાતવર થાય છે. – ટાગોર 

[18] � લોકો પોતાના દોષને કારણે જ $વનમા ંસફળ થઈ શકતા નથી તે બી=ના દોષ જોવામા ંસમય 

બગાડ) છે. – હ)ઝsલટ 

[19] સમાજનો, ધમ�નો ક) સKં9ૃિતનો $ણWPાર કરવા કરતા ંzદયનો $ણWPાર કરશો તો બાક�&ુ ંબfુ ં

આપોઆપ થઈ જશે. – કાકા કાલેલકર 

[20] �જgદગીભર તમે .િત;ઠા માટ) ઝ£ યા હો છતા ંપણ સાચી અને કાયમી .િત;ઠા તો તમને J ૃo ુપછ� 

જ મળે છે. – જોસેફ અ@ડશન 
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[21] શર�ર એ આ માની િસતાર છે. હવે એ તમારા હાથમા ંછે ક) તેમાથંી ક)વા Xરૂ તમાર) કાઢવા છે. – 

ખsલલ �જ¨ાન. 

[22] વગર લેવે-દ)વે કંઈ Xચૂન કર`ુ ંક) Xધુારવા મડં� પડ`ુ ંએ પણ એક અહકંારની પેદાશ છે. – [ી મોટા. 

[23] થો�ુ-ંઘ�ુ ંગાડંપણ તો આપણા બધામા ંજ હોય છે પણ પોતાના ગાડંપણ&ુ ં� િવSલેષણ કર� શક) તેને 

@ફલોસોફર, ત વsચgતક કહ)વામા ંઆવે છે. – Kવેટ માડ�ન 

[24] મહાન બની મહાનતાના અહકંારમા ંએકાક� $વન $વવા કરતા ંમાનવ બની ન�તાLવૂ�ક માનવીના 

�ુઃખ �ૂર કરનાર� સેવામા ંજ મને માનવ$વનની સાથ�કતા જણાય છે. – ટોRKટોય 

[25] ઘર ક)વી ર�તે બાધં`ુ ંએ આપણે સૌ =ણીએ છ�એ પરંb ુએમા ંXખેુથી ક)મ રહ)̀ ુ ંએ ભાFયે જ કોઈ 

=ણે છે. – �. 9ૃ;ણJિૂતE 

 


