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 લગગન પ્રત્મેક ફાકનાં હ્રદમભાં શળક્ષકની છફી ઝીરતી શમ છે કે લી .
.ઉવાલલી તે શળક્ષકે નક્કી કયલાનું છે
 બાાના પ્રબુત્લ લગય શળક્ષણ ાંગું યશે છે કઇણ ભાધ્મભ શમ ., બાાની
વભૃશિ અશનલામગ અને આલશ્મક છે .
 કુ લા શમ ત શલાડાભાં આલે એ ફયાફય છે ણ વાચું એ છે કે કુ લાભાં શમ એલું
શલાડાભાં આલે !
 વાચું ફરલાની ણ એક યીત શમ છે તે એલી યીતે ફર .ાાલું જોઈએ કે તે
અશપ્રમ ન ફને.
–ભયાયજીબાઈ દેવાઈ
 ભન ંચયગ
ં ી છે એક જ યગ
ં ના યગ
ં ામેરા કઈ .ક્ષણે ક્ષણે તેના યગ
ં ફદરામ છે .
.શલયરા જ શમ છે –કફીય
 જગતભાં ભાણવ શવલામ જેભ ફીજુ ં કઈ ભટું નથી, તેભ ભાણવના ચારયત્ર્મ
શવલામ ફીજુ ં કાંઈ ણ ભટું નથી.
–ડફલ્મુ એભઈલાટગ વ .
 ફધે જ ગુણની ૂજા થામ છે , વંશિની નરશ ૂનભના ચંદ્ર કયતાં ફીજન ક્ષીણ .
.ચંદ્ર જ લંદનીમ ગણામ છે
–ચાણક્મ
 યાજમ ળું છે ? એ એક પ્રકાયનું શળક્ષણ છે કાંઈ ણ લધાયે વાયી લસ્તુ ., વાયી
શસ્થશત તયપ જલાનું તે શે રું ગશથમું છે .
–લેન્ડે ર રપશરપ્વ
 શંભેળા શવતા યશે લાથી અને ખુળનુભા યશે લાથી, પ્રાથગના કયતાં ણ લધાયે જરદી
ઈશ્વયની નજીક શંચામ છે .
–સ્લાભી શલલેકાનંદ
 ફીજા કઈ ણ વદગુણ કયતાં ફીજાની લાત ળાંશતથી વાંબલાન વદગુણ
ઘણા થડા ભાણવભાં નજયે ડે છે .
–ડે ર કાનેગી
 વુંદય વત્મને થડા ળબ્દભાં કશ ણ કુ રૂ વત્મ ભાટે કઈ ળબ્દ ન લાય.
–ખરીર શજબ્રાન
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 કા એટરે પ્રત્મેક ચીજને, એટરે કે શલચાયને, લાણીને, લતગનને તેના
મથામગ્મ સ્થાને ભૂકલી.–જેકૃ ષ્ણભૂશતગ .
 જેની ાવે ધૈમગ છે અને જે ભશે નતથી ગબયાત નથી; વપતા તેની દાવી છે .–
દમાનંદ વયસ્લતી
 આમુ, કભગ, વંશિ, શલદ્યા અને ભયણ આ ાંચ – જીલ ગબગભાં યશે ત્માયે જ
શનશિત થઈ જામ છે .–ચાણક્મ
 જો ભાનલીને વુંદય ઘય ફાંધતા આલડે ત તેલા ઘયભાં વુંદય યીતે જીલતાં કે ભ ન
આલડે ?–ફફાબાઈ ટે ર
 પ્રબુ છે અને વલગત્ર છે આ તથ્મ આણે ફરીએ ત છીએ ., ણ આણું
આચયણ એલું છે કે જાણે પ્રબુ ક્માંમ છે જ નરશ.–યલીન્દ્રનાથ ટાગય
 જો તભે ભગજને ળાંત યાખી ળકતા શળ ત તભે જગને જીતી ળકળ.–ગુરુ નાનક
 ભાણવ ચંદ્ર રગી શંચ્મ ણ ૃથ્લી યના ભનુષ્મના હૃદમ વુધી શંચલાનું .
.શજી ફાકી છે –ઉભાળંકય જોળી
 કઈન સ્નેશ ક્માયેમ ઓછ શત નથી, આણી અેક્ષાઓ જ લધાયે શમ છે .–
શયીન્દ્ર દલે
 જે શભત્ર નથી, તે ળત્રુ ફનત નથી ણ જે શભત્ર છે તે જ એક રદલવ ળત્રુ ફને
છે .–ડંગયે ભશાયાજ
 ધનવભૃશિ ભાણવને ફદરી નથી નાખતી, ણ ભાણવનું અવર સ્લરૂ પ્રગટ
કયી દે છે .–થભવ ેઈન
 બૂરને આલતી યકલા ફધાં ફાયણાં ફંધ કયી દેળ ત છી વત્મ ક્માં થઈને
આલળે ?–યલીન્દ્રનાથ ટાગય
 શું બશલષ્મન શલચાય કયત નથી, કાયણ શું શલચાય કરું એ શે રાં ત એ આલી
જામ છે .–આરફટગ આઈન્સ્ટાઈન
 જ્ઞાન એ દય યલેરી વમ જેલું છે દય યલેરી વમ ખલાતી નથી તેભ જ્ઞાન .
.શલાથી વંવાયભાં બૂરા ડાતું નથી–શ્રીભદ્ યાજચંદ્ર
 આ દુશનમાભાં ઘણી વશે રાઈથી છે તયી ળકામ તેલી વ્મશક્ત જો કઈ શમ ત તે
આણી જાત છે .
–રાઈટૉન
 ભારુ જીલન એજ ભાય વંદેળ છે .
 .ફાકને ઉદેળ નશી ઉદાશયણ જોઇએ.
 .શળક્ષક કઇણ દેળ ભાટે કયડયજ્જુ વભાન છે .
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 .શલશ્વભાં ફીજો કઇ એલ વ્મલવામ નથી જે વભાજભાં શળક્ષક કયતાં લધાયે
ભશત્લ શમ.
 .કે લણી એ વયકાયનું એક ખાતુ નથી ણ વયકાય એ કે લણીની એક ળાખા
છે .
 .નશલનીકયણ દ્વાયા જ જ્ઞાનને વભૃશધ્ધભાં રટાલી ળકામ છે .
 .શળક્ષકનું અગત્મનું શભળન છે ફા અને મુલાશચિને પ્રજ્લશરત કયલાનું.
 .શળક્ષકનું જીલન ત અનેક રદકને પ્રગટાલલાનું છે .
 .શળક્ષક તે ળીખત ન યશે ત એ કદી ળીખલી ન ળકે .
 .કે લણી ત લાવનાઓની યીપાઇનયી છે .
 .શળક્ષણ ચશલવ કરાકની ઉાવના છે , રગની છે .
 .ફાકને ળાફાળી, પ્રળંવા અને પ્રત્વાશનની જરૂય છે .
 .ફાક એક જ્મત છે જેને ેટાલલાની છે .
 .વાચી કે લણી ત ફાકની અંદય યશે રુ શીય પ્રગટાલલાભાં યશે રી છે .
 .શું કદી ળીખલત નથી, શું ત એલા વંજોગ ેદા કરુ છું જેભાં શલદ્યાથી ળીખે છે .
 .શળક્ષણ એટરે જાણલું ળીખલું અને આચયલું.
 .તભે ન ફર તભાયા કાભને ફરલા દ.
 .જ્ઞાન એ ળાસ્ત્ર અને ળસ્ત્ર છે .
 .ધ્માન ઇશ્વયન વાક્ષાતકાય કયલાની આંખ છે .
 .પ્રાથગના ઇશ્વય ાવે શંચલાની ાંખ છે .
 .ફગીચ ૃથ્લીની વંસ્કૃ શત છે .
 .ફાકને લસ્તુઓ નરશ લશાર જોઇએ છે .
 .દયેક ફાક એક કરાકાય છે .
 .શલચાય કયતાં જ્ઞાન વારુ.
 .ફધુ જ રયલતગનળીર છે , કળું ણ શસ્થય યશે તું નથી,
 .શલચાય શલના ળીખલું તે ભશે નત ફયફાદ કમાગ જેલું છે શલલેક શલના શલચાયલું તે
બમજનક છે .
 .તભાયી લાણી એ તભાયા શલચાયને ડઘ છે .
 .તભારુ લતગન એ તભાયા શલચાયનું રયણાભ છે .
 .જીલનની રયશસ્થશતન વાભન કયલાની મગ્મતાનું નાભ શળક્ષણ છે .
 .ભનથી ભનન કયલું અને શાથથી કભગ કયલું એ ભનુષ્મની ફે શલળે પ્રલૃશિઓ,
 .જીલનને છડીને ફીજુ ં કઇ ધન જ નથી.
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.ઉિભ ુસ્તક એ આણા ઉિભ શભત્ર છે .
.શલચાય અને લાણી થકી ભનુષ્મ ઓખામ છે .
.બણતય એ શજંદગીનું વાચું ઘડતય છે .
.વુંદયતા ાભતા શે રાં વુંદય ફનલું ડે છે .
.ફાકને ઘડલાનું કાભ ભશાન અને શલત્ર છે .
.આવથી કટાઇ જલા કયતાં ભશે નતથી ઘવાઇ જલું લધુ વારુ છે .
.એકાંતભાં જાત વાથે લાત કયલી એટરે પ્રાથગના.
.આજની ભશે નત આલતી કારનું યીણાભ.
.દયેક ઉભદા કામગ ળરૂઆતભાં અળક્મ જ રાગતાં શમ છે .
.વંસ્કાય શલનાનું અક્ષયજ્ઞાન, તે વુલાવ શલનાના પૂર જેલું છે .
.નમ્રતા લગયન ભાણવ ાણી લગયની નદી જેલ છે .
.વભમની શે રાં અને તકદીયભાં શમ તેથી લધુ કે ઓછું કઇને ભતું નથી.
.વપતા ભેલલા શચંતા નરશ શચંતન કય.
.આળા એક ળભણાં જેલી છે , જે બાગ્મ જ પે છે .
.શલદ્યા ભાનલીના વંસ્કાય શવંચન ભાટે ચાલીરૂ છે .
.દુજગનની વફતથી વદાચાય નાળ ાભે છે .
.નળીફના બયવે ફેવી યશે લું તે કામયતાની શનળાની છે .
.વાયા શલચાય ભાનલીને વજ્જન ફનાલે છે .
.એકની ભૂખાગઇ ફીજાનું નવીફ ફને છે .
.કયેર મજ્ઞ, ડે ર લયવાદ અને ભેલેરી શલદ્યા કદી શનષ્પ જતાં નથી.
.અવત્મ શલજમી નીલડે ત ણ તે શલજમ અલ્જીલી શમ છે .
.ા કદી ભાનલીને ચેનથી વુલા દેતુ નથી.
.ત્માગથી ભનની ળાંતી પ્રાપ્ત થામ છે .
.જીલન વંઘગનું ફીજુ ં નાભ છે .
.જગતના અંધાયા પે એ વૂમ,ગ ઉયના અંધાયા પે એ ધભગ.
.જેની ાવે પક્ત ૈવા જ છે , તે ભનુષ્મ કયતાં લધાયે ગયીફ છે .
.જે ભાણવ જયા ણ વભમ ગુભાલત નથી તેને વભમના અબાલની પરયમાદ
કયલાન વભમ જ નથી.
 .લાંચન જેટરું ફીજુ કઇ વસ્તું ભનયજ
ં ન નથી અને એના જેટર કઇ કામભી
આનંદ નથી.
 .જગતભાં વોથી ભટ અશધકાય વેલા અને ત્માગથી પ્રાપ્ત થામ છે .
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.યભાત્ભાની પ્રાથગના આત્ભાની અનંત ળશક્તઓને જગાડનાય દૈલી ફ છે .
.ભાણવ જ્માયે વંૂણગ ભાનલતા અનાલે ત્માયે જ તે દેલ વંજ્ઞાને મગ્મ થામ છે .
.જ્માયે તભાયે કંઇ કશે લાનું ન શમ ત્માયે શસ્ભત ત કય જ.
.એકલાય અંતયાત્ભાને લેચ્મા છી તેને ગભે તે રકંભતે ખયીદી ળકાળે નશી.
.વપતાના ામાભાં શંભેળાં વંઘળગ જ શમ છે .
.ફદર રેલા કયતાં ક્ષભા શંભેળા વાયી છે .
.ક્રધને જીતલા ભાટે ભોન જેટરું વશામક ફીજુ ં કઇ નથી.
.વશનળીરતા વદ્ગણ
ુ ન આધાય સ્તંબ છે .
.શલદ્યા વભાન ળયીયને ળબાલનાય ફીજી કઇ લસ્તુ નથી.
.જ્માં ફુશધ્ધ ળાવન કયે છે , ત્માં ળાંશતભાં લૃશધ્ધ થામ છે .
.શવશધ્ધની વીડી ચડલા ભાટે વાશવ એ પ્રથભ ગશથમું છે .
.ઇાગ આંધી શમ છે , તે વત્મને બાગ્મે જ જોઇ ળકતી શમ છે .
.શનયાળ થલું એટરે નાશસ્તક થલું.
.ચારયત્ર્મન ામ વત્કભગ છે અને વત્કભગન ામ વત્મ છે .
.વંજોગ તભારું વજગન કયે તેને ફદરે તભે વંજોગનું વજગન કય.
.ફાકને ઉદેળ નશી ઉદેશયણ જોઇએ.
.કઇકની ભશે યફાની ભાગલી એટરે આણી સ્લતંત્રતા લેચલી.
.જેને શાયલાન ડય છે તેની શાય શનશિત છે .
.ભને ભી શનષ્પતા અનેક તેથી થમ વપ કં ક શું શજંદગીભાં.
.દયેક ભાનલીએ તાની જાતને જ લપાદાય યશે લું જોઇએ.
.એક આંગણું આ, આખું આબ નરશ ભાગું.
.અંતયની એયણ ય કની ડે શથડી ચેતનરૂ.
.ભાયી આવ જ ભને પુયવદ રેલા દેતી નથી.
.સ્લતંત્રતા યાષ્ટ્રન પ્રાણ છે , ગુરાભી તેની ળયભ છે .
.પ્રેભ ાીઓને ણ વુધાયી ળકે છે .
.આજના શલચાય આલતી કારે ફર.
.તભાયી લતગણુક તભાયા વંસ્કાયનુ પ્રશતક છે .
.વદ્ગણ
ુ શલના વુંદયતા અશબળા છે .
.વજા કયલાન અશધકાય તેને છે જે પ્રેભ કયે છે .
.શાજયીભાં જે તભાયાથી ડયે એ ગેયશાજયીભાં શધક્કાયે છે .
.કઇણ કામગન આયબ
ં જ એનું વોથી ભશત્લનું અંગ છે .
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.આવું ભાણવ શંભેળા દેલાદાય અને ફીજાને બાયરૂ શમ છે .
.વાચું સ્લગગ ભાતાનાં ચયણભાં છે .
.ભાતા ફાકની શળક્ષા, રદક્ષા અને વંસ્કાયન ગુરૂ છે .
.ફાક પ્રબુના મગંફય છે .
.ફાક યાષ્ટ્રનું વુકાન છે .
.શળક્ષણથી ણ લધાયે ભશત્લ ચારયત્ર્મનું છે .
.ખયાફ અક્ષય એ અધુયી કે લણીની શનળાની છે .
.કઇણ કામગન આયબ
ં જ એનું વોથી ભશત્લનું અંગ છે ..આવું ભાણવ
શંભેળા દેલાદાય અને ફીજાને બાયરૂ શમ છે .
.વાચું સ્લગગ ભાતાનાં ચયણભાં છે .
.ભાતા ફાકની શળક્ષા, રદક્ષા અને વંસ્કાયન ગુરૂ છે .
.ફાક વાથે વપતાૂલગક કાભ ાડલાનું યશસ્મ એના લડીર ન ફનલાભાં
યશે રું છે .
જો સ્લગગભાં જલાની ઇચ્છા શમ ત શે રા ફાક જેલા ફન.
.ચંદ્ર અને ચંદન કયતાં વજ્જનની વંગશત શલળે શળત શમ છે .
.સમય કિમતી છે , ણ સત્ય તો એથી વધુ કિમતી છે .
.જે િંઇ શીખવવાની હિંમત િરે છે , તેણે ક્યારે ય શીખતાં અટિવું ન જોઇએ.
: ોભીને ગુરૂ િે કમત્ર સારા િોતા નથી.
દાન આતી લખતે શાથભાં ળું શતું એ નરશ, ણ રદરભાં ળું શતું એ જોલાનું છે .
–પાધય લારેવ
આ જગતભાં યકાય શવલામ કઈ ધભગ નથી અને ફીજાને દુ ખ આલા વભાન:
.કઈ ા નથી
–વંત તુરવીદાવ
ફે ધભો લચ્ચે કદી ણ ઝઘડ થત નથી, જે ઝઘડ થામ છે તે ફે અધભો લચ્ચે
થામ છે .
–શલનફાજી
લગય રેલેદેલે કઈને કાંઈ વૂચન કયલું કે કઈને વુધાયલા ભંડી ડલું એ
અશંકાયની ેદાળ છે .
–શ્રી ભટા
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 જીબ એ ફુશિના ખજાનાની ચાલી છે ચાલી રગાડી ખજાન ઉઘાડ નરશ ત્માં .
રગી કે ભ ખફય ડે કે અંદય ળું છે ?
–ળેખ વાદી
 શભત્ર ાવેથી ઉધાય ૈવા રેતા શે રાં એ શલચાય કે તભને ફંનેભાંથી કની
જરૂરયમાત લધાયે છે ?
–ગનેજ
 આત્ભશલશ્વાવ જ અદ્દબુત, અદશ્મ અને અનુભ ળશક્ત છે જેને આધાયે જ તભે
તભાયા ધ્મેમ તયપ આગ લધ છતે જ તભાય આત્ભા છે ., તે જ તભાય
થદળગક છે .
–સ્લેટ ભાડગ ન
 જીલન ળાંશત ભાટે છે , જ્ઞાન ભાટે છે , પ્રકાળ ભાટે છે , વેલા અને વભગણ ભાટે છે .
–ધૂભકે તુ
 કાંટાી ડાને પૂર જેભ વુંદય ફનાલી ળકે છે તેભ એક વંસ્કાયી સ્ત્રી એક ગયીફ
ભાણવના ઘયને વુંદય અને સ્લગગ જેલું ફનાલી ળકે છે .
–ગલ્ડ શસ્ભથ
 ઘયનાં વભ્મન સ્નેશ ડૉકટયની દલા કયતાંમ લધુ રાબદામી શમ છે .
–પ્રેભચંદ
 દયેક નલજાત શળળુ ૃથ્લી ય એલ વંદેળ રઈને આલે છે કે બગલાને શજી
ભાણવને શલળે આળા ખઈ નથી.
–યલીન્દ્રનાથ
 શચંતા શચતાથી ણ લધાયે ખયાફ છે કાયણ કે શચતા ત શનજીલ લસ્તુને ફાે છે .
.ણ શચંતા ત વજીલ ળયીયને ફાે છે
–યશીભ
 ખય શલદ્યાભ્માવ એ જ છે કે જેના લડે આણે આત્ભાને, તાની જાતને,
ઈશ્વયને અને વત્મને ઓખીએ.
–ગાંધીજી
 જે ભનુષ્મ ઘયને તીથગ ન ગણે તે ગભે તેલા તીથગભાં જામ તમ હૃદમથી ઠયે નરશ.
–કાંશતરાર કારાણી
 ભોનના પરૂે પ્રાથગના અને પ્રાથગનાનું ફ્ શ્રિા શ્રિાનું પ પ્રેભ અને પ્રેભનું .
પ વેલા.
–ભધય ટે યેવા
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 ભાણવની આંખ જીબ કયતાં અનેક લાય લધુ કશી આે છે ; અને વાચું કશી દે છે .
.એના વંદેળ લાંચતા ળીખીએ
–પાધય લારેવ
 ભનુષ્મ ત કે લ લચન જ દઈ ળકે છે તે લચનને વપ કયલું જેના શાથભાં છે .
.તેના ય જ બયવ યાખલ વાય છે
–યલીન્દ્રનાથ ટાગય
 તારું જો કળું મે ના શમ ત છડીને આલતું, તારું જો ફધુંમે શમ ત છડી ફતાલ
તું !
–યાજેળ વ્માવ ‘શભસ્કીન’
 જીલન એક આયવી જેલું છે તેના તયપ ભરકળ ત ભશક રાગળે ., તેની વાભે
ઘૂયકળ ત તે ફેડ રાગળે.
–એડશલંગ પશર
 કઈની ટીકા કયીએ ત્માયે આણી ઓછી અક્કર કે અજ્ઞાનતાનું ભા ન નીકી
આલે તેની ખાવ તકે દાયી યાખલી જોઈએ.
–ભયાયજી દેવાઈ
 રશંભત એટરે ળું ? એન અથગ એ કે રયણાભની યલા કમાગ શલના તભે કામગશવશિ
ભાટે ભથ્મા યશ.
–ચારટે ન શે સ્ટન
 ભાનલીની ભશિા એભાં નથી કે તે ળું છે , ફરકે તેભાં છે કે તે ળું ફની ળકે તેભ છે .
–ડૉયાઘાકૃ ષ્ણન .
 શલશ્વાવ એલી ળશક્ત છે જે ભાનલીને જીશલત યાખે છે શલશ્વાવન અબાલ જ .
.જીલનનું અલવાન છે
–શલશરમભ જેમ્વ
દુ જે ભાનલી .ખ અને ભુશ્કે રી એ ભાનલીને શળક્ષણ આતા ફે શ્રેષ્ઠ ગુણ છે :
.વાશવ વાથે એને વશન કયે છે એ તાના જીલનભાં વપતા ભેલે છે
–રકભાન્મ રટક
 દયેક ફીજ એ ખેડૂતને ભન ધાન્મબંડાય છે , તેભ દયેક  એ જ્ઞાનીને ભન
જ્ઞાનબંડાય છે .જે  આે તે કઈ ન આે .
–ધૂભકે તુ
 આણે જેભને વશુથી લધુ ચાશીએ છીએ તેભનાભાં જ આણને લધુ દુ ખ:
.આલાની ળશક્ત યશે રી શમ છે
–જોન ફ્રેમય
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 જેલી યીતે સ્લચ્છ દગણભાં ભુખ ચખ્ખું દેખામ છે એલી જ યીતે ળુિ ભનભાં જ્ઞાન
પ્રગટ થામ છે .
–ળંકયાચામગ
 જીલન ટૂ ં કું છે અને જંજા રાંફી છે જંજા ટૂ ં કી શળે ત વુખરૂે શજંદગી રાંફી .
.રાગળે
–શ્રીભદ્ યાજચંદ્ર
 ઉિભ લસ્તુની ઉત્શિ ઉચ્ચ સ્થાનભાંથી જ થામ છે ચંચ ને ચભકતી .
લીજીની ઉત્શત ણ ધયતીના તશમેથી થડી થામ છે ?
–કશલ કાશરદાવ
 .ભનુષ્મના ળયીય ભન અને આત્ભાભાં યશે રા ઉિભ અંળનુ પ્રગટીકયણ એટરે
કે લણી.
 .
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