
દેશોદ્ધારક  મહાન  ક્ાાંતિકારક  સમાજ સુધારક  દયાનાંદ 

સરસ્વિી ની વાણી 

(જન્મ જયાંતિ તનતમિે ) 

 

  

• ઈશ્વર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ,ચ્નરાકાર ,સવવ  શચ્િમાન ,ન્યાયકારી ,અજમા , 

ચ્નચ્વવકાર,અનાચ્દ ,અનપુમ, સવાવધાર ,સવેશ્વર,સવવ  વ્યાપી, અજર.  અમર ,અભય 

,ચ્નત્ય, પચ્વત્ર અન ેસૃચ્િ કર્ાવ છે .ર્નેી ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે . 

•  

વેદોમા ં વર્વવેલો સાર પામનારો એ જાર્ી શકે છે કે ચ્જંદગીનુ ંમૂળ ચ્ ંદુ શુ ંછે? 

• મનુષ્યર્ા અને આત્મચ્વવેક શુ ંછે ર્ ેસાચ્ ર્ કરવા શરીર મારફર્ે આપર્ને એક ર્ક 

મળે છે .આ શરીર ર્ો નશ્વર છે. 



• ક્રોધનું ભોજન ચ્વવેક છે ,આખર ેર્નેાથી  િવુ ંજોઈએ ,કારર્કે ચ્વવેક  નિ થવાથી 

 ધુ ંજ નાશ થઇ જાય છે. 

• કામ  કરર્ા ંપહેલા ં ચ્વિારવંુ  ુચ્િમર્ા ,કામ કરર્ાં ચ્વિારવંુ સર્કવર્ા અન ેકામ 

કરીને પછી ચ્વિારવંુ ર્ ેમૂખવર્ા  છે. 

• જઓે એ ગવવ કયો ,ર્ઓેનું પર્ન અવશ્ય થયું છે. 

• જઓે ન ેપરમાત્મા અને જીવાત્માનું યથાથવ  જ્ઞાન  હોય (જ ે )આળસ છોડી સદા 

ઉદ્યમી (હોય ) સખુ દુુઃખ વગેર ેસહન (કરી )ધમવનું ચ્નત્ય પાલન  કરવાવાળો  હોય 

,જને ેકોઈપર્ પદાથવ ધમવથી છોડાવી અધમવ ર્રફ ખેંિી ન શકે ર્ ેપંચ્ડર્ કહેવાય . 

• મનુષ્યની ચ્વદ્યા ર્ેનુ ં અસ્ત્ર ,ધરામટેનો રથ,સત્ય ર્નેો  સારથી 

,ભચ્િ  રથના  ઘોડાઓ (હોય) છે. 

• માનવીએ પોર્ાની પળે પળ આત્મચ્િંર્ન માં લગાવવી જોઈએ ,કારર્ કે આપરે્ 

દરકે ક્ષર્ જ ેપરમેશ્વર દ્વારા મળેલી છે ર્ ેગુમાવી  રહ્યા  છીએ. 

• જયાર ેમનુષ્ય ક્રોધ ઉપર ચ્વજય મેળવી લ ેછે ,ક્રોધ ઉપર ચ્વજય મેળવી લ ે,કામ ન ે

વશ કરી લ ે,યશની ઈચછા ત્યાગી દે ,માયાજાળ થી ચ્વરિ થઇ જાય   ત્યાર ેર્ેનામા ં

ચ્દવ્ય ચ્વભૂચ્ર્ઓ જાગ ેછે ,જનેે કંુડચ્લની શચ્િ કહે છે . 

•  

સંસારની માયા માંથી મુકર્ થર્ી  વખર્ ેએ મોટા અવરોધો છે -યશ અન ેકીચ્ર્વ . 

દુુઃખ ના મૂળ  ે કારર્ ર્ૃષ્ર્ા અને લાલસા 

• જ ેમનુષ્યનુ ં મન શાંર્ છે ,ચ્િત્ત પ્રસન્ન છે ,હૃદય  હચ્ષવર્ છે ર્ો નક્કી સારા કમોનું ફળ 

છે. 

• સંસ્કાર માનવી ના  આિરર્નો પાયો છે . ર્ ેજટેલાં ગાઢ એટલો જ માનવી પોર્ાના 

કર્વવ્ય,  ધમવ ,સત્ય અન ેન્યાય ઉપર અડીખમ 

• કામ માનવીના ચ્વવેક ન ેભરમાવી ર્ને ેપર્નના માગ ેલઇ જાય છે . 

• ક્ષમા કરવી ર્ ે ધાના હાથની વાર્ નથી ,કારર્ કે ર્ ે  માનવીન ે હુ મોટો   નાવી 

દે છે. 

• ર્ ેસવવ વ્યાપક ઈશ્વરન ેયોગ દ્વારા જાર્ી લેવાથી હૃદયની અચ્વદ્યારૂપી ગાંઠો કપાઈ 

જાય  છે, સવવ પ્રકારના સંશય દૂર થાય છે અને ભચ્વષ્યમા  થનારા પાપ કમવ નિ થઇ 

જાય છે . 

• ઈશ્વરને જાર્ી લેવાથી મનુષ્ય ભચ્વષ્ય મા ંપાપ કરર્ો નથી. 

• કોઈપર્ વસ્ર્ ુ ચ્કંમર્ી વધુ ત્યાંસુધી ચ્કંમર્ી છે   ,જ્ાં  સુધી ર્નેું મૂલ્યખુદ  ને માટે 

ચ્કંમર્ી (મૂલ્યવાન )હોય 



•  દલામાં જઓે ધન્યવાદ આપવા અસમથવ હો ર્ેવાઓની મદદ  કરવી ર્ ેસવોચિ 

સેવા છે.  

• જ ેવ્યચ્િ  ીજાઓ પાસેથી ઓછંુ ગ્રહર્ કર ેછે અને  ધાથી વધાર ેયોગદાન આપ ે

ર્ ેપચ્રપક્વ છે , કારર્ કે જીવનમાં આત્મચ્વકાસ  ચ્નચ્હર્ ( સ્વકીય ) છે 

• અધમવનો અંર્  મારા જીવનનો ઉદે્દશ છે. 

• ઈશ્વર પૂર્વ રૂપથી પચ્વત્ર છે ,ર્ ેદુચ્નયાનો રિનાકાર ,રક્ષક અન ેસંહારક છે . 

• જ ે હંમેશા સત્ય  ોલ ે છે  ,ધમાવનુસાર કર ે છે અન ે ીજાઓન ેઉત્તમ અન ેપ્રસન્ન 

 નાવવાનો પ્રયત્ન કર ેછે ર્ ે સારો  (શે્રષ્ઠ )અને  ુચ્િમાન છે. 

• અંધ શ્રિા પર  પૂર્વ  ભરોસો રાખવો ર્નેા કરર્ાં વર્વમાન જીવન કાયવ વધુ મહત્વનુ ં

છે. 

• અજ્ઞાની હોવુ ંર્ ેગલર્ (ખોટંુ )નથી ,અજ્ઞાની   ની રહેવુ ં ખોટંુ  છે. 

• જીભ ેર્ ે વ્યિ કરવંુ જોઈએ જ ેહૃદય મા ં હોય . 

• ઉપકાર  ુરાઈનો અંર્ લાવ ે છે ,સદાિાર ની પ્રથાનો આરંભ કર ે છે 

,લોકકલ્યાર્  ર્થા સભ્યર્ામા ંયોગદાન આપ ેછે . 

• ભગવાનન ેકોઈ રૂપ છે ,ન રંગ - ર્ ેઅચ્વનાશી અન ેઅપાર છે, દુચ્નયામા ં જ ેપર્ 

દૃશ્યમાન  છે ર્ ેર્ેની મહાનર્ાનુ ંવર્વન કર ેછે . 

• દુચ્નયાન ેર્મ ેસવવશે્રષ્ઠ આપો ,ર્ો સવવશે્રષ્ઠ  આપની પાસ ેપાછંુ આવશ ે. 

• ધન એક એવી વસ્ર્ુ છે  જ ેઈમાનદારીથી કમાઈ શકાય છે ,ર્નેાથી ઊંધંુ (ચ્વપરીર્ 

) ર્ ેઅધમવનો ખજાનો છે . 

•  ધાની ઉન્નચ્ર્મા ંપોર્ાની ઉન્નચ્ર્ સમજવી જોઈએ . 

• પ્રશંસા એ હચ્થયાર છે જનેાથી  શત્રુ  પર્ ચ્મત્ર  નાવી  શકાય છે . 

• નુકશાનથી છૂટવા  (ચ્નવેડો લાવવા )  સૌથી જરૂરી િીજ  છે ,ર્ેનાથી મળેલી શીખ 

ન ેભૂલો નહી ં, એ જ ર્મને ચ્વજરે્ા  નાવ ેછે . 

• લોકો કહે છે કે હંુ જ ેકહંુ છંુ ર્ ે(ર્ઓે )સમજ ેછે અન ેહંુ સરળ છંુ ;પર્ હંુ સરળ નથી 

,સ્પિ છંુ. 

• માર્સન ેઆપેલુ ંસૌથી મોટંુ સગંીર્ વાદ્ય અવાજ છે. 

• આત્મા પોર્ાના સ્વરૂપ મા ંર્ો એક છે ,પરંર્ ુ ર્નેા અચ્સ્ર્ત્વ અનેક છે .  

• પ્રભ ુ ર્ેં સારી લીલા કરી,આપર્ી ઈચછા પૂર્વ હો -- (અંચ્ર્મ શબ્દો  ....) 


