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હસતા માણસો ની સોબત એક અત્તર 
ની દુકાન જેવી છે. કશ ુના ખરીદો 

તો પણ સુુંગુંધ તો મળે જ  
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જીવન માું પાછળ જુઓ તો અનભુવ મળશે,  
જીવન માું આગળ જુઓ તો આશા મળશે, આજુ 
બાજુ જુઓ તો સત્ય મળશે અને પોતાની અંદર 

જુઓ તો આત્મવવશ્વાસ મળશે 
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સખુી થવાની ચાવી આ છે, પાપ થાય તેવુું કમાવુું 
નહી, માુંદા પડીએ તેવુું ખાવુું નહી, દેવુું થાય તેવુું 
ખચચવુું નહી, અને લડાઈ થાય તેવુું બોલવુું નહી 
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અનેક પ્રયાસો કરવા છતાું, પાુંચ વસ્તઓુ શોધી 
શકાયી નથી : સમજણથી મોટી સુંપવત્ત ! 

આપવત્તથી મોટી પાઠશાળા ! માનવતાથી મોટો 
ધમચ !,સમયથી મોટો મલમ !, અને પે્રમાળ અને 

સમજુ  માબાપથી મોટા ભગવાન !! 
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કોઈની તરફ આંગળી ચીંધતા પહલેા એ 
વાતનો ખ્યાલ રાખજો કે બાકીની ત્રણ 

આંગળી તમારી તરફ તકાયલી છે 
 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 



તમારા જીવનમાું વરસ ઉમેરવાની વાત 
મોટી નથી,પણ વરસોમાું જીવન ઉમેરવાની 

વાત મોટી છે - એલેક્સીલ કેરલ 
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જયારે તમારુું  હ્રદય ખાલી હોય ત્યારે 
તમારા ‘મન’ની કોઈ કીંમત નથી 
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એક વાત યાદ રાખજો, માણસ જયારે પોતાના 
સખુને ‘પરાધીન’બનાવી દે છે, ત્યારે તેને 

‘પીડાધીન’ બનતાું ભગવાન પણ અટકાવી શક્તો 
નથી 
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કોઈના માટે આપણે હમદદચ  બનીએ, વસરદદચ  
નહહ. આપણી ખશુનસીબી બીજાની 

કમનસીબી ન બનવી જોઈએ 
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માનવીનુું મલૂ્ય એ શુું મેળવે છે એના 
પરથી નહહિં, એ શુું આપે છે એના પરથી 

અંકાત ુું હોય છે 
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જ્યારથી “પરીક્ષાની જજિંદગી” પરૂી 
થઇ છે, ત્યારથી “જજિંદગીની 

પરીક્ષાઓ” શરુ થઇ છે 
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જે ગવચથી કહતે ુું હોય કે જાતે કદી ભલૂ જ 
નથી કરી, તો નક્કી સમજવુું કે એમને જાતે 

કદી કોઈ કામ જ કર્ુું  નથી ! 
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દુ:ખ નુું સુંકટ તમારી મલુાકાતે બીજી વાર 
તમારી પાસે ન આવે એમ ઇચ્છતા હો તો 

પહલેીવાર આવીને તે જે પાઠ શીખવી ગયાું 
હોય તે બરાબર શીખી લો 
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ઇશ્વર એટલે એવુું એક વત ુચળ,જેનુું કેન્દ્ર સવચત્ર 
હોય છે,પણ જેનો પરીઘ ક્ાુંય હોતો નથી.                                        

– સેંટ ઓગસ્ટાઇન 
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જ્યારે નખ વધે છે ત્યારે આપણે નખ કાપીએ 
છીએ, આંગળી નથી કાપતા. એ જ રીતે જયારે 
ગેરસમજ ઉભી થાય ત્યારે સબુંધો નહીં પરુંત ુ

તમારુું  ઘમુંડ કાપી નાખજો 
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દુખ અને મશુ્કેલી એ માનવી ને વશક્ષણ 
આપતા બે શે્રષ્ઠ ગણુ છે, જે માનવી 

સાહસ સાથે સહન કરે છે, એ જીવન માું 
સફળતા મેળવે છે 
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એક મુંહદરમાું લખેલુું સ ુુંદર વાક્ઃ 'તમે 
બીજાુંઓ માટે ક્ારેક કુંઈક માગીને તો 
જુઓ, તમને પોતાને માટે કુંઈ માગવાની 

જરૂર જ નહીં પડે.' 
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મોતથી ન ડરવુું એ વીરતા ખરી, 
પરુંત ુમોત કરતાુંય જીવવુું વધ ુકપરુું  
બની જાય ત્યારે ખમુારીથી જીવી જવુું 

એ ખરી વીરતા ગણાય 
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જીવનમાું સખુ અને લોહીનાું સગપણ કરતાું 
વેદનાનુું સગપણ વધ ુટકે છે 
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વવચાર એ એક એવુું પુંખી છે જે શબ્દ 
સ્વરૂપે વપિંજરામાું પાુંખ તો પ્રસારે છે 

પણ ઉડવા માટે અશક્ત છે 
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કોઈનો સાથ એવુું માનીને છોડી ન દેતા કે એની પાસે 
હવે કુંઈ રહ્ુું નથી તમને દેવા માટે, 

પરુંત ુએવુું માનીને સાથ વનભાવજો કે એની પાસે 
ગમુાવવા જેવુું હવે કુંઈ બાકી રહ્ુું નથી તમારા વસવાય  
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કામ હોય ત્યારે જ કોઈને યાદ કરીને ‘કેમ છો?’ 
એમ પછૂો તો એ સ્વાથચ ગણાય… કામ ન હોય 
છતાું અવારનવાર રૂબરૂ કે ફોન દ્વારા ‘કેમ છો?’ 

પછૂો તો એને સુંબુંધ કહવેાય..!! 
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ટીકા પાળેલા કબતૂર જેવી છે.પાળેલા કબતૂર પોતાના 
માલલકના ઘેર જ પાછા ફરે છે - ડેલ કારનેગી                                                    
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સખુ ભાગ્યે જ ગેરહાજર હોય છે. માત્ર 
આપણે તેની હાજરીની નોંધ લેતા હોતા નથી 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 



શરૂઆત કરવી એજ આગળ 
વધવાનુું રહસ્ય છે  
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વાતચીતની સાચી કળા માત્ર એ નથી કે સાચી 
વાત સચોટ સમય પર કરી શકીએ. સાચી કળા 
એ પણ છે કે કહુું કહુું કહવેાનુું મન કરાવતી પણ 

નહીં બોલવાની વાતને ખોટા સમયે ધરાર 
બોલવી નહીં 
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હકસ્મતને ત્રીજી પેઢી હોતી નથી 
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પરાજય ક્ષલણક છે. તેને સનાતન 
બનાવે છે હતાશા. 
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જ્યાું સધુી દેખાય ત્યાું સધુી જાઓ, ત્યાું જતાું 
જ આગળ વધવાનો માગચ અવશ્ય દેખાશે 
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સમાધાન એટલે લાડવાનાું પાુંચ બટકા એવી 
રીતે વહેંચવા કે દરેક જણને એમ લાગે કે 
પોતાને જ સહથુી મોટો ભાગ મળ્યો છે 
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