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સજજન આંખ ન હોવા છતા ંવવવેકથી જોઈ શકે છે,  
જ્યારે દુર્જન છતી આંખે પણ અંધાપો ભોગવી શકે છે 



જયારે માણસ ગરીબ હોય ત્યારે તેને કોઈ ઓળખતુ ંનથી,  
જયારે તે પૈસાદાર થાય છે ત્યારે તે કોઈને ઓળખતો નથી   

 



જજિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવુ ંકે સારા કમોનુ ંફળ મળ્ુ ંછે,  
જજિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવુ ંકે સારા કમો કરવાનો સમય આવ્યો છે 



માનવજાવત પ્રાણીઓના ંટોળાની જેમ પોતે શુ ંકરે છે,  
શા માટે કરે છે તે સમજ્યા કે જાણ્યા વસવાય  

ચારે બાજુ દોડાદોડ કરી રહી છે,  
ફકત પરસ્પર અથડાઈ અને ટીચાઈ જ રહી છે  
લોકો આ ક્રિયાને ‘કમા’ કહ ેછે, ‘જીવન’ કહ ેછે.  

એ ખાલી ચળવળ જ છે, નથી કમા કે નથી સાચુ ંજીવન 



જલદી મળે એવી ચીજો વધારે ક્રદવસ સધુી ટકતી નથી અને  
જે ચીજ વધારે ક્રદવસ સધુી ટકે છે એ જલદી મળતી નથી 



માણસે જીવનમા ંબે વાર સટ્ટો કરવો ન જોઈએ,  
એક પૈસા હોય ત્યારે અને બીજુ ંપૈસા ન હોય ત્યારે 

 



આં મતલબી દુનીયામા ંજો લોકો તમને જરૂર પડે 

 ત્યારે જ યાદ કરતા ંહોય તો વનરાશ નહીં થતા,  
પરંત ુગવા અનભુવજો કારણ કે મીણબત્તીની જેમ  

તમે પણ ત્યારે જ યાદ આવો છો જ્યારે ઘોર અંધારંુ હોય છે! 

 



જીવનનુ ંલક્ષ સખુ નથી. સામાન્ય જીવનનુ ંલક્ષ્ય છે  

પોતાનુ ંકતાવ્ય કરી છૂટવુ.ં  
આધ્યાજત્મક જીવનનુ ંલક્ષ્ય છે ભગવાનની પ્રાપ્તત.  

ધ્યેય વવનાનુ ંજીવન હંમેશા દુ:ખી જીવન હોય છે.  

તમારંુ ધ્યેય ઉચ્ચ અને વવશાળ રાખો,  
ઉદાર અને આસક્તત વવનાનુ ંરાખો.  

એમ કરશો તો તમારંુ જીવન તમારે પોતાને માટે  

તેમજ અન્ય સવાને માટે એક ક્રકિંમતી વસ્ત ુબની રહશેે.  

ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવો  
એ જ આપણા જીવનની એક માત્ર ભખૂ બની રહો 



ગરીબી એ એક એવી વસ્ત ુછે જેને સ્વીકારીને  

મહનેત કરો તો અમીરીનો સ્વાદ જરૂર ચખાડે છે  
 



આપણે પ્રાથાના કરીએ કે સફળતાને આપણે  
જીરવી શકીએ એ પહલેા ંએ આવી પહોંચે નહીં.  

સફળતા જીરવવી સહલેી નથી. 
 



જીવનમા ંવવશ્વાસ, વચન, સબધં અને હૃદય કદી નહીં તોડશો.  
કારણ કે તે માણસને જજિંદગીભર દદા  આપે છે  

 



ઘરમા ંકોઈ ઘરડંુ સભ્ય હોય તો તેને  

“ભાર” ને બદલે “ભાગ્ય” માનજો,  
ઘરડંુ વકૃ્ષ ભલે ફળ નહીં આપે  

પણ છાયડો તો જરૂર આપે છે  



આદશો આકાશના તારા જેવા હોય છે,  

હાથ વડે ભલે પકડી નહીં શકાય,  

પરંત ુએના આધારે ચાલતી જીવન નૈયા  
ક્રકનારે જરંુર પહુંચી જાય છે! 

 



ધમા એક જ ઠેકાણે પહોંચવાના જુદા જુદા માગા છે 



કોઈ એક ઊંચા આસન પર બેસવાથી કંઈ ગૌરવ વધતુ ંનથી,  
ગૌરવ ગણુોને કારણે આવે છે,  

કાગડો રાજમહલેના વશખર પર બેઠો હોય  

તો તેથી તે ગરુડ કહવેાય નહીં 



પવૂા કાળમા ંસ્ટેશને વળાવવા જતાયં આંખ ભીની બની જતી,  
આજે સ્મશાને બાળવા જતાયં આંખમા ંઆંસ ુઆવતા ંનથી 



ભગવાન પાસે જેટલુ ંમાગંો તે  

ભોગવવાનો સમય પણ માગંજો  
કારણ કે ભગવાન જેટલુ ંઆપે છે  

તેટલો ભોગવવાનો સમય નથી આપતો  
 



સખુી પ્રત્યે વમત્રતા, દુ:ખી પ્રત્યે કરુણા,  
પણુ્યશાળી પ્રત્યે મદુૃતા અને પાપી પ્રત્યે ઉપેક્ષા  

રાખવાથી ચચત્ત પ્રસન્ન થાય છે.  

મન જો સતંષુ્ટ બની જાય તો  
જગતમા ંકોઈ પૈસાદાર નથી  
અને કોઈ દક્રરદ્ર નથી માટે  

મનને જ સમજાવવાની જરૂર છે 



શત્રતુાને કારણે ઉત્પન્ન થતી આગ એક પક્ષને  

સપંણુા નષ્ટ કયાા વવના શાતં થતી નથી  
 



મહત્વના બનવુ ંતે સારંુ છે,  
પણ સારા બનવુ ંતે વધ ુમહત્વનુ ંછે 

 



બીજાને છેતરવા માટે પહલેા ં 
પોતાની જાતને છેતરવી પડે 

 



ગસુ્સો એ એક એવો ખચાાળ વવલાસ છે કે  

અમકુ આવકવાળાઓને જ તેનો શોખ પોષાય  



જ્ઞાનનો અભાવ એ અજ્ઞાન નહીં,  
પણ જ્ઞાનની વવકવૃત તે અજ્ઞાન છે 

 



વનદોષ બનવા માટે દોષની વકીલાત છોડી દઈને  
કબલૂાત કરતા ંથવુ ંજોઈએ 



જીવનમા ંક્ષલુ્લક બાબત પર સતંાપ કરવો નહીં,  
અને જીવનમા ંબધી બાબતો ક્ષલુ્લક છે,  
આ બે વાત મનની શાવંત માટે જરૂરી છે 



વતામાન સમયની વવશેષ વવચચત્રતા એ છે કે  
માનવી ભૌવતક શે્રષ્ઠતા માટે પણૂા સજાગ છે,  

જ્યારે આંતક્રરક ગણુ સમદૃ્ધિ માટે સાવ બેદરકાર છે 
 



જો આપણા ંદરેકના ંદુ:ખો અને દુભાાગ્યના ં 
પોટલા ંબાધંીને તેનો ઢગલો કરવામા ંઆવે  

અને પછી તેમાથંી સહનેુ દુ:ખ  

સરખે ભાગે વહેંચી લેવાના હોય,  
તો મોટા ભાગના લોકો પોતાનુ ંઅસલ  

પોટલુ ંઉઘાડીને ચાલતા થવાના - સોિેક્રટસ 
 



ઉકળતા પાણીમા ંજેમ આપણુ ંપ્રવતચબિંબ નથી દેખાત ુ ં 
તેવી જ રીતે િોધમા ંઆપણી ભલાઈ શામા ંછે તે નથી દેખાત ુ ં 

 



વનષ્ઠાપવૂાક કામ કરો નામ તમારી પાછળ દોડત ુ ંઆવશે  
 



નડતર વગરના રસ્તાઓ જોઈએ તેટલા મળશે,  

પરંત ુઆવા મશુ્કેલી વગરના માગા  
કોઈ મજંજલ સધુી જતા નથી 

 


