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માનવીની ઉંચાઇ તેના ગણુોનેલીધે હોય છે, ઉંચી 
જગ્યાએ બેસવાથી માનવી ઉંચો થઇ જતો નથી 
 



બીજાઓએ શ ું કરવ ું જોઈએ તે કહવે  ું સહલે ું છે, 
આપણે શ ું કરવ ું જોઈએ તે કરવ ું મ શ્કેલ છે 



વિશ્વશાુંવત માટે સરઘસો કાઢિાન ું, 
ભાષણો કરિાન ું સહલે  ું છે, ઘરનાું સભ્યો 
સાથે સ મેળથી રહિેાન ું અઘરું છે  



સ રાનો નશો કલાકો સ ધી ન કશાન કરે છે પરુંત   
સુંપવિનો નશો જજિંદગી સ ધી ન કશાન કરે છે 
 



ઉપકાર કરિો એ વમત્રન ું લક્ષણ છે, 
અપકાર કરિો એ શત્ર ન ું લક્ષણ 
 



કાયા છે માટી સમી, ઘડીયે તેમ ઘડાય, 
કુંચન એ ત્યારે બને જેમ કસોટી થાય 
 



ભાગ અને ભાઈની પસુંદગીમાું ભાઈને 
પસુંદ કરજો, ભાગ તો દ શ્મન પાસેય 
મળશે, પણ ભાઈ તો ભાગ્યથી જ મળે 



પાણી પણ ડબૂાડતા પહલેા બે િખત 
બચિાની તક આપે છે, કોઈને ખ લાસો 
કરિા માટેની એકાદ તક તો આપો. 
 



આળસથી કટાઇ જિા કરતાું મહનેતથી 
ઘસાઇ જવ  િધારે સાર ું  છે 
 



અન્નનો અપચો એન ું નામ ઝાડા, 
શબ્દનો અપચો એન ું નામ ઝઘડા 
 



સદાચાર સ ખનો સાગર છે, 
દ રાચાર દ ુઃખનો દાિાનલ છે 



સદાચાર દૈિીજીિન છે, 
દ રાચાર પશ જીિન છે 



સદાચાર સ ખન ું મુંગલપ્રભાત છે, 
દ રાચાર દ ુઃખની અંધારી રાત છે 



િાણીમાું સચ્ચાઇ અને િતતનમાું 
અચ્છાઇ, એ જ છે સાચી માણસાઇ 



બે અક્ષરના વિશ્ર્િમાું આપણને રખડાિનાર છે બે 
અક્ષરનો શબ્દ 'કમત', અને એ જ વિશ્ર્િમાું કમતથી 
બચાિનાર છે બે અક્ષરનો શબ્દ 'ધમત' 
 



લોહીની નદી િહડેાિિી 
સહલેી છે, પરુંત  , આંસ ના એક 
ટીંપાને સ કિવ ું ઘણ ું મ શ્કેલ છે  



િાત સાિ ટ કીટચ છે, લાગણીઓ લાુંબી લચ છે, 
સ ખ અને દ ુઃખ બે છેડા, જજિંદગી િચ્ચો િચ છે. 
 



સત્યનો એનાથી મોટો દાખલો શ ું હોઈ 
શકે છે કે જૂઠ બોલિા માટે પણ સત્ય 
જેવ ું િાતાિરણ ઊભ ું કરવ ું પડે છે 



સત્ય સમજિા સમજણ જોઇએ, 
પણ સ્િીકારિા સત્િ જોઇએ 



જેણે કયારેય પણ ભલૂ નથી કરી તેણે 
ક્યારેય પણ કુંઇ કરિાનો પ્રયાસ નથી ક્યો 



નાની પણ કાુંકરી, તળાિમાું િત  તળ પેદા કરે છે, 
નાની પણ આિેશભરી િાણી, અંતરમાું િત  તળ પેદા કરે છે 



જેમ વકૃ્ષોનો િૈભિ એ મળૂળયાની 
તુંદ રસ્તીને આભારી છે તેમ જીિનમાું 
ગ ણોનો િૈભિ એ સુંસ્કારોને આભારી છે 



તમારી આંખ સારી હશે તો 
દ વનયા તમને ગમશે અને 
તમારી જીભ સારી હશે તો 
દ વનયાને તમે ગમશો 



સ ખી થિાનો શોટતકટ, ગમત ું મેળિવ ું 
એ નહીં, પણ, જે મળ્ ું એને ગમાડવ  
 



સ ખ આિે તો હરખાઈ ન જતાું અને 
દ ુઃખ આિે તો મ ુંઝાઈ ન જતાું 
કારણ કે સમય હુંમેશા પરરિવતિત છે 
 



આસમાનમાું રહલેાું ગ્રહો આપણને 
નથી નડતાું પરુંત   આપણા પોતાના 
આગ્રહ, વિગ્રહ, પિૂતગ્રહ, હઠાગ્રહ, 
કદાગ્રહ અને સુંગ્રહ નડે છે 
 



જીિનમાું શાુંવત મેળિિા હિાફેરની નરહિં, 
પણ મનફેર કરિાની અવત જરર છે 
 



સુંઘષતથી બચવ ું હોય તો અહુંકારથી બચો 
અને સુંગ્રહથી બચવ ું હોય તો લોભથી બચો 
 



જજિંદગી એિી ન જીિો કે લોકો "ફરરયાદ" 
કરે, પણ એિી રીતે જીિો કે લોકો "ફરી 
યાદ" કરે, તેના માટે "ગમેતેવ ું" ન બોલો 
પરુંત   "ગમે એવ ું " બોલો 
 



પાણી જોિાથી તરસ છીપાતી નથી, 
પાણી પીિાથી તરસ છીપાય છે, 
સારી િાત સમજી લેિાથી જીિન 
સ ધરત  ુંનથી,સારીિાતોનો અમલ  
કરિાથી જીિન સ ધરે છે 
 



ભક્તતની શક્તત અજબ ગજબની બની છે. 
શબ્દમાું ભક્તત ભળે તો સ્તિન/ભજન બને, 
ભોજનમાું ભક્તત ભળે તો પ્રસાદ બને, 
પથ્થરમાું ભક્તત ભળે તો મ વતિ બને, 
ચાલિામાું ભક્તત ભળે તો યાત્રા બને, અને 
આત્મામાું ભક્તત ભળે તો 'પરમાત્મા' બને 



આપણને સહ ને સામે રકનારે 
પહોંચિાની ઉતાિળ બહ  જ છે, પરુંત   
હોડીને હલેસા બીજા કોઈ મારી દે તો! 
 



કીવતિ મેળિિા માટે ઘણા જ સારા 
કામ કરિા પડે છે, પરુંત   અપકીવતિ 
માટે એક જ ખરાબ કામ પરૂત  ું છે 
 



કાચા કાન, શુંકાશીલ નજર અને 
ઢીલ ું મન માણસને ગમે તેિા 
ઉપભોગો િચ્ચે પણ નરકનો 
અન ભિ કરાિે છે 
 



તકની ઓળખાણની મ શ્કેલી એ છે કે એ 
જ્યારે આિે છે ત્યારે ખબર રહતેી નથી અને 
ચાલી જાય છે પછી બહ  મોટી લાગે છે 
 



પગ લપસિાથી થયેલા ઘા રઝાઈ 
જશે, પણ જીભ લપસિાથી થયેલા 
ઘા રઝાતા બહ  િાર લાગે છે 
 



વિકાસ એટલે મન પર માનિીનો કાબ ,  
અને 

વિનાશ એટલે મનનો માનિી પર કાબ  
 



તમારા મોંમા શ ું જાય છે તે મહત્િન ું નથી પણ 
તમારા મોમાુંથી શ ું નીકળે છે તે મહત્િન ું છે 

 



સુંતવત અને સુંપવિ એ ક દરતી દેન છે, તેને 
પ્રાપ્ત કરિા પાપ ન કરાય પણ પ્રયત્ન કરાય 
 


