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તમે ભગિાનને હજારિાર છેતરો છો પરંત ુભગિાનતો 
ઘણો જ દયાળુ છે એ દરેક િખતે તમને સજા નથી 
કરતો તેણે હોવશયારી િાપરીને તમને “પત્ની” આપી છે! 
 



ઊંઘમા આિતા સ્િપ્નાઓ સાચા નથી હોતા પરંત ુએ 
સ્િપ્ના સાચા હોય છે જેને માટે તમે ઊંઘ બગાડો છો 

 



સત્ય એટલે તટૂીને અસખં્ય કાચની કણીઓમા ંિેરાય ગયેલો 
અરીસો, આિી દરેક કણી માને છે કે હું જ સપંણુણ અરીસો છં! 

 



ક્ા ંટકવુ,ં ક્ા ંઅટકવુ ંઅને ક્ારે છટકવુ ંઆ ત્રણ િસ્ત ુ
આિડી જાય તો જજિંદગીમા ંક્ારેય લટકવુ ંનહીં પડે 

 



સત્ય ઉપર કોઈ વિશ્વાસ નથી કરત.ુ જુઠ ઉપર બધા વિશ્વાસ કરે 
છે. દારુ િેચનારે ક્ાય જવુ ંનથી પડત ુ,ં પીિાિાળા સામે 
ચાલીને આિે છે, પરંત ુદૂધ િેચિાિાળાએ ગલીએ ગલીએ 
ફરીને દૂધ િેચવુ ંપડે છે. એજ રીતે સત્યએ િારંિાર 
અગ્નનપરીક્ષા આપિી પડે છે 



જ્યારે તમે મશુ્કેલીઓમાથંી પસાર થઇ રહ્યો હો 
ત્યારે તમને થશે કે ભગિાન ક્ા ંછે? એક િસ્ત ુ

હંમેશા યાદ રાખો કે પરીક્ષા િખતે ટીચર શાતંીથી 
વનરીક્ષણ કરતા ંહોય છે! 

 



જ િંદગી જીવવાની બે   રીત હોય છે, કોઈ એક ખણૂામાાં બેસીને 
રડી લેવ ાં, અથવા તો દ નનયાના બધે ખણેૂ લડી લેવ ાં! 

 



જીિન શુ ંછે...? સિુો તો 
સમાધી, અને ઉઠો તો 

ઉપાધી !!! 



એક કડિી હકીકત - આ દુવનયા મા ંિસેલા લોકોની 
અલગ કહાણી છે, જો કોઈનો વિશ્વાસ તોડો, તો એ રડે છે 

અને વિશ્વાસ રાખો તો એ રડાિે છે...!!! 



જયારે દીિાલો મા ંવતરાડો પડે છે, ત્યારે દીિાલો 
પડી જાય છે; જ્યારેં સબંધંો મા ંવતરાડે પડે છે, 

ત્યારે દીિાલો બની જાય છે.…!!! 



નાનપણમા ંભલૂી જતા ત્યારે કહતેા, કે “યાદ રાખતા શીખો" અને 
હિે યાદ રાખીએ ત્યારે કહ ેછે કે “ભલૂતા શીખો...”! 



જીિનભરની િધપુડતી કમાણીની આ જ 
છે યાત્રા, ટેબલ પર ચાદંીની થાળી, અને 

ભોજન મા ંDiet ખાખરા...! 



જો તમે કોઈ જોખમ નહીં 
ઉઠાિો તો તમે બધુ ંજ 
જોખમમા ંમકૂી દેશો - 

જેના ડેવિસ 
 



ખાલી ખીસ્સા તમને જજિંદગીમા ંહજારો િાત શીખિે છે જયારે 
ભરેલા ખીસ્સા જજિંદગી બગાડિાના હજારો રસ્તા બતાિે છે 



એિા લોકોને આદર આપો કે જે પોતાના વ્યસ્ત 
જીિનમાથંી તમારા માટે સમય કાઢે, પરંત ુએિા લોકોને 

પે્રમ કરો કે જે તમારા માટે ક્ારેય તેમના 
ટાઈમટેબલને જોતા નથી 



માણસ સખુી થિા માટે મકાન બદલે છે, 
િસ્તઓુ બદલે છે, ગાડી બદલે છે,મોબાઈલ 
બદલે છે છતા ંદુ:ખી છે કારણ કે તે પોતાનો 

સ્િભાિ નથી બદલતો! 



જીભનુ ંિજન નગણ્ય છે છતા ંથોડાક જ 
લોકો તેને કાબમુા ંરાખી શકે  



જો ગસુ્સાને બધં કરિાનુ,ં ભલૂોને પાછળ લઈ જિાનુ,ં ખરાબ 
સમયને આગળ ફાસ્ટ કરિાનુ ંઅને સારા િખતને ગ્સ્થર 

કરિાના રીમોટ કંટ્રોલ જેિા બટનો હોત તો જજિંદગી ઘણી જ 
સુદંર હોત! 



એક પક્ષીએ મધમાખીને પછૂ્ુ ંકે ત ુ ંઆટલી બધી મહનેત કરીને 
મધ બનાિે છે અને માણસો તે ચોરી જાય છે ત્યારે તને દુ:ખ 

નથી થત ુ?ં મધમાખીએ જિાબ આપ્યો મને જરા પણ દુ:ખ નથી 
થતુ ંકારણ કે મારી મધ બનાિિાની કળાને તેઓ કોઇપણ 

દદિસ ચોરી નહીં શકે! 



આપણા સખુનો આધાર આપણા વિચારોની ગણુિત્તા 
ઉપર છે અને આપણી ગણુિતાનો આધાર આપણે કેિા 

લોકો િચ્ચે રહીએ છીએ તેના ઉપર છે  



જન્મ અને મરણ િખતે લોકોનો વનસ્િાથણ પે્રમ 
આપણને મળે છે, આપણે તો ફક્ત એ બે િચ્ચેના 

ગાળાને જ સભંાળિાનો છે 



વિચાર જ કાયણ અને સફળતાનો વપતા 
છે,મગજને ખરાબ વિચારોનુ ંગોદામ નહીં, 
પરંત ુરચનાત્મક  અને હકારાત્મક વિચારો 

પેદા કરત ુ ંકારખાનુ ંબનાિો 



સમજ્યા િગર કોઈને પસદં ના કરશો, સમજ્યા િગર 
કોઈને ગમુાિો નહીં , કારણ કે દફકર દદલમા ંહોય છે 
શબ્દોમા ંનહીં, ગસુ્સો શબ્દોમા ંહોય છે દદલમા ંનહીં  



શા માટે આપણે આપણી આંખો બધં કરીએ છીએ,જ્યારે 
આપણે પ્રાથણના કરીએ છીએ,જ્યારે આપણે રડીએ 
છીએ,જ્યારે આપણે સપનુ ંજોઈએ છીએ, કારણ કે, 

જીિનમા ંસૌથી સુદંર ચીજો દેખી શકાતી નથી, માત્ર 
હૃદયથી એનો અનભુિ કરાય છે  

 



કોઈનો સાથ એવુ ંમાનીને છોડી ન દેતા કે એની પાસે 
હિે કંઈ રહ્ુ ંનથી તમને દેિા માટે, પરંત ુએવુ ંમાનીને 
સાથ વનભાિજો કે એની પાસે ગમુાિિા જેવુ ંહિે કંઈ 

બાકી રહ્ુ ંનથી તમારા વસિાય  
 



તમે પે્રમને અપલોડ કરી શકો નહીં,તમે સમયને 
ડાઉનલોડ કરી શકો નહીં,જીિનમા ંગગૂલ બધા જિાબો 
આપી શકે નહીં,તેથી સીધેસીધા િાસ્તવિક્તાને લોગીન 

કરો, તમને તમારા જીિનનુ ંસ્ટેટસ ગમિા લાગશે  
 



જ્યારે ગસુ્સામા ંકોઈ સાથે તમારા મગજની કમાન 
છટકી જાય ત્યારે એ વિચારો કે તમે ગમે તેટલુ ં
ખરાબ કાયણ કરો તો પણ ભગિાન તમારી સાથે 

કેટલી શાતંી રાખે છે 
 



તમે બીજાંઓ માટે ક્ારેક કંઈક માગીને તો જુઓ, 
તમને પોતાને માટે કંઈ માગિાની જરૂર જ નહીં પડે  

 



જીિનની વનરાશા ઇચ્છાઓની અતપૃ્પ્તઓમાથંી જ જન્મે છે 
 



જગતમા ંમાત્ર બે જ વ્યગ્ક્ત મખૂણ 
છે. એક, વનિંદા કરનારી અને બીજી, 

રસપિૂણક વનિંદા સાભંળનારી..!! 
 



સારા માણસો ફક્ત અને ફક્ત તેમના કાયોથી જ 
ઓળખાઈ જાય છે, કારણ કે સારી િાતો તો દુષ્ટ 

માણસો પણ કરી લેતા હોય છે  
 



કોલસો જો સળગતો હોય તો હાથ દઝાડી દે છે અને 
ઠંડો હોય તો હાથ કાળા કરે છે, એજ પ્રમાણે ખરાબ 
માણસની દોસ્તી નકુસાન જ કરે છે – દહતોપદેશ 

 



તમારી આંખ સારી હશે તો દુનીયા તમને 
ગમશે અને તમારી જીભ સારી હશે તો 

દુવનયાને તમે ગમશો 
 



ખચણ કરો પૈસો 
એની મેળે જ 
આિતો જશે!  

 



નારદજીએ ભગિાન શ્રીકષૃ્ણને પછૂ્ુ,ં 
'દુવનયામા ંબધા દુુઃખી કેમ છે?' ભગિાને 

હસીને કહ્ુ,ં 'સખુ તો બધાયની પાસે છે, પણ 
એકના સખુથી બીજો પરેશાન છે.' 

 


