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ઉત્ક ટ િવચારોન સતત સાિનધ્યૃ ુ ં ં  
 

1. ખતરમાે  ં વા બીજ વાવવામા ંઆવશે તવાે  જ છોડ ઊગશે અને તવોે  જ 
પાક થશે. ખડતે ૂ   પાક ૫કવવા માગતો હોય એવા ંજ બીજ ની યવ થા 
એ કરે છે. સાથસાથે ે એ ૫ણ ધ્યાન રાખે છે કે એ બીજ સડલાે  કે જનાૂ  ન 
હોય. 

2. આ૫ણુ ંજીવન ૫ણ એક ખતરે  છે. એમા ંપર્ગિત અને સફળતા પી પાક જો 
૫કવવો હોય તો એવા જ િવચારો નુ ંમનમા ંઆરો૫ણ કરવુ ંજોઈએ કે  
પર્ગિત માટે જ રી શિક્ત પદાે  કરી શકે. સાહસ તથા પરષાથુ ુ ર્ વગર કોઈ 
આગળ વધી શક્ત ુ ંનથી. આળસ અને અિનયિમતતા હોય તો કોઈ માણસ 
કોઈ ૫ણ પર્યોજનમા ંસફળ થઈ શક્તો નથી. આ દબળતાઓનુ ર્  ુદૂર કરવા 
માટે ખતરમાથીે ં  નીંદામણ દરૂ  કરવા માટે ખતર ને ે ખડવાનીે  મ આ૫ણે 
ખડતને ૂ ુ ંઅનકરણુ  કરવુ ંજોઈએ.  

3. િવચારો એ બીજ છે. જીવનનુ ં વ ૫ એ એમનો જ લહરાતોે  હય ભય  પાક 
છે. આશા એ અ નો ઢગલો છે. મનમા ંક્યા િવચારોને થાન આ૫વુ ંએ 
માટે ખબૂ સતકતાર્  રાખવાની જ ર છે. ગમે તવાે  ંબીજ વાવવાથી એવા જ 
છોડ ઊગે છે અને એવો જ પાક થાય છે. બીજ અંગે બદરકારીે  રાખનારો 
ખડતે ૂ  ઈિચ્છત પાક ૫કવી શક્તો નથી. 

4. યિક્તગત દોષદગણોનીુ ુર્  કાટાળીં  ઝાડીઓ પર્ગિતના માગનર્ ે અવરોધે છે 
અને મ કલુ ે  બનાવે છે. આ દગણોુ ુર્  બીજુ ંકશુ ંનથી, ૫ણ આ૫ણે ઘણા લાબાં  
સમયથી જાણતા ં કે અજાણતા ંઆ૫ણા મનમા ંસઘરીં  રાખલાે  િવચારોના 
પર્િતિનિધ છે. સા૫ કરડે ત્યારે તનેુ ંએકાદ ટીપુ ંઝરે જ લોહીમા ંભળે છ
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૫ણ થોડીક વારમા ંજ તે સમગર્ શરીરમા ં ફલાઈે  જાય છે અને પોતાની 
અસર બતાવે છે. કિવચારોુ  ૫ણ સપદશર્ ં  વા છે. તઓે જ પોતાનો િવ તાર 
કરીને દોષદુગણોનાુર્  ૫મા ં ફલાઈે  જાય છે. મનોિવકાર પી આંતિરક 
શ ઓુ બહારના શ ધારી શ ઓુ કરતા ંહજારગણા વધારે બળવાન અને 
ઘાતક હોય છે. દરૂ  રહનારાે  બા  શ ઓથીુ  બચવાના અને તમને ે ૫રાિજત 
કરવાના અનકે ઉપાય થઈ શકે છે, ૫રતં  ુરાતિદવસ આ૫ણી અંદર રહતાે  
આ ઘરના ભદીઓને ુ ંશુ ંકરવુ ં? તઓે હમશાં ે  ઘાતક જ સાિબત થાય છે. 

5. પર્ગિત માટે ખબૂ પર્યત્ન કરવામા ંઆવે છે, ૫ણ એ ભલીૂ  જઈએ છીએ કે 
નક્કી કરલીે  િદશામા ંપર્રણાે  આ૫નારા અને માગર્ મોકળો કરનારા સમથર્ 
િવચારોને પરતાૂ  પર્માણમા ંએકતર્ કયાર્ છે કે નિહં. 

6. ક્ષય ગર્ ત દબળુ ર્  અને મરણ૫થારી ૫ર ૫ડલાે  શરીરને એ રોગના 
િવષાણઓુ જ ખાઈ જાય છે. લાકડાને કોરી ખાનાર કીડો ચપચાૂ ૫ પોતાનુ ં
કામ કરે છે અને મોટા પાટડાને બોદો બનાવી દે છે. કિવચારોુ  રોગના 
િવષાણઓુ કરતા ં૫ણ વધારે ઘાતક અને પલાે  કીડા વા અદ યૃ  હોય છે. 
તઓે આ૫ણી અંદર અ ો જમાવે છે અને ગણુ, કમર્ તથા વભાવ પી 
સ૫ંિ ને ઝરીે  તથા િનબળર્  બનાવી દે છે. 

7. જો સફળ જીવન જીવવાની ઇચ્છાને સાકાર કરવી હોય તો સૌથી ૫હલાે  ં
આત્મિનરીક્ષણ કરવુ ંજોઈએ. પોતાના િવચારો, માન્યતાઓ, આ થાઓ તથા 
અિભમાનની સમીક્ષા કરવી જોઈએ અને એમનામા ં ટલા ં ૫ણ ખરાબ 
તત્વો હોય તમને ે દરુ  કરવા માટે મડીં  જવુ ંજોઈએ, ૫રતં  ુઆવુ ં ત્યારે જ 
થઈ શકે છે કે જયારે એમનુ ં થાન પરવાૂ  માટે સ  િવચારોની થા૫નાની 
યવ થા કરવામા ંઆવે. િવચાર ૫િરવતનનાર્  ચાર આધાર છ

ઉત્ક ટૃ  િવચારોનુ ંસતત સાિનધ્યં                                                    - પ.ં ીરામ શમાર્ અચાયર્ 

ે. - વાધ્યાય, 



સત્સગં, મનન અને િચંતન. જો તમને અ૫નાવવામા ંઆવે તો જીવનનુ ં
વ ૫ બદલાઈ જશે અને અવસાદ ઉત્કષમાર્  ંફરવાઈે  જશે. 

8. હલકા વભાવવાળા, આદશ  વગરના અને લ યહીન લોકો જીવનનો ભાર 
વઢારતાેં  રહ ેછે. તમનાે  મનોરથ કદાિપ સફળ થઈ શક્તા નથી, કારણ કે 
પર્ગિત માટે પર્ખર યિક્તત્વની જ િરયાત હોય છે. 

9. પોતાને બદ યા વગર બીજાને કદાિપ બદલી શકાતા નથી. યગ િનમાણનોુ ર્  
શભારભુ ં  પોતાનુ ં િનમાર્ણ કરીને કરવો જોઈએ. વાણી અને કલમની શિક્ત 
હવે ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે, કારણ કે વક્તા અને લખકે  બીજાઓ 
પાસે વુ ંઆચરણ કરાવવા ઈચ્છે છે તવેુ ં પોતે કરતા નથી. ચાિરિતર્ક 
િશક્ષણ માટે ઉ૫દશકે ે બીજાઓ સામે પોતાનો આદશર્ રજૂ કરવો જોઈએ. જો 
સસારમાં  ં સ ભાવના પી સ૫ંિ  વધારવી હોય તો તનોે  પર્થમ પર્યોગ 
પોતાનાથી કરવો જોઈએ.  વ ત ુ લાભદાયક છે તનોે  ઉ૫યોગ સૌથી 
૫હલાે  ંઆ૫ણે પોતે જ કમે  ના કરીએ? 

10. સ િવચારોની મહ ા તો આ૫ણે વીકારીએ છીએ, ૫ણ એમને દઢતાપવકૃ ૂ ર્  
વળગી રહતાે  નથી. જ્યારે કોઈ સારંુ પ તકુ  વાચીએં  છીએ કે સત્સગં યા 
કથા પર્વચન સાભળીએં  છીએ ત્યારે સારા માગેર્ ચાલવાની ઈચ્છા થાય છે, 
૫ણ વા ઘરે ગયા કે પવૂર્ અભ્યાસ વાળા િવચારો ફરીથી મન ૫ર કબજો 
જમાવી દે છે અને એ જ જનોુ  પરાણોુ  કાયકર્મર્  પાછો ચાલવા લાગે છે. 
આથી જીવનને ઉત્ક ટૃ  બનાવવાની ઈચ્છા માતર્ એક ક પના જ બની રહ ે
છે. તનેે ચિરતાથર્ કરવાનો અવસર આવતો જ નથી. 

11. આનુ ંકારણ એ છે કે જનાૂ  િવચારો એ ઘણા િદવસો સધીુ  મગજમા ંપોતાનો 
અ ો જમાવી રાખ્યો હોય છે. મન એમના થી ટવાઈે  ગયુ ંહોય છ
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એક વભાવ તથા ઘરડ નાે  ં ૫મા ંએમને વીકારી લીધા હોય છે. આ રીતે 
એ જનાૂ  િવચારો નુ ંશરીર અને મન ૫ર પરપરૂ ે ૂ ું આિધ૫ત્ય હોય છે. જ્યારે 
આ આિધ૫ત્ય ઘટે અને એમનુ ં થાન ઉત્ક ટૃ  િવચારો લઈ લે તો જ મન, 
બિુ , િચ  અને અહકારનોં  અંતઃકરણ ચત ટયુ  બદલાઈ શકે છે. જ્યારે 
આંતિરક ભિમકાૂ  બદલાઈ છે ત્યારે તનોે  પર્કાશ બા  કાયકર્મોર્  ૫ર જોવા 
મળે છે. ૫િરવતનનીર્  આ જ રીતે છે. 

12. ઉચ્ચ િવચારો ને ખબૂ ઓછા સમય માટે આ૫ણી મનોભિમમાૂ  ં થાન મળે 
છે. ટલી વાર સત્સગં- વાઘ્યાયની તક મળે છે, એટલો જ સમય સારા 
િવચાર મિ ત ક મા ં રહી શક છે ે. ત્યાર ૫છી તે જ જનાૂ  ખરાબ િવચાર 
આંધી તોફાનોની મ આવીને એ ઠે  િવચારોની નાની એવી વાદળી ને 
દરૂ  લઈ જાય છે. ખરાબ િવચારો મા ં તાત્કાિલક લાભ અને આકષણર્  
વાભાિવક રીતે જ વધારે હોય છે. લાબાં  સમય સધીુ  અભ્યાસમા ંઆવતા 
રહવા થીે  તમનાે  ંમળૂ ૫ણ ખબૂ ઊંડા થઈ જાય છે. તમનીે  કાઢી નાખી 
નવા ઠે  િવચારોની થા૫ના કરવી તે ખરખરે  ખબૂ અઘરંુ કામ છે. 

13. કોઈ ગીચ જગલમાં  ં કાટાળીં  ઝાડી સમગર્ ભિમમાૂ  ં ઊગી નીકળે છે. ત ે
પોતાના મિળયાૂ  ં ઊંડે સધીુ  નાખી દે છે. જો તે જગલનં ે ખતી લાયે ક 
બનાવવુ ં હોય તો તે ઝાડી ને કાપી નાખવાની યવ થા કરવી ૫ડે છે. 
ત્યાર૫છી તનાે  ંમિળયાૂ  ંખોદી નાખવાં  ૫ડે છે. ખતર ને ે ખડી ને ે એકસરખુ ં
કરવુ ં૫ડે છે. ખાતર પાણીની યવ થા કરવી ૫ડે છે. આટલી યવ થા 
કરીએ તો જ જગલનીં  એ ઉબડખાબડ જમીન અનાજ ૫કવવા યોગ્ય બની 
શકે છે. એ જ રીતે મનોભિમનૂ ે સત્કમ  તથા સ ભાવનાઓનો હય ભય  પાક 
ઉગાડવા યોગ્ય બનાવવા માટે આવો જ પરષાથુ ુ ર્ કરવો ૫ડે છ
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14. પાચ દં સ િમિનટ સધીુ  વાચવાં , સાભળવાં , િવચારવા કે ઈચ્છવા થી જ 
મનોભિમૂ  શુ  અને ૫વિતર્ બની જાય અને તનાે  ારા સત્કમ નો પર્વાહ 
વહવાે  લાગે તે મ કલુ ે  કામ છે. એના માટે કર્મબ  તથા યોજનાબ  રીતે 
લાબાં  સમય સધીુ  નક્કર પર્યત્નો કરવા ૫ડે છે. પાણી નીચનીે  તરફ 
સહલાઈથીે  િવના પર્યત્ને વહવાે  માડેં છે, ૫ણ જો તનેે ઉ૫ર ૫હ ચાડવુ ંહોય 
તો એના માટે અનકે સાધનો ની યવ થા કરવી ૫ડે છે. આ જ રીતે પર્યત્ન 
કયાર્ વગર મનોભિમનૂ ે સહજે ૫ણ બદલી શકાતી નથી અને આંતિરક 
૫િરવતનર્  કયાર્ વગર બા  જીવનમા ં ઠતા નીે  થાપના કરી શકાતી 
નથી. 

15. વા િવચારો ને ટલી તી તા અને િન ઠાથી ટલા વધ ુ સમય સધીુ  
મિ ત ક મા ંિનવાસ કરવાની તક મળે છે, તવાે  જ પર્ભાવશાળી મનોભિમનીૂ  
પર્બળતા થતી જાય છે, લાબાં  સમય સધીુ  વાથ પણર્ ર્ૂ  િવચારો મનમા ંરહ ે
અને થોડો સમય જ સ િવચારોને થાને મળે તો વધ ુસમય રહનાર નોે  
પર્ભાવ ઓછા સમયવાળાને હરાવી દશે ે. તથીે  ઉત્ક ટૃ  જીવનની  વા તિવક 
આકાક્ષાં  રાખનાર માટે કવળે  એક માગર્ છે કે મનમા ંવધ ુસમય સધીુ  પર્ૌઢ, 
વધ ુપર્રણાદાયીે  અને ઉત્ક ટૃ  કોિટ ના િવચારો ને થાન આ૫વુ.ં 

16. ની બહમતીુ  હોય છે, તનીે  જીત થાય છે. વહતીે  ગગામાં  ંથોડકુ ં  ગદુંં પાણી 
૫ડે તો તનીે  બહ ુઅસર નિહ થાય, ૫રતં  ુજો ગદાં  નાળામા ંથોડુ ંગગાજળં  
નાખવામા ંઆવે તો તનેે ૫િવતર્ બનાવી શકાશે નિહ. તવીે  જ રીતે જો 
મનમા ં વધ ુ સમય માટે ખરાબ િવચાર રહ,ે તો થોડાક સારા િવચારોને 
થાન  મળવાથી શો ફરે  ૫ડે ? યોગ્ય એ જ છે ક
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ે મોટા ભાગનો સમય 
એવી રીતે િવતાવવો જોઈએ, થી ઉચ્ચ ભાવનાઓ જ મનોભિમમાૂ  ં
િવચરતી રહ.ે 



17. સસારમાં  ંબરાઈૂ  ફલાવાને ુ ંકારણ લોકોના મનમા ંખરાબ િવચાર વધારે હોય 
છે તે છે, ચોર, ડાકુ, જગારીુ , યિભચારી, યસની વગરે ે લોકો પોતાના 
િવચારોમા ંદઢૃ  હોય છે. એમને  યોગ્ય લાગે તે ઈચ્છા પરીૂ  કરવા માટે 
તઓે િનરતરં  પર્યત્ન કરે છે. િન ઠાને અનુ ૫ કામ કરવાથી ભાવનાઓમા ં
૫િર૫ક્વતા આવે છે અને તે ૫િર૫ક્વતામા ં બીજા લોકોને પર્ભાિવત 
કરવાની ક્ષમતા હોય છે. 

18. દા િડયો પોતાના િવચારોમા ં મક્કમ હોય છે. બદનામી અને ધન તથા 
વા થ્ય ની બરબાદી ની િચંતા કયાર્ વગર તે દા  પીવે છે. મન અને 
કમનીર્  આ એકતાથી એનામા ં  દઢતાૃ  પદાે  થાય છે એના ૫િરણામે બીજા 
કટલાયે  કમજોર પર્કિતનાૃ  લોકો ૫ણ તનાે  પર્ભાવમા ંઆવીને દા  પીતા ં
શીખી જાય છે. ચિરતર્ના િશક્ષણ માટે આ જ ૫ઘ્ધિત સફળ થાય છે. હલકા 
તર વાળા લોકો પોતાની બરાઈઓમાુ  ંતન્મય રહીને બીજા અનકે લોકોને 
પોતાના સાથી બનાવી લે છે અને તમને ે ૫ણ બરાઈુ  િશખવાડે છે. 

19. બરાઈ નીુ  મ જ ભલાઈ મા ં૫ણ પોતાની શિક્ત અને િવશષતાે  હોય છે, 
૫રતં  ુ જ્યારે મન, વચન, અને કમમાર્  ં એકતા આવે છે ત્યારે જ તે 
પર્ભાવશાળી બને છે. જો પર્ૌઢ અને ૫િર૫ક્વ આચારણવાળા ઠે  લોકો 
જ્યારે આગળ આવે છે ત્યારે અનકે લોકો એમની પાસથીે  પર્રણાે  મળવે ે છે. 
ગાધીજીનોં  પર્ભાવ મેં મારી આંખે જોયો છે. એમની પર્રણાથીે  અનકે લોકોની 
ભાવનાઓ બદલાઈ અને લાખો લોકોએ હસતા ં હસતા ં મોટા બિલદાન 
આ૫વાનુ ંજોખમ વહોરી લીધુ.ં 

20. ભલાઈનો િવકાસ નથી થતો કારણ ક
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ે તનેુ ંિશક્ષણ આ૫નારા લોકો પોતાની 
એકિન ઠા ારા બીજાના અંતરાત્મા ૫ર પોતાની છા૫ પાડી શક્તા નથી. 



પોતાના અવગણોનોુ  પાવવા માટે કે સ તી પર્શસાં  મળવવાે  માટે ધમનીર્  
ઓથ લે છે. તઓે બીજાઓને ઉ૫દશે  આ૫વામા ંતો કશળુ  હોય છે, ૫ણ એ 
પર્માણે આચરણ કરનારા લોકો બહુ ઓછા હોય છે. આ જ કારણે સારી 
બાબતોનો  િવકાસ થઈ શકતો નથી. જો સજ્જનતાપણૂર્ અને સાચા લોકો 
પર્કાશમા ં આવવા માડેં તો તમનાે  પર્ભાવથી સ ગણોુ  ૫ણ ઝડ૫થી 
લશફાલશે ે, બરાઈનૂ ુ ં થાન ભલાઈને મળશે અને યગુ૫િરવતનનર્ ુ ં કાયર્ 
સરળ બની જશે. 

21. ઉત્ક ટૃ  અને પર્ૌઢ િવચારોને સૌથી વધ ુસમય સધીુ  આ૫ણા મગજમા ં થાન 
મળે એવી યવ થા જો કરવામા ંઆવે, તો થોડાક જ િદવસોમા ંપોતાની 
ઈચ્છા, અિભલાષા અને પર્વિૃ  તે િદશામા ંઢળતી જશે અને બા જીવનમા ં
તે સાિત્ત્વક ૫િરવતનર્  પ ટ થવા લાગશે. િવચારોની શિક્ત મહાન છે. 
તનાથીે  આ૫ણુ ંજીવન તો બદલાય જ છે, ૫રતં  ુસાથે સાથે સસારનોં  નકશો 
૫ણ બદલાઈ શકે છે. 

22. પર્ાચીન કાળની મ જીવનના દરકે  પાસા ૫ર ઉત્ક ટૃ  સમાધાન રજૂ 
કરનારા સાધ-ુબર્ા ણ જો આ  હોત, તેઓ પોતાના ઉજ્જવળ ચિરતર્, સરળ 
મિ ત ક અને ૫િર૫ક્વ ાન ારા સાચુ ંમાગદશનર્ ર્  આપી શક્યા હોત તો 
કમાગુ ેર્ લઈ જનારી બધી ખરાબ પર્વિ ઓનૃ ુ ં શમન થાત, ૫રતં  ુ આ  
તમનાે  ં દશનર્  દલભુ ર્  છે,  દશે , કાળ તથા પાતર્ની િ થિતને ધ્યાનમા ં
રાખીને આજના બિુ વાદી અને સઘષં ર્ મય યગનુ ે અન પુ  સમાધાન રજૂ 
કરીને જીવનને ઉ ત બનાવનાર યાવહાિરક ઉ ર આપી શકે. આ  એવા 
બિ જીવીઓુ  ક્યા ં છે? તમનોે  અભાવ એટલો ખટકે છે કે ચારે તરફ 
સમસામૂ  ભાસે છે. ઋિષઓની આ ભિમૂ  ઋિષતત્વ વગરની થઈ ગઈ હોય 
એવુ ંલાગે છ
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ે. 



23. બીજી કમનસીબી એ ૫ણ છે કે, વાધ્યાયને યોગ્ય સાિહત્ય ૫ણ ક્યાયં 
ક્યાકં જ જોવા મળે છે. પ તકોુ  વચનારાઓનીે  દકાનુ ે શોધ કરતા ં
મહામ કલીએુ ે  થોડાકં જ એવા પ તકોુ  મળશે કે  જીવન િનમાર્ણ માટે 
આજની ૫િરિ થિતઓને ધ્યાનમા ંરાખીને યાવહાિરક સમાધાન રજૂ કરતા ં
હોય. આવો કચરો તો પર્સોમાે  ંરાતિદવસ છપાતો જ રહ ેછે. એ વાચવાથીં  
લોકોના ંમગજ વધારે બગડે છે. 

24. આજના સજોગોમાં  ંગમે તે રીતે ૫ણ એવુ ંસાિહત્ય શોધવુ ંજોઈએ,  પર્કાશ 
અને પર્રણાે  પર્દાન કરવાની ક્ષમતા ધરાવુ ંહોય. તે વાચવાં  માટે ઓછામા ં
ઓછો એક કલાક િનિ ત પે નક્કી કરવો જોઈએ. ધીરધીરે ે સમજી-
િવચારીને તે વાચવં ં ુજોઈએ. વાચ્યાં  ૫છી તનાે  ઉ૫ર મનન કરવુ ંજોઈએ. 
જ્યારે ૫ણ મગજ ખાલી હોય ત્યારે િવચારવાનુ ંશ  કરી દવે ુ ંજોઈએ કે 
આજના વાઘ્યાયમા ં  વાચવામાં  ંઆ યુ ં હત ુ ંતે આદશર્ સધીુ  ૫હ ચવા 
માટે આ૫ણે પર્યત્ન કરીએ.  કઈં  સધારાુ  શક્ય છે તે ગમે તે રીતે તરત 
જ શ  કરીએ. ઠે  લોકોના ચિરતર્ને વાચવાં  અને પોતે ૫ણ તવેુ ંજ ગૌરવ 
પર્ાપ્ત કરવા માટનીે  વાત િવચારતા રહવે ુ ંતે મનન અને િચંતનની દિ ટએૃ  
જ રી છે. 

25. ટલી વધારે વાર સધીુ  મનમા ંઉચ્ચ ભાવનાઓનો પર્વાહ વહતોે  રહ ેતટલે ુ ં
સારંુ. આવુ ં સાિહત્ય આ૫ણા માટે સજીવનીનં ં ુ કામ કરશે. તે વાચવાનં ે 
પોતાના અત્યતં િપર્ય કામમાનં ં ુએક બનાવી દવે ુ ંજોઈએ. સરળ િવચારો 
વાળા સાચા માગદશકર્ ર્  ન મળવાના અભાવની પિતર્ૂ  સાચા સાિહત્યથી થાય 
છે. આ  જિટલ િવચારો વાળા લોકો બહુ છ
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ે. ધમનાર્  નામે આળસ, 
અકમણ્યતાર્  િનરાશા, દીનતા, કત યનીર્  ઉપક્ષાે , વાથવિર્ ૃ , સકિચતતાં ુ  
વગરને ે ુ ંિશક્ષણ આ૫નારાઓથી ટલુ ંદરૂ  રહીએ તટલે ુ ંસારંુ. 



26. ગમે ત્યાથીં  કોઈ ૫ણ રીતે જીવનને ઉ ત બનાવનાર સરળ તથા ઠે  
િવચારોને મિ ત કમા ં થા૫વાના ંસાધનો એકિતર્ત કરવા ંજોઈએ. વાધ્યાય 
ારા, સત્સગં ારા, મનન ારા, િચંતન ારા  રીતે ૫ણ શક્ય હોય તવીે  
રીતે યવ થા કરવી જોઈએ કે આ૫ણુ ંમગજ ઉચ્ચ િવચાર ધારામા ંડબલૂ ે ુ ં
રહ.ે જો એવા પર્કારના િવચારોમા ં મન ૫રોવાય, તમનીે  ઉ૫યોિગતા 
સમજાવા લાગે, તમને ે અ૫નાવવાથી આનદં અનભવાયુ  તો સમજવુ ં
જોઈએ કે અડધી મિજલં  પાર કરી લીધી. 

27. મન યનુ ુ ં જીવન તનાે  િવચારોનુ ં જ પર્િતિબંબ છે. સફળતા-અસફળતા, 
ઉ િત-અવનીત, તચ્છતાુ -મહાનતા, સખુ-દખુ , શાિતં -અશાિતં   વગરનોે ે  
આધાર મન યનાુ  િવચારો ૫ર રહલોે  છે. કોઈ૫ણ માણસના િવચાર જાણી 
લઈએ તો તનાે  જીવનની જાણકારી મળવીે  શકાય છે. 

28. વામી રામતીથેર્ ક ુ ં છે, "મન યનાુ  િવચાર વા હોય છે તવેુ ંજ તનેુ ં
જીવન બને છે. - વામી િવવકાનદે ેં  ક ુ ંહત ુ,ં " વગર્ અને નરક બી  ક્યાયં 
નથી. એમનો િનવાસ આ૫ણા િવચારોમા ંજ છે.  "ભગવાન બુ ે પોતાના 
િશ યોને ઉ૫દશે  આ૫તા ક ુ ંહત ુ,ં -િભક્ષાઓ, અત્યારે આ૫ણે  કઈં  છીએ 
તે પોતાના િવચારોના કારણે છીએ અને ભિવ યમા ં વા બનીશુ ંતે ૫ણ 
આ૫ણા િવચારોને કારણે જ બનીશુ.ં" શક્સિપયરે ે લખ્યુ ંછે, "કોઈ ૫ણ વ ત ુ
સારી કે ખરાબ નથી. તનાે  સારા કે ખરાબ હોવાનો આધાર આ૫ણા િવચારો 
જ છે. "ઈસ ુ િખ તે ક ુ ંહત ુ,ં "માણસના િવચારો વા હોય છે તવોે  જ તે 
બની જાય છે." અમિરકને  લખકે  ડલે  કાનગીએેર્  પોતાના અનભવોનાુ  
આધારે લખ્યુ ં છે. "જીવનમા ંજો હુ ંકોઈ સૌથી મહત્વપણૂર્ બાબત શીખ્યો 
હોઉં તો તે છે િવચારોની અપવૂર્ શિક્ત અને મહ ા. િવચારોની શિક્ત 
સવ ચ્ચ તથા અપાર છ
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ે." 



29. સસારનાં  બધા િવચારકોએ એક વરે િવચારોની શિક્ત અને તમનાે  અપાર 
મહત્વનો વીકાર કય  છે. ટકમાૂં ,ં આ૫ણા જીવનના ંતમામ કાય ની પાછળ 
આ૫ણા િવચારોનો જ હાથ રહલોે  હોય છે. આ૫ણે  કાઈં કરીએ છીએ તે 
િવચારોની પર્રણાથીે  જ કરીએ છીએ. 

30. એક સરખી ૫િરિ થિતઓ અને એકસરખા ં સખુ, સિવધાુ  અને સમિૃ  
ધરાવતા બે માણસોમા ં ૫ણ પોતાના િવચારોની િભ તાના કારણે ખબૂ 
અંતર જોવા મળે છે. એક જણ જીવનમા ંહમશાં ંે  સખુ, સિવધાુ , પર્સ તા, 
આનદં, શાિતં  અને સતોષનોં  અનભવુ  કરે છે, તો બીજો પીડા, શોક અને 
કલશથીે  યક્તુ  જીવન જીવે છે. એટલુ ંજ નિહ, કટલાકે  લોકો મ કલીઓુ ે  
તથા અભાવોથી ગર્ ત જીવન જીવે છે, છતા ં૫ણ પર્સ  રહ ેછે, તો કટલાકે  
સમ ૃ  હોવા છતા ંજીવનને નરક વુ ંદઃખદુ  માને છે. એક માણસ પોતાની 
૫િરિ થિતઓમા ં સત ટં ુ  રહીને ભગવાનને ધન્યવાદ આપે છે, તો બીજો 
અનકે સખુ સગવડો મળવવાે  છતા ં૫ણ અસત ટં ુ  રહ ે છે અને બીજાઓને 
દોષ દે છે. આનુ ંકારણ એમના િવચારો જ છે. 

31. િવચારોમા ંઅપાર શિક્ત છે. શિક્ત હમશાં ે  કમર્ કરવાની પર્રણાે  આપે છે. જો 
તે સારા ંકાય મા ંવળી જાય તો સારા ંઅને ખરાબ કાય મા ંપર્વ ૃ  થાય તો 
ખરાબ ૫િરણામ આવે છે. િવચારોમા ંએક પર્કારની ચતનાે  શિક્ત હોય છે. 
કોઈ ૫ણ પર્કારના િવચારો જો એક થાન ૫ર કેિન્દર્ત થતા રહ ેતો તમનીે  
સ ૂ મ ચતને  શિક્ત ઘનીભતૂ થાય છે. દરકે  િવચાર બિુ  અને આત્માના 
સસગથીં ર્  પદાે  થાય છે. બિુ  તમનોે  આકાર પર્કાર નક્કી કરે છે, તો આત્મા 
એમા ંચતનાે  ભરે છે. આ રીતે િવચાર પોતે જ અનકે સજીવ ૫રતં  ુસ ૂ મ 
તત્વ છે. આ સજીવ િવચારો જ્યારે એક જગ્યાએ કિન્દર્તે  થાય છે ત્યારે એક 
પર્ચડં શિક્તનો ઉ ભવ થાય છ
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ે. વામી િવવકાનદે ેં  િવચારોની આ શિક્તનો 



ઉ લખે કરતા ંક ુ ં છે, "કોઈ યિક્ત ભલે કોઈ ગફામાુ  ંજઈને િવચાર કરે 
અને િવચાર કરતા ંકરતા ંજ તે મરી જાય, તો ૫ણ તે િવચાર થોડા સમય 
૫છી ગફાનીુ  દીવાલોને ફાડીને બહાર નીકળી જશે અને સવતર્ર્  ફલાઈે  જશે. 
તે  િવચાર બધા લોકોને પર્ભાિવત કરશે." 

32. માણસ  િવચાર કરે છે તમનાે  સ મ ૂ  તરગોં  આકાશમા ંફલાઈે  જાય છે. 
સરખા વભાવ વાળા ૫દાથ  એકબીજા તરફ આકષાયર્  છે અને િનયમ 
અનસારુ  એ િવચારો વા જ બીજા િવચાર આકિષર્ત થાય છે અને માણસન ે
એવી જ પર્રણાે  આપે છે. એક જ પર્કારના િવચારો ઘનીભતૂ થતા રહવાનાે  
કારણે પર્ચડં શિક્ત ધારણ કરે છે અને મન યનાુ  જીવનમા ંજાદુ વી અસર 
કરે છે. 

33. આ૫ણા જીવનમા ં િવચારોનુ ંમહત્વપણૂર્ થાન છે. આ૫ણા િવચારો વા 
હોય છે તવેુ ંજ આ૫ણુ ંજીવન બને છે. સસારં  ક પવકૃ્ષ છે. એની નીચે 
બસીને ે આ૫ણે વા િવચાર કરીશુ ંતવાે  ંજ ૫િરણામ પર્ાપ્ત થશે.  પોતાને 
સ િવચારથી યક્તુ  રાખે છે તમને ે ડગલે ને ૫ગલે જીવનના ંમહાન વરદાન 
પર્ાપ્ત થાય છે. સફળતા, મહાનતા, સખશાિતુ ં , પર્સ તા વગરે ે એમને મળે 
છે. આનાથી ઊલટંુ,  પોતાને હીન, અભાિગયો તથા કમનસીબ માને છે 
તનેુ ં જીવન ૫ણ દીન હીન બની જાય છે. િવચારોથી ૫િતત થયલાે  
મન યનુ ે ૫રમાત્મા ૫ણ ઊંચો ઉઠાવી શક્તા નથી.  લોકો િનરાશાવાદી 
તથા અંધકાર િવચાર કરે છે તમને ુ ંજીવન કદાિપ ઉ ત અને ઠે  બની 
શક્ત ુ ંનથી. મન યનાુ  િવચાર વા હોય છે તવેુ ંજ તનેે પર્ાપ્ત થાય છે. 

34. કવામાુ  ં વો અવાજ કરવામા ંઆવે તવોે  જ ૫ડધો ૫ડે છે. આ સસારં  ૫ણ 
કવાૂ  વો જ છે. માણસ વુ ં િવચારે છ
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ે એવી જ પર્િતિકર્યા વાતાવરણમા ં



થાય છે. માણસ વુ ંિવચારે છે એવુ ંજ એની આજબાજનુ ુ ુ ંવાતાવરણ બની 
જાય છે. મન યનાુ  િવચારો શિક્તશાળી ચબકું  વા છે. તે સમાનધમીર્ 
િવચારોને પોતાની તરફ ખચેં ે છે. 

35. િવચાર એક પર્ચડં, અસીમ, અમયાિદતર્  અને અણશિક્તુ  કરતા ં૫ણ પર્બળ 
શિક્ત છે. િવચારો જ્યારે ઘનીભતૂ થઈને સક પં નુ ં ૫ ધારણ કરે છે ત્યારે 
પર્કિતૃ  પોતે જ પોતાના િનયમોમા ંફરફારે  કરીને ૫ણ તનેે માગર્ આપી દે 
છે. એટલુ ંજ નિહ, તને ે અનકળુ ૂ  ૫ણ બની જાય છે. માણસ વા િવચારો 
કરે છે તવાે  જ આદશર્, હાવભાવ, રહણીકરણીે  વગરે ે બની જાય છે. એટલુ ં
જ નિહ, શરીરના ં તજે, મદર્ાુ  વગરે ે ૫ણ એવા ં જ બની જાય છે. જયા ં
સ િવચારોની પર્ચરતાુ  હોય ત્યા ંવાતાવરણ ૫ણ એવુ ંજ બની જાય છે. 
ઋિષઓના અિહસંા, સત્ય, પર્મે તથા ન્યાયના િવચારોથી પર્ભાિવત ક્ષેતર્મા ં
િહંસક ૫શઓુ ૫ણ િહંસા છોડીને અિહંસક ૫શઓુ સાથે િવચરણ કરે છે. 

36. જયા ંઘણાૃ , ષે, કર્ોધ વગરથીે ે  યક્તુ  િવચારોનો િનવાસ હશે ત્યા ંનરક વી 
૫િરિ થિતનુ ં િનમાણર્  થવુ ં વાભાિવક છે. મન યમાુ  ંજો એવા િવચારો ઘર 
કરી જાય કે હુ ંઅભાિગયો ,ં દઃખીુ  ,ં દીન હીન  ંતો કોઈ૫ણ શિક્ત 
તનોે  ઉત્કષર્ કરી શકે નિહ. તે હમશાં ે  દીન હીન ૫િરિ થિતમા ંજ ૫ડયો રહશેે. 
આનાથી ઊલટંુ, જો માણસમા ં ઉત્સાહ, શિક્ત અને આત્મિવ ાસના 
ગૌરવયકુ્ત િવચારો હશે તો ઉ િત પોતે જ પોતાના ારા ખોલી નાખશે. 

37. િવચારોની શિક્ત પરોગામીુ  હોવાના કારણે મન યનાુ  ઉજ્જવળ ભિવ યના 
ારા ખલીુ  જાય છે, ૫ણ જો તે પર્િતગામી હોય તો એ જ શિક્ત એના 
િવનાશનુ ંકારણ બની જાય છ
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ે. ગીતાકારે આ સત્યનુ ંઆ પર્િતપાદન કરતા ં



લખ્યુ ં છે, 'આત્મૈવ ાત્મનો બધરાત્મૈં ુ વ િરપરાત્મનઃુ ' િવચારોનુ ં કન્દર્ે  એવુ ં
મન જ માણસને બધં ુછે અને તે શ  ુ૫ણ છે. 

38. િવચારોને ઊધ્વગામીર્  બનાવવાની જ ર છે, કારણ કે તનાથીે  જ મન યનીુ  
ઉ િત અને ક યાણ થઈ શકે છે. દીન હીન, કલશે અને દઃખોથીુ  ભરલાે  
નારકીય જીવનથી ટકારો મળવીને ે મન યુ  વગીર્ય જીવનને પર્ાપ્ત કરી 
શકે છે. વા તવમા,ં સ િવચારો જ વગર્ છે અને કિવચારોુ  જ નકર્ છે. 
અધોગામી િવચાર મનને ચચળં , બ્ધુ  તથા અસમતિલતુ  બનાવે છે. એ 
િવચારો પર્માણે જ દ કમુ ર્ થવા માડેં છે અને એમા ં ફસાયલોે  માણસ 
નારકીય દખોનોુ  અનભવુ  કરે છે. સ િવચારોથી યકુ્ત યિક્તને ધરતી વગર્ 
વી લાગે છે. િવ૫રીત ૫િરિ થિતઓમા ં૫ણ તે સનાતન સત્યના દશનર્  

કરીને આનદનોં  અનભવુ   કરે છે. સાધનસ૫ંિ ના અભાવમા ંઅને જીવનની 
ખરાબ ક્ષણોમા ં૫ણ તે િ થર અને શાતં રહ ેછે. શુ  અને ઉચ્ચ િવચારોનુ ં
અવલબનં  લવાથીે  જ માણસને સાચુ ંસખુ મળે છે. 

39. જો સખનીુ  ઈચ્છા હોય તો ઠે  ચિરતર્નુ ં િનમાણર્  કરો, ચિરતર્નુ ંઘડતર 
સ કારોં  પર્માણે થાય છે અને સ કારોનં ં ુઘડતર િવચારો અનસારુ  થાય છે. 
તથીે  આદશર્ ચિરતર્ માટે આદશર્ િવચારો રાખવા અિનવાય ર્ છે. િવચારશિક્ત 
જ માનવ જીવનન ુિનમાણર્  કરનારી શિક્ત છે. 

40. મન યુ  શરીર ારા જ આચરણ અને િકર્યાઓ કરે છે. શરીર િવચારોના ક ા 
પર્માણે કામ કરે છે. મન યુ  ટલા ઉ૫યોગી, વ થ અને ઉત્પાદક િવચારો 
કરે છે એટલા જ પર્માણમા ંતે સદાચારી, પરષાથીર્ુ ુ  અને ૫રમાથર્૫રાયણ 
બને છે. આ જ પણ્યનાુ  આધારે એના સખશાિતુ ં  વધે છે તથા ટકી રહ ેછ

ઉત્ક ટૃ  િવચારોનુ ંસતત સાિનધ્યં                                                    - પ.ં ીરામ શમાર્ અચાયર્ 

ે. 
ઈષાર્, ષે, કામ, કર્ોધ, લોભ, મોહ વગરનાે ે  િવનાશક િવચારોથી મન યનુ ુ ં



આચરણ િવકતૃ  થઈ જાય છે. તનીે  િકર્યાઓ દિષતૂ  થઈ જાય છે અને એના 
૫િરણામે તે ૫તનની ખાઈમા ં૫ડીને અશાિતં  તથા અસતોષનોં  ભોગ બને 
છે. 

41. ગાડં૫ણ, અ૫રાધ, પા૫ વગરે ે ખરાબ િવચારોનુ ં િચંતન કરવાના ંજ ફળો 
છે. કોઈ િવષય કે પર્સગં સબધીં ં  ભયકરં  િવચાર કરતા રહવાથીે  મગજ 
િનબળર્  અને હલકંુ બની જાય છે. એવી ૫િરિ થિતમા ંઆવશો, આવેગો અને 
ઉ જનાઓને ે રોકવાનુ ંમ કલુ ે  થઈ જાય છે. તે િવચારો મન યનુ ે અ૫રાધ 
કે પા૫ કરવા માટે લાચાર બનાવી દે છે. જ્યારે મન યુ  અ૫રાધ તથા 
પાપોમા ંફસાઈ જાય અથવા તો બૌિ ક િવકારોથી ગર્ ત થઈ જાય ત્યારે 
તનેુ ંજીવન બરબાદ થઈ જાય છે. િવચારોમા ંપર્ચડં શિક્ત હોય છે. તથીે  
િવચાર કરતા ૫હલાે  ં કવાે  િવચારો કરવા જોઈએ તનેુ ં િચંતન કરવુ ં
આવ યક છે. 

42.  િવચારોની પાછળ બીજાને હાિન ૫હ ચાડવાનો ભાવ પાયલોે  હોય તે 
બધા િવચાર અક યાણકારી છે. આમા ંબીજાની સાથસાથે ે પોતાના આત્માને 
૫ણ નકસાનુ  થાય છે. જો સમાજમા ંપર્િત ઠા પણૂર્ થાન મળવવાનોે  િવચાર 
આવે તો તે સદરું  િવચાર છે. સન્માન પર્ાપ્ત કરવુ ંતે આત્માની આવ યકતા 
છે. બધાએ આત્માની આ આવ યકતા ને પરીૂ  કરવાના િવચાર કરવા જ 
જોઈએ, ૫રતં  ુએ િવચારોમા ંજો પધાર્, ઈષાર્, ષે, લોભ કે અહકારનોં  ભાવ 
સામલે ન હોય તો જ તમને ે સ િવચાર કહી શકાય. જો એવા કોઈ ભાવની 
િવકિતૃ  આ૫ણા િવચારોમા ંઘસીૂ  જાય તો એ િવચારોનો શભુ આશય ન ટ 
થઈ જાય છે અને તે દિષતૂ  થઈ જાય છ
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ે. 



43. િવચારોનો આશય જો શભુ હોય તો જ તમને ે સ િવચાર કહવાયે  છે. નિહ 
તો તમનીે  ગણતરી અસ  િવચારોમા ં જ થશે. આવા ખરાબ િવચારો 
મન યનાુ  જીવન અને આત્માને ન ટ કરી નાખંે છે, તથીે  ખરાબ િવચારો 
િવષની મ ત્યાગવા લાયક જ છે. એમનો ત્યાગ કરવાથી જ આ૫ણુ ં
ક યાણ તથા િહત થઈ શકશે. ખોટી રીતે મળવે ેલુ ં સન્માન આત્માને 
વીકાયર્ હોત ુ ંનથી. 

44.  િવચારોની પાછળ બીજાઓનુ ંઅને પોતાના આત્માનુ ં િહત રહલે ુ ં હોય 
તમને ે જ સ િવચાર કહી શકાય. સવાે  એક સ િવચાર છે. જીવમાતર્ની 
િનઃ વાથર્ સવાે  કરવાથી કોઈને કોઈ પર્ત્યક્ષ લાભ મળતો દખાતોે  નથી. એ 
ત પરંુૂ કરવા માટે કરવામા ંઆવલોે  ત્યાગ અને બિલદાન જ દખાયે  છે. 

જ્યારે મન યુ  પોતાનો વાથર્ છોડીને બીજાની સવાે  કરે છે ત્યારે તનેુ ં
થોડઘણુ ં ં ુિહત કરી શકે છે. 

45. એક નાનકડા ત્યાગનુ ંસખુ આત્માના એક બધનનં ે તોડી નાખંે છે. ની 
પાછળ ૫રિહત અથવા આત્માના િહતનો ભાવ રહલોે  હોય તવોે  િવચાર 
બા  દિ ટૃ એ હાિનકારક લાગતો હોવા છતા ં૫ણ ખરખરે  તો સ િવચાર જ 
છે. મન યનુ ુ ંઅંિતમ લ ય લોક નિહ, ૫ણ ૫રલોક છે. તે મા ંસ િવચારોની 
સાધના ારા જ પર્ાપ્ત થઈ શકે છે તથીે  આત્મક યાણ અને આત્મશાિતનં ં ુ
ચરમલ ય િસ  કરવા માટે સ િવચારોની સાધના કરતા રહવે ુ ંજોઈએ. 

46. ખરાબ િવચારોની જાળમા ંફસાઈ જવાય એમા ંકોઈ આ યર્ નથી. અ ાન કે 
અસાવધાનીના કારણે એવુ ંથઈ શકે છે કે આ૫ણે ખોટા િવચારોના પાશમા ં
ફસાઈ ગયા છીએ એવી ખબર ૫ડે તો િચંતા કરવાની કે ગભરાવાની જ ર 
નથી. એ વાત સાચી છે કે ખરાબ િવચારોમા ંફસાઈ જવુ ંતે ખબૂ ઘાતક છ
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૫રતં  ુએનો ઉપાય થઈ શકે છે. સસારમાં  ંએવો કોઈ૫ણ ભવ રોગ નથી કે 
નુ ં િનદાન તથા ઉપાય ન હોય. ખરાબ િવચારો માથીં  મકુ્ત થવાના ૫ણ 

અને ઉપાય છે. ૫હલોે  ઉપાય છે કે સૌ પર્થમ ખરાબ િવચારોમા ંફસાવનાર 
કારણોને દરૂ  કરવા ંજોઈએ. ખરાબ સોબત, હલકા સાિહત્યનુ ંઅધ્યયન, ગદુંં 
વાતાવરણ વગરે ે એના ંકારણો હોઈ શકે. 

47. ખરાબ િમતર્ો અને સાથીઓના સ૫ંકમાર્  ંરહવાથીે  માણસના િવચાર દિષતૂ  
થઈ જાય છે. તથીે  એવા લોકોની સોબત તરત જ છોડી દવીે  જોઈએ. આ 
માટે સજ્જનોની મદદ લઈ શકાય. ખરાબ તથા અિવચારી િમતર્ોના બદલ ે
સારા, ભલા અને સદાચારી િમતર્ો શોધી કાઢી તમનીે  સોબત કરવી જોઈએ. 
પોતાના આત્મા આ૫ણો સૌથી સારો અને સાચો િમતર્ છે, તથીે  એના આદશે  
પર્માણે ચાલવુ ંજોઈએ. 

48. ખરાબ િવચારો પદાે  કરવાનુ ંઅને ફલાવાને ુ ંએક મોટંુ કારણ ગદાં  તથા 
હલકા સાિહત્યનુ ં વાચનં  ૫ણ છે. જાસસીૂ , અ૫રાધી અને શગાર રસથીૃં  
ભરલે ુ ંઅ લીલ સાિહત્ય વાચવાથીં  ૫ણ આ૫ણા િવચાર દિષતૂ  થઈ જાય 
છે. ગદંા ંપ તકોુ  વાચવાથીં  મગજ ૫ર  ખરાબ છા૫ ૫ડે છે તે એવી 
રખાઓે  બનાવી દે છે કે મના ારા ખરાબ િવચારોનુ ંઆવાગમન થવા 
માડેં છે. એક િવચાર પોતાના વા બીજા િવચારોને ૫ણ ઉ િજતે  કરે છે. 

49. આથી ગદું સાિહત્ય વાચનારાં  લોકોને અ લીલ િચંતન કરવાનુ ં યસન થઈ 
જાય છે. મન યુ ને  િવચારોનો ૫િરચય હોતો નથી તમનીે  કદાિપ યાદ 
આવતી નથી અને એમના વા બીજા િવચારો ૫ણ પદાે  થતા નથી. ગદુંં 
સાિહત્ય લખનારા લોકોના ખરાબ િવચારોની અસર અનાયાસ જ થવા લાગ
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છે અને મગજમા ંગદાં  િવચારોની વિૃ  થવા માડેં છે. તથીે  ગદાં  િવચારોથી 
બચવા માટે અ લીલ અને હલકંુ સાિહત્ય કદાિપ વાચવં ં ુજોઈએ નિહં. 

50. ખરાબ િવચારોથી બચવા માટે ગદું સાિહત્ય વાચવાનં ં ુબધં કરી દઈએ તે 
અધરોૂ  ઉ૫ચાર છે. પરૂો ઉ૫ચાર કરવા માટે ઉ મ સાિહત્યનુ ંઅધ્યયન 
કરવુ ંજોઈએ. માણસનુ ંમગજ કદાિપ નવરંુ રહતે ુ ંનથી. એમા ંકોઈ ને કોઈ 
પર્કારના િવચાર આવતા જ રહ ેછે. વારંવાર પર્યત્ન કરવાથી ગદાં  િવચારો 
આવવા ઓછા તો થઈ જાય છે, ૫રતં  ુતમનાથીે  સપણં ૂ ર્ મિક્તુ  મળતી નથી. 
તમનીે  સામે સઘષં ર્ કરવામા ંઆવે તો તઓે ક્યારેક જતા રહ ેછે, ૫ણ ગમ ે
ત્યારે પાછા ૫ણ આવી જાય છે. ખરાબ િવચારોથી સપણં ૂ ર્ રીતે બચવાનો 
સૌથી ઠે  ઉપાય એ છે કે મ તકમા ંહમંેશા સ િવચારોને થાન આ૫તા 
રહવે ુ ં જોઈએ. સ િવચારો રહવાનાે  કારણે એમા ં ખરાબ િવચારો પર્વશે 
મળવીે  શકશે નિહં. 

51. મગજમા ંસતત સ િવચારો જ છવાયલાે  રહ ેએના ઉ મ ઉપાય એ છે કે 
દરરોજ િનયિમત પે સ સાિહત્યનુ ં વાચનં  કરવામા ંઆવે. વદે, પરાણુ , 
ગીતા, ઉ૫િનષદ, રામાયણ, મહાભારત વગરે ે ધાિમર્ક સાિહત્ય ઉ૫રાતં 
સારા અને ઉચ્ચ િવચારો વાળા સાિહત્યકારોના ં પ તકોુ  વાચવાં  જોઈએ. 
આવા ંપુ તકો પોતે ખરીદી શકાય અથવા તો બીજા લોકો પાસથીે  માગીને 
કે પ તકાલયુ  માથીં  લાવીને ૫ણ વાચીં  શકાય. જો પર્યત્ન કરીએ તો આવુ ં
સારંુ સાિહત્ય ગમે ત્યાથીં  મળી શકશે. આત્મા ક યાણ માટે આધિનકુ  
સિવધાઓનોુ  ઉ૫યોગ કરવો જોઈએ. 

52. માનવીય શિક્તઓમા ં િવચાર શિક્તનુ ંસિવશષે મહત્વ છે. એક િવચારવાન 
યિક્ત હજારોલાખો લોકોનુ ં નતત્વે ૃ  કરી શકે છ
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ે. િવચાર શિક્તથી સ૫ં  



યિક્ત સાધનહીન હોવા છતા ં૫ણ પોતાની ઉ િત અને પર્ગિતનો માગર્ 
શોધી કાઢે છે. આ િવચાર શિક્ત ારા જ મહાપરષોુ ુ  પોતાના સમાજ અને 
રા ટર્નુ ં િનમાણર્  કરે છે. િવચાર શિક્તના આધારે જ આધ્યાિત્મક યિક્ત 
મ કલુ ે  ભવબધનોનં ે ભદીને ે આત્મસાક્ષાત્કાર કરી લે  છે. 

53. મન યુ  જીવન ઠે  બનાવવામા ંકે બરબાદ કરવામા ં િવચારોનો ફાળો બહુ 
મોટો છે. મન યનાુ  જીવન અને તનીે  િકર્યાઓ ઉ૫ર િવચારોનુ ંઆિધ૫ત્ય 
રહવાનાે  કારણે િવચારો પર્માણે જ જીવનનુ ંઘડતર થાય છે. જો િવચારો 
ખરાબ અને હલકા હોય તો માણસ આત્માની ઉ િત કરવામા ંકદાિપ સફળ 
થઈ શક્તો નથી. માણસના જીવનનુ ંસચાલનં  િવચારો ારા જ થાય છે. 
ખરાબ અને હલકા િવચારો મન યનુ ે ૫તન તરફ જ લઈ જાય છે. આ એક 
સનાતન સત્ય છે. આમા ંકોઈ ૫ણ પર્કારના અ૫વાદને થાન નથી. 

54. પોતાના િવચારો ૫ર િવચાર કરો અને હલકા િવચારોને વીણીવીણીને બહાર 
કાઢી નાખો. પોતાના મગજમા ંસ િવચારોને વધારતા રહી એ પર્માણે કાયર્ 
કરો. આલોકમા ં તમે સફળતા પર્ાપ્ત કરીને સખશાિતનીુ ં  સાથેસાથે 
આત્મક યાણના લ ય સધીુ  અવ ય ૫હ ચી જશો.  
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