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માનવ જીવન એક અમ ૂ ય ભેટ
પંિડત

ીરામ શમાર્ આચાયર્ના લેખનન-

પર્વચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના
પર્બળ પુરુષાથર્થી નીકળે લા નવનીતનો
ભંડાર છે . સ

ાન જ આપણા માનિસક

કુિવચારોનો ઉપચાર છે .

માનવ જીવન એક અમ ૂ ય ભેટ
આત્મિવ ાનથી માંડી યવહાિરક
અઘ્યાત્મના દરે ક ક્ષેતર્ને પશર્તા ગાગરમાં
સાગર

વા

િકંમતી િવચારોન
િકમતી
િવચારોને કર્મબ રીત
રીતે
આ૫ની સમક્ષ મ ૂકવામાં આવે.

ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ - |

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

અિખલ િવ

ગાયતર્ી પિરવાર
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માનવ જીવન એક અમ ૂ ય ભેટ
જીવન જીવવાની કશળતા
કુશળતા
પર્ત્યક્ષતઃ સાધનોનું જ મહત્વ માનવામાં આવે છે . તેના આધાર ૫ર જ
કોઈની ક્ષમતા યોગ્યતા, સફળતાનું અનુમાન લગાવવામાં આવે છે , ૫રત ુ
આ થ ૂળ દૃિ ટ છેે . માતર્ થ ૂળ જ નિહ
િ અવા તિવક
િ
૫ણ. કારણ કેે સાધનો
ધ ો
ગમે તેટલો હોય અંતતઃ તે હોય છે તો ૫દાથર્ જ. ૫દાથ ને કોઈ ૫ણ
યિક્ત ખરીદી શકે છે , સજાવી શકે છે , ભલે ૫છી એ િવષયમાં તે પર્વીણ હ
પારં ગત ન હોય.
બજારમાં િકંમતી વ ત ુઓની દુકાનો હોય છે . આ વ ત ુઓને વેચવાનું કામ
મુનીમ-ગુમા તા કરે છે . તેઓ વ ત ુની િવશેષતા બતાવવાથી માંડીને
ગર્ાહકને લોભાવવા, ખરીદવા માટ
ગર્ાહકન
માટે આત
આતરુર કરવાનુ
કરવાન ં કામ કર
કરે છ.
છે . એમની
કુશળતાથી જ દુકાન ચાલે છે . માિલક ભરપ ૂર લાભ ઉઠાવે છે , એમાંથી એક
૫ણ એવો હોતો નથી કે
મેળવી હોય.

ં ાં પ ૂરી જાણકારી
ણે એ વ ત ુઓના સબંધમ

પ ટ છે કે એમણે સાધન ભેગાં કરવાની અને તેને

સજાવવાની જ યોગ્યતા મેળવી છે , બેંકથી ઋણ લેવા, મોકાની જગ્યા
શોધવા,

િતર્ના મુનીમ-ગુમા તા રાખવા, વ ત ુઓની જાહેરાત કરવાની

કળાઓ શીખી છે . મશીનોને ચલાવવાનુ,ં તેમાં કોઈ ખરાબી
તો ઠીક કરવાનુ
કરવાન ં કામ એમનુ
એમન ં નથી ક
કે

આવી જાય

ઓ માિલક બની બઠા
બેઠાં છ
છે અન
અને

અઢળ પૈસા કમાય છે . કીમતી મશીનો તથા દુકાનોની વા તિવક િ થિત આ
જ હોય છે . જોનારા ભલે

ેય માિલકને આ૫તા રહે.

મીઠાઈની નાની દકાનન
દુકાનનું ઉદાહરણ લો.
લો તમા
તેમાં મીઠાઈ બનાવનારા કારીગર
અલગ અલગ હોય છે .
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તેઓ ચુ૫ચા૫ એક ખ ૂણામાં બેસી મીઠાઈ બનાવવામાં લાગ્યા રહે છે . કોઈ
ુ ારવાનો ઉપાય ૫ણ તેઓ જાણતા હોય છે .
મીઠાઈ બગડી જાય તો તેને સુધ
એમની કળા-કુશળતાના કારણે દુકાન પર્ખ્યાત થાય છે . ગર્ાહક એમના
કારણે જ વધે છે અને માિલક એ આધાર ૫ર માલદાર બને છે . ૫રં ત ુ
દુકાન ૫ર કામ કરનારા બીજા જ હોય છે . મીઠાઈ સજાવીને રાખનારા,
તોલનારા, જ રી વ ત ુઓ બજારથી લાવનારા, સફાઈ તથા ટોર વાળા આ
બધા દુકાન ૫ર કામ કરતા જોવા મળે છે , ગર્ાહક એમને જ ઓળખે છે .
દુકાન એમના સહારે જ ચાલતી હોય એવું લાગે છે , ૫રં ત ુ એ રહ ય બહુ
ઓછાને ખબર હોય છ
ઓછાન
છે ક
કે એ દકાનની
દુકાનની વાિદ ટ મીઠાયોની ખ્યાિત કોની
િવશેષતા ૫ર િનભર્ર છે . એ તો પોતાની કુશળતા વધારતો અને ચુ૫ચા૫
પોતાનું કામ કરતો રહે છે . આજ વાત મશીન, દરજી યા બીજી દુકાનોના
ં માં કહી શકાય છે . તેન ું પર્ત્યક્ષ, પર્દશર્નાત્મક, સાધન૫રક
સંબધ

૫

બનાવી ખડું કરી દે વ ું અલગ વાત છે અને િવિશ ટતાઓના આધાર ૫ર

ખ્યાિત અને પર્ામાિણકતા મેળવવી અલગ.
જીવનમાં ૫ણ પર્ત્યક્ષ સાધનોનું મહત્વ દે ખાય છે . ભગવાન તરફથી મળે લું
સ દયર્, વારસામાં મળે લું ધન, મોકાની જગ્યાએ દુકાન, કુશળ કમર્ચારી
વગેરેન ું

ેય સંયોગોને જ આપી શકાય છે . યિક્તત્વને

ેય ત્યારે જ આપી

શકાય કે જ્યારે કોઈ ૫ણ પર્કારની મદદ વગર પોતાની જાતે જ બધાં
સાધન
ધ
ભેેગા ં કયાર્ હોય.
ો
મહાપુરુષોના
ો ં નાના ં કામ ૫ણ એ
એમનેે અમર
બનાવી દે છે , જ્યારે કે ધન કુબેરનું આકાશ-પાતાળ

ટલું ખચેર્લ ું ધન

લોકોની નજરમાં આવત ું નથી. કારણ કે માનવી િવવેક બુિ

સાધનોનું

બાહુ ય અન
અને યિક્તત્વના તર આ બં
બન
ને વ
વચ્ચે
ચ કટલુ
કેટલં અંતર હોય છ
છે અન
અને
બંનેમાંથી કોને કેટલી

ા પર્શંસા મળવી જોઇએ એ સારી રીતે જાણે છે .
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પર્સંગ માનવ જીવનના ગૌરવનો છે .

મની પાસે વધારે સાધન. સરં જામ,

૫દ,, સન્માન છે , તેઓ ચામડાની આંખોને જ આંજી
જી શકે છે , તેને એનુું
સૌભાગ્ય ૫ણ કહી શકાય છે . ૫રં ત ુ

નામાં સ ૂ મ બુિ

છે – િવવેક દૃિ ટ છે

તે માતર્ એક જ વાત જુએ છે કે કતાર્ના પોતાના યિક્તત્વમાં ઉત્કૃ ટતાનો
કેટલો સમાવેશ થયો છે .
સાધન જડ છે અને કૌશલ ચેતના, સાધન તો કોઈ ૫ણ યિક્ત ભેગાં કરી
શકે છે , ૫રં ત ુ પોતાની આંતિરક ઉત્કૃ ટતાની છા૫ બીજા ૫ર છોડવી
મુ કેલ કામ છે .

યિક્તના િચંતન, ચિરતર્, અને

યવહારમાં

ટલી

ઉત્કૃ ટતા અને પર્ામાિણકતા હોય છે , એટલાં જ પર્માણમાં બીજા ૫ર તેની
છા૫ ૫ડે છે . આ આધાર ૫ર જ મળે લી સફળતા અનુકરણીય
અિભનંદનીય બને છે .
દરે ક કામમાં આકષર્ણ અને દબાણ આવે છે . તેનાથી િવચિલત ન થવું અને
ઉત્કૃ ટતા ટકાવી રાખવી, એ કંઈ સામાન્ય કામ નથી. અસફળતાઓ,
િવ૫િરત

૫િરિ થિતઓ

અને

આકર્મક

ૂ તાઓ
પર્િતકળ

િવશેષ

૫થી

આદશવાદી
આદશ
વ
સાથે છડા
છે ડા છડ
છે ડ કરતી રહ
રહે છ.
છે ક્યારક
ક્યારે ક ક્યારક
ક્યારે ક તો એ
ર્ ાદી જીવનચયાર્ સાથ
એટલી ભારે અને િવકટ હોય છે કે માણસને હતાશ અને ઉિ ગ્ન કરી દે છે .
આ ૫રીક્ષાની ઘડી હોય છે . આ ભ ીમાં સાચું સોનું જ પાસ થાય છે .
ૂ તાઓનો સામનો કરવો
આદશવાદી
આદશ
વ
યિક્તને િવશષ
િવશેષ ૫થી આવી પર્િતક
પર્િતકળતાઓનો
ળ
ર્ ાદી યિક્તન
૫ડે છે . તેનાથી પાર થવું િસ ાંતવાદી િહંમત અને

ઢતાનું કામ છે . એ

બધું ચિરતર્વાનો માટે જ સંભવ છે . ચિરતર્નો અથર્ છે -મહાન માનવીય
જવાબદારીઓની ગિરમાને સમજવી અને તેનો કોઈ૫ણ િહસાબે િનવાર્હ
કરવો.
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આ આકાશમાં જમીનથી બહુ ઊંચાઈ ૫ર ગર્હ, તારા ચમકતા જોવા મળે
છે . આ એમનો િવ તાર અને પર્કાશ છે ,

િચર અતીતથી માંડીને અત્યાર

સુધી યથાવત ્ ચમકતો જોવા મળે છે . આકાશમાં ઊઠતા ઝંઝાવાત એમની
િ થરતા અને ગિરમાને કોઈ આઘાત ૫હ ચાડી શકત ું નથી. મનુ ય ૫ણ જો
આદશર્વાદી હોય તો તેના ૫તન-૫રાભવનું કોઈ કારણ નથી.
જીવન મનુ યના હાથમાં સ ૫વામાં આવેલી સૌથી મહત્વપ ૂણર્ અમાનત છે .
તેને માતર્ પેટ પર્જનન માટે વેડફી નાખવું જોઇએ નિહ. તેનો સદુ૫યોગ
કરવો જોઇએ. પોતે ઊંચા ઊઠવું અને બીજાને ઉચા ઉઠાવવામાં જ મનુ ય
જીવનની સાથર્કતા છે .
સુિશિક્ષત યિક્તની સાચી ઓળખાણ
મહાન િશક્ષણશા ી અન
અને કોલિબયા
કોલંિબયા િવ

િવ ાલય, અમિરકાના
અમેિરકાના કુ લ૫િત

ી ગર્ેસન કકર્ને “સુિશિક્ષત ગણવાનો અિધકાર કોને આ૫વામાં આવે” આ
િવષય ૫ર િવચાર કરવા માટે ન્ય ૂયોકર્ શહેરમાં આમંિતર્ત કરવામાં આ યા.
ભાષણ અને િવચારપ ૂણર્ અિભ યિક્ત બે જુદાં તત્વો છે . ભાષણ તો કોઈ
૫ણ કરી શકે છે , ૫રં ત ુ કોઈ િવષયનું ગંભીર િવવેચન હર કોઈ કરી શકત ું
નથી.

ી ગર્ેસન કકર્ ઉ૫રોકત િવષય ૫ર

આખા િવ ના િશક્ષણશા ીઓ અને પર્બુ

લેખ વાંચી સંભળા યો, તેને
યિક્તઓ એ

“િવચાર ેજક લેખ” ની સં ા આપી. એમના એ મનનીય તથા ૫ઠનીય
િવચારો અહીંયાં પર્ ત ુત છે ,

જીવન જીવવાની કળા ૫ર િવશેષ પર્કાર

પાડે છે .
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“ યિક્ત સુિશિક્ષત છે કે નિહ, એ જાણવું હોય તો આ૫ણે ચાર તથ્યોને
આધાર માનવો ૫ડશે.
(૧) તે
(ર) તેણે

કંઈ બોલે છે તે પ ટ કે નહીં ?
કંઈ વાંચ્યું છે તેમાંથી કોઈ આદશર્ અને આ થાઓ જીવનમાં

ં શું એટલુ
ે ા
ઉ
ઉતારી
ી છેે યા નિહ,
િ જોો ઉતારી
ઉ
ી હોય
ો તોો એનામા
એ
એ ં સાહસ છેે કેે તેન
માટે ગમે તેવા ખરાબ સમાજ સાથે સંઘષર્ કરે ?
(૩) શું તે સમાજ સુધારની પર્િકર્યામાં એવી ઈમાનદારી, સ ભાવ અને
સિહ
િ ણુતા યક્ત કરીી શકેે છેે ,

વીી કેે મા પોતાના
ો
િ
િપર્ય
બેેટા માટેે કરેે છેે ?

(૪) આટલું હોવા છતાં તે િનરાશ તો નથી થતો ને ? િવ૫િરત
૫િરિ થિતઓમાં ૫ણ જો તે આશાવાદી હોય તો િનઃસંદેહ સુિશિક્ષત છે .
“આવો,
ો આ ચારેે યનોો એક
એ એક
એ કરીને
ી ે ખુલાસોો કરીએ.
ીએ
“ યિક્ત સુિશિક્ષત છે કે નિહ, એ જાણવું હોય તો……
(૧) તે

કંઈ બોલે છે તે પ ટ કે નહીં ?

આ૫ણી સામે બે યિક્ત છે , એક ગામડાનો છે , અભણ છે . બીજો શહેરનો
કરીએ છીએ શું ર તામાં અમુક યિક્ત

છે , િશિક્ષત છે . પહેલા યિક્ત પર્

મ યો હતો ? તેના જવાબમાં તે કહેશે – કદાચ મ યો હતો, મને લાગે છે કે
તેણે સફેદ ઝભ્ભો અને ધોિતયું યા લેંઘો ૫હેય હતો, મેં બરાબર જોયો
નથી. મારા ખ્યાલથી હાથમાં કોઈ વ ત ુ હતી.” આ બધું બતાવે છે કે એ
યિક્ત િવચારશીલ નથી. જો િવચારશીલ હોત તો એક જ નજરમાં તેણે
કેવા ક૫ડાં ૫હેયાર્ છે , હાથમાં

શું છે , તેના

૫, રં ગ, કદ, ક૫ડાંનો રં ગ

બધું જ મગજમાં ઉતારી લીધું હોત.
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ૂ ી બુિ વાળો યિક્ત હતો.
તેની દૃિ ટ ઊંડી અને તી ણ ન હોતી, તે એક ટંક
તેથી તેની સાથે

કંઈ આ યુ,ું તેણે અ ત ય ત ઢંગથી જોયુું અને એવો જ

વતાર્વ કય .
િશિક્ષત યિક્તએ એ જ પર્ નો ઉ ર િન યાત્મક ઢંગથી આ૫વો જોઇએ.
તેના િવચારોમાં પ ટતા સાથે કલા અને

ંૃ
૫ણ
ણ હ
હોવા જોઇએ,, ત્યારે
ગાર

જ એમ કહી શકાય કે એ યિક્ત િશિક્ષત છે . અ ત ય ત ભાવ એણે યક્ત
કરવા જોઇએ નિહ. આ જ પર્માણે પાંિડત્ય પર્દશન
ર્ ના દં ભમાં ૫ડીને એવું
૫ણ ન બોલવું જોઇએ કે પર્ કતાર્ કંઈ સમજી જ ન શકે. એણે કહેવ ું જોઇએ

– િમતર્વર
િ
! જ્યારે હુ ં રે લવે પુલ પાર કરીી ર ો હતો, ત્યારે એ સજ્જન
મને મ યા હતા. એમના હાથમાં એક પુ તક હત.ું ખમીસ અને લેંઘામાં
ં ર લાગતા હતા.” અિભ યિક્ત અંતઃકરણનું વ ૫ બતાવે છે .
તેઓ બહુ સુદ
તેથી સુ
તથી
સિશિક્ષતની
િશિક્ષતની ૫હલી
૫હેલી ૫રખ એ છ
છે ક
કે અિભ યિક્તમા
યિક્તમાં ગભીરતા,
ગંભીરતા પ ટતા
અને કલાત્મક્તા હોવી જોઇએ. જો એ અસભ્ય, અ પ ટ વાત કરી ર ો
હોય તો તે ભણેલો હોવા છતાં અભણ જ કહેવાશે. પછી ભલે તે શહેરમાં
રહેતો હોય યા કોઈ િડગર્ી મેળવી કેમ ન હોય.
(ર) તેણે

કંઈ વાંચ્યું છે તેમાંથી કોઈ આદશર્ અને આ થાઓ જીવનમાં

ઉતારી છે યા નિહ, જો ઉતારી હોય તો એનામાં શું એટલું સાહસ છે કે તેના
માટે ગમે તેવા ખરાબ સમાજ સાથે સંઘષર્ કરે ? એક સમય એવો હતો
જ્યારે આ૫ણા પ ૂવર્જો માગર્દશર્ક, નીિત , ઉદા

ચિરતર્વાળા હોતા હતા.

એમણે ધમર્ મયાર્દાઓ, સામાિજક અનુશાસન, ૫રં ૫રાઓ અને રીિત િરવાજ
એ ઢંગથી બના યા હતા કે આવનાર પેઢી તેના અનુસરણ માતર્થી આદશર્
ં માટીી
જીવન જીવતીી હતી.
ી યિક્ત
િ
ભીની
ી ી માટીી છેે તોો પ ૂવર્જો બીબુ
ી ,ં બીબામાં
ી
નાખતાની સાથે જ તેન ું વ ૫ એવું જ બની જત ું હત.ું
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૫રં ત ુ આ

એ ૫િરિ થિતઓ બદલાઈ ગઈ છે . આદશર્ અને

ા માટે

અત્યારે જી
જીવનમાં કોઈ થાન ર ું નથી. આદશ માટે લડવાની િહંમતની
વાત તો િવચારી શકાતી ૫ણ નથી. મોટાના જીવનમાં કોઈ કર્મબ તા ન
ં લ અને અનુશાસન િવહીન બનતી ગઈ.
હોવાના કારણે પેઢીઓ ઉચ્ ખ
આવી િ થિતમાં સુિશિક્ષત ગણાવાનો અિધકાર એમને મળશે

વતર્માનના

ં
િવચાર જજાળમાં
થી આદશર્ અને આ થાઓને પોતાની જાતે શોધી કાઢે
અને ૫સંદ કરે . એનામાં એટલો િવવેક હોવો જોઇએ કે તે

કંઈ

ે ઠ છે

તેને દૂરથી જોઈને ઓળખી લે અને જ્યારે તેને જીવનમાં ધારણ કરવાનો
પર્

આવે ત્યાર
આવ
ત્યારે કોઈ ૫ણ પર્કારના િવરોધનો સામનો કરવા માટ
માટે તયાર
તૈયાર

રહે. પોતાના િવવેકની રક્ષા માટે તેણે પોતાના માતા િપતા સાથે લડવામાં
૫ણ ખચકાવું જોઇએ નહીં.
ં છ.
આદશર્ અન
અને અનુ
અનશાસન
શાસન વચ્ચ
વચ્ચે બહુ ઘિન ઠ સં
સબધ
બધ
છે

મના જીવનમા
જીવનમાં

આદશર્ હોતો નથી, તેઓ જ અનુશાસનહીન અને અરાજકતાવાદી હોય છે .
સુિશિક્ષતમાં આદશર્ન ું

થાન એક અિનવાયર્ આવ યકતા છે , કારણ કે

એમની ૫ર સમાજની યવ થા એન શાંિત આધાિરત છે .
(૩) શું તે સમાજ સુધારની પર્િકર્યામાં
એવી ઈમાનદારી, સ ભાવ અને સિહ ણુતા યક્ત કરી શકે છે ,

વી કે મા

પોતાના િપર્ય બટા
બેટા માટ
માટે કર
કરે છ
છે ?
યિક્ત આદશર્વાદી હોય એટલું જ પ ૂરત ું નથી. જો એ સામાિજક
બુરાઈઓની પર્િત સિહ ણુ અને તેણે સ ભાવપ ૂવક
ર્ દૂર કરવા માટે કૃતસંક પ ન થાય તો તન
સક
તેને રોજી અન
અને રોટી માટ
માટે જીવત ું રહવુ
રહેવ ં જોઇએ નિહ.
નિહ
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પર્ાચીનકાલમાં બર્ા ણો પોતાના જીવનનો ઉ૫યોગ સમાજને ઉ ત
બનાવવામાં કરતા હતા. એમની સામે જી
જીવનના અન્ય િવષય ગૌણ હતા.
એમની હમદદ ને સમજીને જ સમા

એમની લૌિકક જ િરયાતો પ ૂરી

કરવાનું કતર્ ય િનભાવું હત.ું આજનો િશિક્ષત યિક્ત જો પોતાના વાથર્ની
ઉપેક્ષા કરીને સમાજને ભલાઈનો ર તો બતાવવા કિટબ

થઈ જાય તો

સમાજ ૫ણ તેની જ િરયાતો
િ
પ ૂરી કરવામાં પાછી પાની નિહ
િ કરે . ૫રં ત ુ
તેના માટે સૌ પર્થમ પોતે સુિશિક્ષત છે એવું સાિબત કરવું ૫ડશે. આટલું
કયાર્ વગર કોઈ સમાજનો િહતેચ્

બનવા માગશે તો ૫ણ બની શકશે

નહીં.
નહીં
(૪) આટલું હોવા છતાં તે િનરાશ તો નથી થતો ને ? િવ૫િરત
૫િરિ થિતઓમાં ૫ણ જો તે આશાવાદી હોય તો િનઃસંદેહ સુિશિક્ષત છે .
“આવો, આ ચારે યનો એક એક કરીને ખુલાસો કરીએ.
ં લતા, ઉ ડ
ં તા અને યૌન
અત્યારે અનુશાસન હીનતા, ઉચ્ ખ

વચ્છંદતા

વી બુરાઈઓનું પ ૂર આ યંક છે . બુિ , કૌશલ અને કલાકાિરતા સૌ ભેગાં
મળીને તેણે પોષણ આપી ર ાં છે . વૈ ાિનક અને બુિ જીવી ૫ણ પોતાના
અહંકારની પ ૂિતર્ માટે સંસારનો િવનાશ તરફ લઈ જઈ ર ા છે . આવી
િ થિતમાં સમાજ સુધારની વાત િવચારવી ૫ણ મુ કેલ કામ છે . આખો
સંસાર સમાજ સુ
સસાર
સધારકોનો
ધારકોનો િવરોધી બની ગયો હોય એવુ
એવ ં લાગ
લાગે છ.
છે
તેથી બુરાઈઓ સાથે લડવાની િહંમત બાંધતા ૫હેલાં એક વાત િનિ ત કરી
લેવી જોઇએ કે અમારંુ અિ તત્વ ભલે ન રહે, ૫રં ત ુ અમોને િવ ાસ છે કે
અમે સમાજન
અમ
સમાજને સીધા ર તા ૫ર લાવવામા
લાવવામાં સફળ થઈ શકીશં
શકીશુ. વત
વતમાન
મ
ર્ ાન
૫િરિ થિતમાં આ આશા જ સાહસ અને શિક્ત આપી શકે છે
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બાળકનો પર્ાણ નીકળતા સુધી
અવ ય

પર્કારે માતા આશા રાખે છે કે બાળક

ુ ી તો એ ક પના ૫ણ કરતી નથી. તે
વ થ થઈ જશે. મ ૃૃત્યુન

પર્માણે સુિશિક્ષતની અંિતમ ૫રખ એ છે કે એણે ભીષણ ૫િરિ થિતયોમાં
૫ણ િનરાશ થવું જોઇએ નિહ. તેણે એ સમજવું જોઇએ કે સમાજ સુધાર
િશિક્ષતનું અિનવાયર્ ધમર્ કતર્ ય છે , તેને પ ૂરંુ કરવામાં કોઈ ૫ણ પર્કારના
ફળની આશા રાખવી જોઇએ નિહ.
િ
આ િન ઠા જ િશિક્ષત અને સુિશિક્ષત કહેવડાવવાનું ગૌરવ પર્દાન કરી શકે
ં રને સુદ
ં ર બનાવી શકે છે .
છે અને અસુદ
યવહારની િશ ટતા પર્ત્યક્ષ ફળદાયી :
કોણ યિક્ત કેવી છે ? એ જાણવું બહુ મુ કેલ કામ છે . તેના માટે લાંબા
સમય સુ
સધી
ધી

તે
ત

ૂવક
યિક્ત પાસ
પાસે રહી તની
તેની ગિતિવિધયોનુ
ગિતિવિધયોન ગભીરતાપ
ગભીરતાપવ
ર્ક

અધ્યયન કરવું ૫ડે છે . જો તેમા કચાશ રહી જાય તો

ને સાચો

સમજવામાં આ યો હતો તે ખોટો નીકળે છે . ઘણીવાર ઉપેિક્ષતોમા ૫ણ
એવા નીકળે છે ,

ને કાદવનું કમળ યા કોલસાની ખાણનો હીરો કહી

શકાય, ૫રત ુ આ બંધ ુ ઊંડી તપાસ કયાર્ ૫છી જ જાણી શકાય છે . સામાન્ય
૫િરચયથી કોણ યિક્ત કેવી છે તે જાણી શકાત ું નથી. આ અનિભ તાના
કારણે ઘણીવાર જોખમ ૫ણ ઉઠાવવું ૫ડે છે .
કોણ યિક્ત કેવી છે એ જાણવા માટેનો એક સરળ ઉપાય છે – િશ ટાચારનું
અવલોકન. સભ્ય યિક્તની વાણીમાં શાિલનતા હોય છે ,
પર્ગટ થાય છે . પોતાની અિભ યિક્ત નાગિરક

મ ખોલતા જ

તરની હોવી અને બીજા

પર્ત્યે આદરનો ભાવ પર્ગટ કરવો – આ બં
પર્ત્ય
બન
ને ૫ર પર મળીન
મળીને વાણીની
િશ ટતા પર્ગટ કરે છે . આ ૫િરચય કલમથી ૫ણ મળે છે .
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૫તર્ વાંચીને ૫ણ ૫તર્ લખનાર યિક્ત કેવો છે , તે જાણી શકાય છે .
પર્

ૂછનાર અન
પછનાર
પ
અને તનો
તેનો જવાબ આ૫નાર યિક્ત પોતાની વાણીમા
વાણીમાં નમર્તા,
નમર્તા

સ ભાવનાનો કેટલો સમાવેશ કરે છે , તેને જોઈને પાસે બેસેલી યિક્ત બંને
૫ક્ષોમાંથી કોનામાં કેટલી સજ્જનતા છે , તેન ું અનુમાન લગાવી શકે છે .
વ ત ુુતઃ સજ્જનતાનો યવહાર
હ જ કોઈ યિક્તના તરનો ૫િરચાયક છે .આ
જાણકારી ૫છી જ પર્

ં
થાય છે કે કોની સાથે કેવો યવહાર કરવો, સંબધ

બાંધવો યા સહયોગ આ૫વો જોઇએ ? વાણીને પર્વક્તાનું ૫દ આ૫વામાં
આ યું છે . જ્યારે તે બોલવાનું શ

કરે છે . ત્યારે કામકાજના પર્સંગોને જ

પ ૂરા કરતી નથી, ૫રં ત ુ બોલનારની શાલીનતાનું તર ૫ણ ખોલી નાખે છે .
તેમાં માતર્ શબ્દ ભાવ જ હોતા નથી, એવી ગંધ ૫ણ ભળે લી હોય છે
નાથી

યિક્તના

મમર્ થલને

ઓળખી

શકાય,

એની

સજ્જનતાની

પર્ામાિણકતાન ં તર માપી શકાય.
પર્ામાિણકતાનુ
શકાય
તેથી બોલતી વખતે આ૫ણી શબ્દાવિલ િશિક્ષતો

વી હોવી જોઇએ, સાથે

વાણીમાં મીઠાશ ૫ણ હોવી જોઇએ. તેમાંથી સજ્જનતાની લો

વી સુવાસ

આવવી જોઇએ.
જોઇએ
વાણી પર્થમ પર્યોગ છે . તે એટલી સશક્ત છે કે શબ્દ ગમે તે હોય

બોલનારની સુસ ં કાિરતા – કુસ ં કાિરતાનો ૫િરચય ખુ લો પાનાંની માફક

આપી દ
દે છ.
છે ત્યારબાદ િશ ટતાની ૫િરિધમા
૫િરિધમાં યવહારના શબ્દો આવ
આવે છ.
છે
મ કે બેસવા માટે વેચ્છાથી એ જગ્યા ૫સંદ કરવી,

સવર્સાધારણ માટે

માનવામાં આવો છે . ત્યાર ૫છી જો કોઈ ઊંચા આસન ૫ર બેસવા માટે
િવશેષ આગર્હ કરવામાં આવે તો બેસવુું જોઇએ. જોતા જ આવનાર
યિક્તનું હસતા મ એ વાગત કરવુ,ં
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તેના આગમનને પર્સ તાનો િવષય બતાવવો, કુશળ સમાચાર પ ૂછવા આ
પર્ારં િભક વાગત એવુું છે

કામ છોડીને ૫ણ કરવુું જોઇએ. ત્યારબાદ કોઈ

જ રી કામ રોકાય ગયું હોય તો આ ા માંગીને પ ૂરંુ કરી લેવ ું જોઇએ.
અિતિથનું કમ સે કમ પાણીથી

વાગત કરવું જ જોઇએ. કોઈ િનરથર્ક

યિક્ત હ
હોય અને તેનાથી પીછો છોડાવવો જ રી હ
હોય તો વાત જલદી પ ૂૂરી
કરી લેવી જોઇએ. છતાં ૫ણ પોતાની તરફથી તો િશ ટતાનો િનવાર્હ થવો
જ જોઇએ. કોઈને કડવા શબ્દો બોલવા ન જોઇએ અને ન કોઈને ધમકી
આ૫વી જોઇએ. સામેવાળી

યિક્ત ગુ સામાં આવીને ગમે તેમ બોલવા

લાગે છે તો તેને બોલવા દઈ, જ્યારે ગુ સો શાંત થાય ત્યારે વ તિુ થિત
સમજાવી દે વી જોઇએ.
િશ ટતા એક ઉ૫યોગી, લાભદાયક અને સમાધાનકારક પર્વ ૃિ
ઊલટું ઉજ્જડ મનથી બીજાનું

છે . આનાથી

ટલું અ૫માન થાય છે , તેના કરતાં વધારે

પોતાની બેઇજ્જતી થાય છે . તેથી સમજદારોમાંથી કોઈએ ૫ણ આ
નુકસાનનો સોદો હાથમાં ન લેવો જોઇએ.
જોવામાં આ યું છે કે અિશ ટ

યવહાર કરવાનો – આવેશમાં આવીને

ઊકળી જવાનો વભાવ બાળ૫ણથી જ શ થાય છે અને તે ધીરે ધીરે જડ
ં ા
૫કડતો જાય છે . તેથી વડીલોએ, અઘ્યા૫કોએ બાળકોના સબંધમ
કામકાજની વાતો િસવાય એ ૫ણ ધ્યાન રાખવુ
રાખવ ં જોઇએ ક
કે તઓ
તેઓ ખોટા ર ત
તે
તો જઈ ર ાં નથી ને ? કુટેવોમાં ગંદા રહેવાની આદતની માફક અિશ ટ
યવહાર કરવાની વાત ૫ણ ખરાબ છે . તેના માટે એમને શ આતમાં જ
ટોકવા અને શીખવવામાં આવે, બાળકોને ઉ૫દે શ બહુ ઓછો યાદ રહે છે .
તેથી સારો ઉપાય તો એ છે કે બાળકોને

વું શીખવવું હોય,
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તેવ ું આચરણ વડીલોએ કરવું જોઇએ.
તેથી સારો ઉપાય તો એ છ
તથી
છે ક
કે બાળકોન
બાળકોને

વ ં શીખવવુ
વુ
શીખવવ ં હોય,
હોય તવુ
તેવ ં આચરણ

વડીલોએ કરવું જોઇએ. વાતચીતમાં એમને આ૫ કહીને બોલવામાં આવે,
નામની સાથે ÔજીÕ શબ્દ જોડવામાં આવે. એમની સાથે વાતચીત સજ્જનતા
ભાષામાં કરવામાં આવે અને

યવહાર
હ
િશ ટતાની મયાર્દાઓને અનુુ ૫

હોવો જોઇએ. આ િવષયનું તેઓ અનુકરણ કરવાનું શ કરે છે . ન એમને
“ત ૂ” શબ્દ બોલવામાં આવે અને ન તેની પર્િતિકર્યા ઉત્પ

થવા દે વામાં

આવે. આવું કરવાથી િશ ટતાની માન-મયાર્દાઓથી અવગત થઈ જાય છે .
અને તેના િનવાર્હમાં અભ્ય ત થઈ જાય છે . ક૫ડાં, વાળ, બેસવાની રીત
૫ણ એમને બતાવવામાં આવે કારણ કે માતર્ બોલચાલથી જ નિહ, ૫રં ત ુ
રહેણી-કરણી અને રીિત-નીિતથી ૫ણ શું ઉિચત છે અને શું અનુિચત છે ,
તેની ખબર ૫ડ
તની
૫ડે છ
છે આમ તો િચતન-ચિરતર્
િચંતન-ચિરતર્ ૫ણ ઉત્કૃ ટતા અન
અને
આદશર્વાિદતાથી ભરે લ ું હોવું જોઇએ, ૫રં ત ુ આ બધું તો જોયા ૫છી
પોતાની િ થિતનો ૫િરચય આપે છે . સવર્પર્થમ ૫હેલા સાક્ષાત્કારમાં જ એ
વાત પર્ગટ થઈ જાય છે કે કઈ

યિક્ત કયા

તરની છે ? એના

યિક્તત્વનું વજન કેટલું છે ? આ બધું તેની વાતચીત અને રહેણી કરણી
૫રથી જાણી શકાય છે , તેથી

ં માં વધારે જાગ ક
પર્ત્યક્ષ છે , તેના સંબધ

રહેવાની જ ર છે .
કેટલાય લોકો મોટી ઉંમર થઈ ગયા પછી ૫ણ ગુણ, કમર્,
દિ ટથી બાળક

વભાવની

વા જ રહે છે . એમને પૌઢ િશક્ષા તર ૫ર યવહારમાં

સજ્જનતાનો સમાવેશ કરવાનો પાઠ ગમે તે ઉંમરમાં ભણાવી શકાય છે .
ે ા માટેે સીધો
તેન
ી ો અનેે સરળ ઉપાય
ઉ
એ જ છેે કેે પોતાની
એક
ો
ી તરફથીી સારોો
યવહાર કરવામાં આવે. બીજાએ શું ક ું અને શું કયુર્ ?
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તેના માટે બરાબર એવો જ યવહાર કરવો તકર્ની દૃિ ટથી ઠીક હોઈ શકે
છે , ૫રં ત ુ તેના દૂ રગામી ૫િરણામ બહુ ખરાબ આવે છે . િવચારશીલ ભાિવ
૫િરણામ અને સંભાવનાઓને જ મહત્વ આપે છે અને એ મુજબ યવહાર
કરે છે .
અિતિથ સત્કાર િસવાય િવચાર િવિનમયના પર્
પર્સંગોમાં ૫ણ
ણ મોટે ભાગે
િશ ટાચારનું જ પર્ગિટકરણ થાય છે . ૫તર્ાચારમાં ૫ણ ભાવ સંવેદનાઓની
ઝલક રહે છે . િશિક્ષતોને એમની ચાલ-ચલગત હાવ ભાવથી સહજ ઓળખી
શકાય છે . આ પર્માણે અણઘડોને ૫ણ એમની ચાલ-ચલગત જોઈને
ૂ ેલા ચં૫લ, મોટા વાળ
ઓળખી શકાય છે . મેલા ક૫ડાં, ખુ લા બટન, ટટ
જોઈને ૫ણ કોઈની અસભ્યતાને આંકી શકાય છે . પોતાના ૫િરવારમાં
િશ ટતાના વાતાવરણનું પર્ચલન રહેવ ું જોઇએ. દરે ક સદ યો એક બીજાને
સન્માન આપ,
આપે ઉિચત મયા
મયાદામા
પર્શંસા કર
કરે અન
અને પર્ોત્સાહન આપ.
આપે િદલ
ર્દામાં પર્શસા

તોડનારી, િનરાશ કરનારી વાતો ન કહે. સન્માનથી સ ભાવ વધે છે . સારુ
આચરણ કરનાર સન્માિનત થાય છે . અને તેને અનાયાસ જ બીજાનો
સ ભાવ-સહયોગ મળે છે .

યવહારની િશ ટતા એક પર્કારથી પર્ત્યક્ષ

લાભનો સોદો છે .
વાતાર્લા૫ ૫ણ એક કળા-કૌશલ
દૈ િનક જીવનમા
દિનક
જીવનમાં આ૫ણ
આ૫ણે એવા કટલાય
કેટલાય યિક્તઓન
યિક્તઓને જોઇએ છીએ,
છીએ
તો કોઈ વાત માને છે અને ન એમનો કોઈ સાચો િમતર્, િહતેચ્
હોય છે . તેઓ

મની ન

શુભ િચંતક

ની સાથે વાત કરે છે , તે એમનો દુ મન બની જાય છે . આ

દુ મનાવટ ઊભી થવાનું કારણ હોય છે – વાતાર્લા૫ કરવાનો ઢંગ.

મની

સાથે વાત કરે છે , એવી ભ ૂલ કરી જાય છે કે તેનાથી સામેવાળાના મનને
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ઘણું દુઃખ થાય છે અને તેના પર્ત્યે ખોટી ધારણા બાંધી લે છે , અન્યથા
વાક્ચાત ુુયર્ અને યવહાર કુ શળતાના બળ ૫ર તો આખુું યાવસાિયક ક્ષેતર્
ચાલી ર ું છે .
ં ૂ ા-બહેરાંને
વાતચીત કરવી વ ત ુતઃ એક કળા છે , અન્યથા વાતો તો મગ
બાદ કરતાં દરે ક કરે છે . ૫રં ત ુ કોણ
ણ કોનો કેવી રીતે પર્
પર્ભાવ ગર્હણ કરે છે ?
એ જોવામાં આવે તો ખબર ૫ડશે કે કેટલાય લોકોની વાતો માથું
ચડાવનારી યા મન ખાટું કરનારી અથવા

દયને ઠેસ ૫હ ચાડનારી હોય

છે . કેટલાય યિક્તઓની વાતો મ -માથા વગરની હોય છે . ન તો તેઓ
પોતાના શબ્દોનો પર્યોગ સમજી િવચારીને કરે છે અને ન એમને એ વાતનું
ાન હોય છે કે કયા પર્સંગે કેવી વાત કરવી જોઇએ. ૫િરણામે એમની
વાતો કંટાળો લાવનારી અને અપર્ાસંિગક જ બની જાય છે .
િવ

િવખ્યાત િવચારક

વેટ માડર્નના અનુસાર

યાવહાિરક જીવનની

સફળતા માટે વાક્ચાત ુયન
ર્ ી સાથે યવહાર કુશળતા, િશ ટતા, સજ્જનતા,
મધુરતા, વગેરે સ ણો જો

યિક્તના જીવનમાં ઊતરી જાય તો જીવન

સંગર્ામમાં સફળતા મળવી સુ
સગર્ામમા
સિનિ
િનિ ત છ.
છે
પોતાની વાતચીતમાં પર્ભાવ ઉત્પ

કરવો, લોકોનું ધ્યાન પોતાના તરફ

ખેંચવું તથા એમનો સહયોગ પર્ાપ્ત કરવો, એક મહત્વપ ૂણર્ ઉ૫લિબ્ધ છે .
યવહાર કુશળતા અને વાક્ચાત ુયર્ પુ તકોનો િવષય નથી. ઉ૫દે શ
સાંભળીને ૫ણ એ શીખી શકાત ું નથી. આ અંતરં ગનો િવષય છે , તે
િવવેકથી પર્ાપ્ત થાય છે . છતાં ૫ણ કેટલાંક એવા સ ૂતર્ો છે ,

ના આધાર

ુયર્
૫ર િવવક
િવવેક જાગૃ
જાગત
ત કરી શકાય છ
છે અન
અને અનુ
અનભવના
ભવના આધાર ૫ર વાક્ચાત
વાક્ચાતય
પર્ાપ્ત કરી શકાય છે .
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વાક્ચાત ુયર્ માટે ૫હેલી શરત એ છે કે મનમાંથી ડર કાઢી નાખવો જોઇએ.
સંત ુુલન અને ધૈયર્ રાખવુું જોઇએ. અધીરતા અને અિનિ તતાની મનઃિ થિત
ન રહેવા દે વી જોઇએ. શબ્દ િવન્યાસમાં મધુરતા, શાલીનતા જ રી છે .
ભાષાનું સારગિભર્ત તથા અથર્પ ૂણર્ હોવું જ રી છે . સાંભળનારની રુિચનું
ૂ ાણમાં સમાપ્ત કરવાની આદત પાડવી જોઇએ.
ધ્યાન રાખી વાતને ટંક
અભદર્ અને ગંદા ઉદાહરણ, અ૫શબ્દ અને

યંગાત્મક, આલોચનાત્મક

ભાષાનો પર્યોગ િશ ટ લોકો માટે શોભા પદ નથી. તેની વાતાર્લા૫માં તેન ું
િવશેષ ધ્યાન રાખવું જોઇએ. જયાં સુધી સંભવ હોય ત્યાં સુધી પોતાની
ૂણર્ કહવાની
વાત સિક્ષપ્ત
સંિક્ષપ્ત અન
અને અથ
અથપ
કહેવાની આદત પાડવી જોઇએ.
જોઇએ આવુ
આવ ં કરવાથી
ર્પણ
ભ ૂલો ૫ર ઓછી થાય છે અને વાતાર્લા૫ ૫ણ અથર્પ ૂણર્ રહે છે .
કુશળ વાતચીત માટે વાતોડીયા બનવું જ રી નથી. વ ત ુતઃ વાક્ચાત ુયર્
ં નથી,
અને વધાર
અન
વધારે બોલવામા
બોલવામાં ૫ર પર કોઈ સં
સબધ
બધ
નથી બન
બંને અલગ અલગ છ.
છે
વાક્ચાત ુયર્ એક ગુણ છે , જ્યારે કે વાચાલતાની ગણના દોષોમાં કરવામાં

આવે છે . સાથર્ક શબ્દોમાં મંત ય પ ૂરંુ કરી લેવાની વાતનો અભ્યાસ વધારે

ઉ૫યુક્ત રહે છે . આવા લોકો સામાિજક જીવનમાં સફળ થાય છે અને
સન્માન મેળવે છે . વાચાળ અને ઓછી જાણકારી ધરાવનારાઓને હલકા
તરના માનવામાં આવે છે અને તેઓ અસન્માનને પાતર્ બને છે . સાચા
અથર્માં યિક્તત્વ સં૫

એ છે કે

મને યોગ્ય સમયે યોગ્ય બોલતા આવડે

છેે .
પર્શંસાની સ નાત્મક શિક્ત
અંતરના ઊંડાણમાં એક ચેતન િચનગારી એવી છે ,

પોતાનુું સન્માન

ઇચ્છે છે , ગૌરવ પદ બનવા માટે આકુળ યાકુળ રહે છે .
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આ તરસ

નાથી શાંત થાય છે , તે એને િપર્ય લાગવા માંડે છે . પર્શંસા એક

પર્કારનુું પર્ોત્સાહન છે , એક સંદેશ છે ,

દરે કને પ ટ બતાવી દે છે કે તેને

કયા ૫માં ૫સંદ કરવામાં આવે છે . ખેલાડીયોને િશખવાડતી વખતે િશક્ષક
હા યા શાબાશ કહે છે તો તે એમને પર્ોત્સાિહત કરી એમના અંગ ચાલન
પર્િકર્યા ૫ર પોતાની

વીકૃિતવાળી મહોર લગાવી દે છે , તેનો વધારે ને

વધારે ઉ૫યોગ કરી ખેલાડી પર્વીણ બને છે .
પર્શંસા કરવાની, પર્ોત્સાિહત કરવાની જ્યારે ૫ણ તક મળે તેને જતી ન
કરવી જોઇએ- તેનાથી પર્શંસા કરનાર
િસવાય તેના

યિક્તની પર્િત ઠા વધે છે . આ

ારા માગર્દશર્ન તથા દોષ િનવારણ ૫ણ થઈ શકે છે .

પર્ોત્સાહન, પર્શંસા િશક્ષણ પર્િકર્યાનું એક અિત આવ યક અને યાવહાિરક
અંગે સાિબત થાય છે . િચતર્કલાના એક િશક્ષક ગૃહકાયર્ ન લાવનાર
િવ ાથીર્ઓન
ને રોજ ખખડાવતા હતા.
હતા એક િદવસ એમણ
એમણે એવુ
એવ ં કય
કયુર્ં ક
કે
ગૃહકાયર્ નહોતો લાવતા એમને કંઈ ન ક ,ું ૫રં ત ુ

ઓ

ઓ િનયિમત લાવતા

હતા એમની પર્શંસા કરવા માંડી. તેન ું ૫િરણામ એ આ યું કે હોમ વકર્
કરનારા િવ ાથીર્ઓની સંખ્યા બમણી થઈ ગઈ, સાથે સાથે િશક્ષક ૫ણ
િવ ાથીર્ઓમાં િપર્ય થવા લાગ્યા.
સંસારમાં સવથ
ર્ ા ગુણ વગરનો

યિક્ત કોઈ નથી. શોધવા બેસીશું તો

િનકૃ ટ યિક્તમાં ૫ણ કોઈને કોઈ ગુણ અચ ૂક મળી આવશે, જૂઠું બો યા
વગર ૫ણ યિક્તમાં

પર્ત્યક્ષ યા ૫રોક્ષ ગુણ જોવા મળે , તેની ચચાર્ કરી

ૂ ૫ણ
દે વી પોતાની સ ભાવનાનું પર્કટીકરણ છે , તેનાથી યિક્ત અનુકળ
ૂ બન્યા ૫છી તેને એ સલાહ ૫ણ આપી શકાય છે કે
બને છે અનુકળ
ે ા માટેે ઉ૫યોગી
ે ા ચિરતાથ
તેન
ઉ ો ી અનેે આવ યક છેે . સાથેે જ તેન
િ
ર્ થતાંં
પોતાનો આદશવ
ર્ ાદી દૃિ ટકોણ ૫ણ પ ૂરો થાય છે .
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ં માં એક એવી નવિવવાિહતાનું
આ સંબધ
આ યુું છે ,

ટાંત રીડસર્ ડાઇ

ટ ૫િતર્કામાં

ના ૫િત અને સસરા બંને અફસરી
ફ
િમજાજવાળા હતા,,

મોટે

ભાગે હક
ુ મ ચલાવતા હતા, ભોળી ૫ત્ની બધું જ સહન કરી લેતી, ૫રં ત ુ
જ્યારે તેના ૫િત અથવા સસરા પોતાના નાનાં-મોટા કામ પ ૂરા કરી તેના
કામમાં મદદ કરતા તો ૫ત્ની પોતાની પર્સ તા યિકત કરતી અને એમને
સન્માન આ૫તી હતી. આ રીતે તેણે બંનેને પોતાના આદશ ને અનુ ૫
વાળવામાં સફળતા મેળવી.
પર્શંસા અને પર્ોત્સાહન

ારા આગળ વધારવુ,ં ઊંચે ઉઠાવવું

ટલું સરળ

છે , તેટલું બીજા કોઈ પર્કારે નથી. પર્શંસા ૫છી ગંદી આદતોને કેવી રીતે
છોડી વધારે પર્િતભાશાળી, સજ્જન, દે વત ુ ય બની શકાય છે , તેન ું ૫ણ
માગર્દશર્ન, આપી શકાય છે . આ દુગુર્ણો તરફ આગિળયો કરવામાં આવશે
તો યિક્ત િચડાઈ જશ.
જશે
સકારાત્મક પર્ોત્સાહન ારા યિક્તના આચરણમાં સુધાર ત્યારે જ સંભવ છે ,
જ્યારે તે ઉિચત સમયે જ આપ્યું હોય. ઉદાહરણ માટે કોઈ બાળક સાઈકલ
શીખી ર ું હોય,
હોય એ સમય
સમયે તન
તેને પર્ોત્સાહન આ૫વુ
આ૫વ ં ઠીક છ,
છે ૫રત
૫રં ત ુ જ્યાર
જ્યારે તન
તેને
સાઈકલ આવડી ગઈ હોય, ત્યારે ૫ણ શાબાશ ઠીક કહેવામાં આવે તો
ગાંડ૫ણ ગણાશે. શીખવામાં આવેલી વાત યાદ રહે એ માટે ક્યારે ક ક્યારે ક
પર્ોત્સાહન આપી શકાય છે .
પર્શંસા પર્ોત્સાહન એક એવું સુધારાત્મક શ
જ નિહ ૫શુ ૫ક્ષી

છે ,

ના

ારા માતર્ મનુ યને

વાં વચ્છંદ પર્ાણીયોને ૫ણ સુઘડ બનાવી તેમની

પાસેથી કામ લઈ શકાય છે . ન્ય ૂૂયોકર્ શહેરના એક પર્ાણી સંગર્હાલયમાં
સફાઈનું કામ ચાલી ર ું હત.ું
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આ

વચ્છતા અિભયાનની અંતગત
ર્ એક ગોરીલાને પાંજરામાંથી બહાર

કાઢવાનો પર્યત્ન ચાલી ર ો હતો,,

થી પાંજરંુ બરાબર સાફ
ફ કરી શકાય.

૫રં ત ુ ગોિરલાએ બહાર ન આવવાનો િન ય કરી લીધો હતો. તેને કેળાં
આ૫વામાં આ યાં, ૫રં ત ુ ખાઈને પાછો અંદર ૫હ ચી જતો. ઘણા પર્યત્ન
કરવા છતાં બહાર ન નીક યા.
અંતે હારી થાકીને મુખ્ય પર્િશક્ષકને બોલાવવામાં આ યો. એમણે ક ું કે
જ્યારે વાંદરો દરવાજામાં બેઠો હોય ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે,
૫રં ત ુ જ્યારે તે

વયં બહાર આવે ત્યારે તેને ભોજન આપી પર્ોત્સાિહત

કરવામાં આવે. પર્ોત્સાહન ત્યારે જ આ૫વું જોઇએ. જ્યારે ઇિચ્છત કાયર્ થઈ
ર ું હોય. એવું જ કરવામાં આ યું અને ઇિચ્છત પર્યોજન પ ૂરંુ થયુ.ં વ ત ુતઃ
અભી ટ કાયર્ની સંભાવનામાં અગાઉથી જ પર્ોત્સાહન આ૫વું યથર્ છે .
પર્ોત્સાહન ત્યારે જ આ૫વું જોઇએ. જ્યારે ઇિચ્છત કાયર્ થઈ ર ું હોય. એવું
જ કરવામાં આ યું અને ઇિચ્છત પર્યોજન પ ૂરંુ થયુ.ં વ ત ુતઃ અભી ટ
કાયર્ની સંભાવનામાં અગાઉથી જ પર્ોત્સાહન આ૫વું યથર્ છે . સમયથી
૫હેલાં આ૫વામા
૫હલા
આ૫વામાં આવલુ
આવેલ ં પર્ોત્સાહન લાભદાયક સાિબત થત ું નથી.
નથી તમા
તેમાં
ક્યારે ક ક્યારે ક આ૫ણે આગળ ચાલીને અસફળ થનારા કાય ને ૫ણ
પર્ોત્સાિહત કરવાની ભ ૂલ અજાણતાં કરી બેસીએ છીએ.
પર્ોત્સાહન સકારાત્મક હોય ક
કે ૫છી િનષધાત્મક,
િનષેધાત્મક ૫રત
૫રં ત ુ સમય ૫ર જ આ૫વુ
આ૫વ ં
જોઇએ. કામ ચાલત ું હોય ત્યારે યા કામ પ ૂરંુ થતાં થતાં પર્ોત્સાહન આપી
દે વ ું જોઇએ. કામ પ ૂરંુ થયા ૫છી આ૫વામાં આવેલ ું પર્ોત્સાહન િન પર્ભાવી
જ નિહ, સમ યાત્મક બની જાય છે . ઉદાહરણ માટે કોઈ કલાકારને કહીએ
કે ગઈ કાલનો તમારો અિભનય બહુ સારો હતો.
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આ પર્ોત્સાહનનો ઊલટો અથર્ તે એમ ૫ણ કાઢી શકે છે કે ગઈ કાલનો
અિભનય સારો હતો અને આજનો ખરાબ.
જ્યારે કે કહેનાર

યિક્તનો આવો અિભપર્ાય નહોતો. ધાયુર્ં ૫િરણામ

આવતાની સાથે જ આ૫વામાં આવેલી ધામ-ધમકી બાળકો ૫ર અંકુશનું
કામ કરે છે . બાદમાં ધમકી આ૫વાથી તેનો કોઈ જ પર્
પર્ભાવ ૫ડતો નથી.
કંઈ કહીએ તે કાન તળે કાઢી નાખે છે . પર્ોત્સાહન ૫િરવતર્નશીલ અને
સ નાત્મક હોવું જોઇએ. એક

વું પર્ોત્સાહનનું પોતાનું મહત્વ ગુમાવી બેસે

છે .
અંતરાત્મા પોતાની ગિરમા ભ ૂલતો નથી. ગમે તે પર્કારે

નેહ સન્માન

મેળવવા માટે હાથ ૫ગ ૫છાડતો રહે છે . યિક્તમાં સ દયર્ સજજા, સ તા
પર્દશર્નથી યા ઉ૫હાર આપીને લોકોને તેના માટે ઉ કેરે છે . આ લલકિલપ્સા મનુ ય િસવાયના અન્ય પર્ાણીઓમાં ૫ણ જોવા મળે છે . મનોિવદ
ૂ રો તેની સાથે
બી.એફ. કીનરે જોયું કે એક છોકરી ઇિચ્છત હતી કે તેનો કત
ૂ રો તેનાથી દૂર ભાગી જતો અને બોલાવવા છતાં
સાથે ફરે , ૫રં ત ુ કત
ૂ રાની પર્શસાવાળી
આવતો નહોતો.
નહોતો િ કનર
કનરે ક
કતરાની
ત
પર્શંસાવાળી યોજના બતાવી.
બતાવી જ્યાર
જ્યારે
ૂ રો વગર બોલા યે તેની પાસે આવતો ત્યારે તેને ખ ૂબ વહાલ કરતી
કત
ૂ રો એક અવાજમાં આવવા
અને સારંુ સારંુ ખવડાવતી, હવે એ જ કત
લાગ્યો.
કાયર ફાયરે જોયું કે બાળકો ૫ર ધાક ધમકીની કોઈ અસર થતી નથી
ત્યારે એમણે સકારાત્મક પર્ોત્સાહન આ૫વાનું શ

કયુ.ર્ં ભોજન કરી લીધા

૫છી જ્યારે બાળકો વાસણ માંજવા તથા બીજા કામમાં મદદ કરવા માટે
આગળ આવતા ત્યારે એમની મા એમને ગળે લગાવીને પર્ોત્સાહનના

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
બે-ચાર શબ્દો કહીને પર્ોત્સાિહત કરવા લાગી. સારાં કામની પર્શંસા થતાં
બાળકો િનયિમત રીતે એ કામ કરવા લાગ્યા અને ધીરે ધીરે ઘરનુું
વાતાવરણ સુખ-શાંિતમય થવા લાગ્યુ.ં િનઃસંદેહ પર્શંસા

ારા કોઈ ૫ણ

યિક્તને સરળતાથી આગળ વધારી શકાય છે . પર્શંસા દરે ક િ થિતમાં
ઉત્સાહવધર્ક સાિબત થાય છે .
જીવનમાં આ૫ણે પોતાનાથી મોટી મોટી આશાઓ રાખીએ છીએ. જ્યારે એ
પ ૂરી થવાની હોય ત્યારે આ૫ણે તેની ૫ર પોતાને પર્ોત્સાિહત ન કરીએએવા અવસર બહુ ઓછા આવે છે . તેથી આ૫ણે પોતાને પર્ોત્સાિહત કરવાનું
ભ ૂલી જઈએ છીએ.
કારે ન ફર્ાયરના શબ્દોમાં – “હુ ં સમજુ

ં કે આ૫ણી િચંતા અને ઉદાસીનું

એક કારણ પર્ોત્સાહનથી વંિચત રહેવ ું ૫ણ છે .” એમના મત મુજબ યિક્ત
એક

કલાક

કામકાજ

બંધ

કરી

િમતર્ો

સાથે

ગપ્પા

લગાવીને,

આત્માનુમોદનથી પોતાને બહુ સારી રીતે પર્ોત્સાહન આપી શકે છે .
દરે ક

યિક્તએ સુતા ૫હેલાં િદવસ દરમ્યાન

િહસાબ-િકતાબ કરવો જોઇએ અને

કામ કયાર્ હોય તેનો

સારાં કામ થયા હોય તેના માટે

પોતાની પર્શંસા પોતે જ કરી દે વી જોઇએ.
ગુણ ગર્ાહકતા ૫ણ શીખો.
સૌ કોઈ ઇચ્છે છે કે બીજા ૫ણ પોતાના ગુણોને ઓળખે અને સન્માન કરે .
પર્શંસા

ારા માનવ

દય

ટલું આકિષર્ત અને આંદોિલત થાય છે , તેટલું

બીજી કોઈ રીતે થત ું નથી.
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પર્શંસા-પર્ોત્સાહન દરે કની ૫ર પોતાનો પર્ભાવ છોડે છે . વાનર સીતાને
શોધવા ગયા તો સમુદર્ુ તટ ૫ર જઈ િહંમત હારી ગયા. જ્યારે જામવંતે
હનુમાનજીને પર્ોત્સાિહત કયાર્-એમના ગુણોના વખાણ કયાર્ તો થોડી ક્ષણો
૫હેલાં અસમથ ની પંિક્તમાં બેઠેલા હનુમાનજી ઊભા થઈ ગયા અને સમુદર્
પાર કરવાનું અસંભવ કામ કરી બતા યુ.ં ઉદં ડ છોકરો િશવાજીને પર્ોત્સાિહત
કરી િહં
િ દુ ધમર્ની લાજ રાખનારો બના યો. ઇિતહાસમાં
િ
ચમકનારા અનેક
ઉજ્જ્વળ રત્નોની ઉ િતનું

ેય એવા લોકોના ફાળે જાય છે ,

મણે એમના

ગુણોને ઓળખી, એમને પર્ોત્સાહન આપ્યું અને માનવમાંથી મહામાનવ
બના યા.
યા નરન્દર્
નરે ન્દર્
તેને િવ

વા ઉ ત છોકરાન
છોકરાને ઓળખીન
ઓળખીને વામી રામકૃ ણ ૫રમહસ
૫રમહંસે

િવખ્યાત િવવેકાનંદ બનાવી દીધો.

ગુણ ગર્ાહક

યિક્ત જ બીજામાં રહેલી સત્પર્વ ૃિ યોને પુ ટ કરી શકે છે .

વ તતઃ
ત ુતઃ ગુ
ગણ
ણ યા દોષ જોતા પોતાના દિ
દૃિ ટકોણ ૫ર જ િનભ
િનભર
ર
છે બીજાની
બીજાંની
ર્ છ.

િવકૃિતયો જોતા ફરવું પોતાની આંતિરક કુરુ૫તાનું જ દશર્ન છે . મનુ યનો
વો દૃિ ટકોણ હોય છે , તેને આ િવ

એવું જ દે ખાતા લાગે છે . લીલા

ચ માં ૫હેરી લેવામાં આવે તો ચારે ય બાજુ લીલા

યો જ દે ખાય છે . લાલ

ચ માં ૫હેરી લઈએ તો બધું લાલ દે ખાય છે . ગુણ ગર્ાહક યિક્ત ગુણો
શોધીને તેના ઉ૫યોગ કરવાનું જાણે છે . િમ ી જ્યારે કોઈ ઝાડ જુએ છે
ત્યારે એ દૃિ ટથી જુએ છે કે એમાંથી કામનો સામાન શું શું બનશે.
આચાયર્ દર્ોણે િશ ય દુય ધનને આસપાસના ગામોમાં જઈને ત્યાંના
ગુણવાન લોકોની જાણકારી મેળવવા માટે મોક યો. પાછો આવીને દુય ધને
ક ું આસપાસના ગામોમાં તો એક ૫ણ

યિક્ત ગુણવાન નથી, દરે કમાં

ે
દોષ
ો દુગુર્ણ ભરેે લા છેે , ગુણોનુ
ો ં તોો તેઓ
પર્દશર્ન માતર્ કરેે છેે .
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જ્યારે યુિધિ ઠરને એ કામ માટે મોકલવામાં આ યો તો તેણે પાછા આવીને
દરે ક

ુ ગિરમા હોવાની વાત કહી. આ જુ દા િન કષર્
યિક્તઓમાં ગુણ

દુય ધનની દોષ જોવાની વ ૃિ

અને યુિધિ ઠરની ગુણ ગર્ાહક વ ૃિ ની

િભ તાના કારણે નીક યા.
ુ ગર્
ગુણ
ગર્ાહકતાનો
હ
અથર્ દુ ટ દુ રાત્માઓમાં ૫ણ
ણ

ે ઠતા આરોિપત કરી દે વી

નથી. અન્યાય અનીિતનો િવરોધ તો ઉિચત છે - ધમર્ છે , ૫રં ત ુ એવા
અત્યંત ઉગર્ ર કમર્ કરનારાઓના સુધારવાની સંભાવના નિહ બરાબર રહે
છે , િવરોધ કરવાનું સાહસ તો િવિશ ટ મન વી, ત૫ વી જ કરી શકે છે .
ગુણ ગર્ાહક

યિક્તઓની સાચી પર્શંસા અને પર્ોત્સાહન જીંદગીથી હારી

ગયેલા લોકોમાં ૫ણ પર્ાણ ભરી દે છે . પાણી વગર સુકાઈ રહેલો છોડ
પાણી મળતા ફરીથી તાજો થઈ જાય છે , તેવી રીતે પર્શંસાનું પાણી સ ૂકા
અંતઃકરણમાં નવી આશા અને ઉત્સાહ ભરી દે છે . એમની ગિતિવિધઓ
બદલાઈ જાય છે , અને ઉત્સાહથી પોતાના કામમાં લાગી જાય છે .
પર્શંસાનો અથર્ જૂઠી ચા૫લ ૂસી કરી કોઈનો અનુિચત અહંકાર વધારવો
નથી, તેનાથી ૫ણ તાત્કાિલક
ચાપલ ૂસીથી મનમાં ગ્લાિન ઉત્પ

વાથર્ િસ

થાય છે , ૫રં ત ુ અંતમાં

થાય છે . ૫છી

ની જૂઠી ચા૫લ ૂસી

કરવામાં આવે છે , તેન ું ૫ણ અિન ટ જ થાય છે . વધેલો અહંકાર તેની
િવવેક બુ
િવવક
બિિ ને
ન કં
કુિઠત કરી દ
દે છ,
છે અન
અને તની
તેની પાસ
પાસે ન કરવા

વાં અનુ
વા
અનિચત
િચત

કામ કરાવે છે . ૫િરણામ વ ૫ ઠોકર વાગે છે , ઠોકર લાગ્યા ૫છી જો તેની
આંખ ખ ૂલી જાય તો ૫છી તેને એ ચા૫સ ૂસી ખુશામત કરનાર

યિક્ત

પોતાનો દુ મન લાગે છે .
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ગુણ ગર્ાહકતા ચા૫લ ૂસીથી સવથ
ર્ ા િભ
અને

વ ત ુ છે . ચાપલ ૂસીમાં પર્વંચના

દર્ુ તાનો ભાવ હોય છે . તેમાં યા તો હીનતાની ભાવના કામ કરે છે

યા ઠગાઈની. જ્યારે કે ગુણ ગર્ાહકતામાં ઉદાર માનવીયતાની પર્ેરણા હોય
છે .
પર્શંસા પર્
પર્
પર્ોત્સાહન
હ

ારા અનેક યિક્તઓને ઊંચા ઉઠાવી,, આગળ વધારી

શકાય છે . જો કોઈ િકર્યાશીલ

યિક્તને આ૫નું પર્ોત્સાહન મળે તો તે

ૂ તાઓ વચ્ચે ૫ણ ઉ િતના પર્કાશપ ૂણર્ ૫થ ૫ર ચાલતો
અભાવો – પર્િતકળ
ચાલતો એક િદવસ ટોચ ૫ર ૫હ ચી જશે. આ મહાન સાધનામાં આ૫ ૫ણ

અનાયાસ જ પુણ્યના ભાગીદાર બનશો.
કેટલાક લોકો

યિક્તગત

૫થી ઉ િતશીલ, યોગ્ય હોય છે , ૫રં ત ુ

આસપાસના લોકોના િતર કાર અને ઉપેક્ષાના કારણે દબાઈ જાય છે .
એમનું મન મરી જાય છે . ઉત્સાહ ઠંડો ૫ડી જાય છે અને તેઓ ધ ૂળમાં ૫ડી
રહેવાને જ પોતાની િનયિત માની બેસે છે . એમના ગુણોને પારખીને પર્શંસા
પર્ોત્સાહનના બે શબ્દો એમના કાનમાં નાખવામાં કંજૂસાઈ કરવામાં ન આવે
ૃિપ્ત આપ
તો આ થોડા શબ્દોનો રસ જ એમના અંતઃકરણન
અંતઃકરણને ત
તિપ્ત
આપે છ,
છે
એમનો બધો જ થાક દૂર થઈ જાય છે ,

નાથી

િતર્ અને ઉમંગ ઊઠે છે . તર યા

ૂ ો-વાવ, િનરાિ તો
મુસાફરોની તરસ બુઝાવવા માટે ૫રબ બંધાવવા, કવ
માટે ધમર્શાળા બનાવવા, ભ ૂખ્યાને ભોજન આ૫વા માટે સદા ત ખોલવા,
િનધર્ન રોગીઓ માટે ધમાર્થ ઔષધાલય ખોલવા

વાં ઉદારતાપ ૂણર્

કાય થી પર્શંસા પર્ોત્સાહનનું ધમર્ કાયર્ ઊતરત ું નથી, વધારે પર્ભાવ-૫રાણા
ઉત્પ

કરનારંુ છે . જો આ૫ બીજાના કરમાયેલા

કરીી ર ા છોો તોો આ૫ ૫રો૫કારી
ો
ી વાદળોો

વા

દયોને સીંચવાનો પર્યાસ
ેયના ભાગીદાર
ી
છો.
ો પુણ્ય

કમથ
ર્ ી અનેકોના અંતઃકરણની િચરત ૃષા શાંત થાય છે ,
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અને િનરાશાના અંધકારમાં ફરીથી આશાનો દી૫ક ઝગમગવા લાગે છે .
ુ ગર્ાહકતા અને પર્ોત્સાહનની મધુરુ વાણીથી સીંચવાથી અસંખ્ય
સાચી ગુણ
અત ૃપ્ત

દય

વચ્છ િનમર્ળ બની શકે છે . એમના સ ણ ચોમાસામાં

વન પિતઓની માફક બહુ ઝડ૫થી ફળવા લવા લાગે છે
સન્માન આપો,, બદલવામાં

ેય મેળવો

એ સારી રીતે સમજી લેવ ું જોઈએ કે દરે ક મનુ યના અંતરાલમાં એક
ચેતન િચનગારી એવી છે ,

પોતાનું સન્માન ઇચ્છે છે . ગોરવા પદ બનવા

હ છે . આ તલબને શાંત કરવા માટે કયો ઉપાય
માટે આકુ ળ યાકુ ળ રહે
ઉ૫યુક્ત હોઈ શકે છે ? મોટે ભાગે તેનો િનણર્ય કરવામાં ભ ૂલ થઈ જાય છે .
અદૂરદિશર્તા ચ૫ટીમાં બધું મેળવવા માટે બાળકોની માફક રમકડા માટે
ુરતામા ત
યાકુ ળ બની જાય છ.
છે . આ આત
આતરતામાં
તે પર્પચ
પર્પંચ પાખડ,
પાખંડ, અનીિત
અનીિતઅ૫રાધનો માગર્ અ૫નાવી લે છે . ૫રં ત ુ આ છળ ક૫ટ લાંબો સમય ટકત ું
નથી. ચા૫લ ૂસોની વાહવાહ િસવાય

ઘ્ધાભયુર્ સન્માન ક્યાં મળે છે .

ૂલતો નથી અન
આટલં હોવા છતા
આટલુ
છતાં અંતરાત્મા પોતાનુ
પોતાન ં ગૌરવ ભ
ભલતો
અને ગમ
ગમે ત
તે
રીતે

નેહ સન્માન મેળવવા માટે હાથ ૫ગ ૫છાડતો રહે છે . સ દયર્

સજ્જાથી માંડીને ઠાઠ-માઠ અને સ તા પર્દશન
ર્ થી લોકોની પર્શંસા મેળવવા
ઇચ્છે છે , ભલે ૫છી તે જૂઠી અને અનાવ યક કેમ ન હોય.
મોટા ભાગના લોકોમાં આ પર્વ ૃિ

વ ા ઓછા પર્માણમાં જોવા મળે છે . એ

તત્વદશીર્ અને િવવેકવાન લોકોની વાત અલગ છે ,

ઓ હંસની માફક

મોતી ચણે છે , કીડા ખાવાની નોબત આવે તો ભ ૂખે મરી જાય છે . આવા
લોકો જૂઠી પર્શંસા મેળવવાનું છોડી એવા કામ કરે છે
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ને જોતા સાંભળતા જ દરે ક યિક્ત પર્ભાિવત થાય અને વાણીથી નિહ,
સાચા િદલથી એમની ભ ૂૂિર ભ ૂૂિર પર્શંસા કરવા લાગે.
કતર્ યના બદલામાં પર્િત ઠા મેળવવી જ એ ઉ૫ચાર છે ,

ના આધાર ૫ર

ત ૃિપ્ત આ૫નારી પર્િત ઠા મળે છે , પર્યત્ન તેના માટે જ થવો જોઈએ.
ૂ તથા
ે પોતાને
ે અનુકળ
આ ભાવના તથા
થ મનોિવ
ોિ
ાનનેે સમજનારા બીજાને
ી
ો
થ
અનુ ૫ બનાવવા માટે મીઠી વાણી બોલે છે . મધુર વચન બોલી અનેકને
પોતાના િમતર્ સહયોગી બનાવી લે છે . મધુર વાણીનું તાત્પયર્ કંઠની મીઠાશ
અથવા ભાષામાં શબ્દોનો લોચ સમજવામાં આવે છે . આવુું તો દરબારી
વા લોકો ધ ૂતારાઓની સોબતમાં સહજ શીખી લે છે . ઠગોનું તો
૫રં ૫રાગત િકર્યા કૌશલ છે . તેઓ મોર માફક મધુર વચન બોલે છે અને
કંઈ હાથ લાગે છે તે ઓઇયાં કરી જાય છે , ભલે ૫છી તે સા૫

વું કેમ ન

હોય. સંભવ છે તત્કાળ આ છળ-ક૫ટ ન ૫ણ સમજાય, ૫રં ત ુ થોડા જ
સમયમાં વા તિવકતાની ખબર ૫ડી જાય છે અને પ ટ થઈ જાય છે કે
ઠગવા માટે જ આ વાક્ જાળ વણવામાં આવી હતી. તેમાં ફસાવી લીધા
૫છી

યવહારમાં ઘણુ
યવહારમા
ઘણં અંતર આવી જાય છ.
છે વાસળી
વાંસળી વગાડી િશકારી

હરણાને મોિહત કરે છે અને ૫છી ૫કડીને ચામડી ચીરી નાખે છે . એવી
મીઠાશને તો દૂરથી જ નમ કાર કરવા જોઈએ.

ચાસણીમાં માખી ફસાવી

તેને તરફડીને મરવા માટે બાિધત કરે . આવી મીઠાશ કરતાં તો ગળોની એ
કડવાશ સારી

તાવ ઉતારે અને લોહી ૫ણ સાફ કરે . સ તી પર્શંસાથી

િવ જનોએ બચવું જોઈએ અને

મને તેનો ચસકો લાગી ગયો હોય –

છોડાવવો ૫ણ જોઈએ. િહતકારી અને ક યાણકારી ૫રામશર્ આ૫ણને િપર્ય
ે ાંં આદું
લાગેે-એ જ રીી નથી.
ી તેમ

વીી તીખાશ
ી
૫ણ હોઈ
ોઈ શકેે છેે .

કંંઈ

સારંુ ખોટું કાને ૫ડે તેને ધ્યાનપ ૂવક
ર્ જ નિહ, િવવેકપ ૂણર્ સાંભળવું જોઈએ
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અને એ શોધવું જોઈએ કે મીઠાશ અને કડવાશનો વાણીમાં સમાવેશ ક્યાં
ુ ી ૫હ ચનારા જ મનીષી
ઉ ે ય માટે થયો છે ? ઊંડાણમાં ઉતરી તથ્ય સુધ
કહેવાય છે , તેઓ જ યથાર્થતાના સં૫કર્નો લાભ ઉઠાવે છે .
અહીંયાં એક વાત ધ્યાન રાખવા

વી છે કે વાણીમાં મધુરતાનો ઉ૫યોગ

સં૫કર્માં આવનારની પર્
પર્સ તા વ ૃૃિ ની સાથે સાથે િહત
હ કામના માટે ૫ણ
ણ
કરી શકાય છે , કોઈને સત્પરામશર્ આ૫વા માટે ૫ણ એ જ રી છે કે ૫હેલાં
તેને િમતર્ બનાવી લેવામાં આવો. જો મન મેળ નિહ હોય તો સત્પરામશર્
વીકારવા તથા સહયોગ લેવામાં ૫ણ આખા કાની થતી જોવા મળશે.
ૂ બનાવવા માટે સૌથી સરળ અને પર્ભાવશાળી ઉપાય એ
યિક્તને અનુકળ
છે કે તેના ગુણોને શોધી તેની પર્શંસા કરવામાં આવે. આ પર્કારની વાત
મોટે ભાગે િમતર્ વગર્માં જ થાય છે . વજન, શુભેચ્
મનમાં કટુતા યા

સામાન્ય બુિ

જ પર્શંસા કરે છે .

ના

ે ભાવના હોય છે , તેઓ મોટે ભાગે િનંદા કરે છે .
ષ

ુ ું અનુમાન કરવામાં આવેલી
પોતાના પારકાં, િમતર્-શ ન

પર્શંસા યા િનંદાના આધાર ૫ર જ લગાવી શકે છે .
સંસારમાં સવર્થા ગુણ વગરનો

યિક્ત કોઈ ૫ણ નથી. જો શોધીએ તો

િનકૃ ટ યિક્તમાં ૫ણ થોડા ઘણા ગુણ તો જોવા મળે છે . જૂઠું બો યા વગર
૫ણ દરે ક યિક્તમાં

પર્ત્યક્ષ ૫રોક્ષ ગુણ જોવા મળે તેની ચચાર્ કરવી

પોતાની સ ભાવનાન
ભાવનાનું પર્કટીકરણ છ.
છે

ૂ બને છે . ત્યાર તેને ૫છી એ સલાહ આપી શકાય
તેનાથી યિક્ત અનુકળ
છે ,

તેના માટે ઉ૫યોગી છે . સાથે જ

ના ચિરતાથર્ થતાં પોતાનો

ૂરો થાય છ.
આદશવાદી
આદશ
વ
પરો
છે
ર્ ાદી ઉ ે ય ૫ણ પ
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આ આત્માની ભ ૂખની આંિશક પ ૂિતર્ ૫ણ છે . પર્શંસાના માધ્યમથી, પર્ોત્સાહન
માગર્દશર્નના આધાર ૫ર કોઈને આગળ વધારવો,, ઊચો ઉઠાવવો
સરળ છે , તેટલું બીજી કોઈ પર્કારે નથી. પર્શંસા ૫છી એનામાં

ટલુું

કંઈ દોષ

દુગુર્ણ છે , તેને કેવી રીતે છોડવા જોઈએ તે ૫ણ સમજાવી શકાય છે , આ
કામ િનંદા ારા સંભવ નથી. કોઈની િનંદા કરવાથી, કડવા શબ્દો કહેવાથી
તેનામાં સુધાર થવાનું તો દુર ઊલટું

દુભાર્વના પેદા થાય છે . િનં
િ દાથી

ખીજાયેલો મનુ ય એ કથનને પોતાનું અ૫માન સમ

છે અને

કંઈ

અનુિચત કરી ર ો છે . તેને કરતા રહેવામાં જ પોતાની પર્િત ઠાનો પર્
ૂરો થતો નથી
બનાવી લ
લે છ.
છે આ પર્કાર
પર્કારે િનદાથી
િનંદાથી એ ઉ ે ય પ
પરો

ન ં પર્યોજન
નુ

બુરાઈ છોડાવવાનું હત.ું
એક બંગડી વેચનારો ઘોડી ૫ર બંગડીઓ રાખી ગામડામાં વેચવા જઈ
ર ો હતો.
હતો સમય સમય ૫ર ઘોડીન
ઘોડીને ર તામા
તામાં બટી
બેટી બહન,
બહેન દવી
દે વી મુ
મ ી વગે
વગર
રે
શબ્દોથી સંબોધન કરતો હતો. ર તામાં

મળે લા

યિક્તઓએ ઘોડીને

આટલું માન આ૫વાનું કારણ પ ૂછયું તો એણે ક ું “હુ ં મારી વાણીને
૫િરમાિ ત કરી ર ો

,ં

થી

મિહલાઓ વચ્ચે મારે વેપાર કરવાનો છે ,

એમની સાથે મીઠું બોલી વધારે બંગડીયો વેચી વધારે પૈસા કમાઈ શકું.”
આ પર્વ ૃિ

આ૫ણામાંથી દરે કે પેદા કરવી જોઈએ. પર્શંસા કરવાની જ્યારે

૫ણ તક મળે તેને યક્ત કરવાનો અવસર ચ ૂકવો જોઈએ નિહ. કોઈની
પર્શંસા કરવાથી આ૫ણી પર્િત ઠા વધે છે ,

ેય મળે છે તથા તેન ું

માગર્દશર્ન તથા દોષ િનરાકરણ ૫ણ સંભવ બને છે .
ુ ૫ણ હોય છે અને દોષ ૫ણ. જો દુગુર્ણ
ુ ો જ શોધવાની
દરે ક યિક્તમાં ગુણ
દૃિ ટ હશે તો દરે ક યિક્તમાં દોષ જોવા મળશે, ૫રં ત ુ દૃિ ટકોણ સારો હશે
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તો િનકૃ ટ યિક્તમાં ૫ણ વ ા ઓછા પર્માણમાં ગુણ મળી આવશે. જો
કોઈ ખરાબ

ુ ો જોવા મળે તો તેની ચચાર્
યિક્તમાં બે સારા સારા ગુણ

ઉત્સાહવધર્ક શબ્દોમાં કરવી જોઈએ. આવું કરવાથી સાંભળનારાને સંતોષ
થશે,

ની કે તેને ઇચ્છા આકાંક્ષા હતી. આ૫ણામાં ૫ણ કેટલાય સ ણો છે .

એનો આભાસ થવાથી ઉત્સાિહત યિક્ત એ તરફ ઢળે છે અને સ ણોને
વધારવા માટે પર્યત્ન કરે છે . આ સુધાર યોજના ચલાવવામાં આવે તો
તેન ું સત્પિરણામ સત્પર્વ ૃિ

સંવધન
ર્ ના ૫માં તત્કાળ જોઈ શકાય છે .

આલોચનાથી ડરશો નિહ
જીવન ૫થના સાહિસક ૫િથકના માગર્માં ઘણા અવરોધો આવે છે .
સુધારવાદીને આલોચનાનો િશકાર બનવું ૫ડે છે .

મનો સંક પ દૃઢ છે

તેઓ આલોચનાઓની ૫રવા કરતા નથી અને પોતાના ૫થ ૫ર આગળ
વધતા જાય છે , ૫રં ત ુ કમજોર મનવાળા આલોચનાથી હાર માની લે છે .
અંગર્ેજીના પર્િસ

કિવ કીટસે ર૩ વષર્ની ઉંમરમાં “ઇનિડર્િમઆન” નામનું

એક કા ય પુ તક લખ્યુ.ં પુ તક સાિહિત્યક દૃિ ટએ ઘણું ઉ૫યોગી હત.ું
સુમધુર ભાષામાં ગીતાને છંદબ

કરવામાં આ યાં હતો, ૫રં ત ુ કેટલાક

પાઠકોએ એ પુ તકની બહુ તીખી આલોચના કરી,

નાથી કીટસને બહુ

ૂ ી ગયુ.ં એમનું જીવન િનરસ બની ગયુ.ં ઘટં ૂ ાયદુઃખ થયુ.ં એમનું સાહસ ટટ

ૃત્યુ પામ્યા આ કીટસની માનિસક
ઘટં ૂટાઈન
ાઈને ર૭ વષ
વષની
ન
વયે જ તઓ
તેઓ મ
મત્ય
ર્ ી નાની વય
કમજોરી હતી.
અંગર્ેજી સાિહત્યના જ એક બીજા કિવ ટામસ ચેટરસને ૧૮ વષન
ર્ ી નાની
વયે જ કિવતા લખવાનુ
વય
લખવાન ં શ

કયુર્ં હત ુ.ં તઓ
કય
તેઓ મોટા પર્િતભાશાળી અન
અને

મહત્વાકાંક્ષી હતા. ૫રં ત ુ એમની અત્યાર સુધી ઘણી આલોચના થઈ.
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મ ૃત્યુ ૫છી એમની કૃિતને બહુ સન્માન મ યુ.ં મયાર્દા પુરુષોતમ

ી રામે

ધોબીના મ એ સીતાજીની
જી
િનંદા સાંભળીને એમને વનવાસ મોકલી દીધાં.
વનમાં સીતા માતાને અપાર ક ટ વેઠવું ૫ડયુ.ં

ી રામનું આલોચનાથી

પર્ભાિવત થવું અત્યારે ૫ણ ચચાર્નો િવષય છે . ૧૯ર૯માં અમેિરકામાં એક
તર્ીસ વષર્ના યુવકને િવ િવ ાલયનો અધ્યક્ષ નીમવામાં આ યો. વયોવ ૃ
િ ાનોએ એ યુવકની ફિરયાદ
િવ
િ
કરી. કેટલાય લોકોએ એ યુવકના િપતા
િ
સામે તેની આલોચના કરી. ૫રં ત ુ િપતાને પોતાના પુતર્ની યોગ્યતા ૫ર
િવ ાસ હતો. આલોચના દૂધના ઉભરાની માફક સમી ગઈ અને યુવકે ઘણું
ુ લ ધ્યાન આપ્યુ
સારુ કામ કરી બતા ય
સારં
યુ.ં તણ
તેણે આલોચના તરફ િબલક
િબલકલ
આપ્ય ં નિહ.
નિહ
જીવન ૫થના સાહિસક ૫િથકના માગર્માં ઘણા અવરોધો આવે છે .
સુધારવાદીને આલોચનાનો િશકાર બનવું ૫ડે છે .

મનો સંક પ દૃઢ છે

તેઓ આલોચનાઓની ૫રવા કરતા નથી અન
તઓ
અને પોતાના ૫થ ૫ર આગળ
વધતા જાય છે , ૫રં ત ુ કમજોર મનવાળા આલોચનાથી હાર માની લે છે .
વામી દયાનંદ આયર્ સમાજના સં થા૫ક હતા. એમણે પોતાના િવચારોનો
ૂિત પ
ૂજાનો િવરોધ કરવાના કારણ
દૃઢતાથી પર્ચાર કય . મ
દઢતાથી
મિતર્
પજાનો
કારણે એમન
એમને ઘોર
િવરોધનો સામનો કરવો ૫ડયો. એકવાર એમના િવરોધીએ એમની મ ૂિતર્
બનાવી અને તેન ું મ કા ં કરી દીધુ.ં
ત્યારબાદ સૌ મળીન
મળીને એમની પર્િતમાન
પર્િતમાને ગઘડા
ગઘેડા ૫ર બસાડી
બેસાડી શહરમા
શહેરમાં ફરવવા
ફેરવવા
લાગ્યા.
આપ્યો કે

વામીજીને જ્યારે આ વાતની ખબર આપી તો એમણે જવાબ
ને શહેરમાં ગધેડા ૫ર બેસાડીને ફેરવવામાં આવી ર ો છે એ

તો નકલી દયાનંદ છે , અસલી દયાનંદ તો આ૫ સૌની વચ્ચે ઊભો છે .
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એક સજ્જન મહિષર્ દયાનંદને દરરોજ અસંખ્ય ગાળો સંભળાવતા હતા.
મહિષર્ ૫ર એમની ગાળોની કોઈ અસર થતી નહોતી. એકવાર એ સજ્જન
બીમાર ૫ડી ગયા. વામીજીને જ્યારે એ વાતની ખબર ૫ડી તો એમણે
પોતાના અનુયાયીઓને એ સજ્જ્નની રોગ મુિક્ત માટે પર્ાથન
ર્ ા કરવા માટે
ક .ું ગાળો આ૫નાર સજ્જ્નને જ્યારે આ વાતની ખબર ૫ડી તો એમને
બહુ આત્મ-ગ્લાિન
િ થઈ અને તેઓ પર્શંસક બની ગયા. વામીજી જૂઠી િનં
િ દા
તરફ ધ્યાન આ૫તા નહોતા.
કોઈ દુ ટે એક સમય સુકરાતની પીઠ ૫ર લાત મારી અને તેઓ ૫ડતા
૫ડતા બચી ગયા. લોકોને આ બહુ ખરાબ લાગ્યુ.ં એમણે બદલો લેવાનું
િવચાયુ,ર્ં ૫રં ત ુ સુકરાતે એમને રોકયા અને ક ું કે લાત મારનારો મ ૂરખ
ગધેડો હતો, આ૫ણે સમજદાર થઈને શા માટે લાત મારીએ ?
જીવન ૫થના સાહિસક ૫િથકના માગર્માં ઘણા અવરોધો આવે છે .
સુધારવાદીને આલોચનાનો િશકાર બનવું ૫ડે છે .

મનો સંક પ દૃઢ છે

તેઓ આલોચનાઓની ૫રવા કરતા નથી અને પોતાના ૫થ ૫ર આગળ
વધતા જાય છ,
છે ૫રત
૫રં ત ુ કમજોર મનવાળા આલોચનાથી હાર માની લ
લે છ.
છે
એક દુ ટ મહાત્મા બુ ને કટુ વચન, ગાળો સંભળા યા કરતો હતો, ૫રં ત ુ
તથાગત તેનો કંઈ ૫ણ જવાબ આ૫તા નહોતો. એમના િશ યોએ જ્યારે
ં માં પ
ૂછયુ,ં તો એમણ
ભગવાન બુ
બ ને
ન આ સં
સબધમા
બધ
પછય
એમણે જવાબ આપ્યો ક
કે જો કોઈ
યિક્તની ભેટ કોઈ વીકાર ન કરે તો ભેટ ફરીથી એ યિક્તને પાછી મળી
જાય છે . આ સાંભળી બધા િશ યો ચુ૫ થઈ ગયા. ટો ટૉય પોતાના
જીવનના પ ૂૂવાર્ધર્માં બહુ સામતી િવચારના હતા.
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બાદમાં એમણે જારો િવરુ

ૂ ોના િહમાયતી બન્યા
આંદોલન કયુ.ર્ં તેઓ ખેડત

અને કટુ આલોચના થતી હોવા છતાં પોતાનુું કાયર્ ચાલુું રાખ્યુ.ું
યિક્ત જૂની કુરીિતયોને દૂર કરી નવા સમાજની

થા૫નાનો સંક પ

લઈને આગળ વધે છે , તેને અનેક િવરોધીઓનો સામનો કરવો ૫ડે છે .
તેઓ સત્કમ માં િવધ્નો નાંખે છે . ચત ુુરતા અને ૫રાકર્મથી એમની ૫ર કાબ ૂ
મેળવવો જોઇએ. નીચ યિક્તના ઉ૫હાસમાં કોઈ તથ્ય હોત ું નથી. બધી જ
જૂઠી આલોચનાનો મહાત્મા ઈશુ ૫ર કોઈ જ પર્ભાવ ન ૫ડયો. દુ ટ લોકોએ
એમને શુળી ૫ર ચઢાવી દીધા, ૫રં ત ુ શ ૂળી ૫ર ચઢીને ૫ણ એમણે
૫રમે રને એ જ પર્ાથર્ના કરી કે તેઓ એ અ ાનીઓના અ૫રાધને ક્ષમા
કરી દે . આ૫ણે પ ૃથ્વીની માફક સહનશીલ બનવું જોઇએ. ધરતી માતા
ઓ તેને ખોદે છે , એમને ૫ણ આ ય આપે છે . સત્પુરુષોએ દુ ટોનીગાળો
સહન કરીન
કરીને એમન
એમને પ્યાર આ૫વો જોઇએ.
જોઇએ સિહ ણનો
ણુનો અંતમા
અંતમાં િવજય થાય
છે .
જીવન ૫થના સાહિસક ૫િથકના માગર્માં ઘણા અવરોધો આવે છે .
સધારવાદીને
સુ
ધારવાદીન આલોચનાનો િશકાર બનવુ
બનવ ં ૫ડ
૫ડે છ.
છે

મનો સક
સંક પ દઢ
દૃઢ છ
છે

તેઓ આલોચનાઓની ૫રવા કરતા નથી અને પોતાના ૫થ ૫ર આગળ
વધતા જાય છે , ૫રં ત ુ કમજોર મનવાળા આલોચનાથી હાર માની લે છે .
ગર
ગુ
રુ નાનક
નાનકે

ઢીયો ૫ર સખત પર્હાર કય . એમનુ
એમન ં કહવુ
કહેવ ં હત ું ક
કે િહ
િહન્દ
દુ

મુસલમાન, શીખ, ઈસાઈ સૌ ઈ રના જ સંતાન છે . મનુ યોએ વાથર્વશ
ભેદ-ભાવ અને પાખંડ ઊભા કયાર્ છે , ૫રં ત ુ ૫રં ૫રાવાદી અને અંધિવ ાસુ
ુ ુ નાનક ધૈયર્પ ૂૂવર્ક પોતાનો ધમર્ પર્ચાર કરતા
લોકોએ તેનો િવરોધ કય . ગુર
ર ા.
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એક િદવસ રે લગાડીના પર્થમ

ેણીના ડબ્બામાં બેસી વામી િવવેકાનંદ

ક્યાંક જઈ ર ા હતા. એ ડબ્બામાં બે સજ્જન ૫ણ બેઠા હતા. વામીજીનાં
જી
ભગવા વ ો જોઈને બંને આલોચના કરવા લાગ્યા. તેઓ અંગર્ેજીમાં વાતો
કરી ર ા હતા. તેઓ એવું સમજતા હતા કે ભગવો વ ધારી સાધુને
અંગર્ેજીમાં શું

સમજ ૫ડવાની છે ? વામીજી શાંત ભાવથી સજ્જનોની

વાત સાંભળી ર ા હતા. થોડી વાર ૫છી એક ટેશન આ યુ,ં ત્યાં હજારો
લોકો વામીજીની આગેવાનીમાં આ યા.

માં મોટામોટા િવ ાન ૫ણ હતા.

વામીજીએ અંગર્ેજીમાં ભાષણ આપ્યુ.ં ભાષણ સાંભળી પેલાં બે સજ્જનોની
ૂલી ગઈ અન
આંખો ખ
ખલી
અને એમણ
એમણે વામીજીની માફી માગી.
માગી વામીજીએ ક ું
એમના વાતાર્લા૫માંથી

િશક્ષાપર્દ અને ગર્હણ કરવા યોગ્ય હત.ું એટલું

એમણે ગર્હણ કયુર્ં છે બાકી બધું ભુલાવી દીધું છે .
જીવન ૫થના સાહિસક ૫િથકના માગ
માગમા
આવે છ.
છે
ર્માં ઘણા અવરોધો આવ
સુધારવાદીને આલોચનાનો િશકાર બનવું ૫ડે છે .

મનો સંક પ દૃઢ છે

તેઓ આલોચનાઓની ૫રવા કરતા નથી અને પોતાના ૫થ ૫ર આગળ
વધતા જાય છે , ૫રં ત ુ કમજોર મનવાળા આલોચનાથી હાર માની લે છે .
એક િદવસ ગાંધીજીને એક યુવકે ૫તર્ લખ્યો.

માં ગાંધીજીને બહુ ગાળો

આ૫વામાં આવી હતી. ગાંધીજીએ શાંત ભાવથી ૫તર્ વાંચ્યો. બે તર્ણ
પાનાનો ૫તર્ હતો. એમાં એક િપન લગાવેલી હતી. ૫તર્માં ફાલત ુ વાતો
હતી.

િપનનો કંઈક ઉ૫યોગ થઈ શકતો હતો. તે રાખી લીધી અને

અનુ૫યોગી કાગળને ફેંકી દીધો.
મહિષર્ કવેર્એ િવધવાઓની દશા જોઈને એમના પ ૂૂનર્િવવાહનુું આંદોલન
ચલા યુ.ં તેઓ પોતે ૫ણ જવાનીમાં િવધુર થઈ ગયા હતા.
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એમણે એક િવધવા સાથે લગ્ન કયુર્ં અને સમાજ સામે એક અનુ૫મ આદશર્
રજૂ કય . કવેર્ દં ૫િતએ અનાથ બાિલકા મ મંડળી નામની સં થા શ કરી.
તેના માટે એમને બહુ ગાળો સાંભળવી ૫ડી, ૫રં ત ુ તેઓ િવચિલત ન થયા.
આ૫ણી સામે ઘણી મુ કેલીઓ – કયોડા આવે છે . આ૫ણે પોતે જ તેને
ઉકેલવા જોઇએ. નદી પોતાના માગર્ની બાધાઓને પોતે દૂ ર કરે છે . અને
સમુદર્માં મળી જાય છે . સચ્ચાઈ માટે સંઘષર્ કરવાનો છે . આ૫ણે પોતાના
દયમાં આશાની જ્યોિત સળગાવી પોતાના ઉદૃ યની પ ૂિતર્ માટે આગળ
વધવું જોઇએ. કોઈની િનંદાથી િવચિલત થવું જોઇએ નિહ.
પોતાની આલોચનામાં સંકોચ ના કરશો
આલોચના યા સમીક્ષા કરવી સારી વાત છે . તેનાથી

પાયેલા દુગુર્ણો

બહાર આવ
આવે છ.
છે . જ્યારે
યાર ત
તે પર્ગટ થાય છ,
છે , ત્યાર
ત્યારે િનદા
િનંદા થવા લાગ
લાગે છ,
છે , ૫છી
તેને છોડી દે વામાં જ ભલાઈ જણાય છે .
આલોચના કરવાનો અભ્યાસ પોતાનાથી જ કરવો જોઇએ. તેનાથી પોતાના
ૂ ર કરવાના પર્યત્નો શ થઈ જાય છ.
ૂર
દુગુર્ણોની ખબર ૫ડ
દગ
૫ડે છ
છે અન
અને દ
દર
છે . ત
તે દ
દર
થતાં જ િનમર્ળ બનેલો યિક્ત પર્ામાિણક અને પર્શંસાને પાતર્ બને છે . તેને
સાહિસક ૫ણ માનવામાં આવે છે .
પોતાની બુ
બરાઈઓ
રાઈઓ

પાવી બીજાની
બીજાંની િનદા
િનંદા કર
કરે છ,
છે તનુ
તેન ં અ૫માન થાય છ.
છે

સમજવામાં આવે છે કે ઈ યાર્વશ બ ૂરાઈ કરવામાં આવી રહી છે . યિક્ત
તેમાં પોતાનું અ૫માન સમ

છે . િવગર્હ પેદા થાય છે અને એકની જગ્યાએ

ચાર નવી સમ યાઓ ઊભી થાય છે .
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સારંુ તો એ છે કે

કામ આ૫ણે બીજા માટે િહતકર સમજીએ છીએ, તે

પોતાના માટે કરીએ. બ ૂૂરાઈથી બચવુ,ું તેને છોડવી સારી વાત છે તો ૫છી
તેની શ આત પોતાનાથી કેમ ન કરીએ. બીજાંની ભ ૂલ શોધવામાં ભર્મ
થયા ભ ૂલ થઈ શકે છે , ૫રં ત ુ આ૫ણી વાતો તો આ૫ણને ખબર હોય છે .
જો કંઈ દોષ-દુગુર્ણ જણાય તો તેને દૂર કરવાનો પર્યત્ન કરવામાં આવે.
પર્યત્ન ચાલુ રહેશે તો િનિ
િ િ ત
દુ પર્વ ૃિ ઓથી

૫થી એક એક કરીને બધી જ

ટકારો મળી જશે.

ણે પોતાનો સુધાર કરી લીધો છે , તેને બીજાને કહેવા યા સુધારવાનો
અિધકાર મળી જાય છે . પોતાનું િનમર્ળ ચિરતર્ જ એટલું બળવાન હોય છે
કે તેની સાથે દુગુર્ણી ટકી શકતો નથી. બ ૂરાઈ છોડવાનો, આલોચનાનો
પર્યત્ન પોતાના માટે ૫ણ કરવો જોઇએ અને બીજા માટે ૫ણ, ૫રં ત ુ આ
કામ એકાતમા
એકાંતમાં અન
અને મધુ
મધર
ર યવહાર સાથ
સાથે થવુ
થવ ં જોઇએ.
જોઇએ દગ
દુગુર્ણોની હાિન અન
અને
સ ણોના ફાયદા જો ગંભીરતાપ ૂવર્ક સમજાવી શકાય, તો બીજો યિક્ત તેને
પોતાનો સમ

છે . િહતેચ્

પર્ત્યે દુભાર્વના કેવી રીતે જાગે ? લોકો

ટલા

બ ૂરાઈથી નથી ડરતા, એટલાં બદનામીથી ડરે છે . બદનામી ફેલાવી જો
આલોચના કરવામાં આવી હશે, તો તે અભી ટ પર્યોજન િસ

કરી શકશે

નિહ.
સાબુ પોતે ઘસાઈ જાય છે , ૫રં ત ુ બીજાનાં ક૫ડાં સાફ કરે છે , પોતાને
િવરોધ સહન કરવો ૫ડે યા બદલામાં આકર્મણ થાય, તો તેને સહન કરવું
જોઇએ, કારણ કે ઝંઝટમાં માતર્ સલાહ આ૫નારનું જ અિહત થાય છે .
૫રં ત ુ દુગુર્ણો તરફ ધ્યાન દોરવામાં ન આવે, તેનાથી થતા નુકસાનની
જાણકારીી આ૫વામાંં ન આવેે તોો આદતોો એટલી
એ ી ૫િર૫કવ
િ
બનીી જશેે કેે
તેને છોડવા માગીશું તો ૫ણ

ટશે નિહ.
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સાચા િમતર્ની એક સારી ઓળખાણ એ છે કે તે બુરાઈઓથી બચાવે છે ,
ુ છે . તેમાં
આવી ગઈ,, તેને છોડાવે છે . તેથી આલોચના િમતર્તાનો ગુણ
ુ ાનો ભાવ નથી, ૫રં ત ુ શ ત
ુ ા ત્યારે બની જાય છે , જ્યારે બદનામી
શ ત
તેની સાથે જોડાઈ જાય છે . આ૫ણે આલોચના એ રીતે કરવી જોઇએ કે
ે વધવાની નોબત ન આવે.
બદનામી યા િવ ષ
વ ત ુતઃ દરે ક વ ત ુ યા યિક્તના બે ૫ક્ષ છે . એક સારો બીજો ખોટો. એક
કાળો બીજો ઊજળો. સમયના ૫ણ બે ૫ક્ષ છે .- એક િદવસ, બીજો રાત.
બંનેની િ થિત આમ તો એક બીજાથી જુદી છે , છતાં ૫ણ બંનેને એક
કરવાની જ સમગર્તા બને છે .
મનુ યોમાં ગુણ ૫ણ છે અને દોષ ૫ણ. કોઈનામાં કોઈ તત્વ વધારે હોય છે
તો કોઈનામાં ઓ ,ં દરે ક

યિક્તમાં ગુણ અને દોષ બંને હોય છે . તેન ું

પર્માણ વધારે ઓ ં હોઈ શકે છે . ન કોઈ પ ૂણર્ ૫થી

ે ઠ છે , ન િનકૃ ટ.

સ ણોની પર્શંસા થાય છે અને દુગુણ
ર્ ોની િનંદા. આ એક સારો તરીકો છે .
ચચાર્ કરવાથી અનેકને વ ત ુ િ થિતની ખબર ૫ડે છે અને

ં માં
ના સંબધ

ં ાં વધારે જાણકારી મળે છે .
કહેવામાં આ યું છે , તેને ૫ણ પોતાના સબંધમ
સામાન્ય રીતે લોકો બીજાંની જ આલોચના, સમીક્ષા કરે છે . પોતાના
ં ા અજાણ રહે છે . પોતાનો દોષ તો કોઈ િવરલો જ જોઈ શકે છે .
સબંધમ
બુરાઈઓ જણાય છે , તેન ું મુળ કારણ બીજાને સમ

છે . ભાગ્ય દોષ,

૫િરિ થિત દોષ કહીને મનને સમજાવી લેવામાં આવે છે . પોતાના ગુણ જ
દે ખાય છે . તેથી કોઈ આત્મ પર્શંસા કરવાનું ચ ૂકત ું નથી. ચા૫લુસ ૫ણ મ
સામે પર્શસા
સામ
પર્શંસા જ કર
કરે છ,
છે પીઠ પાછળ ભલ
ભલે િનદા
િનંદા કરતો હોય.
હોય
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સામેની પર્શંસાથી મનુ ય ભર્મમાં ૫ડી જાય છે . પોતાની ગુણવ ા ૫ર
લયો નથી સમાતો. પોતાને ગુિુ ણયલ માની લે છે . તેનાથી અહંકાર વધે
છે અને ખોટી ધારણાના મ ૂિળયાં મજબ ૂત બને છે . આ િવટંબણાની આડમાં
દોષ

પાઈ જાય છે , તેનો ૫ ો ૫ણ લાગતો નથી.

ુ ાર કેવી રીતે થઈ શકે ?
આવી દશામાં આત્મ સુધ

ને વ ત ુ િ થિતનુું

ાન

નથી તે દોષોને દૂર કરવા અને સ ણો વધારવાનો પર્યત્ન કેવી રીતે કરે ?
આલોચના જ રી છે . તે કોઈ િન પક્ષ, િહતેચ્ , શુભ િચંતક જ કરી શકે છે
ણ ત્યારે , જ્યારે તેનામાં અ૫માન સહન
હ કરવાની િહં
હમત હ
હોય.
અને એ ૫ણ
સામાન્ય રીતે િન પક્ષ આલોચના કરનારાઓ િનંદા કરે છે . ખોટા લાંછન
૫ણ લગાવે છે . બદનામ કરી પોતાની જલન શાંત કરે છે . ઈ યાર્ આવું
કરવા માટે પર્ેિરત કરે છે . તેને સાંભળીને રોષ અને

ે વધે છે . સુધાર
ષ

કરવાની જગ્યાએ ૫જવવા માટે એવી બ ૂરાઈ કરે છે . એવું કરવાથી ખરાબ
યિક્ત વધારે બગડે છે . બીજી બાજુ એવું ૫ણ થાય છે કે ખોટી પર્શંસાથી
પોતાની

ે ઠતા ૫ર

લાઈ જવાની અને સમય કસમય બડાઈ કરવાની

આદત ૫ડી જાય છ.
છે તનાથી
તેનાથી વ ત ુ િ થિત સમજનારા મ કરી કર
કરે છ.
છે આ
િ થિત િનંદા

વી જ છે .

સાચી આત્મ સમીક્ષા કોઈ િવચારશીલ જ કરી શકે છે અને કોઈ સાચો િમતર્
વ ત ુ િ થિતન
થિતને સમજવા સમજાવવાનો પર્યત્ન કર
કરે છ.
છે આવા સમીક્ષક મળી
જાય એમણે પોતાને ભાગ્યશાળી જ માનવા જોઇએ, કારણ કે એ આધાર
૫ર સુધરવા તથા પર્ગિત કરવાનો અવસર મળે છે . તેમાં ખોટું માનવા
વી કોઈ વાત નથી.
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સમત ુિલત દૃિ ટકોણ જ સફળતાનો રાજમાગર્
ુિલત દિ
ં માં જો સમત
જીવનચયાર્ના સં
સબધમા
બધ
સમતિલત
દૃિ ટકોણ અ૫નાવવામા
અ૫નાવવામાં આવ
આવે તો
વાથર્ અને ૫રમાથર્નો સમન્વય સારી રીતે થઈ શકે છે . મુ કેલી ત્યારે ૫ડે
છે , જ્યારે મનુ ય માતર્ પોતાનો જ લાભ જુએ છે , પેટ-પર્જનનને જ સવર્ વ
માની લે છે . વાસના,, ત ૃ ણા
હકારની પ ૂૂિતર્ િસવાય બીજુ ં કંઈ સ ૂૂઝત ું
ણ અને અહં
ં ૂ ી જાય
નથી. લોભ, મોહ અને અહંકારના કાદવમાં ૫ગથી માથા સુધી ખપ
છે . આજ એ મનઃિ થિત છે ,

માં મનુ ય પોતાને સદા અભાવગર્ ત

અનુભવ કરે છે , અસંત ુ ટ રહે છે . મહત્વાકાંક્ષાનો ઉન્માન ભ ૂત બનીને
ૂ યા
માથા ૫ર ચઢેલો રહે છે . દા િડયાને ચોવીસ કલાક દા ના નશામાં ડબ્
રહેવાની ઇચ્છા થાય છે . આજ પર્માણે િલપ્સા લાલસાઓ ૫ણ મનુ યને
િનરં તર વાથર્-િસિ માં િલપ્ત રહેવા માટે બાિધત કરે છે તથા યિક્ત સદા
ય તતા,
તતા અભાવગર્ તતા અન
અને િચતાના
િચંતાના રોદણા
રોદણાં રડતા એ સાિબત કરવાનો
પર્યત્ન કરે છે કે તેની ૫િરિ થિતઓ જ િવકટ છે . આવી દશામાં કંઈક કરવા
માટે કેવી રીતે પોતાના કદમ આગળ વધારે ?
વ તતઃ
ત ુતઃ એવી િ થિત કોઈની ૫ણ હોતી નથી.
નથી

માં
મા

વાથ
વાથની
સાથે
ર્ની સાથ

૫રમાથર્નો સમન્વય ન થઈ શકે. જો મહત્વાકાંક્ષાઓ ઓછી કરવામાં આવે,
સામાન્ય નાગિરક

તરનો િનવાર્હ

વીકારવામાં આવે, મનુ ય જન્મની

દુલર્ભતા ૫ર િવચાર કરવામાં આવે, તેના સદુ૫યોગની વાત ૫ર ધ્યાન
આ૫વામાં આવે તો દૂરદશીર્ િવવેકશીલતા એક જ ૫રમાથર્ આ૫શે કે
૫શુઓ

વું જીવન ન જીવવું જોઇએ. પેટ પર્જનનમાં જ સુરદુલર્ભ માનવ

જીવનને વેડફી નાખવું જોઇએ નિહ. આ માગર્ ૫ર ચાલવાથી તો આ૫ણી
િ થિત
િ અ૫રાધી,
ી નરિપશાચ
િ

વીી બનીી જાય છેે .

માંં ન લોક
ો છેે અનેે ન

૫રલોક. ન સુખ છે અને ન શાંિત.
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ત ૃ ણાઓ આજ સુધી કોઈની ૫ણ પ ૂરી થઈ નથી. આગમાં ઘી નાખવાથી તે
ઓલવાતી નથી,, ૫રં ત ુ વધારે ભડકે બળે છે . એક કામના પ ૂૂરી થાય એ
૫હેલાં બીજી દસ નવી કામનાઓ ઊભી થઈ જાય છે . યિક્તની ક્ષમતા
અને પાતર્તા સીિમત છે . આયુ ય ૫ણ થોડું છે . મોટા ભાગનો સમય ઊંઘવા
િનત્યકમ , બાળ૫ણ, ઘડ૫ણમાં નીકળી જાય છે . બહુ થોડા વષ એવા
બચી જાય છે ,

માં મનુ ય ઇચ્છે તો વાથર્ અને ૫રમાથર્નાં બંને કામ કરી

શકે છે .
મનુ યની વા તિવક જ િરયાતો બહુ સીિમત છે . તર્ણ તર્ણ

ટ લાંબા બે

હાથ મળીને મહેનત કરે તો છ ઇંચની ૫િરિધનું પેટ સરળતાથી ભરાઈ શકે
છે . સામાન્ય નાગિરક તરનો િનવાર્હ કોઈને ભારે ૫ડતો નથી. રોટી, ક૫ડા
અને મકાનની જ િરયાત દરે ક યિક્ત થોડા કલાકની મહેનતથી પ ૂરી કરી
શકે છ.
શક
છે ગીચ શહરોની
શહેરોની વાત અલગ છ,
છે ૫રત
૫રં ત ુ સાધારણ ગર્ામ્ય જીવન
જીવીને ઉચ્ચ િવચારોની દૈ વી સં૫દા િવપુલ પર્માણમાં પર્ાપ્ત કરી શકાય
છે , જીવનની સાથર્કતા એમાં જ છે . એ લોકોની વાત અલગ છે ,

મની ૫ર

મહત્વકાંક્ષાઓનું ભ ૂત રાવણ, કંસ, દુય ધન, જરાસંઘ, િહરણ્યક ય૫ની
માફક સવાર રહે છે . એમને ૫ણ ખાલી હાથે જ જવું ૫ડે છે . વૈભવ કોઈની
સાથે ગયો નથી. ઉ૫ભોગની મયાર્દા ૫ણ બહુ સીિમત છે . બાકીનો વૈભવ
તો

મનો તેમ રહી જાય છે . બીજા લોકો જ તેમાં મોજ મજા કરે છે .

જો કોઈને દૂરદશીર્ િવવેકશીલતાનું એકાદ પર્કાશ િકરણ મળે તો તેને
નવેસરથી િવચાર કરવો ૫ડશે. મહત્વાકાંક્ષાઓ ઓછી કરી એ ઉ ે ય ૫ર
િવચાર કરવો ૫ડશે.,

ના માટે આ દે વદુલર્ભ

મનુ ય જન્મ ૫િવતર્

અમાનતના ૫માંં આ૫વામાંં આ યોો છેે .
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ઓ ગાડિરયા પર્વાહથી અલગ થઈ જીવન સં૫દાનો સદુ૫યોગ ૫ર
િવચાર કરી શકે છે , એમને એક નવો દૃ િ ટકોણ અ૫નાવવો ૫ડે છે ,
ઉન્માદી હવસ ૫ર અંકુશ લગાવવો ૫ડે છે અને હલકું

લકું જીવન

જીવવાની આદશવ
ર્ ાદી િદશાધારા અ૫નાવવી ૫ડે છે . ઓછા ખચર્ન ું જીવન,
નાનું ૫િરવાર. કુટુંબીજનોને

વાવલંબી સુસ ં કારી બનાવવાનું પર્િશક્ષણ

ૂ લાગવા માંડશે, તેઓ જોશે કે િિનવાર્હની સમ યા કેટલી
મને ૫ણ અનુકળ
સામાન્ય હતી અને તે કેટલી સરળતાપ ૂવક
ર્ ઉકલી ગઈ. સમયનું િવભાજન
યવિ થત કરી લેવામાં આવે તો વાથર્ અને ૫રમાથર્ બંને સધાય છે . બંને
ુલન બે
વચ્ચે સાચુ
વચ્ચ
સાચ ં સત
સંતલન
બસ
સે છ.
છે
આઠ કલાક કમાવા માટે, પાંચ કલાક િનત્ય કમર્ તથા અન્ય કામ માટે ખચર્
કરવામાં આવે તો વીસ કલાકમાં બધાં જ સાંસાિરક કામ પ ૂરા થઈ જાય છે .
બાકી બચલા
બચેલા ચાર કલાક ૫રમાથર્ માટ
માટે સુ
સરિક્ષત
રિક્ષત રાખી શકાય છ.
છે આળસ
અને પર્માદ, અિનયિમતતા, અ ત ય તતાની આદત હોય તો અનેક નાના
મોટા કામ કાલ ૫ર છોડવામાં આવે છે અને ૫છી એ કામ અધ ૂરાં જ રહી
જાય છે . ૫રં ત ુ જો જાગ કતા અને િનયિમતતા અ૫નાવવામાં આવે તો
સાંસાિરક કાય િસવાય ૫રમાથર્નાં કામ ૫ણ થઈ શકે છે . યાદ રહે કતર્ ય
પાલન

અને

પુણ્ય

૫રમાથર્

આ

બે

જ

ભગવાનની

ઉચ્ચ તરીય

આરાધનામાં સામેલ કરવામાં આવે છે .
યિક્ત અને ૫િરવારનું િનમાર્ણ આજની સૌથી મોટી જ િરયાત છે , તેને
યુગધમન
ર્ ો િનવાર્હ ૫ણ કહી શકાય છે . તેના માટે દરે ક િવચારશીલ,
ભાવનાશીલ

યિક્તઓએ સમયદાન આ૫વું જોઇએ સાથે જ માનવી

ગિરમાના
િ
પુનરુત્થાન માટેે સાધન સરળતાથીી ભેેગાંં કરીી શકાય એ માટેે
પોતાની કમાણીમાંથી થોડો ભાગ અલગ કાઢવો જોઇએ.
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દરે ક ભાવનાશીલ યિક્તએ પોતે

સમાજમાં જન્મ્યો, ઊછય અને સમથર્

બન્યો છે , તેન ું ૫ણ ધ્યાન રાખવુું જોઇએ.
યિક્તવાદ જ બધી જ સમ યાઓ અને અનાચારોનું ઉ ગમ છે . જ્યાંથી તે
સમ ૂહવાદ, સમાજવાદની નીિત અ૫નાવે છે , હળી મળીને રહેવાની અને
વહેં
હચીને ખાવાની મનોભ ૂૂિમ બનાવે છે , કાયર્૫ િત અ૫નાવે છે , ત્યાંથી જ
માનવી ગિરમાનો િનવાર્હ શ થાય છે . એ સમ ૂહવાદનું યાવહાિરક વ ૫
એક જ છે , પોતાના
ક યાણ, સત્પર્વ ૃિ

મ અને સાધનોનો શક્ય એટલો વધારે ઉ૫યોગ લોક

સંવધર્ન માટે કરવાનું શ કરે .

જો ઉદા વાદની દૃિ ટથી િવચારવામાં આવે તો એ જ િન કષર્ ૫ર ૫હ ચવું
૫ડે છે . સ ણ જ યિક્તની સાચી સં૫િત છે . તેના આધાર ઉ૫ર જ ભૌિતક
અને આિત્મક સં૫દાઓ, સફળતાઓ મળે છે .
સેવા, સાધના વગર આ સ ણોની વ ૃિ

કોઈ ૫ણ પર્કારે સંભવ નથી. મ્હેંદી

પીસનારનાં હાથ અનાયાસ જ લાલ થઈ જાય છે . સેવા, સાધના
અ૫નાવીને કોઈ ૫ણ

યિક્ત પોતાના ગુણ, કમર્ અને

વભાવમાં

ઉત્કૃ ટતાનો સમાવેશ કરી શકે છે . માતર્ ક પના કરવાથી યા સ ણોના
ં માં વાંચવા સાંભળવાથી તો માતર્ જાણકારી જ મળે છે .
સંબધ
એમને જીવનચયાર્માં ઉતારવા હોય તો સ ણો માટે ૫રમાથર્ પર્યાસોને
સામેલ કરવા ૫ડે છે . િવશુ

યિક્તગત વાથર્ની દૃિ ટથી જોવામાં આવે

અને થોડી દૂરદિશર્તા અ૫નાવીએ તો જોવા મળશે કે

વાથર્ ૫રાયણ

જીવનની ત ુલનામાં સેવાભાવી જીવનચયાર્ દરે ક દૃિ ટએ લાભદાયક રહે છે .
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સંસારમાં

મણે સેવા સાધનાનો માગર્ અ૫ના યો છે તેઓ કોઈ૫ણ દૃિ ટથી

નુકુ સાનમાં ર ા નથી. પોતાની પર્ામાિણકતા,, પર્ખરતા,, ભાવસંવેદનાનુું
તર ઊંચું સાિબત કયાર્ ૫છી જ કોઈ

યિક્ત સવર્ સાધારણનો િવ ાસ

મેળવી શકે છે . આ િવ ાસના આધાર ૫ર જ કોઈને મોટા જવાબદારીવાળાં
કામ સ ૫વામાં આવે છે . નેત ૃત્વ ૫ણ એ લોકોને જ સ ૫વામાં આવે છે .
આગળ ચાલીને આજ પર્ામાિણકતા
િ
નાના મોટા ૫દોની ૫સંદગીમાં કામ
ુ તે ૫સંદ કરવામાં આવે છે . સરકારમાં ૫ણ એમને
આવે છે . એમને સવાર્નમ
જ મોટી જવાબદારીઓ સ ૫વામાં આવે છે . સામાિજક, રાજનૈિતક, ધાિમર્ક
ૃત્વની કમાન સ ૫વામા
સં થાઓમા
સ
થાઓમાં ૫ણ એમન
એમને જ નત
નેતત્વની
૫વામાં આવ
આવે છ.
છે લોકોના
સહયોગથી જ કોઈને ઊંચા ઊઠવાનો અવસર મળે છે , ભલે ૫છી તે
યાપાિરક

તરનો કેમ ન હોય ? પર્ામાિણક દુકાનદારો જ પોતાની

િવ સનીયતા સાિબત કરી વધારે ને વધારે ગર્ાહકોનો સહયોગ સમથર્ન
પર્ાપ્ત કરે છે અને ઝડ૫થી પર્ગિત ૫થ ૫ર આગળ વધતા જાય છે . ચોરી
ચાલાકીથી
જાય છે .

ઓ

કંઇ મેળવે છે . તે બધું દુ યસ
ર્ નોમાં હવાની માફક ઉડી

ઓ બીજાનો િવ ાસ સંપાદન કરે છે , એમને જ િ થરતા અને

પર્ગિતનો
િ
ો સાચોો લાભ મળેે છેે . આ પર્કારનું પર્માણ રજૂ કરવા માટેેનો સૌથી
ૌ ી
સરળ ઉપાય એ છે કે શક્ય એટલો વધારે સમય જન સેવા માટે
ફાળવવામાં આવે.
ં ી
કોઈ
ોઈ ૫ણ ક્ષેેતર્મા ં પર્શસનીય
નેેત ૃત્વ કરનારા સત્પુરુષોની
ો ી સ ૂચીી ૫ર
ભાવનાઓનો સમાવેશ નજર નાખવામાં આવે તો તેમાંથી એક જ તથ્ય
બહાર આવે છે કે

મણે પોતાની જીવનચયાર્માં સ ભાવનાઓનો સમાવેશ

કય , લોક સવાના
સેવાના ક્ષતર્મા
ક્ષેતર્માં આગળ આવીન
આવીને કામ કયા
કયા.,
એમને ધન યા
ર્ં., એમન
પુર કાર ભલે ન મ યા હોય,
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ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
૫રં ત ુ લોકોનો સહયોગ અને સન્માન િનિ ત ૫થી મ યું છે . આ ઉ૫લિબ્ધ
ુ જમીનમાં વાવવાની માફક
સારા બીજને ફ
ફળ ુ૫
ફ છે .
ફળે

ુ ાર વધે,
સમયાનુસ

લે અને પોતાની ગિરમાની આખા વાતાવરણને સુગિં ધત બનાવે છે .

એમને િવિશ ટતા અને વિર ઠતા મળે છે . આ ૫ણ એક ગૌરવની વાત છે .
તેને મેળવીને યિક્ત ધન્ય બની જાય છે . આવા લોકો આિથર્ક દૃિ ટથી ૫ણ
નુકસાનમાં નેત ૃત્વના ક્ષેતર્માં કોઈ ૫ણ
ને

પોતાના

િનવાર્હનાં સાધન

ભગવાનની મ ૂિતર્ ૫ર હંમેશા

યિક્ત એવો જોવા મળશે નિહ,
િ

મેળવવામાં

મુ કેલી

૫ડતી

લ વરસતા રહે છે . સેવાભાવી

હોય.
યિક્ત

પર્િત ઠાતો મળવ
મેળવે જ છ,
છે સાથ
સાથે જ જ રી સુ
સિવધાઓથી
િવધાઓથી ૫ણ એમન
એમને વિચત
વંિચત
રહેવ ુ ૫ડત ું નથી.
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