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સફળતા
આ જગતના સામાન્યથી સામાન્ય માનવીથી લઈ મહામાનવ સુધી, મૂર્ખથી લઈ
વવદવાન સુધી, ગરીબ અને વિરારીથી લઈ ધનવાનો સુધી, અિણથી લઈ ડૉકટરેટ કરેલા વવદવાનો
સુધી, રસતા ઊપરથી કચરો સાફ કરનાર સવીપરથી લઈ આરા દેશની ટીમના સકીપર સુધી, મજૂરથી
લઈ મેનેજર સુધી, સામાન્ય કા્ય્ખકરથી લઈ મોટા નેતા સુધી ટૂંકમાં ઝીરોથી હીરો સુધી બધાને એની
તમનના છે, અને પામી લેવા માટેની લા્યકાત હો્ય કે ન હો્ય, એેને પામવા માટે જરૃરી પરીશ્રમ
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સફળતા વવશે ઘણં બધું લરા્યું , હાલમાં ઘણં લરા્ય છે અને િવવષ્યમાં પણ લરાવાનું

,કારણ સપષ્ટ છે જ્યાં સુધી માણસ આ ધરતી પર છે બીજા કરતા વધારે આગળ નીકળી જવાની,
બીજા કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ બનવાની અને બીજા કરતાં વધુ સારૃ જીવન જીવવાની જનમજાત સહજવૃવ્તિ
હંમેશા ધરબા્યેલી રહેવાની,વધારે સફળ થવાની ઝંરના કે રેવના માણસની પ્રકૃવતમાં વણા્યેલી છે.
એટલે જ કદાચ માણસ વનષફળતા મળે ત્યારે વનરાશ થઇ જા્ય છે.
માણવજાતની મોટાિાગની પ્રવૃવ્તિઓ, ધમપછાડા, પરરશ્રમ કે મહેનતનું કારણ સફળ થવા
માટે હો્ય છે. તો પણ આશચ્ય્ખજનક રીતે ઘણા ઓછા લોકો સફળ થા્ય છે. એનું એક કારણ તો એ છે
કે સફળતા માટે હકારાતમક અવિગમ અને રંતનો અિાવ હો્ય છે. શેકસવપ્યરે સફળતા મેળવવા માટે
માત્ર ત્રણ બાબતો આવશ્યક હોવાનું જણાવ્યું હતું કે બીજા કરતાં વધારે જાન મેળવો, બીજા કરતાં
વધારે કા્ય્ખ કરો અને બીજા લોકો કરતા ઓછી અપેકા રારો તો તમે સફળ છો. પરંતુ આજે
માનવજાતમાં આ ત્રણે લકણો ૧૮૦ અંશના રૂણે જોવા મળે છે. આજે કોઇને બીજા કરતાં વધારે
જાણવું નથી કે જાન મેળવવું નથી, બીજા કરતા ઓછું કા્ય્ખ કરવું છે, ઓછી મહેનત કરવી છે અને બીજા
કરતાં વધારે ધન,દૌલત, ઇજજત અને સફળતા જોઇએ છે!
સફળતા મેળવવા માટે સારો સવિાવ હોવો પણ જરૃરી છે. એક ચાઇનીઝ કહેવત છે કે “
જો તમને વસમત કરતાં ન આવડતું હો્ય તો તમે સફળ સેલસમેન ન બની શકો. તમારો સવિાવ
ચીડી્યો હો્ય, ઉગ્ર હો્ય, જઘડાળુ હો્ય તો તમારી સાથે કામ કરતાં લોકો જ તમને ગાળો આપશે,
તમારાથી દૂર િાગશે, પછી બીજા લોકોની તો વાત જ શું કરવી ! ફેસબુક ઉપર વાંચ્યું હતું કે કડવી

જીિ વાળાનું મઘ પણ વેચાતુ નથી ને મીઠી જીિ વાળાના મરચાં પણ વેચાઇ જા્ય છે.
અભ્યાસ કે અધ્ય્યન કરવું એ સફળતાને ટકાવી રારવા માટે આવશ્યક હો્ય છે. રાસ કરીને
જે લોકો ટેકવનકલ કેત્રમાં હો્ય એમને નવી નવી ટેકનોલોજી વવશે જાણતા રહેવું કે એનું અધ્ય્યન કરતા
રહેવું રૂબ જરૃરી છે. ડૉકટરો, એવનજની્યરો, વૈજાવનકો, અધ્યાપકો જેવા ટેકનીકલ વનષણાંતો ઉપરાંત
વકીલો અને ન્યા્યધીશોને પણ નવા નવા ચુકાદાઓ વવશે વાંચવું આવશ્યક હો્ય છે. જે લોકો સમ્ય
અને જમાના સાથે તાલ નથી મેળવી શકતા તેઓ પાછળ રહી જા્ય છે. નવા નવા વવચારો માટે,
નવીનતા માટે લેરકો, કવવઓ કે સજ્ખનાતમક કેત્ર સાથે સંકળા્યેલા લોકોને પણ રૂબ વાંચવું આવશ્યક
હો્ય છે. જે લોકો સમ્ય અને જમાના સાથે તાલ નથી મેળવી શકતા તેઓ પાછળ રહી જા્ય છે. એવી
જ રીતે નવી શોધો કરનારા ‘ઇનોવેટસ્ખ’ને નવા નવા વવચારો, નવી શોધો માટે રૂબ વાંચવુ,ં વનરરકણ
કરવું લોકોની સુવવધા માટે એમના વવચારો, આદતો વગેરે વવશે અધ્ય્યન કરવું પડે છે.
માત્ર અધ્ય્યન કરવાથી જ સફળતા મળતી નથી કે ટકતી નથી એના પછીનો મહતવનો
તબકકો આવે છે પ્રેકટીસ. એક અંગ્રેજી કહેવત છે પ્રેકટીસ મ્રેકસ મ્રેન પરફ્રેકટ. રેલાડી ગમે તેટલો
મહાન બની જા્ય એને સતત પ્રેકટીસ કરતા રહેવી પડે છે. લેરકોને સતત લરવાની પ્રેકટીસ કરવી પડે
છે. માઇકલ ફેલપસ નામના અમેરરકન તરવૈ્યાએ બેઇજીંગ ઓવલવ્પકમાં ગોલડ મેડલ મેળવીને કુલ
૨૦ ગોલડ મેડલ અને ૨ વસલવર મેડલ મેળવીને જીવનમાં અનોરો વવશવવવક્રમ સજ્ખ્યો છે. એની
સફળતાનું કારણ શું હતું ? સતત પ્રેકટીસ એ સવીમીંગ પુલમાં રોજના સતત ૧૦ કલાક પ્રેકટીસ કરતો
હતો.માણસ જે પણ કેત્રમાં હો્ય એમાં એણે સતત પ્રેકટીસ કરવી પડે છે. જેઓ સતત પ્રેકટીસ કરતા
રહે છે તેઓ જ સફળતા પ્રાપત કરે છે અને એને ટકાવી રારે છે. પ્રેકટીસ છૂટી તો સફળતા પણ છૂટી
સમજો.
જીવનમાં સફળતા મેળવવી હો્ય તો રંતને તારો વમત્ર, અનુિવને ડાહો સલાહકાર, સાવધાનીને
મોટાિાઇ અને આશાને મેઘાવી વાલી બનાવ – એવી સોનેરી સલાહ એડીસન નામના વવદવાને
આપી છે.સફળ માણસોમાં ઘણીબધી બાબતો અસમાન્ય હશે પરંતુ બધામાં એક સામાન્ય બાબત
જરૃરી હતી – રંતપૂવ્ખક સરત પરરશ્રમ. જે લોકો સફળ થ્યા તેમણે િુખ્યા તરસ્યા રહી, આરામ,
મનોરંજન છોડી કા્ય્ખમાં વ્યસત રહા. વહેલા ઉઠતા, મોડે સુધી જાગીને કામ કરતા કોઇ કવવએ સરસ
મજાની કવવતા લરી છે,
Life is what you make it. It depends upon the foundation that you lay. It is

on the sound basis that you can build. On the trend of your mind And on the determination to uphold what you think – and know – is right.
Remebering
Life’s
limits,
and
opportunities
which
be.
If you start your course with all your force.Every source of nature
will turn toward and help you . To achive your true success.
જેનો િાવાથ્ખ એવો છે કે જીવનને જેવું બનાવો તેવું બને છે. આપણ કેવો પા્યો નાખ્યો છે એના
ઉપર એનો આધાર છે. જીવનની મ્યા્ખદાઓ અને તકો ને ્યાદ રારો. ધગશપૂવ્ખક જીવન સફળ આરંિો
તો કુદરતી બળો તમને સફળતા અપાવવામાં મદદે લાગી જા્ય છે.
જેઓ સફળ થવા માગે છે એમણે રદમાગની બારી રુલલી રારવી જોઇએ. નવા વવચારો , ‘સમાટ્ખ વક્ખ’
કે હોવશ્યારી પૂવ્ખક કા્ય્ખ કરવાથી સફળતા મળે છે.
સફળતાની આડે સો વવઘનો હો્ય છે. જેઓ ધીરજપૂવ્ખક આ વવઘનોને દૂર કરી પાર નીકળી જા્ય
છે તેઓ જ મંવઝલે પહોંચે છે. આવું કરનારા વવશવના ઘણા મહાપૂરૃષો થઇ ગ્યા. જેમણે મુશકેલીઓ
અને સરત હાડમારીઓનો સામનો ક્ય્યો. જો મુશકેલીઓ નથી આવી કે તમે હાડમારીવાળું જીવન નથી
જીવ્યા તો ચારરત્યને સુદૃઢ બનાવવાનું ચુકી ગ્યા જાણી લેજો. જીવનમાં બધું જ સરળતાથી મળતું
હો્ય. કોઇ મુશકેલીઓ ન હો્ય અને બધે સુર જ સુર હો્ય તો એનો અથ્ખ એ છે કે ક્યાં્ય પણ કોઇ
બાબત પાછળ લાગેલા નથી. ક્યાં્ય જઇ નથી રહા, તેથી તમે કંઇ પણ પ્રાપત કરી શકશો નહીં, કેમકે
સરત પરરશ્રમ જ સફળતા અપાવે છે. બીજી બાબત એ છે કે તમારો વવરોધ કરનારા જેટલા વધુ હશે
તેમ તમારૃં ચારરત્ય વધુ મજબૂત બનશે. સફળતા કોઇ એક બાબત કે કેત્ર પૂરતી મ્યા્ખરદત હોઇ શકે
નહીં. સાચી સફળતા જીવનના બધા જ કેત્રોને આવરી લે છે. સફળ માણસ મા બાપ તરીકે, પવત
તરીકે પુત્ર તરીકે, પાડોશી તરીકે, કા્ય્ખકર કે દેશના નાગરરક તરીકે બધી જ રીતે સફળ હો્ય છે.
સફળતા એ પવ્ખતની ટોચનું આરરી મુકામ નથી એ તો છે સતત વવકાસ
પામવાની પ્રરક્ર્યા અથા્ખત્ સફળતા કોઇ મંવઝલનું નામ નથી સતત પ્રવાસનું કામ છે.

