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તમારા ,વનમા,ં હાલમા ંતમ ે.યા ંછો, તનેાથી સ0ં1ુટ 

છો ? 

‘સો ટકા ના !’ મન ેખા8્ી જ હતી ક� જવાબ ‘ના’ જ 

હશ.ે 

બીજો સવાલ – તમન ેશા માટ� અસતંોષ છે ? 

મ< તો હમણા ં =છુ> ુ,ં પણ તમ ે તમાર  ?તન ે આવો 

સવાલ Aાર�ય કયB છે ? 

‘નહC !’ 

તો િમ8ો ! જો સવાલ જ ન હોય તો જવાબ તો Aાથંી હોય. ફFત પહ�લા સવાલનો જવાબ ‘ના’ 

આવ ેપછ  આપણ ેઅટક  જઈએ છ એ. હક કતમા ંઆપણન ેખબર જ નથી ક� આપણ ે‘Aા’ં જવા�ુ ં



છે. પેલી Hુની કહ�વત છે ન ેક� ‘Iદકર  ન ેગાય, દોર� Jયા ં?ય’ (જો ક� હવ ેતો દ કર L ુ ંબધાન ેદોર� 

છે. આપણ ેIદકર  ન હોઈએ, તોય અMયના દોરવાયા દોરાઈ ?ય છ એ. 

અNયાસની પસદંગી – મા-બાપ અન ેિમ8ોની સલાહ Pજુબ, 

QRુલકોલજેની પસદંગી – મા-બાપ અન ેિમ8ોના કહ�વાથી, 

Sયવસાયની પસદંગી – સામા,ક માMયતાઓના આધાર�, (શમેા ં વધાર� પસૈા મળશ ે ? Aા ં

જવાબદાર  વગર પૈસા મળશ ે? કઈ નોકર મા ંઓW ંકામ કરXુ ંપડશ ે? વગરે� વગરે�.) 

આમ Hુઓ તો ,વનમા ંઆપણ ેZ માગB પસદં કયા[ છે તેમા ંઆપણો ફાળો બ\ ુઓછો છે. એ 

Qવભાિવક જ છે ક� અMયની પસદંગી�ુ ં,વન ,વવામા ંઅસતંોષ જ હોય. છતાયં ,વન ,વાય 

છે અન ે  સમય-સજંોગો પર દોષનો ટોપલો નાખી ,વીએ છ એ. સ^યના સP_ુમા ં તરતા 

લાકડાના કટકા `માણ ે મો?ઓની થપાટો ખાતા ં ખાતા ં ,વનમા ંઆમતમે ફગંોળાઈએ છ એ. 

Iકનાર� પહaચવા ‘તરવા’નો `યJન કરતા નથી. 

હક કતમા ંતમન ેતરતા આવડ� છે પણ ‘Iકનારો’ Aા ંછે ત ેજ ખબર નથી. 



તમ ેઈcછો તો તમાર  ,વનનયૈાના dકુાની તમ ેપોત ેજ બની શકો અન ે,વન `વાહ સતત 

વહ�તી નદ  Zવો છે, Aાર�ય મોeુ ંથ0 ુ ંનથી, `વાહમા ંતણાતા રહ�વા કરતા ંIકનારા તરફ તર ન,ે 

પહaચીન,ે fQથર થઈ શકાય તેમ છે. 

જો તમન ેતમારા ,વનથી સતંોષ ન હોય, (Zઓન ેZ મgLુ ંછે તમેા ંચલાવી લેX ુ ંછે, તેઓ માટ� 

આ લખાણ નથી.) તો, સૌ `થમ તમાર� નi  કરXુ ંપડશ ેક� તમાર� ક�X ુ ં,વન ,વXુ ંછે. ,વન 

`વાહમા ં તણાતા તણાતા જોઈએ તો નદ ના બનં ે Iકનારાઓ પર Rુદરતી સપંિjથી ભર=રુ 

જગંલો, બાગ-બગીચાઓ, નાના ગામડાઓ, મોટા શહ�રો બkુ ંજ દ�ખાય છે, તમાર� Aા ંજXુ ંછે ત ે

પહ�લા નi  કરXુ ંપડશ ેક� તમાર� Aા ંજવા�ુ ંછે. Pસુાફર  શlુ કરતા પહ�લા ંનi  કર એ છ એ 

ન,ે Aા ગામ જXુ ંછે ? હવ ેજો બ-ેપાચં કલાકની Pસુાફર  માટ� પણ પહ�લાથંી જ ડ�Qટ નશેન નi  

કરતા ંહોઈએ તો ,વન સફર માટ� કોઈ િનિmતતા હોવી જોઈએ ક� નહ  ? 

,વન તો બ\ ુમોટ  વાત છે, આપણા સામાMય કાયBમા ંપણ આપણ ેખર�ખર nુ ંકરવા� ુ ં છે એ 

નi  કરતા નથી. િન1ફળ જઈએ Jયાર� બચાવના ?ત ?તના બહાના શોધીએ છ એ. િન1ફળતા�ુ ં

Poુય કા્રણ ખર�ખર nુ ંજોઈએ છે ? તનેી અિનિmતતા છે. 



તમ ેદલીલ પણ કર  શકો ક� મ< તો બk ુજ પહ�લાથી જ નi  કર ન ેજ શlુ કLુp હ0 ુ,ં એ માટ�ના 

યોqય `યJનો પણ કયા[, પણ પIરણામ િવપર ત આSLુ.ં પIરણામ િવપર ત આવ ે એ બાબત 

નકાર  ન શકાય, પણ ‘એમ ક�મ થLુ ં?’ ત ેપણ ન િવચારXુ ંએ તો પોતાની જ ?તન ેછેતરવાની 

વાત છે.  આ ‘નi ’ કરવામા ંક� ‘`યJન’ કરવામા ંAાકં ખામી રહ  શક� ક� નહC ? અથવા એXુ ં

પણ બની શક� ક� ‘નi ’ કરવામા ંજ Aાકં ખામી રહ  ગઈ હોય અન ેઆપણ ે`યJન શlુ કર  

દ ધા હોય. સોસાયટ મા ંકોઈ ઓળાખ0 ુ ંન હોય આપણ ેrુટંણી લડવા નીકળ  પડsા હોઈએ ! આ 

‘નi ’ કરવાની વાતન ેઆપણ ે‘�યયે’ કહ એ અન ેતને ેસમજવાનો `યJન કર એ. 

ફર  મળ એ….. 
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�યયેની `ાથિમક સમજણ લીધી, પણ આZ થોડ  શાuીય વાત પણ કર  લઈએ. 

�યયેની સાદ  Sયાoયા – �યયે એટલ ે આપણ ે ચોiસ Iદશામા ં કર�લા `યJનો� ુ ં પIરણામ ક� 

િસv�ધ. 

આ તો ડ Fશનર  Sયાoયા છે. વાQતિવક તો �યયે નi  કરXુ ંએટલ ેઆપણ ેજોયલેા Qવwનાઓન ે

સાકાર કરવા કર�લો `થમ િનણ[ય છે. 

એક ભેદર�ખા યાદ રાખી લેવી – Qવwન એ ફFત એક કxપના છે, .યાર� �યયે એ આપણા 

Qવwનાન ેસાકાર કરવા ચોiસ Iદશા પગલા ભરવાની વાત છે. આથી ફFત Qવwન જોવાથી કંઈ 

હાસંલ ન થઈ શક� તનેા માટ� �યયે િનિmત કરXુ ંપડ�. પણ ‘Qવwના જોવા જ જોઈએ, તો જ �યેય 

નi  થાય’ 



Qવwના ક�વા જોવા એ જો િવચાર એ તો �યયે�ુ ં Qવlુપ સામ ે આવ.ે અગાઊ જોયા Pજુબ 

સોસાયટ મા ં કોઈ ઓળખ0 ુ ં ન હોય તો ‘નેતા’ બનવાના Qવwના ન જોવાય. (નહCતર, 

‘શેખચxલીમા ંખપીએ’) 

�યયેન ે વk ુ સમજવા તમાર� ‘િવચાર’ (Thought, Idea, Imagination), ઇcછા (Wish, Desire, 

Will) અન ે‘જlુર યાત (Want, Need), ના તફાવતન ેસમજવો પડશ.ે 

ધારો ક� તમ ેઓફ સ ેજવા રQતા પર ચાલી ર�ા છો અન ેબાHુમાથંી એક કાર પસાર થાય, તમન ે

મનમા ંથાય ક� ‘આવી કાર હોવી જોઈએ, સરળતાથી ઓફ સ ેપહaચી જવાય’ આ એક ‘િવચાર’ 

મા8 છે, Z ��ણક છે. આવીન ેચાલી ?ય છે. 

યાદ રાખો ‘�યયે’ એ મા8 ‘િવચાર’ નથી. 

Aાર�ક તમારા િમ8 તમન ેકારમા ંલી�ટ આપ,ે આXુ ંબ-ેચાર વાર બન ેઍટલ ેતમન ેલાગ ેક� ‘માર� 

પણ કાર લવેી છે.’ આ ‘ઇcછા’ છે. િવચાર વારંવાર =નુરાવિત�ત થાય Jયાર� ‘ઇcછા’ મા ંફ�રવાય. 

ચોમાસાના Iદવસોમા ંઓફ સ ેજતા-ંઆવતા ંપડતી P�ુક�લીન ેકારણ ે‘માર� કાર લવેી જ પડશ’ે એ 

િવચાર _ઢ થાય. 



આમ .યાર� તમાર  ‘ઇcછા’ન ે ‘જlુર યાત’નો ટ�કો મળે Jયાર� ‘�યયે’ ન ે આકાર મળે. કાર 

ખર દવાનો તમારો �યયે નi  થાય. P�ુક�લી હવ ેજ શlુ થાય – 

તમ ેકાર લવેા� ુ ંનi  તો કLુp, પણ તેનો પાયો મજ�તુ છે ક� ક�મ ત ેતપાQL ુ ં? Z નi  કLુp છે 

ત ે‘�યયે’ જ છે ? 

મ�1ુયની ઇcછાઓ અન ે જlુર યાતો અિસિમત છે, અનતં છે. પણા �યેય Z ઇcછા અન ે

જlુર યાતના પાયા પર રચાયો છે ત ેજ જો મજ�તુ ન હોય તો ‘�યયે’ કમજોર પડ� છે. ધારો ક� 

તમાર  ઓફ સ દસમીનીટના �તર� છે અન ેચોમાસાના ચાર મહ નામા ંઆઠ-દસ Iદવસ વરસાદ�ુ ં

િવ�ન નડ� છે, તો ૩૬૫ માથંી આ દસ Iદવસની P�ુક�લી માટ� કારની જlુIરયાત ખર  ? આ 

જlુર યાતનો પાયો મજ�તુ ગણાય ? વરસાદના િવ�નન ે�ુર કરવાના અMય સહ�લા િવકxપો પણ 

હોય શક�. તદઊપરાતં આપણ ેઇcછા=િુત� માટ� આપણી શfFત અન ેમયા[દાઓ પણ �યાનમા ંલેવી 

પડ�. પાચં-દસ હ?રના પગારમા ંકાર લવેા� ુ ંQવwન જોX ુ ંએ IદવાQવwન કહ�વાય. માlું કહ�X ુ ંએXુ ં

નથી ક� ઓછ  આવકવાળાએ કાર�ુ ંQવwન ન જોX ુ.ં પણ આ `કારના Qવwનના આધાર� �યયે ન 

નi  કર  શકાય. તે� ુ ંપહ�� ુ ં�યેય ‘આવક વધારવા�ુ’ં હોX ુ ંજોઈએ. ‘આવક વધારવી’ પણ ક�ટલી 



? ક�વી ર ત ે? nુ ંકરX ુ ં? ક�મ કરXુ ં? વગેર� `�ોના જવાબ શોધવાથી �યેય �ગ ેવધાર� Qપ1ટ 

થવાય છે. 

 



�યયેન ેન,કથી િનહાળ એ તો તનેા પાચં લ�ણ નજર� પડ� અને Z �બુ જlુર  છે. એના માટ� 

સાદો શ દ SMART-C યાદ કર  લવેો. આ શ દના દર�ક અ�રો, �યયેના Hુદા Hુદા લ�ણો 

વણ[વ ેછે – 

S – Specific 

M – Measurable 

A – Achievable 

R – Realistic 

T – Time bound 

C – Challengeable 

હવ ેપછ ના લખેમા ંઆ દર�ક શ દન ેવધાર� Qપ1ટતાથી સમ,એ. 
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�યયેન ેન,કથી િનહાળ એ તો તનેા પાચં લ�ણ નજર� પડ� અને Z �બુ જlુર  છે. એના માટ� 

સાદો શ દ SMART-C યાદ કર  લવેો. આ શ દના દર�ક અ�રો, �યયેના Hુદા Hુદા લ�ણો 

વણ[વ ેછે – 

Specific (િનિmત, ચોiસ) – 

તમ ે Z �યયે નi  કરો તો એકદમ Qપ1ટ હોX ુ ં જોઈએ. તાલીમ દર^યાન \ુ ં એક ઉદાહરણ 

આપતો – ર�xવ ેQટ�શન ેટ ક ટબાર  પર જઈ એXુ ંકહ  શકાય ? – મન ેએક મોટા શહ�રની ટ ક ટ 

આપો – �કુCગFલાક[ તમન ેપાગલ સમZ. Jયા ંતમાર� ચોiસ ગામ ક� શહ�ર� ુ ંનામ આપXુ ંપડ�. 

આ નામ પાડો તો જ કઈ ¦�ઈન, Aા wલટેફોમ[થી ઉપડશ,ે Aાર� ઉપડશ ેવગરે� બાબતો નi  થાય 

અન ેતમાlુ �યેય `િત `યાણ થાય. વીક પેડ યામા ંસરસ સમ?SLુ ંછે – �યયેની િનિmતતા માટ� 

પાચં ‘W’ ના જવાબ આપવા (What, Why, Who, Where, Which). – માર  _©1ટએ What � ુ ં

મહJવ વધાર� છે, કારણ ક� આપªુ ંપહ�� ુ ંકામ ‘માર� ખર�ખર nુ ંજોઈએ છે’ ત ેQપ1ટ કરવા�ુ ંછે. 



હવ ેઆ ‘nુ’ં ન ેવધાર� સમજવો પડ�. ‘nુ’ં નો પહ�લો જવાબ એટલ ે કઈ વQ0,ુ Qથળ, અNયાસ 

વગેર�માથંી એક, ‘nુ ંનો બીજો જવાબ એટલ ે ‘ક�ટ� ુ ં?’, ‘nુ’ં નો 8ીજો જવાબ ‘Aાર� ?’, ‘ક�ટલા 

સમયમા ં?’ બાક ના ચાર ‘W’ હાલના ત બક� નહC પણ �યયેની Iદશામા ંઅગળ વધતી વખત ે

જlુર  છે. 

કાર લવેા� ુ ંઉદાહરણ ફર  યાદ કર એ તો – ધાર  લો ક� તમાર  પIરfQથિત સા�Rુુળ છે, તમ ેકાર 

લવેા� ુ ંનi  કLુp, પણ ‘કાર’ એટલ ેકઈ ક^પનીની ? કાર લેતા ંકઈ બાબતન ેવધાર� અગJયતા 

આપવાની છે ? માઈલજે ? ક^ફટ[ ? મઈેMટ�નMસ ? સવ«સCગ ફ�સલેીટ ઝ ? દ�ખાવ ? આ બધાનો 

જવાબ શોધો Jયાર� ‘Qપેસીફ ક’ �યયે નi  થાય. 

Measurable (માપી શકાય તXે ુ)ં – 

તમ ેZ પણ �યયે નi  કરો તે માપી શકાય તેX ુ ંહોX ુ ંજોઈએ. Zમક� ‘માર� �બુ પૈસાદાર થXુ ંછે.’ 

આXુ ં�યેય ન હોય શક�, કારણ ક� ‘�બુ’ એ માપી શકાય તેX ુ ંનથી. ના� ુ ંબાળક બ ેહાથ પહોળા 

કર ન ેકહ� ક� ‘માર� આટલી બધી ચોકલટે જોઈએ છે.’ પwપા બે આપ ેતો પણ ચાલ ેઅન ેચોકલેટ� ુ ં

બોFસ આપ ેતો પણ ચાલ.ે અહ  �યયે નથી. (`મેીજનોએ ચતેXુ ં – સાગરના ડાણ Zટલો ક� 



આકાશ Zટલો `મે કરનારા ખર�ખર `મે કર� છે ? સાચવજો.) માર� લખપિત થXુ ંછે એ પણ નહC 

ચાલ.ે પણ ‘માર� આ વષ[મા ંપાચં લાખ lુિપયા રોકડા એકઠા કરવા છે’  એ ચોiસ �યયે થLુ ં

કહ�વાય. આનાથી એક વષ[ના �ત ેnુ ંજોઈએ છે ત ેનi  થLુ,ં આથી હવ ેક�વી ર ત ેમળેવXુ,ં 

Aાથંી શlુ કરXુ,ં ખાસ તો વષ[ના વcચનેા સમયગાળામા ંAા ંપહaચી શAા તે અન ેહવ ેબાક ના 

સમયગાળામા ં nુ ં કરX ુ ં પડશ,ે આ બધી બાબતો નi  કર  શકાશ.ે આમ તમાlું �યયે ચોiસ 

માપદંડથી માપી શકાય તXે ુ ંહોX ુ ંજોઈએ. 

Achievable (`ાwત કર  શકાય તેX ુ)ં 

‘_ા� ખાટ  છે’ એXુ ંન થાય એ માટ� આપણી પહaચમા ંઆવ ેએXુ ં�યયે હોX ુ ંજોઈએ. 

‘િનશાન rકુ માફ, પણ નહ  માફ નીrુ ંિનશાન’ 

આ વાત આગળ ધર  દલીલ કર  શકાય ક� �યયે તો rુ ંરાખXુ ંજોઈએ. માની લો ક� તમ ે�યયે 

rુ ંનi  કLુp, હવ ે.યાર� એ Iદશામા ં`યJન શlુ કરો Jયાર� તમાર  શfFત અને મયા[દાના કારણ ે

તમ ે`ાwત કરવામા ંP�ુક�લી અ�ભુવો, Zમ િશયાળભાઈ _ા�ના ®મખા માટ� ક�ટલાક Rુદાકા માર� 

અન ેપછ  ‘ખાટ ’ નો અ�ભ`ાય આપી માડંવાળ કર�, એXુ ંજ આપણા IકQસામા ંથાય. કદાચ વધાર� 



ખરાબ થાય. િન1ફળતા મળતા િનરાશા ઉJપ¯ થાય, પોતાની ?ત પર અિવ°ાસ ઉJપ¯ થાય, 

પોતાનો આJમિવ°ાસ ડગમગી ?ય. નવમા ધોરણ dધુી એવર�જ માક[થી પાસ થનાર િવ±ાથ« 

બોડ[મા ં`થમ દસમા ંઆવવાનો �યયે નi  કર� અન ેપIરણામ અણધાLુp આવ ેતો ,વન અકાlું 

લાગવા માડં�. 

રબરબMેડન ેઅPકુ મયા[દા dધુી જ ખ<ચી શકાય, એનાથી વધાર� ખ<ચો તો 0ટુ  ?ય, એ જ ર ત ે

આપણ ેપણ આપણી શfFતઓન,ે અPકુ મયા[દા dધુી જ ખ<ચી શક એ વધાર� નહC. આમ �યયે 

નi  કરતી વખત ેઆપણ ેઆપણી શfFત અન ેમયા[દાઓન ે�યાનમા ંલઈન ે`ાwત કર  શકાય 

તXે ુ ં�યયે નi  કરXુ ંજોઈએ. 

Realistic (વાQતિવક) – 

તમ ે �યયે નi  કરતી વખત ે વાQતિવકતાન ેનજર�દાજ ન કર  શકો. �યયે એ તરંગ નથી, 

ફ�Mટસી નથી, પણ વાQતિવકતા છે. કોઈ તરવર યો Lવુાન ‘નેતા’ બનવા�ુ ં નi  કર� તો ત ે

વાQતિવકતાની ન,ક કહ�વાય, .યાર� Zનો એક પગ કબરમા ંહોય ત ે‘નેત્ા’ બનવા�ુ ંિવચાર� તો 

ત ેઅવાQતિવક કહ  શકાય. ‘નેતા’ બનવા લાબંા સમયની જlુર રહ�, એટલો સમય તો �²ુા પાસ ે



હોય નહ , તો અવાQતિવક ગણાય ક� નહC ? ડ QટCગશન લાવનાર િવ±ાથ« બોડ[મા ંફQટ[ આવવા�ુ ં

નi  કર� તો ત ે�યયે વાQતિવકતાની ન,ક છે. �યયે નi  કરતી વખત ેતમ ેતમાર  �મતાન ે

અ�lુુપ નi  કરો Jયાર� �યયે વાQતિવક કહ  શકાય. અહC �મતાન ે રબરબMેડની Zમ થોડ  

ખ<ચવાની છે પણ 0ટુ  ?ય તટેલી નહC. 

Time bound (સમયથી બ�ધ) – 

તમ ે.યાર� �યયે નi  કરો Jયાર� તમ ેતેન ે`ાwત કરવા માટ�ની ચોiસ સમયમયા[દા પણ નi  

કરો. આ Qપ1ટતા નહC હોય તો તમાર� Z જોઈએ છે ત ે`ાwત થશ ેપણ મોડ� મોડ�થી અન ેએ 

સમય ેકદાચ તમન ેએ �યયે�ુ ંકોઈ મહJવ જ ન ર³ુ ંહોય. બીHુ સમયબ�ધતાન ેકારણ ેકાય[ ક�વી 

ર ત ેકરXુ,ં ત ેકરવા માટ� કોઈ ફ�રફાર કરવા જlુર  છે, બી? વધારાના કોઈ ર સોસ[ની જlુર છે ક� 

નહC ? આ બધી જ બાબતો જો �યયેન ેસમયબ�ધ કLુp હોય તો જ Qપ1ટ થાય છે. વkમુા ંતમાlું 

�યયે એ પછ ના પગથીયાન ે પણ સાકંળ0 ુ ં હોય તો એ મળેવવામા ં મોeુ ં થાય. એ જ ર ત ે

�યયે`ાvwત ની સમયમયા[દા ન હોય તો તમારા `યJનો ‘સગવડ યા’ બની ?ય. ‘થશ’ે ‘કાલ ે

કરnુ’ં Zવી Xિૃત ઉભર  આવ ેઅન ે�યયે`ાvwત અિનિmતતામા ંપIરણામ.ે 



Challengable (પડકારlુપ) – 

�યયેના Qવlુપના સાIહJયમા ંમહદ �શે SMART નો ઉxલખે થયલેો જોવા મળે છે. આ ‘C’ મ< 

ઉમેયB છે, Aાયં વાcંયો છે ક� નહC એ યાદ નથી, પણ માર  _©1ટએ �બુ અગJયનો અ�ર છે. 

અગાઊ તમ ેજોL ુ ંક�  �યેય આપણી શfFત અન ેમયા[દાઓન ે�યાનમા ંરાખીન ેનi  કરXુ ંજોઈએ. 

ધારો ક� \ુ ંમાlું �યયે માર  શfFત અન ેમયા[દામા ંજ રહ ન ે�યયે નi  કlું તો તને ે`ાwત કરXુ ં

પણ સરળ બની ?ય અન ેZ વQ0 ુસરળતાથી `wત થાય તમેા ંમન ેક�ટલો રસ રહ� અથવા ત ે

`ાwત કરવાના કાય[મા મારો ક�ટલો રસ રહ�. એક પહ�લવાનન ેનાના બાળકન ેહરાવવામા ંક�ટલો 

રસ રહ� ? નાના બાળકની પહaચમા ંPકુ�� ુ ંરમકeુ ંત ેલઈન ેથોડા સમયમા ંજ Pકુ  દ� છે અન ેબીHુ ં

શોધવા `યJન કર� છે. તનેી પહaચની બહાર તમ ે કંઈ Pકુો તો ત ેતને ેમળેવવા મચી પડ� છે. 

આપªુ ંપણ આXુ ંજ છે. જો �યયે આપણી પહaચથી થોeુ ંવધાર� હોય તો ત ેમેળવવા આપણ ેપણ 

મચી પડ એ છ એ. આ Xિૃત જMમ?ત છે એમ કહ  શકાય. 

�યયેના Qવlુપન ેતો ઓળખવા `યJન કયB, �યેય નi  પણ કર એ પણ આગળ ક�મ વધXુ ં? 

જોઈnુ ંઆગળ આગળ…. 
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�યયેન ેઓળખવાનો તો `યJન કયB. નi  પણ કર  લઈએ. પણ હવ ે? 

આગળ વધવા માટ� nુ ંકરX ુ ં? નહCતર ‘મનમા ંપરણીન ેમનમા ંરાડંsા’ ZXુ ંથાય. 

હવ ે તમાર� ઘરની અગાસી યાદ કરવી પડશ.ે �યયે એટલ ે ‘અગાસી’ જ ગણી લો ન ે ! તમ ે

અગાસીમા ંજવા nુ ં કરો છો ? પગથીયાનો ઉપયોગ. બસ આમ જ, �યયે dધુી પહaચવા ‘પેટા 

�યયે’ (સબ ગોલ) ના પગથીયા બનાવવા પડશ.ે આ પગથીયા ક�વા અન ેક�ટલા બનાવવા એ 

તમ ેનi  કર�લા �યયે પર આધાર રાખ ે છે. તમાર  શfFતઓ અન ેમયા[દા પર આધાર ત છે. 

ઉદાહરણ લઈએ તો ધારો ક� તમ ે ‘ઓવર વઈેટ’ છો. ડોFટર� તમન ેપાચં Iકxલો વજન ઘટાડવા 

ક³ુ ંછે. એક જ Iદવસમા ંચરબી ઓગળ  ન શક� (જો ઓગળે તો બ ેIદવસમા ંપાછ  ચડ  ?ય ! 

અન ેમનની ચરબી ઘટાડવા તો ઘણો સમય જોઈએ સજંોગોનો સહકાર પણ !) �યયેના લ�ણો 

યાદ કર  લો, કારણ ક� સબગોલ એ ·ુંકા ગાળાનો �યયે જ છે. ‘Qપ1ટ’ અને  ‘ટાઈમબાઊMડ’ ને 



�યાનમા ંરાખી તમ ેનi  કરો ક� દર અઠવાડ ય ેએક Iકxલો વજન ઘટાડXુ.ં હવ ેઆ અઠવાડ યાના 

સબ ગોલન ેપણ Iદવસમા ં િવભા,ત કર  નાખો – Iદવસના ધારોન ે ૧૫૦ ºામ અન ેકલાકમા ં

િવભા,ત કર એ તો ? સવારનો નાQતો કરવા બસેો Jયાર� જ યાદ આવી ?ય – આજનો ૧૫૦ 

ºામનો ઘટાડો, તરત નાQતામા ં»ેક લાગી ?ય. બ ે સેMડવીચમાથંી એક સેMડવીચ પર આવી 

જવાય. જો બે સેMડવીચ ખવાણી તો બપોરના ભોજનમા ંકંઈક ઘટાડો અન ેએમ આગળ આગળ… 

આ બધા�ુ ંતારણ તમ ેનa�L ુ? �યેય `િત ‘?¼િૃત’ અન ે‘સમપ[ણ’ 

તમાર  �vુ�ધ દલીલ કરશ ે – \ુ ં સતત વજન ઘટાડવા�ુ ં જ િવચાlું તો મારા ,વનના અMય 

કાયB� ુ ંnુ ં? મોજ-મQતી�ુ ંnુ ં? સામા,ક જવાબદાર ઓ�ુ ંnુ ં? 

તમાર  દલીલ Sયાજબી છે. 

,વન dખુશાિંત અને ઉxલાસ=વૂ[ક ,વવા માટ� જ છે. 

પણ, પહ�લા ંયાદ કરો ક� વજન ઘટાડવાનો િનણ[ય એ QવાQ¾ય=વૂ[ક ,વન ,વવા માટ� છે. શર ર 

QવQથ રહ�શ ેતો જ ,વન ઉxલાસ=વૂ[ક ,વી શકાશ.ે આમ શર ર QવQથ બનાવવાનો �યયે એ 

dખુશાિંતભLુp ,વન ,વવા માટ� તમારા Poુય �યયેનો સબગોલ છે એમ કહ  શકાય. 



એક બીજો અગJયનો P¿ુો એ યાદ રાખો ક� તમાર� તમારો �યેય યાદ રાખવાનો ?¼તૃ `યMત 

શlુઆતમા ંજ કરવો પડશ,ે Jયારબાદ તમાlું મગજ આ કાય[ની જવાબદાર  પોત ેજ લઈ લશે.ે 

તમાર� કnુ ંયાદ નહC રાખXુ ંપડ�. જમવા�ુ ંશlું કરો Jયાર� QવયÀં ુર ત ેજ �દરથી nુ ંજમXુ ં? 

ક�ટ� ુ ંજમXુ ં? વગરે�� ુ ંમાગ[દશ[ન મળ0 ુ ંરહ�શ.ે શlુઆતના તબiામા ંતો તમાર� જ `યJન=વૂ[ક 

�યયે `Jયનેી ?¼િૃત ક�ળવવી પડશ.ે 

સબગોલ નi  કરવાનો એક બીજો પણ ફાયદો છે. સબગોલ નi  કરતી વખત ેક�ટલીક `થિમક 

બાબતો �યાનમા ંઆવ ેછે, Zન ેનીચ ેPજુબ સમ,એ – 

સશંોધન અન ેઅNયાસ – 

તમ ે �યયે ‘િવચાર’ (Thought, Idead, Imagination), ઇcછા (Wish, Desire, Will) અન ે

‘જlુર યાત (Want, Need), ના આધાર� અfQતJવમા ંઆવ ેછે. �યયે નi  કરવા માટ� ત ેક�X ુ ંહોX ુ ં

જોઈએ – એ લ�ણોનો પIરચય તો મળેSયો. પણ �યયે `ાvwતની Iદશામા ંઆગળ વધીએ Jયાર� 

Qપ1ટ થાય ક� નi  કર�લા �યયે માટ� માર  પાસ ે માIહતીનો અભાવ છે. ફFત માહ તીના 

એક8ીકરણથી નહC ચાલ,ે સશંોધન અન ે ઝીણવટભયB અNયાસ કરવો પડશ.ે માની લો કાર 



પચÁસના �યયેમા ંસૌ `થમ તો તમારા �યયેન ેSયાજબી જlુર યાતનો મજ�તુ ટ�કો મgયો છે ક� 

ક�મ ? એ તપાસો. �યયેના લ�ણો – �યયેની Qપ1ટતા – મા ંઆપણ ેજોL ુ ં ક� કાર લતેા ં કઈ 

બાબતન ે વધાર� અગJયતા આપવાની છે ? માઈલજે ? ક^ફટ[ ? મઈેMટ�નMસ ? સવ«સCગ 

ફ�સલેીટ ઝ ? દ�ખાવ ?. બ?રમા ંઘણી ક^પનીઓ અન ેદર�ક ક^પનીઓના ઘણા મોડ�લ બ?રમા ં

મળે છે. આમાથંી તમાર  જlુર યાત અન ેકાર લવેાની તમાર  �મતાન ેઅ�lુુપ કઈ ક^પનીની 

કાર અને કLુ ંમોડ�લ ત ેનi  કરXુ ંપડ�. ઇMટરનટેનો ઉપયોગ કરતા હો તો આવી સરખામણી 

સહ�લાયથી કર  શકાય છે. લોન લવેાના હો તો લોન ધીરનાર, `ાઈવટે બMેક/ક^પની, 

?હ�ર�8ેની બMેક વગરે�નો 0લુનાJમક અNયાસ પણ કરવો પડ�. ઘણી વખત �યયે `ાvwત વખત ે

ઉપયોગ લવેી પડ� એવા કૌશxયનો અભાવ SયfFતન ેઆવતો નથી. Zમક� કાર લવેાની છે તો કાર 

લીધા પછ  ચલાવવા�ુ ં કૌશxય પણ `ાwત ÃXુ ં પડ�. એવી પણ માMયતા હોય ક� તમેા ં nુ ં

Fલચ/ગીયર અને એFસલર�ટરનો ઉપયોગ આવડ  ?ય એટલ ેકાર ચલાવતા આ્વડ  ?ય. nુ ં

ખર�ખર એXુ ં છે ? ¦ાફ કના િનયમો�ુ ંnુ ં ? સામાMય મઈેMટ�નMસ�ુ ં nુ ં ? કટોકટ ની પળોમા ં nુ ં

કરX ુ ં? આ બkુ ંપણ કાર ચલાવવાના કૌશxયમા ંઆવ.ે જlુર પડ� તો તાલીમ પણ લવેી પડ�. 



આયોજન – 

માIહતી� ુ ંસશંોધન અને ચકાસણી�ુ ંકાય[ તો કર  લીk ુ ંપણ હવ ેકાય[ ક�વી ર ત ેશlુ કરXુ ંત�ે ુ ં

આયોજન કરXુ ંપડ�. ઘણા લોકોની એક ºથંી હોય છે ‘પડશ ેતવેા દ�વાશ’ે. પણ પછ  .યાર� કાય[ 

શlુ થાય પછ  ઉભા થતા `�ોમા ં અટવાય ?ય અને �યેય તરફનો Poુય માગ[ rકુ  ?ય. 

Aાર�ક SયfFત પોતાની િવિવધલ�ી જlુર યાતોન ેએક સાથ ે�યાનમા ંલવેા `યJન કરતો હોય છે. 

યાદ રાખો િવિવધલ�ી (િવિવધ લ�) એ Hુદા Hુદા �યયે�ુ ં િમ�ણ કરવાનો `યJન છે. બધા 

�યયે એકસાથ ે `ાwત ન કર  શકાય તમેજ એકબી?મા ં િમિ�ત ન કર  શકાય. જો િમ�ણનો 

`યJન કરવો હોય તો બાધંછોડ કરવી પડ�. અ તબiે તમાર� તમાર  ઇcછાઓ અન ે

જlુર યાતોન ે‘પસદંગી Ãમ’ (prioritize) આપવો પડશ.ે કોઈ એક �યયે પસદંગીÃમમાથંી 

શlુઆતની અPકુ પસદંગી સતંોષી શક�, બધી જ નહC. ઉદાહરણ લઈએ તો કાર લેવી છે તો 

`થમ નi  કરો ક� રોજબરોજના �ગત વપરાશ માટ� લવેી છે ક� ફ�મીલી કાર ? વપરાશ દર^યાન 

માઈલજેની એવર�જ જોઈએ છે ક� લFઝર  ? પસદંગીÃમમા,ં જો ફ�મીલી, માઈલની એવર�જ, સે�ટ  

એવી ર ત ેહોય તો, કારની પસદં કરતા પહ�લા િવિવધ કાર ક^પનીઓની oયાતી, િવ°નીયતા, 



અન ેસવ«સના આધાર� એક �લQટ બન,ે બીHુ લીQટ દર�ક ક^પનીના મોડ�લમાથંી ફ�મ્ીલી કાર�ુ ં

બન,ે આ બનં ેલીdટ્ સરખાવતા ઘણી ક^પનીઓ અન ેઘણા મોડ�લો ‘એલીમીનટે’ થઈ ?ય. Hુદા 

Hુદા મોડ�લમાથંી ‘ફ�મીલી કાર’ના મોડ�લ�ુ ંલીQટ તયૈાર થાય અન ેÃમમા ંગોઠવાય, પછ  બી? 

તબiામા ં `થમ તબiાના �લQટથી મઈલજેની એવર�જ `માણ ે નXુ ં લીQટ તૈયાર થાય. ફર  

તમેાથંી સે�ટ ના આધાર� 8ીHુ ંલીQટ તયૈર થાય, એમ આગળ વધતા ંવધતા ં�તમા ંફાઈનલ 

�લQટમા ં`થમ નબંર પર રહ�લી કાર તમારા માટ� બQેટ હોય, Zમા ંતમાર  વkમુા ંવk ુપસદંગીનો 

સમાવશે થયલેો છે. એક ‘એલીમીનશેન’ ટ�બલ પણ બનાવી શકાય – 

 

 

 

 

 

 



પસદંગી/ક^પની 

તથા મોડ�લ 

નાણાક ય �મતા 

(lુ. ૧૦ લાખની 

મયા[દામા)ં 

માઈલની એવર�જ 

(`િત લીટર ૨૦ 

માઈલ ક� તથેી 

વk)ુ 

સે�ટ  

ડ વાઈસીસ 

????? Rુલ 

‘Y’ 

ક^પની એ,  

મોડ�લ ૧ 

Y Y N   

મોડ�લ ૨ Y N N   

ક^પની બી  

મોડ�લ ૧ 

Y Y Y   

મોડ�લ ૨ N N Y   

?????      

‘?’ તમારા પસદંગી અMય ધોરણો ઉમરેવા, Z પસદંગીમા ંખlું ઉતર� Jયા ં‘Y’ લખXુ.ં 

Z મોડ�લન ેવધાર� ‘Y’ મળે, ત ેતમારા માટ� ઉjમ કાર. 
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�યયે dધુી પહaચવા, Poુય �યયેના સબગોલ નi  કરવા dધુી� ુ ં કાય[ તો થL.ુ Zમ �યેયના 

ક�ટલાક લ�ણો શlુઆતમા ંઅપણ ેજોયા હતા તેમ સબગોલ પણ ‘·ુંકાગાળા’ નો �યેય જ છે. તેના 

પણ આ જ લ�ણો છે. �યેય ક� સબગોલન ેવkનુ ેવk ુ Qપ1ટ કરવો અJયતં જlુર  છે. વજન 

ઘટાડામા ં ફFત ખોરાક પર �યાન ન આપી શકાય. ડાયટે શીયન ક� ,મ ની માIહતી મળેવવી 

પડશ.ે ,મ Aા ંછે ?, ઘરથી ક�ટ� ુ ં�ુર છે ? સમય મન ેઅ�Rુુળ આવશ ેક� ક�મ ? ,મ માટ� Z 

સમયગાળો ફાળવવાનો છે ત ેસમયગાળાના મારા અMય કામ�ુ ંnુ ં ? આમ Z કરવા�ુ ં છે તને ે

આવા સવાલો =છુÈા જ કરો. .યા ં માIહતી ન હોય Jયા ં કોઈ અMયની મદદ લો, પણ તમાર  

?તન ેQપ1ટ કરતા ?ઓ. ઘણી વખત એXુ ંપણ બન ેછે ક� .યાર� આપણ ેસબગોલ નi  કર એ 

છ એ, Jયાર� `થમ સબગોલ પાર ન કર એ Jયા ંdધુી બી? સબગોલ �ગ ેનi  કર  શકા0 ુ ંનથી. 

`થમ ગોલ હાસંલ કયા[ પછ  જ બીજો સબગોલ nુ ંક� Aો નi  કરવો તનેી માIહતી મળ  શક� છે. 

ઉદાહરણ તર ક� લાબંી �બમાર માથંી QવQથ થવા માટ�, માદંગીના િવિવધ લ�ણોમાથંી `થમ એક 



લ�ણ �ુર કર એ, ક� દવા શlુ કયા[ પછ  અPકુ `કારના ર પોટ[ આSયા બાદ આગળની રણિનતી 

– ઉપચાર પ�ધિત નi  કર  શકાય છે. પણ આથી `થમ સબગોલ નi  ન જ કર એ એXુ ંન 

થXુ ંજોઈએ. સીધીર ત ેજોઈએ તો Zમ Zમ સીડ  ચડતા જઈએ તમે તમે ‘હવ ેnુ ં?’ નો oયાલ 

આવતો ?ય છે. �ધકારમા ં ટોચ[ લઈન ે નીકળ એ તો ટોચ[ના `કાશની મયા[દાના કારણ ે

આગળનો લાબંો માગ[ દ�ખાતો નથી, પણ Zમ Zમ આગળ વધતા જઈએ, તેમ તેમ ટોચ[નો `કાશ 

આગળનો માગ[ `કાશીત કરતો ?ય છે. આથી �યયે `ાvwતના બધા જ સબગોલ `થમથી જ 

Qપ1ટ હોવા જlુર  નથી. પણ ‘સબગોલ હોવા જlુર  છે’ એ ÀલુXુ ંન જોઈએ. 

�યયે `ાvwતના અવરોધ – 

‘સારા કામમા ંસો િવઘન’ 

આ કહ�વતન ેયાદ કર  લો. અJયાર dધુી બk ુબરાબર ચાલ0 ુ ંહ0 ુ.ં nુ ંકરવા� ુ ંછે ? ક�મ કરવા�ુ ં

છે ? ત ેબk ુજ બરાબર Qપ1ટ થઈ ગLુ ં

 



પણ – 

‘કાલ ેતપાસ કર શ.’ 

‘પહ�લી તાર ખથી શlુ કlું.’ 

‘,મ થોeુ ં�ુર છે’ 

‘સવારનો સમય છે, વહ�લ્ા ઉઠા0 ુ ં

નથી’ 

આવી બધી દ�લલો અન ે

બહાનાઓ શlુ થઈ ?ય. આ 

બધા ‘�યયે `ાvwત’ના અવરોધ 

છે. આ અવરોધોન ેજરા ન,કથી 

િનહાળ એ તો લાગશ ેક� તેન ેબ ે`કારમા ંવહÉચી શકાય. 

• 67 ���89 

• :�;�к ���89 



બા� અવરોધ – 

જો અÊોધ બા� કારણો, પIરfQથતી, અMય SયfFત/SયfFતઓ અથવા એવી પIરfQથતી ક� Zના પર 

આપણો કોઈ કM¦ોલ ન હોય, તો એવી બાબતો ‘બા� અવરોધ ‘ કહ�વાય. 

તમાર� અMય શહ�રમા ંચોiસ સમય ેપહaચવા�ુ ંછે, પણ બસ/¦�ઈન મોડ  પડ� છે. આ પIરfQથતી 

પર તમારો કોઈ કM¦ોલ નથી. અMય ઉદાહરણ જોઈએ તો તમ ેનોકર  માટ�ના ઈMટરSLમુા ંસારો 

દ�ખાવ કયB છે, પણ એપોઈMટમMેટ અMયન ેમળે છે. િવ±ાથ« પર �ા માટ� સાર  તયૈાર  કર� છે પણ 

પર �ાના સમય ે જ બીમાર પડ  ?ય છે. આ બધા બા� અવરોધ છે. આવા અવરોધ �ુર 

કરવાના માગ[ એ `�િનરાકરણની `IÃયાના ભાગlુપ ેઅલગથી સમ, શકાય, પરં0 ુPળુ બાબત 

એ છે ક� આવ અવરોધોન ેઆપણ ે�ગત બાબત ગણી લઈ પોતાની ?તન ેદોષ દ�વા� ુ ંશlુ કર  

દઈએ છ એ. ‘માર  જ Àલુ છે, આ બસોના ઠ�કાણા હોતા નથી, માર� આગલા Iદવસ ેજ નીકળ  જXુ ં

જોઈ0 ુ ં હ0 ુ’ં,  ‘ઇMટરSL ુકમીટ ના સNયોની માIહતી પહ�લથેી જ મળેવી કંઈક કર  શકાત, \ુ ંજ 

Pરુખ W’ં…. 



આવા િવચારો જ તમન ેતમારા �યેય તેમજ કાય[થી િવPખુ કર� છે અન ેતમ ેઅMય Iદશામા ંફટંાઈ 

?ઓ છો. યાદ રાખો બા� અવરોધોના કારણ ેઉભી થયલેી પIરfQથતી એ બા� કારણોના લીધ ેછે 

તમારા કારણ ે નથી, આથી Z પર ણામ આSLુ ં છે ત ે ‘Qવીકાર ’ લો. �યયેની સીડ  ચડવામા ં

સબગોલ�ુ ંએક પગથીયા પર લથડsા, પણ હવ ેસભંાળ  લો, QવQથતા મળેવી બીHુ ં પગથીLુ ં

વધાર� સાર  ર ત ેચડવાનો `યJન કરો. શાતં થઈન ેક�મ લથડ  પડsા ત ેચકાસો. શA છે ત ે

પગથીLુ ંભાગં�ે ુ ંહોય. સબગોલ આપણ ેનi  કર�લ છે, પણ કોઈના Ëારા મળેલી માIહતીમા ંકોઈ 

કચાશ હોય અન ેZના આધાર� આપણ ેતૈયાર  કર  હોય. આમ આમા ંઆપણો કોઈ વાકં છે જ 

નહ . મન શાતં હશ ે તો આ પIરfQથતીમા ં નીકળવાનો સારો િવકxપ શોધી શકાશ ે અ્ન ે �યયે 

`ાvwતની Iદશામા ંઆગળ વધી શકાશ.ે 

ÌતIરક અવરોધ હવ ેપછ … 
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બા� અવરોધના પર ણામોથી મન શાતં રાખવાની વાત થઈ. પણ .યાર� SયfFત પોતજે પોતાની 

`ગિતનો અવરોધ બનીન ેઉભો હોય તો nુ ં? થોડ  નવાઈ લાગશ,ે પણ વાત સાચી છે. 

સૌ `થમ તો �યયે તરફ આગળ વધવાના ઉJસાહનો અભાવ. 

‘કાલ ેતપાસ કર શ.’ 

‘પહ�લી તાર ખથી શlુ કlું.’ 

આવી દલીલો ક�મ ? 

આ ઉJસાહનો અભાવ ક�મ ? 

સરળ જવાબ – નકારાJમક િવચારસરણી. 

‘�યયે નi  તો કLુp, પણ Jયા ંપહaચXુ ંઅઘlું છે’ 

‘�યયેન ેપહaચવામા ંશકંા છે’ 

જો ક� આ બનં ેિવચારો અલગ અલગ Iદશામા ંદોર  ?ય છે. 



�યયેન ેપહaચXુ ંઅઘlું છે એ િવચાર દ�ખીતો નકારાJમક લાગ ે છે, હક કતમા ંએ િવચાર �યયે 

તરફ જવામા ં આવતા અવરોધોન ે ઓળખવાની Iદશામા ં દોર  ?ય છે. .યાર� બીજો િવચાર 

‘મારાથી થઈ શકશ ે?’ એવી શકંા તમન ેવkનુ ેવk ુનકારાJમક િવચારો તરફ દોર  ?ય છે. તમ ે

�યયે પડ0 ુ ંPકુવાની Iદશામા ંિવચારવા માડંશો. 

‘Qવ’ પર શકંા (Self-doubt) અને  

‘આJમિવ°ાસનો અભાવ’ એ બનં ે�યયે `ાvwતના માગÁ જવામા ંઉJસાહ ઘટાડ� છે.  

Self-doubt ક�મ �ુર કર  શકાય તે અલગ િવષય છે, પણ હાલમા ંતો તને ે�યેય તરફના માગ[ના 

એક ÌતIરક અવરોધ તર ક� ઓળખીએ. 

સૌથી મોટો અવરોધ ‘ઢ લાશ’ ક� ‘મદંતા’ (laxity) છે. “કાલ ે કર શ”, “Aા ં ઉતાવળ છે”, “થશ”ે 

આવા વાAો આ ‘ઢ લાશ’ની આગવી ઓળખ છે. આ ઢ લાશના કારણો આપણી ‘માMયતા’ઓ 

અન ે ‘લાગણી’ઓના પાયામા ં રહ�લી છે. ગમા-અણગમાના િવચારો �યયે`ાvwતના Ìતર ક 

અવરોધ છે. 



‘ગમXુ’ં એટલ ે? કોઈ SયfFત ક� વQ0 ુઆ `કારની હોવી જોઈએ એવી માર  ‘માMયતા’ અને આવી 

‘માMયતા’નો સતંોષ મળે Jયાર� એક ‘dખુદ લાગણી’ થાય. હવ ેઆ ‘માMયતા’ અને ‘લાગણી’� ુ ં

િમ�ણ થાય Jયાર� ‘ગમXુ’ં અfQતJવમા ંઆવ.ે .યાર� નકારાJમક માMયતા અન ે �ુઃખદ લાગણી�ુ ં

િમ�ણ થાય Jયાર� ‘અણગમા’નો જMમ થાય. .યાર� ‘અણગમો’ હોય Jયાર� ‘ઢ લાશ’ આવ ે એ 

Qવભાિવક છે. 

તમ ે .યાર� �યયે નi  કરો Jયાર� એ તરફ આગળ વધવામા ં જlુર  ક�ટલીક બાબતો તમાર  

‘માMયતા’ઓ િવlુ�ધની પણ હોય છે. કોઈ કાય[ કરવા�ુ ંતમન ેન પણ ગમ.ે ધારો ક� �યયે તરફ 

આગળ વધવા તમાર� એFસપટ[ સલાહની જlુર છે અન ેએ SયfFત માટ� તમન ે=વુ[ºહ છે, તેમની 

સલાહ ક� મદદ  લવેી પડ� તેમ છે, �દરથી ‘મન’ આ માટ� ના પાડ� છે. મદદની જlુર યાત અને 

=વુ[ºહની લાગણી વcચ ેÌતર ક સઘંષ[ ચાલ ેઅન ેપર ણામ ે‘ઢ લાશ’ આવ.ે 

�યયે `ાvwતના Ìતર ક અવરોધ આJમિવ°ાસ�ુ ં ખવાણ કર� છે, ઘટાડ� છે, �ત ે નકારાJમક 

િવચારો `િત લઈ ?ય છે. આપણ ે�દુ જ આપણી �યયે`ાvwતની Iદશામા ંઅવરોધ બનીન ેઉભા 

રહ  જઈએ છ એ.. 



 
In order to reach your goal, you need to change the way you see things. 

આ `કારના Ìતર ક અવરોધન ે પાર કરવા SયfFતએ પોતાની ?તન ે વધાર� ડાણથી 

સમજવાનો `યJન કરવો જોઈએ. (Introspection). જlુર પડ� તો િન1ણાતની સલાહ પણ લેવી 

જોઈએ. હવ ેપછ  ÌતIરક અવરોધના Pળુ યા શોધવા હHુ વk ુડા ઉતર nુ…ં. 
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આગળ આપણ ે�યયેના ÌતIરક અવરોધોની વાત 

કર , ‘Qવ ?¼િૃત’નો અડછતો ઉxલખે પણ કયB. 

પણ તેના Pળુા dધુી પહaચવાનો `યJન કરશો તો 

જણાશ ેક� તમાર  ક�ટલીક ‘બધંનકતા[’ માMયતાઓ 

જ તમારા Ìતક[ અવરોધોની જડ છે. ક�ટલાક 

ઉદાહરણો જોઈએ – 

 

‘એ તો ભાઈ મોટા માણસ કહ�વાય, આપણ ેનાના 

ગણાઈએ’ તમ ે �દુ તમાર  ?તન ે સફળતા ક� 

`ગિત માટ� ‘અયોqય’ ગણતા હો. 

‘આપણી ક�પસેીટ  નહC’ �યયે `ાvwત માટ�ની 



તમાર  શfFત �ગ ેશકંા ધરાવતા હો. 

સફળતાની સાથ ેસાથ ેઆવનાર વધાર� જવાબદાર ઓથી ગભરાતા હો. 

િન1ફળતાનો ભય સતાવતો હોય તનેા કારણ ેિનરાશા આવવાન્ી આશકંા હોય. 

તમાર  િન1ફળાતાન ેકારણ ેઅMયન ેિનરાશ કરવાની બીક હોય ( િવ±ાથ«ન ેઅસફળતા મળશ ેતો 

મા-બાપ િનરાશ થશ ેએવી બીક). 

િન1ફળ જઈશ તો ‘માlું nુ ંથશ ે?’ એવી અિનિmતતાનો ગભરાટ હોય. 

આવી ઘણી બધંનકતા[ માMયતાઓ હોય શક�. તમ ેફFત એક બાબતની ‘Qવ-?¼િૃત’ ક�ળવો ક� – 

.યા ંdધુી કોઈ પણ માMયતા, કાય[ ક� પIરણામ Ëારા =રુવાર ન થાય Jયા ંdધુી ત ેએક ‘િવચાર’ 

મા8 છે. .યાર� ‘�યયે’ એ કોઈ િવચારન ે વાQતિવકતામા ં ફ�રવવાનો `યાસ છે. જો િવચારન ે

માMયતાની ઓળખ આપી બાધંી લઈએ તો �યયે `ાvwત `િતના માગ[મા ંઅવરોધ ઉભો થઈ ?ય. 

તમ ેતમારો �યેય ગમ ેતેટલો સરસ ર ત ેઆયો,ત કર�લો હોય પણ, .યા ંdધુી તમારા િવચારો, 

લાગણીઓ અન ેકાય[ વcચ ેdસુગંતતા નહ  હોય Jયા ંdધુી `ગિતની આશા Sયથ[ છે. 



ÌતIરક અવરોધો �ગ ેQવ-?¼િૃત આવ ેતે માટ� તમાર� ક�મ ? ક�વી ર ત ે? શા માટ� ? Zવા `�ો 

તમાર  ?તન ેસતત =છુવા જોઈએ – 

મન ેખર�ખર શેનો ભય લાગ ેછે ? 

આ ભય કઈ ર ત ે�ુર થઈ શક� ? 

મારો ભય સાચો છે ? એના કોઈ =રુાવા છે ? 

\ુ ંખર�ખર માlું �યયે હાસંલ કરવા Rૃતિનmયી W ં

? 

મન ે સફળતા મળે તો nુ ં અન ે ક�ટ� ુ ં �કુશાન 

જઈ શક� ? (સફળતા સાથ ેતમાર  આસપાસ�ુ ં

વાતાવરણ બદલાય છે Zની હકારાJમક અન ે

નકારJમક – બનં ે `કારની અસરો ઉદભવતી 

હોય છે.) 

મન ેિન1ફળતા મળે તો nુ ં�કુશાન થઈ શક� ? 



ધાર  લો ક� સમાજમા ંતમાર  એક સામાMય SયfFત તર ક� છબી િવકસલેી છે. તમારા `યJનોથી 

તમ ેમોટ  સફળતા હાસંલ કરો તો અMય SયfFતઓ તમાર  સફળતા પર શકંા-Rુશકંા કરવા લાગ ે

છે. ‘કંઈક ગરબડ લાગ ેછે ?’ ‘એની ક�પસેીટ  નહ ’ આમ તમન ેથશ ેક� માર  સફળ SયfFતની છાપ 

સમાજ Qવીકારશ ેનહ . પણ ખર�ખર તો તમાર  સફળતા વાQતિવક છે, થોડા સમયન ે�ત ેલોકોન ે

QવીકારX ુ ંજ પડશ ેઅન ેકદાચ તમ ેસામMય SયfFત હતા ત ેવાત સમાજ Àલુી પણ જશ.ે (Zમ 

સફળ SયfFતઓના ,વનમા ંબન ેછે તમે – ધીlુભાઈ �બાણી પે¦ોલપપં પર કામ કરતા હતા ક� 

િનરમાવાળા કરસનભાઈ સાયકલ પર ઘરમા ં સાધનઓ?ર વગર બનાવલે ડ ટરજMટ વચેવા 

નીકળતા ત ેÀલુાય ગLુ ંછે.) િન1ફળ જશો તો પણ લોકો કહ�વાના જ છે ‘અમ ેતો પહ�લાથંી જ ક³ુ ં

હ0 ુ’ં  અન ે તમાર  િન1ફળતાની િનરાશામા ં વધારો કરશ.ે માટ� તમાર  નજર �યયે પર ઠ�રવો, 

લોકો પર નહC. 

ÌતIરક અવરોધો� ુ ંQવlુપ તો જોL ુ,ં હવ ેતને ે�ુર કરવાના ઉપાયો પણ િવચાર એ …. 
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અગાઉની પોQટમા ં પોતાની ?તન ે ક�ટલાક સવાલ – �યયે `ાvwતમા ંઆવતા અવરોધ, સફળ 

જવાય ક� િન1ફળ જવાય તો nુ,ં વગેર� – =છુવાની વાત થઈ હતી. આ સવાલો શA હોય Jયા ં

dધુી �યયે `િત `યાણ કરતા પહ�લા ં=છુાય જવા જોઈએ. એમ ન થઈ શક� તો બ\ ુ�ચÕતા કરવી 

નહC. ‘સમી�ા’ નો માગ[ અપનાવવો અન ેત ેજlુર  પણ છે. 

�યયે િનધા[રણાના િવિવધ તબiાઓ દર^યાન `Jયકે સબગોલની `ાvwતના �ત ેસમી�ા (ર SL)ુ 

કરો. તમ ે તમારા Poુય �યયેની Iદશામા ં Aા ં dધુી પહacયા છો એ ર SLથુી નi  થાય. જો 

સબગોલ ક� �યયેની Iદશા ક� �યયેમા ંપIરવત[નની જlુર જણાય તો ત ેકાય[ સમયસર થાય એ 

માટ� ર SL ુઅJયતં જlુર  છે. 

`ેરક બળ (Motivation) – 

�યયે �ગેની આટલી ચચા[ પછ  ક�ટલીક Qપ1ટતાઓ થઈ હશ.ે �યયે નi  કરવા માટ�નો 

આJમિવ°ાસ પણ `ાwત થયો હશ,ે કારણ ક� હવ ેતમાર  પાસ ેચોiસ Iદશાdચુન, આયોજન  છે, 



આવનારા અવરોધોની ?ણકાર  છે, �ુર કરવાના ઉપાયોની ?ણકાર  પણ છે. ‘Qવ-અવરોધો’ની 

પણ ?ણકાર  છે. 

પણ …. 

છતા ંઘણા લોકો �યયે `ાwત કર  શકતા નથી અથવા થોડ  `ગિત કર ન ેઅટક  ?ય છે. �યયે 

`vwતની `Xિૃતન ેપડતી Pકુ� છે. તમારા �યેયમાથંી ચ�લત થવામા ંનીચ ેPજુબના કારણો હોય 

શક� – 

• �યયે `ાvwતના `યJનમા ંજતા સમયન ેકારણ ે�યયેની અગJયતા બદલાઈ હોય. 

• તમાર  ધારણા કરતા ંવk ુઅવરોધ દ�ખાય 

• Z ઇcછા ક� જlુર યાતના આધાર� �યયે નi  થLુ ંહોય, એના ંZવી પણ એના ંકરતા 

કોઈ અલગ ઈcછા ?¼તૃ થઈ હોય. 

.યાર� આXુ ંથાય Jયાર� તમાlું `રેકબળ (મોટ વશેન) જ તમન ે�યયે `ાvwતની Iદશામા ંઆગળ 

ધક�લી શક�. મોટ વશેન એ તમાર  ‘જlુર યાત’ (Need) ન ેકારણ ેઉJપ¯ થતા ં�યયે માટ�નો ‘ધiો’ 

(Force) છે. ‘જlુર યાત’ની Zટલી અગJયતા વધાર� તટેલો ફોસ[ વk ુઅન ે�યયે `િત�ુ ંવળગણ 



પણ વk,ુ `યJન પણ વk.ુ �યયે`ાvwતન ેબી, ર ત ેસમ,એ તો એ તમાર  જlુર યાતની =તૂ[તા 

છે. માનવમનની ચચંળતાના કારણ ે તનેી જlુર યાતો� ુ ં Qવlુપ બદલા0 ુ ં રહ� છે અન ેપર ણામ ે

�યયેમા ંફ�રફાર થતા રહ� ્છે. �યયે `ાvwત માટ� જlુર યાતના કારણ ેમળતા ફોસ[મા ંપણ વધઘટ 

થાય છે. 

સામાMય જlુર યાત માટ� નi  થયલેા �યયે માટ� કરવાના કાયBમા ંલાગ0 ુ ં`રેકબળ મદં હોય છે. 

Aાર�ક કાય[ હાથ ધરવામા ંપણ િવલબં થાય છે અન ે�યેય લટક0 ુ ંરહ� છે. 

�યયે `ા્vwતના `ેરક બળન ેટકાવી રાખવા ક�ટલીક `LfુFતઓ યોજવી પડ�. 

�યયે નi  કરતા ંપહ�લા તમાર  જlુર યાતોન ે(Needs) ‘અગJયતા’ `માણ ેગોઠવો. (prioritize). 

Jયારબાદ તેન ેસતંોષવા �યયે નએ સબગોલ નi  કરો. આ બધા સબગોલનો અNયાસ કરશો તો, 

ઘણા એવા હશ ે ક� ક�ટલાક સમાતંરપણ ે `ાwત કર  શકાય તવેા હશ,ે ક�ટલાક એકબી? સાથ ે

સકંળાયેલા હશ ે (sequential). જો આ `માણ ેઅNયાસ કરશો તો દર�ક �યયે/સબગોલ `ાwત 

કરવા માટ� યોqય મા8ામા ંબળ ?ળવી શકશો. 



સફળતાનો આનદં `રેકબળન ેટકાવી રાખવામા ંઅને વધારવામા ંમદદ કર� છે. આથી એક એવી 

¦ ક અજમાવો – તમારા �યયે `િતના પગથીયાન ે(શોટ[ગોલ) નાના કર  નાખો. પગથીLુ ંના� ુ ં

હોય તો સરળતાથી ચડ  શકાય. આનાથી થોડા થોડા સમય ે સફળતા મળતી રહ�શ ેઅન ેઅન ેતમ ે

�યયે `િત `ગિત કરતા રહ�શો. 

બી, એક `LfુFત એ અજમાવી શકાય – તમ ેતમારા �યયેન ે‘?હ�ર’ (publicize) કરો. Z �યેય 

નi  કરો ત ેઅMય લોકોન ેપણ કહો. આનાથી બ ેફાયદા થવા સભંવ છે. – એક તમન ે�યેય તરફ 

જવામા ં મદદ અન ેમાગ[દશ[ન મળશ,ે બીHુ ં .યાર� તમાlું `ેરકબળ મદં પડશ ેઅન ેતમ ેથોડા 

ઢ લા થશો ક� તમારા મનમા ંિવચાર આવશ ેક� જો \ુ ંઢ લો પડ શ તો લોકો મન ેnુ ંકહ�શ.ે ‘લોગોકો 

Pુહં Iદખાનેક� કાબીલ નહC ર\ુગંા’ (:-)) અન ેબીHુ ંતમાર  આHુબાHુના િમ8ો (?) તો ટોણો મારશ ે

જ ‘કા ંnુ ં¾L ુ ં? મોટા ઉપાડ� …’. ગમ ેતેમ પણ તમન ેતો ફાયદો જ છે. 

�યયેના લ�ણોમા ંજોયા Pજુબ – SMART- C – `માણ ે�યયે ચેલેMજવાÚં પસદં કરો. પડકાર 

ઉઠાવવા તો SયfFત તયૈાર જ હોય છે. 
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