
        ચાર ‘c’ છોડો  ચાર ‘c’ અપનાવો – �વનને સાથર્ક બનાવો 

      

 �વનને  સફળ, સાથર્ક તેમજ �ખુમય બનાવ�ુ ં

હોય તો નીચેના ‘c’થી શ� થતા ંચાર �દુ્દાથી �ૂર રહો   

 (૧) No Comparison :  તમાર� �લુના 

બી� સાથ ેન કરો.  

 આપણે આપની �લુના બી� સાથે કર�એ છ�એ 
ત્યાર� ત્રણ પ્રકારની માનિસક િવ�ૃિતઓ ઊભી થાય 
છે,  

(૧) ��ુુતા ગ્રથંી (Superiority Complex) (૨) 
લ�તુા ગ્રથંી (Inferiority Complex) (૩) ઈષ્યાર્ 
(Jealousy)                                           

         ��ુુતા ગ્રથંીવાળો વ્ય�ક્ત બી� કરતા ં
પોતાને વધાર� સારો માને છે. �ને કારણે તેનામા ં
અનેક પ્રકારના અહકંાર ઉત્પ� થાય છે. અહકંાર� 
વ્ય�ક્ત ઘણા પ્રકારના ભયથી પીડાતો હોય છે. તેમા ં
ત્રણ પ્રકારના ભય �ખુ્ય છે.  (૧) Fear of Failure: 
િનષ્ફળ ન થઈ જવાય તેનો ભય; (2) Fear of 
Rejection: કોઈ તેને નકાર� નહ� તરછોડ� નહ� તેનો 
ભય; (3) Fear of Losing:  ક�ુ ંપણ �મુા�ુ ંન પડ� 
તેનો ભય. લ�તુા ગ્રથંી વાળો વ્ય�ક્ત પોતાને બી� 
કરતા ંઊતરતો, ઓછ� ક્ષમતા અથવા આવડતવાળો, 
કમજોર સમ� છે. અને તેને કારણે હતાશા, 
િનરાશાથી પીડાતો હોય છે. ઉમગં, ઉત્સાહનો તેનામા ં
અભાવ હોય છે. ઈષ્યાર્ ઉત્પ� થવા�ુ ં�ળૂ કારણ પણ 
તમે કર�લી બી� સાથેની તમાર� �લુના જ છે. 
બી�ની ઉપલ�બ્ધઓની ઈષ્યાર્ કરવાથી વ્ય�ક્ત 
નકારાત્મક તેમજ વ્યથર્ િવચારોના વમળમા ંફસાય 
છે. �ા ંતો તેને પાડ� દ�વામા ંઅથવા કોઈપણ પ્રકાર� 
તેનાથી આગળ નીકળ� જવાના પ�તરા રચવામા ંતે�ુ ં
મન વ્યસ્ત થઈ �ય છે. ઈષ્યાર્ એક આગ સમાન છે, 
તેમા ંદાઝવા િસવાય ક�ુ ંજ હાથ લાગ�ુ ંનથી.  

         આપણે આ િવ� નાટકમા ં એક અ�દ્વતીય 
પાટર્ધાર� છ�એ. તમે � િવિવધ ક્ષમતાઓનો 
સમન્વય ધરાવો છો, તેવી ક્ષમતાઓનો સમન્વય 
અન્ય કોઈ વ્ય�ક્તમા ં નથી. દર�ક આત્માનો પાટર્  
િવિશષ્ટ છે, તમે તમારા પાટર્થી સ�ંષુ્ટ રહો. 

(૨) No Competition : કોઇની સાથે ખોટ� 
સ્પધાર્ ન કરો. 

          સ્પધાર્ સ્વસ્થ ક� ખેલ�દલી �વૂર્કની હોય તો 
કાઇક ફાયદા કારક નીવડ� શક�.  પરં� ુ સ્પધાર્� ુ ં
આજ�ુ ં� સ્વ�પ આપણે જોઈ રહ્યા છે તેનાથી અનેક 
ર�તે �કુશાન થઈ ર�ુ ં છે. સ્પધાર્� ુ ંઆજ�ુ ં સ્વ�પ 
ગળાકાપ, બી�ને પાડ� દ�વાની �િૃ�વા�ં, કોઈપણ 
ભોગે �તોની �િૃ� વા�ં થઈ ગ�ુ ંછે. આવી સ્પધાર્ 
ખાસ કર�ને માનિસક �પે ઘ�ુ ં�કુશાન કર� છે. આવી 
સ્પધાર્ વ્ય�ક્તને સતત દબાવમા ંરાખે છે; લડવાનો 
ભાવ ઉત્પ� કર� છે. બી�ને નીચો દ�ખાડવાની, પાડ� 
દ�વાની ક� છળકપટ કરવાની �િૃ� પેદા કર� છે. 
સ્પધાર્મા ં મેળવેલી �ત બાદ મોટ� ભાગે સ્વમાનને 
બદલે િમથ્યા અહકંાર ઉત્પ� થાય છે. સ્પધાર્થી 
તણાવ તેમજ વ્યગ્રતા વધે છે. હારની પ�ર�સ્થિતમા ં
િનરાશા-હતાશા પેદા થાય છે. આત્મહત્યા કરવા 
�ધુીના  �કસ્સા પણ બને છે.  

           એટલે આવી સ્પધાર્થી હમેશા ં �ૂર રહ��ુ ં
જોઈએ. તેને બદલે દર�કની િવશેષતાઓને �ુઓ અને 
તેની િવશેષતા પ્રમાણે તેને આગળ કરો. કદાચ 
તમાર� આવડત ક� અ�ભુવ વધાર� હોય તો પાછળ 
રહ� તેને મદદ કરો. પરં� ુબધાને પાછળ રાખી કોઈ 
પણ ર�તે આગળ રહ�વાની તેમજ  હમેંશા 
‘હાઈલાઈટ�ડ’ રહ�વાની �િૃ�ને સમાપ્ત કરો.  

           બેસ્ટ સેલર �કુ  “ સેવન હ��બટ્સ ઓફ 
હાઈલી ઇફ��ક્ટવ પીપલ”  લખનાર સ્ટ�ફન કોિવના 
શબ્દોમા ં“Win – Loose” ને  બદલે Win – Win ની 
િવભાવનાને  અપનાવો તો �વનમા ં�ખુી થશો.  

  

(૩) No Criticism : કોઇની ટ�કા કરવાથી �ૂર 
રહો.   

          .  �ુષ્ટભાવ, દ્વષેભાવ, ઇષ્યાર્ભાવથી કર�લી 
ટ�કા તેમજ બી�ને નીચા પાડવાની, તેના ઉત્સાહને 
તોડ� પાડવાની દ્ર�ષ્ટથી કર�લી ટ�કા નકારાત્મક  છે. 
આ પ્રકારની ટ�કા, ટ�કા કરનારને તેમજ ટ�કાનો 
ભોગ બનનાર બનેંને �કુશાન કતાર્ છે. િનષ્કામ, 
િનસ્વાથર્, પે્રમભાવથી કર�લી ટ�કા તેમજ બી�ના 

બી.ક�. પ્ર�લ્લચદં્ર શાહ   



�હત માટ�, બી�ના ઉમગંમા ં વધારો કરવા માટ� 
કર�લી ટ�કા સકારત્મક ક� રચનાત્મક હોઇ શક�. પરં� ુ
આ પ્રકારની ટ�કા કરવા માટ� �ડ� સમજ તેમજ 
અ�ભુવની જ�રત છે. મોટાભાગે આપણી ટ�કા�ુ ં
સ્વ�પ નકારાત્મક જ હોય છે એટલે તેનાથી �ૂર રહ��ુ ં
ઉ�ચત છે. 

         ટ�કાકાર વ્ય�ક્તની ટ�કા કરવાની આદત 
માટ� મહદ �શે તેનો નકારાત્મક દ્ર�ષ્ટકોણ, સસં્કાર, 
સ્વભાવ, આદત, જવાબદાર છે. મનોિવજ્ઞાન પણ આ 
વાતને સમથર્ન આપે છે. વતર્માન સમયે વ્ય�ક્ત�ુ ં
ઉપલબ્ધ વ્ય�ક્તત્વ ( Acquired Personality ) 
80%થી પણ વ� ુ નકારાત્મક થઈ ��ુુ ં છે. તેને 
કારણે તે દર�ક વ્ય�ક્તને, પ�ર�સ્થિતને ક� બાબતને 
પ્રથમ નકારાત્મક દ્ર�ષ્ટથી �ુએ છે. દા.ત. કોઈ 
વ્ય�ક્તએ તેને કર�લા દશ કાય�માથંી નવ કાય� સાર� 
ર�તે પાર પાડ�ા હોય અને એક કામ તેની �લૂને 
લીધે. યોગ્ય ર�તે ના થ�ુ ં હોય તો આપ�ુ ં પહ��ુ ં
ધ્યાન તેની �લૂ પર જશે. આગળ ઉપર તેણે 
સફળતા �વૂર્ક પાર પાડ�લ નવ કામ પર નહ�. આ� 
વ્ય�ક્તની આ નૈસ�ગ�ક �િૃ� બની ગઈ છે અને આ 
તેને ટ�કા કરવા તરફ પે્રર� છે. અહકંાર પણ વ્ય�ક્તને 
ટ�કાખોર બનાવે છે. આવી વ્ય�ક્ત બી�ની સતત 
ટ�કા કર�, તેને માનિસક ર�તે તોડ� પાડવાનો તેમજ 
�ુ ંજ સાચો �, તે િસધ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કર� છે.  

        ટ�કા સબંધંોમા ંકડવાશ ઊભી કર� છે. બેસ્ટ 
સેલર �કુ  “ હાઉ � ુ ંવીન ફ્ર�ન્ડ એન્ડ ઇન્ફલ્�અુન્સ 
પીપલ “ મા ં તેના લેખક ડ�ન કાન�ગી  ભાર�વૂર્ક 
જણાવે છે ક� માનવીય સબંધંોની સ્વસ્થતા તેમજ 
�સુવંાદ�તા માટ� ટ�કા થી �ૂર રહો. અત્યાર� કોઈ 
વ્ય�ક્ત સ�ંણૂર્ નથી. માણસ માત્ર �લુને પાત્ર, માફ 
કરો અને �લૂી જવો. ટ�કા કરવાના �દુ્દાઓને બદલે 
કદર કરવાના �દુ્દા શોધી કાઢો અને કદર કરો.  

(૪) No Complaint : કોઈ ફ�રયાદ નહ�.  

           વતર્માન સમયે દર�ક વ્ય�ક્ત કોઈ વ્ય�ક્ત 
માટ� ક� કોઈ બાબત �ગે મનમા ંફ�રયાદ લઈને જ 
ફરતો હોય છે. ફ�રયાદ કરવી તે માનવીના મનની 
એક સામાન્ય આદત બની ગઈ છે. આવી વ્ય�ક્ત 
અનેક વ્યથર્ સકંલ્પોથી ઘેરાયેલો રહ� છે. અને તે�ુ ં
મન અશાતં રહ� છે, ફ�રયાદનો ભાવ ઉત્પ� થવાના 
અનેક કારણો છે.    વ્ય�ક્ત અથવા પ�ર�સ્થતીથી 
અસતંોષ.; પોતાની મહ�ચ્છાઓની અ�રૂતી માટ� 
અન્યને જવાબદાર ગણવાની �િૃ�; અન્ય પાસે 
રાખેલી અપેક્ષાઓની અ�િૂત�; કોઈ વ્ય�ક્ત દ્વારા 

પ�ર�સ્થિત અથવા કોઈ ઘટના દ્વારા તમને થયે�ુ ં
કોઈ �કુશાન;  લોભ, મોહ, અહકંાર, ઈષ્યાર્ �વા 
િવકારોનો પ્રભાવ.  

            ફ�રયાદ લઈને ફરતા વ્ય�ક્તની ભાષા 
પણ કાઈંક આવી હોય છે. જવા દોને કોઈને સેન્સ જ 
કયા ઁછે? મા� સાભંળે છે જ કોણ? મા� �ા ંકોઈ માને 
છે? આ� તો �બુ જ  ઠંડ� છે ક� ગરમી છે,   આ� 
તો મને હ�રાન પર�શાન કર� નાખ્યો, ભગવાન આવે 
તો પણ આ બ� ુ�ધુર� તેમ નથી. જવા દો ને તે તો 
છે જ િવ�ચત્ર િવગેર�.  

નીચેની ક�ટલીક બાબતોને જો તમે �વનમા ં
અપનાવશો તો તમે ફ�રયાદથી �ૂર રહ�શો.  

*દર�ક વ્ય�ક્ત, પ�ર�સ્થતી ક� ઘટના પ્રત્યે સકારાત્મક 
દ્ર�ષ્ટકોણ અથવા અ�ભગમ* સ�ંષુ્ટતા, સહનશીલતા, 
ધીરજ, િનભર્યતા, સહા��ુિૂત �વા �દવ્ય�ણુો ક� 
શ�ક્તઓની ધારણા *  સમભાવ, બ�ંતુ્વભાવ, 
સાક્ષીભાવ ક�ળવવો. * કમર્ના િસધ્ધાતંની સમજ  

 

�વનને  સફળ સાથર્ક તેમજ �ખુમય બનાવ�ુ ંહોય 
તો નીચેના ‘c’થી શ� થતા ંચાર �દુ્દાને અપનવો 

 

(૧) Cooperation –સહકારની ભાવનાથી 
કયાર્ કરો: 

            તમા�ંુ દર�ક કાયર્ સહકાર, સહયોગ અને 
સગંઠનની ભાવનાથી કરો. કોઈ પણ કાયર્ની ક� 
યોજનાની સફળતા મજ�તૂ સગંઠન વગર સભંવ 
નથી અને કોઈ પણ મજ�તૂ સગંઠન સહકાર ક� 
સહયોગની ભાવના વગર સભંવ નથી. આ િસધ્ધાતં 
પોતાના નાના પ�રવારથી માડં�ને મોટ� વૈિ�ક 
પ�રયોજનાઓ �ધુીને લા� ુ પડ� છે. આપણી 
ભારતીય સસં્�ૃિતના �ળૂમા ંજ  સહયોગથી સવ�દય 
તેમજ �ત્યોદયનો ભાવ રહ�લો છે.  એટલે  દર�ક 
સ્થાને, દર�ક સમયે, દર�ક પ�ર�સ્થતમા,ં દર�ક માટ� 
આપણી સહયોગની ભાવના બની રહ�વી જોઈએ. એક 
બી�ના �ખુ-�ુ:ખમા ંસહયોગી બન�ુ ંએ આપણે ત્યા ં
�ણુ્ય�ુ ં કામ ગણાય છે.  આપણે ત્યા ં સહકાર ક� 
સહયોગની ભાવના િવષે ઘ�ુ ં કહ�વા�ુ ં છે.  ‘ઝા�ં 
હાથ રડ�યામણા’; ‘�યા ંસપં ત્યા ંજમ્પ’; ‘એક અક�લા 
થક �યેગા િમલકર બોજ ઉથના સાથી હાથ 
બઢાનંા’. એટલે આવો આપણે હમેશા સહયોગ ક� 
સહકારની ભાવનાથી કામ કર�એ. 



(૨) Compassion: દર�ક માટ� અ�કંુપનો ભાવ 
રાખો:  

         પ્ર�ૃિતના જડ તત્વોથી માડં�ને સમગ્ર �વ 
��ૃષ્ટ માટ� આપણે અ�કંુપા, સહા��ુિૂત તેમજ  
ક�ુણાનો �ભુભાવ  રાખવો જોઈએ.. આ� �યાર� 
િવ�મા ંપી�ડતો, શોિષતો, �ુ:ખી, ગર�બો, રોગીઓની 
સખં્યા ઉ�રો�ર વધતી �ય છે ત્યાર� આ ભાવ અને 
ભાવનાઓ�ુ ંમહત્વ  પણ વધ�ુ ં�ય છે. આપણે ત્યા ં
તો કહ�વા�ુ ં છે ક� ‘દયા ધમર્ કા �લૂ હ� પાપ �લૂ 
અ�ભમાન. આ� માનવ એટલો સ્વક�દ્રીત તેમજ 
સ્વાથ� બની ગયો છે ક� આ પ્રકારના ભાવ�ુ ંલોકોમા ં
િવશેષ કોઈ દશર્ન થ� ુ ંનથી. અ�કંુપાની ભાવનાનો 
�ળૂ પાયો છે સમત્વનો ભાવ, આ�ત્મક  ભાવ તેમજ 
િવ�બ�ંતુ્વનો ભાવ. ભગવદ ગીતામા ં તો િવશેષ 
ઉલ્લેખ છે ક� દર�ક પ્રત્યે સમત્વનો ભાવ તેમજ 
આ�ત્મક ભાવ રાખવો તેજ યોગ છે समत्वम योग 
उच्चते। આ� �યાર� સમગ્ર િવ�ના અનેક લોકો  
અનેક પ્રકારની િવષમ પ�ર�સ્થિતઓનો તેમજ 
સમસ્યાઓનો સામનો કર� રહ્યા હોય ત્યાર� આપણે 
સવેંદનશીલ થઈ,આપણા આ અ�કંુપના ભાવને 
િવકિસત કર�, મદદ �પ થ�ુ ં જોઈએ. એમા ં જ 
આપણા �વનની સાથર્કતા છે. 

(૩) Creative: સ�નાત્મક બનો:  

            િવ�મા ંઆ� આ િવષય પર �બૂ ચચાર્ 
થઈ રહ� છે. સ�નાત્મકતા ક� �જૃનને અનેક ર�તે 
પ�રભાિષત કરવાનો પ્રયાસ પણ �ઈ્ રહ્યો છે. 
તમાર� કલ્પના શ�ક્ત તેમજ �ુ�ળ નો ઉપયોગ કર� 
કોઈ નવી વસ્�,ુ �િત ક� કોઈ નવી પ�રયોજન�ુ ં
સ�ન કર�ુ ં તે સ�નાત્મકતા છે. પરં� ુ જો તે�ુ ં
આધ્યા�ત્મક દ્ર�ષ્ટકોણથી  અથર્ઘટન કરવામા ંઆવે 
તો એ થાય છે ક� તમને � પણ કાયર્થી ક� પ્ર�િૃ�થી 
આનદં પ્રાપ્ત થાય તે સ�ન છે. જો તમે તમારા 
વ્યવસાયમમા ંપણ આનદં માણી  રહ્યા  છો તો તે 
પણ સ�ન છે. આનદં સ્વયમમા ંજ �ણૂર્ છે. એટલે 
�મા ંઆનદ �વી �ણૂર્તા હોય તેને જ  સ�ન કહ� 
શકાય.  

                ઈ�ર� દર�ક વ્ય�ક્તમા ં કોઈ ને કોઈ િવશેષ 
�ણુ, શ�ક્ત ક� �ુ�ળ(skill) �કૂ�લો જ હોય છે. જો આ 
િવશેષતાઓને સ�નાત્મકતા તરફ વાળવામા ંઆવે 
તો તે આનદંનો તો અ�ભુવતો કરશે જ પરં� ુસાથે 
સાથે સતત કોઈ નવસ�ન કરતો રહ�શે.  હમેશા ં
રચનાત્મક રહ�વાથી નવા નવા િવચારોનો અમલ  
કરવાની તેમજ સમસ્યાઓ�ુ ંસમાધાન નવીન ર�તે 
કરવાની તક મળે છે.  સ�નાત્મક વ્ય�ક્ત િવપ�રત 
પ�ર�સ્થિતમા ં પણ પોતાના ઉમગ-ઉત્સાહ ને 
ઓસળવા દ�તો નથી. આવો આપણે સૌ હમેશા ં
સ�નાત્મક રહ�એ.  

(૪)  Companion: ઈ�રને સદા તમારો સાથી 
બનાવો:  

             �દુ્દો ભલે છેલ્લો છે પરં� ુ�બૂ મહત્વનો 
છે. આ િવ� નાટકના એક એક્ટર તર�ક� આપણે 
અનેક વ્ય�ક્તઓ સાથે અનેક સબંધંોથી જોડાઈ 
આપણો પાટર્  ભજવીએ છ�એ અને આ સબંધંોના 
સારા તેમજ કડવા  બધી પ્રકારના અ�ભુવો આપણે 
કર�એ છ�એ.  પરં� ુ આ િવ�મા ં હમેશનો, જન્મ 
જન્માતંરનો આપનો કોઈ સાચો સાથી હોય તો તે 
ઈ�ર  િસવાય બી�ુ કોઈ ના હોય શક�. ઈ�ર સાથેનો 
આપનો સબંધં એ શા�ત આ�ત્મક સબંધં છે. તે 
આપણી આત્માનો પારલૌ�કક િપતા છે. ઈ�રની 
િવશેષતા એ છે ક� તેની સાથે આપણે કોઈ પણ સબંધ 
બાધંી તેની  રસના લઈ શક�એ છ�એ. ભ�ક્ત માગર્મા ં
પણ આપણે ‘�મુ્હ� હો માતા િપતા �મુ્હ� હો �મુ્હ� હો 
બ� ુ સખા �મુ્હ� હો’ ગાતા આવ્યા છ�એ. પરં� ુ
વતર્માન સગંમ�ગુના સમયે સ્વય ં પરમાત્મા, 
�યોિત �બ��ુ સ્વ�પ િશવ, બ્રહ્માના માધ્યમ દ્વારા 
િવ�ની સવર્ આત્માઓ�ુ ંઆવાહન કર� રહ્યા છે ત્યાર� 
તેની સાથે અનેક ર�તે સબંધં જોડ� તેના સાથનો 
અ�ભુવ કરવો સરળ બની �ય છે. ઈ�ર ને સદાનો 
સાથી બનાવવામા ં જ આપણા સૌ�ુ ં કલ્યાણ છે.  
‘�જસકા સાથી હ� ભગવાન ઉસકો �ા કર�ગા �ધી 
ઔર �ફૂાન’ આ ઉ�ક્તને આપણા �વનમા ંસાથર્ક 
કર�એ.    
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