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     સફળતા એટલે જ પવરશ્રમ માણસને સખત કામની જરૃર રહે છે એટલી જ 

આરામની જરૃર છે. પણ, આરામ એટલે આળસ નહીીં પણ કામન ીં પવરિતતન.     

મ ીંબઈમાીં થોડા િરસો પહેલાીં ઈઝરાયેલી ફૂડ ફેવટટિલ યોજાયો ત્યાર ેએમાીં ભાગ 

લેિા માટે ઈઝરાયેલના ઊીં ચામાીં ઊીં ચી હોટેલોના રસોઈયા આવ્યા હતા. પણ, 

અહીીં ભારતમાીં 'િકત -કલ્ચર'નો સીંપૂણત અભાિ જોઈને એ લોકો લગભગ ડઘાઈ 

ગયા હતા.       

    આ રસોઈયાઓએ કહ્ ીં કે, અમને અહીીં તાજાીં શાકભાજી અને તાજી 

ખાદ્યસામગ્રી મેળિિામાીં તો મ શ્કેલી પડી જ, પણ એ ઉપરાીંત સૌથી િધ  

મ સીબત તો અહીીંના લોકોની આળસ અને બદેરકારી સાથે પનારો પાડિામાીં 

પડી. એમણ ેઅહીીંનો અન ભિ લીધા પછી કહ્ ીં કે, અમે લોકો ચોક્સાઈ અન ે

સીંપૂણતતામાીં માનીએ છીએ, ત્યાર ેઅહીીં તો 'ચલતા હૈ'ન ીં સૂત્ર સીંભળાય છે.  

    એમણે કહ્ ીં, 'ઈઝરાયેલની હોટલોમાીં અમે ગ્રાહકને ટેબલ પર રાહ જોઈન ે

બેસાડી રાખતા નથી. અહીીંના રસોડામાીં કામની કોઈ ચોક્કસ િહેંચણી કે 

વ્યિટથા નથી. સમય બચાિિા માટેનાીં કોઈ પગલાીં અહીીં લેિાતા નથી. 

પવરણામે, સમય બગડે છે અને કામ ધીમ ીં થાય છે. રસોઈયાઓ એકસાથે એકથી 

િધ  કામ હાથ પર લઈ શકતા નથી.' ઈઝરાયેલમાીં મજૂરી મોીંઘી અને દ લતભ છે. 

પવરણામે 'ઓટોમેશન'થી કામ લેિ ીં પડે છે, ત્યાર ે અહીીં આપણી હોટલોમાીં 



૧૫૦થી ૨૦૦ રસોઈયાનો કાફલો જોઈને જ ઈઝરાયેલીઓને નિાઈ લાગી હતી 

અને આટલા બધા માણસોની સીંખ્યા હોિા છતાીં કામમાીં તો ઝડપ હતી જ નહીીં.      

એમના કહેિા મ જબ, 'અમાર ેત્યાીં આટલ ીં કામ કરિા માટે ૪૦ માણસો તો ઘણા 

કહેિાય. અહીીં તો એક કેક બનાિિામાીં છ માણસો જામી પડયા હતા.'  

     આ દાખલો ભલે રસોઈને લગતો હોય, પણ આપણી એક રાષ્ટ્ર ીય ત્રૂવટ ઉપર 

એ દાખલો સારો એિો પ્રકાશ ફેંકી જાય છે. આ ત્રૂવટ છે આળસ અન ેકામચોરીની 

અને એક માણસની જરૃર હોય ત્યાીં પાીંચ માણસને નભાિિાની. ઈઝરાયેલી 

રસોઈયાઓએ જિેો અવભપ્રાય આપ્યો, એિો જ અવભપ્રાય જાપાન અન ે

જમતનીના ઘણા ઉદ્યોગપવતઓએ આ પહેલાીં આપ્યો છે.  

    આપણ ેઅથતતીંત્રની બાબતમાીં ઉદાર નીવત અપનાિી એ પછી પણ વિદેશમાીં 

ઘણા ઉદ્યોગપવતઓ આપણ ેત્યાીં મૂડીરોકાણ કરતાીં અચકાય છે. એન ીં એક કારણ 

એ છે કે, આપણ ેત્યાીં વિદેશમાીં એક માણસ જ ેકામ કર ેએ કરિા માટે પાીંચ-દસ 

માણસો રોકિા પડે છે અને ઉપરથી એમાીંથી કોઈ માણસ તદ્દન નકામો હોય તો 

પણ એને છૂટો કરી શકાતો નથી. આને લીધ,ે નકામા માણસોની ફોજ વનભાિિી 

પડે છે અને એમને તદ્દન ખોટી રીતે પગાર  આપિો પડે છે.  

     હોટલો તો ખાનગી ક્ષેત્રમાીં છે અને ખાનગી ક્ષેત્રના કમતચારીઓને જાહેર ક્ષેત્ર 

જટેલી નોકરીની સલામતી મળી નથી. છતાીં, ત્યાીં પણ જો 'િકત  કલ્ચર' ન હોય તો 

જાહેર ક્ષેત્રની દશા તો એનાથી ખરાબ જ હોય. ઈઝરાયેલના રસોઈયાઓએ તો 

માત્ર આળસ અને પ્રમાદ જોયા, પણ અહીીંના કમતચારીઓ પોતાના નાના-નાના 

ટિાથત માટે લોકોના જાનમાલ સાથે કેિી રમત રમી શકે છે, એ જોય ીં હોત તો 

એમની દશા શ ીં થાત?  

     એક સમાચાર જાણિા જિેા છે. આપણ ે ત્યાીં બેંક અને એરલાઈન્સના 

કમતચારીઓ અિારનિાર શોખ ખાતર હડતાળ પાડતા હોય છે અથિા કોઈ ન ે

કોઈ પ્રકારન ીં આીંદોલન ચલાિતા હોય છે. કામ કરિાને બદલે આળસ અન ે

આીંદોલનોને લીધે લાખો માણસોન ીં જીિન જોખમમાીં આિે છે એ િાત આપણને 

ક્યાર ેસમજાશ?ે 



      સર જમે્સ થોમસન ભારતીય નાગવરક સેિાના એક મોભી હતા. એમની ય િાન 

પત્ની અચાનક અિસાન પામી. ટિાભાવિક રીતે જ થોમસનને એનો ઊીં ડો 

આઘાત લાગ્યો. એમને એમ લાગ્ય ીં કે, આ આઘાત એમનાથી જીરિી શકાશ ે

નહીીં. અીંતે એમને એક વિચાર આવ્યો. એમણ ેએમન ીં જીિન સખત પ્રિૃવિમય 

બનાિી દીધ ીં અને પોતાનાથી શક્ય બને એટલો ટનેહ અન ેસમભાિ લોકોન ે

આપિા માીંડયા. પ્રિૃવિમય રહેિાને લીધે એક તો એ પત્નીના મોતન ીં દ ુઃખ ભૂલી 

શક્યા અને બીજ ીં  એ વનવમિે અનેક લોકોને મદદરૃપ થઈ શક્યા, એમનાીં કામ કરી 

આપ્યાીં અને એમની શ ભેચ્છાઓ મેળિી. આને લીધે એમને એક પ્રકારનો સીંતોષ 

પ્રાપ્ત થયો.  

     િારીંિાર હડતાળો પાડીને બીજાને દ ુઃખ પહોીંચાડતા એરલાઈન્સના 

કમતચારીઓ આિા દાખલામાીંથી ઘણ ીં શીખી શકે એમ છે. મહાન િૈજ્ાાવનક 

આઈન્ટટાઈન પ રુષાથત અને પવરશ્રમને જ જીિનની સફળતાન ીં સૂત્ર માનતા. 

એમણે વિજ્ાનનાીં અનેક રહટયો ઉકેલ્યાીં અને સાપેક્ષતાનો વસદ્ાીંત આપ્યો, જ ે

માત્ર વિજ્ાનમાીં જ નહીીં, પણ જીિનનાીં દરકે ક્ષેત્રમાીં આજ ેતકતસીંગત મનાય છે. 

એકિાર આઈન્ટટાઈનને કોઈએ પૂછ્ ીં, 'તમારી સફળતાન ીં રહટય શ ીં છે?' 

જિાબમાીં એણે એક દાખલો ગણાિતાીં કહ્ ીં, એસ-એક્સ + િાય + ઝેડ... એસ 

એટલે સફળતા, એક્સ એટલે પવરશ્રમ, િાય એટલે આરામ અને ઝેડ એટલે મૌન...  

     માણસને સખત કામની જરૃર રહે છે એટલી જ આરામની જરૃર છે. પણ, 

આરામ એટલે આળસ નહી ીં પણ કામન ીં પરરવતતન... 

    આઈન્ટટાઈન કામથી થાકી જાય એટલે િાયોવલન િગાડિા બેસી જતા. 

એમણે મૌન ઉપર પણ ભાર મૂક્યો. માણસ મૌન રહીને થોડ ીં  વચીંતન કર,ે વિચાર 

કર ેઅને ઊીં ડાણથી પોતાના જીિનન ીં પથૃક્કરણ કર ેતો એન ેએમાીંથી ઘણા નિા 

વિચારો સૂઝે અને ક્યારકે મ શ્કેલીમાીંથી માગત પણ મળી આિે. એ પછી જ ેકામ 

હાથ પર લેિામાીં આિે એમાીં રુવચ હોય છે અને એમાીં સજતનાત્મકતા હોય છે. આિ ીં 

કામ કરિાનો આનીંદ વનરાળો જ હોય છે. એનાથી કીંટાળાની લાગણી દૂર થાય છે 

અને કશ ીંક સત્િશીલ કે સજતનાત્મક કામ કરિાનો સીંતોષ મળે છે. પછી મનની 



શાીંવત માટે કોઈ આધ્યાવત્મક ગ રુઓ પાસે જિાની કે કોઈ વશવબરમાીં હાજરી 

આપિાની જરૃર રહેતી નથી. અીંદરથી મળતો સીંતોષ જ માણસના જીિનન ીં ચાલક 

બળ બની રહે છે. 

      વિખ્યાત લેખક િોલ્ટેરની એક નિલકથા છે. એનો નાયક કેન્ડીડ શાીંવત અને 

સ ખની શોધમાીં ભટકે છે. અલબિ, એની અિટથા હરમાન હેસના વસદ્ાીંત થી 

જ દી છે. એ પણ અલબિ, જીિનને પામિાની મથામણમાીં હોય છે અન ે

મથામણમાીં અહીીંતહીીં ભટકે છે. એક િખત એ ફરતાીં ફરતાીં એક ખેતરમાીં જઈ પડે 

છે. ત્યાીંનો ખેડૂત પોતાની થોડા એકર જમીનમાીં નારીંગીના ઝાડની છાયા હેઠળ 

બેઠો હોય છે અને એના પ ત્રો ખેતી કરી રહ્ા છે. ખેડૂત પોતે પણ કામ કર ેછે અને 

કામથી થાકે ત્યાર ેઅહીીં આ િૃક્ષ હેઠળ આરામ કર ેછે. પણ ખેડૂત અને એના 

પ ત્રોના ચહેરા ઉપર સીંતોષની એક જ પ્રકારની લકીર કેન્ડીડ જ એ છે અને એન ે

સ ખન ીં રહટય મળી જાય છે.  પલેો ખેડૂત કહે છે, 'કીંટાળો દૂર કરિો હોય, ગરીબીથી 

બચિ ીં હોય અને દ ગ તણોમાીં સપડાિ ીં ન હોય તો પ્રિૃવિ એ જ સાચો રટતો છે. 

'કેન્ડીડ તરત જ વનણતય લઈ લે છે અને એક બગીચામાીં જઈને કામે લાગી જાય છે. 

     જાપાનની પ્રજાની ઉદ્યમશીલતા આપણ ેજાણીએ છીએ. ત્યાીંનો દરકે કામદાર 

દરરોજ કીંપનીન ીં કામ શરૃ કરતાીં પહેલાીં એક ગીત ગાય છે. 'નૂતન જાપાનના 

વનમાતણના કામમાીં ચાલો આપણી શવિ અને આપણા વદલને જોડીએ.' અહીીં 

શવિની સાથે વદલને જોડિાની િાત ઉપર ભાર મૂક્યો છે. માત્ર શવિથી કામ 

થત ીં નથી, પણ એની સાથે આપણ ીં મન પણ જોડાયેલ ીં રહેિ ીં જોઈએ. આિા 

'ઈન્િોલ્િમેન્ટ'થી જ ેકામ થાય એન ીં પવરણામ ઉિમ જ થાય છે અને વદલચોરીથી 

જ ેકામ થાય એમાીં ભલીિાર હોય જ નહીીં. કામ ન કરિ ીં હોય એને બહાનાીં મળી 

રહે છે.  

     આપણી કોઈપણ નિી સરકારને પૂછો કે દેશની પ્રગવત કેમ નથી થતી, તો 

તરત કહેશ,ે 'અમારા પહેલાની સરકાર ે એટલો ગેરિહીિટ કયો હતો કે એ 

સ ધારતાીં જ અમને પાીંચ િષત લાગશે.' મ ીંબઈથી લોકલ ટરેનની હાડમારી વિષ ે

રલેિેને પછૂશો તો કહેશ,ે 'શ ીં કરીએ? આટલી બધી િસતીની હેરફેર કરિી એ કીંઈ 



મામૂલી િાત નથી.' આપણે એમન ેકહીએ કે ભાઈ, લીંડનની િસતી પણ મ ીંબઈ 

જટેલી જ છે... તો, િાત બીજ ેમાગ ેિાળી દેશે. કોઈ ઓવફસના કારક નને પૂછશો 

કે િહીિટ કેમ ધીમો ચાલે છે? તો કહેશે, શ ીં કરુીં , ઉપરથી જ બધ ીં બગડી ગય ીં છે, 

ત્યાીં અમે નાના માણસ શ ીં કરીએ? અને કોઈ કમતચારી જો ભલૂેચૂકે ખૂબ કામ કરિા 

માીંડશે તો બીજા લોકો એની મશ્કરી કરીને કહેશે, અલ્યા, આટલ ીં કામ કર ેછે તો 

કોઈ તને પાઘડી પહેરાિી દેિાન ીં નથી! 

    સૂરતમાીં એકિાર ત્યાીંના મેયર ેરલેિે ટટેશનની ગીંદકી જોઈને ટીકા કરી ત્યાર ે

રલેિેના સાહેબે જિાબમાીં કહ્ ીં હત ીં કે, પહેલાીં ગામની ગટરો બરોબર સાફ કરો ને 

પછી અમન ેસલાહ આપજો. આમ, કામ ન કરિાના બહાનાીં બતાિિાીં કે પોતાની 

વનષ્ફળતાનો દોષનો ટોપલો બીજા ઉપર ઓઢાડી દેિામાીં આપણ ેબહાદ ર છીએ. 

અહીીં કોઈ પોતાની જિાબદારી ટિીકારિા જ તૈયાર નથી. બધાીં બહાનાીં 

બતાિીને છટકી જિા માીંગે છે.  

      પણ, બીજાના દોષ બતાિિાથી આપણો દોષ ઢીંકાઈ જતો નથી એ િાત યાદ 

રાખિી જોઈએ. આજની દ વનયામાીં જટેલા દેશો આવથતક રીતે આગળ આવ્યા છે 

એ બધા જ સખત મહેનત અને પ રુષાથતથી આગળ આવ્યા છે. જ ેપ્રજાઓ 

પ્રમાદમાીં ફસાઈ એ બધી પાછળ રહી ગઈ. ટપધાતની દ વનયામાીં રજાઓ, 

અવધકારો, હડતાળો અને આીંદોલનોથી કામ ચાલત ીં નથી. આ બધી ચીજો 

પોતપોતાની જગ્યાએ કામ કર,ે પણ ઉત્પાદન તો ચાલ  જ રહેિ ીં જોઈએ. ધીંધા-

રોજગાર બીંધ રાખીને કશ ીં પણ થઈ શકે નહીીં. એનાથી તો સરિાળે સૌને ન કસાન 

થાય અને એ ન કસાનનો થોડો વહટસો આપણા ભાગમાીં પણ આિે.  

    સાવહર લ વધયાનિીની એક પીંવિ ટાીંકીએ તો  

'કોઈ રુકતા નહીીં ઠેહર ેહ િે રાહી કે વલયે,  

જો ભી દેખેગા િો કતરા કે ગ જર જાયેગા. 

હમ અગર િિ કે હમરાહ ન ચલને પાયે 

િિ હમ દોનોીં કો ઠ કરા કે ગ જર જાયેગા.' 

 


