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લેખક :- રોજબન શમાા
પ્રકાશક- જાઇકો પજલલકશન
•

રોજબન શમાા જિશે

રોજબન શમાા જિશ્વભરના ટોચના 5 નેતૃત્િ જનષ્ટ્રણાતોમાાંના એક માનિામાાં આિે છે અને તે
બેસ્ટ સેજલાંગ પુસ્તકો, ધ 5 એએમ ક્લબ અને ધ મોન્દ્ક હુ સોલ્ડ રહઝ ફે રારીના લેખક પણ
છે . જિશ્વના સૌથી સફળ લોકોમાાં રોજબનની પ્રશાંસા છે . તેમણે રોક સ્ટાસા , રોયલ્ટી,
અબજોપજતઓ અને સેજલજિટી સીઈઓને સલાહ આપી છે .

તાણ સાંચાલન અને

આધ્યાજત્મકતાને આગળ િધારિા માટે રોબીને 25 િષાની િયે િકીલ તરીકે ની કારકીરદા
છોડી દીધી હતી.
જો તમે જીિન પર કામ કરતા નથી, તો જીિનને તમારા પર અજભનય કરિાની ટે િ છે . કામ
જિના, રદિસો અઠિારડયામાાં, અઠિારડયામાાં મરહનામાાં અને મરહનાઓમાાં િષો સુધી સરકી
શકે છે . આ સમય િીતી ગયા પછી, તમારી સાથે તે જીિન બાકી રહે શે િે ફક્ત અધાજીિન
હતુાં. િૈકજલ્પક રીતે, તમે સરિય રીતે તમારા કામ શોધી શકો છો. અમે બધા અહીં એક
હે તુ માટે છીએ, અને આ હે તુ આપણા માટે જિજશષ્ટ્ છે . આ ક કામ થી આપણી ઉચ્ચ
માનિીય સાંભાિના તરીકે પ્રગટ થશે અને આપણી આિુ બાિુ ના જીિનમાાં મૂલ્ય િધારશે.
તેથી, રોજબન એિો માંત્ર બનાિિાની ભલામણ કરે છે કે તમે તમારા જીિનના તમામ
ભાગોમાાં જીિો. ત્યારબાદ, તમે તમારી રોજિદ
ાં ા પ્રિૃજિઓ અને તમારા કાયાથી ઉચ્ચ અથા
પ્રાિ કરી શકશો.
સારી ટે િો બનાિો :િેમ તમે તમારા રદિસો જીિો, તેથી તમે તમારુાં જીિન જીિી શકો. રોજબન સમજાિે છે કે
આપણુાં જીિન ડરે સ રરહસાલ નથી. તેથી, ખોિાયેલી તકો ભાગ્યે િ ફરીથી આિશે. તેથી,
સફળતા અને ખુશીની ચાિી એ સ્િ-જશસ્ત છે . તમારી જાત સાથે કડક બનિુાં તમને તમારી
શરતો પર તમારુાં જીિન જીિિા માટે મદદ કરશે.
િહે લા ઉઠિુ
ધ્યાન કરો
કસરત
િધુ હસો
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િનાલ રાખો
િધુ જચત્રો લો
હાંમેશાાં એક પુસ્તક રાખો
રોજબન િાચકોને યાદ કરાિે છે કે નિી ટે િ બનાિિા માટે 21 રદિસ લાગે છે . તેથી, પ્રયાસ
કરો અને તમારી નિી રૂરટનને િળગી રહો, પછી ભલે તે પ્રથમ પડકારિનક લાગે.
પોતાને પૂછો કે જ્યારે તમે મરો છો ત્યારે કોણ તમારુાં ધ્યાન રાખે છે તમે ક્યારે ય જિચાયુાં
છે કે તમારી અાંજતમ જિજધમાાં કોણ ભાગ લેશે ? કોણ બોલે? કોણ રડશે? અને હજી પણ
કોણ તમને પ્રેમ કરશે? પોતાને િેિા પ્રશ્નો પૂછિાથી આપણા રોજિદ
ાં ા જીિનમાાં શાાંજત અને
શાાંજત મળે છે . આ પ્રશ્નો અમને યાદ અપાિે છે કે આપણે માનિ છીએ. આપણે રોબો્સ
નથી અને આપણા રદિસો પુનરાિજતાત થિાના નથી.
પુનરાિજતાત.
એ િ રીતે, પુસ્તક આપણને આપણા જીિનના દૈજનક કાયોને સુજનજિત કરિા જિનાંતી કરે
છે . આપણે આ સમયપત્રક પર ધ્યાન આપિુાં જોઈએ અને જ્યારે આપણે માનિી હોિા માટે
પૂરતો સમય નથી ખચાતા ત્યારે તે ઓળખિુાં જોઈએ. આપણે આપણા જપ્રયિનો, કુ ટુાં બ,
જમત્રો અને પ્રકૃ જત માટે સમય ફાળિિો િ જોઇએ. ઉપરાાંત, આપણે એકલા રહે િા માટે
સમય ફાળિિા પણ જોઈએ. એકલા રહે િાથી આપણને જીિન જિશે જિચારિાની છૂટ મળે
છે .
આપણે િે કરિાનુાં પસાંદ કરીએ છીએ તે કરિુાં જોઈએ. સુજનજિત, ઉત્કટ અને સ્િ-જશસ્ત
એ એિા જિચારો છે િે સમગ્ર પુસ્તકમાાં સતત ઉદ્રભિે છે . સુજનજિત કરિુાં એ એક મહત્િપૂણા
કળા છે િે દરે કને ખૂબ િ અસરકારક અને સફળ બનિા માટે માસ્ટર થિાની િરૂર છે .
આપણે દરરોિ એક ટૂ -ડૂ સૂજચ બનાિિી જોઈએ.

આ સૂજચમાાં, આિશ્યક અને

જબનમહત્િપૂણા પ્રિૃજિઓને અલગ કરો. િસ્તુઓ પૂણા કરિા માટે નુાં િાસ્તજિક રહસ્ય એ
છે કે કઈ િસ્તુઓને પૂિાિત્ છોડી દેિાની િરૂર છે તે જાણિાનુાં છે .
તમે શ્રેષ્ઠ બનો
"હાં ુ રડી પડ્યો કારણ કે મારા પગ ન હોય ત્યાાં સુધી કોઈ પગરખાાં ન હતા ત્યાાં સુધી."
રોજબન શમાા
પ્રથમ, રોજબન ભલામણ કરે છે કે તમે શક્ય તેટલુાં પ્રમાજણક બનિાનુાં શરૂ કરો. તે આપણા
જિશ્વને અસત્ય તરીકે િણાિે છે , જ્યાાં આપણે દરરોિ કહીએલા અસત્યની ખ્યાલ નથી
હોતો.
બીિુ ,ાં રોજબન ભલામણ કરે છે કે તમારે પ્રયત્ન કરિો જોઈએ અને િધુ પ્રેમાળ બનિુાં જોઈએ.
તે સમજાિે છે કે તમારે આસપાસના લોકો પ્રત્યેના નાના-નાના દયા-વ્યિહારમાાં શામેલ
કરીને તમારા ‘પ્રેમ ખાતા’માાં િારાંિાર િમા કરાિિી જોઈએ. આ પ્રકારની કૃ પાથી આનાંદ
ઉત્પન્ન થશે.
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અાંતે, રોજબન નમ્ર, ક્ષમાશીલ અને આભારી બનિાની ભલામણ કરે છે . આ રિયાઓ તમને
તમારી જાતને, તમારી આસપાસના લોકો અને તમે િે િાતાિરણમાાં રહો છો તેને િધુ
સ્િીકારિામાાં મદદ કરશે. આ સ્િીકૃ જત તમને અને તમારા જીિનમાાંના લોકો સુખી જીિન
જીિિામાાં મદદ કરશે.
સકારાત્મક બનો, જચાંતા કરિાનુાં બાંધ કરો અને જીિિાનુાં પ્રારાંભ કરો :"આપણી સમસ્યાઓનુાં જિસ્તૃત કરિુાં અને આપણે બધા માટે ખૂબ આભારી હોિાના ઘણા
આશીિાાદોની દૃજષ્ટ્ ગુમાિિી એટલી સરળ છે ."
- રોજબન શમાા
હકારાત્મકતાની તેિસ્િીતાને તમારા જીિનમાાં પ્રિેશિા દો. આપણે જચાંતા કરિા અને તે
બાબતો જિશે જિચારિાનુાં બાંધ કરિુાં જોઈએ િેની ઇચ્છા છે કે આપણી સાથે કદી ન થાય.
આપણે ક્યારે ય ભૂતકાળની ઘટનાઓની જચાંતા ન કરિી જોઈએ. આ જિચારસરણી એિી
બધી હકારાત્મક બાબતોને અિરોધે છે કે િેના માટે આપણે આપણા જીિનમાાં આશા
રાખીએ છીએ.

અમારી જિચારસરણીની પદ્ધજત અજત અસરકારક છે .

જ્યારે આપણે

સકારાત્મક જિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે સકારાત્મક બાબતોને આકજષાત કરિાનુાં શરૂ
કરી શકીએ છીએ. ભૂતકાળની ભૂલો જિશે જચાંતા કરિામાાં કોઈ અથા નથી, જસિાય કે આપણે
તેમને બીજી િાર અનુભિિા માાંગતા ન હોઈએ. તેથી, એકઆ પુસ્તકનો મુખ્ય સાંદેશા એ
છે કે આપણે બધાએ ઓછી જચાંતા કરિી જોઈએ અને િધુ જીિિુાં જોઈએ. મિબૂત લોકો
આગળ િધે છે અને પોતાને માટે રદલગીર થિામાાં સમય બગાડતા નથી.
દરરોિ કાંઈક નિુાં કરિાનો પ્રયાસ કરો :"બહાદુરી રાખો અને કાંઈક નિુાં કરિાનો પ્રયાસ કરો અને પછી ક્યારે ય પ્રયાસ ન કરતા
જનષ્ટ્રફળ જાઓ."
- રોજબન શમાા
એમેઝોન ડોટ કોમના સ્થાપક, િેફ બેઝોસે એકિાર કહ્ુાં હતુાં કે , "હાં ુ જાણતો હતો કે જો હાં ુ
જનષ્ટ્રફળ ગયો હોત તો મને તેનો રદલગીરી નહીં થાય, પરાંતુ મને ખબર હતી કે િે િસ્તુનો
મને પસ્તાિો થઈ શકે તે પ્રયાસ કરી રહ્ો નથી."

To be or not to be, that is the question.
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them.
Hamlet, III.i.
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