
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બાળકોનો ઉછેર 
વાણીથી નહીં  વાણીથી નહીં, 
વતર્નથી કરો. 

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે 

ૐ ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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બાળકોનો ઉછેર વાણીથી નહીં, વતર્નથી કરો. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

આ૫ણે હમંેશા એવુ ં િવચારીએ છીએ કે ઉ૫દેશો આ૫ને કે ભાષણ કરીને લોકોન ે
પર્ભાિવત કરી તેમનો દૃિ ટકોણ અને યવહાર (વતર્ન) બદલી શકાય છે અને તઓે 
ે ઠ માગેર્ ચાલવા પર્ેિરત બને છે  જો આ વાત સાચી હોય તો કોઈ ૫ણ મન યમા ંઠ માગ ચાલવા પર્િરત બન છ. જો આ વાત સાચી હોય તો કોઈ ૫ણ મનુ યમા 

કોઈ જાતનો અવગણુ જોવા મળે નહીં અને પર્ત્યેક મનુ ય સદાચારી અને ચાિરતર્વાન 
હોત, ૫રંત ુ સત્ય હકીકત આનાથી તદૃન ઊલટી જ છે. પર્વચનકારના ં યાખ્યાન 
ત્યારે જ પર્ભાવક બને કે ત નસુાર પર્વચનકારનુ ં યિક્તત્વ હોય અને તે મજુબનુ ં
વતર્ન હોય  ઉચ્ચ કોિટના ે ઠ સં કારવાળી યિક્તઓ જ ખરાબ આદતોન ેવતન હોય. ઉચ્ચ કોિટના ઠ સ કારવાળી યિક્તઓ જ ખરાબ આદતોન 
છોડાવવામા ંસફળ બને છે, કારણ કે તેઓ પોતાની વાણીથી નહીં, ૫રંત ુવતર્ન ારા 
બીજાઓન ેપર્ભાિવત કરે છે. 

આ હકીકત ટલી સામાિજક કે્ષતર્ે લાગ ુ૫ડ ેછે તેટલી જ કૌટંુિબક કે્ષતર્ે ૫ણ લાગ ુ૫ડે ુ ુ ુ
છે. આ૫ણે ઇચ્છીએ છીએ કે આપણા કુટંુબના બાળકો આ૫ણુ ંક ુ ંમાને. તો તેમનુ ં
વતર્ન ે ઠ બનાવવા માટે આ૫ણે આ૫ણુ ંવતર્ન ે ઠ બનાવવુ ં૫ડશ.ે સમજાવટથી 
થોડો ઘણો ફરક જ ર ૫ડે છે, ૫રંત ુ તમેના વભાવ, િવચાર અને ભાવનામા ં
૫િરવતર્ન કરવ ં હોય તો સૌથી ૫હલેા ંઆ૫ણ ં િનરીક્ષણ કરી એમા ં જ રી સધારા ૫િરવતન કરવ ુ હોય તો સૌથી ૫હલા આ૫ણ ુ િનરીક્ષણ કરી એમા જ રી સધુારા 
કરવા જોઇએ. ઉચ્ચ કોિટના યિક્તત્વનો પર્ભાવ જ કુટંુબના અન્ય સભ્યો ઉ૫ર ૫ડે 
છે. સળગતો દીવો જ બીજા દીવાને સળગાવી શકે છે. 

સારી બાબત કરતા ં ખોટી બાબતો બહુ જલદી ગર્હણ કરી લેવાય છે. મોટાભાગે 
કુટંુબમા ંસભ્યો તથા બાળકો વડીલોનુ ંઅનકુરણ જ કરતા હોય છે. કુટંુબમા ંખરાબ 
ગણુોવાળા સભ્યો એક મહારોગની માફક હમંેશા પીડાતા રહ ે છે. તેમનામા ંસધુારો 
લાવવાની જ ર રોગીને નીરોગી બનાવવા ટલી જ અગત્યતા ધરાવે છે. તનેી 
અવગણના કરવામા ં આવે તો કુટંુબના સભ્યમા ં ઘસૂેલા દુગુર્ણ આખા કુટંુબની 
સખુશાિંતનો નાશ કરી ઘરને તદૃન નકર્ વુ ંબનાવી દે છે.  
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દુગુર્ણોને તો ઊગતા જ ડામી દેવા જોઇએ. જો એકવાર દુગુર્ણો ઘર કરી ગયા તો તેમા ં
સધુારો થવાની શક્યતા બહ ુજ નિહવત ્રહ ેછે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કોઈ ૫ણ યિક્ત જો સખુની ચાહના રાખતી હોય તો તણેે પોતાના કુટંુબને ૫ણ 
સસું કારી બનાવવુ ં જોઇએ. આવુ ં િવચારતી વખતે આ૫ણે હમંેશા ં ખ્યાલ રાખવો 
જોઇએ કે કુટંુબના સભ્યોને ફક્ત ઉ૫દેશ આ૫વાથી કામ ચાલી શકશે નહીં. જો ખાલી 
ઉ૫દેશ આ૫વાથી જ કામ ચાલી જત ંહોય તો કટંબમા ંકોઈને કોઈ સમજ હોય છે   ઉ૫દશ આ૫વાથી જ કામ ચાલી જત ુહોય તો કુટુબમા કોઈન કોઈ સમજુ હોય છ,  
ઉ૫દેશ આપી શકે. તેની સમજાવટથી જ ઘરના બધા સભ્યો સ ણી હોત અને ઘરનુ ં
વાતાવરણ વગર્ વુ ંબનત, ૫છી ઘરમા ંઅશાિંત હોત જ નહીં અને જો આવુ ંજ હોય 
તો બાળકો ૫ણ ઉચ્ ખંલ અને અવગણુી ન હોત. 

કુટંુબને સધુારવાની ઇચ્છા રાખનારે સૌ પર્થમ સધુારો પોતાનામા ં કરવો જોઇએ. 
બાળકને જન્મ આ૫વાની માતાિપતાનુ ંકતર્ ય પરંુૂ થઈ જતુ ંનથી, ૫રંત ુતેમની ખરી 
જવાબદારી તો બાળકોને સં કારી બનાવવાની છે. બાળકોની ખરાબ ટેવો માટે 
મોટાભાગ ેતેમના માતાિપતા કે વાલીઓને દોિષત ગણવામા ંઆવે છે. માતાિપતા મોટાભાગ તમના માતાિપતા ક વાલીઓન દોિષત ગણવામા આવ છ. માતાિપતા 
પોતે જ જો દુગુર્ણોથી ભરેલા ંહોય તો તેમના બાળકોમા ંમોટે ભાગે તેવા પર્કારના જ 
સં કારો જોવા મળે છે. 

બાળકો સં કારી અને સારા ં બનાવવા તેમનુ ં સારી રીતે ઘડતર કરવાનુ ં કાયર્ 
માતાિપતાનુ ંછે. એટલે સૌથી ૫હલેા ંતો માબાપે પોતે સં કારી બનવા માટેનો પર્યત્ન 
કરવો ૫ડશે. સારા ંબાળકોનો ઉછેર સારી રીતે કરી તેમને સં કારી બનાવવા હોય તો 
૫હલેા ંતો પોતાનામા ંજ સધુારો કરવો ૫ડશે. જો આમ ન કરી શકીએ તો ૫છી 
તેમનામા ંસધુારો કરવાની આશા છોડી દેવી જોઇએ અને ઘરમા ં વા ં૫ણ બાળકનો 
જન્મ્યા ં હોય તેમન ે પોતાની કરણીનુ ં ફળ માની સતંોષ માનવો જોઇએ. દરેક 
માતાિપતા કે પાલક પોતાના બાળકને રામ, કૃ ણ કે વણ બનાવવા ઇચ્છે છે, ૫રંત ુ
તે ૫હલેા ંપોતે વસદેુવ કે દશરથ સમાન બનવા માટેનો પર્યત્ન કરે. પોતાના ગણુ, 
કમર્ અને વભાવથી પોતાને એવા ે ઠ બનાવે કે બાળકો ૫ણ તેમનુ ંજોઈન ે ે ઠ ુ
આચરણ કરે. ફોગટ ઉ૫દેશ આ૫વાને બદલે પોતાના વતર્ન ારા જ બાળકોમા ં
સહલેાઈથી સધુારો કરી શકાય છે. 
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પર્ખ્યાત સમાજશા ી ડો. મ્સ બોસાડેર્ લખ્યુ ંછે કે જુદા ંજુદા ંકુટંુબોમા ંજમતી વખતે 
થતી વાતચીતનો અભ્યાસ કયાર્ ૫છી હુ ંએ તારણ ૫ર ૫હ ચ્યો  કે લગભગ ૯૯% 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ટકા કુટંુબોમા ંજમતી વખતે બીજાઓની િનદંા કરવામા ંઆવે છે. િનદંા કરવાની આ 
૫ િત એટલી પર્ચિલત છે કે આવા ંકુટંુબોના લોકો બીજાઓની પર્શસંા માટે એક શબ્દ 
૫ણ ઉચ્ચારતા નથી. સગાસંબંધંીઓ, િમતર્ો, પાડોશીઓ, તેમને ઉધાર આ૫નારા 
દુકાનદારો, દૂધવાળા, ધોબી વગેરેની તેઓ હમંેશા િનદંા જ કરતા રહ ે છે. આવા 
િનદંામય વાતાવરણવાળા કુટંુબના વડીલોની ઉપેક્ષાવિૃ  અને લા૫રવાહી બાળકોના 
કુમળા મગજ ૫ર િવષ વી ખતરનાક અસર કરે છે. રોિજદંા જીવનમા ં કુટંુબમા ં
જોયેલી આવી બધી બાબતોનુ ંઅનકુરણ ચોરી પીથી કરવામા ં બાળકો ૫ણ ગવર્ 
અનભુવે છે. ુ

આનો અથર્ એવો નથી કે બધા ંજ કુટંુબોમા ંઆ રીતની ૫િરિ થિત છે. કેટલાકં કુટંુબો 
એવા ૫ણ હોય છે કે ના સભ્યો પોતાના િશ ટ અને સૌમ્ય આચરણથી બાળકોના 
માનિસક િવકાસમા ંપોતાનો ફાળો આપે છે. પોતાની આ૫સની વાતચીતોમા ંબાળકોન ે
૫ણ મહત્વ આપી, ભાગ લેવા દઈ તેમના ઉત્સાહમા ં વધારો કરે છે. આના માટે 
ડો.બોસાડર્ન ુ ં કહવે ુ ં છે કે વડીલોએ બાળકોને વ થ વાતાવરણ મળી રહ ે તે માટે 
પોતાની વાતચીત કરવાની ૫ િત બદલી નાખંવી જોઇએ. આ૫ણે એ વાતનુ ંહમંેશા 
ધ્યાન રાખવુ ં જોઇએ કે આ૫ણે  વાતચીત કરીએ છીએ તેના ૫ર બાળકો ૫ર 
પોતાના િવચારો દશાર્વવા ઇચ્છે છે. તમેના િવચારોમા ં૫િર૫ક્વતા ન હોય તો ૫ણ 
તેમને ધ્યાનથી સાભંળવા જોઇએ. જો આમ નિહ કરીએ તો તેમના િવચારો કદાચ 
કાયમ માટે અ૫િર૫ક્વ રહી જશે. 

ડો  બોસાડર્ન ંકહવે ંછે કે તમને આને માટે જો કોઈ યોગ્ય ઉપાય સઝતો ન હોય તો ડો. બોસાડન ુકહવ ુછ ક તમન આન માટ જો કોઈ યોગ્ય ઉપાય સઝૂતો ન હોય તો 
તમારે પેલા પર્ખ્યાત વકીલ કે  પોતાના ૫િરવાર સાથે બેસીને પર્ ની ચચાર્ કરતો 
તેના વુ ં વલણ અ૫નાવવુ ં જોઇએ. તેની ૫ત્ની અને બાળકો વારાફરતી પર્ નો 
ઉકેલ શોધવાનો પર્યત્ન કરતા ં હતા અને છેવટે તેનો સાચો ઉ ર તે વકીલ જ 

ો ોજણાવતો હતો.  
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વકીલના આ પર્યત્નો ારા બાળકોની તકર્શિક્ત, બિુ  અને ાનનો િવકાસ તો થતો જ 
હતો, સાથ ેસાથે ખોટી િનદંાઓ અને ટીકાઓ કરવા વી ખરાબ ટેવોથી ૫ણ તેમન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બચાવી શકાતા હતા. 

લ કરમા ંઅને કોન્વને્ટ કૂલોમા ંઆધ્યાિત્મક િશક્ષણ, જીવનમા ંનૈિતક મ ૂ યોનુ ંમહત્વ, 
જીવનનો ઉ ેશ તથા તેની મહાનતાનુ ં ાન આ૫વામા ંઆવતુ ંનથી. તેથી બાળકો 
માતર્ એકતરફી િશક્ષણ મેળવે છે  ફક્ત એિટકેટ (િશ ત) શીખીને જ બહાર આવે છે  માતર્ એકતરફી િશક્ષણ મળવ છ. ફક્ત એિટકટ (િશ ત) શીખીન જ બહાર આવ છ. 
તો ઉ૫રોકત િશક્ષણ કુટંુબના વડીલો ારા કૌટંુિબક શાળામા ંતો જ ર સારી રીતે 
આપી શકાય. બાળકના જીવનમા ંપોષણયકુ્ત આહાર કરતા ં૫ણ વધારે જ િરયાત 
િસિવક સેન્સ, િશ ટાચાર અને શાલીનતાથી છે. હવે તો કુટંુબીજનોએ પોતે સમય 

ી ે ે ધ ોધ ો ો ોઇએકાઢીને આ અવગણના પામેલ સમ યાના સમાધાન શોધવાનો પર્યાસ કરવો જોઇએ. 
અને તેને માટે સૌથી ૫હલેા માતાિપતા, ભાઈ બહને વગેરે જાતે તેનો પર્યોગ કરે અને 
આમ થશ ે તો જ િદવસે િદવસે તટૂતી રહલેી અને િછ િભ  થઈ રહલેી આ૫ણી 
કૌટંુિબક સં થાને નાશ પામતી અટકાવી શકાશે. 

બાળકોના યિક્તત્વની િદશા અને તેમના ઘડતરનો આધાર તેમના વડીલો ૫ર રહલેો 
છે. બાળકોના આ િનમાર્ણ પાછળ કોઈ િવશેષ પર્યત્નો, રોકટોક કે સલાહસચૂન કામ 
નથી આવતા, ૫રંત ુ પોતાના વતર્ન અને યવહારનો પર્ભાવ જ કામ લાગે છે. 
બાળકોન ંમન તો એક કોરા કાગળ વ ંછે  તેના ૫ર વ ંઇચ્છો તવે ંલખી કે અંિકત બાળકોન ુમન તો એક કોરા કાગળ વ ુછ. તના ૫ર વ ુઇચ્છો તવ ુલખી ક અંિકત 
કરી શકો છો. પોતાના બાળકોને શુ ંબનાવવા છે ? કેવા બનાવવા છે ? અને તેના 
માટે આ૫ણે શુ ંકરીએ ? આ પર્ ોના જવાબનો આધાર તમેના વડીલો ૫ર છે. 

મને ૫ણ પોતાના બાળકોને સસું કારી અને ચાિર યવાન બનાવવા હોય તેમણ ેત ે
મજુબની યવ થા તથા આચરણ કરવુ ં જોઇએ. બાળકોના યિક્તત્વ પી છોડનો 
િવકાસ ઘરની ચાર દીવાલોમા ંજ થાય છે અને બાળક ઘરમા ંજ સરુિક્ષતતા અનભુવે 
છે. તેના જીવનિવકાસની સામગર્ી તે ઘરમા ંપોતાના માતાિપતા તથા વડીલો પાસેથી 
જ મેળવે છે. વકૃ્ષના મળૂ તેન ેજ રી તત્વો મ ધરતીમાથંી ચસૂે છે તેમ બાળક ૃ ૂ ૂ
પોતાનુ ંબૌિ ક પોષણ તેમજ યિક્તત્વનો આહાર વડીલો પાસથેી મેળવે છે.  
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વી રીત ે ખેડતૂ પોતાના ખેતરની રખેવાળી કરે છે તેવી જ રીત ે કુમળી વયના 
િકશોરમાથંી પણૂર્ નાગિરક બનવા સધુીની બાળકની રખેવાળી ઘરમા ંજ થાય છે. તેથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બાળકના િવકાસ માટે સાવધાની અને સતકર્તા રાખવી જ રી બની જાય છે. 

નાતજાત, ઊંચનીચ, ભાષાભેદ કે આગળ-પાછળનુ ંકોઈ ાન બાળકોમા ંહોત ુ ંનથી એ 
રીતે જોતા બાળકોન ે િનદ ષ અને આદશર્ કહી શકાય છે. તેમનામા ંકમી હોય છે તો 
માતર્ તેમના અબોધ૫ણાની  તેની આ અબોધાવ થા તે તેના માતાિપતા ૫ર માતર્ તમના અબોધ૫ણાની. તની આ અબોધાવ થા ત તના માતાિપતા ૫ર 
આધાિરત હોવાના લીધે જ હોય છે. બાળકનો િવકાસ કરીને તેને ઉચ્ચ ચાિર યવાળો, 
નીિતવાન, સ ગણુસ૫ં  નાગિરક બનાવવો કે તેનો સમળૂગો નાશ કરવો તેનો 
આધાર તેના માતાિપતાની ઇચ્છા ૫ર રહલેો છે. આ બાબતમા ંપર્િસ  બાળવૈ ાિનક 

ર્ િ ં ેએ ં ે ે Ô ંઈ ો ો ે ો ો ીઆથર્ર િડગલેએ ક  ુ છે કે Ô આ૫  કઈ કહો છો તેનો બાળક અમલ કરતો નથી, 
૫રંત ુઆ૫  કંઈ કરો છો તેમાથંી તે શીખે છે Ô તે અક્ષરશઃ સાચુ ંજ છે. 

કુટંુબના વાતાવરણનો પર્ભાવ બાળક ૫ર અવ ય૫ણે ૫ડ ે જ છે. ઘરના લોકોની 
રહણેીકરણી કેવી છે? તેઓ કેવી રીતે યવહાર કરે છે ? કેવ ંવતર્ન કરે છે ? તેમની રહણીકરણી કવી છ? તઓ કવી રીત યવહાર કર છ ? કવ ુવતન કર છ ? તમની 
આદતો કેવી છે અને વભાવ કેવો છે ? વગેરે બાબતો ૫ર જ બાળકના જીવનનુ ં
ઘડતર થાય છે. તેના યિક્તત્વનો િવકાસ થાય છે. વુ, પર્હલાદ, વણકુમાર, 
ભરત, લવકુશ, કણર્, અિભમન્ય,ુ ગોરા, બાદલ, ફતેિસહં, િશવાજી, ગાધંી, િતલક અને 
ટાગોર વી મહાન િવભિતઓની મહાનતા માટે તેમને નાની ઉંમરમા ંતેમના વડીલો ટાગોર વી મહાન િવભિૂતઓની મહાનતા માટ તમન નાની ઉંમરમા તમના વડીલો 
તરફથી મળેવેલા સં કાર જ કામમા ંઆ યા છે. 

સતી મદાલસાએ  પતુર્ને બર્ ાની, આત્મવે ા બનાવવા ચા ો છે તેવો જ તે 
બન્યો અને જ્યારે ઈચ્છયુ ં કે આ પતુર્ રાજયનો વારસદાર બને તો તેને રાજકુમાર 
બનાવી દીધો. શકંુતલાને ન તો કોઈ રાજકીય સરંક્ષણ મ યુ ંહત ુ ં કે ન તો તે કોઈ 
મહલેમા ંત ેરહી હતી. અરે, ત્યા ંસધુી કે તેનો પર્સવ ૫ણ વનમા ંથયો હતો, છતા ંતેણે 
પોતાના પતુર્ને એવુ ંિશક્ષણ આપ્ય ુકે એક િદવસ ત ેસપંણૂર્ આયાર્વતર્નો વામી બન્યો 
અને તે જ ભરતના નામ ૫રથી આ૫ણા દેશનુ ંનામ ભારતવષર્ ૫ડયુ.ં ુ ુ
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બાળકો તો એક ભીની માટીના લ દા વા હોય છે. તેમન ે મ ચાહો તેવા ઘાટ, 
આકાર કે બીબામા ંઢાળી શકો છો. તેમને વા ંબીબામા ંઢાળવામા ંઆવે તે પર્કારના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

તેઓ બને છે, તેવો આદશર્ રજૂ કરે છે. ૫રંત ુતેના માટે કોઈ િવશેષ પર્યત્નોની જ ર 
૫ડતી નથી. આના માટે આ૫ણા પોતાના યિક્તત્વના માધ્યમ ારા જ પર્ભાવ પાડી 
શકાય છે. 

આ૫ણ ંવતર્ન અને યવહાર અલગ પર્કારના હોય અને બાળકને મહાન બનાવવા આ૫ણ ુવતન અન યવહાર અલગ પર્કારના હોય અન બાળકન મહાન બનાવવા 
માટે રોકટોક કે ફક્ત મૌિખક ઉ૫દેશ આ૫વામા ંઆવે તો તેનાથી બાળકોમા ંભય, ષે 
અને કટુતાની ભાવના જ પેદા થાય છે. આ ભાવનાઓ બાળકના જીવનિનમાર્ણમા ં
નકુસાનકારક બની રહ ેછે અને અંતે તેઓ અ પિવકિસત અને અિવકિસત રહી જાય 
ે ોઈ ે ં ોઈ ઉ ે ી િ ે ીછે તથા જીવનના કોઈ ૫ણ કે્ષતર્મા કોઈ ઉ લેખનીય પર્ગિત કે સફળતા પર્ાપ્ત કરી 
શકતા નથી.  સતંાનો વભાવથી જ દુબર્ળ, ભીરુ અને કાયર હોય તે પોતાના રા ટર્ 
અને સમાજને કેવી રીતે સદૃુઢ અને શિક્તશાળી બનાવી શકે ? 

 પોતાના યિક્તગત જીવનમા ંજ કોઈ સમ યાન ંયોગ્ય િનરાકરણ કરી શકતા નથી  પોતાના યિક્તગત જીવનમા જ કોઈ સમ યાન ુયો ય િનરાકરણ કરી શકતા નથી 
તેઓ રા ટર્િનમાર્ણ વી મહત્વપણૂર્ જવાબદારીનુ ંતો પાલન જ કઈ રીતે કરી શકે ? 
તેથી જ વડીલોએ બાળકો સામે યોગ્ય યવહાર તથા વતર્ન કરવા જોઇએ અને 
પોતાના યિક્તત્વ ારા તેમના માગર્દશર્ન બનવાનો આદશર્ રજૂ કરવો જોઇએ. 

મોટેરાઓમા ં  આદતો એક જડ નાખી બેઠી હોય છે તેના બીજ બાળ૫ણમા ંજ ઘરના 
લોકો ારા તેમનામા ં વાવવામા ં આ યા ં હોય છે. તેથી કુટંુબીજનોએ પોતે સારી 
વિૃ ઓ અ૫નાવી ખરાબ અને અિનચ્છનીય દુ પર્વિૃ ઓને છોડી દેવી જોઇએ. આવા 
વાતાવરણમા ં ઉછેરેલા બાળકો સારા આચારિવચારવાળા ંબને છે અને તેથી બા  
સં કારોના પર્ભાવની રાહ જોયા િવના ૫િરવારના સમજુ સભ્યોએ પોતાના આંતિરક 
સ ણોનો જ િવકાસ કરવો જોઇએ, થી બાળકો તેની સારી અસરો ગર્હણ કરી શકે. 
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