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ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
૫િરવારને સં કારી કેવી રીતે બનાવશો ?
દે વીઓ અને ભાઈઓ,
એવું કયું કારણ છે

નાથી મનુ ય સૌથી વધારે દુઃખી થાય છે ? તો તેનો જવાબ એક

જ શબ્દમાં આપી શકાય કે તે છે 'ઘરકંકાસ' ઝઘડો થાય છે શાથી ? તેન ુ ં કારણ માતર્
સં કાિરતાનો અભાવ જ છ.
સ
છે જયા
જયાં જયા
જયાં કસં
કુસ કારો હશ
હશે ત્યા
ત્યાં ત્યા
ત્યાં ઝઘડા,
ઝઘડા કલહ અન
અને
કુટુંબના સભ્યો સં કારી, સભ્ય, સુશીલ અને ઉદાર

કિજયા ચા યા જ કરવાના.

વાભાવવાળાં હશે ત્યાં ઘરના ઝઘડા કે ટંટા ઉભા થવાનો કોઈ અવકાશ જ રહેતો
નથી. ૫છી ભલે તે કુટુંબ પૈસાદાર હોય કે ગરીબ. કેટલાક લોકો એવા ૫ણ છે
ૂત માન
કૌટુિબક ઝઘડા માટ
કૌટં
માટે પસાન
પૈસાને જ કારણભ
કારણભત
માને છ.
છે તમની
તેમની આ પર્કારની િવચારધારા
એક૫ક્ષીય છે . આિથર્ક મુ કેલીઓના કારણે અસંતોષ ઉત્પ
બધી હદ સુધી નથી હોતો

ટલો આ

થાય છે , ૫રં ત ુ તે એટલી

દરે ક ઘરમાં દે ખાય છે .

ુ શાંિતનુુ ં મ ૂૂળ કારણ સારી આિથર્ક િ થિતને જ ગણવામાં આવત ું હોય તો
કૌટુ ંિબક સુખ
પૈસે ટકે સમ ૃ ૫િરવારોમાં હંમેશા સુખ અને શાંિત જ હોવાં જોઇએ, ૫રં ત ુ ખરે ખર એવું
જોવા નથી મળત ું કે સમ ૃ ૫િરવારોમાં હંમેશા સુખશાંિત હોય છે .
વા તવમાં કૌટુંિબક સુખશાંિતનુ ં મ ૂળ કારણ આિથર્ક કે ભૌિતક સુખ સગવડોમાં નથી,
૫રં ત ુ કુટુંબમાં રહેતા સભ્યોના સં કારોમાં છે .

કુટુંબો ભાવનાત્મક પે એક સંગિઠત,
િ

સુદર્ઢ અને સં કારી હોય છે ત્યાં ગ ૃહકલહ જોવા મળતો નથી. આનાથી ઊલટું
સુિશિક્ષત કુટુંબ હોવા છતાં ૫ણ સં કાિરતાના અભાવના કારણે ઘરના છોકરા
છોકરીઓ મોટા થતાં દુ યસન
ર્ ી અને દુગુર્ણી બની જાય છે , ઉદં ડ તથા િનરં કુશ બની
જાય છે ,

ઘરોમાં વડીલોના અિધકારો તથા કતર્ યોમાં સમતોલ૫ણું હોત ું નથી, તેના

કારણે જ ઝઘડા ઉભા થાય છે .

ીઓ ઘરની સુખસમ ૃિ માં શાંિત નેહ સૌહાદર્, સંતોષ

અને હસીખુશીનુ ં મહત્વ સમજતી ન હોવાના કારણે મ

લાવી, તોબરો ચઢાવી અતડી

રહીને, િરસાઈને ઘરના વાતાવરણને કલુિષત કરી નાખે છે .

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
ઘરના સભ્યોને અિભમાની અને અસિહ ણુ બનાવવા પાછળ સં કારોનો અભાવ જ
કારણભ ૂત છે . ઘરની વડીલવગર્ની

ીઓ પોતાનો અિધકાર અને

આબ વધારવા

માટે ઘરના બીજા લોકોનુ ં ઘરમાં જીવવુ,ં હરવુ,ં ફરવું મુ કેલ કરી દે છે . આ બધા
િવકારો, િવકૃિતઓ અને ખામીઓનુ ં મ ૂળ કારણ ફક્ત એક જ છે - ૫િરવારોની
સુસ ં કાિરતાનો અભાવ.
ૂબ બતાવાય છ
ૂબ ગવાય
સસં
સુ
સ કારી ૫િરવારોનુ
૫િરવારોન ં મહત્વ
મહ વ ખ
ખબ
છે અન
અને તના
તેના ગુ
ગણગાન
ણગાન ૫ણ ખ
ખબ
છે , ૫રત ુ તેનો અથર્ શો ? સં કારી કુટુંબનો અથર્ એક જ છે કે તે કુટુંબના સભ્યો ગુણ,
કમર્ અને વભાવથી સુિવકિસત હોય. બીજાઓને એમના દુઃખદાયી કાય , કુમાગેર્ લઈ
જનાર તેમના દુગુણ તથા વેરઝેર, કર્ોધ ઈષાર્, વાથર્, કજુસાઈ, અસિહ ણુતા

વા

ે ના થાનેે સદાચાર, સુશીલતા,
ે , એકતા,
દોષોને
ો ો ે દૂર કરીને
ી ે તેમ
ી
પર્ેમ
એ
ઉ
ઉદારતા,
મધુ
ધરતા
અને પર્સ તા

વા ગુણોનુ ં બીજારો૫ણ કરવું એ જ તેમને સુસ ં કારી બનાવે છે .

ઘરની મુખ્ય યિકતએ કુટુંબીજનોને સં કારી બનાવવાની જવાબદારી પોતાના િશરે
લેવી જોઇએ કારણ ક
લવી
કે ઘરની મુ
મખ્ય
ય યિકત સચાલક
સંચાલક હોવાના કારણ
કારણે કુ ટુંબમાં
મા સૌથી
વધારે પર્ભાવ તેનો ૫ડે છે . આ૫ણો દે શ િપત ૃપર્ધાન કૌટુંિબક યવ થાવાળો દે શ છે .
કુટુંબ ઉ૫ર પર્ત્યક્ષ૫ણે િપતાનુ ં જ િનયંતર્ણ (કાબ ૂ) રહે છે અને માતા તે િનયંતર્ણને
પર્ભાવક બનાવે છે . તેથી કૌટુંિબક શાસન ચલાવવામાં માતાિપતા બંનેની ભ ૂિમકા
ૂિમકા મુ
અગત્યની છ.
છે કોની ભ
ભિમકા
મખ્ય
ખ્ય છ
છે અન
અને કોની ગૌણ ત
તે નક્કી કશી કાય તમ
તેમ નથી,
નથી
૫રં ત ુ એટલું તો નક્કી જ છે કે કુટુંબને બંને સમાન રીતે પર્ભાિવત કરે છે . ઘરનો કોઈ
બીજો સભ્ય ભાગ્યે જ તેમની વાતને ટાળી શકે છે . જ્યારે ઘરનો વામી સં કારી ન
હોય અથવા તો પોતે જ તે ગુણોનુ ં અનુસરણ કરતો ન હોય અને ૫િરવારમાં ભય કે
આતંક ફલાવીન
આતક
ફેલાવીને (ડરાવી,
(ડરાવી ધમકાવીન)
ધમકાવીને) સ
સં કારોનુ
કારોન ં આરો૫ણ કરવાનો પર્યત્ન
પર્ય ન કરતો
હોય ત્યારે તેની અવગણના થાય છે . આવી ભ ૂલોના કારણે ઘરનુ ં વાતાવરણ વધારે
કંકાસમય બનશે અને સુધારવા માટે કરે લા પર્યત્નો ૫ણ એક શા૫ ૫ સાિબત થશે.
કુટુંબના સભ્યોને સ ણી, સદાચારી, સુશીલ અને સં કારી બનાવવા માટે સૌ પર્થમ તો
પોતે
ો ે જ સ ણી,
ી સદાચારીી અનેે સુશીલ
ી બનવું ૫ડશેે કારણ કેે જોો એમ
એ ન હોય
ો તોો
આચરણમાં મ ૂકયા િવના આપેલા મૌિખક ઉ૫દે શો નકામાં તો જશે જ સાથે સાથે
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તેની ઊલટી પર્િતિકર્યા ૫ણ થશે. પોતાનુ ં આચરણ અને વતર્ન એવું હોવું જોઇએ કે

કુટુંબના સભ્યો આ૫મેળે જ તેન ુ ં અનુકરણ કરે . દાખલા તરીકે કુટુંબના સભ્યોને
યસનમુકત રાખવા હોય તો સૌ પર્થમ પોતે જ યસનમુકત રહેવ ું જોઇએ. કુટુંબમાં
સાદગી તથા િમત યિયતા (ખોટો ખચર્ ન કરવો) શીખવવા માટે ૫હેલાં જાતે જ
પોતાની જ િરયાતો ઓછી કરી વાણી નિહ, ૫ણ વતન
ારા સાદાઈ અ૫નાવી ઘરમાં
ર્
દાખલો બેસાડવો જોઇએ. ઘરના સભ્યોને િનયિમતતા અને સમયપાલનના આગર્હી
બનાવવા હોય તો સૌથી ૫હેલાં જાતે જ િનયિમત બની એક ચોકકસ જીવનકર્મ
(િદનચયાર્) અ૫નાવી લેવી જોઇએ. આ જ રીતે પોતાના

વભાવમાંથી વેરઝેર -

કડવાશ અને આવેશને દૂર કરીને તેના થાને પર્સ તા, મધુરતા તથા િ થરતા
ુ ો િવકસાવવા જોઇએ
ગુણ
પોતાના

અિધકારોનો

કતર્ ય૫રાયણતા

૫ર

વા

થી કરીને ઘરના સભ્યો તેમાંથી જ પર્ેરણા મેળવી શકે.
ઓછામાં
આ૫વું

ઓછો

ઉ૫યોગ

જોઇએ

થી

કરી

૫ડત ું

વધારે

કરીને

કુટુંબીજનોમાં

ધ્યાન
૫ણ

કતર્ ય૫રાયણતાનો ભાવ જાગ ૃત થાય.
કુટુંબીજનોને સં કારી બનાવવાની સાથે સાથે તેમને દરે ક રીતે સુિવકિસત
િ
તેમજ
સુયોગ્ય બનાવવા ૫ણ ખ ૂબ જ જ રી છે . આને માટે ઘરના દરે ક સભ્યને િશિક્ષત અને
સાક્ષર બનાવવા માટે શક્ય તેટલા પર્યાસો કરવા જોઇએ. ઘરના સભ્યોમાંથી
િવકાસશીલ સભ્યોને િશિક્ષત અને િવકિસત બનાવવા અને ઘરના િનરક્ષર પર્ૌઢોને
સાક્ષર બનાવવા માટે ૫ણ શક્ય તેટલા પર્યત્નો કરવા જોઇએ. િશક્ષણ અને સાક્ષરતા
િવના સં કારી બનવામાં મુ કેલી ૫ડે છે . એટલું યાદ રાખો કે જીવનિનમાર્ણનો મુખ્ય
પાયો િશક્ષણ છે અને આ હકીકતને મહત્વની ગણીને ઘરમાં
હોય તેમણે ઘરની અભણ યિકતઓ કે

ભણેલાગણેલા સભ્યો

મને શાળાએ જવા માટેનો સમય અથવા તો

સગવડ પર્ાપ્ત થઈ નથી તેવા લોકોને સાક્ષર બનાવવાની યવ થા કરવી જોઇએ.
દરે ક યિકતમાં ઓછામાં ઓ ં એટલું ભણતર તો હોવું જ જોઇએ કે
પર્ેરણાદાયી જીવન સાિહત્યનુ ં વાંચન કરી તેનો લાભ મેળવી શકે.

થી કરીને તે

૫િરવારોમાં દરે ક

ં ી એટલુું આ ાસન તો
સભ્યને િશક્ષણ પર્ત્યે રુ િચ જાગ ૃૃત થઈ હોય તે ૫િરવારસંબધ
જ ર લઈ શકાય કે ત્યાં સં કાિરતાની વ ૃિ

માટેની શક્યતાઓ વધી રહી છે .
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સં કાિરતાની વ ૃિ

માટે બીજા અનેક ઉપાયો ૫ણ કરવા જોઇએ. સાથે સાથે એવું

વાતાવરણ ખડું કરવું જોઇએ કે

થી ૫િરજનો આપોઆપ જ તે તરફ ગિત કરે . આના

માટે ૫િરવારમાં આિ તકતાનુ ં વાતાવરણ બનાવવું જોઇએ. એમાં કોઈ શંકા નથી કે
આિ તકતા જ શુભ સં કારોની જનની છે . તેથી ઘરના પર્ત્યેક સભ્યને આિ તક,
ઈ રમાં

ા રાખનાર તથા ધમર્ પર્ત્યે આ થા રાખનારો બનાવવા માટે ઘરનુ ં

વાતાવરણ ૫ણ ધાિમર્ક રાખવું જોઇએ. તેના માટે દરરોજ સવાર સાંજ પર્ાથર્નાનો
કાયર્કર્મ રાખી શકાય. સંધ્યા સમયે કે રાતના સ ૂતી વખતે ૫િરવાર ગો ઠીનો કાયકર્
ર્ મ
ઘણો જ ઉ૫યોગી સાિબત થઈ શકે છે ,

માં કથા-પર્સંગોના માધ્યમ

ારા ધમર્ અને

નૈિતક િશક્ષણની જ રીયાત પ ૂરી થતી રહે. ધાિમર્ક ઉત્સવો તથા સં કાર આયોજનો
ારા ૫ણ ઘરના લોકોને ધમન
ર્ ા પર્ગિતશીલ વ ૫નો ૫િરચય તથા િશક્ષણ આપી
શકાય. આ રીતે ઘરનુ ં વાતાવરણ ધાિમર્ક હોવાના કારણે ઘરના સભ્યોને દુગુર્ણો પર્ત્યે
નફરત પેદા થશે તથા તેમના અંતરમાં સં કાિરતાના બીજ વવાતાર્ રહેશે.
માનિસક અને ભાવનાત્મક શુિ ની સાથે સાથે શારીિરક

વા થ્ય પર્ત્યે જાગ ૃિત

કેળવવી તે ૫ણ કુટુંબીજનોને સં કારી બનાવવા માટે ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણર્ છે . શારીિરક
િ
તંદુર તી માટે

મ અને

યાયામને જ મહત્વ અપાય છે . તેના માટે ઉંમરલાયક

યિકતઓ સવારે ચાલવા જવાનો કાયર્કર્મ બનાવી શકે. ઘરના યુવાન સભ્યો કસરત
કરી શકે. િકશોરો પોતાના સમવય કો સાથે
રમવા જઈ શકે છે .

ટબોલ, હોકી કે કબ ી

વી રમતો

ીઓ મહેનત કરવા માટે ઘરના અનાજ - મસાલા દળી કે ખાંડી

શકે છે . ઘરમાં બાગાયત અને સફાઈ

વા શોખ કેળવીને ૫ણ યાયામનો લાભ લઈ

શકાય છે . કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે ઘરનો પર્ત્યેક સભ્ય એટલી મહેનત કરતો
હોવો જોઇએ કે

નાથી શારીિરક કસરતની સાથે સાથે શરીરની તંદુર તી ૫ણ

જળવાતી રહે.
વા થ્યના રક્ષણ માટે યાયામ ૫છી બીજા કર્મે આહાર આવે છે . શારીિરક તંદુર તી
માટે

ે ુ ં સરખું મહત્વ છે . આને માટે કુટુંબના બધા જ સભ્યોની રુિચ એકસરખી
બંનન

ં ુ ખોરાકની
બનાવવા માટેેનો પર્યત્ન કરવોો જોઇએ
ોઇએ અથાર્ત ્ જીભના વાદનેે નહીં,
ીં ૫રત
ો
ી
સાિત્વકતા અથવા તો પૌિ ટકતાને જ મહત્વ આ૫વાની ટેવ પાડવી જોઇએ.
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કહેવાની જ ર નથી કે સાિત્વક ભોજન શરીરના પોષણની સાથે સાથે મનની વ ૃિ ઓનુ ં
૫ણ શોધન કરે છે . સાદું અને સામાન્ય ભોજન શરીરને તંદુર ત તો રાખે છે , સાથે
સાથે ખચર્ની દર્િ ટએ ૫ણ સ ત ું ૫ડે છે . શાકભાજી તથા ઋત ુ ઋત ુના ફળ, માખણ અને
મલાઈ

ટલા જ લાભદાયક ગણાય છે .

ઘરના દરે ક સખ્યમાં એકતા અને ૫ર પર પર્ેમભાવ રાખવા માટે દરે ક પર્ત્યે સરખો
યવહાર તથા વત
વતન
ન
છે ઘરના બધા જ સભ્યોન
સભ્યોને એકસરખી િકમતના
િકંમતના
ર્ કરવા જ રી છ.
ક૫ડાં એક એકસરખી સગવડો પ ૂરી પાડવી જોઇએ. ઘરની મુખ્ય

યિકત હોવાના

નાતે િપતાને વધારે સગવડો અને નાના બાળકો તથા બીજી ન કમાનાર યિકતઓને
ઓછી સગવડો આ૫વી તેવ ું ન હોવું જોઇએ. આ પર્કારના ભેદભાવ કુટુંબના સભ્યો
વચ્ચેે ૫ર પર

ં ધ
ં દરેે ક વાતનીી
ે તથા વૈમ
ષ
ૈ ન ય ઊભુ
ઊ ં કરેે છેે . આ જ રીતે
ી ે ઘરસબધ

જાણ ઘરના દરે ક સભ્યને કરવી જ રી છે . ઓછામાં ઓ ં ઘરની આવકજાવકનો
ખ્યાલ તો દરે ક સભ્યને હોવો જ જોઇએ. તેના માટે ઘરના બધા સભ્યોને ભેગા કરી
બધાની સલાહ લઈ ૫છી ઘરનુ ં બ ટ બનાવવું જોઇએ. કુટુંબની આવકજાવક
જાણવાથી કુટુંબના સભ્યો આવકની મયાર્દામાં રહીને ખચર્ કરતાં શીખશે તથા ખોટા
ખચાર્ બંધ કરી દે શે.
આ રીતે બીજા કેટલાયે એવા ઉપાયો શોધી તેમને અમલમાં મ ૂકવાથી ઘરના દરે ક
સભ્ય કટં
કુટુબ પર્ત્ય
પર્ત્યે પોતીકા૫ણાની લાગણી અનુ
અનભવી
ભવી શકશ
શકશે અન
અને પોતાન
પોતાને ૫િરવાર પી
શરીરનુ ં એક અિભ
દે .

અંગ માની કોઈ૫ણ ભોગે ૫િરવારની સુખશાંિત ન ટ નહીં થવા

કુટુંબીજનોમાં આ

પર્કારના

સુસ ં કારોનુ ં િસંચન

કરીને

ઘરનુ ં વાતાવરણ

સુખશાંિતમય બનાવી શકાય. જયાં સં કાિરતા છે ત્યાં ઘરના સભ્યોને 'ગ ૃહકલહ' શું
ચીજ છ
છે તની
તેની ખબર ૫ણ હોતી નથી,
નથી કારણ ક
કે ત્યા
યાં તો દરક
દરે ક જણ એક બીજા સાથ
સાથે
આત્મીય સબંધોથી બંધાયેલો રહે છે . એક બીજા વચ્ચે અહમ ્ ટકરાવાનો તો કોઈ પર્
જ ઉ૫િ થત તો નથી કારણ કે ત્યાં કોઈને યિકતગત અહમ ્ કે યિક્તત્વ હોત ું નથી.
કુટુંબમાં વગીર્ય વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે આટલા પર્યત્નો અને ઉપાયો તો કરવા
જ જોઇએ.
ોઇએ
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