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“ મેદાનોમાાં લડાતા યદુ્ધો જેટલા જ  છે સદોષ 

ઘરોમાાં બાળકો પર ઠલવાતા ક્રોધ, માર અને રોષ  

પછી લાગે ભલે નનદોષ 

ચાલો વધારીએ બાળપે્રમની બારાખડીનો કોશ ” 
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નવશ્વશાાંનતની ગરુૂચાવી: બાળ ઉછેર  

બાળકોમાાં આક્રમકતા ઘટાડો  
www.parentingforpeace.in    

http://www.parentingforpeace.in/


આક્રમકતા અને બાળકો  

 શ ું તમે માનો છો કે બાળકોમાું આક્રમકતા, ગ સ્સો, વેરઝેરની 
ભાવના, શાુંતત કેળવવાની ધીરજનો અભાવ, અસહિષ્ણ તા 
વગેરે વધી રહ્યા છે ?  

 

 શ ું બાળકોમાું તશસ્તતા લાવવી અઘરી થઇ રિી છે?  

 

 શ ું બાળ અપરાધીઓ વધી રહ્યા છે ? 
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બાળકોમાાં વધતી આક્રમકતા આખા નવશ્વમાાં 
ચચિંતાનો નવષય છે 

 નાની વયમાું થયેલ અન ભવો ભતવષ્યમાું મોટી અસર કરે 

છે.  

 બાળપણની આક્રમકતા પ ખ્ત વયની આક્રમકતા અન ે

ગ નાિખોરી સાથે સુંકળાયેલી િોય છે. 

 

 નાની વયમાું જ મોટાભાગે અત્યાચારી વતતન શીખ ે છે 

અથવા દયાળુ પણ બનતા શીખે છે 
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SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS 

 સામાજીક રચનાત્મકતા, સમસ્યાનો શાુંતતથી ઉકેલ કેવી રીત ે

લાવવો, ગ સ્સામાું સુંભાળવ ું અન ે સલામતી ન િોય તવેી 
હક્રયાની સામે કેવ  ું વતતન કરવ ું તે બાળપણમાું શીખાય  છે.  

 

 જે બાળક આવી કળા નાની વયમાું શીખ ે છે તે બાળક 

બબનઆક્રમક બન,ે અત્યાચારનો ભોગ નથી બનત ું અને 
અત્યાચાર  સામે લડત આપતા શીખ ેછે. 

ચબન આક્રમક થવાની આવડતો જીવનમાાં અન્ય કે્ષત્રોમાાં 
પણ ઉપયોગી નીવડે છે. 
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અમેરરકન મનોચચરકત્સક એસોનસએશન 

 સુંગીન અપરાધીઓમાું મોટાભાગે તનશાળે જવાની ઉમર 

પિલેાુંથી જ અસામાજજક વતતન જોવા મળત ું િોય છે.  

 ૮ વર્તની ઉમરે આક્રમક સ્વભાવ પ્રસ્થાતપત થઇ જાય છે. 

 પિલેાું ધોરણના બાળકોને વતતન અંગે ચોખ્ખા સુંદેશા આપી 
વગતન ું આયોજન થાય તો આક્રમકતામાું ચોક્કસ ઘટાડો થાય છે. 

 ૧૫ વરસની ઉમરે  બાળકોમાું ગ નાિખોરી અને ટોળાવતૃતથી 
હિિંસક વતતન સહ થી વધ  જણાય છે.  

એટલે જ બાળપણમાાં જ પગલાાં લેવાાં જરૂરી છે.  
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ખનૂી હમુલા કરી ચકેૂલા બાળકો ઉવાચ... 
 ૪૬% (છોકરા): “મારામારી થઇ” 

 ૨૪% (છોકરી): “મારામારી થઇ” 

 ૨૬%: “મારી વસ્ત   ચોરી થઇ ગઈ” 

 ૫૪%: “પહરવારમાું શાહરરીક અત્યાચાર થતાું જોઉં છું” 

 ૬૧%: “મારા પર ઘરમાું શાહરરીક અત્યાચાર થતો” 

 ૮૬%:  “એ મારી હાાંસી ઉડાવતા હતા” 

 ૮૮%: “મને કનડતા હતા” 

 “મને મારેલુાં તેનુાં મારે વેર વાળવુાં હત ુાં” 8 



“ જયારે જયારે થાય છે તેન ુાં અપમાન 

હણાય છે તેન ુાં આત્મસન્માન 

પછી તો કરવાાં પે્રરાય જ ને બધુાં ખેદાનમેદાન 

તો શા માટે ન કરીએ બાળપે્રમનુાં આદાનપ્રદાન ” 
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આક્રમકતાના કારણો અને તેને વધારનાર પરરબળો  
 ઉમર પ્રમાણેની અપહરપક્વતા  
 બાળઉછેર 

 ઘરન ું વાતાવરણ 

 મીહડયા અન ેઇલેકટ્રોનીક ઉપકરણો  
 તમત્રમુંડળ 

 મનોવૈજ્ઞાતનક તકલીફો 
 ભાવનાત્મક (તનષ્ફળતા, િતાશા)  
 શાહરરીક બીમારીઓ 10 



શુાં બાળકોના મગજની રચના બગડી છે? 

 ૧૯૮૦ પછીથી બાળકો દ્વારા થતી િત્યાઓ ઘણી વધી 
ગઈ છે. આ બે દાયકામાું તેમના મગજની રચનામાું 
બદલાય  નથી. પણ જે બદલાય ું છે તે : 
 હિિંસકતાનો મનોરુંજનની દ તનયામાું પ્રચાર અને પ્રસાર.  

 હિિંસક સાધનો મેળવવાની સરળતા અને  

 હિિંસાથી વેર વળાવવાનો  સામાજીક કીતતિમાન સાથ ેસ્વીકાર. 
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ઇલેક્રોનીક નમરડયા અને રમકડાાં અને રમતો 

 જે પાત્ર અને રમકડાું સાથે બાળક પોતાને માનતસક / 

ભાવનાત્મક  રીત ે જોડી શકે તે પાત્ર આક્રમક િોય તો 
બાળકમાું આક્રમકતા પોર્ાય છે.  

 

 ૧૨ વર્તથી નાના બાળક પર આ અસર વધ  િોય છે અને 
તેમાું ખોવાઈ જાય છે અને ગળે ઉતરે છે કે સુંસાર તે મ જબ 

જ ચાલે છે.  

 

 હિિંસા તપરસતા મીહડયા સસ્તા બને છે, વધ  વેચાય છે. 12 



ઉપાયો 
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જયારે બાળક નકુસાન પહોચાડી રહ્ુાં હોય  
 (જેમકે મારામારી કે કોઈ વસ્ત  ની તોડફોડ કરત   િોય) ત્યારે  

 

 તેન ેપકડીન ેન કસાન કરતા રોકવ ું જરૂરી છે.  

 

 ત ેસમય ેત ેગ સ્સામાું તમારી વાત સમજશે નહિ. પરુંત   
તમારે તેની સામે ગ સ્સો કે માર-મરવો-આક્રમણ કે વ્યુંગ-

કટાક્ષ-ખીજાવવ ું નહિ.  

 

 પછી ધમપછાડા બુંધ થાય અને ગ સ્સો ઓસરે ત્યારે જ 

તેની સાથે વાતાતલાપ કરવો. 14 



બાળકને સાાંભળો 
 બાળકની વ્યથા પરેૂપરૂી કાન દઈન ેસાુંભળો. સુંભાળવ ું એક 

કળા છે જે દરેક વાલીએ ખીલવવી જોઈએ. 

 સુંભાળતી વખત ેબાળક દ્વારા જે કિવેાઈ રહ્ ું છે તે બરાબર 

સમજો છો તવેા ભાવ અને શબ્દો વાપરો.  
 સમસ્યાન ું વણતન કરો.  
 જો તમે બાળક સાથે સારી રીત ે વાત કરશો તો બાળક 

પોતાનો શબ્દભુંડોળ બાુંધવાની/વધારવાની કોતશશ કરશ ે

અને તનેી િતાશા શબ્દોમાું વ્યક્ત કરશે.  
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બાળકને ચચાા કરવાાં પ્રોત્સાહન આપો:  
 બાળકન ેપ રતો સમય આપી તેણે ઘર, તનશાળ, પડોશ, ટીવી, 

હફલ્મ વગેરેમાું જોયેલી, સાુંભળેલી, વાુંચેલી કે અન ભવેલી  
હિિંસકતા અન ે આક્રમકતા તવશ ે ચચાત કરવા અને પોતાની 
ભાવના વ્યક્ત પ્રોત્સાહિત કરો. 
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ઘરમાાં ચબનઆક્રમક બાળ ઉછેરનો પાયો.  
 બબનશરતી પ્રેમ 

 સલામતી 
 ભાવનાત્મક સુંબુંધ 

 સાતત્યપણૂતતા  
 

“ માલદાર માણસ કરતા 
વ્હાલદાર માણસના બાળકો  

વધ ુશક્ક્તશાળી બને છે 

ગસુ્સાથી નરહ, હસવાથી બાળક ખીલે છે ” 
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“ ઘરોમાાં ક્રોધ, રોષ અને મારની ઝરતી ચકમક જ  

બાળકને મળૂમાાંથી બનાવે છે આક્રમક 

ચાલો બાળપે્રમને બનાવીએ સાંક્રામક ” 
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“ન આપો તેને ઉપદેશો અને કારણો  
તે તો વતાશ ેજોઇને તમારા ઉદાહરણો” 

 જો તમ ે ઘરની કોઈ પણ સમસ્યાનો ઉકેલ કે પ્રતતભાવ 

બરાડા પડીન ે કે માર મારીને આપશો તો બાળક તમારી 
પાસેથી એવ ું શીખશે કે તાણના સમય ેઆવ ું આક્રમક વતતન 

કરવ ું. 
 તમાર ું ઉદાિરણરૂપ વતતન જ બાળકને શીખવવાન ું શ્રષે્ઠ 

સાધન  છે. 

 બાળકન ેબન ેતેટલા પ્રત્યક્ષ અન ભવ કરાવો જેમાું તે જ એ 

કે લોકો તમત્રતાપવૂતક કેવી રીત ેવિવેાર કરે છે અને ગ સ્સા, 
વૈમનસ્ય કે આક્રમકતા તવના કેવી રીત ેમતભેદ ઉકેલે છે.  19 



સારા વતાનના વખાણ કરો  
 નાનપણથી જ બાળક સહ ન ું ધ્યાન પોતાનાું તરફ ખેચવા પ્રયત્નો 

કરત   જ િોય છે.  

 મોટાભાગે વાલીઓ ત્યારે જ ધ્યાન આપે છે જયારે બાળક ગેરવતાતવ 

કરત   િોય. એટલે બાળક ગેરવતાતવ કરવાન ું વધ  શીખે છે.  

 જો તેની ઘણી નાની નાની સારી વતતણ ક (જેમ કે શાુંત રિ,ે તેની 
ભાવનાઓ કિ,ે સમસ્યાને દશાતવ,ે સમસ્યાના ઉકેલનો તવચાર કરે, 

સાચા, સારા, અને અહિિંસક વતતન કરે) અને અન્ય બાબતોના વખાણ 

થશે તો બાળક સારી ભાવના અન ભવશે અન ે વારુંવાર િકારાત્મક 

રીતે વતતન કરશ.ે બાળક આપમેળે ગેરવતાતવ ઓછો કરી નાખશ.ે  
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યોગ્ય અને અયોગ્ય વતાનની ચચાા કરો 
 નાનપણથી જ બાળકને સમજણ આપો કે ગ સ્સો આવી શકે તે 

ક દરતી જ છે પણ તેનો તનકાલ યોગ્ય શબ્દોમાું કરવો જરૂરી છે, 

નહિ કે મારામારી કે ન કસાન દ્વારા.  
 શાુંતતની પળોમાું બાળકને સમજાવો કે મારવાના બદલે તેની 

સમસ્યાનો ઉકેલ ચચાત કરીને અને વાત કરીને લાવી શકે છે.  

 ધ્યાન રાખો કે તમાર ું બાળક સમજે કે ભલૂને સ ધારવાની કોશીશ 

કરવી અને ભલૂ પરથી શીખવ ું જોઈએ. 

 તમારા બાળક સાથે તેના વતતનની ચચાત શાુંત રીત ેકરો. તેની 
થયેલ અસર સમજાવો. 

 “શ ું ન કરવ ું” તે કિવેાને બદલે “શ ું કરવ ું” તે કિવે  ું વધારે સાર ું.  21 



ગસુ્સા પર કાબ ુમેળવતા શીખવો 
મન શાાંત હોય ત્યારે સમજણપવૂાક મનમાાં ઉતારવુાં કે : 

 ગ સ્સો આવવો એ ક દરતી છે.  

 આક્રમકતા છેવટે કઈ રીતે ન કસાનકતાત છે.  

 ગ સ્સો વ્યક્ત કરવા અલગ અલગ યોગ્ય અને અયોગ્ય રસ્તા િોય છે.  

 ગ સ્સે િોવ ત્યારે કોઈને દ :ખી કરવ ું, વસ્ત   તોડવી અથવા કોઈને મારવ ુંએ 

યોગ્ય રસ્તો નથી.  
 ગ સ્સો આવ ેત્યારે કોઈને કિી દેવ  ું એ સારો રસ્તો છે.  

 જયારે તમે ગ સ્સે િોવ ત્યારે શાુંત થવાના ઘણા રસ્તા છે.  

 ગ સ્સા વખત ેઊંડા શ્વાસ લેવા, મનમાું ૧ થી ૧૦૦ની  ગણતરી કરવી 
 તે જગ્યા બદલી નાખવી જેવા ન સ્ખાઓ બાળકને શીખવી શકાય.  22 



ક્રોધ, આક્રોશ, હિિંસા  
એ લ્યાનત છે, શરમ છે 

 

બાળકન ેચાિવ ું એ પણ એક ધરમ છે  

એના ઘરમાુંજ છે મુંહદર, મસ્જીદ ગ રૂદ્વારા  
જેન ેછે બાળક પ્યારા  

23 



આભાર 
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