


લખેક નો પત્ર, 

વિદ્યાર્થી આલમના અભ્યાસ લગતા  પ્રશ્નોના ઉકેલ શોધિા પ્રયત્ન કયાા. વિદ્યાર્થી અને મારા કાઉન્સેલલગ ના િકા માાં મને આજના સ્કૂલ અને 

કોલેજમાાં ભણતા બાળકોના અભ્યાસ પ્રત્યે અરુવિન ાં એક અવત મહત્િન ાં કારણ ટીિી, કોમ્પ્ય ટર, મોબાઈલ, વિડીયો ગેમ, ઇન્ટરનેટ નો િધ  પડતો 

ઉપયોગ લાગે છે. આજના ય ગમાાં ટીિી કોમ્પ્ય ટર અને મોબાઈલ ર્થી સ ખ ઘરમાાં બેઠા- બેઠા અન ભિી શકાય છે. આજે આપણા દેશમાાં ટીિી પર 

200 ર્થી િધ  િેનલો  આિતી હોય ત્યારે દરેક િેનલિાળા  ટીિી પ્રોગ્રામ બનાિતા પહેલા છ મવહનાર્થી નાના બાળકર્થી માાંડીને 80 િર્ા સ ધીના 

િડીલોના ગમા અને અણગમાન ાં સાંપૂણા પણે રરસિા કરીને જ દશાકોને લગાતાર પસાંદ પડે તેિા પ્રોગ્રામોન ાં વનમાાણ કરતા હોય છે. દરેક િેનલોન ાં લક્ષ્ય 

િેનલની TRP  જ છે . આજ કારણર્થી પ્રત્યેક પ્રોગ્રામમાાં  દશાકોના અધા જાગ્રત મન, બ વધધ અને લાગણીઓ પર આક્રમણ કરી ઉશ્કેરતા રહેિી, જેર્થી 

કોઈપણ પ્રોગ્રામને મોટી િયના વ્યવતતઓ પણ નર્થી છોડી શકતા, તો પછી નાના બાળકો તરુણો અને ય િાનોને ટીિી ર્થી દૂર રહેિામાાં હજ  કેટલ ાં 

અઘરુાં હોઈ શકે? 

સાયકોલોજીકલ દ્રવિએ ટીિી અને વિડીયો ગેમ નો િધ  પડતો ઉપયોગ કરિાનાને કારણે,  

 બાળકો અને ય િાનો વજદ્દી, કામિોર અને જિાબદારીર્થી દૂર ભાગતા અર્થિા બેજિાદાર બને છે .  શારીરરક રીતે આળસ  અને નબળી 

આાંખો િાળ અને િધ  પડત ાં જમિા િાળા અને જાડા શરીર િાળા દેખાઈ આિે છે. તેઓ અભ્યાસ પ્રત્યે બેજિાબદાર અને ઓછી 

એકાગ્રતા ધરાિતા અને ઓછા પરરણામ િાળા હોય છે. 

 ઇલેતરોવનતસ ના દ રુપયોગર્થી ર્થતાાં ન કસાનની કલ્પના કરિી અશતય છે. જ્યારે પોતાના બાળકના િહેિાર તર્થા િલણન ાં િણાન કરતા 

મજબૂત મનના મા-બાપની આાંખોમાાંર્થી પણ આશ ાં  રોકાતા નર્થી, ઘણી િખત તેઓ ભીખ માગતા હોય તેિો િહેિાર ટીિી અને વિડીયો 

ર્થી તેમના સાંતાનને બિાિિા માટે કરતા હોય છે ત્યારે ત્યારે ઘણી િખત મારા શરીરની રુિાટીઓ પણ ઊભી ર્થઈ જાય છે. 

      િર્ો સ ધી ટીિી અને વિરડયો ર્થી ન કસાનને ઘણા નજીકર્થી જોયા પછી મને લાગય ાં કે આ વિર્ય પર પ સ્તક લખિ ાં બહ  જરૂરી છે. પરાંત  સાતમા 

ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતા પ ત્રને ટીિીના પાંજામાાંર્થી મ તત ર્થયેલો જોઇને રાજી ર્થયેલી માની ઇચ્છાને માન આપીને આ લઘ  લઘ  પ વસ્તકા પ્રગટ કરી 

રહ્યો છ ાં. આ પ વસ્તકામાાં મારી પાસે આિેલા વિદ્યાર્થીઓના અન ભિો તર્થા  સમાજમાાં જોયા પ્રસાંગો ને દ્રિાાંત રૂપે સમાિેશ કયો છે.  

િાિક વમત્રો કોરોના પછીના સમયમાાં એકે માત્ર સત્ય વસિકારિ ાં રહ્ય ાં કે સાંતાનોને ઇલેતરોવનતસ આપિ ાં તો પડશે. તે સાર્થે સાંતાનોને ઇલેતરોવનતસ 

બિાિિાની જિાબદારી તમારી પોતાની છે અને તમારે પોતે વનભાિિી પડશે. 

        વિદ્યાર્થીઓ માટે બહ  ઉપયોગી પ સ્તક "કેિી રીતે ભણિ ાં" ના જેમ િાિકવમત્રો "ટીિી ની મજા, બની ભણતર ની સજા" ને પણ સ્િીકારશે 

અને આ પ વસ્તકાનો ઉપયોગ કરીને તેમના સાંતાનોને ટીિી ર્થી ર્થતા ન કસાનર્થી દૂર રાખિામાાં સફળ ર્થશે તેઓ મને વિશ્િાસ છે. 

          આ પ વસ્તકા લખિા માટે સહયોગ આપિા િાળા દરેક વ્યવતત, મારે ત્યાાં આિેલા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા-વપતા, મારી પત્ની સીમા 

મહેતા કે જે મને મારા કાયોમાાં સહયોગ કયો  છે. મને ખ બ સરસ રીતે ગ જરાતી બોલતા અને લખતા શીખિી તે સિેનો હ ાં આભારી છ ાં. પ્રસ્તાિના 

લખી આપિા માટે શ્રી સ રેશભાઈ મેહતાનો આભારી છ ાં કે જેમના મને િારાંિાર પે્રરણા અને માગાદશાન મળતા રહ્યા છે. 

આ પ સ્તક 2002 માાં લખી હતી પરન ાં 2021 માાં ઓનલાઇન પ સ્તક લખતા ર્થોડા િધારે મહત્િના મ દ્દા લખિા ર્થોડા સ ધારા કરિા પ્રયત્ન કયો છે 

તે પણ સ્િકારશો.   

લેખક –  

ભરતક માર મહેતા 

 

 



પ્રસ્તાિના 

શ્રી ભરતક માર મહેતા ય િાન વિિારક છે, અને રકશોર ય િાિગા ના વિકાસ માટે સતત લિવતત છે, એટલે જ તેઓBrain strength ના નામે  

માગાદશાન ગ્ર પ સલાહ કેન્દ્ર કન્સલલ્ટગ સેન્ટર િલાિે છે. અને તે વિધાર્થીઓ માટે આ પહેલા ‘કેિી રીતે ભણિ ાં’ નામની પ સ્તક પ્રકાવશત કરી િૂતયા 

છે. તેઓ આિા કાયામાાં જે સમસ્યાઓ આિે છે તેમાાં અને મા બાપ ની લિતા તેમના બાળકોને ટીિી વિડીયો ગેમ મોબાઇલના કારણે, કાટ ાન રક્રકેટ 

તેને કારણે અને આજના સમય સોવશયલ મીરડયાને કારણે ઉભી ર્થતી પરરવસ્ર્થવતન ાં 1998ર્થી 2002 સ ધીમાાં ર્થયેલા અન ભિન ાં વિત્રણ વિશેર્ છે. 

અને તેમાાંર્થી કેિી રીતે ઉગતા બાળકો રકશોરોને બિાિિા તેન ાં મનોમાંર્થન તીવ્ર છે. તેમની તેની સલાહ માગાદશાન આપતા તેમના મનમાાં જે વિિારો 

અને માગો જણાયા તેના ફળ સ્િરૂપે આ પ વસ્તકા તૈયાર કરીને મા- બાપ માટે રજ  કરી છે. ભવિષ્યની વ્યાપક બધી માાંર્થી તેમને કઈ રીતે બિાિી 

શકાય ઇલેતરોવનક ના વ્યસનમાાંર્થી તેઓને શ ાં ન કસાન ર્થાય છે, તેને બહ  જ વિગત અને ઝીણિટ ભરી હૃદયસ્પશી છણાિટ કરી છે. 

જોકે ભરતભાઈ સ્પિપણે કહે છે કે ઇલેતરોવનક ની બધી માાંર્થી માત્ર માબાપ જ તેઓ ના સાંતાનો ને બિાિી શકશે, સલાહકાર અને મનોવિરકત્સક 

માગાદશાક બની મદદગાર બ,ને પણ સાિ ાં કતાવ્ય તો મા-બાપર્થી જ પરરશ્રમ ધિારા કરિાન ાં રહ્ય ાં . જો તેઓ આજે બેદરકાર રહેશે તો  સાંતાનન ાં તેમન ાં 

ભાવિ અાંધકાર મય બની જશે. તેિી લાલબત્તી તેઓએ ભારપૂિાક ધરી છે. બાળકોમાાં ટીિીના વિવિધ કાયાક્રમોની લહસાને કારણે ઘેલછા ને કારણે 

કેિી વિપરરત માનવસકતા પ્રગવત રહી છે તે પણ તેમણે સ ાંદર દાખલા આપીને સમજાવ્ય ાં છે. 

ખરેખર તો િતામાન સમયના દરેક ય િાન મા બાપ િડીલો સાંતાનનો ્લાલનગ કરી રહેલા કપલ તે એ આ પ વસ્તકા ની મદદર્થી પોતાના બાળકો 

રકશોરોને આિા દૂર્ણર્થી બિાિિા ભગીરર્થ પ્રયત્નો કરિા પડે જ અને આ પ વસ્તકા એ રીતે સૌને ઉપયોગી નીિડશે તેિી આશા સાર્થે શ્રી 

ભરતક માર મહેતાને સાાંપ્રત મ ાંઝિણ અને સમસ્યામાાં ઉપકારક ર્થિા બદલ અવભનાંદન પાઠિ ાં છ ાં  

સ્િ. પ્રોફેસર સ રેશ મહેતા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લાલ બત્તી રમણલાલ 

આપણ ેિાતમાાં કહીએ છીએ તે સમય બગડી ગયો છે, હળો  હળ ફળો તો કવળય ગ આવ્યો છે, અન ેવસફતા પિૂાક ભૂલી જઈએ છે.  

કવળય ગને તો આપણ ેપ્રમેર્થી આાંગણે નોકરીએ રાખ્યો છે, ઇલેતરોવનતસનો બાળકોન ે રોજે રોજ ભોગ ધરીએ છીએ. સ જ્ઞ અને 

સમાજ સ ધારક માણસો જાણ ેછે ક,ે જે િીજ આપણા મનન ેબહેલાિ ેતે નકાનો ઉત્તમ માગા બન ેછે. મારી દ્રવિએ શ્રી ભરતભાઈ એ 

આ િાત આપણી આાંખો ખોલી દ ેએિી સિોટતાર્થી આ પ સ્તકમાાં રજૂ કરી છે. 

બાળકોને ટીિીન ેજોિામાાં એિા મગન રહે છે ક ેઆસપાસની દ વનયા ત ચ્છ લાગ ેછે, વમથ્યા એટલે ક ેબેકાર ની લાગે છે અને એકમાત્ર 

ટીિીમાાં જે દેખાડે છે તે િાસ્તવિક સાિ ાં લાગે છે આમ આ િાસ્તવિક જીિનર્થી બાળક અન ેમોટાઓ દૂર ર્થઈ જાય છે. 

'ટીિી ની મજા ,બની ભણતર ની સજા' નામની નાનકડી પ વસ્તકા માાં કહિેાની િાત સિોટ રીતે કહ ેછે, આમાાં આપણા સમાજન ેલાલ 

બત્તી રૂપ છે અન ેભવિષ્યમાાં જ્યારે ઇલેતરોવનતસ ટેકનોલોજી ઘર ઘરમાાં િસી જશ ેત્યારે લાગણી, પ્રેમ અન ેબીજા વ્યવતત માટનેી 

જિાબદારી ઉપાડિાની િૃવત્તને નાશ કરી નાખશે. 

 રમણલાલ સોની 

 બાળ િાતાાઓ ના લેખક 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ભવિષ્યનો વિકાસ અન ેવિિાર 

નાનપણમાાં ખબૂ જ િાતો કરતી અન ેઘરના દરેક કાયામાાં મમ્પમી પ્પા દાદા દાદી બધાને મદદ કરનાર રીત  ન ેભણિાનો આનાંદ ગત બે 

િર્ાર્થી જતો રહ્યો હતો. રીત  મમ્પમીના મારના ડરર્થી કલાકો સ ધી પ સ્તકો પકડીન ેભણિા બેસ ેપરાંત  તનેે ભણિાન ાં યાદ રહેત ાં ન હત ાં. 

મારનો ડર સ્કૂલમાાં ટીિર ધિારા પછૂાયેલા પ્રશ્નનો જિાબ ના આિડતા તે ધીરે ધીરે વનસ્તેજ ર્થઇ ગઇ હતી. ઘરમાાં અને બહાર 

કોઈની જોડ ેિાત ન કર ે. તે હાંમેશા ગ મસ મ જોઈન ેલાગ ેપરાંત  જ્યારે ટીિી ઉપર કાટૂાન જોતા ત ેગ લાબના ફૂલ જેિી ખીલેલી લાગે. 

ઇલેતરોવનકસન ેમનોરાંજનન ાં સાધન ગણતા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ કરિા માટ ેવિદ્યાર્થી અન ેિાલી બાંન ેનાનપણર્થી િધારે પડતી 

મહેનત કરિી પડ ેછે. 

ઉંમર સ્કૂલમાાંર્થી કટેલાક વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીન ેઅભ્યાસર્થી દૂર ભાગતા અને ટીિી, મોબાઈલ, કોમ્પ્ય ટરની લત ેિડેલા 

વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાાંર્થી આપેલ ાં હોમિકા ખૂબ જ િધાર ેલાગત ાં હોય છે. ત્યારે બાળકોન ેહોમિકા પૂરુાં ન ર્થિાને કારણે રમિાનો સમય 

નવહિત પ્રમાણમાાં મળે છે. શહેરમાાં મોટા ફ્લેટો ર્થયા રારફક િધ્યો જેને કારણે બાળકોન ેરમિાના સ્ર્થળો બહ  જ ઘટ્યા છે. રસ્તા ઉપર 

ગીિતા ગાંદગી ગરદી અને લોકો ધિારા રોંગ સાઈડ અર્થિા ફાસ્ટ િાહન િલાિિાની ક ટિેને કારણે બાળકોને માટ ેઘણી િખત ટીિી 

મોબાઇલ અન ેકોમ્પ્ય ટર મનોરાંજનના સાધન ના રૂપમાાં સમાજે સ્િીકાયાા છે. 

આજના પેરેન્ટ્સ બાળકોના ભવિષ્ય અન ેબૌધધક વિકાસ માટે ખ બ જાગરુક ર્થયા છે. તઓે જાણ ેછે ક ેબાળકોના આજના અને 

ભવિષ્યના શેક્ષવણક ખિાને પહોંિિા  પસેા કમાિિા દોડિ ાં પડશે. તઓેને મોબાઈલ, લેપટોપ અને કોમ્પ્ય ટર ખ બ જ સસ્ત ાં, સરળ, 

સ વિધાજનક અન ેસ રવક્ષત વશક્ષવણક વિકાસ, બૌવધધક વિકાસ અન ેમનોરાંજનન ાં સાધન લાગે છે.   

એક બાજ  ક ટ ાંબ નાના અન ેવિભતત ર્થયા છે. ગત િર્ોર્થી મોંઘિારી પણ સતત િધતા આજના સમયમાાં ઘર ખિા ન ેપહોિી િળિા 

પવત અન ેપત્નીએ બહાર કમાિિા માટે જિ ાં પડે છે. તેર્થી િતામાન સમયમાાં મોટેભાગે બાળકો ઘરમાાં જ રમ્પયા કર ેઅન ેપિૂા મનોરાંજન 

મળત  રહ ેતે આશયર્થી મા-બાપ તમેના સાંતાનોન ેિધારે પ્રમાણમાાં સમય ટીિી જોિા માટ ેઆપે છે. તેઓ વિડીયો ગમે ઘરમાાં લઈ 

આિે છે અને સમય જતા કમ્પ્ય ટર ગમે પણ ઘરમાાં આિી જાય છે. 

બાળકોના અભ્યાસ ના લગતા પ્રશ્નો પર િિાા કરતા અને પેરેન્ટ્સને મળતા મેં અન ભવ્ય ાં છે ક ેઆજે મોટાભાગના ઘરોમાાં બાળકો 

ટીિી જોિા માટે અન ેવિડીયો ગમે રમિા માટ ેઆખો રદિસ ઇલેતરોવનક સાધનો સામે બેસી રહે છે. ઘણી િખત તો ઘરમાાં કોઈપણ 

સભ્ય ટીિી બાંધ કરિા તૈયાર ર્થત ાં નર્થી. ઘણા ઘરોમાાં િાલીની માનવસકતા પણ ટૂાંકી દ્રવિર્થી વિિારતી હોય છે. તેઓ એમ જ કહે છે 

ઘરમાાં ઘરમાાં સાધન છે તો િાપરિો ન ેમન મૂકીને િાપરો. તમેન ેતો બ વધધર્થી વિિારિાની જરૂર જ નર્થી લાગતી. આ સાંજોગોમાાં 

ઇલેતરોવનક સાધનો નાના બાળકો અન ેમોટાઓ માટે ફાયદો કરિાની જગયાએ ન કસાન ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાાં આપે છે. આજે 

આપણા સમાજમાાં ભાગયે જ કોઈ ઘર હશ ેકે જ્યાાં ટીિી ના નામ ેબાળકો અને મા-બાપ અર્થિા તો િડીલો અન ેસાંતાનો િચ્િે કિ કિ 

અન ેઝઘડો ન ર્થતો હોય. ઘણી િખત તો ઘણા ઘરમાાં ઇલેતરોવનતસ સાધનોને કારણે બે ક ેત્રણ પેઢી િચ્િે મહાભારત રિાય તિેી 

પરરવસ્ર્થવત ઉત્પન્ન ર્થાય છે. 

િાિકવમત્રો આપણા દેશમાાં જ નહીં વિશ્િમાાં આજે જેટલી પણ ટીિી િેનલ િલાિિા િાળી કાંપનીઓ છે. તેમનો ઉદ્દેશ સમાજની 

સેિા ઓછા પ્રમાણમાાં અને ફતત કઈ પૈસા કમાિિાની દ્રવિકોણ િધ  પ્રમાણમાાં હોય છે. તેજ કારણ ેદરેક જગયાએ દરેક ટીિી િેનલો 

પોતાના દરેક પ્રોગ્રામ આાંખોને આાંજી દે કાનમાાં રસી મધ રતા ભરી દ ેતેિા દ્રવિકોણર્થી બનાિે છે.  જેમ રસોઈ બનાિિા માટે 

આજકાલ ગરમ મસાલા મળે છે તિેા જ મસાલેદાર તયારેક તો વધિઅર્થી સાંિાદ ના રૂપમાાં અલગ-અલગ મસાલા હોય છે. ટીિી 

રરવમતસ કરીને નિા અન ેજ ના ગીતો નાટકો અન ેવપતિરો રજૂ કરે છે. મોભાગના ઇલેતરોવનતસ ્લેટફોમા પર મોટા પ્રમાણમાાં 

સ્ત્રીઓન ેનાના બાળકોને અન ેતરૂણોન ેધ્યાનમાાં રાખીન ેદરેક પ્રોગ્રામ તૈયાર કરિામાાં આિે છે. તમ ેજોય ાં હશે ટીિી પરના દરેક 

પ્રોગ્રામમાાં સરસ મજાના ગીતો હોય સરસ મજાનો સાંગીત હોય છે. કાનમાાં પડઘા પડ ેતિેા અન ેિારાંિાર િગાડિાની ઈચ્છા ર્થાય તિેા 



ડાયલોગ, ગીત. સાંગીત, વપતિસાઅને વિડીયો મ કિમાાં આિે છે મનભાિન અને ખૂબ જ રૂવપયા ખિીન ેસ ાંદર રીતે તૈયાર કરીને રજૂ 

કરિામાાં આિે જેમાાં મોટા િભૈિી બાંગલા હોય, મોંઘ ાંદાટ ફર્નનિર િસાિેલ ાં હોય, લેટેસ્ટ મોભા િાળી િસ્ત ઓ હોય, સ ાંદર મજાની 

લેટેસ્ટ મોડલ ની ગાડી હોય, અન ેપોશાકની તો િાત પછૂિા જેિી હોતી નર્થી કપડા ની રડઝાઇન તો ગજબની હોય છે. આાંખને 

આકર્ી દે તિેા સરસ મજાના રાંગો હોય, સ્ત્રીઓ અન ેય િાન િગાને સ ાંદર દેખાતી છોકરીઓન ેખૂબ જ આકર્ાક રૂપ માાં અને સ ાંદર 

મેકઅપ સાર્થે સ ાંદર પોશાકો સાર્થે બતાિિામાાં આિે છે. 

ભારતના અન્ય શહેરો ના પ્રમાણમાાં અમદાિાદ શહેર તો ખબૂ જ એડિાન્સ છે. તે છતાાં અને પ સ્તક લખ્ય ાં નો 20 િર્ા પછી પણ 

ટીિી વસરરયલ મા રજૂ કરિામાાં આિતા એકદમ વસ્કન ટાઈટ પોશાક િાણી કોઈ સ્ત્રી કે છોકરીને રસ્તા ઉપર રખડતા જોઈ નર્થી. હ ાં 

માન ાં છ ાં ત્યાાં સ ધી કદાિ ટીિી વસરરયલમાાં આિતા પાત્રો પણ જે પ્રકારના કપડા પહેરીને આિ ેછે ત ેપ્રકારના કપડા પહેરીને તેઓ 

રસ્તા પર તો ઠીક મોટી અન ેમોંઘી પાટીઓમાાં પણ તે કપડાાં પહેરિાનો વિિાર ન કરી શક ેતિેા અન ેવિવિત્ર કપડા બતાિિામાાં આિે 

છે. 

મોટાભાગની જાહેરાતોમાાં અન ેટીિી વસરરયલોમાાં નાના બાળકોને જે રીતે અલગ પ્રકારન ાં િતાન કરતા બતાિિામાાં આિ ેછે તઓે 

વ્યિહાર િાસ્તવિક જીિનમાાં કોઈપણ બાળક કરિા લાગે તો તનેા મા-બાપ ના હાર્થ ેરોજ માર ખાધા વિના ન રહે, કદાિ આ વિવિત્ર 

િતાન િાળ ાં બાળક ઘરની સાર્થ ેબહાર પણ રોજ માર ર્થાય તો નિાઇ ન લાગ.ે 

આ બધ ાં પીરસિા પાછળ દરેક િનેલ એક જ ઉધધેશ્ય છે ક ેતેમની િનેલ સતત િધતો રહ,ે અર્થાાત તે િનેલ ટીઆરપી િધતી રહ.ે પ્રજા 

િધ માાં િધ  સમય સ ધી તમેણ ેઆપલેો પ્રોગ્રામ િારાંિાર જોયા કરે, જેર્થી તેમની ટીિી િનેલ િાળી કાંપનીને િધ ને િધ  પ્રમાણમાાં 

જાહેરાતો મળિા લાગ ેજેટલી િધારે જાહરેખબરો એટલા િધારે પૈસા ટીિી િેનલ ન ેમળે છે સમાજની રફકર િગર તમેને ફતત પોતાની 

કમાણી માાં રસ છે. 

ટીિી અને કમ્પ્ય ટર ગેમ બનાિિાિાળી દરેક કાંપનીનો હેત  તેમના દશાકોના મનન ેનવહ પણ અાંતર મન ને જીતિાનો છે. કોઈપણ 

વ્યવતત ટીિી પરના એક જ પ્રોગ્રામ િારાંિાર અર્થિા લાાંબા સમય સ ધી જોયા કરે તો તે પ્રોગ્રામન ાં અર્થિા તો પ્રોગ્રામમાાંર્થી આકર્નર્ત 

કરતા વ્યિહારો અને દ્રશ્યો ત ેવ્યવતતના િધ  જાગૃત મનમા પ્રિેશ કરીને વ્યવતતના માનવસકતા ઉપર ખૂબ જ ઊંડો પ્રભાિ પાડે છે. 

આપણ ેબધા અન ભિતા રહીએ છે કે ટીિી પ્રોગ્રામ મોટા ભાગ ેએક જ સાંગીતની લયમાાં હોિાર્થી ટીિી ના પ્રોગ્રામ નો પ્રભાિ 

વ્યવતતના મનમાાં ખબૂ જ ઊંડી છાપ પાડે છે. ટીિીના પ્રોગ્રામમાાં બધ ાં છે, જે દરેક વ્યવતતન ેગમિા લાગીને માણિાની ઇચ્છા ર્થાય. 

ગમ ેતે ઉંમરની વ્યવતત હોય ત ેવ્યવતતન ેકલાકો સ ધી ટીિી પકડી રાખી શકે છે. ટીિીમાાં અન ેવિડીયો ગેમમાાં તર્થા ભવિષ્યમાાં આિનાર 

ઇન્ટરનેટમાાં તમારી સામ ેદરેક પ્રસાંગ વ્યતત કરતા પહેલા મોટો ખિો કરીને ટીમ ધિારા વસ્ક્ર્ટ લખિામાાં આિ ેછે. પહેલા ટોકીજ માાં 

બતાિામાાં આિતી વપતિસા અન ેસ્ટેજ પર ભગિિામાાં આિતા નાટક ની જેમ જ દરેક ઇલેતરોવનતસ ્લેટફોમા માટ ેખાસ 

પરરવસ્ર્થવતન ાં અન ેિાતાિરણ ઊભ ાં કરિામાાં આિે છે. દરેક પ્રસાંગન ેધ્યાનમાાં રાખીન ેસાંગીતમાાં વિવિધતા પીરસિામાાં આિે છે. 

િાતાિરણ તૈયાર કરીને સાંગીતની તાલ પર દરેક િાતને કહેિામાાં આિે છે. જેર્થી દરેક ઇલેતરોવનતસ ્લેટફોમા માટે દરેક વ્યવતતના અાંતર 

મનમા ખ બજ ઊંડી છાપ પાડ ેછે. તમે સીરીયલ રોજ જ ઓ છો તેમાાં આિ ેછે જરા વિિારો પછી આગળ િાાંિજો. તો તમન ેમારા 

કહેિા પાછળનો ઉદ્દેશ િધારે સારી રીતે ખબર પડશે. 

હિે આપણે સામાન્ય રીતે વપતિર અન ેટીિી માાં જે જોઈએ છે. તેના ઉપર નજર કરીએ તો વસરરયલોમાાં આખો અને કાનન ેગમ ેતેિ ાં 

સ ાંદર મજાન ાં સાંગીત હોય છે. સરસ મજાનો તજે લાઈટીંગસ સાર્થને ાં સટેીંગન ાં સાંયોજન હોય છે. ર્થોડીક િાર માટે જોરદાર લડાઈ હોય, 

મારામારી હોય, જેર્થી ય િાિગાન ેખાસ કરીને ય િાન છોકરાઓને ત ેપ્રોગ્રામ જોિાની મજા આિે. સ્ત્રીઓને પકડી રાખે તે માટ ે

શબ્દોર્થી ગ સ્સો કરતા િાતયોના બાણ હોય, કાલ્પવનક મરી મસાલાર્થી ભરેલા કટેલાક ખબૂ જ ઉગ્ર િાતિીતની પ્રસ્ત વત હોય છે. ઘરમાાં 

સ ાંદર મનોહારી ક દરતી દ્રશ્યો દરેક રૂમમાાં જોિા મળે છે. ઘરેલ  િાતાિરણમાાં ઘરના સભ્યો િચ્િ ેખૂબ જ ઉગ્ર સ્િરૂપ ેવિખિાદ માાં મારુાં 

અન ેતારુાં ના ભાિ સતત સાંભળાતા હોય છે. હીરો વહરોઈન અન ેવિલન પોતાની જાતન ેસાિા ઠેરિિા અર્થિા બદલો લેિા માટે 



તત્પર હોય છે, કટેલાક પાત્રોમાાં અલાંકાર િરમ સીમાએ પ્રગટ કરિામાાં આિ ેછે. ઘણી િખત ટીિી પ્રોગ્રામ જોતા આપણન ેપણ 

આક્રોશ આિી જાય તિેી સ્િારદિ િિાાઓ ર્થતી હોય છે. ટીિી વસરરયલમાાં ગ સ્સો દેખાય ઘરના સભ્યોમાાં બદલાિ લેિાની ભાિના 

દેખાય. ઈર્ાા ભાિ દેખાય. સતત ઉત્તેવજત કરનાર િતાન દેખાય તયારેક ઘરમાાં મારામારીના દ્રશ્યો પણ દખેાય. ઘરના સભ્યોમાાં 

ઓરફસમાાંના િાતાિરણ માાં દરેક સભ્યના મનમાાં આક્રોશ અન ેઈર્ાાભાિ પ ષ્કળ પ્રમાણમાાં હોય. આ પ્રોગ્રામમાાં રોજ નકામી નિી 

માવહતીઓ પ્રસ્ત ત કરિામાાં આિતી હોય. મારો કહિેાનો અર્થા એટલો જ છે ક ેતમને અન ેમન ેબ વધધ માળીયે મૂકીને જે જોિાન ાં ગમે 

તે બધ ાં ટીિી અન ેઇલેતરોવનતસ મનોરાંજનના બોતસમાાં હાજર છે. તમારા માટ ેબધ ાં જ, તમન ેગમ ેતેિા રાંગમાાં રૂપમાાં, તમારી આાંખ 

સામે મહનેત કયાા િગર તૈયાર છે. બસ તમે જોતા રહો કલાકો સ ધી જોતા રહો અન ેતે પ્રોગ્રામ જોતી િખતે જો કોઈ કામ યાદ આિે 

અન ેતમ ેઉભા ર્થિા જાઓ ત્યાાં જ તમન ેલાગ ેકે હિ ેતો સસ્પેન્સ ખલૂશે. સસ્પેન્સ જોિા માટ ેપાછ ાં  બસેિાન ાં મન ર્થાય. બાળકોન ે

નહીં મોટાઓન ેપણ મનમાાં વિિાર આિ ેપહેલા આટલ ાં જોઈ લો કામ તો પછી ર્થયા કરશે. એટલે ક ેઅને ઇલેતરોવનતસ મનોરાંજનના   

સાધનો તમન ેજોર જોરર્થી લલિામણી ભાર્ામાાં કહ ેછે ‘કામ તો ર્થયા કરશે તમે બધા મારી સામ ેકલાકો સ ધી બેસી રહો અમારી 

પાસે તો બસ આનાંદ જ આનાંદ છે. બસ તમાર ેતલ્લીન ર્થિાની જ િાર છે. સાંભિ છે ક ેઇલેતરોવનતસ મનોરાંજનના સાધનોન ેકારણ ે

તમારા ઘરમાાં િોરી ર્થાય તો પણ તમન ેકદાિ ખબર ન પડે. આિા દાખલા આપણે પેપરમાાં િાાંિતા પણ હોઈએ છીએ. 

તમન ેમારી િાત પર ભરોસો ના આિતો હોય તો જ્યારે તમારા સાંતાન ટીિી સામે જમતા હોય ત્યાર ેતમે તમારા સાંતાનની જમિાની 

ર્થાળી લઈ લો પછી જ ઓ શ ાં ર્થાય છે? 

મારા અન ભિ શ ાં કહે છે ર્થોડીિાર પછી તમારા સાંતાનન ેજમિાની ર્થાળી શોધતા તમ ેજોશો. પછી તઓે વિિારશે ક ેશ ાં ર્થાળી હતી 

અન ેપછી તમને પૂછશ ેક ેમારી ર્થાળી તયાાંક સાંતાડી છે? તમારી પાસે કોઈ વ્યવતત આિે કે જાય ટીિી સામે બેઠા હો ત્યાર ેતમને ખબર 

જ ન પડી. રમિાનો ટાઈમ ર્થાય ક ેપછી ભણિાનો સમય આિે મનમાાં વિિાર આિે આજે રમિા નહીં જિ ાં તો િાલશ ેઆજે નહીં 

ભણિા બસે  તો પણ િાલશ.ે વિરામના સમયમાાં જ્યારે જાહેરાતો જોિાન ાં મન પણ ર્થાય અને તમેાાં ખબર પણ ન પડે તે સમયે તયાાં 

ગયો અને માર ેશ ાં કાયા કરિાન ાં હત ાં . 

છે ન ેતમારી પાસ ેસ ખનો સાગર એટલ ેક ેટીિી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લાડલા ટીિી ની કટેલીક ભટે 

િર્ા ૨૦૨૦ની િાત છે, જયારે ટીિી પર આટલા રોિક પ્રોગ્રામ આિતા ન હતા. અમદાિાદ શહેરની પ્રવતવિત ઇંગલીશ મીડીયમ સ્કૂલના આઠમાાં 

ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતા સાંજયના પ્પા નરેશભાઈ 20 રદિસની વ્યિસાવયક ટૂરર્થી બપોરના સમય ઘરે પાછા આવ્યા. આિીને ટીિીની મજા લઈ 

રહેલા પ ત્ર સાંજય ને કહ્ય ાં કેમ છે "બેટા તારા માટે હ ાં રદલ્હીર્થી શ ાં લાવ્યો છ ાં?" સાંજય એ ટીિી સામે સામેર્થી મોઢ ાં બગાડીને જોતા એકદમ ગ સ્સામાાં 

કહ્ય ાં "તમે મને હેરાન ન કરો, અત્યારે મને ટીિી જોિા દો" 

દીકરાની િાત સાાંભળતા ત રાંત જ સાંજયની મમ્પમીએ શાાંવતર્થી કહ્ય ાં "બેટા પ્પા કેટલા બધા રદિસો પછી ઘરે આવ્યા છે, ર્થોડીિાર તેમની સાર્થે િાત 

કર તો ખરો"  

 મમ્પમી ની િાત સાાંભળતા સાંજય એકદમ ઉશ્કેરાઈને બોલ્યો 'મારા િાત ન કરિાર્થી પ્પા મરી તો નર્થી જિાના ને' અને પછી ઘરના દરેક સભ્યને 

િૂપ  કરાિિાના આશયર્થી િધ  ધમકીભયાા આિાજમાાં સાર્થે રાડો પાડીને બોલ્યો "ખબરદાર હ ાં ટીિી જોતો ત્યારે તમારે કોઈએ પણ મને રડસ્ટબા 

કરિાના નર્થી સમજ્યા, અને તમે બધા અત્યારે આ રૂમમાાંર્થી બહાર જતા રહો." 

આજે ઘણા પરરિારોમાાં ટીિીમાાં જોિામાાં ખલેલ પડતાઅર્થિા મોબાઈલ પર ગેમ્પસ બન્ધ કરાિતા મા-બાપને બાળકો જોડેર્થી આિા અનેક 

અણગમતા સાંિાદો સાાંભળિા પડે છે . ટીિી જોતા બાળકોને ભણિા બેસાડિામાાં આિે  ત્યારે મા-બાપને અપમાવનત કરતા કડિા શબ્દો સાાંભળિા 

પડતાાં હોય છે. કેટલાક શબ્દો અર્થિા જિાબો મોટા ભાગે મા-બાપની કલ્પના અને અપેક્ષા બહારના હોય છે. તે સમય માતા-વપતા સમસમીને 

મનમાાં અને મનમાાં વિિારતા હોય છે કે  

 અમારુાં સાંતાન અમારી સાર્થે જ રોજ ને રોજ વિવિત્ર અને ક્રોધ  ભરેલ ાં િતાન શા માટે કરે છે?  

 આિતાન તેઓ તયાાંર્થી શીખી રહ્યા હશે? 

કોરોના પહેલા કેટલાક િર્ોર્થી અનેક બહાના સાર્થે અનેક પરરિારમાાં મા બાપ પોતાના નાના કે મોટા સાંતાન પાસેર્થી દરેક ટીિી િેનલ પરના 

પ્રોગ્રામોની માવહતી મેળિિા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. હિે તો  કેટલાક ઘરોમાાં સાંતાનો નાના હોય ત્યારેર્થી જ લેપટોપ અર્થિા મોબાઈલ મળી જાય છે.  

કોરોના કાળ માાં અને આિનાર સમયમાાં સ્કૂલ અને શેક્ષવણકકાયા ઓનલાઇન ર્થતા બાળકોને લેપટોપ અને મોબાઈલ ર્થિા આઇપેડ અપાિિા જરૂરી 

બન્યા છે, તે સાર્થે બાળકોન ાં ધ્યાન રાખિા પ્રોફેશનલ દ્રવિકોણ પણ જરૂરી બન્યો છે. બાળકોને વ્યસન લાગતા િાર નર્થી લાગતી જેના અનેક દાખલ 

છે, તેર્થી જાગૃવત તમારે કેળિિાની છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



એક હતો અત લ 

સન 2000 પહેલાજયારે ટીિી અને મોબાઈલ મોભાની િસ્ત  ગણાતી હતી તે સમય માાં અત લના વપતા નરેન્દ્ર ભાઈ ને ત્યાાં એક જ િર્ામાાં બે કલર 

ટીિી અને બે કોમ્પ્ય ટર ઈનામમાાં લાગયા હતા. ઘરમાાં બધા જ સભ્યો ટીિી અને કોમ્પ્ય ટર આિિાના કારણે ખૂબ જ ખ શ રહેિા લાગયા. જે પણ 

વમત્રો ને સમાિાર મળ્યા તે સગા અને વમત્રો નરેન્દ્રભાઈ ને ત્યાાં િધામણી આપિા ઘરે આિીતા કહે. 

કોમ્પ્ય ટરની પાટી માણતા અત લના કાકાએ ઉત્સાહમાાં આિીને કહ્ય ાં: 'િાહ ભાઈ િાહ તમારે તો દીકરા અને દીકરી માટે કોમ્પ્ય ટર ખરીદિા નહીં પડે 

અને તમે બાંને પવત-પત્ની શાાંવતર્થી ટીિી જોઈ શકશો.' 

નરેન્દ્રભાઈએ બેન્કમાાંર્થી િીઆરએસ સ્કીમમાાં રરટાયરમેન્ટ લઈ લીધ ાં હત ાં. સમય જતા હિે તો નરેન્દ્રભાઈ ટીિી પર પોતાના મનગમતા પ્રોગ્રામ 

જોિા લાગયા, પ્પાને આખો રદિસ ટીિી સામે બેઠેલા જોઇને અત લનો પણ ટીિી જોિાનો સમય િધિા લાગયો. ઉનાળ  િેકેશનમાાં વપતા-પ ત્ર 

સાર્થે બેસીને કોમ્પ્ય ટર ઉપર કલાકો સ ધી વિડીયો ગેમ્પસ રમતા અને સાર્થે બેસીને ટીિી પ્રોગ્રામ િિાા પણ કરિા લાગયા. િેકેશન પૂરુાં ર્થય ાં અને  સ્કૂલ 

િાલ  ર્થઈ ત્યાાં સ ધી બાપ બેટાને ટીિી, િીરડયોગેમ્પસ અને કોમ્પ્ય ટર સામેર્થી ઉભા ર્થિાન ાં વબલક લ ગમત ાં ન હત ાં . તેમને ઇલેતરોવનતસન ાં વ્યસન 

(એરડતશન) લાગય ાં હત ાં. 

ટીિી અને કોમ્પ્ય ટર આવ્યા પછી નરેન્દ્ર ભાઈને સામાવજક વ્યિહારો સાિિિાન ાં અને બજારમાાંર્થી ઘરેલ  સામાન લેિા જિાન ાં પણ ગમત ાં ન 

હોિાર્થી તેઓ ઘરની જિાબદારી ને ટાળિા લાગયા હતા. વપતા પ ત્રને ઘરમાાં બેસીને ટીિી જોિાન ાં વિડીયો ગેમ રમિા વસિાય બીજ ાં  કશ ાં જ ન ગમે, 

તેર્થી ઘરની બધી જ જિાબદારીઓ અત લ ના મમ્પમી ને માર્થે આિી પડી હતી. 

અત લ નાનપણર્થી ખૂબ જ તેજસ્િી હતો. તે દરેક પરીક્ષામાાં ટ્યૂશન િગર અભ્યાસ કરીને 85 ટકા કરતાાં િધ  માતસા લાિતો હતો, સ્કૂલની િેસ રમત 

અને અન્ય પ્રિ વતઓમાાં પણ આગળ હતો. ટીિી અને કોમ્પ્ય ટરની પધરામણી પછી સ્કૂલ ખ લ્યા પછી તે પહેલી ટેસ્ટમાાં 20 ટકા માકાસ લાિી 

નપાસ ર્થયો હતો. મમ્પમીની ગેરહાજરીમાાં અત લએ ઘરમાાં ભણિાન ાં તો એકદમ બાંધ કરી નાખ્ય ાં હત ાં. અત લના ફસ્ટા તલાસની જગયાએ 20 ટકા 

માગા જોઈને નરેન્દ્ર ભાઈ ને લાગય ાં કે અત લના આ પરરણામો માટે માત્ર અને માત્ર ટીિી અને કોમ્પ્ય ટરનો િધ  પડતો ઉપયોગ જ જિાબદાર લાગે 

છે. બાળકન ાં અાંધકારમય ભવિષ્ય ની કલ્પના ર્થતાાં નરેન્દ્ર ભાઈ એકદમ ગભરાઈ ગયા. ડોકટરના કહેિા પ્રમાણે તેમન ાં ડરને કારણે ડાયવબટીજ િધી 

ગય ાં. 

સન 2000ની આસપાસ માાં જ્યારે ટીિી ઉપર આટલા રસમય પ્રોગ્રામ આિતા ન હોિા છતાાં નરેન્દ્ર ભાઈન  સ્િાંયમન ાં ટીિી જોિાન ાં અને 

કોમ્પ્ય ટર પર ગેમ્પસ રમિાન ાં િળગણ પણ  બે મવહનામાાં છૂટ્ય ાં . ઇલેતરોવનતસની માયાજાળમાાંર્થી મ તત ર્થિા તેમને ખૂબ પ્રયત્ન કરિો પડ્યો, જેને 

કારણે તેમન ાં બ્લડપે્રશર િધી ગય ાં.  ઘરમાાં ટીિી અર્થિા કોમ્પ્ય ટર ર્થી દૂર રહેિાના પ્રયત્નો માાં નરેન્દ્ર ભાઈનો ગ સ્સો પાર િગરનો ર્થઈ ગયો અને 

તેઓ તેમની પત્ની સાર્થે િારાંિાર ઝગડતા હતા. 

પહેલા નરેન્દ્રભાઈએ ટીિી અને કમ્પ્ય ટરને છોડ્ય ાં, તે પછી તેમણે અત લને ટીિી અને કોમ્પ્ય ટર બાંધ કરિાની િાત કરી ત્યારે અત લે આખા ઘરમાાં 

ધમાિકડી કરી મૂકી. તેણે આખ ાં ઘર તોફાન કરીને ગજિી મૂતય ાં, બધાને હેરાન કરી નાખે,  તે સાઈકોલોવજસ્ટ ની કોઈ પણ િાત માનિા તૈયાર ન 

હતો. માતા-વપતા કાંટાળીને અત લ ને અનેક માંરદરોમાાં લઈ જઈને પ્રવતજ્ઞા લેિડાિી બાધા રાખી. ધમા ગ રુ પાસે લઈ જતા અને તેમના ગ રુ કેટલીક 

િખત પાણી લેિડાિી, પરાંત , બહારની દ વનયાની સમજાિટનો અત લના િતાનમાાં કોઈ ફરક પડ્યો ન હતો.  

૮૫ ટકાર્થી િધ  માતસામાાંર્થી 20 ટકા માકા આવ્યા પછી અત લ પણ ટીિી અને વિડીયો ગેમ ને િારાંિાર છોડિાના અસફળ પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. 

પરાંત , ટીિી અને વિડીયો ગેમ છ ટ્ટા નહતા તેને વમત્રો સાર્થે રમિાન ાં ગમત ાં ન હત ાં. આ પરરવસ્ર્થવતમાાંર્થી પસાર ર્થતો  અત લ િધારે દ ુઃખી ર્થઈ જતો 

હતો તેનામાાં રડપે્રશનના લક્ષણો પણ દેખાતા હતા. 

અત લની માનવસક વસ્ર્થવત  

અત લ ઇલેતરોવનતસની ગ લામીને કારણે રડી પડાય. તેની મમ્પમી ને વ્હાલ કરિા લાગે. પરાંત  જ્યારે ઇલેરોવનતસ સાધનોની  યાદ આિે ત્યારે તે પાછો 

જેિો હતો તેઓ વજદ્દી અને આક્રમક િલણ ધરાિતો ર્થઈ જાય. સમય જતાાં તે ભણિાની સદાંતર ના પાડી.તે કહે જ્યારે મારાર્થી કામ નર્થી ર્થત ાં તો 

પછી તમે શા માટે મારી જોડે આિ ાં કામ કરાિો છો. ઘણી િખત અત લ વપતા સાર્થે ખૂબ ઝગડી પડે અપશબ્દો બોલે અને કહે તમે જ મને ટીિીનો 



વ્યસની બનાવ્યા છે, તમે મારા સૌર્થી મોટા દ શ્મન છો. આિા સમયે નરેન્દ્ર ભાઈ કશ ાં પણ બોલિા  વસ્ર્થવતમાાં રહેતા નર્થી જેર્થી તેઓ સ્િયાંને 

ગ નેગાર માનિા લાગયા હતા. 

સમય જતા અત લ સ્કૂલમાાં અવનયવમત ર્થઈ ગયો , તે  ભણિા ટાળિા લાગયો હતો.  તે સમજતો હતો કે હ ાં જે કરી રહ્યો છ ાં તે ખોટ ાં છે તેર્થી ઘરે 

જતા રોજ નતકી કરે કે હિે આજર્થી કોઈ સાંજોગોમાાં ટીિી જોિ ાં નર્થી અને હ ાં ટીિી વિડીયો ગેમ અને કોમ્પ્ય ટરની ગ લામીમાાંર્થી મ તત ર્થઈને જ 

રહીશ. પરાંત , ઘરે આિતા જ પહેલા ટીિી િાલ  કરે અર્થિા વિડીયો ગેમ રમિા લાગી.  

અત લ સમજદાર હતો, જેને કારણે તેના કહેિાર્થી ટીિી અને કોમ્પ્ય ટર કાકાને ત્યાાં મૂકી આિતા પરાંત  પાાંિ કે છ રદિસમાાં અત લની દશા જોઇને 

તેના પ્પા નરેન્દ્રભાઈ પાછ ાં ઘરમાાં ટીિી ને લઈ આિતા.  

અત લની માતાનો એક રદિસ મારા ઉપર ફોન આવ્યો અને કય ાં કે, ‘ભરતભાઈ હિે તમે મારા અત લને ટીિીમાાંર્થી દૂર કરિા માગા બતાિો, અમે બધા 

મજબૂર છીએ, ઘરના િાતાિરણને કારણે અત લની સાર્થે મારી દીકરીન ાં ભણતર પણ બગડી રહ્ય ાં છે, તયાાંય કોઈ ઉકેલ દેખાતો નર્થી અત લ ઓછ ાં 

ભણશે તે િાલશે પરાંત  તેને ઇલેતરોવનતસના વ્યસનમાાંર્થી તો બિાિિ ાં જ પડશે. તમારી પાસે ઘણી આશા સાર્થે આવ્યા છીએ.’ 

અત લનો પૂરો કેસ જોયા તેને ટીિી અને મોબાઈલર્થી બિાિિા ્લવેર્થરપેી અને માતા વપતા સાર્થનેી કાઉંસવેલગ અને અત લ સાર્થ ેપણ કાઉંસવેલગ 

કરી, સહ ર્થી પહલેા આત્મવિશ્િાસ િધારિા અન ેપછી માનવસક રીત ેમજબૂત કરિા પ્રયત્નો કયાા. રમત - રમતમાાં જીિનની િાસ્તવિકતા સમજાિી 

અન ેખ બ ર્થોડા સમયમાાં અત લન ેઅન્ય પ્રિવૃત્ત જેમાાં િસે અન ે િાાંિનના શોખનો ઉપયોગ કરી, રોજ બ ે કલાક માટ ેબહાર રમિા જિાન ાં જેિી 

અનકે પ્રિ વતઓ નો ઉપયોગ કરીન ેટીિી અન ેકોમ્પ્ય ટરર્થી બિાવ્યો. તે પછી ખ બ ભણ્યો બોડાની પરીક્ષામાાં મેરીટમાાં પણ આવ્યો અને આજે અત લ 

IIM ર્થી અભ્યાસ કરીને એક સારી કમ્પપનીમાાં જોબ કરી રહ્યો છે.  

આજના સમયમાાં અમદાિાદ એકલામાાં જ નહીં આપણા દેશના બધા જ શહેરોમાાં અને કદાિ ગામડાઓમાાં અનેક અત લ ટીિી , મોબાઈલ અને 

કોમ્પ્ય ટરના વશકાર બની ગયા છે, કે જેમના માતા-વપતા તેમનાાં સાંતાનોને ટીિી મોબાઇલ લેપટોપ વિડીયો ગેમ અને અન્ય સાધનોના વ્યસનર્થી 

બિાિિા પ્રયત્નશીલ છે અને ઉકેલ શોધે છે.  

વમત્રો આ સમસ્યાના ઉકેલમાાં કાઉંસેવલગ અને ્લેર્થેરેપી છે, જેમાાં પેરેન્ટ્સ એ પોતાની અપેક્ષાઓ ર્થોડા સમય માટે છોડીને િતાનમાાં પરરિતાન 

લાિિ ાં પડે છે.બાળકો સાર્થે મા-બાપર્થી અલગ દૃવિકોણર્થી વિિારતા શીખિ ાં પડે અને મનને મનાિીને અલગ રીતે િતાન કરિ ાં પડે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



આ બલે મ ઝે માર 

નિમા ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતા સાંદીપને સિારર્થી સાાંજ સ ધી ટીિી સામે બેસી રહેિાની ટેિ હતી. તે ગમે તે ટીિી 

વસરરયલની િિાા કરિા તૈયાર હોય. તેને મનગમતી સીરીયલ જેમ કે આજની તારીખમાાં આિતો પ્રોગ્રામ  ' તારક મહેતા કા 

ઉલ્ટા િશ્મા'  અર્થિા 'સી આઈ ડી'  કેટલા િાગયે આિે અને રીપીટ કેટલા િાગે ર્થાય તે બધી જ માવહતી હોય. એટલ ાં જ 

નહીં સાંદીપ બજારમાાં આિેલી નિી વિડીયો ગેમ વિશે ખ બ માવહતી ધરાિતો હતો.  કોમ્પ્ય ટર ટીિી અને વિવિધ પ્રકારની 

વિડીયો ગેમમાાંર્થી મમ્પમી પ્પાને કેિી ગેમ અર્થિા વસરરયલ પસાંદ પડશે  તે પણ તે ખૂબ જ સરળતાર્થી સમજી જતો હતો. 

ટીિી પ્રોગ્રામનો માસ્ટર એટલો કે સાંદીપને તેની પસઁદની ટીિી  વસરરયલમાાં કેટલા સમય માટે જાહેરાત આિે છે , કઇ 

કાંપનીની જાહેરાત આિે છે બધી જ વિગતિાર ખબર હોય. 

સાંદીપના ઘરે િર્ોર્થી  ટ્ય શન સર  ભણાિિા આિે, અને જો તેની મનગમતી ટીિી વસરરયલનો સમય હોય તો તે ટ્ય શનમાાં 

સરની જોડે ભણિા તૈયાર ન ર્થાય. જો સર ભણાિતા હોય અને તેની મનગમતી સીરીયલ આિે એટલે તે ભણિાન ાં 

બાજ માાં મૂકી દે અને ખૂબ જ ડાહ્યો ડમરો અને શાાંત ર્થઈને ટીિી સામે ગોઠિાઈ જાય .  

સાંદીપ નાનો હતો ત્યારર્થી મનગમતી સીરરયલના સમયમાાં જો ભણિાન ાં નામ આિે એટલે તેના રાંગ બદલાઈ જાય ગ સ્સો 

કરિાન ાં િાલ  કરે.  પડોશીઓ હેરાન ર્થાય તેમ મોટા અિાજમાાં રાડો પાડે. એટલે માતા વપતા ભણિાની િાત બાજ મા મૂકી 

દે. સાંદીપના પહેલા ધોરણર્થી ટ્ય શન અને તેમાાં પણ ત્રીજા ધોરણર્થી બે ટ્ય શન ટીિસા અને તે પણ સનળીઓના કહ્યાગરા 

આઠમા ધોરણ પછી પેરેન્ટ્સને દસમા ધોરણની લિતા ર્થઇ. તેઓ કડક ર્થયા પરાંત , સાંદીપને ભણાિિા માટે માતા વપતા ની 

સજા મારે, ગ સ્સો, અપમાન  બધ ાં જ સહન કરીને ભણિા તૈયાર તો ન જ ર્થાય. 

સાંદીપની રદનિયાા ટીિીના કારણે જોિા જેિી હતી. આખો રદિસ ઘરમાાં ટીિી સામે બેસી રહેિાને કારણે આાંખમાાં 16 

નાંબર આિી ગયા હતા, સ્કૂલમાાં ટીિીની િાત કરિા િાળા અને મ શ્કેલીર્થી પાસ ર્થતા બે ર્થી ત્રણ વમત્રો હતા. ફ્લેટમાાં તેની 

ઉંમરના અનેક છોકરાઓ હતા પરાંત   િર્ોર્થી સાંરદપનો ફ્લેટમાાં કોઈ પણ વમત્ર નહીં. તેન ાં ખ બ િજન િાળ ાં શરીર, વનસ્તેજ 

િહેરો, કોઈ પણ જાતની આિડતનો અભાિ જણાય. 

પેરેન્ટ્સ સાર્થે પહેલા કાઉંસેવલગ કય ું ત્યારે ખબર પડી કે મમ્પમી પ્પાએ નાનપણર્થી જ સાંદીપને ટીિીના સહારે મોટો કયો, 

વમત્રો ઓછા અને ટીિી અને વિડીયો ગેમ વમત્રો હતા. જેની અસર સાંદીપના િતાન પર ર્થિા લાગી જે સમજિામાાં 

પેરેન્ટ્સને ખ બ મોડ ાં ર્થય ાં. 

લાાંબા સમય સ ધી કાઉંસેવલગ, ્લે ર્થેરાપી,મેરડટેશન ને સહારે પરરણામ આવ્ય ાં.જેર્થી પેરેન્ટ્સના સહયોગર્થી સાંદીપને 

મોબાઈલ લેપટોપ અને કોમ્પ્ય ટરનો પે્રમ ઓછો કયો. નાના બાળકના જેમ તેને બીજા ત્રીજા ધોરણમાાં ભણાિતા વશક્ષકોના 

ટ્ય શન રખાિીને સાંદીપના શેક્ષવણક પાયા મજબૂત કરાવ્યા. તે પછી પાાંિ ર્થી છ મવહને ગાડી પાટે આિી, ભણિાન ાં એક 

િર્ા પણ બગાડિ ાં પડ્ય ાં હત ાં. તે સાર્થે મારે અને સાયકોલોવજસ્ટ એ કહેિ ાં પડ્ય ાં હત ાં કે નોમાલ િતાન ર્થતા િર્ો લાગશે. ર્થોડા 

િર્ો પછી  તેના માતા વપતાએ મને કહ્ય ાં કે િાર િર્ે સાંદીપ ન ાં િતાન યોગય ર્થય ાં અને તે પછી ગ્રેજ્ય એશન પૂર કરાવ્ય ાં . 

આ સાંદીપની ટીિી પ્રત્યેની લગાિ માટે જિાબદાર કોણ? 



ટીિીના કરોડપવત  

મધ્યમ આિક ધરાિતા પરરિારમાાં મોટો ર્થી રહેલો રાહ લ હમેશા ખ બ મોટા સ્િ્ન જ િે. રાહ લ મોટી મોટી ગાડીઓમાાં  

ફરિાના, તેના સ્િ્નોમાાં ઘરમાાં બહ  બધા નોકર-િાકર હોય. રોજ સિારે નાસ્તામાાં બપોરે જમિામાાં અને રાત્રે પણ 

જમિામાાં અલગ-અલગ પ્રકારના પકિાન મળે. દરરોજ લાખ્ખો રૂવપયા કમાિિાની િાત કરે . એ સમયમાાં જ્યારે 

મોબાઈલ ખૂબ જ મોંઘા હતા, તેમ છતાાં પણ રાહ લને મોબાઈલ ઉપર િાત કરિાની ખૂબ જ ઇચ્છા ર્થાય, માતા પાસે રોજ 

મોબાઈલની જીદ કરે. તેર્થી પેરેન્ટ્સે તેને મોબાઈલ લઇ પણ આ્યો. રાહ લના િતાનમાાં નાનપણર્થી જ ર્થોડી વિવિત્રતા 

હતી. બાર િર્ાની ઉંમરે  કોઈપણ વ્યવતત સામે જે મનમાાં આિે તે વિિાયાા િગર બોલી નાખે. ઘરન ાં કામ બતાિો એટલે કહે 

કે આ મારા જેિાને આિ ાં કામ કરિાન ાં ન ફાિે, ઘરના બીજા સભ્યર્થી કરાિી લો. 

રાહ લ ની માતા સ શીલાબેન હાંમેશા વિિારે કે રાહ લ ને વિવિત્ર અને ખ બજ મોટા િૈભિી વિિારો તયાાંર્થી આિે છે ? 

તે શા માટે વિવિત્ર િહેિાર કરે છે િતાન કરે છે? સ શીલાબેન માનિા લાગયા કે મારા પ ત્ર રાહ લના વમત્રો મોટા ઘરના હશે 

પછી તેઓ માનિા લાગયા કે રાહ લ પર  કોઇ વ્યવતતની ખરાબ નજર લાગી છે, 

રાહ લની માનવસકતા બગડિાના કારણો જોઈએ:- 

 જ્યારે રાહ લ નાનો હતો ત્યારર્થી તે બહાર રમિા જિાની િાત કરે ત્યારે સ શીલાબેન એક જ રટણ િલાિે કે આપણી 

સોસાયટીના છોકરાઓ ગાંદા છે. આ સોસાયટીના છોકરાઓ તોફાની અને ઝઘડાખોર છે તેર્થી ત ાં પણ બગડી જઈશ એટલે 

આપણે બહાર રમિા જિાની જરૂર નર્થી. ઘરમાાં રહીને શાાંવતર્થી ટીિી જોયા કર. આમ કહીને સ શીલાબેન રાહ લને 

સોસાયટીના અન્ય છોકરાઓર્થી દૂર રાખિા માટે ટીિી સામે બેસાડી દેતા હતા. તેર્થી તે રોજ સિારર્થી સાાંજ સ ધી 

નાનપણર્થી ટીિી જોયા કરે. 

ઉપરોતત બન્ને કેસમાાં પેરેન્ટ્સને સાંતાનના બૌવધધક અને ભાિનાત્મક વિકાસ ન ર્થિાન ાં કારણ  િર્ો સ ધી ટીિીમય જીિન 

લાગત ાં  હત ાં . તેઓ પોતાના સાંતાનને બહારની િાસ્તવિક દ વનયાર્થી દૂર રાખીને ઇલેતરોવનતસ ના સહારે સ્માટા અને 

સમજદાર બનાિિા માાંગતા હતા. તેઓએ સ્િયમા બાળકોના સાંપૂણા વિકાસનો પણ પ્રયત્ન કયો નહતો , બાળકો િાર્નર્ક 

પરીક્ષામાાં પાસ ર્થઇ જાય અને ટીિી પર આિતી માવહતી તેમને બતાિે એટલે બાળકોને હોવશયાર માનતા હતા. 

ઉપરોતત બાળકોને અભ્યાસ પ્રત્યે જાગૃવત લાિિા કરતા બાળકોના વિકાસ માટે  તેમના મનમાાં જન્મેલી ખોટી માન્યતાઓ 

અને દૂર કરિી ખ બ આિશ્યક હતી. ટીિીને કારણે તેમના જીિનના અને શૈક્ષવણક વિકાસના પાયા પણ કાિા રહી ગયા 

હતા. તેઓના બાળકોમાાં આત્મ વિશ્િાસનો અભાિ અને કાલ્પવનક ડર પણ ખ બ હતો. જેર્થી મારા ગાઈડન્સ સારે્થ અન્ય 

લોકોનો સહકાર જરૂરી હતો. પેરેન્ટ્સને ખ બ સાંયમ સાર્થે કામ કરિ ાં પડત ાં હત ાં. સાર્થે ્લે રે્થરેપી અને શાાંત સ્િભાિના 

વશક્ષકો ની મદદર્થી તેમને અભ્યાસ કાયા તરફ િાળિા પડ્યા હતા. 

 

 

 

 



િળગલેી માયાજાળ 

દ વનયામાાં આવ્યા પછી માણસ તેના માટે અશતય લાગે તેિા લક્ષ્યોને સર કરિાના સ્િ્ન જોતો આવ્યો છે. સપનાની દ વનયામાાં માણસ હાંમેશા 

સ ખી સમૃધધ અને આનાંદની કલ્પના કરતો હોય, જ્યારે િાસ્તવિક જીિનમાાં માણસને ગમે છે જે શીખ્યો છે, જે પ્રકારની રમતો રમે છે, તે બધામાાં 

તેને મહેનત, આિડત અને બ વધધનો પ્રયોગ પહેલાાં કરિાનો જ્યારે પરરણામો પછી દેખાય છે. સફળતા મેળિિા માટે ઘણી વ્યવતતઓએ ઘણા લાાંબા 

સમય સ ધી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાાં મહેનત કરિી પડતી હોય છે. ઘણી બધી ખ શીઓ, ઈચ્છાઓનો ભોગ આપિો પડે છે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ 

કામ પહેલી િખતમાાં સાંપૂણા રૂપમાાં સારી રીતે કરિ ાં સામાન્ય બૌવધધક ક્ષમતા ધરાિતા નાના કે પછી મોટા વ્યવતત માટે ખૂબ જ અઘરુાં હોય છે. 

બાળકોને કામ શીખિાડિા િાળી વ્યવતત માાં મ ખ્ય રૂપે માતા-વપતા હોય વશક્ષક હોય. તે કામ શીખિાડતી હોય ત્યારે પે્રમર્થી સમજાિે, ભૂલ ર્થાય 

ત્યારે ગ સ્સે  ર્થાય. કામમાાં ભૂલ સ ધારિા કાયા ફરીર્થી કરિા માટે પણ આપે, કદાિ િારાંિાર પણ કાયા કરિા માટે આપે, સજા પણ કરે. 

 જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારન ાં કામ કરે ત્યારે તેના કામમાાં અિરોધ ઉત્પન્ન કરિા િાળા ઘણા બધા હોય છે. દરેક અિરોધો કોને દૂર કરિા માટે માણસે 

સ્િયાંની મૌવલકતાનો અને અન ભિનો િારાંિાર ઉપયોગ કરિો પડે છે. તે પછી પણ દરેક વ્યવતતને હાંમેશા માટે સો ટકા પરરણામ ભાગયે જ મળતા 

હોય છે. તયારેક ધાયાા કરતાાં ઉતરતા પરરણામો મળી શકે તયારેક સફળતાઓ પણ મળે િારાંિાર સફળતા પણ મળે. 

વસનેમા જગતમાાં અવભતાભ બચ્િન, સાંજય દત્ત હોય કે પછી ટીિી સીરરયલના કલાકારો હોય.  કોઈપણ વ્યવતત દરેક બાબતે હાંમેશા સાંપૂણા નર્થી 

હોતી. દરેક વ્યવતત અમ ક જ ખાસ કાયોમાાં પૂણા રૂપે ગ ણો અને આિડત તો ધરાિે છે. જ્યારે ઘણી બાબતોમાાં માવહતીનો અભાિ હોય અજ્ઞાની પણ 

હોઈ શકે છે. જ્યારે વપતિરો માાં ટીિી વસરરયલોમાાં હીરોને પૂણા રૂપે હોવશયાર સમજદાર ક શળ શ્રેિ િહીિટ કરનાર વ્યવતત બતાિિામાાં આિે છે. 

હીરોને સ્િરૂપિાન ભણિા પ્રવતભાસાંપન્ન દરેક બાબતોમાાં જ્ઞાની, બહાદ ર, િત ર, સાહવસક વિગેરે અનેક વિશેર્તાઓ ધરાિતો અર્થિા સાંપૂણા 

ગ ણિાન પ્રસ્ત ત કરિામાાં આિે છે. િર્ો સ ધી શીખિામાાં મ શ્કેલી પડતી આિડતોને હીરોને મોટાભાગે ખ બ જ ઝડપે શીખીને ઉપયોગ કરતા 

બતાિિાાં આિે છે જેર્થી બાળકોને ઇલેતરોવનતસ ગેજેટને કારણે દ વનયામ બધ ાં કામ સરળ લાગે છે. આપણને જે આપણને િાસ્તવિક દ વનયામાાં 

જોિા મળત ાં નર્થી. 

પેરેન્ટ્સ બાળકોને સમજાિ ાં જોઈએ કે વપતિર અને વસરરયલમાાં હીરો અને વહરોઈન ટીિી સામે બેઠેલી વ્યવતત ને આકર્નર્ત કરિા માટે ફતત નાટક 

કરતા હોય છે. તેમના ધિારા બોલેલા શબ્દો ધિારા મનોરાંજન પૂરુાં પાડિા માટે એક પ્રકારન ાં નાટક હોય છે. તેમના નાટકમાાં દશાાિતા સ્િ્નો 

બતાિતા િતાન  કોઈપણ વ્યવતતને જીિનમા મહત્િ ધરાિત ાં નર્થી, તેમના િતાનમાાં નાટક અને મનોરાંજન જ હોય છે. જ્યારે વ્યિહારમાાં આપણે જે 

પણ બોલીએ છીએ કાયા, કરીએ છીએ તેની પાછળ કોઈ ખાસ ઉદ્દેશ હોય છે. જેિી રીતે ભણિા બેસાડિા પાછળનો ઉદ્દેશ બાળકોના ભવિષ્ય 

વનમાાણનો છે, પ્પા બહાર જાય તેનો ઉદ્દેશ પૈસા કમાિિાનો છે, તેર્થી બાળકો જ્યારે ટીિી ના પ્રોગ્રામ વિશે ઘરમાાં િિાા કરી ત્યારે બાળકોને 

સમજાિતા પહેલા દરેક બાબતે આપણે પણ સમજિી જોઈએ, બાળકોને તેમની જ ભાર્ામાાં સમજાિિ ાં જોઈએ. નવહતર તમારા સાંતાનો તમે કઈ 

બાબતોને ધ્યાનમાાં રાખીને ટીિી ની દ વનયા અને િાસ્તવિક દ વનયામાાં ફરક નહીં સમજી શકે અને સારી રીતે કાયા પણ નહીં કરી શકે આ િાત દરેક 

માબાપે ધ્યાનમાાં રાખિી પડે. જેની અસર બાળકોને પે્રવતટકલ લાઈફમાાં પડે છે.ઘરની બહારની દ વનયામાાં ખ બ ન કર્ાન ઉઠાિિ ાં પડે છે. 

તમે ઘણી િખત અન ભવ્ય ાં હશે કે િારર્થી પાાંિ ફુટ ની ઊંિાઈર્થી  જો વ્યવતત પડી જાય તો તે વ્યવતતને િાગી જાય છે. ધાર િાળી જગયાએ પડે તો 

કદાિ લોહી નીકળે અર્થિા મિકોડ આિી જાય, વ્યવતતને સોજો પણ આિી શકે છે. જ્યારે ટીિી વસરરયલ અને વપતિરમાાં હીરો-હીરોઇન અને 

વિલન જો ૧૫ કે ૨૦ માાં માળેર્થી કૂદિા છતાાં અર્થિા તો હીરો ્લેનમાાંર્થી કૂદે ગાડીર્થી ટકરાઇ જાય તો પણ તેને કશ ાં ર્થત ાં નર્થી. ઘણી િખત તો 

ધૂળમાાંર્થી જાય કાદિમાાંર્થી દોડે તોપણ તેના કપડાાં ગાંદા ર્થતા નર્થી. આ પ્રકારના દ્રશ્યો આપણને ઘણી વપતિરો, વસરીયલોમાાં ટીિીમાાં અને 

જાહેરાતોમાાં િારાંિાર જોિા મળે છે. જેર્થી બાળકો હીરો-હીરોઇન ખેલાડીઓ અર્થિા પાત્રોને ખૂબ જ બળિાન એટલે કે શવતતશાળી માને છે. અમે 

જોય ાં છે કે અનેક બાળકો ઘરના સભ્યોને તર્થા આજ બાજ  િાળા વ્યવતતઓને અલગ દ્રવિકોણર્થી જ િે છે. આજના અને ભવિષ્યના પેરેન્ટ્સે િારાંિાર 

સમજાિિ ાં પડશે કે ટીિી વસરરયલમાાં વપતિરમાાં અને જાહેરાતમાાં જે બતાિિામાાં આિત ાં મોટાભાગે સાંપૂણા સત્ય નર્થી, તયારેક તો સાંપૂણાપણે 

કાલ્પવનક જ ઠ્ઠાણાં પણ હોય છે . આ વિશે મેં પણ બાળકોને ટીિીની અિાસ્તવિક દ વનયા સમજાિિા માટે એક પ્રયોગ કયો હતો  

જ્યારે મારા બાળકો નાના હતા ત્યારે છોટાભીમ, રામાયણ જેિી વસરરયલો આિતી હતી. તેની સાર્થે જાહેરાતમાાં એક રક્રકેટ ખેલાડી મોટી ઈમારત 

ર્થી કોલલ્િંતસ નીિે કૂદે છે. તે છતાાં પણ તેને કશ ાં ર્થત ાં નર્થી. તે જોઈને મારા પ ત્ર અને તેના વમત્રો રોજ રમતમાાં એકબીજાને નીિે ક દિા માટે પે્રરરત 

કરતા હતા. જે જોઈને મને ઘણી િખત ડર પણ લાગતો હતો કે તયાાંક બાળકો રમત-રમતમાાં મોટ ાં ન કસાન ન કરી બેસે. 



મેં મારા પ ત્ર અન જને વિશેર્ કાંપનીનો ખાસ ટીિી જાહેરાત િાળો કોલલ્િંતસ ની બે બોટલ પીિડાિી. તેને અહેસાસ અપાિિા માટે કૂદકો મારિા 

માટે લલિાવ્યો અને કહ્ય ાં “બેટા આ ડ્રિંક પીિાર્થી હિે ત ાં બહ  બળિાન ર્થઈ ગયો તેર્થી, તને ઉપરર્થી ક દિાર્થી કશ ાં નહીં ર્થાય. જ્યારે તે મારી િાતમાાં 

આિી ગયો અને મારુાં કહેલ ાં માનિા તૈયાર ર્થયો ત્યારે મારા ઘરમાાં આશરે પાાંિ ફૂટની ઊંિાઈએર્થી મેં તેને કૂદકો માયો અને અહેસાસ આપ આવ્ય ાં કે 

જો તને આ નાની ઊંિાઈર્થી કૂદિાર્થી િાગી શકે છે. તો હીરોને અર્થિા જાહેરાતમાાં આ િાળા ખેલાડીને પણ િાગયે કે ન િાગે તે પછી તેને સમજમાાં 

આવ્ય ાં કે જાહેર ખબરમાાં બધ ાં જ સાિ ાં આિત ાં હોત ાં નર્થી 

જીિનમાાં કોઈ પણ વ્યવતત માટે અવતશયોવતત તયારે અને તયાાં ય િાલી નર્થી. જ્યારે વસરરયલોમાાં મોટાભાગે અવતશયોવતત જ હોય છે. તર્થા 

વસરરયલોમાાં િારાંિાર સસ્પેન્સ ઉભ ાં કરિામાાં આિે છે, તેર્થી જોિાિાળા દશાકોની ઇંતેજારી ઉત્પન્ન ર્થયા કરે અને સીરીયલ ને તેઓ જોયા કરે આિી 

ઉતે્તજના જીિનમાાં િારાંિાર આિતી નર્થી. જો િર્ામાાં પાાંિ કે છ િખત આિે તો તે વ્યવતતને કદાિ સાયકોલોજીસ્ટ અર્થિા psychiatrist નો 

સહારો લેિો પડી શકે. જો વ્યવતતન ાં જીિન લગાતાર ઉતે્તજના ભરી ઉતાર િઢાિર્થી ભરેલ ાં હોય તો તે વ્યવતત મનર્થી ભાગી જાય રાતની ઊંઘ ઊડી 

જાય સાંભિ છે કે રડપે્રશનમાાં આિી જાય. જ્યારે ગ જરાતમાાં 2001માાં અન ભિેલા વિનાશકારી ધરતીકાંપની ઉતે્તજના આજે પણ લોકોને પરસેિો 

છોડાિી નાખે છે. ગમે તે માણસને ઢીલો કરી નાખે છે જે વ્યવતતએ તે ધરતીકાંપના ન કસાન જોયા છે તે વ્યવતતના સ્િ્નમાાં પણ જો ધરતીકમ આિે 

તો તે વ્યવતતના િહેરા પર ર્થી પશ ઓ છૂટિા લાગે. 

આજની સીરીયલ માાં પાત્રોના જીિનમાાં રોજ નિીનતા જોિા મળે છે, તેમના ઘરમાાં રોજ પાટી હોય, બહારન ાં જમિાન ાં હોય, નિ ાં નિ ાં રોજ કાયા 

કરિાન ાં હોય, બહાર રખડતા હોય, િેપાર-વ્યિસાયની લિતા ન હોય, તે છતાાં હીરો દર મવહને કરોડો કમાય, આખી રાત રખડિા છતાાં સાંતાનને તેના 

માતા અને વપતા કશ ાં ન કહે.  વ્યવતતના િાસ્તવિક જીિનમાાં ખાસ નિીનતા હોતી નર્થી. જેિી રીતે સ્કૂલમાાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સોમિારર્થી 

શવનિાર સ ધી રોજ સ્કૂલમાાં અનેક ટ્ય શનમાાં ભણિા જિાન ાં હોય છે. દરરોજ ટીિસા એ આપેલ  home િકા કરિાન ાં હોય છે, તેર્થી રોજીંદી લાઈફમાાં 

સ ખમાાં પરરિતાન બતાિતા ટીિી પ્રોગ્રામ બાળકોને જોિાના ગમે છે. ટીિી અને વપતિર વ્યવતતની િાસ્તવિક જીિનની રદનિયાા માાંર્થી પોતાને 

ભૂલાિીને મનને કાંઇક સમય માટે આનાંદ આપે ત્યાાં સ ધી બરાબર છે. 

િર્ો પહેલા નાટક અને વપતિર ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાાં લોકો જોિા જતા હતા. તે જોઈને લોકો પોતાન ાં ર્થોડાક સમય માટે પોતાના દ ુઃખ દદા 

ભૂલી જતા હતા. વસનેમાની કાલ્પવનક દ વનયાનો આનાંદ માણી લેતા હતા. નાટક-વપતિર િાસ્તવિકતાર્થી અલગ વિરોધાભાસ જોિા ગમે અને ખૂબ 

મજા કરાિે. તે તયારેક જોિા મળતા હતા. પરાંત  આજે તો તમને ટીિી દરરોજ કેટલાક જીિનર્થી એકદમ વિરોધાભાસ પીરસે છે. ઇલેરોવનતસ 

મીડીયમ મનોરાંજનના નામે  રોજ ને રોજ એક જ પ્રકારની નકારાત્મક માનવસકતા િાળી કાલ્પવનક દ વનયા હોય. દ વનયા િાસ્તવિકતાર્થી ખૂબ જ 

અલગ િતાન િાળી હોય. તેિી ટીિી સીરીયલો અને વપતિરો િધ  પડતી જોટિર્થી બાલ માનસ પર નકારાત્મકતા અને હીન ભાિના ઉત્પન્ન કરે છે. 

જેર્થી વ્યવતત અિાસ્તવિક અને િસ્ત  મેળિિા ટૂાંકા વિિારોમાાં િડી શકે છે. અત્યારે તમે િેસ્ટન અર્થિા પાશ્િાત્ય દેશોમાાં જોતો ઇલેતરોવનક 

સાધનના જરૂર કરતાાં િધારે ઉયોગને કારણે લોકોમાાં નાની ઉંમરર્થી રડપે્રશનન ાં અને માનવસક રોગોન ાં પ્રમાણ િધ  જોિા મળે છે. બાળકોમાાં 

અસાંતોર્ની લાગણીઓ મોટા પ્રમાણમાાં સજાાય છે. જેની અસર આપણે ટીિી સમાિારોમાાં અર્થિા ન્યૂઝપેપરમાાં જોઈએ છીએ. જેિી રીતે 

અમેરરકામાાં સ્કૂલના બાળકો તલાસમાાં હત્યા કરી હતી. સ્કૂલમાાં ભણતી છોકરીઓ ગભા ધારણ કરે, સ્કૂલમાાં ભણતા બાળકો પ્પા મામી સામે કોટામાાં 

જાય. આિા અનેક રકસ્સાઓ જોિા મળે છે. અત્યારે આપણે આજ બાજ ના લોકોમાાં િાતો કરીએ બાળકોની પ્રિૃવતઓ સાાંભળીએ ત્યારે તમને 

અહેસાસ ર્થશે કે શાાંત પરરિારના બાળકોમાાં પણ ઉતે્તજના, ઝગડિાની િૃવત્ત, ક્રોધ, િસ્ત  સાંતાડિાની િૃવત્ત, વ્યસન અને વ્યવભિાર િગેરે લક્ષણો 

ઇલેરોવનતસ સાધનોના િધ  પડતા ઉપયોગને કારણે જોિા મળે છે. 

આપણે આપણા બાળકોને કયા પ્રકારની રેલનગ આપિી છે. અને તે માટે શ ાં તકેદારી લેિાની છે તે તમારે વિિારિાન ાં છે ? 

 

 

 

 

 



ટીિીનો  રોગ તયાાંર્થી લાગ ેછે 

 

ટીિી ન ાં વ્યસન અર્થિા  એરડતશનનો રોગ મોટાભાગે આપણા ઘરમાાંર્થી જ લાગે છે. ગત િર્ોના વિવિધ દેશોમાાં કરિામાાં આિેલા રરસિા જણાિે છે 

કે ઇલેરોવનતસના એરડતશન માટે ઘરન ાં િાતાિરણ િધ  પડત ાં જિાબદાર હોય છે. તે પછી સ્કૂલ અને વમત્ર સકાલ ને કારણે વિદ્યાર્થીઓ ભણિાર્થી દૂર 

ભાગે છે, કોલેજમાાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ મોટાભાગે ટીિીની જગયાએ વિડીયો ગેમ્પસ , પોના રફલ્મ્પસ અને િેબ વસરીઝના ભોગ બને છે. આપણે આ 

બધા માટે સમાજને, વમત્રોર્થી લગાડીને પડોસી તર્થા સ્કૂલને પણ જિાબદાર માનીએ છીએ. જયારે સ્િયાં કરેલી ભૂલોને સ્િીકારતા નર્થી. 

 સાતમા ધોરણમાાં ભણતી રમીલા ને સાાંજે પાાંિ િાગયે ટ્ય શન જિાનો સમય પરાંત , તેને ગ જરાતી સીરીયલ 'અમે એક ડાળના પાંખી' બહ  

જ ગમે તેર્થી તે રોજે ટ્ય શનમાાં મોડી જાય. ટીિર રમીલાને િારાંિાર િહેલા આિિાન ાં કહે જેર્થી અભ્યાસ ર્થઈ શકે, પરાંત  તેની મમ્પમી કહે 

કે  રમીલા ને આજ સીરીયલ બહ  જ ગમે છે. તમે ટ્ય શનનો સમય બદલી નાખો,  તે ર્થોડી મોડી આિે તો તમે ર્થોડીિાર મોડા છોડજો. 

 રમેશને રક્રકેટનો ભારે શોખ તેર્થી તેને IPL અર્થિા 20 -20 જેિી કોઈ ટ નાામેન્ટ આિે એટલે પેરેન્ટ્સ તરફર્થી રક્રકેટ જોતા જોતા ફતત 

હોમિકા કરિાન ાં બસ તે વસિાય કશ ાં જ નહીં કરિાન ાં. 

 ઓમને  નાનપણર્થી જ મમ્પમી ટીિી સામે હોમિકા કરાિે જેર્થી ઓમન ાં ભણિાન ાં કામ કામ પતે અને બાળકન ાં ટીિી જોિાન ાં પતે. 

 રોનકને હોમિકા કરાિતી  સમય પેરેન્ટ્સ મોબાઈલમાાં ગેમ,  વમત્રો સાર્થે મેસેજ પર િેટીંગ કરે અર્થિા ફેસબ ક પર લાગેલા હોય બાળકની 

સમસ્યાને સમજાિિાની જગાએ પછી બતાિ ાં છ ાં કહીને છોડી દે.  

િર્ા 1990 પછી વહન્દીની અને ગ જરાતી અર્થિા અન્ય ભાર્ાની ટીિી િેનલો આખા રદિસ માટે આિિા માાંડી ત્યારર્થી તમે પણ જોય ાં હશે કે ઘણા 

પરરિારના બાળકો નાના હોય ત્યારર્થી 5ર્થી 7 કલાક ટીિીમાાં જ એ છે. અને તેમાાં પણ હિે બ્રોડબેન્ડ અને લેટેસ્ટ ટેતનોલાજીને કારણે ટીિી, 

મોબાઈલ અને કોમ્પ્ય ટર પર મનોરાંજનના અનેક ઓપશન હોિાર્થી ઘર બેઠા મનોરાંજન મળી રહે છે. 

ટીિી હોય કે અન્ય ઇલેતરોવનતસ ગજેટ તેમાાં શ ાં જોિ ાં જોઈએ, કોને તયાાં પ્રકારના પ્રોગ્રામ જોિા જોઈએ? કેટલા સમય માટે જોિ ાં જોઈએ? તે 

બાબતે  કોઈપણ િયસ્ક વ્યવતતઓનો  જ પ્રકારનો ્લાલનગ હોતો નર્થી. જેર્થી બાળકોને જે ગમે તે બધ ાં જ જોિા દેિામાાં આિે છે. બાળકો નાના 

હોય ત્યારેર્થી બાળ સીરીયલ કાટ ાન અર્થિા કોઈપણ પ્રોગ્રામ િાલ  કરીને તેમને કલાકો સ ધી જોિા દેિામાાં આિે છે. તયારેક ઘરના પ રુર્ો એટલે  

વપતા, મોટા ભાઈ, કાકા, દાદા વિગેરે કલાકો સ ધી ટીિી ન્યૂઝ િેનલ સામે બેસી રહે છે, એકને એક ન્ય ઝ િારા ફરીર્થી જ િે અર્થિા અલગ અલગ 

સમાિાર  જોઈને અને કે જોય ાં હોય તેની લગાતાર અહેિાલ આપતા હોય છે. માતા, દાદી ફોઈ, કાકી વિગેરે ટીિી પર જોરદાર ઝગડિાની રીત 

શીખિતી ફેમેલી વસરરયલો જોયા કરે અને પછી િિાા કરે. ય િાનો ક્રીમનલ પ્રોગ્રામ િધારે પડતો જ િે છે. 

સમય જતાાં ટીિી પ્રોગ્રામનો વ્યાપારીકરણ ર્થય ાં અને ૨૪ કલાકની ટીિી િેનલો િાલિા લાગી. બાળકો અને મોટાઓ ટીિી જ એ તેની સાર્થે મને 

કોઈ િાાંધો નર્થી. મારા જેમ કોઈ સાયકોલોજીસ્ટ અર્થિા વશક્ષણશાસ્ત્રીને પણ િાાંધો ન હોય. પરાંત  ટીિી વસરરયલ , કાટ ાન, િીરડયોગેમ્પસ , રફલ્મોની 

િિાાઓ ઘરમાાં ર્થાય અને એકબીજાને આજ સીરીયલ પ્રોગ્રામ જોિા માટે કહેિામાાં આિે ત્યારે સમસ્યાઓ સજાાય છે. 

પહેલાના જમાનામાાં 2 -3 કલાક સામાન્ય વ્યવતત માટેના પ્રોગ્રામ આિતા હતા. તે સમયમાાં ટીિી સીરીયલ માાં શ ાં આવ્ય ાં તે માતા-વપતા બાળકોને 

ખૂબ જ પે્રમર્થી પૂછતાાં હતા. તે માટે બાળકોને ટીિી િેનલ જોિાની અર્થિા પ્રોગ્રામ જોિાની છૂટ મળતી હતી તે સ્િીકાયા હતી.  આજે 2021મા 

પરરવસ્ર્થવત સાિ બદલાઈ ગઈ છે, એક પ્રોગ્રામ જો ન જોયો હોય તો તે રરપીટ ર્થાય છે, અનેક ્લેટફોમા છે,  તમે ગમે ત્યારે જોઈ શકો, પરરિાર 

સાર્થે જોઈ શકો અને ઘરમાાં તે વિશે પે્રમર્થી િિાા પણ કરી શકો છો પરન ાં તેની સમય મયાાદા હોય કે ન હોય ? 

 કેટલાક પરરિારોમાાં બાળકો સ્કૂલમાાં ર્થી આવ્યા હોય એટલે ફ્રેશ ર્થિા માટે કલાકો સ ધી ટીિી જોિાન ાં . 

 કેટલાક પરરિારોમાાં બાળક ઘરે ભણિાન ાં િાલ  કરે તેના પહેલા તેને મનગમતા પ્રોગ્રામ શરૂ કરી દેિામાાં આિે. 

 કેટલાક વશવક્ષત િાલીઓ પોતાના સાંતાનોને ટીિી સામે જ ભણિા બેસાડે છે . 

 બાળકોને ટીિીની સામે જ તલાસન ાં હોમિકા કરિાની છૂટ પણ આપે છે. 

 કેટલાક પરરિારોમાાં બાળકો ભણી ને કાંટાળ્યા હોય ત્યારે તેમને ફ્રેશ ર્થિા માટે વમત્રો સાર્થે િાત કરિાની જગયાએ ટીિી સામે અર્થિા 

અન્ય ઇલેતરોવનતસ સાધન આપે પરરણામ સ્િરૂપે સમય જતા બાળકોમાાં ઇલેતરોવનતસની આદત વિકવસત ર્થતી જાય છે. 



 

મોટાભાગના ભારતીય પરરિારોમાાં માાં ટીિી પ્રોગ્રામ િીરડયોગેમ્પસ અને ય ટ્ય બ પર શ ાં આિે છે તે વિશે િિાા ર્થતી હોય છે. તેમાાં ઘરના બાળકોને 

પણ િડીલો શાવમલ કરીને સમાજમાાં િટ પાડી શકે. મારુાં સાંતાન પણ સોવશયલ એવતટિ બતાિિા પ્રયત્ન કરે છે. તે દરેક પ્રકારની સીરીયલો જ િે 

અને િિાા પણ કરી શકે છે. 

આજે પ્રકારના િતાનમાાં ઉછરેલ ાં એકદમ આળસી, બેકારની િાતોમાાં િિાા કરત ાં સાિ નીરસ પ્રકૃવતન ાં અને વજદ્દી બાળક લાગે ત્યારે િાલી ને ખબર 

પડે કે મારુાં સાંતાન ટીિી મોબાઈલ અને ઇલેતરોવનક સાધનન ાં વ્યસની બની ગય ાં છે. 

કેટલાક વશવક્ષત અને પોતાની જાતને બહ  જ બ વધધશાળી ગણતા માતા-વપતા બાળકોના અભ્યાસમાાં નબળા ર્થિાન ાં કારણ સ્કૂલના વશક્ષણન ાં ભારણ 

ગણતા હોય છે. તેઓ વશક્ષકો અને એજ્ય કેશન વસસ્ટમ ને દોર્ આપે છે. બાળકને નાનપણર્થી મનોરાંજનમાાં ટીિી, વિડીયોગેમ, ઇલેતરોવનતસ 

પઝલ્સ, લેપટોપ અને મોબાઈલ ના િાતાિરણમાાં મોટ ાં કરે છે .પરાંત  તેમના સાંતાનન ાં વનસ્તેજ અને સામાન્ય સમજણ િગરન ાં િતાન નર્થી જોતા. 

કેટલાક માતા-વપતા સાંતાનના નબળા સ્કૂલ પરરણામો જોતાની સાર્થે ટ્ય શન િધારી દે છે. તે નર્થી જોતા કે મારુાં સાંતાન તલાસમાાં શ ાં કરે છે, સ્કૂલમાાં 

શ ાં કરે છે. વશક્ષકો ભણાિે ત્યારે તેઓ કેિા પ્રકારન ાં િતાન કરી રહ્યાાં  છે.  તેમની િાતોમાાં શૈક્ષવણક કાયા, ઘરની િાતો, નિ ાં કાંઈક શીખિાની, િાતો 

સ્કૂલની, સોસાયટીની અને આજ બાજ ના િાતાિરણને માવહતી આપે છે કે નર્થી આપતા. કેટલાક માતા-વપતા બાળકોના નબળા પરરણામ માટે 

સ્કૂલના વશક્ષકો ટ્ય શન વશક્ષકો ને દોશી માને છે. 

બહ  દ ુઃખ સાર્થે કહેિ ાં પડે છે કે આપણે બાળક પેદા કરી લઈએ છીએ, પરાંત  બાળકના બૌવધધક વિકાસ અને ભાિનાત્મક વિકાસ પ્રત્યે સાંપૂણા રૂપે 

અણસમજ  િતાન છીએ. ફતત સારી સ્કૂલમાાં એડવમશન અપાવ્ય ાં સ્કૂલના પરરણામોમાાં િધારો અર્થિા ઘટાડો જ પર નજર રાખે છે. 

 બાળકના ઘરમાાં અને સગા સાંબાંધીઓ સાર્થેના િતાન, વમત્રો સાર્થેના િતાન, સ્ક લ એવતટવિટીમાાં તેમના યોગદાન વિશે તયારે પણ નોંધ 

નર્થી લેતા. 

 બાળકો ફુરસદના સમયમાાં કઈ પ્રિૃવત્ત કરે છે તે પણ નર્થી જોતા બસ સાધન આપીને સાંતોર્ માને છે .  

 હિે જ્યારે બાળકો િર્ો સ ધી ટીિી જોતા હોય,  મોબાઈલ ગેમમાાં સમય પસાર કરતા હોય,   લેપટોપનો િગર વિિારે આનાંદ માટે ઉપયોગ કરતા 

હોય, ત્યારે બાળકો મનોરાંજનમાાં એટલા ડૂબી જાય છે કે તેઓ પોતાની શારીરરક અને બૌવધધક ક્ષમતાનો ઉપયોગ નર્થી કરતા.  તેઓ મન ગમતા 

પ્રોગ્રામ જોતા રહે છે. ઘરમાાં અને બહાર કોઈ પણ પ્રિૃવત્ત કયાા િગર મનમાાં ને મનમાાં આનાંદ માણતા રહે છે. સમય જતાાં ટીિી પર આિતા પ્રોગ્રામ 

િાહે કાટૂાન હોય, કોઈ ખાસ સીરીયલ હોય, રક્રવમનલ પ્રોગ્રામ, બાળ સીરીયલ હોય, તેની અસર બાળકોના અધાજાગૃત મન ઉપર ખૂબ જ મોટા 

પ્રમાણમાાં પડે છે,  અને તેઓ સમય જતાાં ટીિીના અને મોબાઇલના બાંધારણી ર્થઈ જાય છે ત્યારે ગ લામ પણ ર્થઈ જાય છે. 

સમાજમાાં ઇલેતરોવનતસના ન કસાન  

અત્યારે જ્યારે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનો પ્રસાર િધ્યો અને 2020 ર્થી કોરોના મહામારી આિી ગઈ, તે પછી ઘરમાાં બાળકોને બળજબરીપૂિાક બેસાડિા 

માટે આપણે ટીિી, મોબાઈલ, કોમ્પ્ય ટરની િાપરિાની જબરજસ્ત છૂટ આપી દીધી છે. હિે મોટાભાગના ઘરોમાાં જમતી િખતે પણ ટીિી, 

મોબાઈલનો ઉપયોગ પણ િાલ  હોય છે. ઘરના સભ્યો ભલે જમિા કે આરામ કરિા જોડે બેઠા હોય, તેઓ મોબાઇલને અર્થિા લેપટોપ ન મિળતા 

હોય છે. 

 લેટેસ્ટ સિે જણાિે છે કે, સિારે ઉઠીને online school સ્કૂલ મોબાઇલ પર  હોય છે તે પછી બાળકો મોબાઈલનો ઉપયોગ વિશે 

મોટાભાગના િડીલોને ખબર હોતી નર્થી. આપણે પે્રમર્થી કહીએ છીએ “બાળકો ઘરમાાં બેસીને શ ાં કરે, ભલેને તેઓ મોબાઈલ ઉપર 

વપતિર જોતા રહે, ય  ટ્યૂબ પર પ્રોગ્રામો જોતા રહે , ડેટા છે િાપરિો તો પડશે.” 

 કેટલાક માતા-વપતા બાળકોને કારણે ઘરમાાં આ કાયામાાં ખલેલ અન ભિતા હોય ત્યારે તેઓ બાળકોને રૂમમાાં કલાક સ ધી મોબાઈલ 

િાપરિા માટે આપે છે. 

 બહ  જ ઓછા ઘરોમાાં કલાક બે કલાક જેટલ ાં ટીિી જોિાય છે અર્થિા પેરેન્ટ્સ ધિારા મોબાઈલ અર્થિા શોવશયલ મીરડયાનો ઉપયોગ 

ર્થાય છે. 



 હિે મોબાઈલ પર ફોન મફત ભાિના ર્થઈ ગયા હોિાર્થી પેરેન્ટ્સ તેમના વમત્રો, ક ટ ાંબીજનો સાર્થે કલાકો સ ધી બેકારની િાતો કરે છે. 

 પેરેન્ટ્સનો દરરોજ િોટ્સએપ, ફેસબ ક, યૂટ્યૂબ જેિા શોવશયલ મીરડયા પર કલાકોનો સમય જતો હોય તો બાળકો કેટલો સમય સ ધી 

ઇલેતરોવનતસ સોધનો સાર્થે વિતાિશે અને શ ાં જોિાના. 

 કેટલાક પેરેન્ટ્સ બાળકો સાર્થે કલાકો સ ધી ગેમ્પસ રમતા હોય છે જેને કારણે બાળકોને ભણિાની િાતો માાં રસ ઓછો ર્થઇ જાય છે. 

 કેટલાક પેરેન્ટ્સ મોબાઈલ પર પોના રફલ્મ જોતા હોય  તેની િધ  જોિાતા િીરડય અર્થિા િેટીંગ વહસ્રી જોઈને બાળકો પણ પેરેન્ટ્સને 

ખબર ન પડે તે રીતે પોના રફલ્મ કે વિડીયો જોતા હોય છે. અર્થિા રિાડે િઢી જાય. 

 મેન્ટલ પઝલ્સ ની જગયાએ બાળકો અને ય િાનો મોબાઈલ અને ફાઇટીંગ િાળી ગેમ્પસ જોતા હોય છે. 

 ફેસબ ક અને અન્ય શોવશયલ મીરડયાને કારણે બાળકોની ભ લ કારણે પેરેન્ટ્સને આર્નર્થક ન કસાન પણ ઉઠાિિ ાં પડત ાં હોય છે જે બાબતે 

પેરેન્ટ્સ કોઈને કહી શકતા નર્થી. 

 કેટલીક િખત મોબાઈલ અર્થિા શોવશયલ મીરડયા પર બાળકો અને તરુણો ન કરિાન ાં કરે છે જેને કારણે તેમને બ્લેકમેવલગ અને આર્નર્થક 

અર્થિા શારીરરક શોર્ણ નો ભોગ બનિ ાં પડે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અલ્લાઉદ્દીન ના વિરાગ 

તમે તયારેક અલ્લાઉદ્દીન ના વિરાગ માાંર્થી નીકળતો જીન  જોયો છે?  તમે બાળપણમાાં અલાઉદ્દીન ની િાતાાઓ િાાંિી હશે. જેમાાં જીન આિીને 

તેના માવલકને માાંગે તે આપે છે. બધા જ ભૌવતક સ ખ આપે છે. અને તે પણ ક્ષણભરમાાં. આિો સરસ મજાનો તો જાગતો અલાઉદ્દીનનો વિરાગ 

એટલે  ‘ગેમશો’.  ‘ગેમ શો’ આજે મોટાભાગની િેનલોમાાં દશાાિિામાાં આિે છે . ‘ટાય ટાય રફશ’,  ‘ખ લ જા સીમ સીમ’, ‘કોણ બનેગા કરોડપવત’   

કે અન્ય સરસ મજાના નામોર્થી ગેમ તો દરેક િેનલમાાં આિે છે. મોટાભાગના ગેમમાાં શો હાર્થ પગ િગરના પ્રશ્નો પૂછિામાાં આિે છે. જે પ્રશ્નો 

ટીિી પર પૂછિા િાળા કરતા પ્રશ્નો સ્િીકાર કરિા િાળા ની બૌવધધકતા પર પ્રશ્ન ઉભો ર્થાય. પ્રશ્નોની સાર્થે જિાબ પણ વિવિત્ર હોય છે. જે 

જિાબો સાાંભળીને શ્રોતાઓને એક િખત તો મજા આિિા લાગે છે. વિવિત્ર જિાબ આપીને જીતો હજારો રૂવપયા. પ્રશ્નો પણ વિવિત્ર હોય છે. 

જેમાાં ગમ્પમત દેખાય. પગરખા નો ઉપયોગ શ ાં? માર્થે મારિાનો કે પછી પગમાાં પહેરિાન ાં ? તમારે ગમે તેિો જિાબ આપિાનો સાિા કે ખોટા 

જિાબમાાં હોય કશ ાં જ નહીં, જિાબ આપિામાાં વિવિત્ર લહેકો અને વિવિધતા જોઈએ . બસ પણ પછી તમારે લાખો રૂવપયા જીતિાના અને તમે 

ર્થોડી જ વમવનટોમાાં કરોડપવત બની જાિ. એટલે જ ગેમ શો એટલે અલ્લાઉદ્દીન નો વિરાગ!! જો આિો કરોડો રૂવપયા તમારે પણ જોઈતો હોય તો 

ભાગ લેિા માટે િારાંિાર નસીબ તમારે અજમાિતા રહેિાન ાં. જે રદિસે જેને પણ બોલાિે તેના ભાગય ખ લી ગયા સમજો. 

ઇલેતરોવનતસના પે્રમમાાં પડેલા બાળકોએ તેમની માતા અને વપતાને દીધ ાં એક સ ાંદર સ્િ્ન. વિવિત્ર શબ્દો બોલો અને લાખો રૂવપયાના હકદાર ર્થઈ 

જાઓ. વિવિત્ર અિાજ કાઢો અને કાાંઇક લઇ જાઓ અને સાર્થે સાર્થે ત્યાાં ઉપવસ્ર્થત દશાકોની પ્રશાંસા તમને મળે તે િધારે.  

 મોટાભાગના ગેમશોમાાં બાળકોને એકલાને જ નહીં મોટા ઓને પણ મજા આિે છે. આ પ્રોગ્રામમાાં ગમ્પમત અને ગાળપણ િધારે બતાિિામાાં આિે 

છે. જેર્થી આ પ્રોગ્રામ જોતી િખતે બ વધધ ન દોડે. પણ ગમ્પમત આનાંદદાયક પ્રોગ્રામને લીધે આપણને ગમ્પમત કરિાન ાં મન ર્થાય. તેર્થી મોટાભાગે 

સામાન્ય નાગરરકોને બોલાિિામાાં આિે છે. જે મને ભાગયે જ કોઇન ાં ઓળખત ાં હોય અને તે પણ ભારતના ગમે તે ખૂણામાાંર્થી બોલાિે છે. તેમને 

િારાંિાર નિાિિામાાં આિે છે. વિવિત્ર પ્રશ્નો પૂછિામાાં આિે છે, િાાંદરા િેડા કરાિિામાાં આિે છે. આ પ્રોગ્રામમાાં મોટા, ઘરડા, સ્ત્રી, પ રુર્, બાળકો, 

દાદા દાદી કોઈપણ ભાગ લેિા આત ર ર્થઈ જાય છે. ઇનામ સરસ પેડ્રકગમાાં અને સરસ મોડલ સ્માઈલ આપીને ઊભેલી બતાિિામાાં આિે છે. 

ટીિીમાાં દશાાિિામાાં આિતા ગેમ શો નો આનાંદ બાળકોને એકલાને નહીં તમામ િગાના સ્ત્રી પ રુર્ો િડીલો ને ખૂબ આિે છે તે જ કારણે ગેમ શો 

રાત્રે 08:00 ર્થી 10 ની િચ્િે બતાિિામાાં આિે છે. આ પ્રોગ્રામમાાં ટીિી િેનલ ખ બ જ TRP અને જાહેરાતો મળે. ઘણી િખત આપણા અાંદરનો  

બાળક જાગી ઊઠે ત્યારે આપણને પણ આજે પ્રકારના જેિી ગેમ શો જેિી ગમ્પમત ભરી િત ાણક કરિાની ઈચ્છા ર્થાય. િર્ોર્થી હ ાં જોઉં છ ાં ગેમ સોમા 

એકર્થી બે સેવલવબ્રટી હોય ર્થોડાક એટલે કે ૨ અર્થિા 3 ગરીબ ઘરના દૂરના ગામડાના અર્થિા ઝૂાંપડપટ્ટીની વ્યવતત હોય.  જેને કોઈ ઓળખત ાં ન 

હોય અને તેમની મ શ્કેલીઓને ખૂબ મોટા સ્િરૂપે બતાિિામાાં આિે છે. 

સમય જતા ટીિી િેનલોમાાં કોવમ્પપરટશન િધ  એટલે ત્રણ િર્ાર્થી નાના બાળકોર્થી લગાડીને 70 - 80 િર્ાના દાદા દાદી ને લલિાિતી પ્રિૃવત્ત ધિારા 

ગેમ શોમાાં આમાંત્રણ આપિામાાં આિે છે. હિે તો હીરો-હીરોઇનની સાર્થે ગેમ શોમાાં આિતા કલાકાર લોકો પસાંદ કરે તો તેમના નામે જાહેરાતમાાં 

પણ િસ્ત  ખરીદિા એક રરતિેસ્ટ કરિામાાં આિે છે. તમે મેસેજ કરો એટલે કાંપની તરફર્થી વગફ્ટ િાિ િર, હેમ્પપર, રડસ્કાઉન્ટ ઓફર જેિી લલિામણી 

જાહેરાત ના તમને દરરોજ અર્થિા દર અઠિાડીએ મેસેજ અને િોટ્સએપ મેસેજ આિે. તયારે ફોન પણ આિે અને તમને લલિાિે. 

િર્ોર્થી અનેક કાંપનીઓ જાહેરાત કરતી હોય છે. અમારી પ્રોડતટ ખરીદીને ‘ગેમ શો’માાં ભાગ લેિાનો િાન્સ મેળિો.લોકો ગેમશો માાં ભાગ લેિા 

અર્થિા એકદમ ધનિાન બનિા તકદીર અજમાિિા કાંપનીની પ્રોડતટ ખરીદે પણ છે. કાંપની જાણે છે કે લાખો વ્યવતત જ્યારે અમને એન્રી મોકલશે 

ત્યારે તેમાાંર્થી એક કે બે વ્યવતતને વસલેતટ કરિાની ર્થશે. બસ આપણે તો િારાંિાર ફોમા ભયાા પછી ભગિાનને પ્રાર્થાના કરિાની કે ઠાકોરજી મારો નાંબર 

ગેમ શોમાાં લગાડી દે એટલે હ ાં ફેમસ ર્થઈ જાઉં અર્થિા મારા સાંતાન ફેમસ ર્થાય અને અમે લાખો અર્થિા કરોડપવત ર્થઈ જઈએ. 

હિે આપણે ગેમ શો ના કારણે લોકોને બાળમાનસ પર ર્થતી અસર વિર્ે િિાા કરીએ. ગેમ શોના કારણે અને પેરેન્ટ્સ ધિારા અજાણપણે કલાકારોની 

તારીફ કરિાના કારણે બાળકોને તે ગેમ શો અને તે પ્રકારના ડાન્સ ગીત અર્થિા અન્ય પ્રિૃવત્ત પ્રત્યે આકર્ાણ િધે છે. કેટલાક બાળકો પોતાની ક દરતી 

શવતતઓનો કરતા વિપરીત રદશામાાં પોતાની શવતત િેડફે  છે. 

કેટલાક પેરેન્ટ્સને બાળકોને ગેમ શોમાાં મોકલિા માટે પોતાની કમાણીના હજાર રૂવપયા ખિીને તે પ્રકારની એવતટવિટી તલાસમાાં મોકલે છે. અને તે 

એવતટવિટી તલાસ િાળા પેરેન્ટ્સ મેં સ્િ્નો બતાિે અને બાળકો સાર્થે ખ બ સ ાંદર રીતે મહેનત પણ કરાિે છે. પરાંત  જ્યારે બાળકો માટે ટેલેન્ટ ન 



હોય તે છતાાં બાળકને તે પ્રિૃવત્ત કરતા તેનામાાં અવિશ્િાસ અને લહસાની લાગણી જન્મે છે. જે તેના િતાન અને અભ્યાસ કાયા પ્રત્યે ન કસાન ઉત્પન્ન 

કરે છે. 

ઘણા પેરેન્ટ્સ બાળકોને એવતટવિટીમાાં મોકલ્યા પછી ખ બ જ તે પ્રકારના પે્રતટીસ કરાિે છે, જેર્થી બાળક કાંટાળી જાય અને માબાપ પ્રત્યે ગ સ્સો અને 

અણગમો ઉત્પન કરે છે. કયારે બાળકો પેરેન્ટ્સ સાર્થે ખરાબ િતાન પણ કરે છે. 

બાર િર્ાનો રાજ  ડાન્સની ગેમ્પસ શો જોિાનો શોખીન એક રદિસ તેણે તેના પ્પાને કહ્ય ાં પ્પા તમને પૈસા કમાિ તા નર્થી આિડતા આખો રદિસ 

દ કાનમાાં બેસી રહો છો ,તેના કરતાાં જો તમે ગેમ્પસ શો માાં ભાગ લો તો એક રાતમાાં લખપવત ર્થઈ જાિ અને આખો દેશ તમને જાણતો ર્થઈ જાય.  

અહીંયા મારો કહેિાનો  અર્થા એટલો જ છે કે કેમ ગેમ્પસ શો ના રિાડે િડિ ાં એટલે એક ખિાાળ માગા પર શવતત સમય અને રૂવપયા નો બગાડ કરિ ાં 

તમારુાં સાંતાન છે. મારા સાંતાને શ ાં શીખિિ ાં અને શ ાં ન શીખિિ ાં તે ઇલેતરોવનતસ મીરડયા નતકી કરે ,ટીિી મોબાઈલ youtube નતકી કરે તે પહેલા 

તમે િેતી જાિ અને નતકી કરો મારા સાંતાનોને મારે શ ાં આપિ ાં છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સ્પોટ્સા મા બન્યા ઠોઠ 

 

ટીિી ઉપર  િર્ા 2000ના સમયમાાં  ત્રણ કે િાર જેટલી રમતની િેનલો આિતી હતી, શોવશયલ મીરડયાના ્લેટફોમા ન હતા. અત્યારે ર્થોડી િધારે 

એટલે  કે 8 ર્થી િધ  સ્પોટ્સા  િેનલ આિે છે . આપણા દેશની ટીિી િેનલ પર સ્પોટ્સાના નામે મોટા ભાગે રક્રકેટ અને રક્રકેટને લગતી િિાાઓ જ 

પીરસિામાાં આિે છે. ટીિી િેનલો પર અન્ય રમતોને નવહિત મહત્િ આપિામાાં આિે છે. રમતના નામે ભારત સરકારની ન ાં દ રદશાન પણ રક્રકેટ 

માાંર્થી રૂવપયા કમાિિાની લાઈનમાાં આિી ગય ાં છે. 

આપણે ત્યાાં ટીિીના આગમન પછી રક્રકેટના નામ બાળકો અને ય િાનોમાાં ગાાંડપણ પણ હદ સ ધી િધ્ય ાં છે. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા 

સમયમાાં પણ ભણિા કરતાાં રક્રકેટના સ્કોરમાાં િધારે રસ હોય છે. પરીક્ષાના સમયમાાં પણ મોટા ભાગે ટીિી સામેર્થી દૂર ર્થતાાં બાળકો અને ય િાનો 

રક્રકેટ મેિની િિાામાાં ઘણો સમય કાઢે છે. અનેક વશવક્ષત માતા-વપતા પણ બાળકોને રક્રકેટની િિાામાાં પ્રોત્સાવહત કરે છે. એક િસ્ત  સ્િીકારિી રહી કે  

એડિાન્સ ટેકનોલોજીને કારણે દ વનયામાાં રમાતા રક્રકેટને પણ દ વનયાના કોઈ પણ ખૂણામાાં રમાતી રક્રકેટ કે અન્ય ગેમ્પસ આપણી અન કૂળતાને આધારે 

કોઈ પણ સમય સરળતાર્થી જોઈ શકીએ છીએ જે સારી બાબત છે. જયારે પરીક્ષા બાળકોને મેિ અર્થિા અન્ય રમત િધ  સમય સ ધી જોિાના ર્થતા 

ન કસાન અને હકીકત પેરેન્ટ્સ સમજાિતા નર્થી. પહેલા તેઓ જોિાની છ ટ આપે અને પછી બાળકોને ગેમ્પસ ન જોિા બળજબરી કરે છે. 

એક સત્ય હકીકત સમજિા જેિી છે કે રક્રકેટના નામે આપણા દેશમાાં દ રદશાન હોય તે કોઈપણ િેનલ હોય તેને ખૂબ જ મોટો િેપાર મળે છે. દરેક 

િેનલ િાળા કરોડોમાાં નફો કરે છે. ભલે આપણે ઓલવમ્પપકમાાં મેડલો લઈને આિીએ પરાંત  આજે પણ આપણા દેશમાાં ફૂટબોલ, હોકી અર્થિા અન્ય 

રમતોના પ્રમાણમાાં રક્રકેટન ાં િલન ખૂબ િધારે છે. આ રમતનો લાભ વિશ્િની અને આપણા દેશની મોટી કાંપની પોતાની પ્રોડતટ િેિિામાાં કરે છે. 

ટીિી િેનલો જાહેરાતોર્થી કમાિિામાાં આિતો એક પણ રૂવપયા કમાિિા ની તક માાં ફેરિિામાાં િૂકતા નર્થી. 

 ટીિી પર રક્રકેટ મેિ જોતા બાળકો ભણતા હોય ત્યારે તેમના કાયામાાં કેટલી િોકસાઈ અને પરરણામ લક્ષ્મી હોય તે મને ગળામાાં ઉતરત ાં નર્થી. કદાિ 

માતા-વપતાને પણ ન ઊતરત ાં ન હોય. મારી જેમ દેશના લાખો કરોડો માતા વપતા અને વશક્ષકોએ અન ભવ્ય ાં હશે કે  બને રક્રકેટ મેિ જોતા જોતા 

બાળકો આખો રદિસ પ સ્તક પકડીને બેસી રહે છે. તેઓ મેિ કોઈ પણ મેિ અર્થિા અન્ય પ્રોગ્રામ જોતી િખતે કલાકોમાાં એકે કે બે પાના જેટલ ાં 

પણ ભણતા નર્થી  અને કેટલાક માતા-વપતા એમ માને કે મારુાં સાંતાન ભણે તો છે ત્યારે તેમની બૌવધધક દ્રવિ પર પણ શાંકા ઉત્પન્ન ર્થાય. 

પાછલા િર્ોમાાં ફૂટબોલ, હોકી અર્થિા રક્રકેટની રમતો એકદમ પ્રોફેશનલ ર્થઈ ગઈ છે. હિે તો ઓલવમ્પપક ગેમ્પસમાાં પણ પ્રોફેશનલ અને વ્યિસાવયક 

દ્રવિ ર્થઈ ગઈ હોય એિ ાં જણાય છે. જેના કારણે દરેક વ્યવતતની નજર નફા ઉપર જ હોય તેિ ાં લાગે છે .દ વનયામાાં રક્રકેટની ટ નાામેન્ટ સતત િાલતી 

હોય ભલેને પછી ૨૦- 20 એ પછી T 20 , ટેસ્ટ મેિ અર્થિા િનડે મેિ હોય તેમાાં ભારતન ાં રક્રકેટ બોડા કમાિિાનો, ટીિી િેનલો કમાિિાની જયારે  

માતા વપતા નો ખિો િધિાનો અને બાળકોના અભ્યાસમાાં ન કસાન િધાિિાન ાં.  રક્રકેટ ટ નાામેન્ટની સાર્થે િેનલ િાળા પ્રત્યેક ઓિર પછી રૂવપયા 

જીતિાની તક બતાિે એટલે બાળકોને ટીિી માાં િધારે રસ હોય. બાળકોનો  જેટલો રસ િધારે એલ પ્રમાણમાાં ભણતરમાાં ન કસાન િધારે ર્થઈ શકે છે.  

રક્રકેટ પછી આપણે ત્યા ડબલ્ય  ડબલ્ય  એફ, સ મો  પહેલિાનની  ક સ્તી જેમાાં બોલતસગ બતાિિામાાં આિે છે. તે પર જોિામાાં પણ બાળકોને ખૂબ 

મજા આિે છે. બાળકો ઘરમાાં સ મો પહેલિાન બનીને પે્રવતટસ કરે જેર્થી કદાિ બાળકોને િાગિાન ાં ભય રહે. આ બાબતે આપણે પેપરમાાં ઘણી િખત 

િાાંિતા હોઈએ છીએ તેર્થી િધારે મારે કશ ાં કહેિ ાં નર્થી. 

કેટલીક િખત જોિામાાં આવ્ય ાં છે કે માતા-વપતા તેમના સાંતાનને સોસાયટીમાાં સારી રીતે રક્રકેટ રમતો જોઈ લે એટલે બાળકને એક આ રાષ્ટ્રીય 

સ્તરના ખેલાડી સાર્થે કમ્પપેરીઝન કરે છે, તેઓ ટીિી િેનલ અને યૂટ્યૂબનો આધાર લઈને સ્િયાં કોિ બની જાય. બાળકને ન તો યોગય રીતે રમતા 

આિડે  અને બાળકોના અભ્યાસ પ્રત્યે એકાગ્રતા અને રસ ઓછો ર્થઈ જાય. જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓને મહેનત કયાા પછી પણ યાદ નર્થી રહેત ાં.  ટીિી 

સામે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગવણતમાાં ખૂબ મ શ્કેલીઓ પડે તયારેક વિદ્યાર્થીઓ જાહેરાત ના સમયમાાં િાાંિિા અર્થિા લખિા બેસે અને જો 

મનગમતી જાહેરાત હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીને લખિાન ાં કામ રહી જાય છે. અને ઘરમાાં ટીિી કે અન્ય ્લેટફોમા પર જોયેલી તે િસ્ત  લાિિા જીદ કરે તે 

જ દી. 

 



મોટાભાગે વપતા બાળકોને ટીિી ઉપર આિતી ગેમની િિાામાાં જોડાય છે. અને તેમને મેિ જોિા પ્રોત્સાવહત પણ કરે છે. જ્યારે માતા બાળકોના 

અભ્યાસ પ્રત્યે િધારે જાગૃત હોય છે, પરરણામ સ્િરૂપ ટીિી ઉપર આિતી ગેમ ને કારણે માતા-વપતા િચ્િે સાંઘર્ા ઉત્પન્નનો લાભ બાળકો ખૂબ 

ઉઠાિે છે. સ્પોટા િેનલ સામે બેસીને અભ્યાસ કરતા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસ કાયામાાં એકગ્રતા અને  યાદશવતત ઓછી ર્થઈ જાય છે, 

અને તેમના હેન્ડરાઇડ્રટગ પણ ખરાબ ર્થઈ જાય છે.  

સ્પોટા જોતા ઘણા વિદ્યાર્થીઓને લાગે છે કે હ ાં ખૂબ જ સારો સ્પોટ્સા મેન છ ાં અને કલ્પના માાં મન ગમતી રમત ની પે્રવતટસ કરે છે. જયારે તેને 

િાસ્તવિક રીતે તે રમતની કોઈ માવહતી કે આિડત નર્થી હોતી આિા ય િાનો આઠમા ધોરણ પછી ધીરે ધીરે માનવસક તાણનો  ભોગ બને છે. જે 

બાબતે માતા વપતા ની જલ્દી નજર નર્થી પડતી. 

આપણે  ન્યૂઝપેપરમાાં િાાંિતા હોઈએ છીએ કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ કેટલાક ય િાનો મેિની અાંદર એટલા ઉતે્તવજત ર્થઈ જાય છે કે તેઓ ઘરમાાં 

વખલાડીના જેમ િતાન કરે છે. જેના કારણે ઘરમાાં ન કસાન ર્થઈ જાય છે. અને આિા કેસમાાં માતા-વપતા અને વશક્ષકો અને ખૂબ મ શ્કેલીઓ પડે છે. 

આિા કેસમાાં સાયકોલોજીસ્ટ, કાઉન્સેલર અને ડોતટરની મદદ ર્થી બાળકોના િતાનમાાં પરરિતાન આિી શકે છે. 

 બાળકો અને ય િાનોમાાં રમત પ્રત્યે લગાિો છે, તેમનામાાં શવતત છે, આગળ િધિાની ધગશ છે, અને પે્રવતટસ કરે છે તે વિદ્યાર્થીઓ અને ય િાનોને 

સ્પોટા િેનલ ખૂબ જ લાભદાયી સાવબત ર્થાય છે. આપણા દેશના ઘણા ખેલાડીઓ રમતની ય ટ્ય બ ને કારણે ખ બ આગળ િધ્યા છે અને મેં િાાંચ્ય ાં છે 

ત્યાાં સ ધી એક ખેલાડી તો ઓલવમ્પપકમાાં મેડલ પણ લઇ આિી હતી. જ્યારે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને ન કસાનકારી સાવબત ર્થાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પાાંિમા ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતો અવનલન ાં િતાન એકદમ બદલાિા લાગય ાં. તે માતા-વપતા સાર્થે કોઈપણ બાબતે ડીમાન્ડ મૂકે અને તે રડમાન્ડ પૂરી ન 

ર્થાય તો જોરર્થી ઘાાંટાઘાાંટ કરે.  તયારેક માતા-વપતા પર હાર્થ ઉપાડિાનો પ્રયત્ન કરે.  અવનલના આ પ્રકારના િતાનર્થી  માતા વપતા મ ાંજિણમાાં 

મ કાઈ ગયા. તેઓએ મને સમ્પપકા કયો,  અવનલ સાર્થે િાત કરતા તારણ આવ્ય ાં કે આ પ્રકારન ાં િતાન  'બાળકોની ટીિી િેનલમાાં હીરો ધિારા તેના 

માતા-વપતા સાર્થે કરિામાાં આિતા િતાનને કારણે આવ્ય ાં હત ાં ' વમત્રો આ છે બાળકોની ટીિી છેલ્લી પે્રરણા જે તમે રોજ પે્રમ ર્થી બાળકોને આપો 

છો. 

આપણા ત્યાાં કહેિત છે કે બાળક િગર સ નો સાંસાર આજના સમયમાાં આપણા ઘરમાાં વબરાજમાન 'શ્રી શ્રી ટીિી મહારાજ' માટે પણ આ કહેિત 

એટલ ાં જ મહત્િ ધરાિે છે આપણે કહી શકીએ કે 'બચ્િો કે પ્રોગ્રામ વબના ટીિી દેખના બેકાર'. 

કોઈપણ દેશમાાં ભાગયે જ કોઈ ટીિી િેનલ હોય કે જેમાાં બહેનો માટે અને બાળકો માટે એક કે બે પ્રોગ્રામ રાખિામાાં આિે છે. જ્યારે દ રદશાન 24 

કલાક સ ધી િાલત ાં હત ાં અને બીજી િેનલો નોતી આિતી ત્યારે દૂરદશાન ઉપર ત્રણ કે િાર કલાક માટે બાળકો ના પ્રોગ્રામ આિતા હતા. જેમાાં 

વિવિધ પ્રકારની રમતો હોય, તયારેક વપતિર હોય, આદશા અને પે્રરણા ની િાત હોય. 

હ ાં માન ાં છ ાં ત્યાાં સ ધી બાળ બાળકોના પ્રોગ્રામમાાં રિનાત્મકતા હોિી જોઈએ. સાિી રદશા બતાિતી  કલ્પનાશવતત ર્થોડા પ્રમાણમાાં હોિી જોઈએ. 

અને  બાળકોના પ્રોગ્રામ માાં લહસા તર્થા મનોરાંજન બહ  જ ઓછા પ્રમાણમાાં હોિ ાં જોઈએ . પરાંત   આજના ટીિી િેનલોમાાં આિતા પ્રોગ્રામમાાં 

સૌર્થી પહેલા મનોરાંજનના નામે સ્કૂલ વશક્ષકોની અને પેરેન્ટ્સની મશ્કરી,  પેરેન્ટ્સ અને વમત્રો સાર્થે લહસક િતાન મોટા પ્રમાણમાાં હોય છે, દરેક મ દ્દે 

કલ્પનાશીલતા એટલી બધી હોય છે કે બાળકોને િાસ્તવિક જીિનર્થી ટીિી દૂર લઇ જાય છે. જેમ કે ગરીબ વ્યવતતના સ ાંદર કપડાાં અને પહેરિેશ. 

વપતિર કે પ્રોગ્રામમાાં રૂવપયા અને િસ્ત નો બગાડ બતાિત ક્ષણો અને નોકર સાર્થે ખરાબ િતાન કે પછી િધારે પડત ાં કરુાં િતાન. 

આજના  બાળકોને ભારતની ટીિી વસરરયલોમાાં કે બાળકોના પ્રોગ્રામમાાં રિનાત્મકતા અને િૈજ્ઞાવનક દ્રવિકોણ  જોિા મળતો નર્થી. આજે પણ 

બાળકોના મનને અને દૃવિકોણને રિનાત્મક અને િૈજ્ઞાવનક દ્રવિકોણ ર્થી આગળ િધારે તેિી કોઈપણ ટીિી વસરરયલ િેનલ હોય તેિ ાં લાગત ાં નર્થી. 

સન 2000 ના સમયમાાં શવતતમાન, સોનપરી, જ વનયર જી,  જેિી કેટલીક વસરીયલો આિતી હતી.  જેમાાં સીરીયલનો હીરો ખ બ સરળતાર્થી જાદ  

બતાિતી િમત્કારરક શવતતઓ લઈને આિતો હોય તેિ ાં જણાય છે. આ પ્રોગ્રામમાાં  તેમનામાાં સારા કાયો કરિાની િૃવત્તઓ કરતા િમત્કારી શવતતઓ 

ને કારણે સારા કામ ર્થતા હોય છે, િમત્કારરક શવતતઓ ને કારણે દ શ્મન અને સમાજવિરોધી વ્યવતતઓ સાર્થે તેઓ વિજય ર્થાય છે. શવતતમાન 

સીરરયલમાાં 'મળી' ને કારણે શવતતમાનની શવતતઓ િધે છે. િાસ્તિમાાં આ રીતન ાં િતાન બાળકોમાાં અાંધવિશ્િાસ િધારે છે. કેટલીક િખત આપણી 

ટીિી વસરરયલમાાં મ ખ્ય પાત્રને  જોઈને બાળકો પોતાની શવતત િધારિા માટે મહેનત કરિાની જગયાએ પ રુર્ાર્થા કરિાની જગયાએ માંત્ર વિદ્યા 

અર્થિા મેલી વિદ્યા શીખિાન ાં પ્રયત્ન કરતા હોય છે. માતા વપતાની ના સમજીને કારણે બાળકો ખોટી અાંધશ્રધધા માાં વિશ્િાસ િધારિા લાગે છે. 

અને આ બાબતમાાં તમારે અન ભિ લેિો હોય તો નાના બાળકોના ટોળામાાં બાળકોની િાત સાાંભળો ત્યારે તમને ખ્યાલ આિશે. મેં અન ભવ્યા છે કે  

કેટલીક વસરરયલોમાાં બાળકોને હીરો અર્થિા વિલન ધિારા વહ્નોટાઈઝ કરતા બતાિિામાાં આિે છે અને  તે વસરરયલોમાાં વ્યવતતને માણસમાાંર્થી 

પક્ષી અર્થિા તો પ્રાણી બનાિિાની બનાિી દેિામાાં આિે છે. જેર્થી બાળકોને મજા ભલે આિે પરાંત  બાળકો આ પ્રકારની શવતતઓ  વિકસી જાય તે 

માટેની કલ્પના કરતા હોય અને સીરરયલમાાં આિતા માંત્રો ને લગાતાર બોલતા જાય છે. કારણે બાળકો  કોમળ મન ઉપર બાલ કલાકાર કે અન્ય 

હીરના િતાન ની ખૂબ જ નકારાત્મક અસર પડે છે. 

મોટાભાગની ટીિી બાળ વસરરયલોમાાં રાક્ષસી શવતતઓને ખૂબ જ વિકરાળ સ્િરૂપમાાં પ્રગટ કરિામાાં આિે છે. તેમની આિાજ ડરામણી બતાિિામાાં 

આિે છે. તેને કારણે બાળકોના માાં ઉપર નકારાત્મક અસર પડે છે. મોટાભાગની બાળકોની ટીિી વસરરયલોમાાં હીરો વિલન સાર્થે બૌવધધક રીતે 

જીતિાની જગયાએ ય ધધ કરીને જીતે છે જેનાર્થી બાળકોના મનમાાં લહસાત્મક િૃવત્તના ઉત્પન ર્થાય છે. જેની અસર બાળકો 13 કે 14 િર્ાના ર્થાય તે 

પછી જોિા મળે છે. 

'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા િશ્મા'  અને અને આજે પણ 'હ્પ  લસગ કી ઉલ્ટનપલટન' ,'બાલિીર' જેિી વસરરયલો જોઈને કેટલાક બાળકો તેમના 

માતા-વપતાને સમજિા માાંગતા નર્થી તયારેક તેમની િાતો નર્થી સાાંભળતા, ટપ  અને અન્ય કલાકારોની અસરર્થી બાળકો માતા વપતા સામે જિાબ 

આપે છે. જેને કારણે બાળકોની સાંપૂણા પસાનાવલટી ઉપર નકારાત્મક અસર ર્થાય છે. 



પરેશ અિાનક તેના માતા વપતાની જાસૂસી કરિા લાગય અને માતાની મશ્કરી કરિા લાગયો. ઘણી િખત તેમણે અકારણ હેરાન કરતો હતો કારણ 

ટીિી પર આિતી વસરરયલ 'હ્પ  લસગ કી ઉલ્ટનપલટન'  

૧૦ િર્ાની રોશની તેની મમ્પમીને રોજ  પૂછે મમ્પમી તારા કોલેજ માાં બોય ફ્રેન્ડ કેટલા હતા?. તમે તયાાં ફરિા જતા હતા? અને ઘીરે ધીરે તેના 

પ્રશ્નોમાાં અશીલ િાતો આિિા લાગી ત્યારે તેમણે મને સમ્પપકા કયો. િાત કરતા જાણિા મળ્ય ાં કે પેટન્ટ્સ જોડે બેસીને તે િર્ોર્થી ઘર ઘર કી 

કહાનીઅને અન્ય ઉતે્તજક દ્રશ્યો બતાિતી ટીિી સીરરલય જોતી હતી.  

અત્યારે આપણા ટીિી િેનલો ઉપર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાાં ટેલેન્ટ શો બતાિિામાાં આિે છે જેમાાં ત્રણ કે િાર િર્ાના બાળકોર્થી લગાડીને તરૂણો 

અને ય િાનો ને ઘણી િખત રફલ્મી ગીતો ધિારા પ્રસ્ત ત કરિામાાં આિે છે. તયારેક ડાન્સ અનેક ઘણી િખત ખ બ જ આશ્િયા ઉત્પન્ન કરાિે તેિી 

શારીરરક કસરતો અને અન્ય ટેલેન્ટ આપતા બાળકન ાં બતાિિામાાં આિે છે 

સ ાંદર બાળકોને જોઈને કેટલાક માતા-વપતાને તેમના બાળકોમાાં અલગ-અલગ ટેલેન્ટ વિકસાિીને બાળકોને ટીિી પ્રોગ્રામમાાં મોકલિાના અભરખા 

જાગે છે. બાળ સીરીયલ કાટ ાન કે બાળકોની િેનલમાાં બતાિિામાાં આિતી ઉતે્તજના અને લહસા ને કારણે આપણા બાળકોમાાં પણ લહસાત્મક પ્રવત 

અને બીજા વ્યવતતમાાં પાસેર્થી ઝૂાંટિી લેિાની રુવિ િધી રહી છે.જે વિર્ે માતા વપતાએ જાગૃત ર્થિાની જ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરરિારન ાં નકા -ઓટીપી ્લટેફોમા 

રાયપ ર વજલ્લાના નાના ગામમાાં સ ખી પરરિારના એક ય િાને વપતાર્થી રૂવપયા માગયા જે આપિાની ના પાડી હતી. િાર રદિસ પછી  તે ય િાને 

તેના માતા અને વપતા બન્નેની હત્યા કરીને જ ગાર રમિા બેઠો જ્યાાં પોલીસ એ તેની ધરપકડ કરી હતી. 

કોરોના સમય અને લોકડાઉન પછી ય િાનો તરુણો અને ઘણા િડીલો ઓટીપી ્લેટફોમા પર વપતિસા અને અનેક પ્રોગ્રામ જોતા હોય છે. કેટલાક 

સમજદાર કહેિાતા માતાવપતા તેમના નાના અર્થિા તરુણ સાંતાનો સાર્થે ઓટીપી ્લેટફોમા પરના પ્રોગ્રામ જોતા હોય છે . કેટલાક પ્રોગ્રામમાાં 

બાળકો સામે ન બોલી શકાય તેિી  ગાંદી  ભાર્ાનો અને કયારે ગાળનો પ્રયોગ ર્થાય છે.  બાળકો પણ ઘણી િખત સહજતાર્થી ઘરમાાં અને બહાર 

આિા શબ્દોનો પ્રયોગ કરે ત્યારે પેરેન્ટ્સ તેમણે સજા કરે છે. જેર્થી બાળકોમાાં હીન ભાિના અને માતા વપતા સાર્થેન ાં અાંતર પણ િધે છે. કયારેક 

બાળકો અને તરુણો આ પ્રોગ્રામને જોઈને અસામાવજક િતાન પણ કરે છે. જેમાાં કહ ાં ઘરમાાંર્થી િોરી અને તરુણાિસ્ર્થામાાં સેતસના સબન્ધો અને 

બળાત્કારના કેસ પણ બની જાય છે. 

એક માતા મારી પાસે આવ્યા અને તેમને કહ્ય ાં 'મારી સ્કૂલમાાં ભણતી દીકરી સોસાયટીના છોકરા જોડે અયોગય સબન્ધ રાખે છે. હ ાં કહ ાં તો માનતી 

નર્થી'.  મારાર્થી હિે આ બધા વિર્ે કહેિાત ાં નર્થી અને સહેિાત ાં નર્થી. તેમની જોડે િાત ર્થતા જાણિા મળ્ય ાં કે તેમની દીકરી િંોઈંગ, મ્પય વજકમાાં અને 

ભણિામાાં ખ બ હોવશયાર હતી. હિે તેમની દીકરીને ભણિામાાં અને ઉપરોતત પ્રિૃવતઓમાાં રસ પણ ઓછો ર્થઈ ગયો છે. તેઓ દીકરી સાર્થે 

લોકડાઉનના સમયમાાં ઓટીપી પર રોજ એક ર્થી બે વપતિરો અર્થિા વસરરયલો જોતા હતા. 'તેમની દીકરી સહજતા ર્થઈ બોલી સર સમય પસાર 

કરિા માટે મારે રરલેશનવશપ કરિામાાં પેરેન્ટ્સને િાાંધો શ ાં હોઈ શકે છે.' ત્યારે માતાને સમજાય ાં કે અમને ખબર ન હતી કે ટીિી ન બાળકોના કોમળ 

મન, િતાન અને માનવસકતા પર આિી અસર પડશે.  

ઘણી િખત આિી વસરરયલો જોઈને સ્કૂલ અને કોલેજમાાં ભણતા છોકરા અને છોકરીઓ સ્િાંયની હદ િટાિીને શારીરરક સબાંધ સ્ર્થાવપત કરે જેના 

પરરણામ સ્િરૂપે બન્ને શારીરરક અને માનવસક ન કશાન ભોગિિાન ાં આિે છે  અને માતા વપતા લાિાર બની જાય છે. કયારેક બાળકોના બ્લેક મેવલગ 

ર્થાય અને બાળકો આત્મ હત્યા સ ધી પહોંિી શકે છે. જે વિર્ે ટીિી સમાિાર અને પેપરમાાં લગાતાર આિત ાં હોય છે. 

ઓટીપી પર આિતી વપતિરો અને વસરરયલ માાં ક્રોધ અને સમાજ વિરોધી િતાન ખ બ મોટા પ્રમાણમાાં બતાિિામાાં આિે છે. જેને કારણે બાળકો 

અને ય િાનોને દ વનયામ પામિા માટે ઝગડા, અસામાવજક િતાન ને િધારે મહત્િ આપે છે. યોગય માગાદશાનના અભાિે ય િાનો દેશ અને સમાજ 

વિરોધી કાયોને સમજી શકતા નર્થી. પરરણામ સ્િરૂપ તયારેક આ પ્રોગ્રામની િાતો બાળકો તેમના વમત્રો સાર્થે ફોન પર કરે ત્યારે માતાવપતા ગ સ્સે ર્થાય 

છે. તેર્થી માતા વપતા અને સાંતાનો િચ્િે અાંતર લગાતાર િધત ાં જાય છે. 

બાળકો ઓનલાઇન ભણતા હોય ત્યારે તેમણે જોયેલા પ્રોગ્રામની અર્થિા તે પ્રકારના પ્રોગ્રામની નોરટરફકેશન િારાંિાર આિે છે. જો કોઈ બાળક આ 

નોટોરફકેશન પર વતલક કરે તો શ ાં વસ્ર્થવત ર્થાય તે તેમે વિિારો. 

૧૪ િર્ાનો નીરિ તેના માતા વપતા વિર્ે વમત્રો સાર્થે લોકોના ક્રેરડટ કાડા અને ડેવબટ કાડાના પાસિડા તોડિાની િાતો કરતો હતો. ઘણી િખત નિા 

અને વિવિત્ર આઈરડયા લાિતો, તેના વપતાને હેડ્રકગનો કોસા કરિાન ાં કહેતો. તેના પેરેન્ટ્સએ મને સાંપકા કયો. ત્યારે િાતો િાતોમાાં નીરિનાાં આ િતાન 

પાછળ ટીિી માાં અને ય ટ્ય બ તર્થા અન્ય િેનલો પર આિતી વસરરયલો અને પ્રોગ્રામોની અસર જણાઈ. આ સમયમાાં નીરિને આ પ્રિૃવત્તમાાં ર્થતા 

ગ ન્હા અને તે પછીના પ્રણામ વિર્ે સમજાિતા તેણે ઉપરોતત બાબતે વિિારિાન ાં છોડ્ય ાં હત ાં. 

આિ અનેક રકસ્સા અમારી પાસે ઓનલાઇન કાઉંસેવલગ િખતે આિે છે. જેમાાંર્થી કેટલીક સમસ્યાઓ બાળકોન ાં અને પેરેંટ્સન ાં કાઉંસેવલગ કરીને 

સરળતાર્થી ઉકેલી શકાય છે. તમને િણાન કરિા બેસ ાં તો તમને પણ આશ્િયા ર્થાય કે મોબાઈલ, ટીિી, કોમ્પ્ય ટર અમારા પરરિારને આટલ ાં ન કર્ાન 

કરી શકે છે. 

 

 

 



બિી ન ેતયાાં સ ધી જશો 

બાળકોની િાત ર્થઈ હિે આપણે િડીલોની િાતમાાં પણ ર્થોડી ટીિીની અસર જોઈએ. રમણભાઈ શેઠ બપોરે જમિા દ કાનેર્થી ઘરે આિે જમીને 

ર્થોડીિાર સૂઈ જાય. એક રદિસ જમ્પયા પછી મનમાાં વિિાર આવ્યો કે લાિને પાાંિ વમવનટ ટીિી જોઈ લો, અને ટીિી જોિાન ાં િાલ  કય ું ર્થોડીિારમાાં 

તો રમણભાઈ શેઠ ટીિીમાાં એિા તલ્લીન ર્થયા કે ત્રણ કલાક તયાાં ગયા તે ખબર જ ન પડી. તેમને ઓરફસે જઈને અજાન્ટ કામ કરિાન ાં હત ાં તે પણ 

ગય ાં.  

અમારા વમત્ર નીવતન ભાઈ અને તેમના પત્ની નીરજા બહેન સરસ મજાનો સ્માટા ફોન લઇ આવ્યા. લોકડાઉનમાાં તયાાંય બહાર જિાન ાં નહત ાં તેર્થી 

પવત પત્નીએ સ્માટા ફોનમાાં વપતિસા જોિાના શરૂ કયાા.પછી ઓટીપી ્લેટફોમા પર વપતિરો જિાના શરૂ કયાા. તેમના રહેતા સાંતાને કહ્ય ાં પ્પા તમે 

ગેમ્પસ રમો મજા આિશે. લોકડાઉન પછી નીવતન ભાઈ અને તેમના પત્ની નીરજા બહેનતો મોબાઈલનાના એિા ઘેલા ર્થયા કે કલાકો સ ધી 

ગેમ્પસરમિા લાગયા. તયારે કે તેઓ િહેલા ઉઠીને િેટીંગ, ફેસબ ક અને ગેમ્પસમાાં લાગી જાય. જેર્થી તેમના ભગિાનની પૂજા ન ર્થાય, નાસ્તો સિારે આઠ 

િાગયાની જગયાએ અવગયાર િાગે ર્થિા લાગયો, કસરત નો સમય ગયો. જમિમાાં ઇરેગય લર, પાડોશી જોડે િાત કરિાનો સમય ન મળે . પાાંિ મવહના 

પછી આાંખોના ખ બ મોટા પ્રમાણમાાં નમ્પબર િધી ગયા. પેટની તકલીફ િહી ગઈ. રાતની ઉંઘ પણ બગડી ગઈ. હિે તેઓ પેટના ડોતટર અને 

સાયકોલોવજસ્ટ ની મદદ લેિાના રદિસો આવ્યા. 

હિે જો મોટી ઉંમરના વ્યવતતને ટીિી અને અન્ય ઇલેતરોવનતસ સાધનો પકડી રાખે તો પછી નાના બાળકોને ટીિીનો સાંઘ રીતે છોડી શકે તે દરેક 

માબાપે વિિારિાન ાં રહ્ય ાં. 

ઓટીપી પર આિતા વપતિરો અને બ્લ્ય  રફલ્મોને કારણે પવત પત્નીના સાંબાંધોમાાં ખ બ જ અાંતર િધ્યા, અને ઘણી િખત સાંબાંધોમાાં અાંતર િધતા 

િાત પરરિારના ભાંગાણ સ ધી પહોંિી જાય છે.આ બાબતે આપણે પેપરમાાં િાાંિતા હોઈએ છીએ. 

ઘરના િાતાિરણમાાં ટીિી ની અસર 

પાછલા ર્થોડાક િર્ોર્થી મેં અન ભવ્ય ાં છે કે ઘણા ખરા ઘરોમાાં મહેમાન આિે અને તે સમય ટીિીનો અિાજ પણ ઓછ ાં કરિાનો હોય તો ઘરના નાના 

બાળકો અને તરુણો નો અસભ્ય િતાન જોિા મળે છે. અન ભિી શાાંવતર્થી તે વિિારના ખૂબ જ વમલનસાર સ્િભાિ િાળા હરેશભાઈ તો કોઈને ત્યાાં 

જતા પહેલા ફોન કરીને પૂછી લે કે અમારે તમારે ત્યાાં આિિાની ઈચ્છા છે, જો તમારી કે તમારા બાળકોની ગમતી વસરરયલ કે પછી અન્ય પ્રોગ્રામ 

ટીિી ઉપર ના આિતા હોય તો અમે તમારે ત્યાાં આિી અને િાતો કરીએ? આ સમયે સામી વ્યવતતનો અિાજમાાં આિકારનો ભાિ પકડિાની 

કોવશશ કરે અને પછી હરેશભાઈ તે વ્યવતતના ત્યાાં જાય., જો ટીિી િાલ  હોય તો ખૂબ જ જલ્દી ઉભા ર્થઈ જાય અને કહે મારે ટીિી ની મહેમાન 

ગવત નર્થી માાંડિી. 

ઘણા ઘરોમાાં બાળકો ઊઠીને જય શ્રી કૃષ્ણ અર્થિા ગ ડ મોર્નનગ ન કરે પહેલા ટીિી િાલ  કર.ે ન ગમતો પ્રોગ્રામ હોય તો તાડૂકીને માને સામે ગ સ્સો 

કયો. ગ સ્સામાાં આિીને કહે ‘આિા ભાંગાર પ્રોગ્રામ ના સમયમાાં શા માટે મને જગાડયો’ અને પછી સાંભિ છે કે કેટલાક બાળકો પાછા સૂઈ જાય. 

ઘણા ઘરોમાાં બાળકો મમ્પમી અર્થિા પ્પાનો મોબાઈલ લઈને મનગમ તો પ્રોગ્રામ જોિાન ાં શરૂ કરે છે. િાિકવમત્રો આિ ાં કે.જી.માાં અર્થિા પહેલા કે 

બીજા ધોરણમાાં ભણતા બાળકો કરે છે, તેિ ાં નર્થી. આ પ્રકારન ાં િતાન દસમા અને બારમાાં ભણતા અનેક બાળકો સાર્થે જોિા મળે છે. તયારે પ્રોફેશનલ 

રડગ્રીમાાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓમાાં પણ આ પ્રકારન ાં િતાન જોિા મળે છે. પાછલા ૨૦ િર્ામાાં ટીિીની સાર્થે કોમ્પ્ય ટર અને મોબાઈલ બાળકો 

પાસે ખૂબ જ જલદી આિી ગયા છે. જેને કારણે આજના ય ગના કેટલાક મા-બાપને રાહત જેિ ાં લાગે છે. 

વમત્રો આ પ્રકારના અને વ્યિહાર અને િતાન તમારા પરરિારને બરબાદ કરી શકે છે. જે તમારા સાંતાનો માટે ભવિષ્યમાાં આિિાિાળા તોફાનોની 

વનશાનીઓ છે, િેતીને િાલિ ાં િધારે સારુાં નહીતો ટીિી, મોબાઇલ, લેપટોપ તમારા પરરિારને તમારી આાંખોની સામે બરબાદ કરી નાખશે અને 

તમને ખબર પણ નહીં પડે. 

રાહ લ જ્યારે ભણિા બેસે ત્યારે તેના મવસ્તકમાાં ભણેલો તો યાદ રહે નહીં. પરાંત , તેને “સાસ ભી કભી બહ  ર્થી” સીરરયલમાાં આગળ શ ાં આિશે 

એનો વિિાર કરિા લાગે.  તયારે “ઘર ઘર કી કહાની” ટીિી વસરરયલના પાત્રોની િિાા કરે. શરૂઆતમાાં તો આ બધી બાબતોમાાં િાલી સ શીલાબેન 

રાહ લ સાર્થે િિાા કરતા હતા. પરાંત  જ્યારે સાતમા ધોરણ પછી પરરણામ ખરાબ આિિા લાગયા તે પછી તેઓ રાહ લ ઉપર ગ સ્સે ર્થાય, તેને 

ભણિાની બાબતે દરરોજ અપમાવનત કરે. ભણાિિા તેની જોડે બેસે પરાંત  રાહ લ મેં ભણિાન ાં ગમત ાં પણ ન હત ાં અને યાદ પણ રહેત ાં ન હત ાં. 



હ ાં મારા સાંતાનન ેઇલતેરોવનતસ સાધનોના દ રુપયોગ ર્થી બિાિ ાં. 

જેિી રીતે જીિિા માટે હિા પાણી અને ભોજનની જરૂર છે, તેિી જ રીતે આજના ય ગમાાં આગળ િધિા માટે મોબાઇલ, લેપટોપ અને 

કોમ્પ્ય ટરની જરૂરરયાત છે. તેર્થી ઉપરોતત સાધનો બાળકોને િાર કે પાાંિ િર્ાની ઉંમરર્થી આપિા પડે તેિી વસ્ર્થવત સજાાઈ રહી છે. આપણે એટલ ાંજ 

જોિાન ાં છે કે સાંતાનો ઉપરોતત સાધનોના એરડતટ ન બને, વ્યસની બનીને વબન જરૂરી ઉપયોગ ન કરે, મોબાઈલ અર્થિા કોમ્પ્ય ટરને કારણે 

આજીિન માટે મ શ્કેલીમાાં ન સપડાઈ જાય. લોકડાઉન પછીની દ વનયામાાં તે બરબાદીના ધિારે ન પહોંિી જાય . તેર્થી આજના સમય માતા-વપતાએ 

બાળકોને ઉપરોતત સાધન આપતી િખતે વિિેક શવતતનો ઉપરોતત કરતા ની આિશ્યકતા પ્રત્યે ધ્યાન કેવન્દ્રત કરિાન ાં છે, પેરેન્ટ્સે પધધવતસર ધ્યાન 

રાખિાન ાં શીખિાન ાં છે. ખ બ જાગ્રત રહેિાન ાં છે. 

મારા િર્ોના અન ભિોને આધારે કોઈ પણ પેરેન્ટ્સ સ્િાંયાંના સાંતાનને ઇલેતરોવનતસ સાધનોર્થી ર્થોડીક તકેદારીઓ લઇ ખ બ સરળતાર્થી બિાિી શકે 

છે. જેના ઉકેલ માટે ર્થોડા માગો પણ બતાવ્યા છે. 

1 સૌર્થી અગત્યની િસ્ત  માતા-વપતાએ અને પૂરા પરરિારે િધ માાં િધ  સમય એટલે કે ૧૮ િર્ા સ ધીના સાંતાનોને રદિસમાાં બે કલાક જેટલો સમય 

રિનાત્મક પ્રિૃવતઓ ધિારા પસાર કરિો જોઈએ. 

2 સાંભિ હોય તો, પરરિારે દરરોજ  ભોજન અર્થિા સિારે અર્થિા સાાંજે નાસ્તાનો સમય એક સાર્થે ગ જારિો આિશ્યક છે. જો જોડે બેસીને 

ભોજન કરશે તો એક બીજાની લાગણીઓ બાંધાશે. 

3 માતાએ  ઘરમાાં ટીિીમાાં આિતી વસરરયલ, વપતિસા, સામાન્ય ટીિી ન્ય ઝ, જેિા પ્રોગ્રામોને િિાા ન કરિી જોઈએ અર્થિા આ વિર્ય પર િધ માાં 

િધ  ૧૦ર્થી ૧૫ વમવનટનો સમય સ ધી કરિી.  

4 ઇલેતરોવનતસની દ વનયા કાલ્પવનક સ્િ્નોની દ વનયા છે, જ્યાાં િાસ્તવિક જીિન સાર્થે  કોઈ પણ પ્રકારનો સબાંધ નર્થી. બાળકોને િહેલાાંમાાં િહેલી 

તકે  રમત ધિારા અર્થિા અન્ય પ્રાંસગો કે િાતાા ધિારા  ટીિીમાાં અને વપતિરમાાં આિતી ઘટના અર્થિા પ્રસાંગને કાલ્પવનક અને નાટક છે તે સમજાિ ાં 

આિશ્યક છે . 

મારા સાંતાન નાના હતા ત્યારે તેઓ પે્સી ની જાહેરાત માાં વિરાટ કોહલીને જોતા હતા. તેઓ વિરાટ કોહલીને જોઈને વમત્રો અને સગાાં સઁબઁધીના 

બાળકો સાર્થે ઘરમાાં કબાટ ઉપરર્થી કૂદકો મારે તેર્થી તેમને િાગિાનો ડર રહેતો હતો . તેર્થી એક રદિસ તેમને બે બોટલ પે્સી પીિડાિીને કહ્ય ાં ક દો, 

મન મૂકીને ક દો, આજે તમારામાાં ખ બ શવતત આિી ગઈ હિે તમને કશ ાં પણ નહીં ર્થાય. મારા િારાંિાર કહેિાર્થી  જ્યારે તેણે ૭ ફૂટર્થી કૂદકો માયો 

તેર્થી િાગય ાં. ત્યારે મેં તેમને સમજાવ્ય ાં કે  "બેટા જાહેરાતમાાં અને ટીિીમાાં મોટાભાગે બતાિિાળી િાતો ખોટી અને કાલ્પવનક હોય છે, જેના ઉપર 

ભરોસો ન કરાય." ફતત એક પ્રસાંગર્થી અમારા ક ટ ાંબના દરેક બાળકને આ િાતનો અહેસાસ ર્થઇ ગયો. 

5 બાળકો એક ર્થી દોઢ િરસના હોય ત્યારર્થી માતા-વપતાએ તેમની સાર્થે િંોઈંગ, ક્રાફ્ટ, મ્પય વઝક, ડાન્સ જેિી પ્રિૃવત્તઓ કરિી જોઈએ. બે કે ત્રણ 

િર્ાની ઉંમર સ ધી તેઓ તમને જોશે કદાિ તમારી સાર્થે જોડાઈ જાય. તેઓ જ્યારે  ઉપરોતત પ્રિૃવત્ત કરે ત્યારે િારાંિાર િખાણ કરિા જોઈએ. જેર્થી 

તેઓ ઇલેતરોવનતસ સાધનો ર્થી દૂર રહેિા પે્રરાશે. 

6 બાળકો સારી પ્રિૃવત્ત કરતા હોય કે ખરાબ રીતે કરતા હોય પણ તેમની પ્રિૃવત્તઓનો  વિરડયો સોવશયલ મીરડયા - ફેસ બ ક પરરિાર કે વમત્રોના 

િોટ્સએપ ગ્ર પમાાં અર્થિા ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર તયારે પોસ્ટ ન કરિી. આમ કરિાર્થી બાળકોમાાં સ્િયાં માટે કામ કરિાની િૃવત્તનો  ઘટાડો ર્થાય છે.  અમે 

અન ભવ્ય ાં છે કે સાંતાનની પ્રિૃવતઓમાાં પરરિાર તરફર્થી ઓછી લાઈકને કારણે માતા અને વપતાન ાં ટેંશન પણ િધી જાય છે.અને ઘણી િખત તેઓ 

ક ટ ાંબના સભ્યો જોડે સબાંધ પણ બગાડી નાખે છે.  

7 બાળકોને ભણાિતી િખતે માતા-વપતાએ સ્િયાં દરેક પ્રકારના ઇલેતરોવનક સાધનોર્થી દૂર રહેિ ાં. જો તમે આ સાધનોનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા 

સાંતાનો પણ લલિાશે અને ઇલેરોવનતસ ગેજેટ્સ ની માાંગ કરશે. 

8  બાળકોને પ્રિૃવત્ત કરાિતી િખતે તમે કરાિેલી પ્રિૃવત્તમાાં મજા આિે છે કે નહીં તે તપાસો અને જે પ્રિૃવત્તમાાં મજા આિતી હોય તે પ્રિૃવત્તઓ કરિા 

પે્રરરત કરિી. જેર્થી તેમાાં મઝા આિતી હોિાર્થી તેમની  વસ્કલ્સ ડેિલપ કરે અને લાાંબા સમય સ ધી ઇલેતરોવનતસ સાધનોર્થી દૂર રહે. 



9 ટીિી મોબાઇલ અર્થિા અન્ય ઇલેતરોવનક સાધન સામે બાળકોને 20ર્થી 25 વમવનટ કરતા િધારે સમય સ ધી ઉપયોગ કરિા દો તે પછી તેમને 

ર્થોડી િાર માટે અન્ય પ્રિૃવત્ત તરફ િાળો. ભણતી િખતે ૩૫ ર્થી ૪૦ વમવનટના સમય પછી બ્રેક લેિાની ટેિ પાડિી આિશ્યક છે. 

10  બાળકોને દરરોજ માનવસક કસરત કરાિિી જોઈએ જેમાાં વિવિત્ર પ્રશ્નો, ઘરની સમસ્યાઓ અને મ ાંજિણ ઉત્્ન્ન કરતી સમસ્યાઓ આપો. 

11 સાંતાનોને જોડે રહીને સિારે અને સાાંજે શારીરરક કસરતો અિશ્ય કરાિો, ઘરની બહારના િાતાિરણમાાં મોકલો અર્થિા તમે લઇ જાિ. 

12 બાળકો જમતા હોય અર્થિા નાસ્તો કરતા હોય ત્યારે તેમને ટીિીર્થી અને ઇલેતરોવનક સાધન ન આપિા.આ બાબતે વનયમ તમે પણ સ્િીકારો. 

13  15 િર્ાની ઉંમર સ ધીના  બાળકો ર્થાય ત્યાાં સ ધી તમારા સાંતાનની અભ્યાસ કાયા અને દરેક પ્રિૃવત્તઓ ઉપર નજર રાખો. 

14  બાળકો નાના હોય ત્યારેર્થી તેમને િધ  સમય બોલિા દો અને તેઓ દસ િાતય બોલે ત્યારે આપણે બે કે ત્રણ િાતયો કહેિાની ટેિ પાડિી. આમ 

કરિાર્થી તમારા સાંતાનો તમારી િાતને મહત્િ આપશે. 

15 સાંતાનો સ્કૂલમાાં જાય ત્યારે પેરેન્ટ્સ એ youtube જેિા કોઈપણ સોવશયલ ઉપર જઈને બાળકોને મનગમતી પ્રિૃવત્તની વિરડયો ધિારા શીખિી 

જોઈએ અને પછી તે પ્રિૃવત્તઓ બાળકોને કરાિિી, આમ કરિાર્થી બાળકોનો તમારા ઉપર વિશ્િાસ અને માન િધશે.તેઓ તમને િધ  આદર 

આપશે. 

16 િંોઈંગ, ક્રાફ્ટ, ઓરીગામી, ડાન્સ, મ્પય વઝક, ગીત વિગેરે તમે youtube જેિા સોવશયલ મીરડયા ઉપર ર્થી શીખી શકો છો અને પછી બાળકોને 

શીખિાડી શકો છો. 

17  િંોઈંગ, ક્રાફ્ટ, ઓરીગામી, ડાન્સ, મ્પય વઝક, ગીત વિગેરેમાાંર્થી એક કે બે મન ગમતી પ્રિૃવતઓ તેમને કરાિિા બહાર મોકલો જેર્થી તેમના 

આત્મવિશ્િાસ િધશે. 

18 બાળકોને સ્ક લર્થી આવ્યા પછી ફ્રેશ ર્થિા દો તે પછી જ તેમને ટીિી ર્થોડીિાર માટે જોિા દો અર્થિા ઇલેતરોવનક સાધનો રમિા આપ શકો છો.  

19 જો તમારુાં સાંતાન અભ્યાસ કાયા કરતા ઇલેતરોવનતસ અને િધારે મહત્િ આપત ાં હોય તો તેની પાછળન ાં કારણ જાણો અર્થિા તમે અમારો અર્થિા 

તમારા ઓળખીતા  કોઈ પણ કાઉન્સેલરનો સાંપકા પણ કરી શકો છો, જેઓ તમારા સાંતાનની ઇલેતરોવનતસ સાધન પ્રત્યેની રુવિ િધિાન ાં  કારણ 

શોવધને તમને યોગય માગાદશાન આપશે. 

20 સાંતાનોના સ ઈ જિાના સમયે કલાક પહેલા ટીિી અને અન્ય ઇલેતરોવનક સાધનો ર્થી દૂર રાખિાર્થી તેમને સારી ઉંઘ આિશે અને તેમન ાં 

માનવસક સ્િાસ્થ્ય ખૂબ સારુાં રહે છે. 

21  બાળકો ભણતા હોય ત્યારે પેરેન્ટ્સ એ તેમને મોબાઈલ અને અન્ય ઇલેતરોવનક સાધનો ઉપયોગ રોકિો, આ માટે માર, લાલિ . સજા જેિા 

માગા તયારે પણ ન અપનાિિા. 

22 પેરેન્ટ્સએ સાંતાન જોડે  દસર્થી પાંદર વમવનટ માટે કસરત કરિી અર્થિા ઘરમાાં રમી શકાય તેિી રફવઝકલ ગેમ રમિી જોઈએ.  

23 સમયાાંતરે સાંતાન સાર્થે સ ડોક , િેસ અર્થિા અન્ય માનવસક કસરત િાળી  રમતો રમિી જોઈએ જેનાર્થી બાળકોને એકાગ્રતા િધશે અને તેઓ 

વિજ્ઞાન અને ગવણતને ખૂબ જ સરળતાર્થી સમજશે. 

24 વ્યાપાર જેિી રમતો રમાડીને  બાળકોને ગવણતની સાર્થે વ્યિસાવયક દૃવિકોણ સાર્થે જીિતા શીખિી શકાય છે. તેઓમાાં વહસાબ રાખિાની 

િૃવત્તઓ પણ િધારી શકાય છે. 

25 બાળકોને ઉંમરના આધારે ઘરની બહારના કાયા આપિા જોઈએ જે વિશે આપને કોઈપણ ફેમેલી  કાઉન્સેલર માગાદશાન આપી શકે છે.  

26 ટીિી વસરરયલ વપતિસા અર્થિા અન્ય બાબતે બાળકો સામે તયારે િખાણ ન કરિા િિાા કરિી અને તેને લગતા પ્રશ્નો તયારે ન પૂછિા. નહીંતર 

તે આ પ્રોગ્રામ જોિા િધ  પે્રરાશે. 



27  જો તમારા સાંતાનો ઇલેતરોવનક સાધનો નો ઉપયોગ કરિાન ાં કહેતો તેમાાંર્થી ક્રાફ્ટ સાયન્સ ના મોડલ જેિી એવતટવિટીઝ કરાિતા િીડીયો 

બતાિો અને તે પ્રમાણે પ્રયોગ કરિાન ાં પણ કહો.આમ કરિાર્થી તમારા સાંતાન શીખશે અને વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુવિ િધશે. 

28  રજાના રદિસોમાાં બાળકોને બહાર ફરિા લઈ જાઓ ગાડાનમાાં લઈ જાઓ અને ત્યાાં કોઈ િસ્ત  ઘટના કે વ્યવતત િિાા કરિી. 

29 બાળકો અભ્યાસ કાયા કરે ત્યારે જેટલી તકેદારી લો છો એટલી તકેદારી તેમની રિનાત્મક પ્રિૃવત્તઓમાાં લેિાર્થી બાળકોમાાં આત્મવિશ્િાસ અને 

લહમતની લાગણીઓ િધશે તમારા પ્રત્યે વિશ્િાસ િધશે. 

30  તમારા પેરેન્ટ્સના ગ્ર પમાાં ઓનલાઇન અર્થિા ઓફલાઈન િકાશોપ ધિારા અમે બાળકોને ટીિીર્થી બિાિિાના વિવિધ માગો અને રમતો 

બતાિીએ છીએ. જો તમારે િકાશોપ ગોઠિિો હોય તો અમને 9376142036 પર સમ્પપકા કરી શકો છો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આપે િાાંિેલી પ સ્તક 



 “ટીિીની મજા,  

બની ભણતરની સજા”  
 

પસન્દ પડી હોય તો આપ અમને પ્રવતભાિ  

9376142036 

અિશ્ય મોલકાિશો. અને તમારા વમત્ર સકાલમાાં આ પ સ્તકની લલક મોકલાિીને તમારા વમત્ર પરરિારને મદદગાર ર્થશો.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


