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આ એકવીસિી સદી છે કે એક વસિી સદી? ટે કનોલોજી, શવજ્ઞાન અને

િાદહતીસાંચાર ક્ષેત્રે િાાંમત સજાડઈ એ સદી ખરે ખર વસિી બનતી જાય છે . િારા પર એક
એસ.એિ.એસ. આવ્યો હતો, “પહે લા સઈ િવા િાટે આાંખો બાંધ કરવી પડતી હતી, હવે
વોટ્સ એપ બાંધ કરવાં પડે છે .” આ શવકાસ છે કે શવનાિ? િોબાઈલ-િે એક સિયે ગળાિાાં
લટકાવાતો અને આિૂષણ લાગતો- એ દદવસે દદવસે દૂષણ બનતો જાય છે . સિગ્ર
િાનવજાતની િાનચસક પ્રમતિાનો પદરચય આપતી આ િાદહતી િાાંમત તેની િ પ્રમતિાનો
ધ્વાંસ કરવાની તાકાત ધરાવે છે , િોબાઈલ એ િનષ્ય અસીિ િશકતનો બોધ કરાવે છે તેની
સાથી તેની િ િશકતને ક્ષીણ કરી િકે તેવી િહાઘાતક િોધ પણ છે . અને એિાાંય
ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ િોબાઈલ પર િરૂ થયા પછી પદરશસ્થમત વધારે વણસી છે . આટલી
ચચાડ પરથી એટલાં તો સ્પિ થાય છે કે િોબાઇલ કે અન્ય કોઈપણ ટે કનોલોજી સ્વયાં કોઈ
પદરણાિ આપી િકતી નથી, પરાંત આપણે તેનો િાં અને કે વો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેના
આધારે પદરણાિ નક્કી થાય છે , આિ ટે કનોલોજી નીમતશનરપેક્ષ છે .
બાળકો અને યવાનો િોબાઈલનો અમત ઉપયોગ કરે છે - એના દૂષણો- એ શવષે અનેક
ચચાડઓ પણ થઇ છે . ઓછાિાાં વધ હવે વૃિોના શનવૃશિકાળની પ્રવૃશિ બની ગયો છે આ
િોબાઇલ. પરાંત આિના બાળકો પણ આ વિળિાાં ફસાતા જાય છે એ િદ્દા પ્રત્યે આપણે
ઉપેક્ષા સેવી રહ્યા છીએ. આ પણ સિસ્યા આિ સાિાન્ય િણાય છે , પરાંત તેની િયાનકતા
ધાયાડ કરતા શવિેષ છે . િે પેઢી આ ટે કનોલોજીના આ યગિાાં ઉછરી રહી છે , તે
અત્યારસધીની પેઢીએ પોતાના સિગ્ર જીવનિાાં નથી િેળવ્યા અનિવો ઘણી વહે લી ઉાંિરે
આ પેઢી પોતાના સોફા પર બેસીને િેળવી રહી છે . ઘણાાં િાતામપતા દલીલ કરે છે કે અિે
અિારા બાળકોને િોબાઈલ અપાવતા િ નથી. તો પ્રશ્ન ત્યાાં ઉદ્િવે છે કે તો પણ આ
બાળકો િોબાઈલનો ઉપયોગ કે વી રીતે કરે છે ? વાલીઓના િોબાઈલિાાં ગીતો સાાંિળવા,
ગેિ રિવી, એસ.એિ.એસ. વાાંચવા, વીશડયો જોવા, વેબસાઈટો જોવી- વગેરે પ્રવૃશિઓ
બાળકો છૂટથી કરે છે . કે ટલીક િોડનડ િમ્િીઓને તો ગૌરવથી કહે તા સાાંિળી છે , િારા
િોબાઈલિાાં િને નથી ખબર એટલી િારા દીકરાને ખબર છે ! અથવા તો “િોબાઈલ િલે
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િારો છે પણ હોય તો એના િ હાથિાાં, એને એિાાં બધાં આવડે .” આવાં કહે વાં એ ગૌરવનો
શવષય છે કે કે િ તેનો શવચાર કરવો રહ્યો.
ઘણા જાગૃત વાલીઓ બાળકોને િોબાઈલ અને વીશડયો ગેિથી સદાંતર દૂર રાખવાનો સાંદર
પ્રયાસ કરે છે પણ તેિ છતાાં બાળકોની આિ-બાિનાં પયાડવરણ તેિને િોબાઈલ સધી
પહોંચાડી િ દે છે . સાાંિળો એક નવ વષડની દીકરીનો ડાયલોગ. “આાંટી, અિે બધી ફ્રેન્ડસ
સાથે િળીને િારી એક ફ્રેન્ડની િમ્િીના િોબાઈલિાાં ગેિ પણ રિીએ અને વીશડયોશકલપપગ પણ જોઈએ.” બસ, િાતામપતાના બાળકોને િોબાઇલથી દૂર રાખવાના પ્રયત્નો
તો શનષ્ફળ િ રહ્યા ને? ઘણાાં વાલીઓ એવાં પૂછે છે કે બાળક િોબાઈલ વાપરે કે વીશડયો
ગેઇિ રિે એિાાં િાં વાાંધો? એ િાતામપતાને િારે એિ પૂછવાં છે કે એિ કરવાથી િાં ફાયદો?
વાલીઓની એવી પણ દલીલ હોય છે કે વીશડયોગેઇિથી બાળકની શનણડયિશકત અને
શવચારિશકત શવકસે છે . બાળકની બશિને ઉિેિ ે એવી ગેઇિ પણ રિાડી િકાય ને ? કદાચ
એ સાચાં હોય તો પણ એની સાિે બાળકો િાં ગિાવે છે એનો શવચાર કયો છે ખરો !
આ અાંગે આપણે આપણાાં જીવન વ્યવાહાર પ્રત્યે સિાનતા કે ળવીને તેનાં સતત િૂલ્યાાંકન
કરતા રહે વાં પડિે. ચાલો િિિ: થોડા િદ્દા પર શવચાર કરીએ. ચાલો, િોટાિાગના ઘરોિાાં
જોવા િળતાં દૃશ્ય જોઇએ.
િમ્િી ઘરના કાિ પૂરાાં કરીને બાકીના સિયિાાં ટી.વી. ચસરીયલ અને રસોઈ િો િએ અને
ફે સબક અને વોટ્સએપિાાં ચેટ કરે , પપ્પા નોકરી-ધાંધાિાાં વ્યસ્ત હોય અને ઘરે આવીને
થાકયા પાકયા પોતાના િોબાઇલિાાં વોટ્સએપ ખોલીને િરા હળવા થાય. બાળકો
િાળાએથી આવ્યા પછી ટી.વી., િોબાઈલ અને વીશડયોગેઇિિાાં. છ વષડથી નાના
બાળકોનો િાળાએ િવાનો સિય બચે છે િે તેઓ િોબાઇલ િાટે ખચી િકે છે . પદરવારોનાં
આ સાિાન્ય દૃશ્ય હોય છે . આના આધારે ઉિા થતા કે ટલાાંક પાદરવાદરક અને બાળઉછે ર
અાંગેના િદ્દા પર શવચાર કરીએ.
1. જ્યારે બાળકને પદરવાર સાથે રહે વાનો સિય હોય છે તે કવોશલટી સિય ટી.વી. કે
િોબાઇલ ખાઇ જાય છે . બાળક અને પદરવારના સભ્યો સાથેની આાંતરશિયા સીમિત
બની જાય છે . પમતપત્ની વચ્ચે થતી આાંતરશિયાિાાં ઉણપ આવે છે િે અાંતે પાદરવાદરક
જોડાણને નબળાં પાડે છે . આ શસ્થમતિાાં બાળિાનસિાાં કટાં બિાવના કે વી રીતે શવકસી
િકે ?
2. બાળકના જ્ઞાન, લાગણી અને શિયાત્િક અનિવો િાટે નો ઉિિ સિયગાળો
બાલ્યાવસ્થા છે . બાળક જ્યારે પોતાના િાતામપતા પાસેથી વાતાડ, કશવતા કે ચચત્રકાિ
કરે છે િેિાાં તેની કલ્પનાિશકતનો શવકાસ થાય છે . િોબાઇલિાાં કાટૂડ ન કે શફલ્િો
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જોવાથી એની સિડનાત્િકતાને બહાર આવવાની તક િળતી નથી. બાળકની
અનન્યતાને યોગ્ય ઉઘાડ િળી િકતો નથી.
3. બાળક કલાકો સધી ટી.વી. અથવા િોબાઇલ સાિે બેસી રહે છે , િેનાથી તેની િારીદરક
શિયાઓ અત્યાંત િયાડદદત બને છે . બાળક નાનપણથી િ બેઠાડાં જીવન જીવે છે .
સ્વાશ્રયનો તદ્ન અિાવ રહે છે . િહાનગરોિાાં બાળકો સોસાયટી કે િેરીિાાં રિવાનાં
પણ છોડતા જાય છે . િોટી ઉાંિરે જીવનિૈલી સાંબાંધી રોગો થવાનાં જોખિ વધી જાય છે .
4. બીજો શવચારણીય િદ્દો એ છે કે ટી.વી. િોબાઇલિાાં વાતાડ, શફલ્િો જોવા-સાાંિળવાથી
તેની કલ્પનાિશકત કે િાષાિશકતનો શવકાસ થાય ખરો ? તેનો સાંિોધન આધાદરત
ઉિર એ છે ના. બાળકને જ્યારે િાતામપતા વાતાડ કહે છે તેની સાથે અનેક પ્રકારના
િાનવીય આાંતરશિયાના તત્ત્વો ઉિેરાય છે . િાતામપતા સાથેનો િાવનાત્િક સેત
િિબૂત બને છે . બાળકની શિજ્ઞાસાના દ્વાર ખૂલે છે . બીિે, બાળકના િાષાશવકાસ
િાટે પણ આ પ્રકારની વાતચીત અગત્યની બને છે . સાિાશિક અધ્યયન અભિગિ
પણ એ વાતનાં સિથડન કરે છે કે બાળક એકપક્ષીય શ્રવણના આધારે િાષા િીખી
િકતાાં નથી, તેના બદલે બાળક િેટલી વધારે વાતચીત કરે છે તેના આધારે િ તેની
િાષા વધારે સારી શવકસે છે .
5. ટી.વી. અને િોબાઇલિાાં રિૂ થતી સાિગ્રીિાાં ઘણાં બધાં વૈશવધ્ય હોય છે . િેના પર
આપણો કોઇ અાંકિ હોતો નથી. બાળકને કયારે િાં જોવાં અને ન જોવાં તેનો શવવેક
આપણે રાખી િકતા નથી. કે ટલીક વાર એવાં પણ બને કે બાળકની ઉાંિરને અનચચત
શવષયવસ્ત બાળક જાણે અજાણે િવે છે , િેની પરોક્ષ અસરો એના િાનસપટ પર થાય
િ છે િેની સીધી જાણકારી આપણે અત્યારે ખબર પડતી નથી.
6. શવદેિની સાંસ્કૃ મત અને પદરવેિને અનકૂ ળ તૈયાર થયેલા ધારાવાદહક અથવા કાટૂડ ન
જોવાના કારણે બાળકને િાત્ર ઉપરછલ્લાં િનોરાંિન િળી રહે છે પણ તેને િાનચસક
પોષણ િળતાં નથી. તેના બદલે પોતાની િાષા અને સિાિ-સાંસ્કૃ મતથી તરબોળ એવી
વાતાડઓનો િાંડારથી બાળક સાવ અપદરચચત િ રહી જાય છે . આપણાાં બકોર પટે લ
અને મગિિાઈ બધેકા િેવા શિક્ષણ અને સાદહત્યકારોને આ બાળકો કયારે ઓળખિે?
તેિને રાિાયણ અને િહાિારતની વાતાડઓ કોણ કહે િે? નરચસહ-િીરાાંના િિનોને
આ બાળકો કયારે સાાંિળિે? આપણી સાંસ્કૃ મતથી બાળકો કે વી રીતે પદરચચત થિે?
આ બધી ચચતાઓ કરનારા વાલીઓ પણ છે વટે તો એિ િ કહે છે કે િિાનો િ બદલાઈ
ગયો છે . હવે આપણાં િૂ નાં કિાં ચાલવાનાં નથી. વાત સાચી પણ છે , છતાાં પ્રશ્ન એ છે કે િે
અદ્યતન ટે કનોલોજી છે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તે બાળકોને સિજાવવાની િવાબદારી
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કોની? ઉિર સહિ સ્પિ છે , આપણે િ આ દાશયત્વ શનિાવવાં પડિે. તેની સાથે સાથે
સાંયમિત ઉપયોગ દ્વારા િોબાઇલ અને િાદહતી ટે કનોલોજીના સકારાત્િક પક્ષનો લાિ પણ
લેવાનો છે .
એક દૃિાાંત જોઇએ. િારી સાથે આ શવષય પર ચચાડ થયા પછી અિારા એક મિત્રએ તેના
દીકરા િાટે કડક કાયદો બનાવ્યો. ‘ગિે તે થાય તારે િારા િોબાઈલને હાથ પણ નહીં
અડાડવાનો.’ શનયિનાં ચસ્તપણે પાલન થવા લાગ્યાં. વાલી ખિ હતા પણ દીકરો ખિ
નહોતો. તેનાં વતડન બદલાતાં ગયાં અને એક દદવસ તેણે કહી દીધાં, “તિે સારા િમ્િી-પપ્પા
નથી. િારા બીજા મિત્રોના િા-બાપ તેિની સાથે આવાં નથી કરતા.” વાત સાચી પણ હતી.
બાળક સાથે આવાં વતડન તો અયોગ્ય િ છે ને ! તો પછી રસ્તો િાં? બાળકોને િોબાઈલથી
કે વી રીતે દૂર રાખવા? નીચે પ્રિાણેના કે ટલાાંક સૂચનો અિલિાાં િૂકી િકાય તેવા છે તે
જોઇએ.
1. બાળકો સાથે શનયમિત રીતે થોડો સિય શવતાવો અને તે દરમિયાન સાિાન્ય
જીવનની, કટાં બની, તેના અભ્યાસની, િાળાની, રિતોની, ઈતર પ્રવૃશિઓની વાતો
કરો. બાળકો સાથેની વાતો દરમિયાન તેના રસના શવષયો જાણી લો – િેિ કે વાાંચન,
ચચત્રકાિ, સાંગીત, રિતગિત કે બીિ ાં કઈ પણ.. બાળકોને તેિના રસના શવષયિાાં
આગળ આવાની પ્રેરણા આપો અને તક પણ આપો.
2. રાત્રીના સિયે સતા પહે લા બાળકોને પ્રેરણાદાયક અને ધાર્પિક પ્રસાંગોને લગતી
વાતાડઓ કહે વાની ટે વ પાડો.
3. ગિે તેટલા કાિની વચ્ચે પણ બાળક જ્યારે તેની સિસ્યા લઈને આવે ત્યારે તેને
અવગણવાને બદલે રસપૂવડક સાાંિળો અને તેને એવો અનિવ કરાવો કે એની દરે ક
વાત તિારી વાતો િેટલી િ િહત્વની છે .
4. બાળકોના મિત્રોની અવર-િવર પર ધ્યાન રાખો અને સારા-નરસા મિત્રો વચ્ચે તેને
િેદ કરતા િીખવો.
5. બાળકોની સાિે િોબાઈલનો ભબનિરૂરી ઉપયોગ કરવાનાં આપણે પણ ટાળવાં જોઈએ.
બાળકોને િોબાઈલિાાં ગીતો સાાંિળવા કે ગેિ રિવા દો – એ િાટે િોબાઈલ તેના
હાથિાાં િરૂર આપો પણ તેનાં પ્રિાણિાન રાખતા િીખવો. દૈશનક કે ટલો સિય આપી
િકાય તેના િાટે નો શસ્િન ટાઇિ નક્કી કરવો જોઇએ.
6. વધ અદ્યતન ટે કનોલોજી સાથેના િોબાઈલ વાપરવાનો આગ્રહ કે િોહ ન રાખો. િેટલી
ટે કનોલોજી અદ્યતન એટલો તેના ઉપયોગની િકયતઓ વધારે અને બાળકને તેના
પ્રત્યે વધારે આકષડણ થિે. આપણે પોતાના સ્ટે ટસ ચસમ્બોલ તરીકે િોબાઇલને
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રાખવાનો િોહ ટાળવા િેવો ખરો, અને િારુાં બાળક અિૂક તિક કાંપનીનો િોબાઇલ
વાપરે છે એ એનાથી પણ િોટો સ્ટે ટસ સાંબાંધી રોગ બની રહ્યો છે , િેનાથી બચવા િેવાં
છે .
7. બાળકોને ઘરના નાના-િોટા કાિ સોંપો િેથી તે જીવનના રોિબરોિના કાયો િીખતા
થાય અને સિય પસાર કરવાના બહાને િોબાઈલના દૂષણથી દૂર રહે . બાળકો બહારથી
રોિ નવાં િાં જાણી-િીખીને આવે છે તે પણ સિય કાઢીને જાણવાં ખૂબ િરૂરી છે .
બાળકોને િારીદરક શવકાસ થાય અને િારીદરક બાાંધો િિબત બને તેવી પ્રવૃશિઓિાાં
જોતરો. બાળકોના આચાર-શવચાર બદલવા િાટે તિારા જીવનિિિાાં િરૂરી ફે રફાર
લાવો.
આવા તો બીજા અનેક સૂચનો શવચારી િકાય અને અિલિાાં લાવી િકાય. પ્રત્યેક બાળક
પોતાની રીતે અલગ છે અને એટલે િ દરે ક બાળકના વાણી- વતડન અને શવચારો ઘડવાની
પિમતઓ પણ અલગ િ રહે વાની. આપના બાળકના ગિા-અણગિા અને લાગણીઓને
સિજીને યોગ્ય લાગે તે પિમત અનસરવી પડે . િોબાઈલ સાંિિણના આ યગિાાં બાળકનો
યોગ્ય ઉછે ર િશ્કે લ િરૂર છે પણ અિકય કિાં િ નથી. તિારાાં બાળકની અનન્યતાને
ઓળખીને તેને પોષણ થાય તેવી િાનવીય સ્પિડ સાથેની પ્રવૃશિઓનો શવચાર કરવો જોઈએ.
સૌથી વધારે પડકારિનક છે િાતામપતાનો ત્યાગ. કારણ કે જ્યારે આપણે િ ગોળ ખાતા
હોઇએ તો બાળકને ગળ્ાં ખાવાની િનાઇ કરવી કે ટલાં યોગ્ય બને? કે ટલાં સ્વીકાયડ બની
િકે ? આથી િાતામપતાએ સ્િાટડ ફોન વાપરવાના વળગણિાાંથી િકય ત્વરાએ િશકત િેળવી
લઇને સાચા અથડિાાં સ્િાટડ િાતામપતા બનવાના શ્રીગણેિ કરવા િાટે નાં શ્રેષ્ઠ િહતડ કરવાં િ
રહ્યાં. ઇમત િિિ.
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