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તમારંુ બાલક શેનાથી ડર ેછે? 

ેયેન્ટિંગ - ભોક્ષદા વ્માવ 

ેયેટિવ ક્માયેક ોતાના ક્ષન્િક રાબ ભાિે કે થોડી વગલડતા  

વાચલલા ભાિે ફાકને ડયાલીને ધામયુ કયાલી રેતા શોમ છે. જો કે 
આ ડય તેના ભગજભાં ેવી જતા તે ડયોક ફને છે 

ફાકનયં ભાનવ ફશય જ કોભ શોમ છે. દયેક ફાકની ોતાની 
એક કલ્નાની દયન્નમા શોમ છે. ક્માયેક ફાક યીઓની અને ફીજી શોયય લાતાુ વાંબીને તેને  વાચી 
ભાની રે છે. આ કાયિને રીધે િ તેભના કય ભા ભાનવભાં ડય ેવી જામ છે.  તેભની કલ્ના જ 

ભોિાબાગે લાસ્તન્લક ડયનયં રૂ રઈ રેતી શોમ છે. ત્માયે જો  તભારંુ ફાક િ ડયોક શોમ અથલા તો 
અભયક ચોક્કવ રયન્સ્થન્તથી ડયતયં શોમ તો આલા ફાકનો ડય કેલી યીતે દૂય કયલો તે વભજી રઈએ. 

ડરને નજરઅંદાજ ન કરો 

દયેક આલેગ ાછ કોઈ ભાનન્વક કાયિ જલાફદાય શોમ છે તેથી ક્માયેમ િ  ફાકના ડયને 
નજયઅંદાજ ન કયો. ભોિાબાગે ેયેટ્વ ફાકના ડયનયં કાયિ જાિલાનો  પ્રમાવ કયતાં નથી અને તેના 
ડયને સ્લાબાન્લક વભજી રે છે. આલયં ક્માયેમ ન કયલયં જોઈએ. 

જો ફાકના ડયને નજયઅંદાજ કયલાભાં આલળે તો તેના ડયને તભે ક્માયેમ દૂય નશં કયી ળકો છી આ 
ડય ફાક ભોિયં  થમા ફાદ િ તેનાભાં યશી જળે. 

ડરનું કારણ જાણો 

ડયને દૂય કયલા ભાિે ફાકના ડયનયં કાયિ જાિલાનો પ્રમાવ કયો. જો  ફાકના ભાનવનયં ન્લશ્લેિ 
કયીને તેના ડયનયં ભૂ કાયિ જાિી રેલાભાં આલે તો  ફાકના ભનભાં ઘય કયી ગમેરો ડય દૂય કયી 
ળકામ છે. ફાક જો કોઈ વ્મન્ક્તથી  ડયતયં શોમ તો વ્મન્ક્તનયં ફાક વાથે કેલયં લતુન છે તે જાિી રેલયં 
જોઈએ. જો  ફાક અટમ કોઈ લસ્તયથી ડયતયં શોમ તો તેની ાછનાં ભાનન્વક કાયિો ફાક વાથે  

લાત કયીને જાિી ળકામ છે અને ડયને દૂય કયી ળકામ છે. 

ડરપોક બાળકની મજાક ન કરો 

ફાકના ડયની ભજાક કયલાથી તેભનો ડય ઓછો નથી થતો િ તે લધય ગબયાઈ  જામ છે. તેભનાભાં 
આત્ભશીનતાનો બાલ આલે છે. આ કાયિે તે રઘયતાગ્રંન્થથી ીડામ  છે. ફાકની અંદયનો ડય તભે 
ફાકનો પ્રેભ અને ન્લશ્વાવ જીતીને જ દૂય કયી ળકો  છો. તેભની ભજાક કયલાથી કે તેભના ય ગયસ્વો 
કયલાથી તેભનાભાં નકાયાત્ભક બાલો જ ઉત્ન્ન થળે જ ેતેભને ડય તયપ લધય આગ ધકેરળે. 
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હોરર સ્ટોરીથી દૂર રાખો 

ફાકને શોયય કેયેક્િયથી દૂય યાખો. ક્માયેક એલયં િ ફનતયં શોમ છે  કે ફાકના ડય ાછ કોઈ 
ગંબીય કાયિ જલાફદાય શોમ છે િ ફાકને શોયય રપલ્ભ અને  ન્વરયમર જોલાની આદત ડી ગઈ 
શોમ તો તેભના કય ભા ભાનવ ય િ આલી ફાફતોની  નેગેરિલ ઇપેક્િ થતી શોમ છે. તેભના ભાનવભાં 
આ કાલ્ન્નક ાત્રોનો ડય ેવી જામ  છે અને તે આ શોયય લાતાુને વાચી ભાનલા રાગે છે તેથી િ 
લાસ્તન્લક રાઇપભાં તે ડયનો અનયબલ કયતયં શોમ છે. 

બાળકને ડરાવો નહં 

ભોિાબાગનાં ેયેટ્વને એલી આદત શોમ છે કે ફાક ાવે ધામયં કયાલલા ભાિે તેભને ડયાલતાં શોમ છે.  

'ઊંઘી જા નશંતય ન્ફરાડી આલળે ', 'તયં જભી રે નશં તો તને અંધાયી ઓયડીભાં ૂયી દઈળ ', આ યીતનાં 
તભાયાં લાક્મો ફાકના ભાનવ ય ન્લયીત અવય ાડે છે. આલયં ફધયં ેયેટ્વનયં લતુન િ ફાકને 
ડયોક ફનાલે છે. 

બહાદુર બનાવો 

ફાકને ડયોક નશં િ ફશાદયય ફનાલો , ફાકને ફશાદયય ફનાલલા ભાિે  ફાિથી ભાતાન્તાએ 

કાજી રેલી જોઇએ. ફાકને ડયાલીને ધામયં ન કયાલો , ફાકને ફશાદયયીની કથા વંબાલો. ફાકોને 
ફશાદયય લીય યરુની કથા વંબાલલાથી તેભનાભાં િ ળૌમુના ગયિો આોઆ આલળે. રપલ્ભો , 

ન્વરયમર િ ળૌમુગાથાથી વબય શોમ તેલી જ ફતાલો       

  
 

 


