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શિક્ષણ કોઈ પણ દેિની સભ્યતા અને સાંસ્કૃમતન ાં અશનવાયડ અાંગ છે. નવી પેઢી પોતાની 

સાંસ્કૃમત પ્રત્યે આસ્થા અને શનષ્ઠા એ શિક્ષણના િાધ્યિથી િ ટકાવી િકે છે. ઈ.સ. ૧૯૪૭ 

િાાં િારત સ્વતાંત્ર થય ાં ત્યારે લોકોના િનિાાં િારતીય શિક્ષણિાાં િારતીયતા અને 

રાિર ીયતાને સ્વાિાશવકપણે િ િહત્વન ાં સ્થાન પ્રાિ કરિે. પરાંત  અાંગ્રેજી િાષા અને 

સાંસ્કૃમતના પે્રિીઓ િારતીય િાસનિાાં ઉચ્ચ પદો પર આસીન છે. તેના કારણે દેિિાાં બેવડી 

શિક્ષણ પિમત ચાલી રહી છે. આ બેવડી શિક્ષણ પિમતને કારણે િારતીય લોકોના 

શવચારિાાં પણ તફાવત :- િિે કે,  

• કોઈ પણ પદરશસ્થમતિાાં બાળકને પાાંચ વષડ સ ધી િાતા-મપતાથી, ઘરથી દૂર ન કરવ ાં 

જોઈએ પરાંત  તેની િગ્યાએ આિ ેલોકો ૧ વષડથી િ ઘોશડયા ઘર, ચાઈલ્ડ કેર વગેરે 

િવેા સ્થળોએ િૂકવાન ાં પસાંદ કરે છે. 

• કોઈ પણ જાતના બાંધનોિાાં ન બાાંધવ ાં જોઈએ પરાંત  આિના ય ગિાાં ટ્ય િનીયા બાળકો 

જોવા િળે છે. 

• િાતા-મપતાની વાત કરીએ તો વોટ્સએપ િાાં વીંટળાયેલા અને ફેસ-બ કિાાં ફસાયેલા 

જોવા િળે છે. અને બાળક અસાઇિેન્ટ, વકડિીટ, હોિવકડ  અને પરીક્ષાિાાં પીસાયેલા 

જોવા િળે છે. 

આિ, એક વાત આપણે સિજી લેવી જોઈએ કે િારતિાાં આિ ેિ ેશિક્ષણ વ્યવસ્થા ચાલી 

રહી છે તે આયાતી વ્યવસ્થા છે. તેનાાં સાંદિડ પશિિી છે. તેના કારણે બાળકની બધી િ 

પ્રશિયા ગડબડીપૂણડ જોવા િળે છે. બાળક ઘરિાાં છતાાં િાતા-મપતા, પદરવાર થી દૂર જોવા 

િળે છે. 

િનોવજૈ્ઞાશનક પ્રશિયાની રીત ેઅન ેિારતીય િાસ્ત્રની રીત ેજોઈએ તો જીવનન ેત્રણ કે ચાર 

તબક્કાિાાં વહેચવાિાાં આવ ેછે. 

ગિાડવસ્થાથી પાાંચ વષડ :- કે િિેાાં બાળકની સાંસ્કાર ગ્રહણ ક્ષિતા ખૂબ િ વધારે હોય છે. 

યોગની િાષાિાાં કહીએ તો પાાંચ વષડ સ ધી શવકાસની પ્રશિયાન ાં િ ખય િાધ્યિ ચચિ છે. 

બાળશવકાસ અન ેિારતીયશવચાર 
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છ થી પાંદર વષડ :- આ સિયગાળા દરમિયાન શવકાસન ાં િાધ્યિ શિક્ષણ છે. બાળક ઘર થી 

દૂર ગ રુિનો પાસે શવદ્યાભ્યાસ િાટે જાય છે. 

સોળથી જીવનના અાંત સ ધી :- આ સિયગાળા દરમિયાન વ્યશકત પોતાની બ શિનો 

ઉપયોગ સ્વયાં કરતા િીખે છે. આિ વાતને આપને િારતીય શવચાર/સાંસ્કારની દ્રષ્ટિએ 

પ્રસ્ત ત કરીએ તો. 

• પૂવડ િન્િના સાંસ્કાર 

• િાતા-મપતા દ્વારા પ્રાિ સાંસ્કાર 

• વાતાવરણ દ્વારા િળતા સાંસ્કાર 

જીવનનો ઘશનષ્ઠતિ અન િવનો શવસ્તાર િારીદરક થી લઈને આશત્િક શવકાસ સ ધીનો હોવો 

જોઈએ. એટલે કે ઇશન્દ્રયો અને પાંચિહાિૂતોનો સિન્વય. તો એ કેવી રીતે ? ? 

બાળકના શવકાસિાાં 

શન્દ્રયો એટલ ે? ? 

• રૂપ,  

• રસ,    

• ગાંધ,    

• સ્પિડ, 

• ધ્વશન 

પાંચિહાિતૂ એટલ ે? ? 

• હવા,  

• પાણી,  

• િાટી,  

• આકાિ,  

• અશિ (સૂયડપ્રકાિ) 

તો આ બધા િ તત્વોના આધારે બાળકનો શવકાસ કેવી રીતે ? તેન ાં યોગદાન કેટલ ાં ?? િા 

િાટે ?? આપણા જીવનની અન િૂમતિાાંથી ઊતરી આવત ાં િાવિય સત્ય એકદિ િ 

સાહશિક બની જાય છે. 

ઉદશે્ય 

• િારતીય સાંસ્કૃમતની અશસ્િતાન ાં ચચરાંજીવીતાને ટકાવી રાખવ ાં. 

• પદરવાર, િાતા-મપતા તથા સિાિની િૂમિકા ન ાં ચચત્ર-પ્રમતબબબ પ્રસ્ત ત કરવ ાં. 
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• પાંચિહાિૂતોનો બાળકના શવકાસિાાં યોગદાન. 

• વ્યશકતના વ્યશકતત્વનો શવકાસ. 

• િારતીય અને પાિાત્ય સાંસ્કૃમતના સિન્યવયની ઝાાંખી. 

• દરેક પદરવારિાાં ગિાડવસ્થા પૂવે પોતાની દ્રષ્ટિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો. 

• ગ િરાતિાાં વાલી શવકાસની પદરશસ્થમત અને વાસ્તશવક શસ્થમત ને મપછાણવી. 

બાળશવકાસ અન ેિારતીય શવચાર 

કોઈ પણ સિાિ, સાંસ્થા, પદરવાર સિથડ ત્યારે િ બને જ્યારે તેનો પ્રત્યેક ઘટક એટલે કે 

તેની પ્રત્યેક વ્યશકત સિથડ હોય. વ્યશકત બે પદરબળોથી સિથડ બને છે. 

૧) િન્િગત સાંસ્કારોથી 

૨) પ્રાિ થતાાં શિક્ષણથી 

• શિક્ષણ શવષયક િાસ્ત્રને અધ્યાપનિાસ્ત્ર કહેવાય. જ્યારે 

• િન્િગત સાંસ્કારના િાસ્ત્રને અશધિનન િાસ્ત્ર કહેવાય. 

િારતીય શવચારને ઉજાગર કરવા િાટે અશધિનન િાસ્ત્રને ઉજાગર કરવ ાં ખૂબિ િરૂરી છે.  

અને અશધિનન િાસ્ત્ર એટલે િન્િના સાંસ્કાર અને િન્િ પૂવેના સાંસ્કાર િન્િના સાંસ્કાર 

સારા અને શ્રેષ્ઠ હોય તો િ અધ્યયન સાથડક બને છે. િન્િગત સાંસ્કારો નબળા હોય અને  

ઉિિ અધ્યયનની વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવે તો એ ધૂળ ઉપર લીંપણ કરવા િવે ાં છે. 

િારતીય િાનસને સિિવા િાટે આપણે પ્રાચીન સાદહત્યને તો સિિવ ાં િ પડે. ઋગ્વેદ 

થી િાાંડીને આપણાં િ ેસાદહત્ય છે. ઉપશનષદ, પ રાણ, રાિાયણ, િહાિારત વગેરે.... બૌિ 

અને િનૈ સાદહત્ય િાાં આય વેદ, શિલ્પિાસ્ત્ર, જ્યોમતષિાસ્ત્ર અને ધિડિાસ્ત્ર વગેરે.... આ 

આપણા પ્રાચીન સાદહત્યને વાાંચી, સિજીને આપણા ચચિ, અને કાળન ાં એક ચચત્ર તૈયાર 

કરવાન ાં અને આ ચચત્રિાાં આધ શનક શવિ અને તેની વૃમતઓને ઉચચત સ્થાન પ્રદાન કરવ ાં 

િરૂરી બને છે. 

આ આધ શનક ય ગિાાં લોકો એવા અટવાઈ ગયા છે અને વ્યશકત પોતે કઈ દદિાિાાં છે ? 

બાળકો કઈ દદિાિાાં છે ? એ વતડન શવચારને બદલવાની ખાસ િરૂરીયાત ઊિી થઇ છે. 

કોઈ એક સભ્યતાના િાનસ અને ચચિને પૂણડપણે સાફ કરી દઈને તેન ાં સાંપૂણડપણે 

નવીનીકરણ કરી દેવ ાં તે તો િકય નથી પરાંત  આધ શનકતાની ચાલચલન અને િાષાથી 

છ ટકારો પાિીને આપણી જાતને તો સ ધારી િ િકીએ. િવેી રીતે શ્રીકૃષ્ણ અિ ડનને શવિરૂપ 

દિડન કરાવી રહ્યા છે. અને શવિરૂપ દિડનના આધારે અિ ડનને પોતાની શદ્વધાિાાંથી બહાર 



 ISSN: 2319-202X 
 

 

 

Shikshan Darshan                        19               April-June-2020   Year-9 Issue-2 

નીકળવાનો િાગડ બતાવી રહ્યા છે એ િ પ્રકારન ાં કોઈક આપણા કાળન ાં શવિદિડન આપણે 

આપણી દ્રષ્ટિથી િ કરવ ાં પડિે. 

વ્યશકતની િાનચસકતા અને જીવનપિમત સાથે સાથે િ ચાલે છે. તેથી િ આપણા સિાિનો 

િોટો િાગ જીન્સ અને સ્કટડ , િેપી ઉપર જીવવા લાગ્યો છે. એિાાં કાંઈ આિયડ નથી. આ 

પ્રશિયાિાાં તો અિેદ્ય શકલ્લા પણ તૂટી જાય છે. િિે કે ‘િનૈ, િારવાડી એ તો ન િ તૂટે’ 

િિેનો પગાર સાિાન્ય લોકોથી ત્રણ ગણો છે એિનાિાાં િ આ પશિિીકરણનો િોહ છે. 

એિાાં પણ નીચલા સ્તરે તો દેખાદેખીથી િ િાત્ર િોહ િ રહ્યો છે. એટલે િ તો શવદેિ િઈ 

આવવ ાં એ એક િોટી ચસશિ િાનવાિાાં આવે છે. આિકાલ તો િાિપીઓનાાં િાષણો પણ 

ડઝનબાંધ શવદેિી ઉદાહરણો વગર પૂરાાં થતાાં નથી. અને પશિિી િૉડેલ તો આપણી 

વ્યવસ્થાિાાં બાંધ બેસી ગય ાં છે. આપણે એટલે કે િારતીય લોકોની પરાંપરા છે કે કોઈ પણ 

શવષયિાાં િ ેછેક છેલ્લે પાટલે ન બેસવાનો આગ્રહ રહ્યો છે. તો પછી આ િ ાં ? ? 

િવેી રીતે ગ લાબ બે પ્રકારના હોય છે. દેિી અને શવલાયતી. દેિી ગ લાબની સ ાંગધ ગ ણકારી 

હોય છે. તેિાાંથી િ ગ લકાંદ બને છે અને આપણા દેિના હવાિાન િાટે અત્યાંત આવશ્યક 

ઔષશધ છે.  

આપણે િાષાની વાત કરીએ ત્યારે અાંગ્રેજીિાાં ચેક લખતી વખતે ‘Rs Ten thousand Only’ 

લખાય છે. આ િ વાકય ગ િરાતીિાાં ‘અાંકે દિ હજાર પૂરા’ આ રીતે લખાય છે અહીં ‘Only’ 

િબ્દ અતૃશિનો સૂચક છે, િયારે ‘પૂરા’ િબ્દ તૃશિનો ઓડકાર લાગે છે. કહેવાનો તાત્પયડ 

એટલો િ છે કે ગ િરાતી િાષાનાાં િાંડોળન ાં કદ ખૂબ િ િોટ ાં  છે. િાષા એ િાત્ર િબ્દાથોન ાં 

િ પ્રત્યાપડણ કરીને અટકી િતી નથી. િાષા દ્વારા સાંલિ સાંસ્કૃમતન ાં પ્રત્યારોપણ પણ થત ાં 

હોય છે. 

આપણી િાતૃિાષા ન ાં ચલણ આ અાંગ્રેજી િદહનાઓની તારીખોન ાં ચલણ વધવાથી તારીખ 

સાથે સાંકળાયેલ શિસિસ િવેા તહેવાર સાથે નાતો જોડાઈ ગયો છે. નૂતનવષડની નવલી 

પ્રિાતનો ઠસ્સો મિલેશનયિને ફાળે ગયો છે. રક્ષાબાંધનને વેલેન્ટાઇન ડે િરખી ગયો છે. 

દદવાળીની રામત્રનો ટિટિાટ, થટી ફસ્ટડ  શડસેમ્બરની નિીલી નાઈટના ઝગિગાટ સાિે 

ઝાાંખો થયો છે. આિાાં િાત્ર કાળન ાં િ પદરવતડન થત ાં નથી. પણ કાળજાન ાં પણ પદરવતડન 

કરી નાાંખે તેવ ાં કાાંઇક અનોખ ાં િ થત ાં હોય છે. મતશ્વથ છોડીને તારીખ સ્વીકારી એટલે તેની 

સાથેની કેટલીક અસભ્યાતાઓને પણ આવકારવી િ પડે. પ્રશ્ન મતશ્વથ કે તારીખનો છેડાયો 

િ છે ત્યારે એક વાત જાણવી રસપ્રદ છે કે ચાંદ્રની પૂણડ કળા, ઓછી કળા, ચાંદ્રગ્રહણ, 
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સૂયડગ્રહણ અને સિાંદરની િરતી વગેરે શનયત મતશ્વથએ થાય છે. તેન ાં તારીખ સાથે ફીકસ્ચર 

થવ ાં િકય િ નથી. કાળ પદરણાિ એ જ્યોમતષચિની પદરિિા સાથે જોડાયેલી બાબત છે. 

નાના બાળકોને શિક્ષણ એિની પોતાની િાષાના બદલે અન્ય િાષાિાાં આપિો તો એ 

બાળકો શનવીય બનિે, શનબોધ બનિે, એિની ગ્રહણ િશકત બ ઠ્ઠી બનતી િિે. અન્ય 

િાષાિાાં પાાંચ-સાત કે અમગયાર િબ્દો પોપટની િિે બોલી જાય એટલે િા હરખાઈ જાય કે 

િારો દીકરો સ્િાટડ  છે. પણ િ ાં આ સાચી સ્િાટડ નેસ છે ? ? 

બાળકના શવકાસિાાં શવભિન્ન િાષાનો િોટો ફાળો છે. બાળકનો પોતાની િાતૃિાષા પદરચચત 

હોવાથી ટર ાન્સલેિનની િિૂરી કરવી પડતી નથી. પદરણાિે િગિની સાંપૂણડ િશકત તે 

પદાથડને સિજાવવાિાાં િ વાપરી િકે છે. પોતાની િાષા પર પકડ જામ્યા વગર અનેક 

િાષાન ાં શિક્ષણ િૈક્ષશણક દ્રષ્ટિએ પણ જોખિકારક પ રવાર થાય છે. પોતાનાાં િૂશળયાાં ઊાંડા 

ઊતાયાડ પહેલાાં કોઈ વડલો ફેલાવાની િરૂઆત કરતો નથી. અન્ય િાષાન ાં િોત કયારેક 

‘સડન કોલેપ્સ’ ના રૂપિાાં આવત ાં નથી દરબાઇ દરબાઇને િરતા લાાંબી િાાંદગીના દદીની 

િિે િાષાન ાં િૃત્ય  પણ બહ  ધીિી ગમતથી આવે છે. 

બાળકના શવકાસિાાં સ્િરણિશકતના શવકાસ કરતાાં સિિિશકતનાાં શવકાસ ઉપર િાર 

આપવાની િરૂર છે. અને તે બહ  િાષાથી નદહ પરાંત  એક િ િાષાથી આપી િકાય. જો 

બાળકને યોગ્ય દદિાિાાં આાંગળી ચચધેલ હિે તો હાથિાાં, પગિાાં, આાંખિાાં, કાનિાાં, 

લોહીનાાં ટીપે ટીપે, રોિ રોિિાાં િનિાાં ને હૃદયિાાં ચેતન આવે છે. 

આપણે બાળકોને પ્રેિ િલે આપીએ પણ આપણી કલ્પનાઓ કયારેય ન થોપી બેસાડવી. 

આિની પદરશસ્થમત દરેક િાતા-મપતાની, સાિાશિક, સાાંસ્કૃમતક, િનોવૈજ્ઞાશનક સિસ્યા 

બની ગઈ છે 

આિ ના ય ગ િાાં પ્રેિ એટલ ેિ ાં?. 

િાતા-મપતાનો પ્રેિ એટલે િ ાં? કપડાાં, રિકડાાં, િોબાઈલ, ઈન્ટરનેટ સ ધી િ સીમિત બની 

ગયો છે. બધી િ િૌમતક વસ્ત ઓ બાળકોને પૂરી પાડવી. પરાંત  પોતાન ાં હૃદય િ ન આપવ . 

અત્યારે સાંબાંધોની આ શસ્થમત છે. વાસ્તવિાાં પદરવારન ાં શિક્ષણ િ બાળક િાટે આદિડ 

સ્વરૂપ છે. 

વ્યશકતને િાષા કયાાંથી કયાાં લઇ જાય છે. િાષા તો શવચારો અને સાંસ્કારન ાં પ્રિાવી િાધ્યિ 

છે. શિક્ષણન ાં િાધ્યિ તો િાતૃિાષા િ હોવ ાં જોઈએ. િાતૃિાષાિાાં િીખવ ાં સહિ હોય છે. 

જ્યારે અન્ય િાષાિાાં પ્રયત્નપૂવડક િીખવ ાં પડે છે. આ તો દીવા િવે ાં સ્પિ છે કે િન ષ્યન ાં 

હૃદય ગ્રહણ કરી િકે એવી િાતૃિાષા િાાં િ શિક્ષણ અપાય. 
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િાતૃિાષા િબ્દિાાં િ િાતૃત્વ સિાયેલ ાં છે. િાતાની િાષાનો સાંબાંધ પણ િન્િ સાથે િ 

જોડાઈ િતો હોય છે. િાતૃિાષા આત્િાની વાચા છે તેને કેિ અવગણી િકાય ? ગ િરાતી 

િાષા આપણી િાતા છે તો અાંગ્રેજી િાષા આપણી િાસી છે. િાતૃિાષાને બદલે અન્ય 

િાધ્યિિાાં િીખવાની પ્રશિયા થવાથી બાળકના જ્ઞાનાત્િક વતડનકે્ષત્રિાાં િ ફેરફાર આવે છે. 

િાવાત્િક કે્ષત્રિાાં ફેરફાર થતો નથી. િનેી બજારિાાં વકિત થાય છે. પરાંત  તેન ાં સિાિિાાં 

િૂલ્ય અાંકાત ાં નથી. 

બાળકન ાં બાળપણ ખીલવાને બદલે િૂાંઝાય છે. િૂરઝાય છે. િિીની નાતો શવસરાતો જાય 

છે. અન્ય િાધ્યિ કલિની િિે રોપવાિાાં આવે છે. િનેાાં િૂળ હોતા નથી. 

સોિેટીસ કહેતા કે, 

સાંસ્કાર-ઘડતરની પ્રશિયા બાળકની પાાંચ વષડની ઉાંિરે પૂણડ થઇ જાય છે. આ ઉાંિર સ ધી 

બાળક સૌથી વધ  િાતૃિાષાના રાંગે રાંગાત ાં હોય છે એટલે િ સાંસ્કાર ચચતનન ાં કાયડ િાતૃિાષા 

દ્વારા શનષ્પન્ન થત ાં હોય છે. સાંસ્કૃમતન ાં િતન કરવા, સાંવધડન કરવા િાતૃિાષાને પૂણડત: 

જીવાંત રાખવી અશનવાયડ બને છે. િૌમતકતા પ્રમતની આપણી દોડિાાં િન ષ્યિાાંથી િિીનિાાં 

રૂપાાંતદરત ન થવા િાટે િાતૃિાષાને નવપલ્લશવત, અલાંકાદરત રાખવી એ આપણા િન ષ્યત્વ 

િાટે પ્રાણવાય  સિાન છે. િાનચસક ગ લાિીિાાંથી િ શકત િેળવી આનાંદની પ્રકૃમત પાિવા 

િાતૃિાષાને જીવાડવી પડિે. 

િન્િતાાંની સાથે બાળક કેટલાક સાંસ્કાર લઈને આવે છે અને પાદરવાદરક વાતાવરણિાાં 

ઉછરીને બાળકિાાં િ લ્યો િન્િે છે. િાતૃિાષાની સિિણ શવના અાંત:પ્રજ્ઞાિાાં િ લ્યો 

સરળતાથી સાકાર પાિતાાં નથી, કારણ કે પાયાની સિિણ બાળક તેની િાતૃિાષાિાાં િ 

પ્રાિ કરત ાં હોય છે. 

બાળકના દેહના શવકાસ િાટે િિે િાતાન ાં દૂધ સ્વિાશવક છે તેિ તેના િગિના શવકાસ િાટે 

િાતૃિાષા સ્વિાશવક છે. બાળક શિક્ષણની િરૂઆત િા પાસેથી િ કરે છે. 

બાળકના શવકાસિાાં િાતા-મપતા અન ેપદરવાર ન ાં યોગદાન 

આપણી િાષા િૂલરદહત બોલાય તેિિ લખાય તેની સશવિેષ કાળજી રાખીએ. ઉદારણ 

તરીકે, ‘પાયી’ ની િગ્યાએ િ િ િબ્દોન ાં ઉચ્ચારણ કરીએ ‘પાણી’, િલે બાળક ૧ વષડન ાં 

હોય કે પછી ૩ વષડન ાં. 

િાતાએ પોતાના બાળકને કાંઈપણ િીખડાવવાિાાં ધીરિ રાખવી. 

ઘરિાાં ડાઈનીંગ ની િગ્યાએ નીચે બેસીને િોિન કરાવવ ાં.  

ત્રણ થી પાાંચ વષડના બાળકના દસ થી અમગયાર કલાકની ઊાંઘ કરાવવી. 
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બાળકને સ વાડતી વખતે વાતાડ અવશ્ય સાંિળાવવી. 

બાળક સવારે પોતાની રીતે જાગી જાય તેવી આદત પાડવી. 

બાળકની શિજ્ઞાસાવૃશિ ને સાંતોષવાનો પ્રયત્ન કરવો. 

બાળકનો દરેક શિયા-પ્રમતશિયા દરમ્યાન અભિપ્રેરણા આપી આત્િશવિાસ વધારવો 

જોઈએ. 

િશવષ્યિાાં વૃિાશ્રિનો વધારો કરવો ન હોય તો બાળકને આપણી પાસે રાખી િાતૃિાષાથી 

પદરચચત કરાવીએ. 

ઘરિાાં પ્લાશસ્ટકની ફૂલદાની ની િગ્યાએ બની િકે તો સાચાાં ફૂલનો પ્રયોગ કરીએ. 

દદવાળી, શિસિસ િવેા તહેવારોિાાં વીિળીના પ્રકાિની િગ્યાએ દીવા પ્રગટાવીએ િથેી 

આપણા સ્વાસ્્ય ની દ્રિીએ હાશનકારક ન નીવડે 

બાળકને ગૃહકાયડ દરમ્યાન એટલે કે અસાઇિેન્ટ, પ્રોિકેટ વગેરે કાયડિાાં દદિા બતાવીએ. 

કોઈપણ શનણડય અાંગે બ શિથી શવચારવા ઉપરાાંત િાવનાથી પણ શવચારી િકાય. 

ઉપસાંહાર 

કોઈ પણવસ્ત ની, વાતની ઘટનાની, પદરશસ્થતની અસર બાળક ઉપર તરત િ ઝેરોક્ષ 

િિીનની િિે જોવા િળે છે. િિે ટેકનોલોજી ખૂબ િ ઝડપી છે. ક િિે સરકારે ૮૫ લાખન ાં 

ઝેરોક્ષ િિીન કે ૧ મિશનટિાાં ૧૦૦ ઝેરોક્ષ કૉપી ખૂબ િ સ્વરછ અને ઝડપથી નીકળી િકે 

છે. તેવી િ રીતે આ વાતાવરણની અસર પણ બાળકના ચચિ ઉપર ખૂબ િ ઝડપથી જોવા 

િળે છે. તો આપણે સૌ સાથે િળીને આપણા બાળકને ઉછેરીએ અને િકય તેટલાાં આપણા 

િારતીય શવચારને અન સરવાનો પ્રયત્ન િરૂર કરીએ. િેડિ િોન્ટેસરી દ્વારા પ કારેલ 

બાળઉછેરનો શવચાર જ્ઞાનની આપ-લે આસપાસ ઘૂાંટાય છે. પરાંત  જીવશવજ્ઞાન દ્વારા જાણી 

િકાય છે. બાળક િટેલ ાં વાતાડશનક છે. તેથી અનેકગણાં વધારે િારીદરક , િાનચસક અને 

રાસાયશણક છે. આથી િ એકવીસિી સદીનાાં બાળકનો ઉછેર અથવા આવતીકાલના સ્વસ્થ 

સિાિ િાટે આિના બાળકના ઘડતરનો પાયો આરોગ્યની વાતથી િ કરી િકાય. 

સાંદિડસચૂચ : 

િાહ બ શિચાંદ્ર અને િાહ કૌિલ્ય : શિક્ષણન ાં સિાિિાસ્ત્ર, ય શનવસીટી ગ્રાંથ શનિાડણ      

બોડડ ,અિદાવાદ 

  


