
 

Page | 594  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

શળક્ષણભાાં ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટે ળાાંશત અને વાંલાદદતાન ાં ભશત્લ: 

લૈશિકીકયણ ય ગ 

Shah Jalpa Rajendrakumar 

Ph.D. Research Scholar [Education], Faculty of Education, Gujarat Vidhyapith, Ahmedabad-

380004. (M) 9510038033 jrshah1982@gmail.com 

વાયાાંળ 

એશળમા અને ેશવદપકના દેળન લૈશિકીકયણ,ખાનગીકયણ અને ઉદાયીકયણના કાયણે આશથિક, 

ટેકનરજી તેભજ ળશયેીકયણ શલકાવ વાભાજજક અને વાાંસ્કૃશતક શલકાવ કયતાાં ઝડી થઇ યહ્ય 

છે,તેથી ય નેસ્ક(ભાર્ચ,1994) દ્વાયાવાાંસ્કૃશતક અને ભાનલમલૂ્મન ાં જતન કયલાના આળમથી 

બેદબાલને દૂય કયલાાં,ભાનલ અશધકાય અને રકળાશીન ાં યક્ષણ કયવ ાં,ન્મામણૂચ અને વભતર 

ભાનલ શલકાવ, ટકાઉ શલકશવત શલકાવ,માચલયણની સ યક્ષા , વભકારીન અને યાંયાગત 

ભાનલતાલાદી મલૂ્મનાાં એકીકયણ ય બાય આપ્મ છે. આજનાાં શલદ્યાથીઓભાાં દશિંવાની 

બાલનાન શલકાવ ના થામ તે જરૂયી છે.તેઓ અવભાજજક પ્રવશૃિઓ વાથે ના વાંકામ, તેઓન ાં 

ભાનશવક સ્લાસ્્મ વાર ાં  યશ ેતેનાાં ભાટે ળાાંશત અને સ ભેબય ચ શળક્ષણ અશનલામચ છે. ળાાંશત શળક્ષણ 

એ મલૂ્મ, જ્ઞાન અને તાના લરણ, ક ળતા અને લતચણકૂને શલકવાલલા, ફીજાઓ વાથે અને 

ક દયતી લાતાલયણ વાથે યશલેાની પ્રદિમા છે.વાંલાદદતા કે જેભાાં રક એકફીજા વાથે સ ભેબય ચ 

જીલન  જીલે છે,  તેઓ રડતા અથલા દરીર કયલાને ફદરે  ળાાંશતણૂચ યીતે જીલે છે. અને 

તાને યાષ્ટ્રીમ એકતા અને વાંલાદદતાના યક્ષક તયીકે યજૂ કયે છે. પ્રસ્ત ત રેખભાાં અભ્માશવકા 

દ્વાયા લૈશિકીકયણના વાંદબચભાાં શળક્ષણ,ભાનશવક સ્લાસ્્મ,ળાાંશત,વાંલાદદતાન ખ્માર  અને શળક્ષણભાાં 

ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટે ળાાંશત અને વાંલાદદતાનાાં ભશત્લ શલળે  ર્ર્ાચ કયલાભાાં આલેર છે. 

ર્ાલીરૂ ળબ્દ: શળક્ષણ,ભાનશવક સ્લાસ્્મ, ળાાંશત,વાંલાદદતા,લૈશિકીકયણ ય ગ 

 પ્રસ્તાલના: 

આખા શલિભાાં ઉદાય મલૂ્મન ાં ધલાણ થત ાં જામ છે અને ધભચ,જાશત અથલા લાંળન ઝાંડ 

લધ  ને લધ  પયકત જામ છે.આજે લૈશિકીકયણની શયણપાભાાં મલૂ્મરક્ષી શળક્ષણ ધલાઇ 

યહ્ ાં છે.આણ ાં શળક્ષણ ફહ  વાયા ડૉક્ટય,ઇજનેય,લકીર,ટેકશનશ્મન લગેયે ફનાલલાભાાં 

વપ યહ્ ાં શલા છતાાં વાય ભાણવ તૈમાય કયલાભાાં શનષ્ટ્પ યહ્ ાં છે.અત્માયના આધ શનક 

શળક્ષણે જેભ વદડમભ લગયનાાં ભીઠાાંની જેભ વાંલેદના અને ભાનલતા લગયના ભાણવ 

ેદા કમાચ છે. 

આણે શળક્ષણના શાદચ ને વભજી ળક્યા નથી.શળક્ષણની પ્રથભ અગ્રતા ભન ષ્ટ્મભાાં યશરે 

ભન ષ્ટ્તત્લને ઉજાગય કયલાની છે.બરે શલિ એક ક ટ ાંફ ફની ગય  શમ ણ આજે તાયા-
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ભાયાન સ્લાથીબાલ,રબવશૃત,દ્વે છે.ટેકનરજીન ાં અગે્રડળેન થામ છે, ણ 

ભાનશવકતાન ાં દડગે્રડળેન થઇ યહ્ ાં છે.ત આલા વભમભાાં આણે આણાાં ધભચ ,વાાંસ્કૃશતક 

અને વાભાજજક મલૂ્મને ધ્માનભાાં રેલા અશનલામચ થઇ ડ.ેદલે(2011,ષૃ્ટ્ઠ નાં 16)ના ભત 

મ જફ “Indian philosophy has always advocated living in peace and harmony 

with nature”ળાાંશત અને વાંલાદદતા વાધલાનાાં ભાત્ર ફે જ ઉામ છે,એક વ્મક્ક્તગત 

શ ધ્દ્ધ્દ્વ ઉામ અને ફીજ વાભાજજક િાાંશત ઉામ. 

 શળક્ષણ 

      શળક્ષણ એટરે જે ભન ષ્ટ્મભાાં લેય-ઝેય,ઇાચ, શભ્માનીબાલના ભરૂાલી શલિ ફાંધ ત્લની 

બાલના શલક્વાલે.આજના લૈશિકીકયણના ય ગભાાં  Each for All and All for Each બાલનાની 

તાતી જરૂદયમાત ઉબી થઇ છે.શળક્ષણ દ્વાયા પ્રજાન ાં ર્ાદયત્ર્મઘડતય કમાચ શવલામની દેળની ફધી 

પ્રગશત એકડા લગયના ભીંડા ફયાફય વાબફત થલાની છે.આઝાદી છી આણે ત્માાં યાષ્ટ્રીમ  

શલકાવની અનેક મજનાઓ ઘડાઇ અને અભરભાાં મ કાઇ. એ દ્વાયા દેળે ઘણ બોશતક શલકાવ 

વાધ્મ છે એ શકીકત છે યાંત   આજના શદયપાઇના ય ગભાાં ળાાંશત અને એકતાના મલૂ્મન ાં ભશત્લ  

શળક્ષણભાાં ખફૂજ આલશ્મક છે. શળક્ષણની તભાભ વભસ્માઓના ઉકેરની એકભાત્ર ર્ાલી ળાાંશત 

અને એકતા છે.આણ ાં શળક્ષણ ફહ  વાયા ડક્ટય,ઇજનેય,લકીર,ટેકશનશ્મન લગેયે ફનાલલાભાાં 

વપ યહ્ ાં શલા છતાાં વાય ભાણવ તૈમાય કયલાભાાં શનષ્ટ્પ યહ્ ાં છે.આજે ળાાંશત અને એકતાન ાં 

વર્જન કયે તેલા મલૂ્મરક્ષી શળક્ષણની જરૂય છે. 

 ભાનશવક સ્લાસ્્મ       

        આજની દડધાભ લાી જજિંદગીભાાં ભાનશવક સ્લાસ્્મન ાં ભશત્લ આગવ ાં છે. શળક્ષણ અને 

ભાનશવક સ્લાસ્્મ ફાંને એક શવક્કાની ફે ફાજ  છે. વાયા શળક્ષણ ભાટે  વ્મક્ક્તએ તાનાાં ભાનશવક 

સ્લાસ્થમને કેલવ ાંએ તેની આગલી જલાફદાયી છે.વ્મક્ક્તભાાં આનાંદૌ ,સ ખ, ળાાંશત અને સ ભે 

જેલા મલૂ્મન શલકાવ એ વાયા ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટેની શનળાની છે.વ્મક્ક્તને તરતયળર -

િધ,કાભ,રબ,ભશ,લેય-ઝેય,ઇાચ,શભ્મા વતત જલતા શમ છે, જે તેની તરતયળાાંશત શણી રેતા 

શમ છે.આભાાંથી ઊગયલા ભાટે ળાાંશત અને ઐક્ય ખફૂજ ઉમગી છે. દોંગાના  ભતે ( 

2010,Page No.-707), ભાનશવક સ્લાસ્્મ વ્મક્ક્તને તેની જલાફદાયીઓ અને શક્ક પ્રત્મે વબાન 

એલા વાંત  બરત અને ઉમગી નાગદયક તયીકે શલકવલાભાાં ભદદ કયે છે.તે તાના શલકાવ ભાટે 

જરૂયી ભદદ વભાજભાાંથી ભેલે છે. તેભ જ વભાજના શલકાવ ભાટે વભાજને કાંઇક આે ણ છે. 

વભાજની સ ખાકયી અને પ્રગશત તેના વભ્મના ભાનશવક સ્લાસ્્મ વાથે જડામેરી છે.વભાજભાાં 

અેબક્ષત ળાાંશત,પ્રગશત અને સ ખ ત્માયે જ ળક્ય છે જ્માયે તેના સ્ભ્મ પ્રફ ભાનશવક સ્લાસ્્મન 

આનાંદ ભાણતા શમ. 
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 ળાાંશત 

         યાલરના ભતે (2003,Page No.-3) “ળાાંશતની ઇશતશાવભાાં ક્યાયેમ નશતી એટરી 

જરૂદયમાત આજે છે. કાયણ ળાાંશતન એકભાત્ર શલકલ્ આજે વલચનાળ યશી ગમ છે. ભાણવ જ 

આજની ભાપક અળાાંશત બણી દડત યશ ેત આખી ભાણવજાતન શલનાળ થામ એલી વાંબાલના 

આજે ઊબી થઇ છે. ભાનલતાએ જ વામદૂશક આત્ભશત્માથી ફર્વ ાં શમ ત એણે ળાાંશતન ભાગચ 

રીધે જ છૂટક છે. ળાાંશત આજે ભાત્ર એક વદપ્રવશૃિ નશીં, ણ ઐશતશાશવક આલશ્મકતા થઇ ગઇ 

છે.આત્ભશ ધ્દ્ધ્ધ દ્વાયા ળાાંશત સ્થાી ળકામ છે.” ળાાંશત અને વાંલાદદતા વાથે જીલતા ળીખવ ાં એ 

ગશતળીર, વલચગ્રાશી અને આજીલનપ્રદિમા છે કે જેના દ્વાયા યસ્ય આદય, વભજણ, કાજી, 

લશેંર્ણી, કર ણા, વાભાજજક 'જલાફદાયી, એકતા, સ્લીકૃશત અને શલશલધતા વશનળીરતા જેલા 

મલૂ્મન શલકાવ થામ છે. તે યાષ્ટ્રીમ અને પ્રાદેશળક સ્તયની વ્મક્ક્તઓ અને જૂથભાાં પ્રલચતભાન 

લાંળીમ, ળૈક્ષબણક, વાભાજજક, વાાંસ્કૃશતક, ધાશભિક કે્ષત્રની વભસ્માઓન ાં વભાધાન કયલા અને તેની 

વાથે કાભ કયલા ભાટે એકવાથે વાંકામેરા છે.ન્મામી, મ ક્ત, ળાાંશતણૂચ અને રકળાશી વભાજની 

યર્ના કયલા ભાટે ભન અને હૃદમભાાં તરતદયક ળાાંશતન શલકાવ થલ જરૂયી છે. બાશલળાાંશત અને 

વાંલાદદતા વાથે ભીને જીલાંત ફનવ ાં અને ભાનલ અશધકાય, રકળાશી અને વાભાજજક ન્મામ રૂી 

દયક્સ્થશત એટરે  ટકાઉ ળકામ તેલ શલકાવ.ળાાંશત  વલોદમ વભાજની યર્ના શવલામ ળક્ય 

નથી. 

             ય નેસ્ક(1998)ના ભતે,ળાાંશતભાાં નીરે્ની ફાફતન વભાલેળ થામ છે. 

1. દમા 

2. વાં 

3. વશનળીરતા 

4. કાજી અને લશેંર્ણી 

5. યસ્યાલરાંફન 

6. વશાન ભશૂત 

7. આધ્માજત્ભકતા 

8. કૃતજ્ઞતા 

 વાંલાદદતા:  

શલશનમન ળબ્દકળ (2005,ષૃ્ટ્ઠ.નાં-507)મ જફ વાંલાદદતાને અંગે્રજીભાાં 

“Harmony” કશ ેછે, જેને એક-યાગ,વભાનતા,અન રૂતા તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે 

છે. 
“Harmony is the situation in which people live or work happily together without        
any big problems” -  Cambridge Business English Dictionary  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/situation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happily
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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વાંલાદદતા ળાાંશત સ્થાલા ભાટેન ાં પ્રથભ ગશથય ાં છે,જેભાાં ય નેસ્ક(1998)ના ભતે, નીરે્ 

મ જફની ફાફતન વભાલેળ કયલાભાાં આલેર  છે. 

1. યસ્ય શલિાવ અને વભજણ 

2. વાંફાંશધત / વાાંસ્કૃશતક મલૂ્મની બાલના  

3. વશકાય / વશમગ 

4. અવયકાયક વાંર્ાય 

5. વાયાણા ભાટે બર્િંતા 

6. વભાધાનની બાલના 

7. વલચવાંભશત ભાટે ઇચ્છા 

 લૈશિકીકયણ ય ગ 

         એકલીવભી વદીભાાં દેળ કેટરાક અણધામાચ ડકાયન વાભન કયી યહ્ય છે. 

આભાાંન એક ડકાય  લૈશિકીકયણ [L.P.G. અન્વ્મે] તરધીની જેભ આગ લધી યહ્ય. 

લૈશિકીકયણ એટરે શલિની પ્રજાઓન ાં નજીક આલવ ાં.પ્રજાઓ લચ્રે્ બોગબરક અંતય શલા 

છતાાં જ્ઞાન, અન બલ, વાાંવકૃશતક,યાજનૈશતક કે્ષતે્ર શલર્ાય-શલશનભમ દ્વાયા એક નલી જ 

વાાંસ્કૃશતક અને વાભાજજક તયાશન ાં શનભાચણ કયલા કદટફધ્દ્વ શમ.જ કે બાયતીમ પ્રાર્ીન 

વાંસ્કૃશતની શલર્ાયધાયાભાાં લૈશિકીકયણનાાં ઉભદા મલૂ્મન વભાલેળ થમેર જ છે. શલિ એક 

ક ટ ાંફની બાલના એ લૈશિકીકયણ મલૂ્મને આત્ભવાત કયલાન ઉદેળ આે છે.[યાલર, 2011, 

ષૃ્ટ્ઠ નાં-877-878]. 

 શળક્ષણભાાં ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટે ળાાંશત અને વાંલાદદતાન ાં ભશત્લ : લૈશિકીકયણ ય ગ  

                  લૈશિકીકયણની પ્રદિમાને લેગાંલતી ફનાલલાભાાં શળક્ષણ અગત્મન બાગ 

બજલે છે.શળબક્ષણએ વાભાજજક દયલતચનન ાં ભાધ્મભ છે.શળક્ષણ દ્વાયા વ્મક્ક્ત,વભાજ અને યાષ્ટ્ર 

આશથિક વમધૃ્દ્ધ્દ્વ પ્રાપ્ત કયી ળકે છે.કઇ ણ વભાજ કે યાષ્ટ્રના શલકાવ ભાટે બાલાત્ભક અથલા 

યાષ્ટ્રીમ ઐક્ય શવ ાં અશનલામચ છે. લી કેટરીક લાય લૈશિકીકયણના અશતસ્ળચથી ભાનલ 

સ્લકેન્રી ફની જામ છે. તેનાભાાં એકરતા અને અરગાલવશૃત પ્રફ ફને છે. આનાથી તે 

ભાનશવક યીતે અસ્લસ્થ ફને છે. એટરે કે શતાળા, બર્િંતા, તણાલ જેલી વભસ્માઓન બગ 

ફને છે.કઇણ કે્ષત્રભાાં વપ થવ ાં શમ ત વ્મક્ક્તન ાં ભાનશવક સ્લાસ્્મ તેના ભાટેની લૂચ 

ળયત છે. વાર ાં  ભાનશવક સ્લાસ્્મ એટરે વ્મક્ક્તન ાં ભાનશવક વાંત  રન, વાંત  બરત વ્મલશાય તેભજ 

આલેળ ય શનમાંત્રણ યાખવ ાં (દેળમ ખ, 2013, દ્વાયા ઉલ્રેબખત .ૃ45). અવયકાયક અધ્મમન-

અધ્માન ભાટે શળક્ષક અને અધ્મેતાન ાં ભાનશવક સ્લાસ્્મ મગ્મ શવ ાં આલશ્મક છે. ભાનશવક 

સ્લાસ્્મ વ્મક્ક્તને તાની લાસ્તશલક ક્ષભતાન ાં બાન કયાલે છે. તે તાણ, બર્િંતા અને શતાળા ય 

કેલી યીતે શનમાંત્રણ યાખવ ાં અને ઉત્ાદકીમ કામો કયલા ભાટે વ્મક્ક્તને વક્ષભ ફનાલે છે.ભાનશવક 
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સ્લાસ્્મની વભસ્માઓ (બર્િંતા, તાણ, શતાળા) ળૈક્ષબણક શવધ્દ્ધ્ધને અવય કયે છે. તાની જાતે 

શનમાંત્રણ રાલલા ભાટે ભાત્ર ભાગચદળચન રૂ ાં  ાડવ ાં તે વાર ાં  ભાનશવક સ્લાસ્્મ પ્રાપ્ત કયલાન 

શે્રષ્ટ્ઠ ભાગચ છે. Singh, Shashi Kala (2015) ના વાંળધનના તાયણ મ જફ વાયા ભાનશવક 

સ્લાસ્્મના કાયણે ફાકની ળૈક્ષબણક શવધ્દ્ધ્ધભાાં નોંધાત્ર સ ધાય અથલા લધાય થામ છે. 

કેલણી દ્વાયા રકળાશી મલૂ્મભાાં શ્રધ્ધા રઢ ફને છે. રકળાશી મલૂ્મ જેલાાં કે,યાષ્ટ્રીમ 

એકતા,સ્લતાંત્રતા,વભાનતા,ળાાંશત એ ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટે જરૂયી છે.શળક્ષણભાાં  ળાાંશત અને 

વાંલાદદતા સ્થાલી એ શલદ્યાથીઓ,શળક્ષકના ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટે જરૂયી છે.શળક્ષણભાાં 

શલદ્યાથી, શળક્ષક અને ળાાન ાં લાતાલયણ એભ ત્રણેમ દયફન મગ્મ યીતે વભન્લમ થલ 

જરૂયી છે.આ ભાટે ય નેસ્ક દ્વાયા આલતીકારના ટકાઉ શળક્ષણ ભાટેના જે  સબૂર્તાથો 

આલાભાાં આલેરા છે તે નીરે્ મ જફ છે, જે 21ભી વદીની દ શનમાભાાં શલકશવત તથા 

શલકાવળીર દેળની ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓને ઉમગી યૂલાય થળે. 

1. Learning to Know – જાણલા-ભાદશતી-જ્ઞાન ભાટેન ાં શળક્ષણ 

2. Learning to Do- પ્રવશૃત દ્વાયા વર્જન કયલા ભાટેન ાં શળક્ષણ 

3. Learning to Live together – વમશૂજીલનન ાં શળક્ષણ 

4. Learning to Be-કોળર-શલકાવ ભાટેન ાં શળક્ષણ 

આજે ળાાંશત અને એકતા ભાટે સ્વ્માં લાતાલયણ જ એક ગ ર ની ગયજ વાયે તેવ ાં પ્રકૃશતન મ ક્ત 

વાંપચ કયાલી આત ાં મલૂ્મલાન શવ ાં જઇએ. એક બશૃદ વાંસ્કાયી દયલાય વાંથી યશતે શમ 

તેલ અન બલ દયેકને થલ જઇએ. તભાભ શલદ્યાથીઓ અને કામચકય-દયલાયજન લચ્રે્ 

આત્ભીમ વાંફાંધ શલા જરૂયી છે.દયેકની વાય-વાંબા લાજફી યીતે રેલાતી શમ અને રક 

બાગીદાયીથી જલાફદાયીઓ શનબાલામ તેલા સ યાજ્મ-યાભયાજ્મન અન બલ કયાલત ાં વમધૃ્દ્ધ્ધ 

વાથેન ાં વભયવ લાતાલયણ એ વ્મક્ક્તના ભાનશવક સ્લાસ્્મ ભાટેની ગ રૂર્ાલી 

છે.વભબાલ,પે્રભ,ળાાંશત એજ શળક્ષણભાાં ભાનશવક સ્લાસ્્મને કેલલા અને જાલલાની શે્રષ્ટ્ઠ 

ર્ાલી છે. 

 ઉવાંશાય 

         આજના લૈશિકીકયણના ય ગભાાં જ્માયે આણે ભફાઇર, દડજીટર ય ગઅને 

આદટિપીળીમર બ ધ્દ્ધ્ધની લાત કયી યહ્યા છીએ ત્માયે ય ધ્ધ, આતાંકલાદ, જાશતલાદ જેલી 

ફાફત જે અળાાંશતન ાં વર્જન કયે છે ત્માયે  ળાાંશત અને વાંલાદદતા ન  વર્જન કયલાની જરૂય 

ઉબી થામ છે. આ ભાટે ળાા તથા કૉરેજ કક્ષાએ પ્રાથચના, ધ્માન, મગ-વ્મામાભ, 

જીલનરક્ષી શળક્ષણની તારીભ,વભલામરક્ષીશળક્ષણ,વમશૂબાલના,આધ્માત્ભરક્ષી શળક્ષણ, 

શલિભાનલની તારીભ, ઉદ્યગ રક્ષીશળક્ષણ , સ્ત્કારમના ઉમગ ય બાય,ઉિભ  સ્તકન ાં  

લાાંર્ન ,વશ શળક્ષણ,ભાનલ અશધકાયની જાણકાયી જેલી તભાભ ફાફત ય બાય આલ 
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જરૂયી થઇ ડ.ેટૂાંક્ભાાં ળાિત ળાાંશતન ાં ગેર ાં  એલા બ શનમાદી શળક્ષણ ય બાય આલ 

આજનાાં વભમભાાં ઉબર્ત થઇ ડ.ે 
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