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ગર્ભસસં્કાર અને બાલઉછેર : ઉદયમાન આંતરવળદ્યાાખાકીય સંધન કે્ષત્ર 
 

સારાં : 
ભાતતૃ્લ એ સ્ત્રીના જીલનની અવલસ્ભણીમ ઘટના છે. પ્રજનન એ પ્રત્મેક વજીલ સષૃ્ટટન ું અવનલામય જૈવલક 

રક્ષણ છે. વજીલના ફૌદ્ઘિક વલકાવ થતાું તે સ્થૂભાુંથી સકૂ્ષભ ફાફતોને વભજતો થામ છે. પ્રજનન જેલી જૈવલક 
ઘટનાભાું જોડામેરી સકૂ્ષભ ફાફતોને વભજીને તુંદ યસ્ત અને વત્લળીર ભન ટમના વનભાયણના કોમડાને 
ઉકેરલાનો ભાનલીમ પ્રમાવ યાલૂયથી અવલયત ચારે છે. તેના  યાલા પ્રાચની અને અલાયચીન વુંદબોભાું 
જોલા ભે છે. ભાનલીમ જીલન વાથે ગબયનાથી જોડામેરી પ્રક્રિમાને લૈજ્ઞાવનક દૃષ્ટટબફિંદ થી વભજલા આ 
વુંળોધનત્રભાું વાક્રશત્ત્મક વભીક્ષા યજૂ કયલાભાું આલી છે. જેભાું પ્રાચીન બાયતીમ વુંદબો અને અલાયચીન 
વુંળોધનોભાું ગબાયલસ્થા વુંફુંધી થમેરાું વુંળોધન-વુંદબોની વભીક્ષા કયલાભાું આલી છે. જેના આધાયે આલા 
આંતયવલદ્યાળાખાકીમ વલમભાું વુંળોધન ભાટેના ડકાયો અને અલકાળની છણાલટ કયલાભાું આલી છે. 
વભીક્ષાના આધાયે શ િ બાયતીમ વલચાયધાયા આધાક્રયત ગબયવુંસ્કાયની પ્રક્રિમાન ું પ્રવતભાન યજૂ કયલાનો પ્રમાવ 
થમો છે. જેને બવલટમભાું વુંળોધનની એયણ ય ચકાવીને નલી બક્ષવતજો તયપ આગ લધી ળકામ તે ભાટેનો 
ક્રયથ તૈમાય કયલાનો મત્ન થમો છે.   

 

ચાળીરૂ બ્દ : ગબયવુંસ્કાય, ફાઉછેય, Prenatal care and education Prenatal care 
 

૧. ગર્ભસસં્કાર વળર્ાળના: 
ગબયવુંસ્કાય ળબ્દની વ્મ તવિ વુંસ્કૃત બાાભાુંથી છે. બગલદ્ગોભુંડર અન વાય 'ગબય' એટરે ઉત્વિસ્થાન, 

જન્ભસ્થાન કે ગબાયળમ થામ છે. વલળેભાું સ્ત્રી ર ષ ્ અથલા નયભાદાુંના વુંમોગથી સ્ત્રી કે ભાદાના ઉદયભાું 
જીલરૂે ફુંધાતો જન્ભનાય વિંડ એભ ણ થામ છે.  શાક્રયતના ભત અન વાય શરેે ક્રદલવે શ િ અને ળોબણતના 
વુંમોગથી જે સકૂ્ષભ વિંડની યચના થામ તેને કરર કશ ેછે. ગબય એટરે સ્ત્રીના ઉદયભાું પ્રાદ બાલ ાભી યશલે  ું 
ભાનલફા. 'વુંસ્કાય' એટરે કોઈણ તત્ત્મલ, ફાફત કે વલચાયને ચોકકવ પ્રક્રિમાભાુંથી વાય કયીને ક્રયસ્કૃત 
કયવ ું. બગલદ્ગોભુંડર અન વાય વુંસ્કાય એટરે વાર ું કયવ ું, વુંણૂય કયવ ું કે સ ધાયવ ું, શ દ્ઘિકયણ એલો થામ છે. 
વલળેભાું ભન ટમ અને શ ના બેદ ફતાલનાય તત્ત્મલ તયીકે ણ અથય ઘટાલલાભાું આલે છે. વુંસ્કાય એટરે 
એલી પ્રક્રિમા જેભાું ભન ટમ અથલા દાથય શ િ થઈને ઉચ્ચ તત્ત્મલને ાભે.  

 

ગબયને વુંસ્કાક્રયત કયલાની પ્રક્રિમા આણાું બાયતીમ ભન ટમોએ ઊંડા ભનન અને બચિંતનના આધાયે 
પ્રવતાક્રદત કયી છે. પ્રાચીન બાયતીમ યુંયાભાું આ વલળેના એનક ઉદાશયણો જોલા ભે છે. બાયતીમ 
દળયનોભાું ભન ટમના વલકાવની વલાાંગવુંણૂય વલચાયણા થમેરી છે. જેભાું ફાકના જન્ભ છી નશીં યુંત   જન્ભ 
શરેાુંથી જ તેના અલતયણ ભાટેની તૈમાયી કયલાની લાત કયલાભાું આલી છે. જેભાું ભાતાના ઉદયભાુંથી જ 
ફાકનો ળાયીક્રયક વલકાવની વાથે વાથે તેનો ફૌદ્ઘિક, બાલાત્ભક તેભન લતયનરક્ષી વલકાવ થામ છે તેવ ું 
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પ્રવતાક્રદત થામ છે. નતૂન લૈજ્ઞાવનક વુંળોધનોભાું ણ આ ફાફતને ભજફતૂ આધાય પ્રાપ્ત થામ છે. 
ભાતાવતા દ્વાયા ઉિભ વુંતવતની પ્રાપ્પ્ત ભાટેનો વુંકલ્ કયલાભાું આલે ત્માયથી ભાુંડીને જન્ભસ ધીની તભાભ 
પ્રક્રિમાઓનો વભાલેળ ગબયવુંસ્કાયભાું થામ છે. ગબયધાયણ શરેા ભાતાવતાના ળયીય, ભન અને વલચાયશ દ્ઘિથી 
પ્રાયુંબ કયીને ગબયધાયણ અને નલ ભાવની ભાતા અને ગબયની વશમાત્રા દયવભમાન ભતૂય અન ેઅભતૂય, સ્થૂ અન ે
સકૂ્ષભ તેભજ આધ્માત્ત્ભક અન બલો યૂા ાડી ગબયને અબબનલ યીતે વુંસ્કાક્રયત કયલાભાું આલે છે.  

 

ર. ગર્ભસસં્કાર અને પળૂભપ્રસવૂત વક્ષણ: 
અત્માયે લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણ તયીકે આ ક્ષેત્રભાું વ્માક પ્રભાણભાું કામય થઈ યશમ ું છે. લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણ 

અને ગબયવુંસ્કાય લચ્ચે તાપ્ત્ત્મલક તપાલત યશરેો છે. લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણ એ અંગ્રજેી દ 'વપ્રનેટર એજ્મ કેળન'નો 
અન લાદ છે. લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણભાું પ્રસવૂત કેન્રસ્થ ફાફત છે. આથી તેભાું પ્રસવૂત મોગ્મ યીતે થામ અને ગબયસ્થ 
વળશ  તુંદ યસ્ત જન્ભે તેના ય વલળે બાય ભકૂલાભાું આલે છે. ફીજ ું, લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણ ગબય ધાયણ થામ 
ત્માયછીના વોાનોની વલચાયણા કયે છે. ઉયાુંત લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણ અંતગયત તભાભ ફાફતોભાું ભાતા અન ે
ફાકના ળાયીક્રયક ભાનવવક સ્લાસ્્મ ય વલળે ધ્માન આલાભાું આલે છે. જેભાું આશાય, ોણ, ભનની 
સ્સ્થવત અને લાતાલયણન ું ભશત્ત્મલ વલળે યશ ેછે. બાયતીમ વલચાયણાભાું ગબયવુંસ્કાય લૂયપ્રસવૂત વળક્ષણ કયતા 
વલળે છે. ગબયવુંસ્કાયની પ્રક્રિમા ગબયધાયણ થામ તે શરેાુંથી પ્રાયુંબ થામ છે. નલદુંવત કે જે વુંતાનલાુંચ્ુ છે 
તેભના યાભળયનથી પ્રાયુંબ કયીને તેભના ળયીય, ભન અને વલચાયના ક્રયલતયનથી વુંસ્કાયની પ્રક્રિમા આગ 
ધે છે. આ વોાનભાું ળાયીક્રયક, ભાનવવક અને આધ્માત્ત્ભક ાવાુંઓથી નલદુંવતને લાકેપ કયલાભાું આલે છે. 
ઉયાુંત આમ લેદની બચક્રકત્વા િવતઓના આધાયે તેભને વળશ  આગભન ભાટે તૈમાય કયલાભાું આલે છે. 
અત્માયના આધ વનક મ ગભાું ભન ટમ અનેક પ્રકાયની બાવલ મોજનાઓના લભોભાું અટલામેરો છે. જેભાું તે 
બવલટમની વાચીખોટી અલધાયણાઓ કયીને અનેક તકય વલતકયની ભામાજા યચીને જીલન ખચે છે. આલી 
અંધાધધૂ દોટભાું તે જીલનના અદ્ભુત આમાભ અન ેવોાનને વલવયી જામ છે. સ્ત્રીના જીલનની અદ્ભુત ઘટના તે 
ફાકને જન્ભ આલાની છે. આધ વનક વભમાભાું દુંવત અકસ્ભાતે જ ભાતતૃ્લ-વતતૃ્લ પ્રાપ્ત કયે છે. 
દાુંત્મજીલનભાું પ્રલેળ થમા ફાદ તેઓ ફાકના અલતયણની ક્રદવ્મ જલાફદાયી ભાટે કોઈણ યીતે તૈમાય 
શોતા નથી. આથી તેઓ વુંદગીથી નશી યુંત   અકસ્ભાતે આ ઘટનાભાુંથી વાય થામ છે.  

 

૩. ગર્ભસસં્કાર સબંવંધત પ્રાચીન ર્ારતીય સદંર્ો: 
યાભામણ એ અવતપ્રાચીન બાયતીમ ગ્રુંથ છે. જેભાું દળયથ યાજા વુંતાનપ્રાપ્પ્ત ભાટે ' ત્ર કાભેષ્ટટ મજ્ઞ' 

કયે છે. જેભાું અસ્ગ્નદેલતા યાજાને ખીયનો પ્રવાદ આે છે જે ગબયવુંસ્કાયન ું પ્રવતક ગણાલી ળકામ. જે મજ્ઞના 
પસ્લરૂે યાભનો જન્ભ થામ છે.  

 

તે જ યીતે ભશાબાયતભાું અબબભન્મ  જ્માયે ભાતા સ બરાના ગબયસ્થ શતા ત્માયે કૃટણ ચિવ્મ શભાું 
પ્રલેળલાની વલવધ ળીખલે છે. જે એ ફાફત સચૂલે છે કે ૌયાબણક કાભાું ણ ગબયવુંસ્કાયની પ્રક્રિમાને વ્માક 
પ્રભાણભાું અન વયલાભાું આલતી શતી.  બકત પ્રહ્લાદ જ્માયે ગબયસ્થ શતા ત્માયે તેભની ભાતા શુંભેળાું ક્રદવ્મ અને 
આધ્માત્ત્ભક પ્રાથયના કયતાું શતાું. જેના કાયણે જન્ભ છી પ્રહ્લાદના ભનભાું વલટણ  પ્રત્મે અાય બક્રકતનો બાલ 
ઉત્ન્ન થમો શતો. શન ભાનજીના ભાતા અંજના વળલના યભબકત શતાું. જ્માયે તેઓ ગબયલતી શતા ત્માયે 
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તેઓએ ઈપ્ચ્છત વુંતાનની પ્રાપ્પ્ત ભાટે ક્રદવ્મપ્રવાદી ગ્રશણ કયી શતી. જેના ક્રયણાભે શન ભાનજીભાું ણ ક્રદવ્મ 
પ્રકાયની ળક્રકતઓ શતી. 

 

અટટાલિના ભાતાની એલી ઈચ્છા શતી કે તેભન ું વ ુંતાન અત્મુંત ઓજસ્લી ફને. જેથી તેભણે તેભના વત 
ાવેથી વલદ્યાપ્રાપ્પ્ત કયી શતી. તે દયવભમાન ગબયભાુંથી ફાક પ્રવતચાય આીને તેના વતાની બરૂ સ ધાયે છે. 
જે તેના વતાને ગભત ું નથી અને તેના ય ગ સ્વે થામ છે. જેના કાયણે અટટાલિ ળાયીક્રયક યીતે ખોડખાુંણ 
લાા જન્ભે છે. તેભની ફ દ્ઘિપ્રવતબાને કાયણે તેઓ ોતાની ળાયીક્રયક ભમાયદાને ાય કયી ળકે છે. આલા પ્રવુંગો, 
ઉદાશયણો અને ઉલ્રેખોના આધાયે એ ફાફત વલચાયી ળકામ છે કે પ્રાચીન વભમભાું ગબયવુંસ્કાયન ું એક વલળે 
ભશત્ત્મલ યશલે  ું શત  ું. વાક્રશત્મ એ જે તે કા અને વુંદબયન ું પ્રવતબફિંફ દળાયલે છે. જેના અથયઘટનના આધાયે એટલ ું 
તો જરૂય કશી ળકામ કે યચનાકાય કે રેખનકાયના ભનભાું ણ આ વુંસ્કાયપ્રક્રિમાની વલબાલના શતી જેની અવય 
ગ્રુંથોભાું સ્ટટણે જોઈ ળકામ છે.  
 

૪. અળાભચીન સદંર્ો 
પ્રલતયભાન વભમભાું અનકે વલદ્યાળાખાઓ દ્વાયા આ ક્ષેત્રને ધ્માનભાું યાખીન ેવુંળોધન કયલાભાું આવ્મા 

છે. લૈવિક સ્તયે આ ક્ષેત્રભાું અનેક પ્રકાયના વુંળોધન અભ્માવો શાથ ધયલાભાું આવ્મા છે. જેભાું નવવિંગ, આશાય-
ોણ, ભેક્રડકરક્ષેત્ર, ભનોવલજ્ઞાન, ન્મયૂોવામન્વ લગેયે ક્ષેત્રોભાું આ અંગે અભ્માવ કયલાભાું આલે છે. બાયતભાું 
આ ક્ષેત્રભાું શજ  જૂજ પ્રભાણભાું વુંળોધનો થમા છે. તેભાુંમ બાયતીમ બચિંતન પ્રણારીને આધાય તયીકે સ્લીકાયીને 
નોંધાત્ર પ્રમોગો થમાું નથી. આ ક્ષેત્રભાું થમેરાું કેટરાુંક વુંળોધનોની વાક્રશત્ત્મક વભીક્ષા અતે્ર યજૂ કયલાભાું 
આલી છે. આ વુંળોધનોની વભીક્ષા વળક્ષણક્ષેત્રભાું કઈ કઈ ફાફતોને અન રક્ષીને વુંળોધન શાથ ધયી ળકામ 
તેની ક્રદળા વનધાયક્રયત કયલાભાું વશામક ફની ળકે છે. પ્રસ્ત  ત વુંળોધનત્રભાું નીચેના ક્ષેત્રોને અન રક્ષીને 
વુંળોધનોની વભીક્ષા કયલાભાું આલી છે. 

 

૧. તણાલ અને બચિંતાત  યતા વુંફુંધી વુંળોધનો 
ય. ગબાયલસ્થા દયવભમાન અાતી યુંયાગત ભાલજતો 
૩. પ્રસવૂતકા દયવભમાન ફહ સ્તયીમ વાયલાય 
૪. આંતયલૈમક્રકતક વામકોથેયાી 
. અન્મ વળથીરીકયણ થેયાી 
 

૪.૧ તણાળ અને ચચિંતાતરુતા સબંધંી સંધન: 
સ્લાસ્્મ વુંફુંધી અભ્માવકો અને વ્માલવાવમકો દ્વાયા કેટરાુંક વુંળોધનો કયલાભાું આવ્મા છે જેના આધાયે 

એવ ું પ્રવતાક્રદત થમ ું છે કે ગબાયલસ્થા એ સ્ત્રીના જીલનચિનો કટોકટી બયેરો તફકકો છે. આ તફકકા 
દયવભમાન સ્ત્રીને જે ળાયીક્રયક અને બાલાત્ભક તણાલ ઉત્ન્ન થામ છે તેનો મોગ્મ યીતે વનકાર થામ તે જરૂયી છે 
અન્મથા તેણે આજીલન આ પ્રકાયની ક્રયસ્સ્થવતનો વાભનો કયલો ડે તેવ ું ફની ળકે છે. (ળોટય , ય૦૧૧) 
ગબાયલસ્થા દયવભમાન ઉચ્ચ તણાલ અને બચિંતાત  યતા એ વાભાન્મ રક્ષણ છે. યુંત   આ ક્રયસ્સ્થવતભાું મોગ્મ 
કાજી અથલા વાયલાય રેલાભાું ન આલે તો ક્રડપે્રળન અને વામકોવીવ તયપ વ્મક્રકત ધકેરામ છે. (ક્રપલ્ડ, 
ક્રડમેગો અને શભયનાન્ડેઝ,ય૦૧૦) આ સ્સ્થવતની નકાયાત્ભક અવય ગબયના વલકાવ ય થઈ ળકે છે. વઅરયસ્ટેઈન, 
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ય૦૦૮ના વુંળોધન અભ્માવભાું એવ ું પબરત થમ ું છે કે પ્રસવૂતકાન ું ક્રડપે્રળનને કાયણે ભાતાની યોગપ્રવતકાયક 
ળક્રકત ય નકાયાત્ભક અવય ઉબી થામ છે અને તણાલ વુંફુંધી શોભોન 'કોટેઝર' લધે છે. ભક્રશરાની શોભોનના 
આલા લધેરા પ્રભાણની તુંદ યસ્તી અને પ્રસવૂતનો ગાા ય ણ નકાયાત્ભક અવયો થામ છે.(જાનકે, ૧૯૯૯) જે 
ભક્રશરાઓ આલા વૌમ્મથી ભધ્મભ પ્રકાયના તણાલ અને બચિંતાત  યતાથી ીડામ છે તેભની વરાભતી અને વશામ 
ભાટે ઘણ ું ઓુું કયી ળકામ ું છે. ભક્રશરાઓ પ્રસવૂતના ગાા દયવભમાન તીવ્ર ભનોદળા લૈવલધ્મ અન બલે છે.  

 

આ પ્રકાયની સ્સ્થવતના કાયણે ગબયસ્થ વળશ ના ળાયીક્રયક, બાલાત્ભક અને વુંલગેાત્ભક વલકાવ ય વલક્રયત અવયો 
થામ તે સ્લાબાવલક છે. આ સ્સ્થવતને શોંચી લલા ભાટે અનેક પ્રકાયના અન બલો અને કામયિભોનો વલકાવ 
કયલાભાું આવ્મો છે. તેની અવયકાયકતાને રગતા ણ વુંળોધનો થમાું છે. વુંગીતના કાયણે ભક્રશરાઓના 
પ્રસવૂતવુંફુંધી તણાલ અને બચિંતાત  યતા ય શકાયાત્ભક અવયો થામ છે. ન્મયૂોવામન્ટીસ્ટ, નવવિંગ અને વુંગીત 
થેયાવસ્ટ દ્વાયા આ પ્રકાયના વુંળોધનો શાથ ધયલાભાું આવ્મા છે. આ પ્રકાયના કેટરાુંક વુંળોધનો તાયણોની અતે્ર 
ચચાય કયલાભાું આલી છે. વલદેળોભાું વુંગીતની ખાવ પ્રકાયની વીડી ફશોા પ્રભાણભાું લેચામ છે. ડેવનમર જે 
રેવલક્રટન(ય૦૦૬)એભ જણાલે છે કે વુંગીત અને ભગજના કામયનો વુંફુંધ નતૂન લૈજ્ઞાવનક વુંળોધનોભાું પબરત 
થતા ઘણાું વ્માક પ્રભાણભાું તેનો પ્રચાય-પ્રવાય થમો છે. નવવિંગના ક્ષેત્રભાું આ વુંફુંધી અભ્માવ થમા છે.જેભાું 
પ્રસવૂતકા દયવભમાન ભક્રશરાની ભનોદળા અને ભગજની કામયળીરતા ય વુંગીતની અવયો વભજલાનો પ્રમાવ 
થમો છે. વુંગીત અને વુંગીત થેયાથીની ભક્રશરાના તણાલ અને બચિંતાત  યતાના સ્તય યની અવયનો અભ્માવ 
કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું સ્લનોંધોથીન ું ભલૂ્માુંકન, પ્રભાબણત તણાલ ભાન વુંળોવધની અને 'કોટેઝર'ના 
ભાન ભાટે રાની ષ્સ્િનો   ઉકયણ તયીકે ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો. લૂયભ ક્રરત અને જીલુંત વુંગીત 
વાુંબલાની તણાલ અને બચિંતાત  યતા યની અવયોની ત  રના કયતા અભ્માવ ણ કયલાભાું આવ્મા શતા. 
(ચેન્ગ, ચેન અને હ આંગ, ય૦૦૮, લેઈન્ડ, ૧૯૯૭, માન્ગ, ય૦૦૯) 
 
૪.ર ગર્ાભળસ્થા દરવમયાન અાતી રંરાગત માળજત : 

લૂયપ્રસવૂત તણાલ, બચિંતાત  યતા અને શતાળા વુંફુંધી ઘણાું પ્રકાયની ભાલજતોનો વલકાવ થમો છે. જેભાુંથી 
ઘણીખયી અવયકાયક વવિ થઈ છે છતાું તેભાું કેટરાુંક બમસ્થાનો ણ યશરેાું છે. (વભવિ, પ્રવતબા, કોયર અને 
વભબરવ, ય૦૦૪)(ોલલ સ્કી, ગેરીઆ, બ્રેન, ેપ્વડોપય અને ઓફેયરેન્ડય, ય૦૦૯) તે ૈકી કેટરાુંકભાું બમની 
વાથે વાથે વાથયક યીતે અવયકાયકતાનો અબાલ ણ જોલા ભળ્મો શતો. (ફેલ્રીએન્ની,ય૦૦૩)(ફેઈલ્રી, શલેીવન 
અને ભેવન, ૧૯૯૯)(ગોવરય, ય૦૧૦) ફાકીની યુંયાગત ભાલજતો પ્રમોગ દયવભમાન અવયકાયક જણાતા 
તેના વ્મલશાક્રયક અભર ભાટે સચૂલલાભાું આલી શતી. આ થેયાીઓ ૈકીની કેટરીક આ પ્રભાણ ેશતી. પાભેકો-
રોત્જકર ઈન્ટયલેન્ળન, લૈકપ્લ્ક શફયર યેભીક્રડવ, વલેટીલ અને ળૈક્ષબણક લૂયપ્રસવૂત ઘયવુંકય , વામકોથેયાી, 
અન્મ યૂક થેયાી વાથેની વામકોથેયાી, ભવાજ, ક્રયરેકવેળન થેયાી અને ક્રશપ્નોવીવ. (ક્રપ્યભેન એભ.ી, 
ય૦૦૮, ક્રપ્યભેન અને ડેવલવ, ય૦૧૦, શને્વો, ય૦૧૦, ભાકય, ય૦૧૧, ભેશર, ૧૯૮૮, ીઅરયસ્ટેઈન, ય૦૦૮, વેડોક 
અને વેડોક, ય૦૦૭, ઉયીઝય જ . વભરાન્ઝો, રી ડેલ શ્ળી, વોટેરો અને ભ નોઝ, ય૦૦૩) 

 
ભારીળ (ભવાજ)થેયાીના ઘણાું લોથી તણાલ દૂય કયલા, યકતપ્રલાશ લધાયલા અને દ ખાલાભાું યાશત 

ભેલલા થતો યશમો છે. (ગ્રોવય, ય૦૧૦) તે વભમે શતાળા દૂય કયલાભાું ણ તે ઉમોગી છે તેલો ખ્માર ન 
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શતો. યુંત   માદૃવછક  વનમુંવત્રત પ્રકાયના પ્રમોગભાું એવ ું પ્રવતાક્રદત કયી ળકામ ું કે જ્માયે ોતાના રગ્નવાથી 
દ્વાયા ભવાજ કયલાભાું આલે છે ત્માયે ડોાભાઈન અને વેયેટોવનનના સ્તયભાું લધાયો થામ છે. (ક્રપલ્ડ, ક્રડમેગો, 
શભયન્ડેઝ, યેઈપ, ય૦૧૦) ઉયાુંત જે ય૦ વપ્તાશથી ભાુંડીને પ્રસવૂત સ ધીના વભમગાાભાું જે ભક્રશરાઓને 
અઠલાક્રડમાભાું ફે લાય ોતાના રગ્નવાથી દ્વાયા ભવાજ થેયેી આલાભાું આલતી શતી તેભના ગના દ :ખાલો, 
કભયના દ :ખાલો, શતાળા, બચિંતા અને ગ સ્વાભાું વનમુંવત્રત જૂથની ત  રનાભાું વાથયક યીતે નીચો જોલા ભળ્મો શતો. 
(ક્રપલ્ડ, ય૦૧૦) અન્મ અભ્માવભાું ભવાજ વાથે આંતયલૈમક્રકત વામકોથેયાીના કાયણે ભક્રશરાઓભાું શતાળા અન ે
કોટેઝરના સ્તયભાું નોંધાત્ર ઘટાડો જોલા ભળ્મો શતો. એયોભા થેયાથી ણ અન્મ ભાલજતની વાથે આલાભાું 
આલે તો અવયકાયક વવિ થામ છે.  

 

૪.૩ પ્રસવૂતકાલ દરવમયાન બહુસ્તરીય સારળાર 
પ્રસવૂતની વનટવિ અને વળશ ના સ્લાસ્્મ ય વૌથી લધાયે પ્રબાલ જો કોઈ ફાફતનો શોમ તો તે 

લૂયપ્રસવૂત લતયણ ૂુંકનો શોમ છે. (કેમ્ફેર, ૧૯૯૪)થોભવ કેમ્ફેર દ્વાયા દીઘયકારીન, ચત સ્તયીમ, ળૈક્ષબણક, 
લૂયપ્રસવૂતવુંફુંધી, નવવિંગ અને ઘયવુંકયને વાુંકીને કામયિભની વુંયચના કયી શતી. જેભાું એક અન ેફે લય 
વલકાવભાન ભાટે ક્રયલાયવુંકય , ગબાયલસ્થા દયવભમાન લૂયપ્રસવૂત નવય દ્વાયા પ્રવત ફે વપ્તાશનો ઘયવુંકય જેલી 
વલવલધ ભાલજત આતા ચાય જૂથની યચના કયી શતી.  

 

ફે જૂથને વનમુંવત્રત જૂથ તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા. જ્માયે ચાયવો ફશનેોને નભનૂા તયીકે 
વભાલલાભાું આલી શતી. ાુંચ નોંધામેર કામયકતાય ફશનેોને પ્રવળબક્ષાત કયીને જોડલાભાું આવ્મા શતા. ય૦-ય 
ક્રયલાયો વાથેનો ઘવનટઠ વુંકય ણ જાલી યાખલાભાું આવ્મો શતો. લૂયસ્સ્થવત, ૩યભાું વપ્તાશ અને જન્ભ છી 
ચાયથી છ ભક્રશના દયવભમાન ભ રાકાત કયીને ભાક્રશતી ભેલલાભાું આલી શતી. કાલ્ડલેર અને બ્રાડરીના 
ઘયઅલરોકન ઓખમાદીનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો. ભ રાકાતના આધાયે ઘયના લાતાલયણની ભાક્રશતી 
ભેલલાભાું આલી શતી. અભ્માવભાું ભક્રશરાઓના વ્મવનભાું ઘટાડો, આશાયભાું સ ધાયો તેભજ ઘયભાુંથી ભતા 
વશકાય જેલા તાયણો જોલા ભળ્મા શતાું. આ ભાલજતના કાયણે ફાકના લજનભાું લધાયો જોલા ભળ્મો શતો. 
વ્મવન ધયાલતી ભાતા તભેજ જોખભી પ્રસવૂત ધયાલતી ભક્રશરાઓ ય ભાલજતની અવય જોલા ભી શતી. ૭ 
ટકા આલી ભક્રશરાઓ કે જેભનો ઘયવુંકય કયલાભાું આવ્મો શતો તેભની અધયૂાું ભક્રશને ફાજન્ભન ું પ્રભાણ 
વનમુંવત્રત જૂથની ત  રનાભાું ઓુું શત  ું. તેભજ વનમુંવત્રત જૂથના નલજાતવળશ ની ત  રનાભાું તેભના ફાકન ું લજન 
૩૯ ગ્રાભ લધાયે જોલા ભળ્મ ું શત  ું. ફાજન્ભની વનટવત બચક્રકત્વાકીમ યીતે વાથયક યીતે સ ધયી શતી. 
(કેમ્ફેર, ૧૯૯૪) આ તાયણો સચૂલે છે કે આ પ્રકાયના કામયિભને કાયણે ભાતા અને ફાકના ભાનવવક 
સ્લાસ્્મ યની નકાયત્ભક અવયો ઘટાડી ળકાઈ શતી. વલળેભાું ભાલજત આનાય કામયકતાય અને વગબાય ફશને 
લચ્ચેના વુંફુંધની ભશત્ત્મલણૂય બવૂભકા યશી શતી. ક્રપ્યભેન, ય૦૦૯ના પ્રેવેફો પ્રકાયનો વનમુંવત્રત પ્રમોગ યજૂ 
કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું વામકોથેયાીને અન્મ પ્રકાયની ઔવધમ વાયલાય વાથે વાુંકી રેલાભાું આલી 
શતી. ય વશબાગીઓનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાુંથી ૩૦ વશબાગીઓએ તભાભ છ વત્રોભાું શાજયી 
આી શતી. જેભા તાયણ સ્લરૂે અગાઉના વુંળોધનોના તાયણો અન વાય વામકોથેયાી અવયકાયક યશી શતી. 
ઉયાુંત તેભાું વ્મક્રકતગ આંતયક્રક્યમા અને કામયકતાયના વાથેના વુંફુંધની ભશત્ત્મલની બવૂભકા યશી શતી. અન્મ 
વુંળોધનોભાું કોગનેટીલ બફલેશીમયર થેયાી વાથે ભાઈન્ડફુરનેવ અને ગ્ર  ઈન્ટયવયનર વામકોથેયાી વાથે 



  KCG-Portal of Journals 

6 | P a g e  
 

ભવાજથેયાીન ું વ ુંમોજન જેલા અભ્માવોનો ણ વભાલેળ થામ છે. ક્રપલ્ડ, ય૦૦૯ તેભના આ વાક્રશત્મ 
અભ્માવના આધાયે સચૂલે છે કે એલા કેટરીક ભાલજતો જેલી કે ઈભેજયી, ક્રશપ્નોવીવ, ફામોક્રપડફેક અન ે
ભેડીટેળન જેભાું પ્રવળક્ષણની આલશ્મકતા યશ ેછે જ્માયે વુંગીતિલણ, એયોભા થેયાીભાું પ્રવળક્ષણની આલશ્મકતા 
યશતેી નથી.  

 

૪.૪ આંતરળૈયકકતક સાયકથેરાી 
આંતયલૈમક્રકતક વામકોથેયાી એટરે એ પ્રકાયની વામકોથેયાી કે જે ખાવ યીતે આંતયલૈમક્રકતક 

વુંફુંધો ય બાય ભકૂલાભાું આલે છે. (ક્રપલ્ડ, ય૦૦૯) લૂયધાયણા એલી છે કે શતાળા વાભાત્જક તુંત્રથી પ્રબાવલત 
થામ છે એટરે કે જેના વાભાત્જક વુંકો લધાયે તેભની શતાળાન ું પ્રભાણ ઓુું શોમ છે. ફે્રન્ક અને વાથીઓ દ્વાયા 
શાથ ધયલાભાું આલેરા વુંળોધનોભાું આ પ્રકાયની થયેાીની શતાળા ય ખફૂ જ વાયી અવયો જોલા ભી  શતી. 
જો કે કેટરીક ભક્રશરાઓએ ભાક્રશતી અને વભજના અબાલ ેઅથલા બમના કાયણે આ પ્રકાયની ભનોવાયલાય 
રેલાન ું નકામ ાં શત  ું. (ક્રપ્યડભેન, કારન, યોવેન્થાર અને કોનવોર, ય૦૧૦) 

 

ભવાજ અને આંતયલૈમક્રકતક વામકોથેયાીના વુંમ કત ઉમોગ વુંફુંધી વુંળોધન વૌપ્રથભ સ્નેલ્રી અન ે
ઈન્ડકોટ, ય૦૦૩ દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આવ્મ ું શત  ું. જેભાું શતાળાના રક્ષાણોભાું ઘટાડો નોંધી ળકામો શતો. યુંત   
આવ ું તાયણ સ વનવિત કયી ળકામ ું ન શત  ું કાયણ કે ભાત્ર ભવાજ આલાની ણ શતાળાભાું ઘટાડો અને 
કોટેઝરના સ્તયભાું ઘટાડાના ક્રયણાભો પ્રાપ્ત કયી ળકામા છે. (ક્રપલ્ડ, ય૦૦૯) કેટરાુંક વુંળોધનોભાું જૂથ 
આંતયલૈમક્રકત વામકોથેયાીની વાથે ભવાજ આલાભાું આલ ેતો ભવાજ અને આંતયલૈમક્રકતક વામકોથેયાીની 
ત  રનાભાું લધાયે વાયા ક્રયણાભો પ્રાપ્ત કયી ળકામ તેલી ધાયણા ફાુંધી ળકામ છે. લણયનાત્ભક પ્રકાયના ળોધ 
અભ્માવભાું એલી ભક્રશરાઓનો અભ્માવ કયલાભાું આવ્મો કે જેઓ શોસ્સ્ટરભાું દાખર થઈને આયાભ રેતા 
શોમ. તેભાું એવ ું જોલા ભળ્મ ું કે આલી ભક્રશરાઓને તક આલાભાું આલી ત્માયે સ્ત્રીઓ એકફીજાને વશામ યૂી 
ાડલા તત્ય જણાઈ શતી. આ જૂથથેયાીના વત્રોભાું તેભને ''લાતચીત કયલા ભાટે વરાભત લાતાલયણ, 
વક્રક્યમ િલણ, રાગણીઓની સ્લીકૃવત અને વશામની જોગલાઈ' લગેયે રૂ ું ાડલાભાું આવ્મ ું શત  ું. (ભારોની 
અને ક ટીર, ય૦૦૧) 

 

૪. અન્ય વથીીકરણ થેરાી 
વગબાય ભક્રશરાઓને વુંગીત, ગાઈડેડ ઈભેજયી અને ક્રશપ્નોવવવ પ્રકાયની વળથીરીકયણની પ્રમ ક્રકતઓ 

દ્વાયા ભાલજત આલાભાું આલી શોમ તેલા અભ્માવો ણ શાથ ધયલાભાું આવ્મા છે. (સ્કેલાર્્યઝ, ય૦૦૪) જેભાું 
રુંફગત લૂયપ્રાયુંબબક અભ્માવ શાથ ધયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું '' જે ફાફતો તણાલ ઉિેજક શોમ તે દૂય કયલી 
અને જેનાથી ળાુંવત ભતી શોમ તેલી ફાફતોભાું વશબાગી થાઓ'' એલી સચૂનાઓ આલાભાું આલી શતી. 
પ્રમોગ દયવભમાન ભક્રશરાઓની રાના નભનૂા ભેલીને તેભા કોટેઝરન ું પ્રભાણ ભાલાભાું આવ્મુું   શત  ું. ૯ 
ટકા ભક્રશરાઓએ સચૂનાઓન ું મોગ્મ યીતે ારન કમ ાં શત  ું. અભ્માવના તાયણોભાું એવ ું જોલા ભળ્મ ું કે આ 
પ્રકાયની તાણને ઘટાડનાયી સચૂનાઓ જે ભક્રશરાઓએ સ્લીકાયી શતી તેભના તણાલના સ્તયભાું અને વલાયના 
કોટેઝરના સ્તયભાું ઘટાડો નોંધી ળકામો શતો. (ઉયીઝય જ ., વભરાન્ઝો રી.,ડેલ શ્ળી, વોટેરો અને ભ નોઝ, 
ય૦૦૩) ય૦૧૧ભાું થમેરા કોચયન વભીક્ષાભાું વગબાયલસ્થા દયવભમાનના ભન અન ે ળયીયવુંફુંધી ભાલજત 
વુંફુંધી માદૃવછક  વનમુંવત્રત અભ્માવોનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું બચિંતાત  યતાની વાયલાય અથલા 
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તેને દૂય યાખલા ભાટેની ફાફતોને કેન્રભાું યાખલાભાું આલી શતી. મોગ અથલા ક્રશપ્નોથેયાી જેલી ભન, ળયીય 
વુંફુંધી થેયાીઓના કાયણે બચિંતાત  યતાન ું પ્રભાણ અવયકાયક યીતે ઘટ્ ું શત  ું. વગબાય ભક્રશરાઓની વાયલાય ભાટે 
લધાયે બચક્રકત્વાકીમ પ્રમોગો થામ તે જરૂયી છે. (ભાકય , ય૦૧૧) 

 

ોતાની દ્વાયા જ ભાનવવક ળાુંવત અને નકાયાત્ભક વલચાયોને કઈ યીતે દૂય કયી ળકામ તેવ ું ળીખલલાભાું 
આવ્મ ું શત  ું. જેભાું તણાલકાયક ઘટના પ્રત્મેન ું પ્રત્મક્ષાુીકયણ કઈ યીતે ફદરી ળકામ તે ળીખલલાભાું આવ્મ ું શત  ું. 
આ વભીક્ષાભાું દળ પ્રકાયની વળથીરીકયણની પ્રમ ક્રકતઓનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું ઓટોત્જવનક 
િેવનિંગ, ફામોક્રપડફેક, વુંભોશનબચક્રકત્વા (Hypnosis) , પ્રવતભાદળયન (Imagery) , ધ્માન, પ્રાથયના, વળવથરીકયણ 
બચક્રકત્વા, સ્લસચૂન, તાઈ ચી અને મોગનો વભાલેળ થતો શતો.  ભાતતૃ્લવુંફધી બચિંતાત  યતાન ું ભાન 
સ્લઅશલેાર, અલરોકન, પ્રભાબણત ભાદુંડો, પ્રશ્નાલબર, ભ રાકાત અને ળાયીક્રયક ભાન દ્વાયા કયલાભાું આવ્મ ું 
શત  . આ વુંળોધનન ું પ્રકાળન છ દેળોભાું કયલાભાું આવ્મ ું છે. (ભાકય , ય૦૧૧) 

 

મોગને િાવોિાવની વૌમ્મ કલામત અને ભાનવવક વનમભન તયીકે જોલાભાું આવ્મ ું શત  ું. જેના કાયણે 
બચિંતાત  યતાભાું ખાવ તપાલત જોલાભાું આવ્મો ન શતો. જ્માયે ઓટોજેવનક પ્રવળક્ષણ એ ળયીય વુંફુંધી વબાનતા 
લધાયલા ભાટેની ભાનવવક પ્રમ ક્રકત, વળવથરીકયણ અને સ્લસચૂન છે. જેભાું વેલ્પક્રશરીંગ અને તણાલ ઘટાડલાનો 
શતે   યશરેો છે. જેભાું વુંળોધનોની વભીક્ષાભાું વનમુંવત્રત જૂથની ત  રનાભાું વુંખ્માત્ભક વાથયકતા ભી ન શતી. 
વુંભોશન બચક્રકત્વાની ણ કોઈ વાથયક અવય જોલા ભી ન શતી. (ટેઈકવીક્રયમા, ય૦૦) આ અભ્માવભાું 
બચિંતાત  યતા ભાન ભાટે નોયાડ્રેનાઈર, એડ્રેનાઈર અને કોટેઝરના સ્તય અને ભાતાના શદમના ધફકાયાનો 
વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. ઉભાન, ય૦૦૬ના ભતે પ્રવતભાદળયન એટરે એલી ફોધાત્ભક પ્રમ ક્રકત કે જેનો 
ઉમોગ વ્મક્રકતના તણાલની ીડાને શોંચી લલા ભાટે થામ છે. જેભાું વ્મક્રકતએ ોતાને વુંદ અથલા 
આનુંદ આી ળકે તેલી લસ્ત   અથલા અન બલની કલ્ના કયલા ભાટેની વલવધ અન વયલાની શોમ છે. કોયોર, 
૧૯૯યના અભ્માવભાું એવ ું જોલા ભળ્મ ું કે વગબાયલસ્થા દયવભમાન પ્રવતભાકલ્ન કયલાથી બચિંતાત  યતા ય 
વનમુંવત્રત જૂથની ત  રનાભાું અંત્મત વાભાન્મ વાથયક તપાલત જોલા ભળ્મો શતો. આ જૂથની જૂથ થેયાી અને 
યોક્ષા વળવથરીકયણ વાથે ત  રના કયલાભાું આલી ત્માયે પ્રવતભાકલ્ન વાથયક તપાલત દળાયલવ ું ળકમ ું ન શત  ું. 
(ભાકય, ય૦૧૧) 

 

. ગર્ભસસં્કાર અને બાલવક્ષણ એક આંતરવળદ્યાાખાકીય ઉદયમાન કે્ષત્ર: 
અત્માયના વભમભાું ભમાયક્રદત વુંખ્માભાું નલમ ગરો તેજસ્લી વુંતાન ભેલલા પ્રમત્નળીર ફન્મા છે. 

અત્માયના વભમભાું પ્રત્મેક દુંવતને ોતાન ું ફાક અબતૂલૂય ળક્રકતઓ ધયાલત  ું શોમ તેલી ઈચ્છા શોમ છે. આ 
અબબગભના કાયણે ઘણાું પ્રકાયના ભાગયદળયન રૂ ું ાડનાય કેન્રો ળરૂ થમા છે. તેભાું શ િ બાલનાથી અને 
લૈજ્ઞાવનક બચિંતન અને યીક્ષાણના આધાયે કામય કયતા કેન્રો કેટરાું શળે તે વુંળોધનનો વલમ છે. આ સ્સ્થવતભાું 
અનેક મ ગરો ગેયભાગ ેદોયાઈને ગેયવભજના બોગ ફને તે વુંબલ છે. આથી ગબયવુંસ્કાયનો ફહ વલદ્યાળાખાકીમ 
વુંળોધન ક્ષેત્ર તયીકે વલકાવ થામ તે આલશ્મક છે. ગબયવુંસ્કાયનો વળક્ષણ વાથે ગબયનાનો વુંફુંધ છે. જેના 
કાયણે ગબયવુંસ્કાયન ું વ ુંળોધનક્ષેત્ર સ્લાબાવલક યીતે જ વળક્ષણના વુંળોધન વાથે જોડામ છે. વળક્ષણને ગબયવુંસ્કાય 
વાથે ગાઢ વનવફત યશરેી છે.  
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ણૂયત: આધ્માત્ત્ભક અને લૈજ્ઞાવનક વુંળોધનોની આધાયવળરા ય તૈમાય થમરેી ભાગયદવળિકા અત્મુંત જૂજ 
છે. પ્રાચીન બાયતીમ વાક્રશત્મભાું જોલા ભતા ઉલ્રેખોને ણ પ્રલતયભાન વુંળોધનની એયણ ય  ન: ચકાવીને 
પ્રસ્થાવત કયલાભાું આલે તે વભમની ભાુંગ છે. આ વુંળોધનક્ષેત્રને ળયીયવલજ્ઞાન, ભનોવલજ્ઞાન, આમ લેદ, 
કરાળાસ્ત્ર, વળક્ષણળાસ્ત્ર, નવવિંગ જેલા વલવલધ વલમક્ષેત્રો વાથે વનવફત યશ ેછે. આથી આ ક્ષેત્રના વુંળોધનો ભાટે 
આંતયવલદ્યાળાખાકીમ અબબગભ અનાલલો અવનલામય ફની યશ ે છે. ઉયોકત ફે વલબાગભાું કયલાભાું આલેર 
વુંળોધન વભીક્ષાના આધાયે એ ફાફત સ્ટટણે જોઈ ળકામ છે કે વગબાયલસ્થાભાું આલાભાું આલતી વલવલધ 
પ્રકાયની ભાલજતની ફાકના વલકાવ અન ે વળક્ષણ ય શ ું અવયો થામ છે તે વલળે અત્મુંત જૂજ ફાફતો 
અભ્માવભાું વભાલી ળકાઈ છે. પ્રાચીન બાયતીમ વુંદબોભાું જે ઉલ્રેખો જોલા ભે છે તે ળાસ્ત્રો અન ેગ્રુંથોને જો 
આધાય તયીકે સ્લીકાયલાભાું આલે તો ણ પ્રલતયભાન વભમને અન રક્ષીને તેની ઉમ કતતા અને તેભાું નલા 
આમાભો અંગે વુંળોધન થામ તે ઈચ્છનીમ છે. વલળેભાું આધ વનક વુંળોધનોભાું ણ જે ભશદઅંળે વુંળોધનો 
થમા છે તેભાું ગબાયલસ્થા દયવભમાન ભાતા વભક્ષા ઉબા થતા ળાયીક્રયક અને ભાનવવક ડકાયોન ેશોંચી લલા 
ળયીયવલજ્ઞાન અને ભનોવલજ્ઞાનને રગતાું અભ્માવો થમા છે. જેભાું ખાવ કયીને તણાલ અને બચિંતાત  યતાને 
શોંચી લલા લધાયે પ્રભાણભાું વુંળોધનો થમા છે. ફીજ ું આ તફકકાભાું વગબાયને વશામ યૂી ાડલા અનકે 
પ્રકાયની બચક્રકત્વા પ્રમ ક્રકતનો વલવનમોગ કયલાભાું આવ્મો છે. જેભાું વુંગીત, ધ્માન, મોગ, તાઈ ચી, ભવાજ, 
એયોભા થેયાી, આંતયલૈમક્રકતક થેયાી, જૂથ થેયાી લગેયોને વાુંકલાભાું આલી છે. તે દૃષ્ટટએ અન્મ 
વલમક્ષેત્રોનો પ્રલેળ થામ છે. યુંત   આ ક્ષેત્રભાું બાયતીમ બચિંતનભાું સચૂલલાભાું આલેર ણૂય સ્લરૂના 
કામયિભને આધાય તયીકે સ્લીકાયીને અભ્માવ થમા નથી. દેળની સ્થાવનક અને પ્રાચીન વલચાયધાયાભાુંથી જે 
સ્લીકાયલા મોગ્મ અને વભમની દૃષ્ટટએ  યસ્કૃત કયીને પ્રસ્ત  ત ફનાલલા જેલી ફાફતો કલ્માણકાયી વવદ્વ થઈ 
ળકે તેભ છે. આ ક્ષેત્રભાું વુંળોધન કયલા એ વભમની ભાુંગ ણ છે અને ડકાયજનક ણ છે. 

 

૬. ડકાર અને સમસ્યાઓ 
ભાતતૃ્લ અને વ્મક્રકત તયીકે એક સ્ત્રીની અને તેની વાથે જોડામેર વભગ્ર ક્રયલાય ભાટે એક અબતૂલૂય ઘટના 
શોમ છે. બાયતીમ વુંસ્કૃવતભાું આ ભાટે ણ ચોકકવ પ્રકાયના વુંસ્કાયની પ્રક્રિમા સચૂલલાભાું આલી છે. જેભાું 
કાિભે ક્રયલતયનો થમા છે. અને તેભાું કેટરીક પ્રકાયની અવનચ્છનીમ ફાફતોનો પ્રલેળ ણ થમેરો જોલા ભે 
છે. વગબાયલસ્થા દયવભમાન સ્ત્રીની ભાનવવક, ળાયીક્રયક, બાલાત્ભક અને વુંલેગાત્ભક સ્સ્થવત અત્મુંત વુંલેદનળીર 
શોમ છે. ગબાયલસ્થા એ કોઈ ફીભાયી નથી યુંતે જીલનની અદ્ભુત ઘટના છે. આ ઘટનાને લધાયે સ ખદ અને 
તેના થકી ઉિભ ભન ટમન ું અલતયણ કઈ યીતે થઈ ળકે તે વુંળોધનનો વલમ છે. આ પ્રકાયના વુંળોધનોભાું 
નીચે પ્રકાયના ડકાયો અને વભસ્માઓ જોલા ભી ળકે છે. જેભ કે ગબાયલસ્થા દયવભમાન ફાક ય થતી 
અવયોને વભજલા ભાટે રાુંફાગાા ભાટે રુંફગત પ્રકાયનો અભ્માવ કયલો ડે જેભાું વભમ, ળક્રકત અન ે
નાણાુંની લધાયે આલશ્મકતા યશ ેછે. વાભાત્જક કાયણોવય ણ ભાતાઓ આલા વુંળોધનોભાું કેટરો વશમોગ કયી 
ળકે તે એક પ્રશ્ન છે. વુંળોધનની મોજના ણ લધાયે સકૂ્ષભ અને ઊંડાણલૂયકના તાયણો ભી ળકે તેલી 
ગોઠલલી ડે તે વલળે નૈણૂ્મની અેક્ષાુા યાખે છે. ભાનલીની અનન્મતા અને લૈમક્રકતક ફાફતોને 
અન રક્ષીને ક્રયણાભો પ્રચ ય લૈવલધ્મ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે જેના કાયણે આ ભાતા અને ફાક યની અવયોન ું 
વાભાન્મીકયણ કયવ ું તે અત્મુંત જટીર અને ડકાયજનક કામય ફની ળકે તેભ છે. આલા ડકાયો છતાું આ 
ક્ષેત્રભાું વુંળોધન કયવ ું તે ભાનલીમ જીલનના ઉધ્લવલિકયણ ભાટે અત્મુંત આલશ્મક ગણાલી ળકામ તેવ ું કામય છે. 
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અત્માયે ભન ટમ અનેક પ્રકાયની ળાયીક્રયક, ભાનવવક અને વાુંલેબગક વભસ્માઓનો વાભનો કયી યશમો છે. તેભાું 
આધ વનક જીલનળૈરીએ ડકાયોને લધાયે તીવ્ર ફનાવ્મા છે. તેલી ક્રયસ્સ્થવતભાું ભાતાના ગબયભાુંથી જ ભાતા 
અને ફાકના ઉચ્ચતભ વલકાવ ભાટેની વપ અને અવયકાયક પ્રવલવધ વલકવાલલાભાું આલે તો તે 
આળીલાયદરૂ ફની ળકે છે.  
 

૭. ગર્ભસસં્કાર માટેના ર્ારતીય પ્રવતમાન ર સંધન: 
બાયત અવતપ્રાચીન વુંસ્કૃવત ધયાલતો દેળ છે. બાયત ાવે અખટૂ પ્રાચીન જ્ઞાનલાયવો ડમો છે. બાયતે 

અનેક વલદેળી આિભણોનો વાભનો કમો છે.યાજકીમ, આવથિક અને વાુંસ્કૃવતક આિભણો છતાું બાયતીમો ોતાના 
આ તેજસ્લી અભલૂ્મ લાયવાને જાલી ળકમા છે તે અદ્ભુત ફાફત છે. આ લાયવાને પ્રલતયભાન મ ગાન કરૂ 
ફનાલીને જો પ્રમોજલાભાું આલે તો અનેક વુંબાલનાઓ વાકાય થઈ ળકે તેભ છે. આધ્માત્ત્ભકતા એ બાયતીમ 
બચિંતનની ભ ખ્મ આધાયવળરા છે. બાયતીમ જીલનળૈરીભાું અધ્માત્ભ લણામેલ ું છે. ભન ટમના જીલનને ઉધ્ર્લગાભી 
ફનાલલા ભાટે તેભાું વ ુંસ્કાયની પ્રક્રિમાઓન ું સ  વ્મલસ્સ્થત આમોજન વલચાયલાભાું આલેલ ું છે. જેભાું ગબયવુંસ્કાયન ું 
ભશત્ત્મલ ઘણ ું છે. 
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