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णशक्षणशास्त्र णवभाग, 

कममवीर णहरे कला, शास्त्र, वाणणज्य आणण णशक्षणशास्त्र 

महाणवद्यालय,गारगोटी. 
 

  

गोषवारा: 

 मानणसक आरोग्यावर वातावरणाचा मोठा पररणाम होतो. वातावरण जर आरोग्यदायी 

असेल तर व्यक्तीच्या मनाचा णवकास होतो. आणण भोवतालचे वातावरणजर प्रदषूणयुक्त, 

भ्रष्टाचारी, हुकूमशाही वृत्तीचे, व्यसनी, रोगराईचे असेल तर मानणसक अनारोग्य वाढीस लागत.े 

मानणसक आरोग्य ह ेजन्मपूवम व जन्मोत्तर अशा दोन भागाांमध्ये णवभागलेले असत.े  बालकाचा 

जन्मपूवम णवकास योग्य होण्यासाठी मातेचे आरोग्य यामध्य ेशारीररक व मानणसक दोन्ही उत्तम 

असले पाणहजे. त्याचबरोबर मातेला पोषक आहार, योग्य त्यावेळी आरोग्य तपासणी झाली पाणहजे. 

मातेचे मन ह ेआनांदी असले पाणहजे. जन्मपूवम णवकास जर योग्य झाला तर जन्मोत्तर णवकास ही 

चाांगला होतो. पण जन्मपूवम णवकास योग्य झाला नाही तर अस ेबालक जन्मानांतर कुपोणषत होते. 

जन्मोत्तर अवस्थेत जन्मापासून मृत्यूपयंत ज्याच्याशी व्यणक्तचा सांबांध येतो त्यासवांचा समावेश 

होतो. 

सांशोधन सांज्ञा– मानणसक आरोग्य, वातावरण, गभामवस्था, जन्मोत्तरअवस्था, कुटुांब, शाळा, समाज. 

 

प्रस्तावना: 

बालकाच्या सवांगीण णवकासाचे अनुवांणशकता आणण वातावरण ह े दोन महत्त्वपूणम पैलू 

आहते. अनुवांणशकतेच्या माध्यमातून बालकाला लाभलेली गुणवैणशष्ट्ये अणधक समृद्ध होण्यास योग्य 

वातावरणाची गरज असत.े जागणतक आरोग्य सांघटनेने (WHO)आरोग्याचेचार प्रकार साांणगतले 

आहते.१.शारीररक२.मानणसक ३.सामाणजक४.आध्याणत्मक  

‘णनरोगी शरीरात णनरोगी मन वास करते’ यातील एक णबघडले तर त्याचा वाईट पररणाम 

दसुऱ्यावर होतो म्हणून व्यणक्तचे शारीररक तसेच मानणसक आरोग्य चाांगले असण ेमहत्वाचे आह.े 

मानणसक आरोग्य ह ेभोवतालच्या वातावरणाशी जोडलेले असते. वातावरण म्हणजे मानवाच्या 

सभोवतालची पररणस्थती. ही पररणस्थती मानवाच्या प्रत्येक गोष्टीवर पररणाम करत असत.े 

वातावरणामध्ये व्यक्तीच्या जन्म णनणिती पासून मृत्यूपयंत ज्याच्याशी सांबांध येतो ते सवम. यामध्ये 

गभामवस्था, घर, शाळा, समाज याांचा समावेश होतो. 

 

गरज: 
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मानणसक आजार ह ेजागणतक आरोग्यसांकट आह.े ह ेलक्षणीय रुग्णतेत पररणाम करत ेआणण 

व्यक्ती, कुटुांबे आणण समुदायाांच्या आरोग्याच्या सामाणजक णनधामरकाांवर प्रभाव पाडणारा एक प्रमुख 

घटक आह.े जगभरातील अांदाज े४५० दशलक्ष लोक कोणत्याही वेळी मानणसक, न्यूरोलॉणजकल 

ककवा वतमणुकीच्या समस्याांनी प्रभाणवत होतात.मानणसक आरोग्याची काळजी घेणे एखाद्या 

व्यक्तीची जीवनाचा आनांद घेण्याची क्षमता रटकवून ठेवू शकते.आजच्या ताण-तणावाच्या काळात 

मानणसक आरोग्य उत्तम असण ेअणतशय आवश्यक बनले आह.ेकोणवड-१९ जागणतक महामारीत 

मानवाच्या सभोवतालचे वातावरण णनराशाजनक व अणनिततेचे बनले आह.े यात रटकून राहायचे 

असेल तर मानणसक आरोग्य चाांगले असण ेसांपूणम मानव जातीला गरजेचे आह.े 

सांशोधन पद्धती: 

प्रस्तुत शोधणनबांध साठी दयु्यम साधन सामग्रीचा वापर करण्यात आला आह.े त्यामध्ये 

प्रामुख्याने पुस्तके,वतममानपत्र,ेइांटरनेट वरील वेबसाईटचा वापर करण्यात आला आह.े 

उद्दिष्ट:े 

१. मानवाच्या सभोवतालच्या वातावरणात कोणकोणत्या बाबींचा समावेश होतो याची माणहती 

करून दणेे. 

२. मानणसक आरोग्याची सांकल्पना समजावून दणेे. 

३. मानणसक आरोग्य कोणकोणत्या घटकावर अवलांबून असत ेहसेाांगणे. 

४. वातावरण आणण मानणसक आरोग्याचा परस्पर सांबांध समजावूनदणेे. 

मानणसक आरोग्य म्हणजे काय ? 

 

जागणतक आरोग्य सांघटनचे्या (डब्लल्यूएचओ)णवश्वास ूस्रोतानसुार: 

"मानणसक आरोग्य ही एक कल्याणाची णस्थती आह े ज्यात एखाद्या व्यक्तीला आपल्या 

स्वत:च्या क्षमताांची जाणीव होते, जीवनाच्या सामान्य तणावाांना तोंड दऊे शकते, उत्पादकतेन े

काम करू शकते आणण आपल्या समुदायात योगदान दणे्यास सक्षम आह.े" 

डब्लल्यूएचओच्या प्रणतपादनानुसार मानणसक आरोग्य ह े "मानणसक णवकार ककवा 

अपांगत्वाच्या अनुपणस्थतीपेक्षा जास्त आह.े"  मानणसक आरोग्य म्हणजे केवळ सद्दिय पररणस्थती 

टाळणेच नव्ह ेतर चालू असलेल्या णनरोगीपणाची आणण आनांदाची काळजी घेण्याबिल आह.े 

एखाद्या व्यक्तीला मानणसक आजार झाला आह ेकी नाही ह ेणवश्वसनीयपणे दशमणवणारी कोणतीही 

शारीररक चाचणी ककवा स्कॅन नाही. तथाणप, लोकाांनी मानणसक आरोग्य णवकाराची सांभाव्य णचन्ह े

म्हणून खालील लक्ष वेधले पाणहजे: 

१. णमत्र, कुटुांबीय आणण सहकाऱ्याांकडून माघार घेणे 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
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२. खूप जास्त ककवा खूप कमी झोपण,े जास्त ककवा खूप कमी खाण े

३. णनराश वाटण,े सातत्याने कमी ऊजाम असण े

४. अल्कोहोल आणण णनकोटीनसह मूड बदलणारे पदाथम वापरण े 

५. वारांवार नकारात्मक भावना प्रदर्शशत करण े

६. दनैांद्ददन काम ेपूणम करण्यास असमथम असण े

७. सतत णवचार ककवा आठवणी असणे जे णनयणमतपणे पुन्हा प्रकट होतात 

८. स्वत:ला ककवा इतराांना शारीररक इजा पोहोचवण्याचा णवचार करणे 

९. आवाज ऐकणे, भ्रम अनुभवणे 

स्वरूप- 

अ  गभामवस्थतेील वातावरण- 

मुलाच्या जन्मणनणिती पासून त्याच्या णवकासाला सुरुवात होते. मातेच े

शारीररकआरोग्य,वय, पोषक आहार, णवणवध आजार,  शारीररक व मानणसक धक्का याचा गभामच्या 

वाढीवर पररणाम होतो.याणशवाय शररराची काळजी, व्यायाम व णवश्राांती, रोगप्रणतबांधक लसी, 

आरोग्य तपासणी, प्रवास या बाबतीतही योग्य ती काळजी घेतली तरच हा कालावधी आनांददायी 

व सुसह्य होतो. 

काही मानणसक आजार ह े अनुवांणशक असतात. उदा.नैराश्य ककवा णस्कझोफे्रणनया. 

त्याचप्रमाणे सांबांणधत जनुके नसलेल्या ककवा मानणसक आजाराचा कौटुांणबक इणतहास नसलेल्या 

लोकाांना अजूनही मानणसक आरोग्याच्या समस्या अस ू शकतात.परांतु काही जनुके आणण 

जनुकप्रकाराांमुळे एखाद्या व्यक्तीला जास्त धोका असतो. 

ककम रोग, मधुमेह आणण दीघमकालीन वेदना याांसारख्या अांतर्शनणहत, जीवन बदलणा-या 

शारीररक आरोग्याच्या समस्याांमुळे तणाव, नैराश्य आणण चचता याांसारख्या मानणसक आरोग्याची 

पररणस्थती णवकणसत होऊ शकते. 

ब)जन्मोत्तर वातावरण- 

कुटुांब- कुटुांबातील वातावरण ह ेमुलाांच्या शारीररक व मानणसक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे 

असते.  लहान मुलेही फारच सांवेदनशील आणण नाजूक असतात. त्यामुळे पालकाांच्या वागण्याचा, 

त्याांच्यातील सांबांधाचा मुलाच्या मनावर पररणाम होतो.म्हणूनच पालकाांचे आपापसातील सांबांध ह े

चाांगले आरोग्यदायी असले पाणहजेत. कुटुांबातील वातावरण ह ेसगळ्या प्रकारच्या चचतापासून मुक्त 

असले पाणहजे.बालकाला कुटुांबात सुरणक्षत वाटले पाणहजे. घरामध्ये मानणसक आरोग्यासाठी अनेक 

घटना घडत असतात. त्यामध्ये मुलाला कसां वाढवलां जातां, बालक-पालक सांबांध कसे आहते, 

भावांडामधील सांबांध आणण मुलाचे कुटुांबातील स्थान याांचा समावेश होतो.  कुटुांबात जर मुलाला 

लोकशाही पद्धतीने वाढवल ेअसेल तर ते मूल बाहरे समाजात समायोजन करते. लोकाांच्या कड े

बघण्याचा त्याचा दषृ्टीकोन सकारात्मक असतो. मुलाच्या आत्मणवश्वास वाढीसाठीही मदत करते. 

हुकूमशाही पद्धतीने ज्या घरात मुलाांना वाढवल े जाते तेथील मुले ही मानणसक दषृ्ट्या 

कमकुवत बनतात. ही मुले स्पधेला घाबरणारी, सांशयी, चचताग्रस्त, सांवेदनशील व अांतमुमखी 
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बनतात. त्यामुळे त्याांचे मानणसक आरोग्य णबघडते. कुटुांबातील अस े वातावरण भावना व्यक्त 

करण्यासाठी योग्य नसते. त्यामुळे मुलाांच्यामध्ये आत्मणवश्वासाचा अभाव येतो.  त्याांच्यात 

नकारात्मकता येत.ेम्हणूनचमुलाांमध्ये पे्रम, आवड,समजूतदारपणा णनमामण करण्यासाठी पालकाांचा 

दणृष्टकोन महत्त्वाचा आह.े भावणनक उबदारपणाचा अभाव, दभुांगलेली घरे, पालकाांची दीघमकालीन 

अनुपणस्थती, पालकाांचे व मुलाांचे शत्रुत्व, पालकाांकडून आपुलकीचा अभाव, त्याांनी केलेले वतमन 

णनयांत्रण णनरोगी मनाच्या णवकासासाठी प्रणतकूल वातावरण तयार करते. कुटुांबातील चलगभेदभाव 

हा ही मुलीच्या वाढीवर प्रणतकूल पररणाम करतो. णतच्यात न्यूनगांड णनमामण करतो. त्याचबरोबर 

पालक आपल्या मुलाांची क्षमता व आवड लक्षात न घेता मुलाांवर आपल्या महत्त्वाकाांक्षालादत 

असतात त्या मुलाांच्या मनात चचता णनमामण करतात. जी मुले आपल्या पालकाांच्या अपेक्षा नुसार 

जगण्याचा प्रयत्न करतात ती सतत तणावाच्या णस्थतीत असतात. जेव्हा पालकाांच्या अपेक्षापयंत ही 

मुले येऊ शकत नाहीत तेव्हा त्याांना कमी पणा जाणवतो ज्यामुळे तो मानणसक आजारी होतो. 

म्हणून घरी अनुकूल वातावरण उपलब्लध करून दणेे पालकाांचे कतमव्य आह.े नैराश्य आणण 

असुरणक्षततेच्या कोणत्याही भावना टाळण्यासाठी णवशेषतः पौगांडावस्थेतील मुलाांच्या गरजा पूणम 

केल्या पाणहजेत. पालकाांनी आपल्या मुलाांना कधीही नाकारू नये. त्याांच्यावर पे्रम करावे. मुलाांशी 

व्यवहार करताना लोकशाहीवादी असले पाणहजे. ते फार कठोर ककवा जास्त नरमाईचे अस ूनये. 

कारण दोन्ही सामांजस्यपूणम णवकासासाठी हाणनकारक आहते. पालकाांनी आपल्या महत्त्वाकाांक्षा 

मुलाांवर लाद ू नयेत. पालकाांच्यामध्ये एकमेकाांबिल आपुलकी, आदर असला पाणहजे. त्यामुळे 

मुलाांच्या सुरणक्षतता आणण आत्मसन्मानाच्या भावनेच्या णवकासासाठी वातावरण तयार होते. ह े

सवम मुलाांच्या मानणसक आरोग्याला प्रोत्साहन दतेे. 

कुटुांब बालकाच्या णवकासाची पाठशाळा आह.े जीवनाला आवश्यक असणारे प्राथणमक 

स्वरूपाचे णशक्षण कुटुांबातूनच णमळते. बालकाची आई-वडील आणण इतर कुटुांणबयाांशी होणारी 

आांतरद्दिया महत्त्वाची आह.े बालकाचे कौतकु करणा-या, त्याच्या णवकासात मनापासनू सहकायम 

करणाऱ्या व्यक्ती बालकासाठी पोषक वातावरण तयार करतात. एररक्सन याांच्या मत े- 

‘ बालकाांमध्ये आत्मणवश्वासाची भावना आई-वडील णनमामण करू शकतात. त्यामुळे 

बालकाला सुरणक्षत वाटत.े बालकात सुरणक्षत भावना सांिणमत केल्यास णवकास गणतमान होतो’ 

शाळा -मुलाांच्या व्यणक्तमत्त्वाला आकार दणे्यात घरानांतर शाळेचा जास्त प्रभाव आह.े 

शाळेतही सवामत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शाळेचे वातावरण. शाळेतील णवद्यार्थयाचं्या मानणसक 

आरोग्यावर पररणाम करणाऱ्या घटकाांमध्य ेशाळेतील वातावरण, अभ्यासिम, अध्यापन पद्धती, 

णशक्षकाांचे व्यणक्तमत्व आणण मानणसक आरोग्य, सहकाऱ्याांचा प्रभाव, खेळ, करमणूक, णशस्त, लैंणगक 

णशक्षण, मूल्यणशक्षण, समृद्ध अभ्यासिम, सांतुणलत ग्रहपाठ याांचा समावेश होतो. शाळेचे वातावरण 

खालील घटकाांवर अवलांबून असते- 

अ) शाळेचे रठकाण- शाळेच्या रठकाणाचा णशक्षक आणण णवद्यार्थयांवरही पररणाम होतो. 

शाळा जर गावापासनू दरू, शाांत रठकाणी असेल तर णवद्यार्थयाचें अध्ययन व णशक्षकाांचे अध्यापन 

चाांगले होते. शाळेचा आकार, फर्शनचर, प्रकाश व्यवस्था, शाळेभोवतालचा  णनसगम यासारख्या 
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भौणतक गोष्टींचा मुलाांच्या मानणसक आरोग्यावर, वाढीवर पररणाम होतो. म्हणून 

शाळाशहरापासून, गोंगाटापासून दरू, शाांत, णनसगमरम्य रठकाणी असावी.  शाळेमध्ये 

णवद्यार्थयांसाठी बसण्याची योग्य व्यवस्था असावी. शाळेमध्ये प्रकाश व्यवस्था चाांगली असावी. 

ब) शाळेचे प्रशासन- शाळेचे प्रशासनही मानणसक आरोग्याला णहतकारक असले पाणहजे. 

सांस्थाचालक, शासन, मुख्याध्यापक, णशक्षक, णशक्षकेत्तर कममचारी, णवद्याथी, पालक याांचे सांबांध 

लोकशाहीवादी असले पाणहजेत.  णवद्याथी हा कें द्रचबद ूमानून सवांनी त्यानुसार आपले वतमन ठेवले 

पाणहजे.  शाळेचे सवम कायमिम,ताणसका णवद्यार्थयांच्या मानणसकतेला धरुन आयोणजत केल्या 

पाणहजेत. शाळेत येण ेणवद्यार्थयांना आनांददायी वाटले पाणहजे.  

क) मानसशास्त्रीय घटक-ज्या शाळा व्यावसाणयक दणृष्टकोन समोर ठेवून चालवल्या जातात 

त्या केवळ णवद्यार्थयांच्याच मानणसक आरोग्यावर नव्ह ेतर णशक्षकाांच्या मानणसक आरोग्यावर ही 

नकारात्मक पररणाम करतात. शाळेचे वातावरण जात, धमम, पांथ, चलगभेद, गरीब-श्रीमांत भेद 

यापासून मुक्त असले पाणहजे.  शाळेत मुला-मुलींना समानतेची वागणूक णमळाली पाणहजे. वगामतही 

णशक्षक-णवद्याथी आणण णवद्याथी णवद्यार्थयामंधील सांबांध मैत्रीपूणम णनरोगी असले पाणहजेत. अनुकूल 

वातावरण मानणसक आरोग्याला प्रोत्साहन दतेे आणण शेवटी णनरोगी व्यणक्तमत्त्वाकडे घेऊन जाते.  

जे णशक्षक लोकशाहीवादी असतात ते णवद्यार्थयांना चचेत सहभागी करून घेतात, त्याांच्या मताला 

णवचाराला मान दतेात पण जे णशक्षक हुकूमशाही वादी असतात ते आपल्या मतावर ठाम असतात, 

णवद्यार्थयांचे णवचार णनयांणत्रत करतात, त्यामुळे णवद्यार्थयांच्या सजमनशीलतेला अडथळा णनमामण 

होतो. णवद्यार्थयांच्या मानणसक आरोग्याला चालना दणे्यासाठी णशक्षकाांनी पुढील गोष्टी लक्षात 

ठेवल्या पाणहजेत- 

१) णशक्षक-णवद्याथी सांबांध- णशक्षक ह े णवद्यार्थयांचे दसुरे पालक असतात. णवद्यार्थयांच्या 

मानणसक आरोग्यावर त्याांच्या णशक्षकाांच्या मनोवृत्ती आणण वतमनाचा प्रभाव पडतो. म्हणून 

णशक्षकाांचे वतमन सहानभूतीपूणम असले पाणहजे. त्याने  णन:पक्षपाती असले पाणहजे. णवद्यार्थयांना 

समजून घेतले पाणहजे. त्याांना मदत आणण मागमदशमन केले पाणहजे. 

२) णशस्त - शाळा ककवा महाणवद्यालयातील णशस्त णवद्यार्थयांच्या मानणसक आरोग्यावर 

महत्त्वाचा प्रभाव टाकते. णशस्त ही कठोर आणण पक्षपाती असू नये. त्यामुळे णवद्यार्थयांमध्ये 

मानणसक अस्वास्र्थय णनमामण होते. णवद्यार्थयांनी स्वयांणशस्त पाळावी तीच मुलाांच्या मध्य े

जबाबदारीची भावना णनमामण करते. 

३) खळे -शाळेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळण्यासाठी िीडाांगण असले पाणहजे. 

त्यामुळे णवद्याथी खेळखेळतील. त्या माध्यमातून त्याांचे शारीररक आरोग्य तर उत्तम राहीलच पण 

त्याबरोबर णनणमयतक्षमता, सांघटन कौशल्य, णनरोगी स्पधाम, अपयश पचवण्याची ताकद त्याांच्यात 

येईल जे मानणसक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आह.े 

४)करमणकू - शाळेत साांस्कृणतक वातावरण हवे. णवद्यार्थयांना आपल्यातील कलागुण 

दाखवण्यासाठी शाळेने वेगवेगळ्या प्रकारच्या कायमिमाचे आयोजन करावे. त्यामध्ये सहली, 
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महापुरुषाांची जयांती, पुण्यणतथी, वेगवेगळ्या प्रकारचे द्ददन उदाहरणाथम मानवी हक्क द्ददन, मणहला 

द्ददन, से्नहसांमेलने, प्रबोधनपर कायमिम, जनजागृतीसाठी प्रचारफे-या यासारख ेकायमिम करावेत. 

५) लैंणगक णशक्षण- कुमारवयातील शारीररक बदलाांमुळे मुलाांमध्ये लैंणगक भावना णनमामण 

होतात त्याणवषयी त्याांच्या मनात कुतूहल असत.े  ह े कुतूहल शमणवण्यासाठी त्याांना णवश्वासात 

घेऊन शरीर रचना, भूणमका, वेगवेगळ्या वयातील बदल याबिलची माणहती द्यावी, जेणेकरून 

लैंणगक सांबांधाबिल णनरोगी दणृष्टकोन णवकणसत होण्यास मदत होईल. त्या भावना दडपल्या गेल्या 

तर मानणसक णवकृती णनमामण होत.े त्यामुळे त्याांना लैंणगक णशक्षण द्यावे. 

६) मलू्यणशक्षण- णवद्यार्थयांच्यात मूल्याांचा अभाव असल्यामुळे अप्रामाणणकपणा, भ्रष्टाचार, 

व्यसनाधीनता णनमामण होते. त्यातून मानणसक णवकार, तणाव णनमामण होतात.म्हणून शाळेने, 

णशक्षकाांनी मुलाांच्यामध्ये वेगळी मूल्ये कशी सांस्काररत होतील ह े पाहावे. चाांगल्या सवयी 

णवद्यार्थयांना लावाव्यात. अणहतकारक स्पधेपासून त्याांना परावृत्त करावे. 

७) समदृ्ध अभ्यासिम- अभ्यासिमाद्वारे णवद्यार्थयांच्या व्यणक्तमत्त्वाचा णवकास शाळा आणण 

णशक्षक करत असतात. त्यामुळे अभ्यासिम समृद्ध असला पाणहजे.अभ्यासिमामध्ये शारीररक, 

मानणसक, भावणनक, बौणद्धक णवकासासाठी योग्य त्या उपिमाांची तरतूद केली पाणहजे. तरच 

णवद्यार्थयांचा मानणसक णवकास होईल. 

८) सांतणुलत गहृपाठ - जर मुलाला जास्त गहृपाठ द्ददला तर त्याला खोड्या करण्यास वळेच 

णमळणार नाही कारण तो खूप व्यस्त असेल असा णवचार करणे अयोग्य आह.े त्याांना जर जास्त 

गृहपाठ द्ददला तर त्याांच्या मनावर वाईट पररणाम होतो. णवद्याथी चचताग्रस्त होतो. म्हणून त्याांना 

आवश्यक तेवढाच गृहपाठ द्ददला पाणहजे. तो वैणवध्यपूणम आणण काळजीपूवमक तयार केलेला असला 

पाणहजे. 

९) अध्यापन पद्धती- अयोग्य अध्यापन पद्धती णवद्यार्थयांच्या मनात असमाधान आणण 

तणाव आणतात. म्हणून णशक्षकाांनी अध्यापनासाठी मानसशास्त्रीय पद्धती अवलांबण्याचा प्रयत्न 

करावा. प्रवास पद्धत, चचाम पद्धत, आधार पद्धत, िमाणन्वत अध्ययन पद्धत, कथाकथन पद्धत, 

गटचचाम यासारख्या पद्धतींचा अवलांब करावा. स्वयां अध्ययनाची सवय मुलाांना लावावी. त्यामळेु 

मुलाांच्यामध्ये आत्मणवश्वास णनमामण होतो आणण तो मानणसक आरोग्यासाठी महत्त्वाचा आह.े 

१०) णशक्षकाांच ेमानणसक आरोग्य - णशक्षकाांचे मानणसक आरोग्य ह ेणवद्यार्थयाचं्या मानणसक 

आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आह.े  णशक्षकच मानणसक दषृ्ट्या योग्य नसेल, णनरोगी नसेल तर तो 

णवद्यार्थयांना मागमदशमनाच्या बाबतीत कमी पडतो. अपुरे वेतन, अपुऱ्या अध्यापन सुणवधा, नोकरीची 

शाश्वती नसणे, बदली, वररष्ाांचा त्रास यासारख्या अनेक समस्या णशक्षकाांच्या मनात सांघषम आणण 

तणाव णनमामण करतात, णनराशा णनमामण करतात. म्हणून णशक्षक ह ेचचतामुक्त असावेत. जेणेकरून 

ते णवद्यार्थयांचे मानणसक आरोग्य उत्तम जाणू शकतील व राखू शकतील. 

णनरोगी सामाणजक वातावरण - णनरोगी सामाणजक वातावरणात व्यक्तीचा णवकास होतो. आज 

भ्रष्टाचार, औद्योणगकीकरण, शहरीकरण,चहसाचार, साथीचे रोग, प्रदषूण यामुळे समाजजीवन 

ढवळून णनघाले आह.े त्यातच धार्शमक, जातीय तेढ तरुणाांच्या मानणसक आरोग्याला णबघडवते आह.े 
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म्हणून या सगळ्यापासून समाज मुक्त असला पाणहजे. तरच व्यक्तीचा आणण समाजाचा दोघाांचाही 

णवकास होईल. 

पयामवरणीय/भौणतक वातावरण-भौणतक वातावरणामध्ये भभूाग, हवामान, पाऊस, वनस्पती, 

प्राणी, पक्षी यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. पयामवरणाचा मानवी जीवनावर णवधायक तसेच 

णवघातक पररणाम होतो. आधुणनकीकरण, औद्योणगकरणामुळे हवा, ध्वनी, माती, जल प्रदषूण होत 

आह.े णवषारी वायूांच्या उत्सजमनामुळे ग्लोबल वॉर्ममगचा धोका हा सांपूणम मानव जातीला भेडसावत 

आह.े त्यामुळे अनेक शारीररक, मानणसक समस्या णनमामण झाल्या आहते. यासाठी आपण वेळीच 

सावध होऊन त्यावर योग्य उपाय योजना केली नाही तर त्याचे गांभीर पररणाम आज आपल्याला 

भोगायला लागत आहते तसेच पुढेही लागतील. 

सूचना: 

१. १.गभमवती मातेची योग्य ती काळजी कुटुांबातील सदस्याांनी व स्वतः मातेने घेतली पाणहजे. 

२. कुटुांबात मुलाांना वाढवताना पालकाांचा दणृष्टकोन लोकशाहीवादी असला पाणहजे. 

३. शाळेने णवद्यार्थयांच्या मानणसक आरोग्यासाठी णवद्याथी हा कें द्रचबद ूमानून उपिम आयोणजत 

करावेत. 

४. समाजात जर व्यक्तीचे मानणसक आरोग्य उत्तम राहायचे असेल तर तो समाज भ्रष् ्टाचारमुक्त, 

प्रदषूणमुक्त असावा. 

णनष्ट्कषम: 

योग्य मानणसक आरोग्य असणे ह ेगरजेचे आह.े त्यासाठी समाजातील सवम घटकाांनी प्रयत्न 

केले पाणहजेत. मुलाांची कुटुांबात आणण शाळेत योग्य ती काळजी घेतली पाणहजे. त्याचबरोबर 

समाजातील व्यक्तीला योग्य तो मान, योग्य ते वातावरण णमळाले पाणहजे. अणवश्वास, अन्याय, 

चचता यामुळे प्रत्येकजण दःुखी होतो आणण मानणसक आजाराची णशकार होतो. म्हणूनच घरात, 

शाळेत, समाजात, कामाच्या रठकाणी वातावरण ह े शाांतता, आपुलकी आणण समजूतदारपणाचे 

असले पाणहजे. जे मानवाच्या णनरोगी मानणसक णवकासासाठी आवश्यक आह.े 
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