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સારાાંિ            

શિદ્યાર્થીઓમાાં મૂલ્યોન ાં શિક્ષણ 

આજ ેફવચાર અન ેજીવનમાાં જુદાપણુાં જોવા મળે છે. ફવચારો ફનજીવ છે અને જીવન ફવચારશૂન્ય છે તેથી પોતે શુાં કર ે

છે તેની માનવને કોઈ ફચાંતા નથી. કારણ કે ફશક્ષણ અને જીવન અલગ પડી ગયા છે. ઘરમાાં જીવે છે અન ેશાળામાાં ભણે છે. આ 

અલગપણુાં દૂર કરવા માટે જીવન જીવવાનુાં ફશક્ષણ આપવુાં જોઈએ. બાળકને ઘરમાાં મળેલા સાંસ્કારોને આત્મસાત કરવાની 

પ્રયોગશાળા બનાવવી જોઇએ. સાાંપ્રત સમયમાાં જીવન ઘડતર માટેના સાંસ્કારો ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાાં જોઈ શકાય છે. 

આજ ે મૂલ્ય માટેના ફશક્ષણ ફવશે ફવચારી તેને પ્રસ્થાફપત કરવા માટે ફવચારવાની ખૂબ જરૂફરયાત ઊભી થઈ છે. 

ફવફવધમૂલ્યો અને મૂલ્યફશક્ષણની પ્રફિયાને આપણે પણૂચ રીતે સમજી તેના વ્યવફસ્થત કાયમી સ્થાપન માટે વ્યફિએ પોતે 
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પ્રથમ પહેલ કરી પોતાની જાતને તેમાાંથી સાકાર કરી બતાવી પડશે અન ેતો જ સાચા અથચમાાં સમાજમાાં સાચા નાગફરક 

બનશ.ે  

ફશક્ષણના માધ્યમથી વ્યફિ, સમાજ અને રાષ્ટ્રનો સવાાંગી ફવકાસ થાય છે, અન ેસાથ-ેસાથ ેરાષ્ટ્રના સામાફજક, 

સાાંસ્કૃફતક અને આધ્યાફત્મક વારસાનુાં જતન પણ થાય છે નવી પઢેીમાાં સાંસ્કૃફત પ્રત્યે આસ્થા અને ફનષ્ઠા પ્રગટે તેને માટે 

ફશક્ષણનો આધાર સાંસ્કૃફત બને તે યોગ્ય છે. ફશક્ષણ અને સાંસ્કૃફત એક ફસક્કાની બે બાજુ છે. જ ેરીતે વ્યફિની સમફૃધ્ધનો 

આધાર સાંપફિ ગણાય, તેવી જ રીતે સાંસ્કૃફતની સમજનો આધાર ફશક્ષણ છે. ફશક્ષણ સ્વયાં એક પ્રફિયા છે જ ેમાનવીની 

સજચનશફિ, ભાવાત્મક એકતા, અખાંફડતતા,સ્વાતાંત્ર્ય અને અફભવ્યફિ જવેા અનકે પફરબળોન ેઆવરી લઈન ે માનવ 

ગરીમાના વાહકોનુાં ઘડતર કર ેછે.  

પ્રસ્તુત સાંશોધન પત્ર દશાચવેલ હેતુઓને ધ્યાનમાાં રાખીને હાથ ધરવામાાં આવેલ હતુાં. (૧) મૂલ્યનો અથચ સમજવો. (૨) 

મૂલ્યના પ્રકારો સમજવા. (૩) મૂલ્યફશક્ષણનો અથચ સમજવો. (૪) મૂલ્યફશક્ષણની જરૂફરયાત અન ેમહત્વન ેસમજવુાં.(૫) 

મૂલ્યફશક્ષણના અફભગમોને સમજવા.(૬) રાષ્ટ્ર ીય ફશક્ષણ નીફત ૨૦૨૦માાં સામેલ મૂલ્યોન ેસમજવા. 

પ્રસ્િાિના  

એકવીસમી સદીમાાં પ્રવશેી ચુકેલો માનવી આજ ેઅફસ્તત્વની શૂન્યતા અનુભવી રહ્યો છે. ફવશ્વમાાં બની રહેલી 

ઘટનાઓનો મનુષ્ય આજ ેમૂક સાક્ષી બની રહ્યો છે તે આજ ેદુુઃખની પફરફસ્થફત અનુભવી રહ્યો છે. ફવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના 

ફવકાસને લીધ ેમનુષ્યના સુખ અને સાંપફિમાાં વધારો થવાની સાથે મનુષ્યમાાં અસાંતોષ, હતાશા અન ેફનરાશાની હૃદયવધેક 

ચીસો સાંભળાય છે. સુખની શોધમાાં નીકળેલો માનવી આજ ે દુુઃખની તકલીિમાાં ધકેલાયો છે આમ, થવાનુાં કારણ આપણા 

ભૂતકાલીન ભવ્ય સાાંસ્કૃફતક વારસા અને મૂલ્યથી આપણી ફવમુખતા છે.  

સામાન્યજન સમાજમાાં જીવનના શે્રષ્ઠ ઉચ્ચતમ મૂલ્યનુાં યોગ્ય સાંવધચન થાય તો જ આપણી આવતીકાલ ઉજ્જવળ 

બની શકે તેમ છે.આઝાદી પછી દેશના ફવકાસ માટે અનકે યોજનાઓ અમલમાાં આવી તેના દ્વારા દેશનો ભૌફતક ફવકાસ તો 

થયો પરાંતુ જનસમૂહને કેળવણી અને લોકોના સવાાંગી ચાફરત્ર્ય ઘડતર માટે ફશક્ષણમાાં જ ેઆમૂલ પફરવતચન થવુાં જોઈએ તે 

થયુાં નથી. પફરણામે વતચમાન સમયમાાં આમ જનતા તરિથી એવી િફરયાદ સાાંભળવા મળે છે કે આજના બાળકોમાાં 

સાંસ્કારોનો અભાવ જોવા મળે છે. આજ ેબાળકો અવળા રસ્ત ેજઈ રહ્યા છે. ત્યાર ેઆપણી જૂની કહેવત યાદ આવે છે “ભણ્યા 

તો ખરાાં, પણ ગણ્યા નહીાં” આજ ેઆ એ વાત સાચી પડે એનો અહેસાસ થાય છે અન ેએટલા માટે જ તે આજ ેદરકે ક્ષતે્ર ે

માનવ મૂલ્યોનો હ્રાસ થઈ રહ્યો છે. સમાજમાાં જ્ાાં જોઈએ ત્યાાં અશાાંફત, ગનુાખોરી, ભ્રષ્ટ્ાચાર, ફહાંસા, કોમવાદ જવેી 

અનેક સમસ્યાઓ આપણી સામે ઉભી થઇ છે.આ બધી ફવકટ સમસ્યાનો કોઇ રામબાણ ઇલાજ હોય તો તે મૂલ્યોનુાં ફશક્ષણ 

છે એટલ ેકે આપણી આ સમસ્યાઓનુાં સમાધાન મૂલ્યફશક્ષણ દ્વારા થઈ શકે છે.  

શાળામાાં બાળકને જીવન ઘડતર માટેનુાં ફશક્ષણ મળવુાં તે અફત આવશ્યક જ નહીાં પરાંતુ આજના સમયમાાં જરૂરી 

પણ છે. કેળવણીનો હેતુ જ માનવ ઘડતર હોવો જોઈએ. આજના આપણા ઔપચાફરક ફશક્ષણમાાં તે હેતુ દૂર થતો જોઈ રહ્યા 

છીએ. આજ ેઆપણે આપણા સમાજમાાંથી મૂલ્યોને નાશ પામતા જોઈ રહ્યા છીએ. તેની પાછળનુાં કારણ ઘર-કુટુાંબ શાળા-

કોલજેોમાાં અને સમાજમાાંથી મૂલ્યલક્ષી ફશક્ષણનો અભાવ. આજ ેસમાજ દેશ ફવફવધ બાબતે ટુકડામાાં વહેચાતો જઈ રહ્યો છે 

દેશ કે સમાજને એક અખાંડ ટુકડામાાં આપણે જોવા ઈચ્છતા હોઈએ તો આપણી આ ફવનાશ યાત્રામાાં વચ્ચે જ અટકીન ે

ક્ષણભર ફવચારવુાં પડશે કે આપણે કઈ ફદશા તરિ જઈ રહ્યા છીએ આજ ેધ્યયેશૂન્ય, ફદશાશનૂ્ય અન ેપથશનૂ્ય બની રહેલા 

માણસની શફિને સજચનાત્મક કાયચ માટે યોજવા ન ેસારાં  આપણી પાસે કેપ્ટનની ખામી વતાચઈ રહી છે. આ ફવચાર કે ફચાંતન 
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તે મૂલ્યફશક્ષણ માટેનુાં ફચાંતન છે. જ્ાાં સુધી ઘરનો મોભી, શાળાનો ફશક્ષક અને સમાજનો નાગફરક મલૂ્યોન ેપ્રસ્થાફપત કરવા 

માટે પોતાની જાત ઘસી નથી નાખતો ત્યાાં સુધી બાળકમાાં કે નાગફરકમાાં મૂલ્યો પ્રસ્થાફપત થઇ શકતા નથી. ફપતા માત્ર 

બાળકનુાં પટે ભરી આપશે, ફશક્ષક માત્ર પોતાના ફવષયન ેવાાંચીને વગચખાંડમાાં પણૂચ કયાચનો આનાંદ મળેવશ ેઅન ેસમાજની 

ફવફવધ સાંસ્થાઓ નાગફરકોને માત્ર વ્યવસ્થા આપી સાંતોષનો ભાવ વ્યિ કરશે તો સમાજમાાં મૂલ્ય સ્થાપી શકાશે નહીાં. મૂલ્યો 

જીવન ઘડતરમાાં ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.  

મૂલ્યો એ દરકે વ્યફિના વ્યફિત્વનુાં હાદચ  છે. પ્રફતફબાંબ પણ છે. મૂલ્યોને દરકે વ્યફિના જીવન માટે સ્વાભાફવક 

રીતે જ ઈફચ્છત ગણુો, સદુ્ગણો તરીકે મૂલવવામાાં આવે છે. મૂલ્યો વ્યફિના જીવનન ેવધ ુઅથચપણૂચ બનાવી સાચી ફદશા બતાવ ે

છે. કદાચ એટલ ેજ આજના ફશક્ષણફવદો દ્વારા મૂલ્યફશક્ષણ પર વધુ ભાર મકુાતો થયો છે. વ્યફિ ફવકાસ સાથે સમાજ ઘડતર 

અને સામાફજક માળખાનો ફવકાસ પણ મૂલ્યફશક્ષણ પર આધાર રાખે છે. આમ છતાાં હાલના સમયમાાં અફત ઝડપે માનવી 

અને સામાફજક મૂલ્યોના થતાાં હ્રાસને જોતા સમગ્ર ફવશ્વમાાં મલૂ્યફશક્ષણ વ્યફિગત, સામાફજક, નફૈતક ઈમારતન ેમજબતૂ 

કરવાના પડકાર માટેના ઉકેલ માટેનુાં મખુ્ય સાધન ગણવામાાં આવ્યુાં છે એના એક ભાગ સ્વરૂપે જ શાળાના અન ેફશક્ષણના 

મુખ્ય હેતુઓમાાં મૂલ્યફશક્ષણ પર વધુ ભાર મકૂવામાાં આવે છે.  

મૂલ્યનો અર્થથ 

 શબ્દકોશ મજુબ- કશકુ ઉપયોગી,ગણુવિાવાળુાં,મહત્વનુાં,મેળવવાને યોગ્ય,મૂલવી શકાય તેવુાં, મૂલ, ફકાંમત  

અાંગ્રજેીમાાં ‘VALUE’ સાંસ્કૃતમાાં ‘મૂલ્યમ્’  

‘આત્મસાક્ષાત્કારના લક્ષ્યને પામવા માનવ ઈચ્છાઓને સાંતોષતુાં જફૈવક પફરબળ એટલ ેમૂલ્ય’  

મૂલ્ય તેને કહેવાય જ ેમાનવ ઈચ્છાઓને સાંતોષે છે.  

મૂલ્યએ મનોવૈજ્ઞાફનક સ્વરૂપ ેપ્રગટ થતુાં જફૈવક પફરબળ છે.  

-કફવ સુન્દરમ્ કહે છે કે –“માણસની આસપાસ આખુાં જગત અને તેના અનાંત પદાથો પડેલા છે આ પદાથોને માનવ પોતાના 

જીવન સાથે કેવા અને કેવી રીતે સાાંકળે છે તે પ્રમાણે પદાથચનુાં મૂલ્ય નક્કી થાય છે”  

કાટચર,વી. ગુડના મત ે“મૂલ્યો એટલ ેમનોવૈજ્ઞાફનક, સામાફજક, નફૈતક કે સૌાંદયચ પરખતાન ેલક્ષમાાં રાખીન ેમાનવીની સારાં -

નરસુાં તારવાની શફિ” મૂલ્યના પ્રકારો  

૧. આધ્યાફત્મક મૂલ્યો - સત્ય,સવચધમચ સમભાવ,ફનષ્ઠા,આધ્યાફત્મક ડહાપણ,આનાંદ અન ેપ્રભુપ્રેમ  

૨. નફૈતક મૂલ્યો - પ્રામાફણકતા,સાંયમ,ચાફરત્ર્ય,ન્યાય,સદાચાર,નૈફતક ફહાંમત,િરજ, નીખાલસતા  

૩. સામાફજક મૂલ્યો - સફહષ્ણતુા,સામાફજક ન્યાય,સમભાવ,સહકાર,માનવતા,બાંધુત્વ,કરણા,   

   ક્ષમા,જનસેવા  

૪. આફથચક મૂલ્યો – ઉત્પાદકતા, શોષણફવહીન અથચવ્યવસ્થા  

૫. જફૈવક મૂલ્યો - સ્વરક્ષણ, આહાર  
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૬. રાજકીય મૂલ્યો -સ્વદેશપ્રમે,લોકશાહીમાાં ફવશ્વાસ,રાષ્ટ્ર ીય એકતા  

૭. વૈફશ્વક મૂલ્યો - ફવશ્વબાંધુત્વ,માનવીય દ્રફષ્ટ્,માનવહકો,ફવશ્વ શાાંફત,ફવશ્વપ્રેમ,માનવતા, માનફવય  

   અફભગમ  

૮. રાષ્ટ્ર ીય મૂલ્યો-રાષ્ટ્રપ્રેમ, રાષ્ટ્ર ીયતા,દેશપ્રેમ,રાષ્ટ્ર ફનષ્ઠા,સ્વાતાંત્ર અને સમાનતા, લોકશાહી  

   વલણ,પયાચવરણ સુરક્ષા  

૯. શારીફરક મૂલ્યો – સ્વાસ્્ય,સૌાંદયચ,ફવધાયક દ્રફષ્ટ્,ઉદ્યમ શીલતા,શારીફરક સૌષ્ઠવ  

૧૦.વ્યફિગત મૂલ્યો - શ્રમનુાં ગૌરવ,ઉદ્યમ શીલતા,કતચવ્ય,જુસ્સો,સહનશીલતા,સ્વ-ફશસ્ત  

૧૧. સાાંસ્કૃફતક મૂલ્યો – સત્ય,અફહાંસા,સમભાવ,અપફરગ્રહ,સ્વાશ્રય,સ્વધમચ,ધાફમચક સફહષ્ણુતા, કોમી એકતા,અસ્તેય અને 

અસ્પૃશ્યતા ફનવારણ 

ભારતના બાંધારણમાાં ભાગ-૪(અ)ની કલમ નાંબર-૫૧ માાં “જન્મફસદ્ધ િરજો” અન્વયે નીફત ફવષયક ફનવદેનો લઇ 

શ્રી સત્ય સાાંઈ બાલ ટરસ્ટ : પ્રશાાંત ફનલામય, આાંધ્ર (૧૯૮૫)દ્વારા પાાંચ મળૂભૂત મૂલ્યો જાહેર કરવામાાં આવ્યા છે. આ પાાંચ 

મૂલ્યો નીચે પ્રમાણ ેછે. (૧) સત્ય (૨) સદાચરણ (૩) શાાંફત (૪) પ્રેમ (૫) અફહાંસા 

એનસીઈઆરટી એ“ડોક્યમુેન્ટ ઓિ સોફશયલ,મોરલ એન્ડ ફસ્પરીચ્યઅુલ વેલ્યઝુ” નામની પુફસ્તકામાાં ૮૩ મૂલ્યોની 

એક યાદી તૈયાર કરલે છે. આ ૮૩ મૂલ્યોને છ ફવભાગમાાં દશાચવવામાાં આવ્યા છે. (૧) નકેી (૨) સ્વ-ફશસ્ત (૩) અન્યની 

લાગણીનો સ્વીકાર (૪) માનવતા (૫) લોકશાહી દ્રફષ્ટ્ફબાંદુ (૬) અફહાંસા 

એનસીઈઆરટી એ ૮૩ મૂલ્યોની યાદી તૈયાર કરલે છે. જ ેનીચે મજુબ છે. 

૧.બીજાના સાાંસ્કૃફતક મૂલ્યોની 

પ્રશાંસા  કરવી  

૨.અસ્પૃશ્યતાનો ફવરોધ  

૩.નાગફરકતા  

૪.બીજાની ફચાંતા  

૫.બીજાનુાં ધ્યાન રાખવુાં  

૬.સહયોગ  

૭.સારાપણુાં  

૮.લોકશાહી ફનણચય  

૯.વ્યફિનુાં મહત્વ  

૧૦.શારીફરક કાયચનુાં સન્માન 

૧૧.સાથી ભાવના  

૧૨.સારાં  આચરણ  

૧૩.રાષ્ટ્ર ીય સમાનતા  

૧૪.આજ્ઞાપાલન  

૧૫.સમયનો સદ્ઉપયોગ  

૧૬.જ્ઞાનની શોધ  

૧૭.સાંયમ  

૧૮.કરણા  

૧૯.સામાન્ય લક્ષ્ય  

૨૦.ફશષ્ટ્ાચાર 

૨૧.શફિ  

૨૨.સ્વાસ્્યકર જીવન  

૨૩.અખાંડતા  

૨૪.શફુચતા  

૨૫.ફનષ્કપટતા  

૨૬.આત્મફનયાંત્રણ  

૨૭.સાધન સાંપન્નતા  

૨૮.ફનયફમતતા  

૨૯.બીજાનુાં સન્માન  

૩૦.વૃદ્ધાવસ્થાનુાં સન્માન  
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૩૧.સાદુાં  જીવન  

૩૨.સામાફજક ન્યાય 

૩૩.સ્વાનશુાસન  

૩૪.સ્વ-સહાયતા  

૩૫.સ્વ-સન્માન  

૩૬.આત્મ-ફવશ્વાસ  

૩૭.સ્વ-સમથચન  

૩૮.સ્વાધ્યાય  

૩૯.આત્મફનભચરતા  

૪૦.આત્મફનયાંત્રણ  

૪૧.સમાજ-સવેા  

૪૨.માનવજાફતની એકાત્મકતા  

૪૩.સારા-નરસા વચ્ચેના ભેદ નો 

ભાવ  

૪૪.સામાફજક જવાબદારીનો ભાવ 

૪૫.સ્વચ્છતા  

૪૬.સાહસ 

૪૭.ફજજ્ઞાસા  

૪૮.ધમચ 

૪૯.અનુશાસન 

૫૦.સહનશીલતા 

૫૧.સમાનતા 

૫૨.ફમત્રતા  

૫૩.વિાદારી  

૫૪.સ્વતાંત્રતા  

૫૫.દૂરદફશચતા  

૫૬.સજ્જનતા 

 ૫૭.કૃતજ્ઞતા  

૫૮.ઈમાનદારી  

૫૯.સહાયકતા  

૬૦.માનવતાવાદ  

૬૧.ન્યાય  

૬૨.સત્યતા  

૬૩.સફહષ્ણુતા  

૬૪.સાવચભૌફમક સત્ય 

૬૫. સાવચભૌફમક પ્રેમ  

૬૬.રાષ્ટ્ર ીય અને જનસાંપફિનુાં 

મહત્વ 

૬૭.પહેલ કરવી  

૬૮.દયાળપુણુાં  

૬૯.જીવો પ્રત્યે દયા  

૭૦.ધમચપરાયણતા  

૭૧.નેતૃત્વ  

૭૨.રાષ્ટ્ર ીય એકતા  

૭૩.રાષ્ટ્ર ીય સચેતનતા  

૭૪.અફહાંસા  

૭૫.શાાંફત  

૭૬.દેશભફિ  

૭૭.સમાજવાદ  

૭૮.સહાનુભૂફત  

૭૯.ધમચફનરપેક્ષતા  

૮૦.પૂછપરછની ભાવના  

૮૧.જૂથ ભાવના  

૮૨.સમયપાલન  

૮૩.જૂથકાયચ
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મૂલ્યશિક્ષણનો અર્થથ  

મૂલ્ય શબ્દને શૈક્ષફણક પફરપ્રકે્ષ્યમાાં રાષ્ટ્ર ીય ફશક્ષણ નીફત ૧૯૮૬ એ મૂક્યો. 

સારાસરનો ફવવેક તેમજ ‘ઉફચત’ ‘અનફુચત’ કે ‘કરવા જવેી’ અને ‘ના કરવા જવેી’ બાબતોની ચચાચ એટલ ેમૂલ્યફશક્ષણ. 

“વ્યફિના જીવનને સ્પશચતા જીવન જીવનની જરૂફરયાતો પૂરી કરતા અન ેજીવનનુાં ઊધ્વચગમન કરતાાં મૂલ્યો અાંગે અપાતુાં 

ફશક્ષણ એટલ ેમૂલ્ય ફશક્ષણ” 

વ્યફિ,કુટુાંબ,સમાજ,રાષ્ટ્ર ,પ્રકૃફત તથા ફવશ્વ પ્રત્યે સદભાવ અને સમભાવ જાગ ેતેવા કાયો કરવા ફવદ્યાથીઓને પ્રરેવા 

અપાતુાં ફશક્ષણ મૂલ્યફશક્ષણ કહેવાય. મૂલ્યફશક્ષણ એટલ ેભારતીય સાંસ્કૃફતનુાં ફશક્ષણ. ફશક્ષણ અને મૂલ્ય મૂલ્યાફભમખુ કાયચ 

છે અને મૂલ્યો વગરનુાં ફશક્ષણ અશોભનીય છે. ઘરમાાં માતા-ફપતાના વહેવારો ફપતા-પુત્રના મૈત્રીભયાચ સાંબાંધો વગરે ેજગ્યાએ 

બાળક ફવફવધ વતચન શીખે છે ફશક્ષકના દરકે વ્યવહારમાાં તે વગચખાંડની સૂચના હોય પૂવાચભ્યાસ હોય જ ે રીતે તે વગચમાાં 

અનશુાસન કરવા ઇચ્છતો હોય વગચનુાં વાતાવરણ બનાવતો હોય અમુક એકમોની ઉાંડાણપવૂચકની ચચાચ કરતો હોય કાવ્યનુાં 

અધ્યાપન કરાવવામાાં રસ દાખવતો હોય દરકે ફસ્થફતએ આપણને મૂલ્ય ની ઝલક જોવા મળે છે ફશક્ષણના દરકે વ્યવહારમાાં 

ફશક્ષક પાસથેી મૂલ્યફનષ્ઠ વાતાચ ની ઝાાંખી જોવા મળે છે. 

જ ેઅપફેક્ષત છે તે મૂલ્ય છે. ફશક્ષણ તો મૂલ્યલક્ષી હોય જ જો મૂલ્યલક્ષી નથી તે ફશક્ષણ નથી. મૂલ્ય વ્યફિના 

વતચનમાાં જોવા મળે છે. વતચન ત્રણ ક્ષેત્રોમાાં ફવકાસ પામે છે (૧)જ્ઞાન -અફભજ્ઞાનાત્મક કે્ષત્ર (૨) ભાવ-અફભભાવાત્મક ક્ષતે્ર (૩) 

િમ –મનોજ્ઞાનાત્મક કે્ષત્ર દરકે ફિયા કે પ્રવફૃિ સાથે જ્ઞાન,ભાવ અને કમચ અાંતગચત ભાગરૂપે સાંકળાયેલ છે. મૂલ્ય શીખવાય નહીાં 

ઝીલાય. મૂલ્યલક્ષી ફશક્ષણ માટે પાઠ્યિમ ન ેઆધાર ેમૂલ્ય ફબાંદુ નક્કી કરવા મૂલ્ય ઝીલાય તેવા અધ્યયન અનુભવો પુરા 

પાડવા અને ફવદ્યાથીઓમાાં મલૂ્ય કેળવાયુાં છે કે કેમ તેનુાં મૂલ્યાાંકન કરવુાં જોઈએ. 

મૂલ્યશિક્ષણની જરૂશરયાિ અન ેમહત્િ 

આજ ેઆપણે ફવજ્ઞાન યુગમાાં ભલે જીવી રહ્યા છીએ પરાંતુ આપણુાં ભફવષ્ય અાંધકારમય લાગી રહ્યુાં છે એટલા માટે કે 

ભૌફતક સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ આજ ેજ ેફદશામાાં જ ેગફતથી આગળ વધી રહ્યો છે તેનાથી એવુાં લાગે છે કે હવે પછીના 

સમયમાાં લોકોનો મૂલ્ય પરનો ફવશ્વાસ ઉઠી જશે અને નફૈતકતા પણ ખતમ થઇ જશ.ે ભૌફતક સુખ-સુફવધા મળેવવાના પ્રયાસ 

આપણી અાંદરની માનવતા કુાં ફઠત થઈ ગઈ છે એ પણ ત્યાાં સુધી કે વ્યફિ પોતાના સ્વાથચ માટે નીચે કૃત્ય કરવામાાં પણ 

ફહચફકચાટ અનુભવતો નથી. આજની યુવા પેઢીને િિ બાહ્ય દેખાવ જ પસાંદ છે. એવો બાહ્ય દેખાવ કરવાનો વ્યફિ ગૌરવ 

અનુભવ ેછે. આપણી યુવાપેઢીને આવી પફરફસ્થફતમાાંથી બહાર લાવવા માટે અને આવા કૃત્યો માટે મુિ કરવા માટે મૂલ્ય 

ફશક્ષણની આજ ેતાતી જરૂફરયાત છે જો મૂલ્યફશક્ષણ આપવામાાં નહીાં આવે તો ભફવષ્ય અાંધકારમય બની શકે છે. 

આજ ેફદન-પ્રફતફદન મૂલ્યોનુાં અધુઃપતન થઈ રહ્યુાં છે. આપણા રાષ્ટ્ર ફપતા મહાત્મા ગાાંધીજીએ તે મૂલ્યની બફુનયાદ પર 

અાંગ્રજે શાસન ન ેહચમચાવી નાખ્યુાં હતુાં. તેની મજબૂત જડોન ેઉખેડી દીધી હતી. તે સત્ય અને અફહાંસા જવેા સવોચ્ચ માનવીય 

મૂલ્યો આજ ેકમનસીબે આપણા પગ નીચે કચડાઇ રહ્યા છે. સમાજમાાં આજ ેતનાવ, ફહાંસા જવેા દૂષણો, અફનષ્ટ્ો ફવકસી રહ્યા 

છે સમાજમાાં મૂલ્ય- ફવમુખ લોકોની પજૂા થઈ રહી છે. આમ જનતા પર આ સામાફજક તત્વોનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે. પફરણામ ે
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આજ ેલોકોના મૂલ્યહીન વ્યવહારો વધ ુજોવા મળે છે. આ વાસ્તફવક દશામાાંથી મુફિ મેળવવા માટે મૂલ્યફશક્ષણ જ એક 

અસરકારક ઉપાય ગણી શકાય છે. 

મૂલ્ય ફશક્ષણની જરૂફરયાતન ે ધ્યાનમાાં રાખતા મૂલ્ય ફશક્ષણ જટેલુાં મહત્વ આાંકીએ એટલુાં ઓછુાં  છે વ્યફિમાાં 

મૂલ્યફનષ્ઠાને પુનુઃસ્થાફપત કરવા માટે મૂલ્ય ફશક્ષણનુાં મહત્વ રહેલુાં છે. આપણા શાશ્વત મૂલ્યોને સમાજમાાં પનુ:સ્થાફપત 

કરવા માટે પણ મૂલ્યફશક્ષણ એક મહત્વનુાં સાધન છે. આજ ેવ્યફિમાાં સામાફજક અને નૈફતક મૂલ્ય મૃતપ્રાય બની ગયા છે 

ત્યાર ેતેને પુનજીફવત કરવા માટે પણ મૂલ્યફશક્ષણ ઘણુાં જ મહત્વનુાં છે. સૌના કલ્યાણની ભાવના ખતમ થઈ ગઈ છે. આજની 

યુવા પેઢીનો સવાાંગી ફવકાસ કરવા માટે તેમજ તેમના માાં સુસાંસ્કારોનુાં ફસાંચન કરી સદગણુોનુાં ઘડતર કરવા માટે સદફવચારો 

આપીને સદવફૃિ તરિ દોરી જઇ સમાજ કલ્યાણ અથે આદશચ નાગફરકોનુાં ફનમાચણ કરવા માટે મૂલ્યફશક્ષણની ખૂબ જ જરૂર 

છે એ જ રીતે મૂલ્ય ફશક્ષણ જટેલુાં જરૂરી છે તેટલુાં જ મહત્ત્વનુાં પણ છે. 

મૂલ્યશિક્ષણના અશિગમો  

મૂલ્યફશક્ષણના બે અફભગમો છે. ઔપચાફરક અને અનૌપચાફરક.  

ઔપચાશરક અશિગમ એટલ ેમૂલ્ય સ્પષ્ટ્ીકરણ અફભગમ. નૈફતક ફવચાર-ફવમશચ અફભગમ.મૂલ્ય ફશક્ષણનો વગચ 

અભ્યાસ અફભગમ. ઔપચાફરક અફભગમ કોઈ ફનફિત અથવા ચોક્કસ ફશક્ષણ પદ્ધફત કે પ્રયુફિ વડે અને ફનફિત 

પાઠ્યિમના સાંદભચમાાં અપાતુાં મૂલ્ય ફશક્ષણ એટલ ેમૂલ્યફશક્ષણનો ઔપચાફરક અફભગમ.સત્ય મૂલ્યની સમજ માટે ગાાંધીજી, 

સોિેફટસ વગરેનેા પ્રસાંગો આપી આપણે બાળકોમાાં સત્ય મૂલ્યની ખીલવણી કરી શકાય. પ્રેમના મૂલ્યોની ખીલવણી કરવા 

માટે કૃષ્ણ, રામ વગરેનેા ઉદાહરણો આપી શકાય.  ઔપચાફરક અફભગમ વગચ વ્યવહાર અાંગેની કોઇ ચોક્કસ યોજના 

તૈયાર કરવા તરિ ધ્યાન કેફન્દ્રત કરવા ફશક્ષણના કોઈ મોડલના ઉપયોગનુાં સૂચન કર ેછે.  

અનૌપચાશરક અશિગમ વ્યાખ્યાન,વાતાચલાપ,સ્વાધ્યાય વગેર ેપ્રયુફિઓ દ્વારા અમલમાાં મૂકી શકાય છે. 

અનૌપચાફરક અફભગમ ચાફરત્ર ફનમાચણ, વતચન-વ્યવહાર કૌશલ્ય, આદશચ નમનૂા પ્રફતમાન. અનૌપચાફરક અફભગમ 

એટલ ેકોઈ ફનફિત પદ્ધફત કે પ્રયુફિને બદલ ેઅનૌપચાફરક ચચાચ કે વાતચીત દ્વારા કોઈ એકાદ મૂલ્યનુાં ફશક્ષણ આપવુાં. 

દાખલા તરીકે સહાનુભૂફતના મૂલ્યની સમજ માટે કુદરતી આિત સમયે કે દુુઃખી વ્યફિને આશ્વાસન આપીને સહાનભૂુફતના 

મૂલ્યની બાળકોમાાં ખીલવણી કરી શકાય. કતચવ્યફનષ્ઠાની સમજ માટે સૂયચ, ચાંદ્રના ઉદાહરણોને અભ્યાસમાાં સમાફવષ્ટ્ કરી 

કતચવ્યફનષ્ઠાના મૂલ્યોની ફખલવણી કરી શકાય.  

પ્રવતચમાન સમયમાાં જ્ાર ેમલૂ્યોનો હ્રાસ થઈ રહ્યો છે ત્યાર ે દરકે ફશક્ષકની િરજ છે કે બાળકોને મૂલ્ય ફશક્ષણ 

આપવુાં. ફવફવધ પ્રવૃફિઓ અને પ્રયુિઓ દ્વારા બાળકોમાાં ફવફવધ પ્રકારના મૂલ્યોની ફખલવણી કરી શકાય. અત્યારના 

સમયમાાં બાળકોમાાં ફવફવધ પ્રકારના મૂલ્યોની ફખલવણી કરવી અત્યાંત આવશ્યક છે. મલૂ્યનુાં મૂલ્ય ત્યાર ેજ મૂલ્યવાન બને છે 

જ્ાર ેવ્યફિને મૂલ્યનુાં મૂલ્ય ખરા અથચમાાં સમજાય. 
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બાળકના ફશક્ષણની શરૂઆત માતાના ગભાચવસ્થા દરફમયાન થતી રહે છે એટલ ેજ્ાર ેબાળક માતાના ગભચમાાંથી 

જ કાંઈક શીખવાનુાં શરૂ કર ેછે. આપણી સામે અફભમન્યનુુાં ઉદાહરણ છે. તેથી સ્ત્રીઓ ગભાચવસ્થા દરફમયાન સારા પસુ્તકોનુાં 

વાાંચન કર ેતો તે બાળકોમાાં મૂલ્યોનો સારી રીતે ફવકાસ થઈ શકે છે. ત્યારપછી બાળક પોતાના કુટુાંબના સાંપકચમાાં આવે છે અન ે

ત્યાાંથી ઘણુાં બધુાં શીખે છે. પરાંતુ જ્ાર ેતેના કુટુાંબનુાં વાતાવરણ યોગ્ય ના હોય તો તેનામાાં સારા મૂલ્યોનો ફવકાસ થતો નથી. 

અને જો વાતાવરણ સયુોગ્ય હોય તો તે બાળક એના કુટુાંબમાાંથી પણ ઘણી બધી સારી બાબતો અને ગ્રહણ કર ેછે. કુટુાંબના 

વાતાવરણમાાં યોગ્ય રીતે સારા એવા પુસ્તકોનુાં વાચન થતુાં હોય તો તેનામાાં સારા સદુ્ગણોનો ફવકાસ થાય છે. ત્યારબાદ બાળક 

શાળામાાં આવે ત્યાર ેશાળામાાં યોગ્ય વાતાવરણ અને યોગ્ય ફમત્રો સાથેની ફમત્રતા પણ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આમ જોવા 

જઈએ તો યોગ્ય ફમત્ર ના મળે તો પણ બાળક ઘણીવાર અવળે રસ્તે ચડી જાય છે. અને સમાજ માટે તે ઘાતક બને છે. બીજી 

બાજુ શાળાનુાં વાતાવરણ અને યોગ્ય ફશક્ષકોની તેના પર અસર પડે તો સમાજને ઉપયોગી એવો નાગફરક તે બની શકે છે. 

અને રાષ્ટ્રના ફવકાસમાાં યોગ્ય િાળો આપી અને એક સારા રાષ્ટ્ર ફનમાચણમાાં પોતાનો િાળો આપી શકે છે. 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ ૨૦૨૦ માાં મૂલ્યોન ાંશિક્ષણ 

રાષ્ટ્ર ીય ફશક્ષણ નીફત ૨૦૨૦ માાં દશાચવેલ મૂલ્યો નીચે મજુબ છે. 

૧.સફહષ્ણુતા  

૨.સમાનતા  

૩.સમાનુભૂફત  

૪.સેવા  

૫.અફહાંસા  

૬.સ્વચ્છતા  

૭.સત્ય  

૮.ફનષ્કામ કમચ  

૯.શાાંફત  

૧૦.બફલદાન  

૧૧.ફવફવધતા  

૧૨.બહુવચનવાદ  

૧૩.સાચુાં વતચન  

૧૪.જાફતયતા પ્રત્ય ે

સાંવેદનશીલતા 

૧૫.વડીલો પ્રત્યે આદર  

૧૬.તમામ વ્યફિઓ અન ે

તેમની જન્મજાત 

ક્ષમતાઓનો તેમની પૃષ્ઠભૂફમ 

ધ્યાન ે લીધા ફવના આદર 

આપવો 

૧૭.પયાચવરણ પ્રત્યે આદર  

૧૮.મદદરૂપ થવાની ભાવના  

૧૯.સૌજન્ય  

૨૦.ક્ષમા  

૨૧.ધીરજ  

૨૨.કરણા  

૨૩.દેશભફિ  

૨૪.લોકશાહી દ્રફષ્ટ્કોણ  

૨૫.સત્યફનષ્ઠા  

૨૬.સ્વાતાંત્ર્ય  

૨૭.બાંધુત્વ

મૂલ્ય ફશક્ષણ એટલ ે ફશક્ષણની પ્રફિયા દ્વારા બાળકોમાાં સદ્વવૃફિ અને સટેુવોનુાં ફસાંચન કરી માનવીય ચાફરત્ર્યનુાં 

ફનમાચણ કરવુાં. ફશક્ષણ એક એવી પ્રફિયા છે જનેા દ્વારા બાળકના વ્યફિત્વના બધા જ પાસાઓનો ફવકાસ કરવાનો પ્રયાસ 

કરવામાાં આવે છે એટલ ે કે બાળકના સવાાંગી ફવકાસ સાધનારાં  ફશક્ષણ જ મૂલ્ય ફશક્ષણ છે. ફવદ્યાથીઓમાાં ફશક્ષણ દ્વારા 

એવા વલણો, માન્યતા અને વૃફિનો ફવકાસ કરવો જથેી પોતાનુાં વતચન અને ફવચાર માનવતા યુિ અને રાષ્ટ્રને ધ્યાનમાાં 

રાખીને કર.ે 
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ફવદ્યાથીઓમાાં સદ્વવફૃિઓનો ફવકાસ થાય. ફવદ્યાથીઓની સભ્યતા અને માનવતામાાં આસ્થા પ્રગટ થાય. નવી 

પફરફસ્થફતમાાં નવુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવુાં અને તેનો વાસ્તફવક જીવનમાાં ઉપયોગ કરવો. વજૈ્ઞાફનક અફભવૃફિ, અફભરફચ અન ે

વૈજ્ઞાફનક દ્રફષ્ટ્કોણનો ફવકાસ થાય. રાષ્ટ્ર ીય આવશ્યકતાઓ અનુસાર સહયોગ કરવો. રાષ્ટ્ર ીય સાંપફિનુાં રક્ષણ કરવુાં. રાષ્ટ્ર ીય 

સમસ્યાઓ દૂર કરવામાાં પોતાનુાં યોગદાન આપવુાં. રાષ્ટ્ર  અન ેરાષ્ટ્રની સાંસ્કૃફતનુાં સાંવધચન કરવુાં. તેમજ એક પેઢીના મૂલ્યો બીજી 

પેઢીમાાં લોકશાહી સ્વરૂપે હસ્તાાંતફરત કરવા.મૂલ્યલક્ષી સમાજના ફનમાચણમાાં પોતાનુાં યોગદાન આપે. ફવદ્યાથીઓમાાં સારી 

આદતો અને વલણો ફવકસાવવા. પોતાના આચાર-ફવચારમાાં ઉદાર બની ધમચ, જાફત, પ્રાાંત, ફલાંગ વગેરનેા ખ્યાલોની ગરેસમજ 

દુર કરવી. 

ઉપસાંહાર  

આજ ેસમાજમાાં ફવફવધ સમસ્યાને લીધ ેવ્યફિઓમાાં હતાશા, અશાાંફત જોવા મળે છે.તેને અટકાવવા માટે તેમજ 

સમાજને સુખી બનાવવા માટે મૂલ્યફશક્ષણ આપવુાં ખુબ જ આવશ્યક બન્યુાં છે. તેથી નવી ફશક્ષણ નીફતમાાં મૂલ્યફશક્ષણ 

દાખલ કરલે છે. તેને અસરકારક રીતે અમલ કરાવવો જરૂરી છે. એ જ રીતે વહેલામાાં વહેલી તકે દરકે શાખામાાં માનવ 

ઉપયોગી અને માનવતામાાં વૃફદ્ધ કરતા અભ્યાસિમો લાગ ુકરાય એજ ઉપાય છે. જો વ્યફિના જીવનમાાં યોગ્ય મૂલ્યોનુાં 

ઘડતર થયેલુાં હોય તો તે એક સારો માનવ બની અને રાષ્ટ્રના ફવકાસમાાં યથાયોગ્ય િાળો આપી શકશે. અને સાથે જ 

ફશક્ષણની પ્રફિયામાાં પણ મૂલ્યન ેમહત્વ આપવામાાં આવે તો તેના માધ્યમ દ્વારા ખૂબ જ અગત્યનુાં કાયચ થઈ શકશે. એ જ રીતે 

મૂલ્ય એટલ ેફવવકે જીવનરીફતમાાં વણાયેલો ફવવેક, મૂલ્ય એ વ્યફિને, સમાજને અને સમગ્ર ફવશ્વને દોરવાનુાં કાયચ કર ેછે, 

ફવદ્યાથી હાંમશેા પોતાના ફશક્ષકને આદશચ માની તેનુાં અનુકરણ અન ેઅનુસરણ કરતો જોવા મળે છે. ફશક્ષકના 

વાણી-વ્યવહાર અને વતચનનુાં એ સદા અવલોકન કરતો હોય છે. અને પોતાનામાાં તે પ્રમાણેનુાં કરવા સદા તત્પર હોય છે. 

ફવદ્યાથીને મન ફશક્ષક એક આદશચ હોય તો ફશક્ષકે સાચા અથચમાાં આદશચ બનીને ઉપયુચિ દશાચવેલ મૂલ્યો જો તે પોતે 

અપનાવશે તો આ ફદશાશૂન્ય સમાજને ચોક્કસ ફવશ્વાસ છે કે આવતીકાલે એક મૂલ્યફનષ્ઠ તાંદુરસ્ત સમાજની આપણે સ્થાપના 

કરી શકીશુાં અને આપણુાં, સમાજનુાં અને રાષ્ટ્રનુાં આપણે કલ્યાણ કરી શકીશુાં. 
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