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  Continuous Issue-29 | December – February 2018 

ઉચ્ચશિક્ષણમાાં મલૂ્ય શિક્ષણની આવશ્યકતા 

પ્રસ્તાવના 

                 ભારતની ઉચ્ચશિક્ષણની વ્યવસ્થા દુશનયાની સૌથી મોટી ત્રીજી વ્યવસ્થા છે.ચીન,ય.ુએસ.એ.પછી 
ભારતનો નબંર છે. ય.ુજી.સી ઉચ્ચશિક્ષણનુ ંસચંાલન કરે છે. તે ઉચ્ચ શિક્ષણમા ંધોરણો જાળવવા સરકારને સલાહ 
આપી કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સેત ુબને છે. ઉચ્ચ શિક્ષણમા ં શિક્ષણ,સિંોધન અને શવસ્તરણ કેન્દ્ર સ્થાને છે. તેનુ ં
મખુ્ય કામ જ્ઞાનની ક્ષક્ષશતજ શવકસાવી બૌશધક નેતતૃ્વ ઉભુ ં કરવાનુ ં છે.ઉચ્ચશિક્ષણના સદંભભમા ં શિક્ષણનો અથભ 
સર્જનાત્મક રહ ેછે. અહી શિક્ષણ ‘MODIFIRE’ તરીકે કામ કરે છે. સાસં્કૃશતક વારસાનુ ંમાત્ર જતન જ નથી કરવાનુ ં
પરંત ુએમા ં કઈક સર્જનાત્મક િક્તતનુ ં ઉમેરણ કરવાનુ ં કાયભ ઉચ્ચશિક્ષણનુ ં છે.માત્ર જ્ઞાન અને કૌિલ્ય જ નથી 
આપવાનુ ંપરંત ુતેમની સમજ મલુવત્તા કરવાનુ ંકાયભ ઉચ્ચ શિક્ષણનુ ંછે.        

                વતભમાન સમયની શિક્ષણ વ્યવસ્થા અંગે્રજોએ ગોઠવેલ  છે. તેમા ંઆપણે બહુ જ ઓછા ફેરફાર 
કયાભ છે. તેથી અત્યારની શિક્ષણ વ્યવસ્થામા ંઉચ્ચ શિક્ષણપરંુૂ પાડતી આર્ટભસ,કોમસભ અને સાયન્દ્સ કોલેજોનુ ંશિક્ષણ 
ખામીયતુત છે. તેમા ંપરરવતભનની જરૂર છે. કોલેજ તક્ષાએ અભ્યાસક્રમોમા ંઆવેલુ ંબશંધયારપણુ ં દુર કરવુ ંજોઈએ. 
અને નવા અભ્યાસક્રમો તાત્કાક્ષલક ઘડવા જોઈએ જેમા ંવ્યવહારુ ઉપયોગીતા અને મલૂ્ય શિક્ષણ ને ખાસ આવરી 
લેવી જોઈએ કારણકે આજે રદન પ્રશતરદન મલૂ્યોનુ ંઅધ: પતન થઇ રહ્ુ ંછે. તેથીઉચ્ચ શિક્ષણમા ંમલૂ્ય શિક્ષણની 
ખબુ આવશ્યકતા વધી ગઈ છે. આવા .અભ્યાસક્રમોને ઘડવામા ંતજજ્ઞોની સેવા લેવાનુ ં તેમજ નવા અભ્યાસક્રમ 
અમલી કરતા પહલેા તાલીમ તતં્ર ગોઠવવામા ંયશુનવશસિટી શનષ્ફળ ગઈ છે.માટે આ ખામી પણ સત્વરે દુર કરવી 
જોઈએ. 

          આઝાદી પછી દેિના શવકાસ માટેની અનેક યોજનાઓ અમલમા ંઆવી તેના દ્વારા દેિનો ભોશતક શવકાસ 
તો થયો પરંત ુજન  સમહૂનીકેળવણી અને લોકોના સવાાંગીણ ચારરત્ર્ય ઘડતર માટે શિક્ષણમા ંજે આમલૂ પરરવતભન 
થવુ ં જોઈએ તે થયુ ં નથી. પરરણામે વતભમાન સમયમા ંઆમજનતા તરફથી એવી ફરરયાદ સાભંળવા મળે છેકે 
આજના બાળકોમા ંસસુસં્કારો નો અભાવ જોવા મળેછે . આજે બાળકો અવળા રસ્તે જઈ રહ્યા છે.ત્યારે આપણે જૂની 
કહવેત જરૂર યાદ આવે છેકે “ભણ્યા તો ખરા પણ ગણ્યા નહી”આજે આ કહવેત સ્સાચી પડયાનો આપણને અહસેાસ 
પણ થાય છે .અને એટલામાટે કે આજે દરેક કે્ષતે્ર માનવ મલુ્યો નો હાસ થઈ રહ્યો છે. સમાજમા ંજ્યા ંજોઈએ ત્યા ં
અિાશંત ,ગનુાખોરી ,ભ્રષ્ટાચાર,રહિંસા,કોમવાદ જેવી અનેક શવકટ સમસ્યાઓ  આપણી સામે ઉભી થઈ છે. આ બધી 
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શવકટ સમસ્યાનો કોઈ રામબાણ ઈલાજ હોયતો તે મલૂ્ય શિક્ષણછે. અથાભત આપણીઆ શવકટ સમસ્યાઓનુ ં
સમાધાન મલૂ્ય શિક્ષણ દ્વારાજ થઈ િકે તેમ છે. 

મલૂ્યશિક્ષણ એટલે શ ાં? 

    જે અપેક્ષક્ષત છે તે મલૂ્ય છે. શિક્ષણ તો મલૂ્યલક્ષી હોય. મલૂ્યલક્ષી નથી તે શિક્ષણ નથી. મલુ્યો વ્યક્તતના 
વતભનમા ં જોવા મળે છે. વતભન ત્રણ ક્ષેત્રોમા ં શવકાસ પામે છે. (૧) જ્ઞાન (અક્ષભજ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર) (૨) ભાવ 
(અક્ષભભાવાત્મક ક્ષેત્ર ) (૩) ક્રમ (મનોગાત્મક કે્ષત્ર ) દરેક રક્રયા કે પ્રવશૃત્ત સાથે જ્ઞાન, ભાવ અને કમભ અંતગભત 
ભાગરૂપે સકંળાયલ હોય છે.  

        આપણને સૌને એવુ ંલાગ્યા કરે છે. કે હુ ંજાણુ ંછુ એવુ ંકરતો નથી. એ મારા જીવનનની એક સમસ્યા છે. 
આ સમસ્યાઓનો કોઈ એક માત્ર ઉકેલ હોય તો તે ભાવલક્ષી – મલૂ્યલક્ષી શિક્ષણ છે.ચરીત્રીકરણ શધુી પહોચાય 
તો હુ જાણુ ંછુ તેજ કરંુ છુ એવી સદાચારના અવસ્થાનુ ંશનમાભણ થાય છે. મલુ્યો િીખવાય નહી ઝીલાય. મલૂ્યલક્ષી 
શિક્ષણ માટે પાઠયક્રમને આધારે મલૂ્ય ક્ષબન્દ્દુઓં નક્કી કરવા. મલુ્યો ઝીલાય તેવા અધ્યયન અનભુવો પરુા પાડવા 
અને શવદ્યાથીઓમા ંમલૂ્ય કેળવાયુ ંકે કેમ? તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ ંજોઈએ. 

                ભારતને સ્વતતં્ર થયે ૭૦થી વધ ુવર્ભના વહાણા વાયા છતા ંઆપણી શિક્ષણ પ્રણાલી માનવીન ે
સાચા અથભમા ં માનવી બનાવવામા ં શનરથભક ગઈ છે. આજની આપણી શિક્ષણ પદ્ધશતએ એન્દ્જીનીયર, ડોતટર, 
વૈજ્ઞાશનક, શિક્ષક, રાજકીય નેતા બનાવ્યા. પરંત ુસાચા અથભમા ંમાનવતાના ઘોતક માનવી અપેક્ષા કરતા ઘણા 
અઓચા તૈયાર કયાભ  પરરણામે શિક્ષણનો વ્યાપ વધવા છતા ં રાષ્રના મલૂ્યોનુ ં અધ:પતન થતુ ં જોવા મળે 
છે.વતભમાન સમાજ મલુ્યો શવહોણો બની સસં્કૃશતની પરંપરા છેડી પશ્ચાત સસં્કૃશત તરફ વળ્યો છે. આજના સમાજમા ં
આતકંવાદ , ભ્રષ્ટાચાર , કામચોરી , અરાજકતા જેવા અનેક અશનષ્ટો વધતા જોવા મળે છે. આવા અનૈશતતતાથી 
ખદબદતા સમાજમા ંસાચા માણસની નૈશતક રહિંમત કેટલી ટકે? આજનો માનવી એજ માનવીને એજ માનવીને 
અહને્દ્સી નખાવે છે. વતભમાન સમાજ સકં્રાશંત કાળમાથંી પસાર થઈ રહ્યો છે. 

         મલૂ્યલક્ષી શિક્ષણનો ઉદેિ, વ્યક્તતને એક જવાબદાર નાગરરક બનાવવાનો છે. જે બદલાતી પરરક્સ્થશતમા ં
પોતાના પરરવાર રાષ્ર અને સમગ્ર માનવજાત પ્રત્યે પોતાની શવશવધ જવાબદારીઓનુ ંવહન ગૌરવપણૂભ રીતે કરી 
િકે. મલૂ્યલક્ષી શિક્ષણ દ્વારા શવદ્યાથીઓમા ં પે્રમ, સહકાર ,િાશંત , સમાનતા , દયા , સ્વતતં્રતા , ભાઈચારો , 
સ્વરછતા જેવા મૌક્ષલક ગણુોનો શવકાસ કરી િકે. રાષ્રીય ધ્યેયો પ્રત્યે તેઓંને જાગતૃ કરી તે ધ્યેયોને પરરપણૂભ 
કરવા અમલુ્ય ફાળો આપે. 

              મલૂ્ય શિક્ષણએટલે શિક્ષણની પ્રરક્રયા દ્વારા બાળકોમા ંસદવશૃત્ત અને સટેુવો નુ ં શસચન કરી માનવીય 
ચારરત્ર્યનુ ં શનમાભણ કરવુ ં.શિક્ષણએક એવી પ્રરક્રયા છે જેના દ્વારા બાળકના વ્યક્તતત્વના બધાજ પાસાઓનો શવકાસ 
કરવાનો પ્રયાસ કરવામા ંઆવે છે એટલેકે બાળકના સવાાંગી શવકાસ સાધનારંુ શિક્ષણ જ મલૂ્ય શિક્ષણ છે.ર્ૂંકમા ં
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શવદ્યાથીઅઓમા ં શિક્ષણદ્વારા એવા વલણો,માન્દ્યતા અને વશૃતનો  શવકાસ કરવો જેથી પોતાનુ ંવતભન અને શવચાર 
માનવતા યતુત અને રાષ્રને ધ્યાનમા ંરાખીને કરે  એટલે કે , 

શવદ્યાથીઓમા ંસદવશૃત્તઓંનો શવકાસ કરવો. 

શવદ્યાથીઓની સભ્યતા અને માનવતામા ંઆસ્થા પ્રકટ કરવી. 

નવી પરરક્સ્થશતમા ંનવુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવુ ંઅને તેનો વાસ્તશવક જીવનમા ંઉપયોગ કરવો. 

વૈજ્ઞાશનક અક્ષભવશૃત્ત,અક્ષભરુક્ષચ અને વૈજ્ઞાશનક રષ્ષ્ટકોણનો શવકાસ કરવો. 

રાષ્રીય આવશ્યકતાઓ અનસુાર સહયોગ કરવો. 

રાષ્રીય સપંશત્તનુ ંરક્ષણ કરે. 

રાષ્રીય સમસ્યાઓ દુર કરવામા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપે. 

રાષ્ર અને રાષ્રની સસં્કૃશતનુ ંસવંધભન કરવુ ંતેમજ એક પેઢીના મલુ્યો બાજી પેઢીમા ંલોકિાહી સ્વરૂપે હસ્તાતંરરત 
કરવા. 

મલૂ્યલક્ષી સમાજના શનમાભણમા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપે. 

શવદ્યાથીઓમા સારી આદતો અને વલણો શવકસાવવા. 

પોતાના આચાર-શવચારમા ંઉદાર બની ધમભ, જાશત, પ્રાતં, ક્ષલિંગ વગેરેના ખ્યાલોની ગેરસમજ દુર કરવી. 

મલૂ્ય શિક્ષણના ઉદે્દિો 

 શવદ્યાથી સારા – નરસાનો ભેદ તારવી િકે છે. 

શવદ્યાથી સાચી રદિમા ંપ્રગશત કરી િકે. 

શવદ્યાથીના વતભનમા ંપરરવતભન કરવુ.ં 

વ્યવહારરક જીવનમા ંસદગણુોનુ ંઅનસુરણ કરવુ ં. 

વ્યક્તતમા ંસમાજીકતાનો શવકાસ કરી સામાજજક આદિોનુ ંસ્થાપન કરવુ.ં 

નૈશતકતા અને આધ્યાજત્મકતાનો શવકાસ કરવો  

શવદ્યાથી આદિો, વ્યવહારો,ગશત અને પ્રગશતનો ખ્યાલ મેળવી પોતાના જીવનનુ ંઘડતર કરે. 

બાળકોમા ંઅક્ષભરૂક્ષચનો શવકાસ કરવો. 
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મલૂ્ય શિક્ષણની જરૂરિયાત અને મહત્વ  

      માણસે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને મોટી પદવી મેળવી હોય પણ તેના સસુસં્કારો અને માનવતાનો અભાવ 
હોય તો તે ભણેલો હોવા છતા ંઅસરુ સમાન છે. સાપં્રત સમયમા ંશિક્ષણ જગત સામે સૌથી મોટો કોઈ પડકાર હોય 
તો તે એ છે કે આજની યવુા પેઢી આપણી મહામલુી ભારતીય સસં્કૃશતને ભલૂી રહી છે. પરરણામે આજે ભારતીય 
સમાજમા ંશવરોહ અને તનાવભરી ક્સ્થશત જોવા નળે છે. અનૈશતકતા , બેઈમાની , લાચં રુશ્વત , સ્વાથભ , ભ્રષ્ટાચાર 
અને કોમી હોલ્લડો જેવા દુરાચાર વધ્યા છે. સમાજના પ્રશતષ્ઠીત વડીલો અને માતા-શપતા પ્રત્ય ેસમ્માન તેમજ 
આદર સત્કારની ભાવના ઓછી થઈ ગઈ છે. આપણા સસં્કૃશતક મલુ્યો સત્ય,અરહિંસા,ચોરી ન કરવી , 
અપરરગ્રહ,બ્રહ્મચયભ,સ્વાશ્રય, સવભધમભ સમભાવ અને સસં્કૃશતક વારસાનુ ં રક્ષણ જેવા મલૂ્યોનો હ્રાસ થઈ રહ્યો છે. 
એવા મલુ્યોને પનુ:સ્થાશપત કરવા માટે મલૂ્ય શિક્ષણ ખબુ જ જરુરી છે. 

        આજે આપણે શવજ્ઞાનયગુમા ંભલે જીવી રહ્યા છીએ . પરંત ુઆપણુ ંભશવષ્ય અંધકારમય લાગી રહ્ુ ં છે. 
એટલા માટે કે ભૌશતક સખુ પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ આજે જે રદિામા ંજે ગશતથી આગળ વધી રહ્યો છે. તેનાથી 
એવુ ંલાગે છે કે હવે પછીના સમયમા ંલોકોનો મલુ્યો પરનો શવશ્વાસ ઉઠી જિે અને નૈશતકતા પણ ખતમ થઈ જિે. 
ભૌશતક સખુ-સશુવધા મેળવવાના પ્રયાસ આપણી અંદરની માનવત કંુરઠત થઈ ગઈ છે. એ પણ ત્યા ંસધુી કે વ્યક્તત 
પોતાના સ્વાથભ માટે નીચ કૃત્ય કરવામા ંપણ રહચરકચાટ અનભુવતો નથી. આજની યવુા પેઢીને ફતત બાહ્ય દેખાવ 
જ પસદં છે. એવો બાહ્ય દેખાવ કરવામા ં વ્યક્તત ગૌરવ અનભુવે છે. આપણી યવુા પેઢીને આવી શવપરરત 
ક્સ્થશતમાથંી બહાર લાવવા માટે અને આવા કૃત્યોમાથંી મતુત કરવા માટે મલૂ્યશિક્ષણની આજે તાતી જરૂરરયાત છે. 

          આજે રદન-પ્રશતરદન મલૂ્યોનુ ંઅધ:પતન થઈ રહ્ુ ં છે. આપણા રાષ્રશપતા મહાત્મા ગાધંીએ જે મલૂ્યની 
બશુનયાદ પર અંગે્રજ િાસનને હચમચાવી નાખ્યુ ંહત ુ.ં તેની મજબતુ જડોને ઉખેડીને ફેંકી દીધી હતી. તે સત્ય અને 
અરહિંસા જેવા સવોચ્ચ માનવીય મલુ્યો આજે કમનસીબે આપણા પગ નીચે કચડાઈ રહ્યા છે. સમાજમા ં આજે 
તનાવ,રહિંસા,દુર્ણો અને કુસમાયોજનો જેવા અશનષ્ટો શવકસી રહ્યા છે. સમાજમા ંમલૂ્ય-શવમખુ લોકોની પજૂા થઈ 
રહી છે. આમજનતા પર અસામાજજક તત્વોનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે. પરરણામે આજે લોકોના મલૂ્ય શવહીન 
વ્યવહારો જોવા નળે છે. આ વાસ્તશવક દિામાથંી મકુ્તત મેળવવા માટે મલૂ્યશિક્ષણ જ એક અસરકારક ઉપાય છે.       

               મલૂ્ય શિક્ષણની જરૂરરયાતને ધ્યાનમા ં રાખતા મલૂ્યશિક્ષણનુ ં જેટલુ ં મહત્વ આંકીએ એટલુ ંઓછુ 
ગણાય. વ્યક્તતમા ંમલૂ્યશનષ્ઠાને પનુઃ સ્થાશપત કરવા માટે મલૂ્યશિક્ષણનુ ંઘણુ ંમહત્વ રહલે ુ ં છે. આપણા િાશ્વત 
મલુ્યોને સમાજમા ંપનુઃ સ્થશપત કરવા માટે પણ મલૂ્યશિક્ષણ એક મહત્વનુ ંસાધન છે. આજે વ્યક્તતમા ંસામાજજક 
અને નૌશતક મલુ્યો મતૃપ્રાય બની ગયા છે. ત્યારે તેને પનુજીશવત કરવા માટે પણ મલૂ્યશિક્ષણ ઘણુ ંજ મહત્વનુ ં
છે.આજે સામાજજક મલુ્યોની કટોકટી ઉભી થઈ છે. સૌના કલ્યાણની ભાવના ખતમ થઈ ગઈ છે. આજની યવુા 
પેઢીનો સવાાંગી શવકાસ કરવા માટે તેમજ તેમનામા ં સસુસં્કારોનુ ં શસિંચન કરી સદગણુો નુ ં ઘડતર કરવા માટે 
સદશવચરો આપીને સદવશૃત્ત તરફ દોરી જઈ સમાજ કલ્યાણાથે આદિભ નાગરરકોનુ ં શનમાભણ કરવા માટે 
મલૂ્યશિક્ષણની તાતી જરૂર છે. આમ, મલૂ્યશિક્ષણ જેટલુ ંજરુરી છે એટલ ુજ મહત્વનુ ંપણ છે. 
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ઉપસાંહાિ: 

                આજે  સમાજમા ં શવશવધ સમસ્યાને લીધે સમાજમા ં હતાિા, અિાશંત છે તેને અટકાવવા તેમજ 
સાચા અથભમા ં સમાજને સખુી  બનવવો હિે તો મલૂ્ય શિક્ષણઆપવુ ં અશત આવશ્યક બન્દ્યુ ં છે તેથી નવા 
અભ્યાસક્રમો મા ંમલૂ્ય શિક્ષણદાખલ કરી તેને અસરકારક રીતે લાગ ુકરવુ ંપડિે .આમ વહલેામા ંવહલેી તકે દરેક 
િાખામા ંમાનવ ઉપયોગી અને માનવતામા ંવદૃ્ધી કરતા અભ્યાસક્રમો લાગ ુકરવા એજ ઉપાય છે.       

વાાંગ્મય સ ચચ  

 

I. દેિમખુ સીતારામ “મલૂ્ય શિક્ષણ “ ૨૦૧૩  યશુનવસીટીગ્રથં શનમાભણ બોડભ અમદાવાદ . 

II. જાની બળવતં (સપંા) “અદ્યયન પદ્ધશત : તત્વ અન ેતતં્ર ૨૦૦૬ પ્રશવણ પસુ્તક ભડંાર રાજકોટ. 

III. જાની બળવતં(સપંા) શિક્ષણ અને પરીક્ષણ ૨૦૦૬ , પ્રશવણ પસુ્તક ભડંાર રાજકોટ  

IV. પચંાલ મોહનભાઈ અદ્યયન- અધ્યાપનની પ્રરક્રયા ૨૦૦૪ નવભારત સારહત્ય મરંદર અમદાવાદ   

V. “પચંાલ મોહનભાઈ (સપંા)ના િૈક્ષક્ષણક મથંન” ૨૦૧૦ રન્નાદે પ્રકાિન અમદાવાદ   
 

************************************************************************* 

 

  ડો .ટ્ટ પે ર ેપુભ  

  એસોશસએટ પ્રોફેસર  

   સમાજિાસ્ત્ર શવભાગ  

   એમ .પી.આર્ટભસ કોલેજફોર વીમેન  

 
Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

                    

 


