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1) ! तावना
जाग तक करणा या

येत

व याथ

पध या युगात यश वी करावयाचा

असेल तर #श$ण, तं&'ान, संगणक, इंटरनेट याबरोबर म/
ू य#श$ण

व या0या1त

2ज वणे काळाची गरज बनलेल4 आहे . आधु नक काळात उ च #श$ण

णाल4त

मू/य#श$ण एक मह::वाचा वषय बनला आहे . आज या #श$णामुळे व याथ फ=त
कारखा?यातील कामगारा माणे बनला आहे , :यातून खरा
झालेला Cदसत नाह4. समाजात फ=त :याची पु तक

वयंपूण,@ पAरपूण@ व याथ
गुणव:ता पाCहले जाते. ती

पर4$ाथ या EिGटकोनातून. परं तु तो माणूस Hहणून जगIयात कती यश वी झाला
आहे हे पाCहले जात नाह4, याचा अथ@ असा क

चांगुलपणा, सदाचार, सं कार,

सुसं कृतपणा याचा वचार केला जात नाह4. यामळ
ु े एक वसाKया शतकातील व याथ
हा पर4$ाथ

झालेला Cदसतो. या शतकातील आKहाने पेलIयासाठM उ च #श$णात

संशोधन कNन अOयास माची मांडणी करताना #श$ण व'ान, कला, शा &, तं&'ान व
मू/य#श$ण, कृतीयु=त #श$ण, पया@वरण, इ:याद4ंचा समावेश
जगा या पाठMवर म/
ू य#श$ण हे

ामुQयाने केला पाCहजे.

ाचीन काळापासून Cदले जाते. ऐ तहा#सक

कालखंडातून म/
ु ये समाजमनावर 2ज वIयाचे काय@ चालू आहे .
वचार केला तर असे

ाचीन काळातील

नदश@नास येते क , #श$णाचा मळ
ू उSेश सस
ु ं काAरत

पढ4

नमा@ण होणे हा होता. :यातून सुसं कृत, आदश@, ामाUणक, गण
े ळ, सहकाय@ व:ृ ती,
ु ी, म
चांगुलपणा, आदश@ नेता, आदश@ नागAरक नमा@ण होणे ह4 अपे$ा अगर उSेश होता.
परं तु ते आज Cदसत नाह4.
मानवी मनाला मानवी वाढ, वकास व वV
ृ ीला पैल तर4 जाIयासाठM मू/यांची
सोबत असणे आवXयक आहे . सामािजक जीवनात मू/यांना अन?य साधारण मह:व
आहे . परं तु आज मू/यांचा

वसर पडलेला आहे , तसेच समाजात YGटाचाराने कळस

गाठलेला आहे . Kय=ती Kय=तीत जा तवादांची दर4 मोZया
इतरांना तु छ

लेखIयाची

वषयव:ृ ती

बनलेल4 आहे .

माणात 2ं दावत आहे .

तसेच

म/
ू यांवर

अहं पणा,

वाथ पणा या रोगांनी आ मण केलेले आहे . राजकारणातून माणस
ू पणा नGट होत
चाललेला आहे .
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2) उ%ेश
1) म/
ू य#श$णबाबत अOयास करणे.
2) म/
ू य#श$णाची गरज अOयासणे.
3) म/
ू य#श$णाची मू/य अOयासणे.
4) #श$णातून म/
ू यसंवध@न अOयासणे.
3) गह
ृ 'तके
1) म/
ू य#श$ण Cदले जात आहे .
2) म/
ू य#श$णाची गरज पण
ु @ होत आहे .
3) मू/य#श$णातून मू/य Nज वल4 जात आहे .
4) #श$णातून मू/यांचे संवध@न होत आहे .
4) मू य श ण
Kय=तीला जीवन जगत असताना ते अ नब1ध, अमया@Cदत, बेलगांम जगता येत
नाह4. जीवनाचे हे काह4 यं& नयम आहे त. Kय=तीचे जीवन खाजगी व

वतं& असते

तर4 Kय=तीवर कुटुंब, समाज यांचा अंकुश Cदसतो. त:काल4न काळानुसार :या Kय=तीचे
वागणे, बोलणे, चालणे, खाणे- पणे व#शGट

कारांनीच होणे अपे]$त असते, तसे न

झा/यास ती वत@णूक बे#श त मानल4 जाते. कुटुंबात मुलांकडून अपे$ा असते क ,
मुलांनी मोZयांचे ऐकावे, :यांचा आदर करावा, सदाचाराने वागावे, "जनीं नंध ते सव@
सोडूनी
यांचा

यावे", चोर4 कN नये, खोटे बोलू नये, सवा1वर

ेम करावे,

व छता व टापट4प

वीकार करावा, #शGटाचाराने वागावे, दया- ेम-सहानुभूती सवा1 ती दाखवावी.
थोड=यात असे Hहणता येईल क , स गण
व
ु ांची जोपासना Kहावी. स गण
ु

सदाचार यांचा

सार मानवा या समाज न#म@तीपासून सN
ु झाला आहे . साधस
ु ंतांनीह4

याच भावनेचा

सार- चार आप/या भ=ती पंथा वारे केला, या गुणधमा@ला मू/य#श$ण

Hहटले जाते. नै तक #श$ण व धम@ #श$णह4 मू/य#श$ण दे त असते, चाAरaयसंवध@न
अथा@त मू/य#श$ण अंगी वाग वणे हे च #श$णाचे

मुख काय@ आहे .

आधु नक काळात सव@च $े&ात झपाbयाने तं&'ानाचा शोध व वापर होत
असला तर4, २१ Kया शतकात सुखी भ वGयासाठM मू/य#श$ण अपAरहाय@ आहे .
मू/य#श$ण Hहणजे नै तक, KयवहाAरक कंवा सeदय@ वषयक EिGटकोनातून आप/याला
जी बदलांची पसंती जाणवते ते #श$ण होय. या #श$णातून म/
ू यांचे सं कार केले
जातात :याला म/
ू य#श$ण असे Hहणतात. या #श$णात सव@ लोकां या सहज
व:ृ तीमfये चांगले वळण लावून घेIयाची पा&ता असते. योhय #श$ण Cद/यास सहज
व:ृ तीला अनस
ु Nन जीवन जगणे श=य होते. सहज

व:ृ तीवर सं कार करIयासाठM

कौश/य अपे]$त आहे , समाजातील जबाबदार आUण सु' नागAरक नमा@ण करणारे
#श$ण Hहणजे म/
ू य#श$ण होय. Hहणून असे Hहणता येईल क
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उ च

#श$णापय1त

अOयास मात

मू/यांबाबत

अOयासाचा

समावेश

करणे

हे

एक वसाKया शतका या EGट4ने गरजेची बाब आहे .
5) मू य श णाची आव+यकता / गरज
२१ Kया शतकातील आKहाने पेलIयासाठM म/
ु यय=
ु त सं कार 2जवून #श$ण
घेतलेला स$म

व याथ , नेता तयार होणे काळाची गरज आहे . चाAरaयसंवध@नाची,

नै तक #श$णाची अगर म/
ु य#श$णाची आज अjधकच गरज

नमा@ण झाल4 आहे .

कारण समाजात आज म/
ू यांचे झपाbयाने अवम/
ु यन होत आहे . दै नंCदन व:ृ तप&
उघडले क :यात खन
ू , मारामाkया, जाळपोळ, बला:कार, फसवणक
ू , आjथ@क घोटाळे व
धनदांडगे अन ् स:ता लांडगे यांचे व :यां या कुटुंबीयांचे अमानष
ू चाळे हे च अjधकांश
वाचायला #मळते. “नरे jच केला ह4न कती नर” हे

:यंतर येत.े CदवसागUणक होणाkया

गतीने आUण शै$Uणक व ताराने माणूस खरं च 'माणूस' होतो आहे का ? क

गतीच

:या या अधोगतीची म:ृ यध
ुं रा आहे अशी शंका येते. गर4ब-mीमंत, उ च-नीच, #श]$तअ#श]$त, खेडूत-शहर4, सव@च अनै तकतेचा अ नब1ध वापर करताना Cदसतात, :यामुळे
आतून

आUण

बाहे Nन

समाज

पोखNन

नघत

आहे .

या

घर

भे यांना

थम

मु/य#श$णाची गरज आहे .
वशेष Hहणजे 400 कोट4ची गैरKयवहार करणाkयांना,

वाथा@पुढे सरकारचे पाय

खेचणाkया समता-ममता-ल#लतांना एका रा&ीत mीमंत होणाkयांना, पदे गेल4 तर4
शासक य घरे न सोडणाkया, लाखांचे कर चक
ु वून उजळ मा0याने #मरवणाkयांना
जीवनावXयक

व तंच
ू ी

कृn&म

टं चाई

करणाkयांना,

हुंडा खंडणी उकळणाkयांना,
अ तरे =यांना आmय दे णाkयांना म/
ू य#श$णाची दे शात गरज आहे :या#शवाय माणस
ू
Hहणून जगता येणार नाह4.
#श$णामुळे माणसा या 'ानाचा

वकास होतो परं तु सवा1गीण

वकास होईल

असे Hहणता येणार नाह4 Hहणजे मू/या#शवाय #श$ण हे अपूण@ आहे असे Hहणता
येईल Hहणून आपण #श$णाबरोबरच मू/येह4 जपल4 पाCहजे
6) मू ये
आज या पAरि थतीत

:येकात मू/ये असल4 पाCहजे सव@साधारणपणे आपणास

दहा मुले Cदसतात ती अशीसव@धम@सCहGणुता
७.सौज?यशीलता

४. &ी-पु2ष

१. राGoभ=ती
समानता

५.mम तGठा

२. राGo4यएका:मता
६.वै'ा नक

३.

EिGटकोण

८.संवेदनशीलता ९.व=तशीरपणा १०. नीटनेटकेपणा.

वर4ल १० म/
ू यांमधन
ू

वकासा या

येत :याचा सवा1गीण

वकास साधावयाचा आUण :यांना एक आदश@ नागAरक

नमा@ण कNन :यां यात

www.liirj.org

व या0या@ या

ISSN 2277-727X

Page 52

Lokavishkar International E-Journal, ISSN 2277-727X, Vol-10, Issue- 01, Oct-Mar 2021 (Half Yearly)

व#शGट मू/य नमा@ण झाल4 पाCहजे, आधु नक युगात २१ Kया शतकात जीवनमू/यांचा
मोZया

माणात kहास होत आहे व :यातून सम या

व यापीठMय

#श$णात

म/
ू य

#श$ण

जीवनावXयक म/
ू य बन वIयाचे एक

हा

घटक

नमा@ण होत आहे . :यासाठM
ामQ
ु याने

राबवून

#श$ण

हे

भावी साधन करणे हे ह4 मह::वाचे काम चालू

आहे .
7) श णातून मू यसंवध1न
#श$णात अशी $मता आहे क , ते मत
ृ वताला संजीवनी दे ऊ शकते. :यासाठM
उ च #श$कांनी योhय आदश@ मुलांपुढे ठे वावेत. जगभरातील नरर:नांची उदाहरणे
मुलांना सांगावीत. अ:यंत

तकूल पAरि थतीतून उ च

थानी पोहचन
ू वंदनीय झालेले

डॉ=टर आंबेडकर, डॉ=टर हॉ कंग डॉ=टर हे लन, केलर, लालबहादरू शा &ी, इ:याद4
गुणीजनांचे उदाहरण

व या0या1पुढे ठे वून

तकूल पAरि थतीतह4 मू/यांची जोपासना

करता येईल. तसेच स गण
ु ां या पोषणाने नराचा नारायण होऊ शकतो हे 'ानेXवर4 व
संतां या उदाहरणाने ह4 पट वता येऊन सदाचार हाच खरा धम@ सांगता येईल. व वध
सां कृ तक काय@ मा वारा ह4 मू/यांची जोपासना करता येईल. भाषा, इ तहास व
व'ान

या

वषयां वाराह4

म/
ू य#श$ण

दे ता

येईल.

दया-$मा-शांती,

परोपकार,

समाजसेवा, सदाचार, दे शभ=ती, व'ान नGटा, समता, बंधत
ु ा, मातभ
ृ =ती व mम नGठा
इ:याद4 म/
ू य जाणून #श$कांनीह4 म/
ू ये समजावून दे ऊन
आणावयास

ो:साहन

व या0या1ना आचारणात

यावे.

जगात वावरणाkया

:येक माणसांमधन
ू मू/य काढून टाकल4-अगर मू/यापासून

Kय=ती, समाज दरू जाऊ लागला, तर माणूस #श/लक राहणार नाह4 आUण :यावेळी
पशु धारण केलेल4 जंगले नमा@ण होतील. ह4 पढ4 फ=त #श]$त कंवा सा$र होऊन
चालणार नाह4 तर ती मू/य #श]$त Kहायला हवी. आजचा

व याथ

हा उ याचा

सुजाण नागAरक आहे . दे श आUण दे शातील वैभव Hहणजे :या दे शातील माणसे होय.
मू/य#श$णाचे काय@ अनेक जण करतच आहे त परं तु या काया@त
दे णाkयांची संQया कती
8)

नGठे ने झोकून

माणात आहे ? हे ह4 पाहणे आज या काळाची गरज आहे .

समारोप
पध या युगात आपण आज

वकासा या वेगाबरोबर जाग तक करणा या

येत झोकून Cदलेले आहे . आपण असे Hहणतो आUण तांn&क
यांचा पाठMमागे आपण जा त जातो. :यातून

गती, भौ तक

गती

गतीह4 होते आUण आjथ@क

तर

उं चावलेला आप/याला Cदसतो. परं तु हे सव@ घडत असताना तांn&क

गती होताना

मू/य हरवलेल4 जीवन पVती कधी 2जल4, हे च आप/या ल$ात येत नाह4. आप/या
जीवनात जगIया या सव@ सवयी बदल/या आUण आदश@ माणूस Hहणून बनIयाऐवजी
माणुसक ह4न माणूस कधी नमा@ण झाला आहे हे समजले नाह4. तांn&क
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परं तु माणुसक ची अधोगती झालेल4 Cदसून येत आहे . Hहणून उ च#श$णात माणूस
जागा

होईल, तो

जगा या

पधत

आदश@

ठरे ल

असा

सय
ु ोhय

बदल

घडवून

म/
ू य#श$णातून त2ण वगा@ला Cदशा दे Iयाचे काम केले पाCहजे, ह4 काळाची गरज आहे .
9) संदभ17ंथ
नागतोडे करण - नै तक मू/य #श$ण, व या
ठ{बरे व या - नी तम/
ू ये व #श$ण, नत
ू न

काशन नागपूर

काशन पण
ु े

सह &बुVे व.ह. - #श$णातून नै तक मू/य संवध@न, साधना
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