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 યિક્ત, સમાજ અને સં કૃતને પોતાનાં આગવાં મૂ યો છે. માનવીના 

યિક્તત્વના આધાર તંભો બનતા હોય છે. ાચીન કાળના ઋષમુિનઓએ પણ મૂ યોન ે

માનવજીવનના અંતગર્ત ભાગ તરીકે ગણ્યાં છે. િવિવધ માનવમૂ યોનું પાલન કરીને જ 

યિક્તઓ, સારંુ જીવન અને ઉન્નત જીવન જીવી શકે છે. કોઠારી પંચે ક ું છે કે ‘અિનવાયર્ 

મૂ યોથી રિહત એવંુ જ્ઞાન ભયંકર છે. ઊગતી પઢેીમાં સામાિજક અન ેનૈતક મૂ યોના ાસ 

થવો એ બાબત ઘણા ગંભીર સામાિજક જઅન ેનૈતક સંઘષોર્ન ેજન્મ આપ ેછે, તેથી આપણંુ 

જીવન મૂ યલક્ષી બનાવવંુ એ જરૂરી છે. મૂ ય અગંે જાગૃત અન ેઆચાર એ જરૂરી છે. મૂ ય 

અંગે જાગૃત અને આચાર એ મૂ યિન ાની અનુભૂતનાં માધ્યમો છે. મૂ યો સાવર્ ક 

વીકૃત ધરાવે છે. ભારતીય ચતનનો મૂ યની પીિઠકા ઉપર જ િ થર થયંુ છે. નૈતક 

અનશુાસન એ ભારતીય િશક્ષણ િવચારનો ાણ છે.’ 

 કોઠારી પંચ (૧૯૬૪-૬૬)ને શાળાના અભ્યાસક્રમમાં એક ગંભીર ખામી દેખાઇ છે. 

તે અભ્યાસક્રમમાં સામાિજક, નૈતક અન ેઆધ્યાિત્મક મૂ યોને થાન ન હોવાની ખામી. 

િશક્ષણપચંનું િનરીક્ષણ એવંુ છે કે ભારતીયજનોમાં મોટાભાગના લોકોના જીવનમાં ધમર્ એ 

મોટંુ વતર્ક બળ બની ર ું છે. અને તે ચાિર યના િનમાણર્ સાથે અને નૈતક મૂ યોના 

સં કારસચન સાથે આંતિરક રીતે સંકળાયેલુ ંછે. એટલા માટે કોઠારી પંચની ભલામણ છે કે 

જ્યાં જ્યાં શક્ય બને ત્યાં ત્યાં મહાન ધમોર્ના નીત ઉપદેશોનો સહારો લઇ સામાિજક, નૈતક 

અન ેઆધ્યાિત્મક મૂ યોના સૂગિઠત અન ેસભાન િશક્ષણ માટે યત્નો થવા જોઇએ. ૨૧ મી 

સદીમાં નૈતક મૂ યોનું મહત્ત્વ સમજીને તેને અભ્યાસક્રમમાં લાવવા અતી આવ યક બાબત 

છે. 

મૂ યનો અથર્ : 

ભગવaગોમંડલ (૨૦૦૭)  માં મૂ ય શબ્દનો અથર્ આ માણે છે : ‘ ત ાને યોગ્ય', 'કદર 

કરવા લાયક’ મૂ ય માટે િશક્ષણનાં ક્ષે  કરતાં વધુ અનુકૂળ બીજુ ંકયંુ ક્ષે  હોય ? ચોટિલયા 

(૧૯૯૩) લખે છે : ‘‘Education is widely regarded as a moral enterprise.’’ 

જોષી (૧૯૯૮) એ ફેકલનેી મૂ યની િવવરણાત્મક પિરભાષા આ માણે પ  કરી છે. 

"મૂ ય એક િવચાર છે. સંક પના છે, એટલે કે જીવનમા ં કંઇક મહત્ત્વપૂણર્ હોવા િવષનેો 
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િવચાર કે સંક પના જ્યારે મનુ ય કશાકનું મૂ ય કરે છે ત્યારે તે કંઇક કરવા યોગ્ય કે 

મેળવવા માટે યત્ન કરવા યોગ્ય હોવાનુ ંસુચવાય છે." 

મૂ યના  કાર : 

પટેલ (૧૯૯૫) મૂ યના કાર આ માણે આપ ેછે.  

(૧)  યિક્તગત મૂ ય : 

યિક્તના જન્મજાત વારસા, રસ, રુચ, સં કાર, પર આધાિરત આ મૂ યો છે. કૌંટુ�બક 

સં કાર અને કુટંુબ, િનવાસને કારણે આ મૂ યો ઉભાં થાય છે. જીવન શૈલીના ઘડતરમા આ 

મૂ યોનુ ં યોગદાન િવશષે છે. આ મૂ ય અંતગર્ત શ્રમનુ ં ગૌરવ, ઉધમશીલતા, 

કતર્ યપરાયણતા, વૈજ્ઞાિનક દ્રિ ￼બદુ, યિક્ત સન્માન, જુ સો, વિશ ત, સખત મહેનત, 

ઇિન્દ્રઓ પરનો  કાબૂ, સહનશિક્ત, િવદ્યાજ્ઞાન ીત સંવેદનશીલતા, આત્મગૌરવ, 

આત્મિવaાસ, શીલ (ચાિર ય), નેતૃત્વ, ધ્યેયિન ા વગેરે મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

(૨)  સામાિજક મૂ ય : 

સમાજમાં વતર્માન યવહારગત સામાિજક નીતિનયમો અન ે િવિધ િનષેધોને કારણે આ 

મૂ યો ઊભા થાય છે. સામાિજક સંપકર્  અને સામાિજક ચાિર યને લગતી બાબતોનો આમાં 

સમાવેશ થાય છે. સામાિજક મૂ યોમાં સંતોષની મા ા દીઘર્કાલીન છે. આ મૂ ય અંતગર્ત 

જાહેર મલકતની સંભાળ, સહકાર, સામાિજક ન્યાય, બંધુત્વ, કરુણા, ક્ષમા, લૈગક, 

સભાનતાનું િનમૂર્લન, પાિરવાિરક ભાવના વગેરે પેટા મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

(૩)  સાં કૃતક મૂ યો : 

આ બધાં મૂ યો મૂળભૂત મૂ યો છે. જ ેસમાજમાં યિક્તગત રહે છે. તેની પેઢી દર પઢેી ચાલી 

આવતી પસંિદત સિધ્ધએ કે જનેું અન્ય સમાજમાં ગૌરવ છે તે સિધ્ધઓનું કારણે આ મૂ ય 

ઊભાં થાય છે. આ મૂ યોને કારણ જ ેતે સમાજનું એક િવશષે ચ ણ સમાિવ માં હોય છે. 

આ મૂ ય અંતગર્ત સત્ય, અપિરગ્રહ, ચયર્, વાશ્રય, અ પૃ યતા, સવર્ધમર્ સમભાવ, 

ધામક સિહ ણુતા સાં કૃતક વારસાની જાળવણી, ચોરી ન કરવી, આજર્વ, અવૈર જવેા પેટા 

મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

(૪)  આિર્થક મૂ યો : 

આિર્થક મૂ યો ઉત્પાદક મૂ ય છે. આ મૂ યોના સંદભર્માં વૃિત્ત કરવાથી યિક્તને જીવન 

યવહારમાં આવ યક દ્ર ય, પસૈા, સાધન-સામગ્રી વગેરે મળ ે છે. આ વૃિત્તઓ સાથે 

સામાિજક આદશર્ના જોડાણથી આ મૂ યો ઊભા ંથયા છે. આ મૂ ય અંતગર્ત ધનઉપાજર્ન, 

શોષણિવહીન અથર્ યવ થા, ઉત્પાદકતા જવેા પેટા મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

(૫)  રા ર્ ીય મૂ યો : 
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રા ર્ે  મેળવેલી સિaઓ કરતંુ હોય અન ેચોક્કસ કાયદા કાનનૂ હેઠળ પણ તેમને આવરી 

લેવાયેલ હોય. તેમને પોષક નહી તેવી વૃિત્તઓ હોય. આ મૂ ય અંતગર્ત 

રા ર્ ેમ/વતન મે, વાતં ય, િવચાર, વાણી, વતર્ન વાતં ય, રા ર્ ીયતા, લોકશાહી વલણ, 

નાગિરકતા, વાપર્ણભાવના, વ તી િવ ફોટની સભાનતા, િનરક્ષરતા િનવારણ જવેા પટેા 

મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

(૬)  નૈતક મૂ યો :  

યિક્તની આચરમીમાંસા િવષયક કેટલીક બાબતો કે જ ે યિક્તની સમાજ સાથેની 

આંતરિક્રયા દરમ્યાન અ�ભ યક્ત થતી હોય, સામાિજકતાને કારણે આ મૂ યો ઊભાં થાય છે 

અને યિક્તને વૈિaક મૂ યોની ાિપ્તમાં મદદરૂપ થાય છે. આ મૂ ય અંતગર્ત શુaતા, 

માિણક્તા, માનવતા, નૈતક િહંમત, ન્યાય, અન્યની લાગણીનો વીકાર, િનખાલસતા, 

નીતમય યવહાર, ખેલિદલી જવેાં પેટા મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

યિક્તની કેટલીક પરાભૌતક માન્યતાઓ અને પરાભૌતક બાબતો સાથેના જોડાણનો 

વીકાર કરવાનો ગુણ-ધમર્ અંગેની યિક્ત િન  બાબતોને કારણ ેઆ મૂ યો ઊભા ંથાય છે. 

વૈિaક મૂ યો છે. આ મૂ યોમાં ભુ ેમ, િન ા, કૃતચ ણ, આનંદ, તપશ્્રચયાર્, 

ધામક્તા, આધ્યાિત્મક ડહાપણ, જવેા પટેા મૂ યોનો સમાવેશ થાય છે. 

(૭)  આંતરરા ર્ ીયમૂ યો : 

આ મૂ ય અંતગર્ત સહઅિ તત્વ, પાર પિરક સહકાર, િવaનાગિરકતા જવેા પટેા મૂ યોનો 

સમાવેશ થાય છે.  

નૈતક મૂ યોનંુ મહત્ત્વ : 

મૂ યો જ માનવીને માનવ બનાવે છે. મૂ યોના કારોનુ ંજટેલું મહત્ત્વ છે, તેટલંુ જ  મહત્ત્વ 

મૂ યોની સમજ કેળવીન ે યિક્ત મૂ યોના થતા ાસને બચાવવા યત્ન કરે. આચરવાની 

િન ાપૂવર્ક મથામણ કરે તે આજની  જરૂિરયાત છે. િવaમાં સૌથી આધ્યાિત્મક એવા ભારત 

દેશને વધુ આધ્યાિત્મક અને મૂ યિન  બનાવીને તેની ગિરમા અને ગૌરવને જાળવી 

રાખવાની ત્યેક ભારતીયની ફરજ છે. શાળા કક્ષાએ આપણે સૌંને મૂ યોનું િશક્ષણ આપીન ે

િશક્ષક આ દેશન ેજરૂર બચાવી લશેે. 

અહીં નૈતક મૂ યોનું મહત્ત્વ કેટલું છે. એ બતાવવામાં આવેલ છે. નૈતક મૂ યોનું મહત્ત્વ 

સમજીને તેને અભ્યાસક્રમમાં લાવવંુ ૨૧ મી સદી માટે અત આવ યક બાબત છે. 

આજ ેિદન- તિદન જોવામા,ં સાંભળવામાં, સમાચાર પ ો વાંચવામાં એ અનુભવ થઇ ર ો 

છ કે આજ ે મં ીથી લઇને IAS અિધકારી ાચારમાં ડૂબ્યા છે. ાચારને કારણે સંસદ 

ચાલતી નથી, િવકાસના નામે કરોડો રૂપયાનો ાચાર થઇ ર ો છે. મોટા મોટા 
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ાચારી ગુનગેારો કરોડો રૂપયા આપીને છૂટી જાય છે અને િનરાંતના aાસ લે છે. જ્યારે 

નાના-નાના ગુનગેારો આજીવન કેદની સજા ભોગવે છે. 

લાલબહાદુર શા ી, અટલજી એવા નેતા હતા કે જ ેનૈતક મૂ યોને મહત્ત્વ આપ્યંુ છે. ભૌતક 

સુિવધાઓ તરફ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. 

દરેક ખાદ્ય પદાથર્ જવેા કે બેસન, દાળ, ચોખા, મરચું, ઘી, ગોળ, તેલમાં ભેળસેળ થઇ રહી છે. 

યાપારી વગર્ વધારે નફાની લાલચમાં નૈતક મૂ યોન ે તલાંજલી આપી ર ા છે. આજ ે

નૈતક મૂ યોના અભાવમાં પિરવાર ટૂટવા લાગ્યો છે. પોતાના બાળકો-પિત્ન સવાય કોઇના 

પર ધ્યાન આપવામાં આવતંુ નથી. પહેલાં નૈતક મૂ યોન ે કારણે સંયુક્ત કુટંુબ સાથે 

હરીમળીને સૌ રહેતાં હતાં. નૈતક મૂ યોના અભાવને કારણે સંયુક્ત કુટંુબો જોવા મળતાં 

નથી. 

આધ્યાિત્મકતાનો અથર્ કોઇ ખાસ સં દાયથી નથી. આધ્યાિત્મકતાનો અથર્ છે. પોતાના 

અંતરાત્માનાં અવાજ અનુસાર કતર્ યનું પાલન કરવંુ. શ્રીરામ શમાર્ આચાયર્, વામી 

િવવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધીજી જવેા મહાનપુરુષોએ જીવનભર નૈતક મૂ યોને પોતાના  

જીવનમાં મહત્ત્વનું થાન આપ્યંુ હતંુ. અને તેઓ અંતરાત્માનાં અવાજ અનુસાર કાયર્ કરતા 

હતાં. 

જો જીવનમાં ઉચ્ચ આધ્યોર્, નૈતક મૂ યોને મહત્ત્વ આપવામાં આવે તો પિરવારથી લઇન ે

સમાજ અને સમાજથી લઇને રા ર્ના દરેક ક્ષે નો બહુમુખી િવકાસ કરી શકીએ છીએ. આજ 

ન્યાયાલય પણ નૈતક મૂ યોના અભાવન ેકારણે સાચો ન્યાય આપી શકતા નથી. 

નૈતક મૂ યોના અભાવના કારણે યિક્તના ચાિર માં અવરોધો ઉભા થાય છે. આજ ે

અપરાધીઓનો ગ્રાફ દરેક વષેર્ વધતો જ જાય છે. ચોરી, બળાત્કાળ, હત્યાઓ એટલા માટે 

થઇ રહી છે કે યિક્ત પોતાના જીવનમાં ઉચ્ચ આદશોર્, નૈતક મૂ યોને થાન આપતા નથી. 

એટલા માટે બાળકોન ે ઉચ્ચ આદશોર્ અન ે સારા સં કારોની જરૂર છે. આપણે પોતાના 

ચાિર થી યવહારથી, બાળકના સામે નૈતક મૂ યોનો આદશર્ પરૂો પાડીએ. 

આજના બાળકોએ આવતી કાલનું ભિવ ય છે. તેથી િશક્ષણની સાથે સાથે નૈતક મૂ યોને 

જીવનમાં થાન આપી આપણે આપણંુ દરેક કાયર્ આપણા અંતરાત્મા તેમજ ઉચ્ચ આદશોર્ન ે

ધ્યાનમાં રાખીન ેકરીએ. પિરવાર એ બાળકોની પહેલી િશક્ષણ સં થા છે. તેથી દરેક માતા-

પતાએ પોતાનુ ંઆચરણ શુa, સરલ-પિવ , મયાર્દાપૂણર્ રાખવંુ જોઇએ. આજ ેજ ે સં કાર 

બાળકોને આપવામાં આવશે તે આગળ જઇને દેશ અને સમાજના પિરવારના િવકાસમાં 

સહાય બનશે. 
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ઇમાનદારી, સત્યતા, િવવેક, નીતમય યવહાર, માિણક્તા, શુaતા, માનવતા, ન્યાય, 

લોભનોથી દૂર રહેવંુ એ નૈતક મૂ યોના આદશર્ તત્ત્વ છે. એ આદશર્ તત્ત્વોથી જીવનમાં 

આધ્યાિત્મકતાનો જન્મ થાય છે. એક આદશર્ પિરવાર અથવા દેશના સંચાલન માટે 

પિરવારની બધા સભ્યો અથવા દેશના બધા નાગિરકો નૈતક મૂ યો જીવનમાં ઉતારેને તો 

પિરવાર અન ેદેશમાં શાંત રહેશ.ે જો પિરવાર અથવા દેશમાં વાથર્વૃિત્ત અને પદની લાલશા 

ચાલુ રહેશ ેતો પિરવાર પણ ટૂટશ ેઅન ે રા ર્  પણ ાચારથી દૂષત થશ ેએટલા માટે 

સરકારન ે વાથર્ છોડીન,ે લોભનોથી દૂર રહીને આપણા યિક્તગત જીવનમા ં િવન તા, 

ત્યાગ, પરોપકાર ને જીવનમાં થાન આપવંુ પડશ.ે ત્યારેજ આપણે એક આદશર્ પિરવારનો 

િવચાર કરી શકીએ છીએ. એક આદશર્ અને સુખી રા ર્નુ ં વપ્ન સાકાર કરી શકીએ છીએ.  

આ ઉપરાંત ૨૦મી સદીના અંતમ બે- ણ દાયકાઓમાં કેળવણીકાર હોય કે રાજનીતજ્ઞ 

હોય, અથર્શા ી હોય કે સમાજશા ી, આ બધાએ સામાન્ય અવલોકન કયુર્ં છે કે, જીવન 

મૂ યોનો ાસ આ હકીકત છે. જ્યાં સુધી આ ાસ અટકે નિહ અથવા તેની મા ા ઘટે નિહ. 

ત્યાં સધી સારા જીવનની ક પ્ના જ ન થઇ શકે. જ ે કોઇ માનવ-માનવ વચ્ચે અન ે

યવ થાઓ માટે ઇ  છે અન ેશે્રય કર છે તે મૂ યિવચાર અને મૂ યિન  યવહાર છે. મૂ ય 

અંગે જીવન આચરણમાં પણ મૂ યિન ાનો અનુભવ કરાવે છે. 

મૂ ય કે મૂ યો એ સાવર્ ક વીકૃત ધરાવે છે. ભારતીય ચતન તો મૂ યની પીિઠકા ઉપર જ 

િ થર થયંુ છે. કારણ કે નૈતક અનુશાસન એ ભારતીય િશક્ષણ િવચારનો પણ છે. 

આદશર્વાદીઓ હોય, યવહારવાદીઓ હોય કે નવરચનાવાદીઓ હોય તેવોએ પણ સંદભર્ 

બાબતે જ ે�ભન્નતાઓ સમજાવવાની છે તે મૂ યોની છે. િશક્ષણ aારા િવદ્યાથીર્ને પોતાને માટે 

અને સમાજને માટે શે્રય કર શું છે તે સમજાવવું જરૂરી છે. મૂ ય અંગે િવદ્યાથીર્ઓને સભાન 

કરીએ તો જીવન યવહારમા ંપણ તેઓ મૂ યલક્ષી વતર્ન કરે અંતે, ઉત્તમ ત નિહ તો કમસે 

કમ વધુ સારા જીવન ત તેમનુ ં યાણ થાય છે. 
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