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प्रस्तावना: 

 पृथ्वीतलावर मानव हा सवाथत उत्क्ाांत प्राणी आह.े  िारीररि गरजाांबरोबरच त्कयाच्या मनाच्या गरजा भागणे, मन सांपन्न व समथथ 

होणे शततिेच आवश्यि असत.े  मानवी जीवनाला जीवनमूल्य ेही अथथ प्रदान िरतात व समाज आशण राष्ट्राचेही िल्याण साधतात. मानवी 

व्यशिमत्कवाचा सवाांशगण शविास ह ेशिक्षणाचे ध्येय साध्य िरण्यासाठी मूल्यशिक्षण अत्कयावश्यि आह.े  2600 वर्ाथपूवी तथागत बुद्ाांनी 

त्कयाांच्या मानवतावादी उपदेिातून तत्किाशलन जनतेच ेिल्याण िेल ेहोत.े ह ेउपदेि मानवी जीवनाचे तत्त्वज्ञान म्हणून जगातील अनेि 

देिाांनी स्वीिारल ेआह.े  तसचे अनेि देि ह ेतत्त्वज्ञान आजही स्वीिारत आह.े  शवशवध ज्ञानिाखेमध्य ेयावर सांिोधन होत आहते.  

जीवनाच्या प्रत्कयेि बाबीवर, समस्येवर तथागताांनी सखोल मागथदिथन िेल्याचे उपदेि पाशल भार्ेतील साशहत्कयामध्ये कदसून येतात.  यामध्य े

सत्कय, अहहांसा, अस्तेय, मैत्री, िरूणा, प्रयत्नवाद, सेवाभाव, देिप्रेम, सामाशजि न्याय, व मानवता आढळून येत.े   आधुशनि िाळात 

भारतीय सांशवधानातील समता, स्वातांत्र्य, बांधुता व न्याय ही चार मलू्य े इयत्ता 12वीच्या पाशल पिासो या महारार््ट्र राज्याच्या 

पाठयपुस्तिातील शवशवध पाठाांमधून कदसतात.  शिक्षि आपल्या अध्यापनातून शवद्याथ्याांना या मूल्याांची रूजवणूि िरतात. ही मलू्य े

शवद्याथ्याांमध्ये किती प्रमाणात रूजलीत याची पडताळणी िरण्यासाठी प्रस्तुत सांिोधन िेले आह.े 

 

सांबशधत साशहत्कयाचा आढावा : 

 1) ्ाांतीज्योती साशवत्रीबाई फुले याांच्या वाडमयातून प्रतीत होणारे मूल्यशिक्षणशवर्यि शवचार- एि शचकित्कसि अभ्यास 

सांिोधि: पाईिराव किरण शिवाजीराव., मागथदिथि: डॉ.राऊत ए.आर. वर्थ- मे 2016. 

शवद्यापीठ: शिक्षणिास्त्र शवभाग, स्वामी रामानांद तीथथ मराठवाडा शवद्यापीठ, नाांदङे 

 2) Valus of co-curricular activities as perceived by Higher Secondary Students. 

Researcher: Sunith Kumar, G N.  Guide : Arockiasamy, S. Year Sept.2006. 

University: Department of Ecucation, Manonmaniam Sundaranar University, Tamil Nadu. 
 

साधन े:  मलू्याांची रूजवणूि अभ्यासण्यासाठी प्रश्नावली. 

 1) शवद्याथ्याांसाठी प्रश्नावली 

 2) शिक्षिाांसाठी प्रश्नावली. 

सार-संक्षेप:  अनेि सद्गुणाांचा एिात्कम समुच्चय म्हणजे मानवता होय.  माणसाने माणसाांिी माणसाांप्रमाणे वागावे यालाच 

मानवतावाद म्हणतात.  तथागत बुद्ाांनी तत्किाशलन िाळात मानवतावादी मूल्यशिक्षणाचा उपदेि कदला होता.  तो उपदिे पाशल 

पिासो या इयत्ता 12वीच्या पाशल भार्ेच्या पाठ्यपुस्तिात आह.े  आधुशनि िाळातील लोििाहीमध्य ेअसलेली मूल्याांची रूजवणूि 

त्कया पाठामधून िेली जाते.  समता, स्वातांत्र्य, बांधुता व न्याय या चतु:सुत्रीचा शवचार िरता ही चारही मूल्य ेतथागत बुद्ाच्या 

शििवणुिीतून भारतीय सांशवधानात प्रशतहबांबीत झालेली कदसतात.   शवद्याथ्याांमध्य े लोििाहीला पूरि असललेी ही मूल्य े

पाठ्यपुस्तिातनू शििशवली जातात.  या मूल्याांची रूजवणूि िाळेत शिक्षिाांिडून होत असत.े शवद्याथ्याांच्या व्यशिमत्त्व 

शविासासाठी मूल्याांची रूजवणिू िरण ेही शिक्षिाांची एि मोठी जबाबदारीच आह.े 

बीज शब्द : सांिेतिब्द-  तथागत बुद्, मानवतावाद, मूल्यशिक्षण,  उच्च माध्यशमि स्तर. 
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सांिोधन पद्ती: 

प्रस्तुत सांिोधनासाठी बीड शजल्यातील उच्च माध्यशमि शवद्यालये किां वा िशनष्ठ महाशवद्यालयामध्ये इयत्ता 12वीला पाशल भार्ा हा शवर्य शििणाऱ्या 

सवथ शवद्याथ्याांची जनसांख्या शवचारात घेण्यात आली होती.   

िायथवाहीचे टप्प ेपुढीलप्रमाणे 

1) माशहती सांिलनासाठी प्रश्नावली ह ेसाधन सांिोधिाने तयार िेले. 

2) बीड शजल्यातील उच्च माध्यशमि किां वा िशनष्ठ महाशवद्यालयातील 800 शवद्याथ्याांची शनवड सुगम यादशृच्िि पद्तीने िरण्यात आली. 

3) शवद्याथ्याांिडून मूल्यशिक्षण प्रश्नावली भरून घेतली. 

4) प्रस्तुत माशहती सवेक्षण पद्तीद्वारे सांग्रहीत िरण्यात आली.  

5) प्राप्त माशहतीचे तालीिा व आलेखाद्वारे माांडणी िरून शवश्लेर्ण व वगीिरण िेले. 

6) शवश्लेर्णावरून अथथशनवथचन िरण्यात आले. 

7) शनष्िर्थ िाढून शिफारिी सुचशवण्यात आल्या. 

  

िायथवाहीची चचाथ : 

सांिोधनाच्या प्रश्नावलीमध्ये इयत्ता 12वीच्या पाठ्यपुस्तिातील गद्य, पद्य व स्थूलवाचनाच्या पाठामधून रूजशवल्या जाणाऱ्या मूल्याांचा िोध घेवून 

त्कयानुसार प्रश्नावलीमध्ये प्रश्न शवचारण्यात आले होते. या प्रश्नातनू शवद्याथ्याांच्यामध्ये शजज्ञासा, प्रेरणा व िुतूहल शनमाथण झाले.  त्कयाांना प्रश्नाांमध्ये आपल्या 

अभ्यास्मातील अांतरांगामध्ये असलेल्या अनेि बाबी प्रश्नाांच्या रूपाने समजून घेता आल्या.  प्रश्नाांचे स्वरूप ह ेसोपे, मध्यम व िरठण अिा स्वरूपाच े

असल्याने सवथच पातळीवरून शवद्याथ्याांचा अभ्यास िरण्यासाठी प्रश्नावली उपयुि ठरली. शवचारण्यात आलेल्या प्रश्नामधून प्रत्कयेि पाठातील मूल्याांची 

शवद्याथ्याांमध्ये रूजवणूि किती प्रमाणात झाली ह ेप्रश्नावलीतून आलेल्या प्रश्नाद्वारे समजण्यासाठी त्कयाांचे तालीिािरण िरून व आलेख िाढून शवश्लेर्ण 

व अथथशनवथचन िेले. 

 

शवश्लरे्ण : 

प्रस्तुत सांिोधनात उच्च माध्यशमि स्तरावरील शवद्याथ्याांमध्ये तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणाचे उपयोजन इयत्ता 12वीच्या पाशल पिासो 

या पाठ्यपुस्तिाद्वारे िसे झाले. याची माांडणी ताशलिेमध्ये िेल्यावर असे आढळून आले िी, बीड शजल्यातील पाशल भार्ा अध्ययन िरणाऱ्या 

शवद्याथ्याांमध्ये मानवतावादी मूल्याांची रूजवणूि झाली आह.े  तसेच मूल्याांच्या रूजवणूिीमध्ये शवद्याथी व शवद्याथीनी याांचा दषृ्टीिोन सारखाच आह.े    

माशहतीचे शवश्लेर्ण व अथथशनवथचन िरून आलेले शनष्िर्ाांची माांडणी िेली.  मानवतावाद ही मानशसि बाब असून ती शवद्याथ्याांनी कदलेल्या 

प्रशतसादावरून ह ेशसद् झाले.  त्कयामुळे शवद्याथ्याांमध्ये तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणाचे उपयोजन झाले आह.े 

 

अ.्.  जनसांख्या न्यादिथ शनवड िेिडेवारी 

1. बीड शजल्यातील पाशल भार्ा शवर्य असलेली उच्च माध्यशमि 

शवद्यालये किां वा िशनष्ठ महाशवद्यालये 

26 20 76.92 % 

2 पाशल शवर्याांचे अध्ययन िरणारे शवद्याथी 2891 800 27.67 % 

3. पाशल शवर्याांचे अध्यापन िरणारे नमुना प्रशतसादिाांचे शिक्षि 26 20 76.92 % 

 

शनष्िर्थ : 

प्रमुख शनष्िर्थ पुढीलप्रमाणे आहते. 

1) उच्च माध्यशमि स्तरातील शवद्याथ्याांमध्ये तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्य रूजले आह.े 

2) उच्च माध्यशमि शवद्याथ्याांच्या वतथणुिीवर तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणाचा प्रभाव पडला आहे 

3) पाशल पिासो या इयत्ता 12वीच्या पाठ्यपुस्तिाचा शवद्याथ्याांिडून योग्य पद्तीने उपयोग िेला जात आह.े 

4) तथागत बुद्ाांच ेमानवतावादी मूल्यशिक्षण ह ेआधुशनि िाळातील लोििाही िासनव्यवस्थेमध्ये उपयोगी पडत आह.े 

5) भारताच्या सांशवधानातील समता, स्वातांत्र्य, बांधुता व न्याय या तत्त्वाांचे उपयोजन होत आह.े 
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पररणाम: 

भारताच्या सांशवधानातील तत्कवाांचे उपयोजन िरण्यासाठी तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्याांचा उपयोग होतो.  शवद्याथ्याांना तथागत बुद्ाांच्या 

मानवतावादी शििवणूिीतून त्कयाांच्यामध्ये प्रत्कयेि गोष्टीतील िायथिारणभाव जाणून घेण्याची क्षमता शनमाथण होते.  दनैांकदन जीवन जगताांना शवद्याथ्याांना 

येणाऱ्या सांिटाांना, अडचणींना िस ेसामोरे जाव ेयाच ेज्ञान होते.  स्वयां प्रिाशित व्हा या सांदिेामुळे शवद्याथ्याांना स्वत: िायथ िरण्याची प्रेरणा शमळते.  

शिक्षिाांचा, पालिाांचा व एिां दरीत सवथच नागररिाांचा सन्मान िरावा ही शििवण तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणातून शमळत.े 

 

शिफारिी: 

1) तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणाचा सवथच स्तरातील अभ्यास्मात समावेि व्हावा. 

2) भारतीय सांशवधानातील समता, स्वातांत्र्य, बांधुता व न्याय या मूल्याांची िें द्र व राज्याांच्या अभ्यास्मातून माांडणी व्हावी. 

3) उच्च माध्यशमि शवद्यालयातून मूल्याांच्या रूजवणूिीसाठी शवशवध सहिालेय िायथ्माांचे आयोजन िराव.े 

4) शिक्षिाांनी आपल्या वतथनातून मूल्याांची रूजवणूि िरावी.  

5) महाशवद्यालये व शवद्यापीठामध्ये तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणाांचे शवशवध प्रबोधन वगथ सुरू िरावे. 

6) पालिाांनी आपल्या पाल्याांचे सांगोपण िरताांना पांचिील व अष्टाांशगि मागाथचा अवलांब िरून जीवन जगाव.े 

 

शनष्िर्थ: 

प्रस्तुत सांिोधन ह ेपाशल पिासो हा शवर्य अध्ययन िरणाऱ्या इयत्ता 12वीच्या शवद्याथ्याांच्यामधील तथागत बुद्ाांच्या मानवतावादी मूल्यशिक्षणाच्या 

उपयोजनाची तपासणी िरण्यासाठी िरण्यात आले.  यामध्ये शवद्याथ्याांमध्ये उपयोशजत झालेल्या मूल्यशिक्षणासांबांधीत बाबींची तपासणी प्रश्नावली या 

साधनाद्वारे िरण्यात आली.  सवेक्षण पद्तीने सांग्रहीत िेलेल्या माशहतीचे शवश्लेर्ण व अथथशनवथचन िरून शनष्िर्थ िाढण्यात आले.  शवद्यालये, शिक्षि, 

पालि याांच्यासाठी शिफारिी सुचशवण्यात आल्या.  तसेच सांशवधानाच्या अांमलबजावणीसाठी उपयुि असलेले नागररि शनर्मथतीची प्रक्या ििी होऊ 

ििते. याबाबत सशवस्तर स्पष्टीिरण िरण्यात आले.  
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