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डॉ. जििेन्द्रकुमाररायगुरः 

सांववदाध्यापकः 
शिक्षािास्त्रववभागः 
एकलव्यपररसरः 
अगरिला,त्रिपुरा  

 

िोधसारः - शिक्षा देि-कालानुसारंच पररवर्त्ततइत्यत्र नास्तत ववप्रततप्रवर्त्िः। शिक्षायां नैकानां वादानां दािततनकानां 
शिक्षािास्त्रीणाञ्च प्रभाविः दरीदृश्यते। वादेषु शिक्षायां प्रकृततवादतय प्रभाविः तनतरां द्रषु् ं िक्यते। अतय वादतय 

प्रवर्त्तकिः रूसो वर्त्तते। अतय महोदयतय िैक्षक्षकदितनं वर्त्तमानिैक्षक्षकप्रक्रियां सुषु्िः अवलोक्यते।यद्यवप रूसो महोदयतय 

चचन्तनं शिक्षायां तनतरां प्रभाववयतत तथावप केचन ववशिष्ववचारािः साम्प्प्रतं शिक्षायां सुतराम ्आवश्यकािःवर्त्तन्ते। 
रूसो महोदयेन प्रचशलतशिक्षायािः दोषान ्संवीक्ष्य ततयािः तथाने तनषेधात्मकशिक्षां समचथततम ् । तनिधेात्मकशिक्षा 
एव प्रकृततवादतय प्रमुखिः ववषयिः।रूसोमहोदयतयानुसारं तनषेधात्मकशिक्षायािः उदे्दश्यं बालकतय प्रकृतत ं प्रववृर्त् ं

िक्तिञ्च सम्प्यक् अवबुध्य ततय क्षमतानुसारं शिक्षा प्रदातव्या इतत। एतादृिी शिक्षा ज्ञानेस्न्द्रयाणां ववकासे सहातयका 
भवतत। तनषेधात्मकशिक्षा सा शिक्षा भवतत या प्रत्यक्षरूपेण ज्ञानप्रदानात्पूव ंततय ज्ञानतय यातन अङ्गातन साधनातन 

वा सस्न्त तातन सक्षमं कर्त्ु ं प्रयासं करोतत, इस्न्द्रयाणा ं समुचचताभ्यासेन वववेकपूणतव्यवहाराय प्रयत्न ं करोतत 

च।तनषेधात्मकशिक्षायां सत्यतय शिक्षा न दीयते अवपतु असत्यात ् दरेू तथातुं तनदेििः क्रियते।प्रास्म्प्भकशिक्षा 
पूणतरूपेण तनषेधात्मकशिक्षा भवेददतत। रूसो महोदयिः तवीय एमील इत्याख्ये ग्रन्थ े अशलखत ् यत–्बालक्य 

प्रथमशिक्षा वविुद्धरूपेण तनषेधात्मकशिक्षा भवेत।् अत्र सद्गणुानां च शिक्षणं कदावप न भवेत,् परं बालकतय मनिः 
अवगुणात ् असत्यात ् कथं दरेू भवेत,् तदथ ं यत्निः करणीयिः। बालकिः तवयमेव तवाभाववकरूपेण ज्ञानं प्राप्नोतत। 
रूसोमहोदयतय तनषेधात्मकशिक्षायां पुततकीयज्ञानतय ववरोधिः कृतिः वर्त्तते । इस्न्द्रयप्रशिक्षणतय महत्त्व ंतवीकृतम।् 
शिक्षायां तनदेिप्रदानतय ववरोधिः तवानुभवेन अचधगमतय महत्त्व ंतवीकृतम।् बालकिः न कतयावप दासिः भवतत, अवपतु 
सिः तवतन्त्रतसन ्तवतय काय ंकर्त्ु ंसमथतिः वर्त्तते। इत्थमेतातन वैशिष्ट्यातन तनषेधात्मकशिक्षायािः वर्त्तन्ते।  एवञ्च 

आधतुनकसमाजे प्रकृततवादतय प्रभाविः कथ ंवर्त्तत इतत िोधपत्रऽेस्तमन ्समुपतथाप्यते। 

प्रमुखिबदाः – तनश्चयात्मकशिक्षा, तनषेधात्मकशिक्षा, प्रकृततमनुसरिः, पुततकीयज्ञानतय ववरोधिः, प्रगततिीलशिक्षा, 
बालकेस्न्द्रतशिक्षा, इस्न्द्रयप्रशिक्षणम,् पूणततवातन््यञ्च। 
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ववषयप्रवेिः – 

शिक्षायािः सम्प्प्रत्ययिः अत्यन्तं व्यापकिः भवतत। यं सम्प्प्रत्ययं दािततनकैिः ववचारकैश्च काल-पररस्तथतत-देिानुसारेण 

अवगन्तुं प्रयासिः ववदहतिः। प्रयासेऽस्तमन ् यद्यवप वैववध्यता वर्त्तते तथावप सवविः शिक्षायािः सामान्यमथतिः तवीकृतिः। 
शिक्षा एका तादृिी ज्योततिः या बालकाय नवनवानुभवान ्प्रदाय तं सुयोग्य ंतनमाततत। एतेन सिः तवीयवातावरणेन सह 

सामञ्जतयं तथापयन ् तवस्तमन ् तनदहतििीिः योग्यताश्च पूणततया ववकासयतत। पररणामतिः स तवयोग्यतानुसारं 

तवपररवारतय समाजतय राष्ट्रतय च ववशिष्क्षेत्र ेयोगदानं कर्त्ु ंिक्नोतत। औद्योचगकिास्न्तकारणात ्आधतुनकयुगतय 

प्रारम्प्भिः जातिः। युरोप-अमेररकादददेिानामौद्योचगकिास्न्तद्वारा शिक्षायािः पूवततनस्श्चतोदे्दश्यानां िैक्षक्षकमूल्यानाञ्च 

अवहेलना सञ्जाता। शिक्षा चरमसर्त्ायािः ववचारान ् पररत्यज्य द्रव्याचिता जाता। एवम्प्प्रकारेण शिक्षायािः 
उदे्दश्येषुनैततकतायािः प्राततिः आध्यास्त्मकतायािः सम्प्प्राततवात लुता। अथातत ् ततयां धमतप्रधानतायािः ह्रास्रिः सञ्जातिः। 
शिक्षायािः उदे्दश्येष ुधाशमतकतायािः ह्रासाय नैके शिक्षािास्स्त्रणिः प्रयासम्प्कुवतन।् एतेष ुरूसो महोदयिः अन्यतमिः। अतय 

महानुभवतय शिक्षादितनं सम्प्पूणतशिक्षाप्रक्रियां प्रभावयतत। रूसोमहोदयतय चचन्तनमासीत ्प्रचशलतशिक्षाव्यवतथा न 

केवलं बालकतय जीवनं दवूषतं करोतत अवपतु एतादृिीं शिक्षां सम्प्प्राप्य बालकिः तवजीवने क्रकमवप काय ं कर्त्ु ं न 

िक्नोतत। यतोदह इय ं शिक्षा बालकतय सवातङ्गीणववकासं न साधयतत। अतिः रूसोमहोदयेन तदानीन्तनसमाज े

प्रचशलतशिक्षाव्यवतथां दद्वधा ववभस्जतम।् तनश्चयात्मकशिक्षा तनषेधात्मकशिक्षा च।  
1.निश्चयानमिका निक्षा – रूसोमहोदयेन तदानीन्तनसमाजे प्रचलितलिक्ाां लनश्चयालममका लिक्ेलत उक्तम।् असयााः लिक्ायााः 

न्यनूतामलििक्ष्य तेन एनाां लिक्ाां लनराकृतम।् लनश्चयालममका लिक्ा बािकसय बौलिकलिकासां प्रलत द्यानां ददालत, परां तसय िारीररकिके्ताः 

अन्यिक्तीनाञ्च अिहिेनाां करोलत। लनश्चयालममका लिक्ायााः अरं्थ सपष्टयन्नाह – लनश्चयालममका लिक्ा सा लिक्ा िर्त्तते या 

िासतलिकसमयामपिूं मलसतष्कां  पररपक्िां लिधाय बािकां  प्रौढमनषु्यलनमातणाय पे्ररयलत। लनश्चयालममकालिक्ायाां चाररलिकलिकासाय 

नैलतकतालिकासाय च या लिक्ा प्रदीयते सा बािमनोलिज्ञानलनयमानसुारां न ििलत। लनश्चयालममका लिक्ा मनषु्यसय प्रकृलतां सम्यक्यतया 

नािगच्छलत, तर्थालप ताां बिात ् सांिोधलयतुां िाञ्छलत। एनां लिचारां रूसो न सिीकृतिान ् अलपत ु लनश्चयाममकलिक्ायााः मकु्तकण्ठेन लिरोधां 

कृतिान।् तसयााः सर्थाने लनषधेालममका लिक्ायााः समर्थतनमकरोत।् लनश्चयालममकालिक्ायााः लिरोधां कृमिा तेनोक्तम ्–  

तनश्चयास्त्मका शिक्षा बालकं बलात ् बन्धातत। तनश्चयास्त्मका शिक्षा काल्पतनकसुखाय बालकं प्रेरयतत। 
काल्पतनकसुखान्वेषणे यतमानिः बालकिः सवतदा दिुःखमयं जीवनं यापयतत। अतिः रूसो एनां शिक्षां तनराकरोतत। 
अधोशलखखतववषयेषु तनश्चयास्त्मकाशिक्षा महन्महत्त्व ंददातत अतिः रूसो अतयािः शिक्षायािः ववरोधमकरोत।् 

• पसुतकीयज्ञानम।् 

• कर्त्तव्यपरायणता-नैलतकता-धालमतकतास ुमहत्त्िम।् 

• सितन्ितालसिान्तसयोपेक्ा। 

• कठोरानिुासनम।् 

• प्रौढाणाां कायतसय लिक्ा। 
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• समलुचतसििािलिकासेष ुमहत्त्िम।् 

• कृलिमसमाजे नागररकलनमातणाय लिक्ा च। 

2. निषेधात्मकशिक्षा – तदानीन्तनसमाजे प्रचशलततनश्चयात्मकशिक्षायािः ववरोध ं कृत्वा रूसोमहोदयेन 

तनषेधात्मकशिक्षायािः प्रचारिः कृतिः। तनषेधात्मकशिक्षायािः उदे्दश्यं भवतत बालकतय प्रकृतत-प्रववृर्त्-िक्त्यानुसारेण 

शिक्षा प्रदेयेतत। इयं ज्ञानेस्न्द्रयाणा ं ववकासे सहातयका भवतत। इयं बालकाय प्रौढगुणान ्प्रददातत, क्रकन्त ुदगुुतणेभ्यिः 
रक्षतत।  रूसोमहोदयेन तां शिक्षां तनषेधात्मकशिक्षेतत उिम ्- या प्रत्यक्षरूपेण ज्ञानप्रदानात्पूव ंततय ज्ञानतय यातन  

अङ्गातन साधनातन वा सस्न्त तातन समथ ं कृत्वा इस्न्द्रयाणां समुचचताभ्यासेन वववेकक्षमतायािः ववकासाय प्रयत्न ं

करोतत। तनषेधात्मकशिक्षायां सत्यतय शिक्षा न दीयते अवपतु असत्यात ्दरेू तथातुं तनदेििः प्रदीयते। इयं शिक्षा बालकं 

त ंमाग ंप्रतत प्रेरयतत, यत ्सत्यं प्रतत गमयतत। इत्थ ं तनषेधात्मकशिक्षायािः आियिः वर्त्तते यत ्  बालकं ततय आयु-
िक्ति-रूचच-प्रववृर्त्नामनुसारेण शिक्षा प्रदेया । रूसोमहोदयेन तनषेधात्मकशिक्षायािः व्यवतथा बालकतय बाल्यावतथाथ ं

समचथततम।् ततय चचन्तनमासीत ् बालकिः पूणतरूपेण भद्रिः भवतत, तस्तमन ् न कोऽवप दगुुतणिः वर्त्तते। अतिः ततय 

शिक्षाऽवप तवाभाववकपररवेि े अकृत्रत्रमपररवेि े वा भवेत।् प्रारम्प्भे बालके न कोऽवप दरुाचारिः न भवतत क्रकन्तु 
दवूषतसमाज एव बालकं दरुाचारीं करोतत। अतिः प्रारस्म्प्भकशिक्षा नूनं तनषेधात्मकशिक्षा भवेत।् क्रकञ्च इय ं शिक्षा 
सत्यशसद्धान्ततय अचधगमाय न तयात ्। एतदततररच्य तनषेधात्मकशिक्षायािः तनम्प्नोिािः वविषेतािः भवस्न्त – 

• पसुतकीयज्ञानसय लिरोधाः। 

• इलन्ियप्रलिक्णम।् 

• सिानिुिेन अलधगमाः। 

• सामालजकलिक्ायााः लिरोधाः। 

• बािकेलन्ितलिक्ा च । 

निषेधात्मकशिक्षायाः िैक्षक्षकसम्प्प्रत्ययः – 

शिक्षायाः अर्थः – तनषेधात्मकशिक्षानुसारं शिक्षायािः अथतिः बालकतय सवातङ्गीणववकासिः। बालकतय ज्ञानेस्न्द्रयाणां 
ववकासं कृत्वा शिक्षायािः व्यवतथा करणीया। बालकतय अचधगमतय प्राचीनतनयमानुसारं शिक्षा न दातव्या अवपतु 
बालमनोववज्ञानतय तनयमानुसारं ततय रूचच-िक्ति-क्षमता-प्रववृर्त्नामनुसारं शिक्षा प्रदेया।रूसोमहोदयानुसारं 

शिक्षायािः त्रीखण मूलतत्त्वातन सस्न्त – 

1.प्रकृनिः – बालकतय शिक्षा ततय आवश्यकतानुसारं तवाभाववकक्षमतानुसारं तयात।् 

2. मािवः – व्यक्तििः समाजे समाजिः व्यिौ च कीदृििः प्रभाविः तथापयतत। 

3.पदार्थः – बालकिः वातावरणेन अन्तिःक्रियां सम्प्पाद्य अचधगच्छतत। पदाथविः प्राता शिक्षा प्रकृत्या प्राता शिक्षा च 

समीचीना न भवतत।  एतेषां त्रयाणां योगेन तनशमततशिक्षा एव वाततववकशिक्षा भवतत। तनषेधात्मकशिक्षायां बालकेन 
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क्रकं करणीयम?् इतत शिक्षा न दीयते अवपतु सिः यस्त्कमवप काय ं करोतत तं तस्तमन ् काये पूणततवातन््यं भवेत।् 
तनषेधात्मकशिक्षायािः समथतयन्नाह – 

1. प्रकृनिमिुसरः – 

अतय तात्पय ंपािववकताचरणशमतत न प्रत्यतु बालकतय सवातङ्गीणववकासाथ ंयोग्यावसरप्रदानशमतत। बालकेन न 

क्रकस्ञ्चत ्नूतन ंजीवने अभ्यसनीयम।् प्रकृत्या यथा वर्त्तते तथवै वततततव्यम।् सुसभ्यिः प्राकृततकपररवेि ेनोवषत्वा 
कृत्रत्रमपररवेि ेवसतततथापनं करोतत। तेन जीवनं कष्मय ंभवतत। यदद मनुष्यिः प्रकृतौ वसतत तदहत न दिुःख ंन वा 
क्लेिं भवतत। प्रकृततिः यथा सरलतया बालकं शिक्षयतत तथा ववद्यालयेऽवप शिक्षणीयम।् 

2.पुस्िकीयज्ञािस्य ववरोधः – 

पुततकीयज्ञानं कृत्रत्रमं भवतत, तेन अचधगमिः तपष्ं न जायते। पुततकपाठनेन बालकतय वाततववकज्ञानं न भवतत, 

यतोदह यत ्क्रकमवप सिः पठतत ततय वाततववकज्ञानं प्रत्यक्षतया न सम्प्भवतत। तच्च प्रकृत्या सह सम्प्पकेण भवतत। 
तनश्चयात्मकशिक्षा केवलं पुततकानां रटने महत्त्व ं प्रयच्छतत, क्रकन्तु रूसोमहोदयेन तवानुभवेन तपष्िः अचधगमिः 
भवतीतत उिम।्  

3.प्रगनििीलशिक्षा – 

प्रकृततवादिः बालकं प्रौढत्वेन न तवीकृत्य ववकासिीलप्राणीवत ् मनुत।े बालकतय वयाधारेण ववकासतय 

चतस्रिःअवतथा रूसोमहोदयेन प्रततपाददता। िैिवावतथा बाल्यावतथा क्रकिोरावतथा वयतकावतथा च। एताषा ं
चतुणातमवतथानां शभन्नावश्यकतािः भवस्न्त।  ववकासतय एतािः अवतथािः आरूह्य बालकतय मानशसकववकासिः 
भावात्मकववकासश्च सम्प्भवतत। शिक्षायािः ववकासिः पूवोिावतथाधारेण करणीयिः। एकं बालकं वयतकशमतत मत्वा न 

व्यवहर्त्तव्यम।्  
4.बालकेजन्द्रिशिक्षा – 

प्रकृततवाददनिः ववषयकेस्न्द्रतशिक्षा, परीक्षाकेस्न्द्रतशिक्षा, अध्यापककेस्न्द्रतशिक्षा च तथाने बालकेस्न्द्रतशिक्षा 
तवीकृता। बालकतय इच्छानगुुणम ्आवश्ययकतानुसारं च शिक्षा प्रदेया। बालकिः कदा पदठष्यतत? क्रकं पदठष्यतत? 

इत्यादद ववषये सिः तवतन्त्रिः भवतत। अतिः शिक्षा प्रक्रिया बालकेस्न्द्रतशिक्षा भवेत।् 

5.पूर्थस्वािन्द््यम ्- 

शिक्षाप्रक्रियायां बालकतय पूणततवातन््यम ् तयाददतत प्रकृततवाददनिः वदस्न्त। मनुष्यिः तवतन्त्ररूपेण जन्मग्रहणं 
करोतत। अतिः ततय कृते तवातन््यं तनतरामपक्ष्यत।े मनुष्यिः तवयं  प्रकृत्या दरंू गच्छतत, अतिः परतन्त्ररूपेण जीवतत। 
मनुष्यिः तवयं तवतय तवातन््यं त्यक्त्वा परतन्त्रमाशलङ्गतत। एतत ् सव ं दृष्ट्वा रूसोमहोदयिः प्राह- मानवजातेिः 
श्मिानं भवतत नगराखण इतत। अतिः बालकतय व्यक्तित्वववकासाथतमुन्मुिं वातावरणमपेक्षते। त ेपूणतरूपेण तवातन््य ं

प्राप्नुयुिः तेषां ववकासाथतमात्मशभव्यक्त्यथ ंमागतप्राप्त्यथ ंचतेत। 
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6.इजन्द्रयप्रशिक्षर्म ्– 

बालकतयाचधगमिः तवानुभवेन भवतत। एतदथ ं सिः तवतय इस्न्द्रयाणां समुचचतं प्रयोगं कुयातत।् अतिः बालकतय 

इस्न्द्रयप्रशिक्षणतयावश्यकता वर्त्तत।े रूसो महोदयिः वदतत यत ्शिक्षायाम ्इस्न्द्रयाणा ंसमुचचतप्रयोगं कृत्वा ज्ञानतय 

द्वारं समुद्घाटनीयम।् 

निषेधात्मकशिक्षािुसारां शिक्षायाः उदे्दश्यम ्– 

• बािकसय दषु्टतायााः कारणां िारीररकदिुतिता ििलत। अताः बािकाय िारीररकलिक्ा प्रदयेा। 

• इलन्ियाणाां प्रलिक्णां करणीयम।् 5 ताः 12 आययुकु्तानाां बािकाणाां लिक्ायााः उद्दशे्यम ्इलन्ियप्रलिक्णां सयात।् 

• लकिोरािसर्थायाां (12 ताः 15) बािकाणाां कृते लनयलमतलिक्ा प्रदेया। 

• 15 ताः 20 आयलुष यिुािसर्थायाां बािकाणाां िािाममकलिकासाय ध्यानां प्रदयेम।् 

• िर्त्तमानसखुप्राप्तये बािकेभ्याः लिक्ा प्रदयेा। 

पााठ्यक्रमः – 

पूवततनधातररतपाठ्यवततूनामाधारेण पाठ्यचयातयािः तनमातणमकृत्वा छात्राणां रुच्यनुगुणमावश्यकताञ्चाशभलक्ष्य 

पाठ्यचयात तनमाततव्या। तादृिी शिक्षा न दातव्या या व्यवहारं नोपकुरुते जीवनसम्प्बद्धा च न भवेत।् अतिः जीवनतय 

कृत ेउपयोचगपाठ्यचयात तनमाततव्या। एमैल ्इत्याख्ये ग्रन्थ ेबालकतय वयिः दृष्ट्वा शिक्षा दातव्या इतत रूसो अवदत।् 
पाठ्यचयातयािः तनमातणं बालकतय वयिः दृष्ट्वा कृतवान।् तद्यथा – 

िैिवावस्र्ा (िन्द्मिः 5 वषथपयथन्द्िम)् – 

अतयाम ्अवतथाया ंतवाभाववकरूपेण बालकतय अचधगमाय प्रयासिः करणीयिः। अत्र बालकतय यथा एकतयािः प्रवतृेिः 
ववकासिः तयात,् येन अपरािः प्रवतृयिः जाचगतािः न भवेयुिः। 

बाल्यावस्र्ा (5 िः 12 वषथपयथन्द्िम)् – 

अतयाम ्अवतथायां शिक्षा तनषेधात्मकशिक्षाशसद्धान्ताधाररता भवतत। अतयां पाठ्यिमेऽवप पुततकातन न भवस्न्त। 
रूसोमहोदयतय तनषेधात्मकशिक्षायािः तात्पय ंबालकतय मस्ततष्के बलात ्तनस्श्चतववचारतय तथाने त ंतवतन्त्ररूपेण 

तवानुभवेन अचधगमाय अवसरिः देयिः। अनुभवेन इस्न्द्रयाखण ववकशसतातन भवस्न्त। इस्न्द्रयाणां ववकासेन 

मानशसकववकासिः भवतत। बालकिः तवेच्छानुसारं तवतन्त्रतापूवतकं च यदा अचधगच्छतत, तदा सिः नैके अनुभवािः 
तवाभाववकरूपेण प्राप्नोतत। अतयाम ्अवतथायां ततमै िास्ददकज्ञानं नैततकज्ञानं च न प्रदेयम।् 

ककिोरावस्र्ा (12 िः 15 वषथपयथन्द्िम)्– 

छात्राणां केवलं पुततकतय रटनमपेक्ष्या ततमै कायतिालायां काय ंकर्त्ु ंतववसरिःप्रदेयिः। येन तेषां समुचचतरूपेण ववृद्धिः 
ववकासश्च सम्प्भवतत। अतिः पाठ्यिमे सङ्गीत-नतृ्य-कला-सामास्जकववज्ञानादद ववषयािः सस्म्प्मशलतािः तयुिः। 
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युवावस्र्ा (15 िः 20 वषथपयथन्द्िम)् - 

अतयाम ्अवतथायां छात्राणा ंभावात्मकववकासाय पाठ्यिम ेभावात्मकशिक्षा समावेिनीया। 

अध्यापिपद्धनिः – 

रूसो महोदयिः छात्रकेस्न्द्रतशिक्षणपद्धतीनां समथतनम ्अकोरत।् शिक्षणे बालकतय क्रियािः भावािः यथा व्यिािः तयुिः 
तथा यत्नम ् अकोरत।् अतिः क्रिया द्वारा अचधगमिः, अनुभवेन शिक्षणम,् मनोवैज्ञातनकशसद्धान्तैिः शिक्षणञ्च 

तनषेधात्मकशिक्षायािः अध्यापनपद्धतयिः भवस्न्त। 

अिुिासिम ्– 

बालकतय कृत े पूणततवातन््यं प्रदेयम।् बालकिः प्रकृतौ जीवतत, अतिः सिः प्रकृत्या सह सम्प्बन्ध ं तथापतयत्वा तया 
अनुिाशसतिः भवतत। अतिः ततमै दण्डो न देय इतत रूसोमहोदयतयाियिः। पुनरप्युिम ्– रे मनुष्य, मानवो भवत,ु 

शििुना प्रेम करोत,ु ततय िीडायािः, ततय प्रसन्नतायािः तथा ततय मदृपु्रवरृ्त्ीनां प्रोत्साहनं करोतु। शििोिः अशभवदृ्धेिः 
ववकासतय च प्रक्रिया तवाभाववकतया भवतत। बालकाय तवयं काय ंकर्त्ुतम ्अवसरिः दातव्यिः। तेन सिः तवाभाववकीं 
स्तथतत ंजानीयात।् पररस्तथतेिः पररज्ञानं कृत्वा सिः समतयायािः पररहारं तवयं कुयातत।् बालकिः यदद प्रकृतेिः ववरुद्धं 
क्रकमवप काय ंकरोतत तदहत सिः प्रकृत्या एव िाशसतिः भवतत। 

शिक्षकः – 

प्रकृततिः एव बालकतय उर्त्मशिक्षकिः भवतत। यदद अध्यापकिः छात्र ंशिक्षयाशम इतत चचन्तयतत तदहत तत ्शमथ्या एव। 
बालकिः तवयं प्रकृत्या तवानुभवेन शिक्षते। यतोदह शिक्षकिः कमवप शिक्षतयतु ंन िक्नोतत। रॉस शिक्षकतय तथानं 
तपष्यन्नाह – यदद शिक्षकतय क्रकमवप तथानमस्तत तदहत तत ्रङ्गमञ्चतय सन्नाहसम्प्पादक एव न तु तवयं नटिः 
इतत। अध्यापकिः बालकतय ववकासतय तनरीक्षकिः भवतत। 

छािः – 

बालकेस्न्द्रतशिक्षाव्यवतथा भवतत तनषेधात्मकशिक्षायाम।् अष्ादिितादद्यां फे्रन्च क्रिलातकर महोदयेन उिम-् 

बालकाय क्रकं पठनीयशमतत न शिक्षणीयं प्रत्युत अनुभवात्मकशिक्षणववधयिः तनषेधात्मकशिक्षां प्रतत प्रेरयस्न्त। 
तनषेधात्मकशिक्षा बालकानां कृते उर्त्मा प्रक्रिया भवतत, क्रकन्तु सामास्जकबन्धने पततत्वा दवूषता भवतत। 
रूसोमहोदयतय समये समाजे प्रचशलतशिक्षाव्यवतथायां छात्राणां योग्यतायािः रूचशे्च दमनं भवतत तम। एतत ्सव ं

संलक्ष्य रूसोमहोदयेन तनषेधात्मकशिक्षा प्रततप्राददता।ववद्यालये एकेन उर्त्मववचधना बालक-बाशलकयोिः वयाधारेण 

पररपक्वताधारेण च पथृक् शिक्षणव्यवतथा पररकल्पनीया। यतोदह एतेषा ंप्रकृततिः शभन्ना भवतत।एततय सववततरं 

वणतनं एमील इत्याख्ये ग्रन्थे सोक्रिया नाम्प्नी चररत्र ंप्रदश्यत कृतम।् 

वर्त्थमािप्रररप्रेक्ष्ये शिक्षर्प्रकक्रयायाां निषेधात्मकशिक्षायाः प्रासङ्गगकिा– 
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तनषेधास्त्मकशिक्षा शिक्षणमपेक्षा अचधगमतय महत्त्वं तवीकरोतत। यदा बालकिः प्रकृतेिः काय ं कारणञ्च सुषु्िः 
अवगच्छतत तदा एव अचधगमतय प्रभावपूण ंतवरूप ंप्रततिशलतं भवतत। बालकिः क्रकं कुयातत?् क्रकं असत्यम?् इत्याददषु 
ववषयेषु ततमै शिक्षा न प्रदीयते, क्रकन्तु बालकिः तवयं पररस्तथततसन्दभे अचधगच्छतत। यदा बालकिः तवयम ्

अचधगच्छतत, तदा त्रदुटमाचरतत, कष्मनुभवतत च। अनुभवोऽयं तवज्ञानेस्न्द्रयैिः प्राप्नोतत, तेन वाततववकाचधगमिः 
जायते। प्रकृततरेव ततय शिक्षक्षका भूत्वा तमचधगमयतत।सन्दभेऽस्तमन ्रूसोमहोदयतय एमीलइतत ग्रन्थ ेद्रषु् ंिक्यत।े 
अद्यावप एतादृििः शिक्षणववचधिः अतमाकं समाजे समुपलभ्यते। यद्यवप एमील इत्यत्र प्रयुिािः शिक्षणववधयिः 
अत्यचधकािः भवस्न्त, तथावप ववचारोऽयं साम्प्प्रततकयुगे सुतराम ्उपकारकिः वर्त्तते। वपतरौऽवप अमुं ववषयं तवीकुरुतिः। 
ववचधरयं समाजे सत्य-असत्ययोिः भेदकरणे सहायको भवतत। छात्रान ्असकृत ् क्रकं करणीयम?् क्रकं न करणीयम?् 

इत्यादद कथनं रूचचकरं न भवतत। अतिः रूसो कथयतत – छात्रिः सवतदा त्रदुटशभिः अचधगच्छेत।् 

शिक्षायाः अर्थः – 

सा शिक्षा उर्त्मा शिक्षा या मनुष्यतय अन्तिः प्रतिुदटता भवतत। इय ं व्यिेिः अन्ततनतदहतििीनामशभव्यक्तििः 
वर्त्तते।शिक्षा प्रकृतत प्रदर्त्ा वर्त्तते। शिक्षा बालकतय ििीनां ववकासरूपेण तयात।् शिक्षा बालकाय तयात ्न तु बालकिः 
शिक्षायै। रूसो महोदयेन प्रकृतत ंमूलतत्त्वरूपेण तवीकृत्य प्रकृततमनुसरिः इतत शिक्षायािः मुख्यध्येयरूपेण प्रततपाददतिः। 
वततुतिः शिक्षा बालकतय तवभावानुसारं तयात।् 

शिक्षायाः उदे्दश्यम ्– 

 एमील इत्याख्ये ग्रन्थ े रूसोमहोदयेन शलखखतम ् – जीवनतयोदे्दश्यम ् आनन्दप्राततिः। बालकिः ज्ञानेस्न्द्रय-

अङ्ग-ििीना ंसञ्चालनेन आनन्दं प्राप्नोतत। अतिः शिक्षायािः लक्ष्यं पठनं पाठनं च न तयात,् अवपत ु  ततय सवेष ु

प्राकृततककायेषु सहयोगं प्रदाय  ववशभन्नििीनां समुचचतववकासनमेव शिक्षायािः लक्ष्यं तयात।् रूसोमहोदयेन 

बालकतय जीवनं चतुषुत अवतथासु ववभज्य प्रत्येकं शिक्षावतथायां शिक्षायािः उदे्दश्यातन शभन्नातन प्रततपाददतातन। 
एवम्प्प्रकारेण तनषेधात्मकशिक्षायािः उदे्दश्यं  साम्प्प्रततकं मनोवैज्ञातनकिैक्षक्षकोदे्दश्यवत ्वर्त्तत।े  
पाठ्यक्रमः – 

सवतववध शिक्षायै  एकिः तनस्श्चतिः समयिः तनधातररतिः भवतत। प्रत्येकं शिक्षायां ववद्यामानान ्दोषान ् ववज्ञाय ततिः दरेू 

तथातुं प्रयासिः करणीयिः। पाठ्यिमिः अवतथाजन्यिः भवतत। बालकतय ववकासतय चतुणातम ्अवतथानां कृत ेचत्वारिः 
मनोवैज्ञातनकपाठ्यिमािः भवस्न्त। 

शिक्षर्ववधयः – 

इस्न्द्रयाखण ज्ञानतय स्रोतांशस वर्त्तन्त।े एतन्मत ं रूसो महोदयेन तवीकृत्य अचधगमतय अधोशलखखतािः 
नवशिक्षणववधयिः प्रततपाददतिः। आधतुनकशिक्षापद्धतौ एतेषां प्रयोगिः सुतरां भवत्येव । ते यथा – 

• लियया अलधगमाः 
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• अनिुिेन लिक्णम ्

• प्रलिक्णने अलधगमाः 

अिुिासिम ्– 

रूसोमहोदयतय ववचारिः आसीत ्यत ्– ईश्वरेण तनशमतत ंप्रत्येकं वततुिः उर्त्मं भवतत, क्रकन्तु दवूषतसमाजिः तं कलुवषत ं

करोतत। एतन्मनशस तनधाय तेन मुक्त्यात्मकानुिासनं मुिकण्ठेन तवीकृतम।् 

शिक्षकः – 

या शिक्षा शिक्षककेस्न्द्रता आसीत ्तां शिक्षां रूसोमहोदयेन बालकेस्न्द्रतशिक्षारूपेण प्रततपाददता। शिक्षकतय मानसं 
मनोवैज्ञातनकपररवर्त्तनेन  प्रजातास्न्त्रकं कृतम।् 

छािः – 

शिक्षायां छात्रिः प्रमुखिः भवतत अतिः शिक्षा छात्रकेस्न्द्रता सञ्जाता। 

निषेधात्मशिक्षायाः िैक्षक्षकनिहििार्थः – 

तनषेधात्मकशिक्षायािः तनम्प्नोिािः िैक्षक्षकतनदहताथातिः भवस्न्त – 

• बािकां  बािकित ्पाठनीयां न त ुप्रौढिलदलत न्यायेन पाठनप्रलिया प्रिर्त्तनीया। 

• साम्प्रतां समाजे अलनयलन्ितमलसतष्कलियााः अनैलतकिातािरणञ्च पररदृश्यते, तसय मखु्यां कारणां ििलत पररिाराः परम्परानसुारेण 

प्रदीयमाना लिक्ा च। यलद बािकेभ्याः लनषधेाममकलिक्ानसुारां लिक्ा प्रदीयेत तलहत साः सियां सिमलिज्ञाय सिरूच्यानगुणुां लिक्ायााः 

चयनां कररष्यलत। लकञ्च लनषधेाममकलिक्ायााःउद्दशे्यां सिातङ्गीणलिकासाः ििलत। अनया लिक्या सिानिुिेन जीिने साफल्यां प्राप्तुां 

िक्नोलत। 

• लिक्ाप्रलियायाां दृश्यमानानाां लिकृतीनाम ्दरूीकरणां लनषधेाममकलिक्या कर्त्ुं िक्यते।  

• लिक्ा बािकाय ििेत ्न त ुबािकाः लिक्ायै इलत ध्येयमाधमृय लिक्ाव्यिसर्था पररचालिता िर्त्तते। 

• लिक्ा अनिुिकेलन्िता इलन्ियप्रलिक्णने प्राप्ता िा सञ्जाता। 

• साम्प्रतां लिद्यािये मकु्मयाममकानुिासनां दरीदृश्यते। 

• प्रलिलक्तैाः अध्यापकैाः लिक्णकायं प्रिर्त्तते। 

• लिक्ायाां िीडा- व्यायामादीनाां महत्त्िां सिीकृमय एतान ्पाठ्यसहगालमलियामिेन पाठ्यिमे सिीकृतम।् 

• नैलतकलिक्ायााः आधाराः  व्यािहाररकजीिनमेि िितीलत मन्यते। 

उपसांिारः – 

शिक्षायािः अथतिः व्यापकिः ववतततृशे्चतत तनश्चप्रचम।् वततुतिः का शिक्षा बालकतय तनमातणं करोतीतत प्राचीनकालात ्

समेषां शिक्षािास्त्रीणा ं मनशस प्रश्निः आसीत।् एतत ् यक्षप्रश्नं सवविः दािततनकैिः ववचारकैिः शिक्षािास्स्त्रशभिः यथामतत ं
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चचन्तनाय प्रयासो ववदहतिः। एतेषु प्रयासेषु रूसोमहोदयतय प्रयासिः अन्यतमिः। यदद आधतुनकशिक्षांप्रकृततवादतय 

ववचारानुगुणं पररचालयामिः तदहत साम्प्प्रतं शिक्षाक्षेत्र े पररदृश्यमानसमतयायािः समाधानम कर्त्ु ं िक्यत।े 
यतोदहप्रकृततवादतय ववचारािः मनोवैज्ञातनकातनकशसद्धान्तमाधतृ्य प्रवर्त्तन्ते। इत्थम ्आधतुनकशिक्षायां प्रकृततवादतय 

प्रभाविः वर्त्तत इतत िोधपत्रऽेस्तमन ्मया प्रत्यपादद। अतिः यदद प्रकृततवादतय  िैक्षक्षकतनदहताथातन ्वाततववकरूपेण 

शिक्षाप्रक्रियायां समावेिनं कुमतिः, तदहत शिक्षाप्रक्रियायां नवीनं पररवर्त्तनं सम्प्पादतयतु ंिक्यत इतत िम।् 
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