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उिलपिप्रस्तावः
पि. श्रीकान्तः
सारांश

ु
आधपिकसमाजे
मिोपवज्ञािशास्त्रस्य उियोपिता बहुधा दृश्यते। पवपशष्टतया एतस्य शास्त्रस्य आवश्यकतापि

महती वततत।े एतेि ैव पशक्षाशास्त्रे अथवा अन्येष ु पवभािेष ु च कायतक्रमपिवतहणे अपभलापषतफपलतापि प्राप् ं ु
शक्यते। तत्र अपधिमपवषये, बपु िपवषये, व्यपित्वपवषये च पवशेषव्याख्या, लक्षणापि, पसिान्ताः, व्याख्या च
बहवः बहुपवधरीत्या प्रपतिापदतवन्तः। िरन्त ु उिलपिपवषये बहुन्यूितया व्याख्या आिताः। अतोऽत्र
उिलपििातम कः, तस्य लक्षणापि, िपरभाषाः, के ष ु के ष ु एतस्य प्रभावो पवद्यते इपत अग्रे पवचारयामः।
कू टशब्द: समाजः, शिज्ञानम, ् उपलशधः, मनोशिज्ञानम ्

izLrkouk

समाजेऽपिि ् मािवः सवोत्कृ ष्टप्रापणः वततत।े तस्य भाषणशैल्या आचारेण व्यवहारेण च

सवतपवधप्रापणभ्यः पभन्नो दृश्यते। अस्य पभन्नरूििपरणामस्य कारणं भवपत जीवस्य बपु िशपिः।

ु तत्र प्राप्ज्ञाि ेि साकं िूतिज्ञािप्राप्ये
मािवः सहस्रवषेभ्यः िूवपत वद्वपभः ज्ञािमाजतपयत्वा, ििः
ु ण स्वीयजिभ्य
े ः
स्वीयिपरश्रमं कुवतन्तः सपन्त। तेि िपरश्रमेण प्राप्फलरूिज्ञािं िरम्परािसारे
पशष्येभ्यश्च ददपत ि।

ु ु लाश्रमाः पवद्यन्ते, यत्र
त ापिपभः। िरुक
एतादृशप्रकृ ष्टरूिसाधिीभूतपक्रया एव पशक्षा इपत कथ्यते िूवज्ञ

ु
िरवः
ज्ञािदातारः पवद्यन्ते, पशष्याश्च ज्ञािस्वीकतातरः वततन्त,े आिकूु पलकिपरपिपत-व्यविायाम।्
ु पिता भवपत पशक्षाव्यविा।
तदािीं िरुके

ु ु लाश्रमव्यविायाः िले पवद्यालयाः, कलाशालाः, पवश्वपवद्यालयाः
िरन्त ु िपरवपततपि काले िरुक
Corresponding Author:

पि. श्रीकान्तः
शोधच्छात्रः, शशक्षाशिभागः
राशियसंस्कृतशिश्वशिद्यालयः,
शतरुपशतः, आंध्र प्रदेश, भारत

समािताः सपन्त। अत्र त ु छात्रके पिताः पवद्यन्ते। यतो पह अत्र अध्यािकाः, पशष्याश्च

ु तया अत्र पवपशष्टोद्देश्यं वततत,े
िपरलपक्षतसमयं, िाठ्ांशरूिेण पितव्यविा प्रचलन्ती अपस्त। मख्य
छात्रस्य सवातङ्गीणपवकासः।
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इपिय ैः ज्ञातिदाथो ि पवद्यते। एवञ्च स्वरूिस्वभावपवषये विं ु ि

े ात्मकपवकासाय
शारीपरक, बौपिक, िािपरक, ि ैपतक, संवि
पिरन्तरं िपरश्रमं करणीयं वततत।े यपद पवद्यालये बहवः छात्राः

भवपन्त तपहि तेषां सवेषां छात्राणां सवातङ्गीणपवकासः कथमािते ं ु
शक्यते। तदथ तम ् अध्यािकः कीदृशरूिेण उिायाः पचन्तिीयाः

प्रकटीकृ तवन्तः। अन्तःिरीक्षणिित्या मिोरूिं पवज्ञात ं ु शक्यते

एतेि मिोपवज्ञाि ेि ैव उिपर उभूतांशािां समाधािं प्रकृ ष्टरूिेण

ु तत्र मिः पकं वततत े ? कुत्र वततत े ? तस्य
इपत तेषां मतं वततत।े ििः

प्राप्स्यते।

कायं कथं वततत े ? इत्यापदप्रश्नपवशेषषे ु वास्तपवकोत्तरं ि प्राप्म।्

मिोपवज्ञािम ् इत्यस्य िदस्य आङ्ग्लभाषया Psychology इपत

आत्मा यथा पवद्यते, एतन्मिोऽपि दृपष्टिोचरो ि पवद्यते। अतः

िदं वततत।े अस्य िदस्य रूिं ग्रीक्भाषाितद्वाभ्यां िदाभ्यां पिष्पन्नो

एतदपि पतरस्कृ ता।

वततत,े Psyche यथा Logos इपत। अत्र Psyche इत्यस्य िदस्य

अथ तस्त ु आत्मा इपत, Logos इत्यस्य िदस्य अथ तः पवज्ञािपमपत।

च ैतन्यस्य पवज्ञािम ्

आहत्य Psychology इत्यस्य िदस्य आत्मनः शिज्ञानशमशत

च ैतन्यस्य दशािां वणति ं व्याख्यािञ्च करोपत मिोपवज्ञािपमपत

पवपलयम ् जेम्सि ् इत्यादयः प्रपतिापदतवन्तः। मिसः च ैतन्य-

पवपशष्टाथो पवज्ञायते।
िूवतत िकाले मिोपवज्ञािं दशतिस्य अङ्गभूतत्वेि पवरापजतमपस्त।
पह

मिोपवज्ञािपमत्यस्य

आत्मिः

अच ैतन्यावियोः

पवज्ञािपमपत

िूवोििपरशीलि ेि दाशतपिकाः आत्मिः स्वरूिपवषये अध्ययिं
ु ष ु इपतहासेष ु च आत्मिः
कुवतपन्त ि। भारतीयदशति ेष ु िराणे
पवषयमाधारीकृ त्य

बहुपवधरीत्या

अध्ययिमकरोत।्

िरन्त ु

ु
आधपिकिपरवपतत
पि संसारे दशतिग्रन्थेभ्यः मिोपवज्ञािं िृथग्रीत्या

कतं ु प्रभवाम

इपत

उिवन्तः। िरन्त ु िते काले महाशयः मिोपवश्लेषणपसिान्तं
प्रपतिापदतवन्तः। तत्र अचेतिाविायाः वणति,ं व्याख्या च कृ ता।
िरन्त ु

कालान्तरे

Sigmand

मिोपवश्लेषणपसिान्त-व्याख्यायाम ्

Freud

महोदयेि

अचेतिाविायाः

व्यवहारस्य पवज्ञािम ्

Materialism इत्यपिि ् स्वकीयग्रन्थे Psychology इपत

पवंशपतशतापब्दप्रथमकाले

शब्दस्य प्रप्रथमतया प्रयोिं कृ तवाि ् 1866 तमे वषे। तावदारभ्य

J.

B.

Watson

महोदयः

मिोपवज्ञािस्य व्यवहारवादपसिान्तं प्रपतिापदतवन्तः। तेषां मते –

्
मिोपवज्ञािशास्त्रम आत्मि
आधारभूतपवज्ञाित्वेि िपरत्यक्त्वा
सङ्गृहीतो

वणति ं व्याख्यािञ्च

पवस्तृतव्याख्या चकार। एतेि िूवोि िपरभाषा िाङ्गीकृ ता।

पवराजते। तत्र पवशेषतया F. A. Lange महोदयः History of

मािपसकव्यवहारिपरशीलििे

मिसः पवज्ञािम ्

के चि पवद्वांसः मिसः पवज्ञािं मिोपवज्ञािम ् इपत वाचं

इत्यापदसवतपवधसमग्रपचन्तिस्य िथप्रदशति ं करोपत मनोशिज्ञानम।्

यतो

ुत वचिं पतरस्कृ तवन्तः।
शक्नुमः। अत उियि

व्यवहारस्य पवज्ञािं मिोपवज्ञािम ् (It is possible to write a

दृश्यते।

Psychology, to define it as the science of Behavior)
इपत व्याख्यां कृ तवन्तः। अथातत ् प्रपतपक्रयाः याः के िपचदुद्दीिके ि

मिोपवज्ञािशास्त्रस्य पवकासमाित एवंरीत्या दरीदृश्यते।

सम्बिाः भवपन्त तथा वस्तपु िष्ठतया तासां पिरीक्षणं कतं ु शक्यते

आत्मिः पवज्ञािम ्

इपत।

Psychology इत्यस्य शापब्दकाथं स्वीकृ त्य प्राथपमकाविायां

अत्र

्
मिोपवज्ञािस्य आत्मिः पवज्ञािं मिोपवज्ञािम (The
Science of

Soul) इपत उिवन्तः। तथापि दाशतपिकाः पवषयेऽपिि ्
मतभेदाि ् प्रकटीकृ ताः। आत्मा अमूतित दाथो वततत।े आत्मा
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िरीक्षणापि,

पसिान्ताः,

उििमाः

आपवष्कृ ताः। एवमेव उिलपिपवषये व्याख्यापमदािीं िश्यामः।
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सामापजकक्षेत्र े

उिलपिः
प्राप्ज्ञािांश

एव

उिलपिपरपत

वदपन्त।

वैयपिकज्ञािस्य,

वातातिपत्रकािठिं

पवचारस्य िरीक्षणात ्िरं लभ्यमािस्वरूिमेव उिलपिः। छात्रस्य

(Newspaper

Reading)

ग्रन्थालय

उियोपिता (Library Usage) समाचार-सम्प्रेषणतपकपिकी

सवतपवषयकज्ञािं वषातन्त े वा, यदा िरीक्षणं पक्रयते तदा तस्य

(Information

ज्ञािस्य फलं कीयपदपत ज्ञास्यामः, स एव उिलपिपरपत पवशेषज्ञ ैः

तपकपिकी

प्रपतिापदतं वततत।े

Teaching Methods)

इत्यापदपवषयेष ु अपधकतया एतेषां फपलतापि द्रष्टु ं शक्यते।

पचत्रापण (Cinemas) अन्तजातलं (Internet) दृश्यक्रीडाः

एतादृशोिलपिं वयं पशक्षा, पशक्षणं, व्यपित्वं, बपु िः, अपभप्रेरणा

कस्यचि

जिस्य

सामथ्यतपिधातरणे

अथवा

ियातप्पिद्रा (Insufficient Sleep) आरो्यपिपतः (Health

पशक्षाक्षेत्र े अपधिन्ता सूचि ैः लाभापितो दृश्यते। ज्ञािप्रपतिादि े
प्रपतपबम्बरूिपवस्तार उिलपिः छात्राय लभ्यते। सामान्यतया
ज्ञािपवस्तारः,

ु
ि ैिण्यं

(Opportunities),

पशक्षा

साधपयत ं ु शक्यते। पवशेषतया व्यपित्वं (Personality), प्रेरणा
अवकाशाः

पशक्षणम ्

(Education),

(Training)

इत्यापदपवषयेष ु

मिोव्यापधसमस्याः (Psychiatric Problems) आत्मपवरोधः
(Self-conflict) पदिस्वाप्नं (Day Dreaming) प्रेमव्यवहाराः

स्वीय-अवकाशाः

शिु वातावरणं (Clean Environment) ग्रन्थालयः (Library)

(Communications)

दृढपवश्वासः (Confidence) शैपक्षककायतक्रमाः (Educational
(Evaluation)

्
आत्मिौरवम (Self-Respect)

्
Background) पितॄणाम असहायता
(Parents Un support),

पशक्षकाणां सामथ्यातम ् (Teacher’s Efficacy) सजतिात्मकता

मूल्याङ्किं

Students in Subject) समपवद्या (Peer Education)

मिोव्याकुलता (Frustration) कुटुम्बिृष्ठभूपमका (Family

शैपक्षकपवषये

Events)

Qualification) पवषयच्छात्रप्रावीण्यता (Proficiency of

(Love Affairs) खाद्य अपभरुचयः (Eating Habits)

ु पवषयेष ु च उिलपिप्रभावोऽपधकतया द्रष्टु ं शक्यते।
के षचि

ु
सम्प्रेषणि ैिण्यापि

Condition) पितॄणां शैपक्षकयो्यता (Parental Education

प्रपतकू लाशाः। एते यथा –

उिलपिप्रभावो अपधकतया दृश्यते।

(Creativity)

based

व्यपििताशाः

पवशेषतया Crow & Crow महोदययोः लक्षणं वततत े यत ् –

(Motivation),

(Technical

excess time T.V) इपत।

दरीदृश्यते।

आितफपलतािामाधारेण

आधापरतबोधिपवधयः

Technology)

(Video Games) दूरदशति अपधकवीक्षणम ् (Watching

यो्यतापवषये शाश्वतरूिेण कुपञ्चका भवपत उिलपिपरपत पवचारो

िरीक्षापभः

Communication

एवञ्च प्रपतकू लप्रभावं जिपयतमु पि के चिांशाः पवद्यन्ते। ते यथा -

ु
ु िािं प्रददापत।
आधपिकपशक्षाशास्त्रे
उिलिेः अत्यन्तप्रमख
पवपशष्टतया

&

ु लिम ्
ििबत

अन्तजातलव्यविा
(Financial

Access)

आपथ तकसहायता

उिकारवेतिं

(Scholarship)

(Internet

Support),

(Reinforcement) अपभप्रेरणा (Motivation) मातापित्रोः

अिकूु लकक्ष्ाः (Comfortable Classes) प्रिमिसहायता

सहसम्बन्धः

(Transport Facilities) शैपक्षकधिसहायता (Educational

(Parents

Relationship)

प्रशंसादािं

(Appreciation)

Loan)
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माितदशतिम ्

माितदशति े छात्रसहायकपक्रयाः, व्यिितसमपु चतमाितदशतिम ् एवं

िरामशतपक्रयाः, जीपवतम ् एवम ् उच्चपशक्षा, यौविाविािां

समस्यािपरष्कारः, छात्रसमस्या अविमिम ् इत्याद्यंशा उिलपिं
अपभवधतयपत।

एते

अंशाः

छात्रावासे

पित

–

अपितच्छात्राणामपि वततन्त।े
उिसंहारः

एवंरीत्या मिोपवज्ञािशास्त्रमाधारीकृ त्य यपत्कमपि वा भवत ु तस्य
ु ।
प्रयोजिं भवत्येव। प्रयोजिरूिफलमेव उिलपिपरत्यच्यते
त ापभवृपिं पविा सफलता ि
प्रत्येकं व्यिे ः मािपसक, आपथक
दृश्यते। व्यपिसम्बिज्ञािं, अपभरुचयः, व्यवहारञ्च पवपशष्टतया
भूपमकां

िोषयपत।

ु
एतादृशमहपद्वपशष्टिणाः

जीविापभवृिःे

साहाय्यतां दास्यपन्त।
यस्य कस्यापि पसिान्तस्य, िरीक्षणस्य िरीक्षणात्परं तस्य
फपलतापि आितापि भवपन्त। एतेि व्यिे ः उिलपिः पकयापिपत

ज्ञात ं ु शक्यते। यपद उिलपिरपधको भवपत, तत्र इतोऽपि

पवपशष्टतया तस्य छात्रस्य अपभवृपिं पचन्तपयत ं ु शक्यते। यपद
्
उिलपिन्यूित ो पवद्यते। तत्र कारणापि अपिष्य, उिायाि रचपयत्वा
तस्य वृपिं जिपयष्यामः।
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