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शिक्षायााः काययम्

[ Function of Education ]
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मनष्ु याः सामाशिकप्राणी वर्यर्े । समािे वसशर्, स्थापनं कुवयन् िीवशर्, इत्यर्ाः सामाशिकगशर्शवशिना सह सम्बन्िं स्थापशयर्ंु यत्नं करोशर्
। सामाशिकपरु ोगत्त्यै सवयदा शिन्र्यशर् । सामाशिकपनु रय िनायां संकल्पमािरशर् । अशस्मन् प्रसङ्गे साः शिक्षायााः साहाय्यं स्वीकरोशर्, यर्ाः
शिक्षायााः कायं मानविीवनशनमायणाथं राष्रशनमायणाथं ि भवशर् । शिक्षायााः काययम् इशर् प्रसङगे िान डी.वी. महोदयाः अशभप्रैशर्- “असहायकानां
सन्र्ोषप्रदनैशर्क-समथयनप्रदानम,् समु ानवरूपेण र्ेषां परु ोगशर्सम्पादनं ि”।
“The function of education is to help the growing of helpless young animal into a happy, moral and efficient
human being.” - John Dewey.
“शिक्षाशथयनां कृ र्े स्विीशवकासम्पादनं शिक्षायााः अन्यर्मं काययशमशर् मनर्ु े ।”
डॉ.रािाकृ ष्णन् महोदयाः
“To help the students to earn a living is one of the functions of Education.”
Dr.S.Radhakrishnan
मानविीवने शिक्षायााः कायायशण [Function of Education in life]
सनु ागररकशनमायणम् [Creation of good Citizens]
शिक्षायााः प्रथमं कायं भवशर् सनु ागररकशनमायणम् । Cowthorn महोदयाः वदशर् यर्् शिक्षा मनष्ु यस्य शनमायणं करोशर् इशर् [Education
makes the man] अद्य अस्माकं देिाः िमयशनरपेक्षाः प्रिार्न्राः सञ्िार्ाः । अर्ाः इदम् अपेक्ष्यर्े यर्् शिक्षया छाराणाम् उत्तमशविाराः,
अनि
ु ासनं, सहनिीलर्ा, सहयोगाः, देिप्रेम ि इत्याशद गणु ानां शवकासाः स्यार्् । एकदा राष्रम् उद्बोियन् भर्ू पवू यराष्ट्पशर्ाः डॉ.- सवयपल्लीरािाकृ ष्णन् महोदयाः इत्थं िगाद- कल्याणकाररदेिे अस्माकम् उद्देश्यं के वलम् एवं न भवेर्,् यर्् सवेषां नागररकाणां भोिनवस्त्रवासाशद
प्रारशम्भकावश्यकवस्र्नू ां पशू र्याः भवर्,ु अशपर्ु र्े

वसिु ैवकुटुम्बकत्व भावनया समािे सम्पकं स्थापयेयाःु । यद्यशप र्े

शवशभन्नप्रिाशर्िमयप्रान्र्सम्बद्ााः भवशन्र्, र्थाशप सनु ागररकत्वसम्पादनाथयम् एषाः मागयाः अनसु र्यव्याः। र्र शिक्षा नृपस्थानमशिरुह्य शर्ष्ठशर् इशर् ।
व्यशित्त्व शवकासाः[Development of Personality]
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शिक्षायााः कायं छाराणां व्यशित्वस्य सवायङ्गीणशवकासाः । फ्रेडररक्ट्रेसी महोदयानसु ारं सम्पणू शय िक्षायााः वास्र्शवकोद्देश्यं भवशर्
पणू ायदियत्वप्राशताः, र्च्ि सन्र्शु लर्व्यशित्वेनैव सेत्स्यशर् । एर्र्् सवं शिक्षा सम्पादयशर् इशर् ।
आवश्यकर्ायााः पशू र्याः [Satisfaction of Need]
सम्प्रशर् समािे आवश्यकर्ायााः पशू र्याः शिक्षायााः मख्ु योद्देश्यम् अशस्र् । िीवनयापनाथं भोिनम,् आवासाः, वस्त्रञ्ि अत्यावश्यकं वस्र्ु
भवशर् मानवस्य । शववेकानन्दमहोदयैरशप उिमासीर्् यर्् – “I want that education which give some food after education”.
अथायर्् अहं र्ादृिीं शिक्षां वाञ्छाशम या शिक्षाप्राप्तत्यानन्र्रं उदरपशू र्ं कुयायर्् ।
एवञ्ि सभु ाशषर्कारोऽशप कथयशर् यर्-्
शवद्या ददाशर् शवनयं शवनयाद् याशर् पारर्ाम् ।
पारत्वार्् िनमाप्तनोशर् िनार्् िमयाः र्र्ाः सख
ु म् ॥ सभु ाशषर्.
िीवनाथं सन्नद्ीकरणम[Preparation for life]
शवलमाट् महोदयानसु ारम् ‘शिक्षा िीवनस्य सन्नद्ीकरणं भवशर् ।‘
“Education is the apprenticeship of life”-Willmott
एवञ्ि शिक्षायााः कायं भवशर् यर्् छाराणां िीवनसन्नद्ीकरणम् । भाशविीवने आगम्यमानानां समस्यानां दरू ीकरणाथं छारााः सन्नद्ााः भवेयाःु ।
मल
ू प्रवृत्तीनां शनयन्रम् [Control of Redirection]
प्रशसद्मनोवैज्ञाशनकााः ड्रेवर, वडु वथय, र्था थानयडाइक महोदयााः यद्यशप मल
ू प्रवृत्तीनां वगीकरणशवषये ििां कृ र्वन्र्ाः र्थाशप
मैकडूगल(McDougall) महोदयानां मर्ेन िर्दु ि
य मल
ू प्रवृत्तयाः शिक्षाक्षेरे मल
ू भर्ू ााः रािन्र्े इशर् । र्े र्ावर्् पलायनम,् ययु त्ु सा, शनवृशत्ताः, रक्षा,
संवेदना, कामाः, शिज्ञासा, आत्महीनर्ा, आत्मप्रदियनम,् सामूशहकर्ा, भोिनान्वेषणम,् संियाः, रिना, हासञ्ि । शिक्षायााः कायं भवशर् यर्् एर्ेषां
मल
ू प्रवृत्तीनां शनयन्रणं कृ त्वा सदपु योगाय काययकरणम् । यशद एर्ेषां लोभ-मोह क्रोिादीनां शनयन्रणं न शक्रयर्े र्शहय प्राणहाशनाः भवशर् । अर्ाः
भगवद्गीर्ायाम् उिमशस्र्क्रोिार्् भवशर् सम्मोहाः सम्मोहार्् स्मृशर्शवभ्रमाः ।
स्मृशर्भ्रंिार्् बशु द्नािाः बशु द्नािार्् प्रणश्यशर् ॥ (भ.गीर्ा २.६३)
िन्मिार्ििीनां प्रगशर्िीलशवकासाः[Progressive development of innate powers]बालकस्य काश्चन िन्मिार्िियाः भवशन्र् । र्ााः यथा – प्रेम, आत्मगौरवम,् र्कय ाः, कल्पना, शिन्र्नम,् मोहाः, हासाः, घृणा इत्यादयााः।
शिक्षायााः कायं भवशर् यर्् एर्ासां ििीनां शवकासं कृ त्वा सदपु योगाय काययकरणम् । यथा ईश्वरभक्ट्त्यथं ईश्वरे श्रद्ा भवेर्् । अशिष्टकायायर्् घृणा
िायेर्् । सामाशिकपरु ोगत्यथं शिन्र्नं भवेर्् इत्याशद ।
आत्मशनभयरर्ायााः प्राशताः [Achievement of Self-sufficiency]
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शिक्षायााः कायं भवशर् यर्् व्यिे ाः आत्मशनभयरर्ासम्पादनम् । भर्ू पवू यप्रिानमन्री श्रीमान् अटलशबहाररवािपेयी महोदयाः िनसमािम्
उद्बोियन् उिवान्यर्् सवयकारीयोद्योगाथं शकमथं कोलाहलाः? उद्योगाः नाशस्र् । शिक्षां प्राप्तय स्वीयसमस्यां स्वयं दरू ीकुवयन्र्ु । शिक्षा र्ु
आत्मशनभयरर्ा प्राप्तत्यथं दीयर्े, न र्ु उद्योगाथयम् इशर् ।
राष्रीयिीवने शिक्षायााः कायायशण [Function of Education in life]
भभू ागं राष्रस्य िरीरं भवशर् र्था प्राणााः भवशन्र् र्रत्यिनााः । िनानां (नागररकाणा)ं ियािययोाः सख
ु दाःु खयोाः ि शनशहर्ा भवशर्
राष्रस्योन्नशर्ाः अवनशर्ाः वा । उिञ्ि मैकाइवर (Macaiver) महोदयैाः – “The quality of the nation is the quality of the social
unit whose common life, it is the fuel is poor. How can the flame be bright?” इशर् ।
राशष्रयशवकासाः [National development]
शिक्षया राशष्रयशवकासाः सम्भवशर् । शिक्षया िनसमािे राशष्रयभावना िागरणीया । राष्रभावना सा भावना या मानवं राशष्रयशवकासाथं
प्रेरयशर्, स्वदेिाशभमानं स्वदेिगौरवञ्ि प्राणेभ्योऽप्तयशिकं भावयशर् । डेशनयलबेवस्टर महोदयानसु ारं –
“Let our education object be, our country, our whole country, and nothing but our country.”
राशष्रयशवकासे शिक्षायााः कायं शकयदशस्र् इशर् शवषये शिक्षाऽऽयोगाः (1964-66) वदशर् – भारर्स्य भाग्यशनमायणं सम्प्रशर् कक्ष्यायामेव भवशर्
। अस्माकं शवद्यालयेषु शवश्वशवद्यालयेषु शनशमयर्ााः छारााः राष्रस्योन्नशर्ं न कुवयन्र्ीशर् । इयं भावना सर्ु रामयि
ु ा कारणम् अस्माकं शिक्षाव्यवस्थायााः
लक्ष्यमशप शवद्यर्े यर्् राशष्रयशवकासाः इशर् ।
राशष्रय-एकर्ा [National Integration]
भारर्स्य ऐशर्हाशसकपररिीलनेनएर्र्् सस्ु पष्टं भवशर् अनैक्ट्यर्ाकारणेनैव भारर्स्य हाशनाः बहुिा िार्ा । अस्मासु
प्रान्र्ीयभावना,साम्प्रदाशयकभावना, िार्ीयभावना, क्षेरीयभावना, भाषााः, कुलर्त्त्वम,् मर्कलहााः, पाशक्षकाशभप्रायााः, ि सम्प्रत्यशप शनशहर्ााः
वर्यन्र्े । यावर्् पययन्र्म् एर्ासां भावनानां दरू ीकरणं न शक्रयर्े र्ावर्् पययन्र्ं राशष्रयएकर्ा-स्वप्तनप्रायाः भवशर् । अर्ाः राशष्रय-एकर्ाथं

“The

question of integration covers in a sense almost everything in life above all, it covers education.”- Jawaharlal
Nehru.
भावनात्मकै कर्ा [Emotional Integration]
भारर्देिे बहुशविा अनेकर्ा प्रशर्भाशर् र्े ि परम्परागर्- भाषागर्- िमयगर्- रीर्याः इत्यादयाः । वयम् अस्माकं भाषापरम्परां स्वीकृ त्य गवं
कुमयाः, र्स्य शवषये भशिं ि कुमयाः । इदं उत्तमं काययम् । एर्र्् न शिन्र्नीयम् यर्् इर्रे षां भाषा असमीिीना, परम्परााः अस्वीकायायाः ि इत्याशद ।
एर्ादृश्या भावनया अस्मासु भावनात्मकै कर्ायााः न्यनू र्ा भवशर्, येन सम्पणू ं भारर्वषयम् एकसरू े बद्म् अक्षमााः भवामाः । अर्ाः र्ादृिीं भावनां
त्यक्ट्त्वा भावनात्मकै कर्ा िागरणीया । अर ि शिक्षायााः साहाय्यं शनर्रां स्वीकरणीयम् । शिक्षया भावनात्मकै कर्ा शनशमयर्ा भवशर् । 1957 र्मे
वषे िवाहरलालनेहरू महोदयााः शरश्िरू वाशसिनान् सम्बोियन् िगाद – शिक्षायााः मख्ु यं कायं भवशर् भावनात्मकै कर्ा, अर्ाः यर कुराशप अहं
गच्छाशम र्र भारर्स्य एकर्ायै वदाशम । र्र न के वलं रािनैशर्कर्ा, न वा सामाशिकै कर्ा, परं भावनात्मकै कर्ाऽशप अस्मासु स्यार्् र्च्ि
शिक्षाद्वारा िागरणीया इशर् ।
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राशष्रयानि
ु ासनम् [National discipline]
शिक्षया राशष्रयानि
ु ासनं संरक्षणीयम् ।एकोनसतशर् वषेभ्याः पवू ं वयं स्वािीनर्ां प्रातवन्र्ाः । प्रातं स्वार्न्रयं संरक्षणीयं, स्वीयपररश्रमेण शनष्ठया
ि । राष्रस्य शवकासाः र्दा सम्भवशर् यदा अस्मासु आत्मोत्सगायशदभावना िागरणीया । र्च्ि शिक्षया सेत्स्यशर् ।
नेर्त्त्ृ वशनशमत्तं प्रशिक्षणम् [Training of Leadership]
लोकर्न्रं र्ावर्् पययन्र्ं सफलं न भवशर्, यावर्् पययन्र्ं नागररकााः स्वीय-कर्यव्यं

स्वयं कर्ंु समथायाः न भवशन्र् । नागररकाणां कृ र्े

अनि
ु ासनशवषये नेर्त्ृ वशनमायणशवषये ि प्रशिक्षणमपेक्ष्यर्े । राशष्रयिीवने शिक्षायााः मख्ु यं कायं भवशर् नागररके भ्याः उत्तमं प्रशिक्षणं दार्व्यं येन र्े
सामाशिक–रािनेशर्क–औद्योशगक–सास्ं कृ शर्कक्षेरे नेर्त्ृ वस्य कायं कुययाःु ।
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