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लिङ्गबोधः (जेंडर इलि) 

लिक्षकाणाां कृिे 

लिङ्गबोधः अथवा जेंडर इलि कलिि ्एिादृशः शब्दः अलति 

यं प्रायः भवन्िः सव ेशणृ्वलन्ि । प्रायः अयं सरििया तपष्टः न 

भवलि । इत्थं प्रलिभालि यि् एितय अतमाकं जीवने लवलशष्टा 

प्रवलृतः हतिके्षपः वा नालति िथा च वयं प्रलशक्षण-काययक्रमेष ु

एव एितय चचायः शणृमुः। वातिलवकिायां ि ु वयं सव े

तवजीवने प्रलिलदनम ्एव एितय सत्यतय अनभुव ंकुमयः । एिि् 

लनधायरयलि यि ्वयं के तमः अलप च के भलविुं शक्नमुः िथा च 

वयं कुत्र गन्िुं शक्नुमः, कुत्र च गन्िुं न शक्नुमः । जीवनतय 

बहुलवधाः लवकलपाः अतमाकं कृिे अन्ििः एिेन आधारेण 

एव लनलििाः भवलन्ि । लिङ्गबोधतय अथवा जेंडर इत्यतय 

अतमाकं ज्ञानम ्अतमाकं पररवारेण समाजने एव जायि े। इदम ्

अतमान ् ितयां लदलश लचन्िलयिुं प्रेरयलि यि ् वयं तव-पररवशेे 

मलहिाः परुुषान ्च यान ्भलूमकायाः लनवयहण ंकुवयिः पश्यामः 

िाः भलूमकाः तवाभालवक्यः पवूयलनधायररिाः च सलन्ि । 

यथाथयरूपेण एिालन कियव्यालन सम्पणू े लवश्वे लवलभन्नानां 

समदुायानां कृिे पथृक्-पथृक् भवलन्ि । अिः लिङ्गबोधिः 

अतमाकम ् अलभप्रायः िेभ्यः अनेकेभ्यः सामालजक-मलूयेभ्यः 

िथा च रूलिवालदधारणाभ्यः अलति, याः अतमाकं संतकृत्या 

अतमाकं स्त्रीलिङ्ग-भवनतय पुुँललिङ्ग-भवनतय च जलैवकेन 

अन्िरेण सह योलजिः अलति । अयं शब्दः अतमाकं बहूनाम ्

असमानिानां स्त्रीपरुुषयोः मध्ये शलिसम्बन्धान ् अलप ज्ञािुं 

साहाय्यं करोलि । 

अलिमौ द्वौ अध्यायौ अतमाकं समाजतय 

िैङ्लगकसङ्कलपनाः एितय शब्दतय प्रयोग ं लवना अतमाकं 

परुिः तथापयिः । एिि ् समीचीनं तयाि ् यि ् लवद्यालथयनः 

एितय लवषयतय कृिे प्रोत्साहनीयाः यि ् लवलभन्न-शकै्षलणक-

पद्धियः यथा कथानां प्रतिलुिः लवलशष्टषे ु अध्ययनेष ु चचायः, 

कक्ष्यायां गलिलवधयः, िथ्यानां व्याख्यानं िथा च लचत्राणां 

समीक्षायाः माध्यमने िे तवजीवनतय तवपाश्वयतथतय समाजतय 

च लवषये लवचारं कुयुयः अलप च प्रश्नान ्कुयुयः। जेंडर इलि शब्द े

आगिे सलि प्रायः कयालचि ्लवशषेदृष््टया जनाः एिम ्अपूणयम ्

अथयम ् अलप कुवयलन्ि यि ् अयं शव्दः केविं मलहिालभः 

बालिकालभः च सम्बद्धः अलति । अिः एिेष ुअध्यायेष ुएितय 

िथ्यतय अलप लवषये जागरूकिा धिृा अलति यि ् केविं 

बालिकाः एव न अलपि ु बािकाः अलप चचाययां सहभालगनः 

भवयेुः । 

चिथुे अध्याये लवलशष्ट े द्व े अध्ययने सलम्मलििे, ये  पथृक् 

समयैः तथानैः च सम्बदे्ध तिः िथा च अतमाकं परुिः इद ंिथ्यं 

प्रतििंु यि ्बािकाः बालिकाः च कथं वयतकाः भवलन्ि अलप 

च िेषां सामालजकलभन्निा कथं रूप ं धरलि । एिालन 

उदाहरणालन छात्राणां कृिे एिि ्ज्ञािुं साहाय्यं कररष्यलन्ि यि ्

सामाजीकरण ं सवयत्र समानं नालति । िि ् समाजिः लनधायररिं 

भवलि िथा च एिलतमन ्यथाकािं लनरन्िरं पररवियनं चिलि । 

एिे अध्यायाः अतमान ्इदम ्अलप बोधयलन्ि यि ्कथं समाजे 

स्त्रीपरुुषयोः कृिे लवलभन्नालन मलूयालन लनधायययन्िे िथा च इिः 

एव भदेतय असमानिायाः च प्रारम्भः भवलि । केनलचि ्

लचलत्रि-कथा-पटे्टन बािकाः गहृतय सम्पणूषे ु कायेष ु चचाां 

कररष्यलन्ि यालन मखु्यिः मलहिालभः लक्रयन्िे । िे चचाां 

कररष्यलन्ि यि ् कथं गहृषे ु मलहिालभः कृिकायां काययतय 

श्रेण्याम ्एव गण्यिे अथवा पनुः िि ्अथयहीनम ्इलि मन्यिे । 

पञ्चमः अध्यायः काययतय के्षते्र लिङ्ग-आधाररिे भदेभाव े

केलन्ििः अलति िथा च  समानिायाः कृिे मलहिानां 

कृिसङ्घषयम ् अलप प्रतिौलि । कक्ष्यायाः गलिलवलधष ु बािाः 

कायायलण व्यवसायान ् च आधारीकृत्य समाज े प्रचलििानां 

रूलिवालदमान्यिानां लवषये प्रश्नान ्प्रषु्टम ्आरप्सतयलन्ि । अलतमन् 

अध्याये एिलतमन ् लवषये अलप सङ्केिाः प्राप्सतयन्िे यि ् कथं 

बािकानां बालिकानां च कृिे लशक्षासदृशाः अवसराः 

समानरूपेण उपिब्धाः न सलन्ि । एकोनलवंशलि-लवशंत्योः 

शिाब्द्योः द्वयोः मलहियोः जीवनतय कथास ुबािाः िक्ष्यलन्ि 

यि ्एिासां स्त्रीणां कृिे मिेुः सङ्घषयः कथं प्रारब्धः िथा च 

िेखने पाठने च लशक्षणेन िेषां जीवनं कथं पररवलियिम ् । 

महालन्ि पररवियनालन प्रायेण सामलूहक-सङ्घषषः एव भवलन्ि । 

अतय अध्यायतय अन्िे कलिि ् लचत्रलनबन्धः अलति यः स्त्री-

आन्दोिनेन पररवियनाथयम ् प्रयिुानां नीिीनाम ् उदाहरणालन 

प्रतिौलि । 
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बािकानाां बालिकानाां च 

रूपेण लिकासः 

बािकजन्म बालिकाजन्म वा कतयालप कलिि ्

महत्त्वपणूयः पररचयः अलति ितय अलतमिा वियिे । 

यलतमन ् समाज े अतमाकं लवकासः भवलि सः 

अतमान ् लशक्षयलि यि ् बािकानां बालिकानां च 

कीदृशः व्यवहारः तवीकियव्यः अलति । िैः लकं 

करणीयं भवलि िथा च लकं न कियव्यं भवलि । वयं 

प्रायेण इत्थं लचन्ियन्िः एव वलृदं्ध गच्छामः यि् 

एिे लवषयाः प्रायः सवयत्र समानाः एव सलन्ि । 

परन्ि ु लकं सवषे ु समाजेष ु बािकान ् बालिकाः च 

प्रलि समानः दृलष्टकोणः अलति ? अलतमन ् पाठे 

वयम ् एितय एव प्रश्नतय उतरं ज्ञािुं प्रयत्नं 

कररष्यामः । वयम ्एिदलप िक्ष्यामः यि ्बािकानां 

बालिकानां च कृिे दीयमानालन पथृक्-पथृक् 

दालयत्वालन िान ् भलवष्यत्कालिकतय स्त्रीपरुुषयोः 

दालयत्वतय कृिे सज्जीकरोलि । अलतमन् पाठे वयं 

िक्ष्यामः यि ्अलधकांशसमाजाः स्त्रीपरुुषाणां कृिे 

पथृिया महत्त्व ंयच्छलन्ि । लस्त्रयः यासां कियव्यानां 

लनवयहण ं कुवयलन्ि िासां दालयत्वानां कृिे परुुषःै 

लनरूह्यमाणाना ं दालयत्वानां कायायणां च अपेक्षया 

अलपमहत्त्व ं दीयिे । अलतमन् पाठे वयम ् एिि ्

अलप िक्ष्यामः यि ्स्त्रीपरुुषयोः मध्ये काययतय के्षते्र 

असमानिाः कथं लवकसलन्ि । 

 

 

चतरु्थः अध्यायः 
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1920 िमे दिके सामोिा-द्वीपे बािानाां लिकासः 

सामोवा-द्वीपं प्रशान्िमहासागरतय दलक्षण े लतथिानां िघदु्वीपसमहूानां 

कलिि ् भागः अलति । सामोवानसमाजम ् आधतृ्य कृिानसुन्धानतय 

आख्यानसुारं 1920 िम े दशके बािाः लवद्याियं न गच्छलन्ि तम । िे 

वररष्ठबािकेभ्यः वयतकेभ्यः च बहुलवधलवषयान ् लशक्षन्िे तम यथा 

कलनष्ठबािानां पािनं लनरीक्षण ं अलप च गहृकायां कथं करणीयं भवलि 

इत्यालदलवषये लशक्षन्िे तम । द्वीपेष ुमत्तयिहण ंलकलञ्चि ्महत्त्वपणूां काययम ्

आसीि ् अिः लकशोराः बािकाः मत्तयिहणाय सदुरूयात्राः प्रलि गमनं 

लशक्षन्िे तम । परन्ि ु एिान् लवषयान ् िे तवबालयतय पथृक्-पथृक्-कािे 

लशक्षन्िे तम ।  

िघबुािकाः यदा गमनतय प्रारम्भ ंकुवयलन्ि तम िेषां मािरः अथवा वररष्ठाः 

जनाः िेषां संरक्षणतय कायां त्यजलन्ि तम । एिि ्दालयत्व ंज्येष्ठ-बािकानां 

भवलि तम ये प्रायः तवयम ् अलप पञ्चवषीयाः भवलन्ि तम । बािकाः 

बालिकाः च तवतय िघभु्रािणॄां भलगनीनां च लनरीक्षण ं कुवयलन्ि तम परन्ि ु

यदा कलिि ् बािकः प्रायः नववषीयः भवलि तम िदा वररष्ठबािकानां 

समहू ेसलम्मलििः भवलि तम िथा च बाह्यालन कायायलण लशक्षिे तम यथा 

मत्तयिहण ं नाररकेिवकृ्षाणां रोपण ं च । बालिकाः यावत्पययन्िं 

त्रयोदशवषीयाः चिदुयशवषीयाः वा न भवलन्ि िावत्पययन्िं िाः 

िघबुािकानां संरक्षण ंिथा च ज्येष्ठानां िघलून िघलून कायायलण कुवयलन्ि 

तम । प्रायः चिदुयशवषायणां वयसः अनन्िरं िाः अलप मत्तयिहणाथां 

गच्छलन्ि तम उद्यानेष ु कायां कुवयलन्ि तम िथा च वणेपुात्राणां लनमायणं 

लशक्षन्िे तम । भोजनपाकतय कायां पथृङ्-लनलमयिास ु पाकशािास ु एव 

भवलि तम यत्र बािकैः एव अलधकं कायां करणीयं भवलि तम िथा च 

बालिकाः िेषां साहाय्यं कुवयलन्ि तम । 

1960 तमे दशके मध्यप्रदेशे पुरुषस्य रूपेण वृद्धिं प्रद्त 

गमनम ्

लनम्नलिलखिािेखः 1960 िम े वष े मध्यप्रदशेतय एकलतमन ् िघनुगरे 

वासतय लवषये िथा च लवद्यािय-गमनतय लवषये कृि-वणयनिः गहृीिः 

अलति। 

सप्तम-कक्ष्यायाः कलिि ् सामोिा-च्छात्रः 

स्िलिद्याियीये िेिे िितिे । 

भििाां िरुणािस्थायाः अनुभिाः समोिा-

देिस्य बािानाां लकिोराणाां च अनुभिेभ्यः 

केन प्रकारेण लभननाः सलनि ? एिेषु अनुभिेषु 

िलणतिः लकां  कलिि ्लिषयः अलस्ि यां भिनिः 

स्िस्य ियस्किायाः अनुभिेन सह 

सांयोलजिुम ्इच्छलनि ? 

 

बालिकाः लिद्याियस्य गमनकािे समूहां 

लनमातय चिनां लकमथं इच्छलनि? 
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षष्ठकक्ष्यायां प्राप्ेः अनन्िरं बािकाः बालिकाः च पथृक्-पथृक् लवद्याियेष ु पठनाथां 

गच्छलन्ि तम । बालिकानां लवद्याियाः बािकानां लवद्याियिः सवयथा लभन्नप्रकारेण 

लनमीयन्िे तम । िेषां लवद्याियतय मध्ये लकलञ्चि ् क्रीडाङ्गण ं भवलि तम, यत्र ि े

बाह्यसंसारिः सवयथा पथृक् भतू्वा लवद्याियतय सरुक्षायां क्रीडलन्ि तम । बािकानां 

लवद्यािये एिादृश ंक्रीडाङ्गणं न भवलि तम अलपि ु िेषां क्रीडाके्षतं्र केविं लकलञ्चि ्

बहृि ्प्रलथिं तथानम ्आसीि ्यि ्लवद्याियेन संिग्नम ्आसीि ्। प्रत्येकं सायङ्कािे 

लवद्याियतय अवकाशाि ् पिाि ् बािकाः शिालधकबालिकानां समहू ं सङ्कीणय-

वीलथभ्यः गच्छन्िं पश्यलन्ि तम । राजमागेष ुगच्छन्त्यः एिाः बालिकाः अलिगभीराः 

दृश्यन्िे तम । एिि ्िथ्यं बािकेभ्यः पथृक् आसीि ्ये बािकाः राजमागायन ्अनेकेषां 

कायायणां कृिे प्रयञु्जिे तम यथा एवमवे लतथत्वा  ररिकािं यापलयिुं धावनाथां 

क्रीडाथां लद्वचलक्रका-चािनतय कृिे लवलवध-लक्रया-किापान ् किुां च कुवयलन्ि तम । 

बालिकानां कृिे वीलथः केविं गहृ ं गन्िुं कालचि ् माध्यमरूपा आसीि ् । बालिकाः 

सदवै समहूषे ु गच्छलन्ि तम । प्रायः कदालचि ् िासां मनलस इद ं भयम ् आसीि ् यि ्

कलिि ्िालभः सह अनलुचिं व्यवहारं न कुयायि ्अथवा आक्रमण ंन कुयायि ्। 

उपयुयियोः द्वयोः उदाहरणयोः पाठानन्िरं वयम ्अनुभवामः यि ्वयतकभावतय प्राप्ेः 

अलप अनेके उपायाः सलन्ि । वयं प्रायः लचन्ियामः यि ्बािकाः एकेन एव उपायेन 

ज्येष्ठत्व ं प्राप्सनवुलन्ि । एिादृशम ् एिदथयम ् अलति यिोलह वयं तव-अनभुवैः एव 

आलधक्येन पररलचिाः भवामः। यलद वयं तवतय पररवारतय वदैृ्धः सह वािायिापं 

कररष्यामः िदा अनुभलवष्यामः यि ् िेषां बालयकािः प्रायः अतमाकं बालयकाितय 

अपेक्षया सवयथा लभन्नः आसीि ्। 

वयम ्इदम ्अलप अनभुवामः यि ्समाजः बालिकाबािकयोः   मध्ये तपष्टिया अन्िरं 

करोलि । अयं भदेः अलपायषुः एव प्रारभिे। उदाहरणाथां िेभ्यः क्रीडनाथां पथृक् 

क्रीडनकालन दीयन्िे । बािकेभ्यः क्रीडनाथां प्रायः कारयानालन दीयन्िे िथा च 

बालिकानां कृिे पाञ्चालिकाः। द्व े अलप क्रीडनके क्रीडाथयम ् आनन्ददायके भलविुं 

शक्निुः पनुरलप बालिकानां कृिे पाञ्चालिकाः बािकानां च कृिे कारयानालन एव 

लकमथां दीयन्िे ? क्रीडनकालन बािान ्एिि ्बोद्धुं माध्यमभिूालन जायन्िे यि ्यदा िे 

वयतकाः भतू्वा स्त्रीरूपेण परुुषरूपेण वा भलवष्यलन्ि िदा िेषां भलवष्यं पथृक्-पथृक् 

भलवष्यलि । यलद वयं लवचारयामः िलहय इदम ् अन्िरं प्रायः दैनलन्दनतय िघषु ु िघषु ु 

लवषयेष ुकलप्सयिे । बालिकालभः कीदृशालन वस्त्रालण धरणीयालन बािकाः उद्याने काः 

काः क्रीडाः क्रीडेयःु बालिकालभः लनम्नतवरेण वािायः करणीयाः िथा च बािकैः 

उच्चतवरेण अथवा रौितवरेण वािाय करणीया । एिे सव ेउपायाः बािकानां कृिे एिि् 

बोधनाथां सलन्ि यि ् िे यदा यवुकाः युवियः वा भलवष्यलन्ि िदा िेषां लवलशष्टाः 

भलूमकाः भलवष्यलन्ि । भालवजीवने एितय प्रभावः अतमाकम ् अध्ययनतय लवषयेष ु

अथवा  व्यवसायतय चयने अलप भवलि । 

 

स्िप्रलििेिस्य कस्यालिि ् िीथेः 

क्रीडा-उद्यानस्य िा लचत्रां रचयिु । 

िलस्मन ् िघुबािक ः 

िघुबालिकालभः च 

लक्रयामाणानाां लिलभननानाां 

गलिलिधीनाां च अङ्कनां कुितनिु । 

इदां कायं भिनिः समूहे अथिा 

एकाकी अलप किंु िक्नुिलनि। भिलभः रलचिे लचते्र लकां  िाित्यः 

एि बालिकाः सलनि यािनिः 

बािकाः सलनि ? सम्भििः 

भिलभः बालिकानाां सङ््या 

नयूना दलितिा स्याि ्। लकां  भिनिः 

िालन कारणालन ज्ञापलयिुां 

िक्नुिलनि यिः भििाां प्रलििेिे 

राजमागे उद्यानेषु लिपलणषु च 

लचरां यािि ् सायङ्कािे अथिा 

रात्रौ लियः बालिकाः च 

लिरििया दृश्यनिे? 

लकां  बािकाः बालिकाः च 

लभननेषु लभननेषु कायेषु सांिगनाः 

सलनि ? लकां  भिनिः लिचायत 

एिस्य कारणां िकु्ां  िक्नुिलनि ? 

यलद भिनिः बालिकानाां 

बािकानाां च स्थानां परस्परां 

पररिितलयष्यलनि अथाति ्

बालिकानाां स्थाने बािकान ्िथा 

च बािकानाां स्थाने बालिकाः 

स्थापलयष्यलनि िदा लकां  

भलिष्यलि ? 
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“मम माता कायं न करोद्त” 
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अलधकांश-समाजेष ुयेष ुअतमाकं समाजः अलप सलम्मलििः अलति ित्र परुुषाणां 

स्त्रीणां च दालयत्वानां िेषां कायायणां च यि ् महत्त्व ं वियिे िि ् सामान्यिया न 

अवगम्यिे । परुुषाणां मलहिानां च सामथ्यां समानं न भवलि । आगच्छन्ि ु

पश्यामः यि ्परुुषैः मलहिालभः च कृिकायेष ुइयम ्असमानिा कथम ्अलति । 

गृह्यकायतस्य मूल्यम ्

हरमीिायाः पररवारः न अनभुवलि तम यि ् जसप्रीिा गहृसम्बलन्धनं यि ् कायां 

करोलि तम िि ् कायां वातिलवकिायां कायां न आसीि ् । सम्पणू े संसारे 

गहृ्यकाययतय दालयत्व ंस्त्रीणाम ्एव भवलि यथा लनभािन-सम्बदं्ध कायां पररवारतय 
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लवषये अवधानम,् लवशेषिया लशशनूां वदृ्धानां रुग्णानां च लवषये 

अवधानम ्। पनुरलप यथा अतमालभः दृष्ट ंगहृ्यकायायलण महत्त्वपूणायलन 

न इलि जनानां मानलसकिा अलति । इत्थं तवीलक्रयिे यि ् एिालन 

कायायलण ि ु मलहिानां तवाभालवकालन कायायलण सलन्ि अिः िासां 

कृिे धनदानतय कालप आवश्यकिा नालति । समाजः एिेषां 

कायायणां कृिे अलधकं महत्त्व ंन ददालि । 

गृहकायतकिततणाां जीिनम ्

उपयुयिकथायां केविं हरमीिायाः मािा एव गहृ्यकायायलण न करोलि 

तम। आलधक्येन कायायलण मङ्गिा करोलि तम या िेषां गहृ्यकायेष ु

साहाय्याथां लनयोलजिा आसीि ् । बहुष ु गहृषे ु लवशषेिया नगरेष ु

िघनुगरेष ु च जनाः गहृ्यकायायथां लनयोज्यन्िे । िे अलधकालन 

कायायलण कुवयलन्ि सम्माजयनम,्तवच्छिा, वस्त्रप्रक्षािनं, 

पात्रप्रक्षािनं, पाककायां, लशशनूां वदृ्धानां च सम्भािनम ्इत्यालदः। 

गहृ्यकायायथां प्रायः मलहिाः भवलन्ि । कदालचि ् एिालन कायायलण 

किुां िघबुािकाः बालिकाः च अलप लनयोज्यन्िे । गहृ्यकाययतय 

अलधकं महत्त्वं नालति अिः एिेभ्यः पाररश्रलमकम ् अलप 

न्यनूमात्रया एव दीयिे । गहृ्य-काययकिॄयणां लदनं प्रािः पञ्चवादनिः 

प्रारभ्य लचरं रालतं्र यावि ्अलप चिलि । कलठनपररश्रम-करणानन्िरं 

प्रायः ये िान ्वतृौ लनयोजयलन्ि िे िैः सह सम्मानजनकं व्यवहारं 

न कुवयलन्ि । दहेलयां सेलवकारूपेण काययकत्री कालचि ्स्त्री मिेानी 

तवानभुवतय लवषये अनेन प्रकारेण उिविी -  

लमिानी स्िपुत्र्या सह िितिे 

 

 

 

 

लकां  हरमीिायाः सोनाल्याः च एिि ्कथनां सम्यक् 

आसीि ्यि ्हरमीिायाः मािा कायं न करोलि ? 

लकां  भिनिः लचनियलनि यलद भििाां मािा अथिा िे 

जनाः ये गृह्यकायं कुितलनि कलस्मांलिद् लदने कायतिः 

लिरिाः भिेयुः िलहत लकां  भलिष्यलि? 

भिनिः एिादृिां लकमथं लचनियलनि यि ्

सामानयिया पुरुषाः बािकाः च गृह्यकायं न 

कुितलनि ? भििाां लचनिनानुसारां ि ः गृह्यकायं 

करणीयम ्उि ्न करणीयम?् 

 



50 
 

“मम प्रथम ं सेवाकायां एकलतमन ् धनाि्ये पररवारे आसीि ् यः 

लत्रिियिेु भवने लनवसलि तम । महोदया लवलचत्रा मलहिा आसीि ्या 

प्रत्येकं कायां कारलयिुं क्रोशलि तम । मम कायां पाकशािायाः  

आसीि ्। अपरे द्व ेबालिके तवच्छिायाः कायां कुरुिः तम । अतमाकं 

काययलदवसः प्रािः पञ्चवादनिः प्रारभिे तम । प्रािराश े अतमभ्यं 

चायं िेन सह च शषु्के द्व े रोलिके िभ्येिे तम । अतमालभः ििृीया 

रोलिका कदालप न प्राप्ा । सायङ्कािे यदा अह ंभोजनं पचालम तम 

िदा िे द्व े बालिके मतः इिोऽलप एकां रोलिकां याचेिे तम । अह ं

गपु्रूपेण िाभ्याम ् एकाम ् एकां रोलिकां ददालम तम िथा च तवयम ्

अलप एकां रोलिकां तवीकरोलम तम । वयम ् आलदनं कायां कृत्वा 

बभुकु्षया पीलडिाः भवामः तम । वयं गहृतय आभ्यन्िरे पादरक्षायाः 

प्रयोग ंन किुां शक्नुमः तम । शैत्यकािे अतमाकं पादेष ुशोथः भवलि 

तम । अह ं महोदयािः लबभलेम तम परन्ि ुितयै अह ं मनलस कुप्सयालम 

तम, अलप च आत्मानम ् ‘अहम ्अपमालनिा’ इलि अलप अनभुवालम 

तम । लकं वयम ् आलदनं कायां न कुमयः तम ? लकं वयं कतयलचि ्

सम्मानजनकतय व्यवहारतय योग्याः न आतम ?” 

वातिलवकिायां यि ्वयं गहृ्यकायां वदामः िलतमन ्अनेकालन कायायलण 

सलम्मलििालन भवलन्ि । एिेष ु केषालञ्चि ् कायायणां कृिे अलधकतय 

शारीररकश्रमतय आवश्यकिा भवलि । िामीणषे ु नगरीयके्षते्रष ु

बालिकालभः मलहिालभः च दरूाि ्जिम ्आनेिव्यं भवलि । िामीणेष ु

के्षते्रष ुलस्त्रलभः बालिकालभः च लशरसा इन्धनकाष्ठतय भाररपोिलिकाः 

वहनीयाः भवलन्ि । वस्त्रप्रक्षािनतय तवच्छिायाः सम्माजयनतय भार-

उत्थापनतय च कायेष,ु नमनतय, उत्थापनतय, वतिलून तवीकृत्य च 

चिनतय, आवश्यकिा भवलि । बहूलन एिादृशालन कायायलण येष ुयथा 

पाककाययतय कृिे लचरकािं यावि ्उष्णचलुलिकायाः परुिः तथािव्यं 

भवलि । लस्त्रयः यि ्कायां कुवयलन्ि िि ्कायां भारर श्रमसाध्यं िथा च 

शारीररकं कायां भवलि अपरञ्च वयं सामान्यिया लचन्ियामः यि ्परुुषाः एव एिादृशालन कायायलण किुां शक्नवुलन्ि ।  

गहृ्यकायायणां िथा च लनभािनतय कायायणां कलिि ् अन्यः पक्षः यतय कृिे वयं महत्त्व ं न प्रयच्छामः, िि ् अलति एिेष ु कायेष ु

व्यापिृः दीघयः कािः । यथाथयरूपेण  यलद वयं लस्त्रलभः लक्रयामाणालन गहृ्याभ्यान्िरालण िथा च बाह्यकायायलण योजयामः गणयामः 

वा िलहय वयं ज्ञातयामः यि ्आहत्य लस्त्रयः परुुषाणाम ्अपेक्षया अलधकं कायां कुवयलन्ि ।  

लनम्निालिकायां भारितय केलन्ियसाङ्लख्यकीय-सङ्घिनेन कृितय लवलशष्टतय अध्ययनतय केचन अङ्काः सलन्ि(1998-99)| 

पश्यन्ि ुलकं भवन्िः ररितथानालन परूलयिुं शक्नवुलन्ि ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हररयाणाराज्ये िलमिनाडुराज्ये च लियः 

प्रलिसप्ताहां  सम्पूणतरूपेण कलि होराः कायं 

कुितलनि? 

एिलस्मन ् सम्बनधे लिपुरुषयोः लकयान ् भेदः 

दृश्यिे? 
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राज्यम ् स्त्रीणाां 
वेतनसहितस्त्य 
काययस्त्य 
िोरााः(प्रतत-

सप्तािम)् 

स्त्रीणाम ्
अवैततनक-गहृ्य-

काययस्त्य िोरााः 
(प्रतत-सप्तािम)् 

स्त्रीणाां  
सम्पूणायाः 
काययिोरााः 

पुरुषाणाां 
वेतनसहितााः 
काययिोरााः 
(प्रततसप्तािम)् 

पुरुषाणाम ्वैततनकााः 
गहृ्यकाययस्त्य िोरााः 
(प्रततसप्तािम)् 

पुरुषाणाां 
सम्पूणायाः 
काययिोरााः 

िररयाणा 23 30 ? 38 2 ? 

तममलनाडुाः 19 35 ? 40 4 ? 

 

मलहिानाां कायं समानिा च 

यथा  अतमालभः दृष्ट ं मलहिानां गहृ्यकायायणां लनभािनतय 

च कायायणां कृिे अलपमहत्त्वप्रदानं कतयलचि ् एकतय 

जनतय अथवा पररवारतय लवषयः नालति। एषः स्त्रीणां 

परुुषाणां च मध्ये असमानिायाः कालचि ् महत्याः  

सामालजक-व्यवतथायाः एव भागः अलति । अिः एितय 

समाधानाथां यालन कायायलण करणीयालन सलन्ि िालन केविं 

व्यलिगितिरे पाररवाररकतिरे च न अलपि ु शासकीयतिरे 

अलप भलविव्यालन । वयं जानीमः यि ् यि ् समानिा 

अतमाकं संलवधानतय महत्त्वपणूयः लसद्धान्िः अलति । 

संलवधानं कथयलि यि ् स्त्रीपरुुषयोः आधारेण भदेभावः न 

किुां शक्यिे । परन्ि ु वातिलवकिायां लिङ्गभदेः किुां 

शक्यि े । सवयकारः एितय कारणालन ज्ञािुं िथा च एितयाः 

लतथिेः सकारात्मकं लनवारणम ् अन्वषुे्ट ं वचनबद्धः अलति । 

उदाहरणाथां सवयकारः जानालि यि ्बािकानां लनभािनं िथा 

च गहृ्यकाययतय भारः मलहिास ु बालिकास ु च आपिलि । 

तवाभालवकरूपेण एितय प्रभावः बालिकानां लवद्यािय-

गमन-काययक्रम े अलप आपिलि । एितमाद ् एव लनियः 

जायिे यि ् लकं मलहिाः गहृाि ् बलहः कायां किुां शक्ष्यलन्ि 

अन्यच्च यलद कररष्यलन्ि िलहय कीदृश ं काययम ् अथवा 

काययके्षतं्र चेष्यलन्ि । सम्पणूयतय दशेतय बहुष ु िामषे ु

प्रशासनेन आङ्गणवालिकाः बािवालिकाः च उद्घालििाः सलन्ि । प्रशासनेन कलिि ्अलधलनयमः लनलमयिः अलति यतय अनसुारं 

यलद कतयालञ्चि ् संतथाया ं मलहिाकमयचाररणां सङ्ख्या लतं्रशतः अलधका वियिे िलहय ित्र बािवालिकायाः सलुवधा दािव्या 

मध्यप्रदेिस्य एकलस्मन ्ग्रामे आङ्गण-िालिका-केनरे लिििः 

बह्वयः लियः यथा कथायाां सोनाल्याः मािा िथा च हररयाणायाः 

िलमिनाडोः च मलहिाः यासाां सिेक्षणां कृिां िाः गृह्यकायं गृहाद् 

बलहः च अलप कायं कुितलनि । एिि ् प्रायः मलहिानाां कायतस्य 

लद्वगुलणिभाररूपेण ज्ञायिे । 
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भलवष्यलि । बािवालिकायाः व्यवतथािः अनेकाः मलहिाः गहृाद ्बलहः गत्वा काययकरण ेसलुवधाम ्अनभुलवष्यलन्ि । एिेन बह्वीना ं

बालिकानां लवद्याियं प्रलि गमनम ्अलप सम्भव ंभलवष्यलि । 

लकां  भिनिः लचनियलनि एिि ्लचत्रां लकां  िकु्ां  प्रयििे ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एतत ्द्िद्िद्ित्रिं बङ्गप्रान्तस्य केनद्ित ्मद्िलासमूिेन रद्ितम ्

अद्स्त । द्कम ्एतत ्आधारीकृत्य िवन्तः  द्कमद्प शोिनम ्उद्घोष-

वाक्यिं रिद्यतुिं शक्नुवद्न्त ? 

 

 

 

 

  

अहं  

सवयत्र अलतम 

मम उपेक्षा  

इिोऽलप न सम्भवा 

कीदृशी  

भविः सा उपिलब्धः 

यलतमन ्मम न एषः भागः 

मलहिाभ्यः िासाम ्

अलधकारः प्राप्व्यः । 

मलहिा-जागरण-केन्िम,् 

पञ्चविीनगरम,् राजने्िनगरम,् 

पिना- 800016 

लनरालश्रि-पीलडि-

मलहिाकलयाण-सतंथा, 

पञ्चखटु्टी, खगलडया 

मलहिा-जागरण-केन्िम्, पञ्चविीनगरम्, राजेन्िनगरम,् पिना- 800016 

लनरालश्रि-पीलडि-मलहिाकलयाण-सतंथा, पञ्चखटु्टी, खगलडया 
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1 सह एि प्रदते्तषु कालनलचि ् कथनालन लिचारयनिु िथा च 

ज्ञापयनिु यि ् िालन सत्यालन सलनि अथिा असत्यालन ? स्िस्य 

उत्तरस्य समथतने एकम ्उदाहरणम ्अलप लिखनिु । 

2 गृह्यकायतम ्अदृश्यां भिलि अलप च िस्य लकमलप मूल्यां न दािुां 

िक्यिे । गृह्यकायातलण िारीररकरूपेण श्रमसाध्यालन भिलनि िालन 

श्रालनिां जनयलनि । गृह्यकायेषु अलधकः कािः नश्यलि । 

स्ििब्देषु लिखनिु यि ् अदितनयोगयालन िारीररकरूपेण 

श्रालनिजनकालन अलप च समयसाध्यालन इत्यालदभ्यः िाक्याांिेभ्यः 

भिनिः लकम ् अिगच्छलनि ? स्िगृहस्य मलहिानाां कायतस्य 

आधारेण प्रत्येकां  लिषयां केनलचि ्उदाहरणेन ज्ञापयनिु । 

3 एिादृिानाां लिलिष्ट-क्रीडनकानाां सूचीं लनमातनिु य ः बािकाः 

क्रीडलनि अलप च िादृिानाां लिलिष्टानाां क्रीडनकानाम ्अलप सूचीं 

लनमातनिु य ः केििां बालिकाः एि क्रीडलनि । यलद द्वयोः सूच्योः 

लकलचचि ् अनिरम ् अलस्ि िलहत लचनियनिु ज्ञापयनिु च यि ् एिां 

लकमथतम ् अलस्ि ? लचनियनिु यि ् लकम ् एिस्य सम्बनधः एिेन 

िथ्येन अलस्ि यि ् कािक्रमेण ियस्कस्य रूपेण बाि ः कस्याः 

भूलमकायाः लनितहणां करणीयां भलिष्यलि ? 

4 यलद भििाां गृहे अथिा प्रलििेिे गृह्यकायेषु साहाय्यकत्री 

कालचि ्मलहिा अलस्ि िलहत िया सह िािां कुितनिु अलप च िस्याः 

लिषये लकलचचि ् इिोऽलप आलधक्येन अिगमनस्य प्रयासां कुितनिु 

यि ्िस्याः गृहे अनये के के जनाः सलनि ? िे लकां  कुितलनि ? िेषाां 

गृहां कुत्र अलस्ि ? िाः प्रलिलदनां कलि होराः यािि ्कायं कुितलनि ? 

िाः लकयि ्अजतनां कुितलनि ? एिालन सिातलण लििरणालन सम्मेल्य 

एकाां िघुकथाां लिखनिु । 

 

 

 

अभ्यासः 

(क) सर्वेषु समुदायेषु समाजेषु च बालकानाां 

बाललकानाां च भूलमकानाां लर्वषये 

समानलर्वचारधारा न भर्वलत ।  

(ख) अस्माकां  समाजः जायमानेषु बालकेषु 

जायामानासु च बाललकास ुस्र्वल्पमलप 

भेदभार्वां न करोलत ।  

(ग) ताः मलिलाः याः गृि ेएर्व लतष्ठलतत बाह्यां 

कायं  च न कुर्वथलतत ।  

(घ) मलिलालभः कृतकायाथलि पुरुष ः 

कृतकायाथिाम् अपेक्षया िीनालन सलतत 

इलत अर्वगम्यते ।  

 



54 
 

शब्दसङ्कलनम ्

अद्स्मता (पररियः) -  अयम ्कलिि ्आत्मसतायाः अथायि ्तव-अलतित्वतय अथवा तव-अलतित्व ंप्रलि जागरूकिायाः भावः 

अलति । एकतय मनषु्यतय अनेकाः अलतमिाः (पररचयाः) भलविुं शक्नवुलन्ि । उदाहरणाथयम ्- एका एव व्यलिः कालचि ्बालिका 

भलगनी िथा च सङ्गीिज्ञा इव अलतमिा (पररलचिा) भलविुं शक्नोलि । 

द्िगुद्णतिारः – एतस्य िालब्दकः अथतः अलस्ि – लद्वगुलणिां भारः। सामानयिः एिस्य िब्दस्य प्रयोगः मलहिालभः यालन 

कायातलण लक्रयनिे िेषाां कायातणाम ्अिगमनाथं लक्रयिे । अयां िब्दः एिि ्िथ्यां स्िीकरोलि यि ्मलहिाः सामानयरूपेण 

गृहस्य अनिः िथा च गृहस्य बलहः लद्वगुलणिां कायतभारां लनितहलनि । 

पययवेक्षणम ् – पयतिेक्षणस्य अनिगतिम ् अनेकालन कायातलण गण्यनिे यथा पयतिेक्षणां, दितनां, िािनां, पािनम ्

इत्यादीलन  ।  िारीररककायातलण अलिररच्य एिलस्मन ्गहन-भािनात्मक-पक्षाः अलप सलम्मलििाः सलनि । 

अवमूद्ययतः – यदा कलिि ्स्िकायतस्य कृिे अपेलक्षिाां मानयिाम ्अथिा स्िीकृलिां न प्राप्नोलि िदा सः आत्मानम ्

अनय ः अहम ् अिमूलल्यिः अलस्म इलि अनुभिलि । उदाहरणाथं पश्यामः यलद किन बािकः स्िलमत्रस्य कृिे 

लचरकािां यािि ्लचनिलयत्िा अलनिष्य लकलचचि ्उपहारां क्रीणालि िथा च िस्य लमत्रां िि ्दृष््टिा काम ्अलप प्रलिलक्रयाां 

न कुयाति ्िलस्मन ्समये िस्य लमत्रम ्आत्मानम ्अहम ्अिमूलल्यिः इलि अनुभिलि । 

  


