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महिलाह िः परिवहतितिः संसाििः 

गताध्यायेष ु वयं दृष्टवन्तः यत् केन प्रकारेण महिलाह ः करणीयं गहृ्यकायं, 

काययम ्एव न मन्यते । अस्माह ः एतत ्अहि िहितं यत ्गहृ्यकाययस्य सम्िादन ं

तथा च िररवारस्य सदस्याना ं िययवके्षण ं सम्िणूयस्य समयस्य काययम ् अहस्त 

अहि च एतत ् कायं प्रारब्ुं समािहयतुं च कश्चन हनहश्चतः कालः अहि  

नाहस्त । अहस्मन ्अध्याये वयं गिृात ् बहिः हियामाणानां कायायणां हवषये 

अवगहमष्यामः द्रक्ष्यामः च यत ्कथं केचन व्यवसायाः महिलानाम ्अिेक्षया 

िरुुषाणां कृते आह्क्येन उियुक्ाः स्वीहियन्ते । वयम ्एतत् अहि ज्ञास्यामः 

यत ्समानतायाः प्राप्त्यथं   स्त्रीह ः  कीदृशाः सङ्घषायः कृताः । प्राक्ने काले 

अहि च अहस्मन ्काले अहि हशक्षाप्राहतः  कहश्चत ्एतादृशः उिायः अहस्त 

यस्य माध्यमने स्त्रीणां कृते नतूनाः अवसराः कल्िहयतुं शक्यन्ते । सि एव 

अहस्मन ् अध्याये वयं साम्प्रतं हवगतेष ु वषषे ु महिलान्दोलन ः  दे ावं 

आह्वहयतुं कृतानां हवह न्नानां 

प्रय्नानां हवषये अहि संके्षिेण  

ज्ञास्यामः ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पञ्चमः अध्यायः 
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कः ककिं  कारं्य करोकि ? 

हनम्नहलहितजनानां हचत्राहण हनमायन्त-ु 

 

 

  

               कश्चन कृषकः कश्चन वस्त्रोद्योगस्य श्रहमकः               काहचत ्िररचाररका 

 

 

 

             कश्चन व ज्ञाहनकः    कश्चन वाययुानचालकः    कश्चन कृषकः 

चलामः, अ्नुा  वतां कक्ष्यायाः हनहमयतहचत्राहण द्रषु्टम,् 

अ्ोहलहितां ताहलकां िरूयन्त ु । अ्नुा प्र्येकं व्यवसायस्य 

कृते िरुुषाणां महिलानां च हचत्राहण िथृक्-िथृक् योजयन्त ु। 

वगयः िरुुष-हचत्रम ् महिला-हचत्रम ्

हशक्षकः   

कृषकः   

वस्त्रोद्योग-श्रहमकः   

िररचाररका   

व ज्ञाहनकः   

वाययुानचालकः   

   

   

ह ं महिलानाम ् अपेक्षया पुरुषाणाम ्

अहि ाहन हित्राहण सहतत? 

 ीदृशेषु व्यवसायेषु स्त्रीणाम ् अपेक्षया 

महिलानां हित्राहण तयूनाहन सहतत ? 

ह ं सवविः परििारि ायािः  ृते  महिलायािः 

एव हित्रं हनहमितम ्अहतत? ह मर्िम?् 

ह ं महिला ृष ाणां हित्राहण 

तुलनात्म रूपेण अल्पतिाहण सहतत? यहि 

सहतत तहिि एततय ह ं  ािणम ्अहतत? 
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िोजीमातयायािः  क्षायां हत्रशंत ्बाल ािः सहतत । सा 

तव क्ष्यायाम ्एतादृशमेव अभ्यासं  ारितवती । 

परिणामिः अनेन प्र ािेण आसीत-् 

वगयः िरुुष-हचत्राहण महिला-हचत्राहण 

हशक्षकाः 05 25 

कृषकाः 30 0 

वस्त्रोद्योगस्य 

श्रहमकाः 

25 05 

िररचाररकाः 

(नसय) 

0 30 

व ज्ञाहनकाः 25 05 

वाययुानचाल

काः 

27 03 

 

 ािते  83.6 प्रहतशतं महिलािः के्षते्रषु  ायं  ुविहतत । तासां 

 ायेषु पािपानां िोपणम ्अहनष्टतृणतय हनष् ासनं 

सतय तिनं तर्ा ि  ुट्टनम ्इत्यािीहन  ायािहण 

सहममहलताहन सहतत । पुनिहप यिा वयं  ृष तय हवषये 

हिततयामिः तिा वयं  तयहित ्पुरुषतय हवषये एव 

हिततयामिः। 

(स्रोतिः – ए षहष्टतमिः (61) नेशनल- सैंपल-सवे, 2004-

05) 

 

हनज क्ष्यायां  ृततय अभ्यासतय तुलनां िोजीमातयायािः 

 क्ष्यायां  ृताभ्यासेन सि  ुविततु ।  
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तयूनािः अवसिािः  ठोिािः अपेक्षािः 

रोजी-मान्यायाः कक्ष्यायाः अह्कतर ः बालक ः िररचाररकायाः कृते 

महिलायाः तथा च वाययुानचालस्य कृते िरुुषाणां हचत्राहण रहचताहन । 

एतादृश ं ते एतस्मात ्कारणात् कृतवन्तः यतोहि ते अन ुतूवन्तः यत् 

गिृाद ् बहिः अहि महिलाः काहनचन हवहशष्टाहन कायायहण एव 

सम्यक्प्रकारेण कतुं शक्नवुहन्त । उदािरणाथं बिवः जनाः मन्यन्ते यत ् 

महिलाः उत्तमाः िररचाररकाः  हवतुं शक्नवुहन्त यतोहि ताः 

आह्क्येन सिनशीलाः हवनम्ाः च  वहन्त । तासाम ् एतत ् कायं 

िररवारे स्त्रीणां दाहय्वने सि योजहय्वा दृश्यते । अनेन एव प्रकारेण 

मन्यते यत ्हवज्ञानाथयम ्अह याहन्त्रक-महस्तष्कस्य आवश्यकता  वहत 

तथा च बाहलकाः महिलाः च अह याहन्त्रकं कायं कतुं सक्षमाः न व 

 वहन्त । 

अनेके जनाः एतादृशीष ु रूहिवाहदष ु ्ारणास ु हवश्वसहन्त । अतः 

न काह ः बाहलकाह ः हचहक्सक-हशक्षाय  आह याहन्त्रक-हशक्षाय  

त्प्रहशक्षणाय च, सः सियोगः न प्राप्तयते यः बालक ः प्राप्तयते 

अह्कांशिररवारेष ुहवद्यालयीयायाः हशक्षायाः अनन्तरं बाहलकाः एतं 

हवषयं प्रहत प्रेययन्ते यत ् ताः हववािम ् एव स्वजीवनस्य मखु्यलक्ष्यं 

हचन्वन्त ु।  

एतस्य अवगमनम ्आवश्यकम ्अहस्त यत ्वयम ्एतादृश ेसमाज े

हनवसामः यत्र सव ेबालकाः िररतः हस्थतेन संसारेण प्रदत्तने अवसादने 

ग्रस्ताः  वहन्त ।  

कदाहचद ्अयम ्अवसादः ज्येष् ः, मातहृितभृयां च कृतानाम ्अिेक्षाणां 

कारणने  वहत, कदाहचत ्च हमत्र ः कृतेन उििासेन अहि बालकः 

अवसाद-ग्रस्तः  वहत । 

 बालकेष ुतथा सेवाकायं प्रातुम ्अह्कं बलं दीयते यहस्मन ्सेवाकाये 

ते अह्कं ्नं प्राप्तनयुःु। यहद ते अन्येषां बालकानाम ् इव व्यविारं न 

कुवयहन्त तहिय त ः सि हवद्वेषः हियते अहि च तेषां  ्सयना हियते । 

 वहभः स्मतंृ स्यात ् यत ् षष्कक्ष्यायाः िसु्तके  वहभः िहितम ्

आसीत ् यत ् बालकाः बाल्यकालात ् एव अिरेषां िरुतः बालकेष ु

रोहदतेष ुस्स ु ते जगुपु्तसा-दृष््टया दृश्यन्ते । 
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पररवितनार्य किक्षणम ्

हवद्यालयस्य गमनं  वतां जीवनस्य हनतरां मित्त्विूणयः  ागः 

अहस्त। यथा यथा हवद्यालयेष ुप्रहतवषयम ्अह्काह्क-सङ्ख्यायां 

बालकाः प्रवशे ंस्वीकुवयहन्त वयं हचन्तयामः यत ्सवषेां बालकानां 

कृते हवद्यालय-गमनं  श्चन सामातयिः हवषयिः अहतत । 

अद्यत्वे अतमा ं  ृते इि ं ल्पनम ्अहप  हठनम ्अहतत यत ्

-  ेषाहचित ्बाल ानां  ृते हवद्यालय-गमनं पठनं ि, ‘तेषां 

प्रापे्िः हवषयिः नाहतत’ अर्वा ‘इयं वाताि अनुहितवाताि’ इहत 

अहप मततंु शक्यते ।  

 

 

गिानुगकिकिािं त्रोकििविी अकति  

      
िेलयानतय इहंजनम ् इत्यतय सचिालनं  पुरुषािः  ुविहतत ।  पिततु झािखण्डतय   तयहित ् हनििनतय आहिवाहस-परिवाितय 

सप्हवंशहतवषीया महिला लक्ष्मीला िा एतां पिमपिां परिवहतितवती । उत्तिी-िेलमागि-हव ागतय सा प्रर्मा महिला-इजंन-िाहल ा 

अहतत । 

लक्ष्मयािः हपतिौ साक्षिौ न ततिः पिततु ते तवपुत्रान ् पाठहयतुम ्अतीव सङ्घषं  ृतवततौ । लक्ष्मयािः हशक्षा ए हतमन ्सवि ािीये हवद्यालये 

जाता । हवद्यालये पठनेन सि एव लक्ष्मीिः गृह्य ायेषु अतयेषु िाहयत्वेषु ि अहप हपतणॄां सियोगं  िोहत तम । सा ित्तिेतसा  परिश्रमेण ि 

अध्ययनं  ृतवती अहप ि हवद्यालयीयम ्अध्ययनं समपाद्य इलेक्राहनक्स अर्ाित ्वैदु्यहत शासे्त्र हवषये उपाहिम ्अहजितवती । पुनिः सा 

िेलवे-बोडि इत्यतय पिीक्षायाम ् ागं गृिीतवती तर्ा ि प्रर्मेन प्रयासेन एव उत्तीणितां प्राप्वती । 

लक्ष्मी  र्यहत “आह्वानैिः सि क्रीडनं महं्य िोिते अहप ि यहतमन ् ाले  हश्चत ् र्यहत यत ्एततनाम ं  ायं बाहल ानां  ृते नाहतत 

तिा अि ंतत ् ायं  ृत्वा एव हवश्राहततं गच्छाहम”। लक्ष्मयािः जीवने एतादृशािः अने े अवसिािः समागतािः । यर्ा-  यिा सा हवदु्यत-्हशक्षां 

प्रापु्म ्इच्छहत तम यिा सा पालीटेक्नी  इत्यहतमन ्हििहक्र ायानं िाहलतवती तर्ा ि यिा सा हनहश्चतवती यत ्सा इजंन-िाहल ा 

 हवष्यहत। 

ततयािः दृहष्ट ोणिः सिलिः अहतत यावत ् पयिततम ्अिम ्आनतिम ्अनु वाहम अहप ि अि ं तयाहप िाहनं न  ुविती अहतम अहप ि 

समयक्प्र ािेण व्यवििाहम हनवसाहम ि तर्ा ि तवमाताहपत्रोिः सािाय्यं  ुविती अहतम तहिि अिं तव-शैल्या जीवनतय यापनं ह मरं् न 

 ुयािम?्” 

(ड्राइहवंग िर टे्रन, नीता लाल,वीमेन्स.फीचर सहवयस इ्यस्मात ्रूिान्तररतम}् 

अिोहलहखतां  र्ां पठततु तर्ा ि तिनततिं 

प्रित्तप्रश्नानाम ्उत्तिाहण यच्छततु - 

यहि  वततिः जेहवयि इत्यतय तर्ाने अ हवष्यन ्तहिि 

 ान ्हवषयान ्अिेष्यन ्? 

तवानु वतय आिािेण ज्ञापयततु यत ्बाल ैिः 

एतादृशािः  े  े अनु वािः सोढव्यािः  वहतत? 
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िरन्त ुअतीतकाले लेिनं ििनं च केचन जनाः एव 

जानहन्त स्म । अह्कांशतः बालकाः तदवे कायं 

हशक्षन्ते स्म यत ् कायं तेषां िररवारे  वहत स्म 

अथवा तेषां िवूयजाः वररष्ाः च कुवयहन्त स्म । 

बाहलकानां हस्थहतः इतोऽहि दयनीया आसीत् । तेष ु

समाजेष ु यत्र बालकाः लेहितुं िहितुं च हशक्ष्यन्ते 

स्म बाहलकानां कृते कस्यहचत ् अक्षरस्य अहि 
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हशक्षणस्य अनुमहतः नासीत् । येष ु िररवारेष ु कुम् कारहशल्िः वस्त्रवयनं 

िस्तकलाः च इ्यादयः हशक्ष्यन्ते स्म तत्र अहि इयम ्अव्ारणा आसीत यत ्

महिलानां बाहलकानां च कायं केवलं सािाय्यं यावत ् एव सीहमतम ्अहस्त । 

उदािरणाथं कुम् कारस्य व्यवसाये बाहलकाः महृत्तकायाः एकत्रीकरण ंकुवयहन्त 

स्म तथा च हनमायणाथं सज्जीकुवयहन्त स्म । यतोहि ताः चिं न चालयहन्त स्म, 

अतः ताः कुम् काराः  इहत न मन्यन्ते स्म  । 

एकोनहवशं्यां शताबद्यां प्रायः 200 वषभेयः िवू ं हशक्षायाः हवषये विुहव्ाः 

हवचाराः प्राद ुूयताः । हवद्यालयानां प्रचलनम ् आह्क्येन जातं तथा च ते 

समाजाः ये स्वयं कदाहचत ्साक्षराः न आसन ्ते अहि स्वबालकान ्हवद्यालयं 

प्रहत प्रेषहयतमु ्आरब्वन्तः । तदा अहि बाहलकानां हशक्षायाः मिान ्हवरो्ः 

जातः । एतद ् अहतररच्य बिुह ः िरुुष ः महिलाह ः च बाहलकानां कृते 

हवद्यालयस्य उद्घाटनस्य प्रय्नाः कृताः । स्त्रीह ः साक्षरता-प्राप्त्य   सङ्घषयः 

कृतः। 

आगच्छन्त ुवयं राससनु्दरीदवे्याः अन ुवान ्ििामः या हद्वशतं वषभेयः िवू ंिहश्चमबङ्गप्रान्ते जन्म लब्वती आसीत ्  । वयसः 

षहष्टवष े सा बाङ््ला ाषायाम ् आ्मकथां हलहितवती । 

तस्याः िसु्तकम ् आमार-जीबोन इहत कयाहचत ्

 ारतीयमहिलया हलहिता प्रथमा आ्मकथा अहस्त । 

राससनु्दरीदवेी कस्यहचत ््नाि्यिररवारस्य गहृिणी आसीत् 

। तहस्मन ् काले जनानां हवश्वासः आसीत ् यत ् काहचत् 

बाहलका साक्षरा  वहत तहिय सा स्व-ि्यःु कृते द ुाय्यं लाहत 

तथा च सा हव्वा  वहत । एतद ् अहतररच्य सा 

स्वहववािस्य बिुकालानन्तरं स्वयमवे हनलीय हनलीय 

िहितवती । "अिम ्अ्यन्तं प्रातःकाले एव काययस्य आरम् ं 

करोहम स्म तथा च अ्ां राहतं्र यावत ्काये संल्ना  वाहम 

स्म । मध्ये अहि हवश्राहन्तं न स्वीकरोहम स्म । तहस्मन ्काले 

अि ं केवलं वयसा चतदुयशवषीया आसम ् । मम मनहस 

कहश्चत ्अह लाषः उदीयमानः जातः - अि ंििनं ज्ञास्याहम 

हशक्ष्ये तथा च काहचचत ् ्ाहमयकीं िाण्डुहलहिं िहिष्यामः। 

अिम ्अ ाहगनी आसम ्। तेष ुहदवसेष ुहस्त्रयः न िाि्यन्ते स्म 

। िश्चात ्अि ंस्वयमवे स्वहवचाराणां हवरो्ं कतुयम ्आरब्वती । अि ंहकं हचन्तयाहम हकं जातं च ? हस्त्रयः न व ििहन्त िनुरहि अि ं

कथं िहिष्याहम ? िनुरहि अि ंस्वप्तनं दृष्टवती अि ंच तन्य ागवतस्य (कस्यहचत ्सतः) जीवनचररतं ििाहम स्म । िश्चात ्हदवसे यदा 

िमाबाईमिोिया(1858-1922) तवपुत्र्या सि । 

महिलाहशक्षायािः एषा योि्री तवय ं  िाहििहप हवद्यालय ं न 

गतवती पिततु तवमाता-हपतृभ्यां सा पठनं लेखनं ि हशहक्षतवती । 

ततयै पहण्डता इहत उपाहििः प्रित्ता यतोहि सा सतं ृतं पहठतंु लेहखतंु 

ि जानाहत तम एतत् ायं तिानीततनीनां महिलानां  ृते मिती 

उपलह्ििः आसीत ् । महिलानां  ृते तिा सतं ृततय ज्ञानाजिनतय 

अनुमहतिः न आसीत ् । सा 1898 तमे वषे  पुणे-नगितय समीपे 

खेडग्रामे ए ां सतंर्ां तर्ाहपतवती यत्र हविवा-स्त्रीभ्यिः 

हनििनमहिलानां ि  ृते पठनतय लेखनतय तर्ा ि तवततत्रजीवनतय 

हशक्षा िीयते तम । तेषां  ृते  ाष्ठवततुहनमािणतय मुद्रणालय-

सचिालन-सदृशानां ि  ौशलानाम ्अहप प्रहशक्षणं िीयते तम यत ्

प्रहशक्षणं वतिमाने  ाले अहप तयूनतया एव बाहल ानां  ृते िीयते ।  

उपरि वामतिः प्रिते्त हिते्र ततय मुद्रणालयिः दृश्यते । 

िमाबाईमिोियायािः सतंर्ा अद्याहप सहक्रया अहतत । 
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अि ंिाकशालायाम ्उिहवष्टा आसं  ोजनं िचाहम स्म अि ंश्रतुवती 

मम िहतः ज्येष्तम ं ितंु्र कथयहत- “हवहिन! अि ं स्वस्य 

च तन्य ागवत-िसु्तकम ् अत्र ्यक्वान ् । यदा अिम ् एतत् अन्तः 

आनेतुं वहदष्याहम तदा  वान ्एतत ्अन्तः आनयत ु।" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  रुकैर्यासखावि-हुसैन-मान्र्या िथा च लेडीलैंड इत्र्यतर्य ितर्याः तवप्नः   

रु ैया-सखावत-िुसैन-मातया  हतमंहश्चत ्िहन े परिवािे अजायत यतय पारे्श्व बिु ूहमिः आसीत ्। यद्यहप सा उिंू पहठतंु 

लेहखतंु ि जानाहत तम पिततु सा बाङ््लाहशक्षातिः आङ््लहशक्षातिः ि हनवारिता । तहतमन ्  ाले आङ््ल ाषा 

एतादृशी  ाषारूपेण मतयते तम या बाहल ानां पुितिः नूतनान ् हविािान ् तर्ापयहत तम। रु ैया तवतय ज्येष्ठभ्रातुिः 

 हगतयािः ि सियोगेन बाङ््ला ाषाम ्आङ््ल ाषां ि लेहखतंु पहठतंु ि ज्ञातवती।  ालक्रमेण सा लेहख ा जाता। 

1905 तमे वषे यिा सा  ेवलं पचिहवंशहतवषीया आसीत ्तिा सा आङ््ल ाषायािः  ौशलं प्राप्ुम ्अभ्यासारं् ि 

 ाहचित ् प्रहसद्ां  र्ां हलहखतवती यतयािः शीषि म ् आसीत ् सलु्तानायािः तवप्निः।  र्ायां सलु्तानानामतयािः 

 तयाहश्चत ् हस्त्रयिः  ल्पना  ृता आसीत ् या लेडीलैंडनाम े ए हतमन ् तर्ाने प्राप्नोहत । लेडीलैंड इहत ह हचित ्

एतादृशं तर्ानम ्आसीत ्यत्र स्त्रीणां  ृते पहठतंु  ायं  तुिम ्आहवष् ािं ि  तंु तवततत्रता आसीत ्। एततयां  र्ायां 

महिलािः मेघेभ्यिः जायमानां वृहष्ट ं िोदु्म ्उपायान ्अतवेषयहतत  तर्ा ि वायु ाियानाहन िालयहतत । लेडीलैण्ड इहत 

तर्ाने पुरुषाणाम ्आक्राम - ुशुण्डयिः तर्ा ि अतयाहन अस्त्राहण शस्त्राहण ि स्त्रीणां बौहद् शके्िः पिा वं प्राप्नुवहतत 

तम अहप ि पुरुषािः ए हतमन ्पृर्क्तर्ाने पे्रष्यतते। सलु्ताना लेडीलैण्ड-मध्ये तव हगतया सािािया सि यात्रारं् गच्छहत 

तिा ततय नेते्र उद्घटेते तर्ा ि सा जानाहत यत ्सा  ेवलं तवप्नं पश्यहत तम ।  

 

 

 

 

यर्ा  वहभिः दृष्ट ं रु ैया-सखावत-िुसैन-मातया तहतमन ् समये स्त्रीणां वायुयानिालनतय  ाियानानां िालनतय ि 

तवप्नाहन पश्यहतत तम तिा बाहल ानां  ृते हवद्यालयं प्रहत गततुम ्अहप अनुमहतिः न आसीत ्। अनेन प्र ािेण हशक्षया 

रु ैयायािः जीवनं परिवहतितम ् । रु ैया  ेवलं तवयं हशहक्षता  ूत्वा सततुष्टा न जाता । ततयािः हशक्षया ततयािः  ृते 

तवप्निशिनतय लेखनतय ि एव शहक्िः न प्रित्ता पिततु ततोऽहप आहिक्येन  तंु शहक्िः प्रित्ता । 1910 तमे वषे सा 

 ोल ातानगिे बाहल ानां  ृते हवद्यालयम ्उद्घाहटतवती यिः अद्याहप  ायं  िोहत ।                                                      

हशक्षां प्राप्तय काश्चन महिलाः समाज ेस्त्रीणां हस्थतेः हवषये 

प्रश्नान ् कृतव्यः। ताः असमानतायाः हवषये स्वस्य 

अन ुवानां वणयनं कुवय् यः कथाः ित्राहण आ्मकथाः च 

हलहितव्यः। स्वलेिषे ु ताः स्त्रीणां िरुुषाणां च कृते 

हचन्तनस्य जीवनस्य नतूनानाम उिायानां च  कल्िनां 

कृतव्यः। 
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सः िसु्तकं तत्र व िरर्यज्य गतवान ्। यदा िसु्तकम ्अन्तः स्थाहितम ्अि ं

गतुरूिेण तस्य एकं िषृ्ं हनष्काहसतवती अहि च साव्ानतया तत ्

गोहितवती । तस्य गोिनम ्अहि हकहचचत ्मि्काययम ्आसीत ्यतोहि तत ्

कोऽहि मम िस्ते न िश्येत् तथा मया आचरणीयम ्आसीत ्। लघतुमः ितु्रः 

तहस्मन ्समये ताडिते्रष ुलेिनाभयासं कुवयन ्आसीत ्। तेष ुिते्रष ुअहि अिम ्

एकं गोहितवती । यदा अवसरम ्अि ंप्राप्तनोहम स्म तदा अि ंग्वा तहस्मन् 

िते्र तस्य िषृ्स्य अक्षराणां मलेनस्य प्रयासं करोहम स्म । अि ं तेषां 

शबदानाम ्अहि मलेनस्य प्रयासं कृतवती ये शबदाः मया आहदनं श्रयून्ते स्म 

। आह्क्येन प्रय्नं कृ्वा अि ंहचरकालानन्तरं ििन ंलेिनं च ज्ञातवती।" 

राससनु्दरीदवे्याः अक्षरज्ञानं तस्य  च तन्य ागवतस्य अध्ययनस्य अवसरं 

दत्तवान।् स्वलेिनेन सा संसारस्य कृते स्त्रीणां ता्काहलकस्य जीवनस्य 

हवषये ज्ञातुं  कहचचत ्अवसरं दत्तवती । राससनु्दरीदवेी स्वद नहन्दनजीवनस्य 

अन ुवान ् हवस्तरेण हलहितवती । एतादृशाहन अहि हदनाहन  वहन्त स्म 

यदा सा आहदनं क्षणं यावत् अहि हवश्रान््याः अवसरं न प्राप्तनोहत स्म 

एतावान ्कालः अहि न लभयते स्म यत ्सा क्षण ंयावत ्उिहवश्य हकहचचत् 

 क्षहयतुं शक्नयुात ्।  

वतिमान- ाले हशक्षा हवद्यालयािः ि   

वतयमानयुग ेबालकाः बाहलकाः च हवशालायां सङ्ख्यायां हवद्यालयं प्रहत 

गच्छहन्त िरन्त ुतथाहि वयं िश्यामः यत ्बाहलकाबालकयोः हशक्षायां  देः 

अहस्त ।  ारते प्रहतदशवषं जनगणना  वहत यस्यां सम्िूणयस्य दशेस्य 

जनसङ्ख्यायाः गणना हियते । एतस्यां  ारतवाहसनां जीवनस्य हवषये 

अहि हवस्ततृा सचूना एकत्रीहियते यथा तेषाम ्आयषुः अध्ययनस्य त ः 

कृतानां कायायणां च हवषये ज्ञायते। एतस्य सचूनायाः प्रयोग ंवयम ्अनेकेषां 

तथ्यानाम ् आकलनाथं कुमयः यथा हशहक्षतजनानां सङ्ख्या तथा च 

स्त्रीिरुुषयोः अनिुातः। 1961 इ्यस्य जनगणनायाः अनसुारं सवषेां 

बालकानां िरुुषाणां (सतवषीयाः अहि च ततोऽह्काः आयषुः) 40 

प्रहतशतं हशहक्षतवगयः आसीत् । एतस्य तुलनायां बाहलकानां स्त्रीणां च 

केवलं 15 प्रहतशतं  ागः हशहक्षतः आसीत ् । 2001 तम-वषयस्य 

जनगणनायाः अनसुारं बालकानां िरुुषाणां  च इयं सङ्ख्या वह्य्वा 76 

प्रहतशतम ् अ वत ् तथा च हशहक्षत-बाहलकानां स्त्रीणां च सङ्ख्या 54 

प्रहतशतम ् अ वत् । एतस्य अह प्रायः अयम ् अ वत ् यत ् स्त्रीिरुुषयोः 

िाससुतििीिेवी  रु ैयािुसैनमातयािः ि ये 

साक्षिे  हवतुम ् अनुमहतं न प्राप्वत्यौ 

आततां तयोिः हतर्तेिः हवपिीतं वतिमान ाले 

 ािते व्याप सङ््यायाम ् अहप 

बाहल ािः हवद्यालयं गच्छहतत । 

एतिहतरिच्य अहप बह्वव्यिः बाहल ािः 

हनििनतायािः  ािणात ् हशक्षण-

सौहवध्यानाम ् अ ाव ािणात ्  तर्ा ि 

 ेि ावतय  ािणतिः हवद्यालतयतय गमनं 

त्यजहतत । सवेषां समाजानां वगािणां ि 

बाल ानां  ृते हशक्षणतय समानरूपेण 

सौहवध्यानां हवतिणं हवशेषतया 

बाहल ानां  ृते अद्याहप  ािते ह हचित ्

आह्वानम ्अहतत । 
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मध्ये एतादृशानां जनानाम ्अनुिातः वह्यतः अहस्त ये साक्षरं  हवतुं शक्नवुहन्त तथा च ये स्वल्िेन हशक्षां प्रातवन्तः सहन्त । िरन्त ु

यथा  वन्तः द्रषु्ट ंशक्नवुहन्त अ्नुा अहि स्त्रीणां तलुनायां िरुुषाणां प्रहतशतता अह्का वतयते । एतयोः मध्ये यत ्अन्तरं वतयते तत् 

अ्नुा समाहतं न गतम ्अहस्त । 

अ्ोहलहित-ताहलकायां हवह न्न-वगायणां तेषां बालकानां बाहलकानां प्रहतशतं दहशयतम ्अहस्त ये मध्ये एव हवद्यालयं ्यजहन्त । 

शासकीय-शबदावल्यां दहलतानां कृते अनसुहूचत-जातीनाम ् अनसुहूचत-जनजातीनां च कृते अनसुहूचत-जनजाहत-शबदावल्याः 

उियोगः हियते । 

हवद्यालयस्य स्तरः सम्िणूायः 

बालकाः % 

अन.ुजा्याः 

बालकाः % 

अन.ुजन.जा्याः 

बालकाः% 

सम्िणूायः 

बाहलकाः% 

अन.ुजा्याः 

बाहलकाः% 

अन.ुजन.जा्याः 

बाहलकाः% 

योगः% 

प्राथहमकस्तरे(कक्षा 

1तः5) 

34 37 49 29 36 49 31 

माध्यहमकः इहत(कक्षा 

6तः8) 

52 57 69 53 62 71 52 

उच्चमाध्यहमक 

इहत(कक्षा9तः 10) 

61 71 78 65 76 81 63 

   स्रोतिः – ियहनत-हशक्षण-सवेक्षणं, ाितसवि ाििः 2003-04  

सम् वतः  वहभः उिरर-प्रदत्त-ताहलकायाम ्एतहस्मन ् हवषये अव्ानं कृतं स्यात ्

यत ् सवायसां बाहलकानां श्रेण्याः तलुनायाम ् अनसुहूचत-जातीनां तथा च 

अनसुहूचत-जनजातीनां च बाहलकानां हवद्यालयस्य ्यागस्य प्रहतशतता अह्का 

अहस्त । एतस्य अथयः अयं जातः यत ् दहलतिषृ् मूेः आहदवाहसिषृ् मूेः च 

बाहलकानां हवद्यालये ििनस्य सम् ावना अ्यल्िा  वहत । २००१ तम-वषयस्य 

जनगणनया इदम ्अहि ज्ञायते यत ्दहलत-आहदवाहसनीनां बाहलकानाम ्अिेक्षया 

महुस्लमबाहलकानां प्राथहमकहशक्षायाः सम्िणूयतया ग्रिणस्य सम् ावना इतोऽहि 

न्यनूतरा  वहत । महुस्लमबाहलकाः हवद्यालये प्रायः त्रीहण वषायहण यावत् हतष्हन्त 

अिरचच अन्यसमदुायानां बाहलकाः हवद्यालये च्वाररवषायहण यावत ्हतष्हन्त । 

दहलतबालकानाम ् आहदवाहस-बालकानां महुस्लमवगयस्य बालकानां च 

हवद्यालयस्य ्यागस्य बिूहन कारणाहन सहन्त । दशेस्य अनेकेष ु ागेष ुहवशेषतया 

ग्रामीणेष ु तथा च हन्यनके्षते्रष ु हनयहमतरूिेण िािनस्य कृते उहचतरूिेण 

हवद्यालयाः न सहन्त न च हशक्षकाः सहन्त । यहद हवद्यालयः गिृस्य समीिे न स्यात,् 

तथा च नयनस्य आनयनस्य च कृते कस्यहचत ्सा्नस्य व्यवस्था, यथा बसयानस्य अथवा व न इ्याहदकस्य वा न स्यात ्तहिय 

अह  ावकाः बाहलकाः हवद्यालयं न प्रेषहयतमु ्इच्छहन्त । 

माध्यहम ततिेण  हत बाल ािः 

हवद्यालयं त्यजहतत ? 

हशक्षायािः  हतमन ् ततिे  वहभिः 

सवािहि ािः बाल ािः हवद्यालयं 

त्यजततिः दृश्यतते ? 

 वतां हविािानुसािम ्अतयेषां वगािणां 

तुलनायाम ् आहिवाहसबाल ानां 

बाहल ानां हवद्यालयतय त्यागतय 

मात्रा अहि ा ह मर्िम ्अहतत? 
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केचन िररवाराः  अ्यन्तहन्यनाः  वहन्त तथा च स्वस्य सवायन ् बालकान ् िािहयतुं 

व्ययं न कतुं शक्नवुहन्त । एतादृश्याम ्अवस्थायां बालकाः प्राथहमकतां  जन्ते । बिवः 

जनाः एतस्मात ् कारणाद ् अहि हवद्यालयं ्यजहन्त यतोहि त ः सि तेषां हशक्षकाः 

सििाहिनः च  दे ाव ंकुवयहन्त यथा ओमप्रकाश-वाल्मीहकना सि अ वत ्। 

प्र
हत
श
त
म

 ्

५० 

४० 

३० 

२० 

१० 

० 

                    बाल ािः बाहल ािः ि  

महिलातिोलनम ्

अ्नुा महिलाः बाहलकाः च हवद्यालयं गन्तुं 

प्राताह्काराः सहन्त । अन्याहन क्षेत्राहण अहि सहन्त 

यथा अह्हनयमेष ु िररष्कारः हिसंा स्वास्थ्यं च यत्र 

बाहलकानां महिलानां च हस्थहतः िररष्कृता जाता । 

एताहन िररवतयनाहन स्वयमवे न जाताहन । महिलाह ः 

व्यहक्गतस्तरेण तथा च सम् यू एतेषां िररवतयनानां 

कृते सङ्घषायः कृताः। एते सङ्घषायः एव 

महिलान्दोलनम ् इहत उच्यन्ते । दशेस्य हवह न्नेभयः 

 ागभेयः बह्वव्यः महिलाः अनेकाहन महिला-

सङ्घटनाहन च एतस्य आन्दोलनस्य  ागरूिाहण 

सहन्त । बिवः िरुुषाः अहि महिला-आन्दोलनस्य 

समथयनं कुवयहन्त । एतहस्मन ्आन्दोलने यकु्ानां जनाना ं

िररश्रमः हनष्ा तथा च तेषां हवशषेताः एतत ्आन्दोलनं 

हकहचचत ् जागरूक-आन्दोलनरूिेण प्रस्तवुहन्त  ।  

एतहस्मन ्चेतनायाः जागरणाथं  दे ाव-मानहसकतया 

सि योद्ुं तथा च न्यायस्य प्राप्त्यथं हवह न्नाना ं

रणनीतीनाम ् उियोगः कृतः अहस्त । एतेषां काहनचन 

दृश्याहन अत्र  वन्तः द्रषु्ट ंशक्नुवहन्त । 

      

 

 

 

 

 

 प्रार्हम  क्ष्यासु हवद्यालय-

त्यकॄ्णां बाल ानाम ् अङ् ान ्

उपरि-प्रित्त-ताहल ासु तवी ृत्य 

िण्डिेखायािः रूपेण िशियततु । 

आहितिः प्रर्मौ िौ अङ् ौ 

 वतां  ृते िण्डिेखायािः रूपेण 

िहशितौ ततिः। 

 

सव े

बालकाः 

३४% 

अनसुूहचत

जातेः 

बालकाः 

३७% 
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अह यानम ्

 दे ावनायाः हिसंायाः च हवरो्े अह यानस्य आयोजनं महिला-

आन्दोलनस्य कहश्चत ् मित्त्विणूयः  ागः अहस्त। अह यानानां 

िररणामरूिेण नतूनाः अह्हनयमाः अहि हनहमयताः सहन्त। 

२००६तम े वष े कहश्चत ् अह्हनयमः जातः अहस्त यहस्मन ्

गहृ्यशारीररक-हिसंया मानहसकहिसंया च िीहडतानां महिलानां कृते 

अह्हनयमसरुक्षा प्रदत्ता स्यात ्। 

अनेन एव प्रकारेण महिला-आन्दोलनस्य अह यानानां कारणतः 

१९९७ तम े वष े सवोच्चन्यायालयेन काययस्य स्थाने 

श क्षहणकसंस्थानेष ु च महिलानां यौनप्रताडनाभयः तासां रक्षणाथं 

हदशाहनदशेाः प्रदत्ताः सहन्त । 

एकम ् उदािरण ं िश्यामः चेत ् 1980 तम े दशके सम्िणूयस्य दशेस्य 

महिला-सङ्घटनाहन यौतकु्नस्य कारणने जातानां ि्यानां हवरो्ं 

कृतवहन्त । नवहववाहित-यवुतयः यौतकु्न-प्रातेः लो ात् 

िहतिक्षीय ः जन ः िन्यन्ते स्म । महिलासङ्घटन ः एतादृशीनां 

घटनानां मिती आलोचना कृता यत ् अह्हनयम-शासनम ्

अिराह्नां कृते किोरा ं दण्डव्यवस्थां न करोहत । एतस्य हवरो्े 

महिलाः राजमागषे ुआगतव्यः। ताः न्यायालयस्य शरण ंगतव्यः 

तथा च िरस्िरम ्अन ुवानां सचूनानां च आदान-प्रदानं कृतव्यः। 

अन्ते, अयं समाजस्य कहश्चत् मिान ् सावयजहनक-चचाययाः हवषयः 

जातः तथा च समाचारिते्रष ु अहि न रन्तयेण प्रकाहशतः। 

यौतकु्नसम्बहन््तः अह्हनयमः  िररवहतयतः, येन यौतकु्नस्य 

याचना-कतायरः िररवाराः दहण्डताः  वेयःु। 

सत्यािानीमिोिया महिलातिोलनानां  ाहित ्

सहक्रया सितया यौतु िनतय  ृते िता तवतय 

पुत्र्यािः हवषये तयायारं्  ृततय लमबतितय 

अह योगतय तयायसमबतिी गििैिः आवृत्तािः 

सवोच्ितयायालयतय सोपानेषु उपहवष्टा अहतत। 
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जागरू तायािः वििनम ्

महिलानाम ्अह्काराणां सम्बन््ेष ुसमाज ेजागरूकतायाः व्यनम ्अहि 

महिला-आन्दोलनानां हकहचचत ्प्रमिु ंकाययम ्अहस्त । गीतानां 

वीहथनाटकानां जनस ानां च माध्यमने तत ्स्व-सन्दशे ंजनानां मध्ये 

प्राियहत ।  

 

 

  

हविोिप्रिशिनम ्

यदा महिला-हितानाम ्उल्लङ्घनं  वहत यथा केनहचत ्अह्हनयमने अथवा नी्या तदा आन्दोलनम ्एतादृशानाम ्उल्लङ्घनानां 

हवरो्े स्वध्वहनं मिुरां करोहत । जनानाम ्अव्ान-आकषयणाय प्रदशयनाहन िदयात्राः इ्यादयः अनेके उिायाः सहन्त । 
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बतिुत्वतय व्यक्ी िणम ्

न्यायस्य अन्य ः हवषय ः सि तथा च महिलाह ः सि बन््ु् व ावनायाः 

प्रकटनम ्अहि  महिला-आन्दोलनस्य एव  ागः अहस्त । 

माचयमासस्य अष्टम ेहदनाङ्के अन्ताराष्ट्रीय-महिलाहदवसं सम्िणू ेहवश्वे 

महिलाः स्वसङ्घषायन ्नवीनीकतुं तथा च प्रसन्नतायाः व्यक्ीकरणाथं 

एकहत्रताः  वहन्त । 

 

प्रहतवषयम ् अगस्तमासस्य 

चतदुयशहदनाङ्के  ारत-

िाहकस्तानयोः सीहम्न सिस्राह्काः 

जनाः एकहत्रताः  वहन्त तथा च 

कस्यहचत ् सांस्कृहतक-काययिमस्य 

आयोजनं कुवयहन्त । उिरर प्रदत्त े हचत्रे 

 ारतस्य िाहकस्तानस्य च जनानां 

मध्ये बन््ु् व ं प्रदशयहयतुं महिलाः 

ज्वलन्तीः हसक्थवहतयकाः 

उ्थाियहन्त । 

 



69 
 

 

१   वतां हिततनेन महिलानां हवषये प्रिहलतािः रूहढवाहितयिः िािणािः यािः सहतत यत ्

ते ह ं  तंु शक्नुवहतत ह ं वा न  तंु शक्नुवहतत तािः महिलानां समानतायािः 

अहि ािं  रं् प्र ावयहतत ? 

२  ह महप ए ं  ािणं ज्ञापयततु यतय  ािणेन िाससुतििीिेव्यािः िमाबाईमातयायािः 

तर्ा ि रु ैया-िुसैन-मिोियायािः ि  ृते अक्षिज्ञानम ् एतावत ् मित्त्वपूणिम ्

आसीत ्। 

३    हनििनबाहल ािः अध्ययनम ् अपूणिम ् एव त्यजहतत यतोहि हशक्षायां तासां रुहििः 

नाहतत । सप्िशे पृषे्ठ प्रित्तम ्अनुच्छेि ंपहठत्वा तपष्ट ं ुविततु यत ्एतत ् र्नं सत्यं 

ह मरं् नाहतत ? 

४ ह ं  वततिः महिला-आतिोलनेन व्यविािे आनीतानां सङ्घषािणां ियोिः प्र ाियोिः 

हवषये ज्ञापहयतंु शक्नुवहतत ? ‘महिलािः ह ं  तंु शक्नुवहतत तर्ा ि ह ं न’ 

एतहतमन ् हवषये  वहभिः रूढीनां हविोिे सङ्घषििः  िणीयिः तयात ् तहिि  वततिः 

पहठतेषु हवहिषु  ेषां हविीनां प्रयोगं  रिष्यहतत ?  वततिः एततय हवहशष्टतय हविेिः 

उपयोगं ह मरं्  रिष्यहतत ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अभ्यासः 

िब्द-सङ्कलनम ्

रूहिवाहद्ारणा – यदा वयं ववश्वासं कर्तुम ्आरभामह ेयर् ्कस्यविर् ्ववविष्टस्य धावमकुस्य आवथुकस्य के्षत्रीयसमहूस्य ि 

जनानां काश्चन ववविष्टर्ााः भववतर् एव अथवा रे् केवलं ववविष्ट-प्रकारकम ् एव कायं कर्तं िक्नतववतर् र्दा रूविवावद-

धारणानां जतम भववर्। यथा अवस्मन ् पाठे वयं दृष्टवतर्ाः यर् ् बावलकााः बालकााः ि वववभतनान ् वववभतनान ् ववषयान ्

स्वीकत यतुाः इवर् रे् आवदष्टााः। कारण ंरुच्यानतसारं रे् र्था कत यतुाः इवर् न आसीर्् परतर्त बावलकाबालकय ाः आधारेण र् ाः र्था 

करणीयम ्आसीर् ्। रूविवावदधारणााः जनानां रे्षां व यविक-ववविष्टर्ावभाः सह दिनुार् ्अस्मान ्रुतधवतर् । 

 दे ावः ( ावना) - भदेभावाः र्दा भववर् यदा वयं जन ाः सह समानर्ायााः आदरस्य ि व्यवहारं न कत माुः। एर्ादृि ंर्दा 

भववर् यदा जनाः अथवा संस्थााः पवूाुग्रहणे ग्रवसर्ााः भववतर् । भदेभावाः र्दा भववर् यदा वयं केनावप सह पथृक् व्यवहारं 

कत माुः अथवा भदेमानवसकर्या व्यवहरामाः। 

उल्लङ्घनम ् - यदा कवश्चर् ्बलार् ्अवधवनयमस्य उल्लङ्घनं कर वर् अथवा मतिरूपेण कस्यविर् ्अपमानं कर वर् र्दा 

वयं वितं  िक्नतमाः यर् ्साः उल्लङ्घनं कृर्वान ्अवस्र् । 

यौनप्रताडना – एर्स्य अवभप्रायाः अयं वरु्रे् यर् ्यदा कवश्चर् ्मवहलायााः इच््ां ववरुध्य र्या सह यौनसम्बद्ा ंिारीररकीं 

मौविकीं ि कावचिर् ्वियां कर वर् र्दा सा यौनप्रर्ाडना इवर् उच्यरे् । 


