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गताध्ा्े भवनततः पठितवनततः ्त ् जनतवतः केन 

प्रकारेण जननं कुव्वठनत । मानवातः एवञ्च बहवतः 

जनतवतः एक-ठनठचिता्ोतः अननतरमवे जननं कतुुं 

शकनवुठनत । मानवातः ठकमर्वम ् एक-ठनठचिता्ोतः अननतरमवे 

जननं कतुुं शकनवुठनत ?

 अठ्मन ् अध्ा्े भवनततः मानवशरीरे जा्मानानां तेषां 

पररवत्वनानां ठवष्े पठिष्ठनत ्ेषामननतरं ते जनने सक्षमातः 

भवठनत ।

 नवम-अध्ा्े भवनततः मानव-जननाङ्गानां ठवष्े 

पठितवनततः । अठ्मन ्अध्ा्े व्ं तेषां हाममोन इत्ेतेषां ठवष्े 

्च्चाुं कररष्ामतः ्े ठशशौ तेष ु पररवत्वनेष ुमहत्वपणूाुं भठूमकां 

वहठनत ्ेषां कारणने बालातः व््कातः भवठनत ।

१०.१   किशोरावस्ा एवञ्च यौवनारम्भः

ठजज्ासतुः ् वकी्ं द्ादश-जनमठदवसं सम्च््व न ्आसीत ्। ठमत्ाणां 

गमनाननतरं ठजज्ास-ुप्रहठेलके ्वठपतभृ्ां सह वाता्वलापं 

आरब्धवत्ौ । प्रहठेलका एकठ्मन ्ठवद्ाल्े पिठत । सा हसनं 

प्रारब्धवती । सा ठिपपण ंकृतवती ्त ्ठजज्ासोतः ठमत्ाठण ्ैतः सह  

सा एकवषा्वननतरं ठमठलतवती आसीत,् तेषां पररमाण े सहसा 

एव वठृ्धतः अभवत ्। तेष ुके्चन त ुकू्च्चतः हा््कारातः प्रती्नते 

्म । त््ातः माततुः बोठ्धतवती ्त ्बालकातः अ्धनुा व््कातः 

अभवन ्।

 व्ेृधतः प्रारमभतः जनमनतः प्राक् भवठत। परञ्च १०अरवा 

११ आ्ोतः अननतरं व्ृधौ सहसा तीव्रता आगच्छठत तरा 

्च वठृ्धतः ्पष्टत्ा दृश्ते । शरीरे जा्मानाठन पररवत्वनाठन 

वठृ्धप्रठरि्ा्ातः एकतः भागतः अठ्त । इदम ् अ्् सङ्केततः 

अठ्त ्त ्अ्धनुा भवनततः बालातः न सठनत तरा ्च ्वुाव्रा्ां  
प्रठवष्टवनततः ।

 वठृ्धतः एकतः प्राकृठतकतः रिमतः अठ्त । जीवनकाल्् 
सतः अवठ्धतः ्दा शरीरे एतादृशाठन पररवत्वनाठन भवठनत ्ेषां 
पररणामानुसारेण जनन-पररपकवता आगच्छठत ठकशोराव्रा 
(Adolescence) इत्ुच्ते । ठकशोराव्रा्ातः प्रारमभतः 
प्रा्तः ११ वष्व्् आ्ोतः  भतूवा १८ अरवा १९ वषा्व्ुतः 
प ््वनतं ठतष्ठठत । अ्म ् अवठ्धतः ्तो ठह आङ्गलभाषा्ातः 
“teens” (Thirteen to Eighteen or Nineteen वषा्व्ुतः 
प ््वनतं भवठत एत्मात् ठकशोरेभ्तः ‘िीनेजस्व’ (teenagers) 
इठत कथ्ते । बाठलकासु इ्म ्अव्रा बालकानाम ्अपेक्ष्ा 
एकवषुं पूव्वम ्अरवा वष्वद््ं पूवुं प्रारभते । ठकशोराव्रा्ातः 
अवठ्धतः व्ठतिष ुठभननतः ठभननतः भवठत ।

 ठकशोराव्रा्ातः सम्े मनषु््् शरीरे अनेकाठन 
पररवत्वनाठन भवठनत । एताठन पररवत्वनाठन ्ौवनारमभ््  
सङ्केतातः सठनत । एतेष ु सव्व-महत्वपणूुं पररवत्वनं बालकानां 
बाठलकानां ्च जननक्षमता्ातः ठवकासतः अठ्त । ठकशोर्् 
जनन-पररपकवत्ा सह एव ्ौवनारमभ्् समाठ्ततः भवठत ।

शरीरे जा्मान्् अ्् पररवत्वन्् 

अवठ्धतः कदा प ््वनतं ठतष्ठठत ।

जीवन्् अ्म ् एतादृशतः ठवठ्चत्तः कालतः 
्तो ठह अ््ाम ् अव्रा्ां न त ु भवनततः 
बालातः भवठनत नैव व््कातः । अह ंठजज्ासतुः 
अठ्म ्त ् ठकं बाल्काल्् एवञ्च 
्वुाव्रा्ातः मध््् अ््ातः अव्धतेः 
ठकमठप ठकमठप ठवशषेनाम न अठ्त । 

10
अधयायभः

किशोरावस्ाां प्रकि
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प्रहठेलका ठजज्ासचुि 
अनभुवठनत ्त ्पररमाण े

सहसा वठृ्धतः एवञ्च बालकेष ु
अलपकू्च्व-शमशोतः आगमनं 
ठकशोराव्रा्ातः लक्षणाठन 

सठनत । ते ्ौवनारमभ े
जा्मानानाम ्अन्-पररवत्वनानां 

ठवष्े ज्ातमु ्इच्छठनत ।

१०.२   यौवनारम भ्े जायमानाकन पररवि्तनाकन

पररमाणभे वकृ्धभः

पररमाण े सहसा वठृ्धतः ्ौवनारमभसम्े जा्मानम ् अठ्धक-

दृठष्टगो्चरं पररवत्वनम ् अठ्त । अठ्मन ् सम्े शरीर्् 

लमबा्रीनाम ् अरा्वत ् ह्ताभ्ां पदभ्ाम ् अठ्रष ु वठृ्धतः 

भवठत एवञ्च व्ठतितः उननततः भवठत ।

गकिकवकिभः १०.१

  
  
 

अ्धतः प्रदत्त-सारण्ां बालकानां बाठलकानां ्च व्सा 

सह पररमाण े व्ेृधतः प्रठतशतं दठश्वतम ् अठ्त । कोष्ठक-

२ एवञ्च ३ मध्े क््ाठचित ् व्तेितः पररमाण ं प्रठतशते 

दठश्वतम ् अठ्त ्त ् कठ्मठंचित ् व्ठस प्रा्ते सठत  
भवठत । उदाहरणारुं ११ वष््व ् व्तः प ््वनतम ् एकतः 

बालकतः ्वव्सतः ८१% लक््ं प्रापनोठत परञ्च एका 

बाठलका ्वपणूुं पररमाण्् ८८% भागं ्ावत ्प्रापनोठत । 

इ्ं सङ्ख्ा प्रठतठनठ्धतवमात्म ्अठ्त ्त ्व्ठतिष ुठभननं 

भठवतुं शकनोठत ।

्वठमत्ाणां कृते सारण्ातः प्र्ोगं कृतवा तेषां पणू्व-

पररमाण्् अनमुानं कुव्वनत ु।

अठभजाननत ु्त ्भवतां कक््ा्ां कतः सववेष ुउननततः अठ्त 
एवञ्च कतः वामनतः ।

आ्तुः (वषवेष)ु
पणू्वपररमाण्् %

बालकातः बाठलकातः

८ ७२% ७७%

९ ७५% ८१%

१० ७८% ८४%

११ ८१% ८८%

१२ ८४% ९१%

१३ ८८% ९५%

१४ ९२% ९८%

१५ ९५% ९९%

१६ ९८% ९९.५%

१७ ९९% १००%

१८ १००% १००%

पणू्व-पररमाण्् कृते गणनम ्(से.मी.मध्े)

वत्वमान-पररमाणम ्(से.मी.)

वत्वमानव्ठस पणू्वपररमाण्् % 
(सारण्ां दत्त-मानानसुारम)्

उदाहरणम्

एकतः नववष्वदशेी्तः बालकतः अठ्त तरा ्च त्् पररमाण ं
१२० से.मी. अठ्त । वठृ्धकाल्् समापत्ाननतरं त्् 
अनमुाठनतं पररमाण ंभठवष्ठत-

१२०/७५ × १०० से.मी. = १६० से.मी.

× १००
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गकिकवकिभः १०.२

गठतठवठ्धतः १०.१ मध्े प्रदत्तसङ्ख्ा्ातः उप्ोगं कृतवा एक्् 

ठबनदरेुखाठ्चत््् (ग्ाफ) ठनमा्वण ं कुव्वनत ु । व्तः ‘X-अक्षे’ 

तरा ्च पररमाण े वठृ्धप्रठतशतं ‘Y-अक्षे’ ्राप्नत ु । 
्व्् व्सतः ठबनदरेुखाठ्चत्े ठ्चह्ाङ्कनं कुव्वनत ु । भवनततः 

पररमाण्् ्त ् प्रठतशतं प्रा्तवनततः त्् ज्ानं कुव्वनत ु । 
भवनततः अनतततः ््् पररमाण्् प्राठ्तं कतुुं शक््ठनत त्् 

पररकलनं कुव्वनत ु। भवनततः ्व्् ठबनदरेुखाठ्चत््् तलुनाम ्

अ्धतः प्रदत्तने ठबनदरेुखाठ्चत्ेण सह कुव्वनत ु९ ठ्चत्म ्१०.१) ।

क्चत्रम ्१०.१ : व्सा व्ध्वमान्् औननत््् प्रठतशत-
प्रदश्वकं ठबनदरेुखाठ्चत्म ्।

 प्रारमभ े बाठलकानां वठृ्धतः बालकानाम ् अपेक्ष्ा  
अठ्धक-तीव्रत्ा भवठत । परञ्च १८ वष्वव्तः प ््वनतम ् उभौ 
्वाठ्धकतम ं पररमाण ं प्रापनवुठनत । ठभनन-व्तिीनां पररमाण े
व्ेृधतः प्रठतशतम ्अठप ठभननं भवठत । काचिन व्ति्तः ् ौवनारमभ े
तीव्रगत्ा व्ध्वनते तरा ्च अननतरम ् इ्ं गठततः मनदा भवठत 
परञ्च अन्-व्ति्तः शनैतः शनैतः वठृ्ंध कुव्वठनत ।

अह ं ठ्चठनतता अठ्म ।  ्द्ठप अहम ्
उननता अठ्म परञ्च शरीर्् तलुना्ां 
मम  मखु ंलघ ुअठ्त ।

 प्रहठेलका ठ्चठनतता मा भवेत ् । शरीर्् सवा्वठण 

अङ्गाठन समानरूपेण वठृ्ंध न कुव्वठनत । कदाठ्चत ् ठकशोर्् 

ह्तौ पादौ ्च शरीर्् अन्ाङ्गानाम ् अपेक्ष्ा दीघा्वतः  
दृश्नते । परञ्च शीघ्रमवे अन्ाङ्गाठन वठृ्ंध कृतवा 

अ््ानपुात्् सनतलुनं कुव्वठनत ्ेन शरीरं सम्क् भवठत ।

 भवठ्भतः अव्धानं दत्त ं ््ात ् ्त ् क््ाठचित ् व्तेितः 

औननत्ं त्् पररवार्् क््ठ्चत ् सद्््् प्रा्तः समानं 

भवठत । अ्् कारणम ्इदमठ्त ् त ्औननत्ं ठपतभृ्ां प्रा्तजीन 

इत्््ोपरर आठशतं भवठत । परञ्च शारीररक-व्ेृधतः एतेष ुवषवेष ु

सनतठुलततः आहारतः आवश्कतः भवठत । अ्म ्आहारतः अ्थनां, 

पेठशकानां, शरीर्् अन्भागानां ्च कृते वदृध््रुं प्ा्व्तपोषण े

साहाय्ं प्रददाठत । भवनततः ठकशोर्् पोषकावश्कतानां 

ठवष्े अठ्मन ्अध्ा्े अग्े पठिष्ठनत ।

शारीररि-आिृिौ पररवि्तनम्

 ठकं भवठ्भतः अव्धानं दत्तम ्अठ्त ्त ्भवतां कक्षा्ां 

्छात्ाणां ्कन्धातः वक्ष्रलाठन ्च  ठनमनकक्षाणां ्छात्ाणाम ्

अपेक्ष्ा ठवशालाठन भवठनत ? अ्् कारणम ् इदमठ्त ्त ्

ते ्ौवनारमभ े प्रठवष्टवनततः सठनत ्दा व्ेृधतः कारणने ्कन्धातः  

ठवशालातः भवठनत । बाठलकास ु किेतः अ्धोभागतः ठवशालतः 

भवठत ।

 व्ेृधतः कारणने बालकेष ु शारीररक-ग्ठनरकातः 

बाठलकानाम ् अपेक्ष्ा सु् पष्टरूपेण दृश्नते । अततः 

ठकशोराव्रासम्े बालकेष ु बाठलकास ु ्च जा्मानाठन 

पररवत्वनाठन ठभननाठन भवठनत ।

सवरभे पररवि्तनम्

 भवठ्भतः अव्धानं दत्त ं ्त ् कदाठ्चत ् भवतां कक्षा्ां 

केषाञ्चन बालकानां ्वरे कक्व शता आगच्छठत ? ्ौवनारमभ े

सवरयन्त्रम ्अरवा लैररन्िस इत््् व्ेृधतः प्रारमभतः भवठत । 

बालकानां ्वर्नत्ं ठवकठसतं भतूवा बाठलकानाम ् अपेक्ष्ा 

बहृत ् भवठत । बालकेष ु वठ्ध्वतं ्वर्नत्ं कणिे सु् पष्टरूपेण 

दृश्ते । ्त ् ऐडॅमस ऐपल (कणिमठणतः) इठत कथ्ते (ठ्चत्म ्
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१०.२) । बाठलकास ु ्वर्नतं् बालकानाम ् अपेक्ष्ा लघ ु

भवठत अततः बठहभा्वगततः न दृश्ते । सामान्ततः बाठलकानां 

्वरतः उच्चतारतव्तुितः भवठत परञ्च बालकानां ्वरतः गहनतः 

भवठत । ठकशोरबालकेष ु कदाठ्चत ् ्वर्नत््् ग्ठनरकास ु

अठन्ठनत्तवठृ्धतः भवठत एवञ्च ्वरतः कक्व शता्तुितः भवठत । 
इ्ं ठ्रठततः काठन्चन ठदनाठन ्ावत ््रातुं शकनोठत तदननतरं 

्वरतः सामान्तः भवठत । 

ऐडॅमस ऐपल

क्चत्रम ्१०.२ : ठकशोर-बालक्् ् वर्नत्म ्‘ऐडॅमस ऐपल’ इठत ।

मीनतः मणडूकचि सा्ध्वमवे शताठन अणडाठन 
ठकमरुं ्च्छठनत ? कुककुिी एकठ्मन ्
काले केवलम ्एकमवे अणडं ददाठत ।

सवभेदग्रन््ीनाम ्एवञ्च िैलग्रन््ीनाां करियाशीलिायाां वकृ्धभः

ठकशोराव्रा्ां ्वेदग्नरीनाम ् एवञ्च तैलग्नरीनां 

स्ावतः व्ध्वते । एतेषां ग्नरीनाम ् अठ्धकठरि्ाशीलता्ातः 

कारणने व्तिीनां मखुषे ु व्रणातः  मखुकीलकाठन ्च भवठनत ।

्वेदग्ठनरतः,तैलग्ठनर-लार-ग्ठनर-सदृशातः काचिन  ग्नर्तः 
्वी्स्ावं वाठहठनठभतः स्ाव्ठनत । अनततःस्ाठवग्नर्तः 
हाममोन इत्ेतं प्रत्क्षततः रुठ्धरप्रवाह ेठनममो्च्ठनत । अततः 
एतातः नठलका-ठवहीन-ग्नर्तः अठप उच्नते ।

जननाङ्गानाां कविासभः

गताध्ा्े ९.१ तरा ्च ९.३ ठ्चत््ोतः दठश्वतानां मानवाङ्गानां 

पुनरावलोकनं कुव्वनतु । ्ौवनारमभे नर-जननाङ्ग्् ्रा 

वषृण्् ठशश्न्् ्च पूण्वरूपेण ठवकासतः भवठत । वषृणाभ्ां 

शरुिाणनूाम ् उतपादनं प्रारभते । बाठलकासु अणडाश््् 

आकारे वठृ्धतः भवठत तरा ्च अणडानां पररपकवता्ातः प्रारमभतः 

भवठत । अणडाश्ात् अणडाणनूां ठनममो्चन्् प्रारमभतः अठप 

भवठत ।

मानकसकयाभः बौक्धकयाभः एवञ्च सांवभेदनातमि-
पररपकविायाभः प्राक्तभः

ठकशोराव्रा मानव्् ठ्चनतन्तर्् पररवत्वन्् अठप 

अवठ्धतः अठ्त । पवू्वकाल्् अपेक्ष्ा ठकशोरतः अठ्धकतः 

्वतनत्तः एवञ्च आतमानं प्रठत अठ्धक-्चतैन््तुितः भवठत ।  

तेष ुबौठ्धक-ठवकासतः अठप भवठत तरा ्च ते ठ्चनतने बहु-सम्ं 

्ाप्ठनत । व्ततुतः क््ठ्चत ्मानव्् जीवन्् अ्ं कालतः 

सतः कालतः ्दा त्् मठ्तषक्् ठशक्षणशठतितः सवा्वठ्धका 

भवठत । कदाठ्चत ्ठकशोरतः ्वशारीररक-मानठसक-पररवत्वनाठन 

प्रठत आतमानं ्ोग्ठनमा्वतुं प्र्ासं कुव्वन ्आतमानम ्असरुठक्षतं 

प्रापनोठत । परञ्च ठकशोरो भतूवा भवठ्भतः एवं न ठ्चनतनी्ं ्तो 

ठह असरुक्षा्ातः ठकमठप कारण ंन अठ्त । एताठन पररवत्वनाठन 

प्राकृठतकाठन सठनत ्ाठन शारीररकव्ेृधतः कारणने उतपननाठन 

सठनत ।

१०.३ गौण-लैङ्कगि-लक्षणम्

भवनततः नवम-अध्ा्े  पठितवनततः ्त ् वषृणतः एवञ्च 

अणडाश्तः जननाङ्गाठन सठनत । ते ्गुमकानाम ् अरा्वत ्

अणडाणनूाम ्  उतपादनं कुव्वठनत । ्वुाव्रा्ां बाठलकास ु

्तनानां ठवकास्् प्रारमभतः भवठत तरा ्च बालकानां मखु े

केशानाम ्उद्तः भवठत अरा्वत ्कू्च्व-शमशोतः आगमनं भवठत। 

एताठन लक्षणाठन ्तो ठह बाठलकानां बालकेभ्तः अवबो्धने 

साहाय्ं प्रददाठत अततः एताठन  गौण-लैङ्ठगक-लक्षणाठन 
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कथ्नते । बालकानां वक्ष्रले अठप केशातः आगच्छठनत । 

बालकानां बाठलकानां ्च कोणभागेष ु एवञ्च जङ्घाभागेष ु
केशातः आगच्छठनत ।

ठजज्ासतुः प्रहठेलका ्च उभ े एव ज्ातमु ् इच्छततः ्त ्

्ौवनारमभ ेजा्मानानाम ्एतेषां पररवत्वनानां प्रारमभ ंकतः 

करोठत ।

 ठकशोराव्रा्ां जा्मानानां पररवत्वनानां 

हाममोनद्ारा ठन्नत्णं ठरि्ते । हाममोन इठत रासा्ठनकातः 

पदारा्वतः सठनत । एतेषां स्ावणम् अनत्स्ाठव-तनत््् 

द्ारा ठरि्ते । ्ौवनारमभेण सह एव वषृणौ पौरुष-हाममोन 

इत््् अरवा िे्िोरॉन इत््् स्वणं प्रारभते । एतत ्

बालकेषु पररवत्वन्् कारकं भवठत ््् ठवष्े अ्धुना 

एव पठितवनततः । उदाहरणारुं मुखे केशानाम् आगमनम् । 

बाठलकासु ्ौवनारमभेण सह एव अणडाश्तः  स्तीहाममोन 

इत््् अरवा ए्ट्ोजन इत््् उतपादनं प्रारभते ्ेन 

्तनानां ठवकासतः भवठत । दुग्धस्ाठव-ग्नरीनाम् अरवा 

दुग्ध-ग्नरीनां ्तन््ानततः ठवकासतः भवठत । एतेषां हाममोन 

इत्ेतेषाम् उतपादनं ठन्नत्णं ्च अन्-हाममोनद्ारा ठरि्ते 

््् स्ावणं पी्ूषग्ठनरठभतः अरवा ठपि््ूिरी-ग्ठनरठभतः 

ठरि्ते ।

१०.४ जनन-प्रिाय्तसय प्रारम भ्े हाममोन इतयसय  
 ्ूकमिा

अनत्स्ाठव-ग्नर्तः हाममोन इत््् रुठ्धरप्रवाहे स्ावण ं

कुव्वठनत ्ेन तद् ठवठशष्ट-भागम् अरवा लक्ण्रलं  
प्रापनु्ात् । लक््-्रलं हाममोन इत्ेतद् प्रठत अनुठरि्ां 

करोठत । अ्माकं शरीरे अनेके अनत्स्ाठव-ग्नर्तः  

सठनत । वषृणौ एवञ्च अणडाश्तः लैङ्ठगक-हाममोन इत्ेतेषां  

स्ावणं कुव्वठनत । भवठ्भतः अ्धुना एव अ्धीतम् अठ्त ्त ्

एतत् हाममोन इठत गौण-लैङ्ठगक-लक्षणेभ्तः कारकम ् 

अठ्त । लैङ्ठगक-हाममोन इत्ठप स्ाठवत-हाममोन इत्ेतेषां 

ठन्नत्णे भवठत (ठ्चत्म् १०.३) । पी्ूषग्ठनरतः अनेकेषां 

हाममोन इत्ेतेषां स्ावणं करोठत । एतेषु एकं हाममोन 

इठत अणडाश्े अणडाणोतः एवञ्च वषृण्ोतः शुरिाणूनां 

पररपकवन्् ठन्नत्णं करोठत ।

पीयूष-ग्रन््याभः स्ाकविां ‘हाममोन’ इकि 
जननाङ्गानाां टभेसटोसटभेरॉन (पुरुषभेषु) ि्ा ्च 
ऐसट्ोजन (क्रिषु) इतयसय स्ावणाय उद्ीपनां 
िरोकि ।

रुकिर-प्रवाहभे स्ावणां करियिभे ि्ा ्च 

कवक्न्न-्ागाभः (लक्यस्लाकन) यावि ्
प्रापनोकि ।

यौवनारम्सय समयभे शरीरभे 

पररवि्तनानाम ्उद्ीपनां िरोकि ।

क्चत्रम ्१०.३ :  ्ौवनारमभ ेशारीररक-पररवत्वनाठन हाममोनद्ारा 
ठन्ठनत्ताठन भवठनत

प्रहठेलका ठजज्ासचुि अ्धनुा अवगतवनततः ्त ््ौवनारमभ े
व्तिौ जननारमभतः तदननतरमवे मन्ते ्दा व्ठतितः 
जनन-क्षमतां प्रापनोठत । परञ्च ते ज्ातमु ्इच्छठनत ्त ्ठकं 
जनन-कालतः एकदा ्दा आरभते तततः परम ् आजीवनं 
ठतष्ठठत अरवा कदाठ्चत ्अ्् समाठ्ततः अठप भवठत ।

१०.५ मानवभेषु जननिालावकिभः

्दा ठकशोराणां वृषणौ तरा ्च अणडाश्तः ्ुगमकानाम ्



118

उतपादनं करोठत तदा ते जनन्ोग्ातः भवठनत । ्ुगमक्् 

पररपकवता एवञ्च उतपादन्् क्षमता पुरुषेषु स्तीणाम ्

अपेक्ष्ा अठ्धकावठ्धतः प ््वनतं ठतष्ठठत ।

स्तीषु जननाव्रा्ातः प्रारमभतः ्ौवनारमभात् (१० वा 

१२ वष्वततः) एव भवठत एवञ्च सामान्ततः ४५ ततः ५० 

वष्वव्तः प ््वनतं ्चलठत । ्ौवनारमभे सठत अणडाणुतः 

पररपकवतः भवठत । अणडाश्े एकतः अणडाणुतः पररपकवतः 

भवठत तरा ्च २८ ततः ३० ठदवसाभ्नतरे अणडाश्ात ्

अणडाणोतः ठनममो्चनं भवठत । अठ्मन् अव्धौ गभा्वश््् 

ठभठत्ततः ्रूला भवठत ्ेन तठ्भठत्ततः अणडाणोतः ठनषे्चनानतरं 

्ुगमनज्् ्धारणं कु्ा्वत् । ््् फलततः गभ्व्धारणं भवठत । 
्ठद अणडाणोतः ठनषे्चनं न भवेत् त््ां ठ्रतौ अणडाणुतः 

तरा ्च गभा्वश््् ्रूल्तरतः रुठ्धरवाठहकाठभतः सह 

ठन्ताररतं भवठत । एतेन स्तीषु रतिस्ावतः भवठत ्तः 

ऋतुस्ावतः अरवा रजो्धम्वतः इठत कथ्ते । ऋतुस्ावतः प्रा्तः 

२८ ततः ३० ठदवसेषु एकवारं भवठत । प्ररमतः ऋतुस्ावतः 

्ौवनारमभे भवठत ््् कृते रजोदश्वनम् इठत कथ्ते । 

प्रा्तः ४५ ततः ५० वष्व्् व्ठस ऋतुस्ाव्् अवरो्धतः 

भवठत । ऋतुस्ाव्् अवरो्धा् रजोठनवृठत्ततः इठत कथ्ते । 
प्रारमभे ऋतुस्ाव-्चरिम् अठन्ठमतं भठवतुं  शकनोठत तरा 

्च त्् ठन्ठमतता्ां ठकठञ्चत् कालतः लठगतुं शकनोठत । 

प्रहठेलका कर्ठत ्त ्स्तीष ुजनन-

काल्् अवठ्धतः रजोदश्वनात ्

रजोठनवठृत्ततः प ््वनतं भवठत । ठकं 

तत ्सत्म ्?

 ऋतसु्ाव-्चरि्् ठन्नत्ण ं हाममोनद्ारा भवठत ।  

अठ्मन ्  ्चरेि अणडाणोतः पररपकवनम ् अ्् ठनममो्चनं, 

गभा्वश््् ठभत्ततेः ्रलूतवम ्एवञ्च अठनष्ेचनाव्रा्ां त्् 

त्ठुितः  सठममठलतातः सठनत । ्ठद अणडाणोतः ठनष्ेचनं भवठत तदा 

सतः ठवभाजनं करोठत तरा ्च गभा्वश्े ठवकासा् ्राठपततः 

भवठत ्रा भवनततः गत-अध्ा्े पठितवनततः । (ठ्चत्म ्९.८) ।

१०.६  सन्ििभेभः कलङ्ग-कनिा्तरणां िभे न प्रिारभेण  
 ्वकि ?

अह ं ्वमातरं ठपतवृ्ां ्च वाता्वलापं 
कुव्वत्ौ शतुवती ्त ् मम भठगन्ातः 
जठनष्माणा सनतठततः बालकतः भठवष्ठत 
बाठलका वा । अहम ् एवं ज्ातमु ्
उतसकुोऽठ्म ्त ् अ्् ठन्धा्वरण ं करं 
भवठत ्त ् ठनषठे्चत-अणडाणतुः बालके 
बाठलका्ां वा ठवकठसततः भठवष्ठत ।

बालिभः अ्वा बाकलिा ?

ठनषेठ्चते अणडाणौ अरवा ्ुगमनजे जनमलभमान्् 

ठशशोतः ठलङ्गठन्धा्वरण्् सनदेशतः भवठत । अ्ं सनदेशतः 

ठनषेठ्चत-अणडाणौ सूत्म् इव संर्चना अरा्वत् गुणसूत्ेष ु

ठनठहतं भवठत । अष्टमाध्ा््् ्मरणं कुव्वनतु ्त ्

गुणसूत्ाठण प्रत्ेकं कोठशका्ातः केनद्े उपठ्रताठन  
भवठनत । सववेषां मनुष्ाणां कोठशकानां केनद्ेषु २३ 

गुणसूत््ुगमातः प्राप्नते । एतेषु द्े गुणसूत्े  ठलङ्गसूत्े ्ततः 

््ोतः कृते X तरा ्च Y इठत कथ्ते । स्तीषु X इठत 

गुणसूत्द््ं भवठत परनतु पुरुषेषु एकं X इठत तरा ्च अपरतः 

Y इठत गुणसूत्ं भवठत । ्ुगमकेषु (अणडाणुतः शुरिाणुतः ्च) 

गुणसूत्ाणाम् एकतः ्ुगमतः भवठत । अठनषेठ्चताणडाणौ सदैव 

एकम् X इठत गुणसूत्ं भवठत । परञ्च शुरिाणौ ठद्ठव्ध े

गुणसूत्े भवततः ््ोतः एकठव्धे X इठत गुणसूत्ं तरा ्च 
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अपरठव्धे Y इठत गुणसूत्ं भवठत ।

 १०.४ इत्ेतत् ठ्चत्ं पश्नतु । ्दा X गुणसूत््ुतितः 

शरुिाणतुः अणडाणुं ठनषे्च्ठत तदा ्ुगमनजे गुणसूत्द््ं 

भठवष्ठत तरा ्च तद ्स्तीठशशौ ठवकठसतं भठवष्ठत । ्ठद 

अणडाण-ुठनषे्चके शरुिाणौ Y इठत गुणसूत्म ् अठ्त तदा 

्ुगमनजतः नरठशशौ ठवकठसततः भठवष्ठत ।

शरुिाणतुः

अणडाणतुः

 नरतः (बालकतः)        स्तीतः (बाठलका)

क्चत्रम ्१०.४  : मनषु्ेष ुठलङ्गठन्धा्वरणम ्।

 अ्धनुा भवनततः ज्ातवनततः ््तुः ्त ् जनमात ् पवूुं 

ठशशोतः ठलङ्ग्् ठन्धा्वरण ंत्् ठपततुः ठलङ्ग-गणुसतू्ाणां द्ारा  
ठरि्ते । ्धारणे् ं ्त ्बाल्् ठलङ्गा् त्् माता उत्तरदाठ्नी 

अठ्त पणू्वत्ा ठनरा्धारा अठ्त अठप ्च अन्ा््तुिा अठ्त ।

१०.७ कलङ्ग-हाममोन इतयकिररक्ां  हाममोन इकि 

१०.३ ठ्चत््् पनुतः अवलोकनं कुव्वनत।ु पी्षू-ग्नथ्ातः द्ारा 

स्ाठवताठन ‘हाममोन’ इठत जननाङ्गाठन तेषां ‘हाममोन’ इत््् 

उतपादना् उद्ीठपतं कुव्वठनत । भवठ्भतः पठितम ्एव ्त ्पी्षू-

ग्ठनरतः एकतः अनततःस्ाठवततः ग्ठनरतः अठ्त ्तः मठ्तषकेण सह 

्तुितः भवठत ।

 पी्षूग्ठनरतः वषृणतः तरा ्च अणडाश्ात ् अठतररच् 

अ्माकं शरीरे कणि-ग्ठनरका, अगन्ाश्तः तरा ्च अठ्धवकृक-

ग्ठनरका इत्ाद्तः के्चन अन्े अनततःस्ाठव-ग्नर्तः अठप सठनत 

(ठ्चत्म ्१०.५) ।
 

क्चत्रम ्१०.५  : मनषु््् शरीरे अनततःस्ाठव-ग्नरीनां ठ्रठततः

 ठजज्ासतुः प्रहठेलका ्च ्मरठत ्त ्एकवारं ्दा ते ्व 

ठ्चठकतसकठपतषृवसतुः गहृ ं गतवनततः आसन ् तदा तत् ते एकं 

काकानामकं बालकं दृष्टवनततः ््् कणितः बहुतः ठव्तररततः 

वैशाल््तुितः ्च आसीत ्। तेषां ठपतषृवसा तान ्बोठ्धतवती ्त ्

काका ‘गॉ्िर’ इठत नामना व्ाठ्धना ग््ततः अठ्त ्त ्कणि-

ग्नथ्ातः व्ाठ्धतः अठ्त । काका्ातः कणिग्ठनरतः ‘रा्रॉठकसन’ 

(जीवनरस््)हाममोन इत््् उतपादनं कुव्वन ्न आसीत।्  तेषां 

ठपतषृवसा एवमठप ज्ाठपतवती ्त ् तेषां ठपतशृ्वसपृठततः अठप 

पी्षूग्ठनरतः

रा्रा्डग्ठनरतः

अगन्ाश्तः

स्तीष ु
अणडाश्-

ठ्रठततः

वषृणतः

एठरिनलग्ठनरतः
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म्धमुहेरोगेण पीठडततः अठ्त ्तो ठह तेषाम ् अगन्ाश्तः 

इनसठूलन  इठत हाममोन इत््् उतपादनं प्ा्व्तमात्ा्ां न करोठत 

। ठजज्ासतुः प्रहठेलका ्च तेषाम ् औष्धाल्े ्राठपतसारण्ां 

दठश्वत्् एठरिनलग्नरेतः ठवष्े पषृ्टवनततः । तेषां ठपतषृवसा तान ्

बोठ्धतवती ्त ् एठरिनलग्ठनरतः एतादृशानां हाममोन इत्ेतेषां 

स्ावण ं करोठत ्ाठन रुठ्धरे लवण्् मात्ा्ातः सनतोलनं 

कुव्वठनत। एठरिनल एरेिनेठलन नामनतः हाममोन इत््् स्वणम ्अठप 

करोठत । एरेिनेठलन इठत रिो्ध्् ठ्चनता्ातः अठप ्च उत्तजेना्ातः 

अव्रा्ाम ्उद्गे्् सं्ोजन्् का ु्ं करोठत ।

   रा्रा्ड इठत एवञ्च एठरिनलग्ठनरतः पी्षूग्ठनरद्ारा 

स्ाठवत्् हाममोन इत््् माध्मने प्रा्तादशेानामनसुारमवे 

्व्् हाममोन इत््् स्ावण ंकरोठत । पी्षूग्ठनरतः वठृ्धहाममोन 

इत््् अठप स्ावण ंकरोठत ् त ्व्तेितः सामान्व्ृध्े आवश्कं 
भवठत ।

ठकम ्अन्ेष ुजनतषु ुअठप हाममोन इत्ेतेषां 

स्ावण ं भवठत ? ठकं जननप्रठरि्ा्ाम ्

अठप तेषां ठकमठप ्ोगदानम ्अठ्त ?

१०.८ िीटभे एवञ्च मण्ूिभे  जीवन-्चरिसय पूरणभे  
 हाममोन इतयसय योगदानम ्

भवनततः कौशे् कीि्् एवञ्च मणडूक्् जीवन्चरि्् 

ठवष्े त ु पठितवनततः । इठललकाततः व््कशलभ ं ्ावत ् 
ठनमा्वण े अनेकाभ्तः प्रठरि्ाभ्तः गनतव्ं भवठत । स्तमकक्षा्ां 

पठितानां कौशे् कीिानां जीवन्चरि्् ्मरण ं कुव्वनत ु ।  
एवमवे ‘िैडपोल’ इत्ेतमठप व््कमणडूके पररवत्वना् 

अनेकेभ्तः ्चरणभे्तः गनतव्ं भवठत (अध्ा्तः -९) ।  
लारवाततः व््कावठ्धतः अ्् पररवत्वन्् नाम का्ानतरणम ् 

इठत (ठ्चत्म ् ९.१०) कथ्ते । कीिेष ु का्ानतरण्् 

ठन्नत्ण ं कीि-हाममोनद्ारा भवठत । मणडूके रा्रा्डद्ारा  
स्ाठवतहाममोन रा्रठकसन इत््् ठन्मनं करोठत । रा्रठकसन 

इत््् उतपादना् जले आ्ोठडन इत््् उपठ्रठततः 

आवश्की अठ्त । ् ठद जले ् ठ्मन ्िैडपोल इत्ेते ए्धनते तत् 

आ्ोठडन इत््् प्ा्व्तमात्ा न अठ्त तठह्व िैडपोल इत्ेतेषां 

व््कमणडूकेष ुपररवठ्ध्वतातः न भठवतुं शकनवुठनत ।

्ठद व्तेितः आहारे प्ा्व्तम ्आ्ोडीनतत्वं 

न भवेत ्तदा ठकं तेभ्तः रा्राठकसन इत््् 

न्नूताकारणने ‘गा्िर’ इठत भठवष्ठत?

गकिकवकिभः १०.३

क््ाठचित् पठत्का्ातः अरवा ठ्चठकतसक्् सू्चन्ा 

एकत् कृतवा आ्ोडीन्ुतिलवण्् उप्ोगे  एकां 

ठिपपणीं ठनमा्वनतु । भवनततः अ्् सू्चनां जालपुिे अठप 

द्षु्ट ंशकनुवठनत ।

१०.९  जननातमिां  सवास्यम्

 व्तेितः काठ्का एवञ्च मानठसकी ठवसङ्गतमठुतितः 

त््ातः ्वा्थ्ं कथ्ते । क््ठ्चत ् अठप व्सतः व्तेितः 

शरीरं ्व्र्रापनारुं त्् कृते सनतठुलताहार्् 

आवश्कता भवठत । व्ठतंि वै्ठतिक-्वच्छता्ातः एवञ्च 

्वच्छता्ातः ठन्ठमतरूपेण पालनं कत्वव्ं भवठत तरा ्च 

प्ा्व्तशारीररकव्ा्ामतः अठप करणी्तः ।

 ठकशोराव्रा्ां ्दा शरीरं वठृ्ंध करोठत तदा 

उप्ु्वतिवाता्वतः अठप ्च अठ्धकावश्क्तः भवठनत ।

किशोरावस्ायाभः पोषणावशयििाभः

 ठकशोराव्रा तीव्रव्ेृधतः ठवकास्् ्च अव्रा 

अठ्त । अततः कमठप ठकशोरम ्आहार्् ठन्ोजनम ्अत्नतं 

साव्धानत्ा कत्वव्ं भवठत । भवनततः पठितवनततः आसन ््त ्

सनतुठलत-आहारतः ठकम ्अठ्त । ्मरनतु ्त् सनतुठलताहार्् 

अर्वतः अठ्त ्त् भोजने प्रोिीन, काबमोहा्रेिि्स, वसा, 
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ठविाठमन एवञ्च खठनजानां प्ा्व्तमात्ा्ां समावेशतः । 

अ्माकं भारती्ं भोजनं ्ठ्मन् रोठिका, ओदनं,  सूपतः 

एवञ्च शाकाठन भवठनत इठत कचिन सनतुठलताहारतः अठ्त । 

दगु्धं तु सनतुठलतं भोजनम ्एव अठ्त । फलाठन अठप अ्मभ्ं 

पोषणं ददठत । ठशशवतः मातुतः दगु्धात् समपूणुं पोषणं प्रापनुवठनत 

््् पोषण्् तेषां कृते आवश्कता भवठत ।

 लौहतत्वं रुठ्धर्् ठनमा्वणं करोठत तरा ्च 

लौहप्र्चरुाठण खाद्ाठन ्रा पत््ुतिाठन शाकाठन गुडं मांसं 

नारङ्गफलं, आमलकम ् इत्ादीठन ठकशोराणां कृते सम्क् 

खाद्ाठन सठनत ।

 भवनततः मध्ाह््् एवञ्च राते्तः भोजन्् 

खाद्पदारा्वनां परीक्षणं कुव्वनतु । ठकं भोजने सनतुठलताहारतः 

पोषकातः ्च सठनत ? ठकम ् एतेष ु एतादृशाठन खाद्ाननाठन 

सठममठलताठन सठनत ्ाठन ऊजाुं प्रददठत तरा ्च ठकम ्एतेष ु

दगु्धं मांसं शषुकफलाठन एवञ्च सूपातः सठममठलतातः सठनत ्े 

ऊजाुं ्च्छठनत ?

 फलानां शाकानां ्च ठकं ्रानम ् अठ्त ्त ्

रठक्षभोजनम ् अठ्त ? ठ्चपस तरा ्च वेठष्टतातः अरवा 

पात्ावठ्रतातः खाद्पदारा्वतः ् द्ठप ् वाठदष्टातः भवठनत परनतु ते 

ठन्ठमतभोजन्् ्राने न खादनी्ातः ्तो ठह तेष ुपोषकाणां 

मात्ा प्ा्व्ता न भवठत ।

गकिकवकिभः १०.४

्वठमतै्तः सह एक्् समहू्् ठनमा्वणं कुव्वनतु । तेषां 

खाद्पदारा्वनां नामाठन ठलखनतु ्े भवठ्भतः गतठदवसे 

प्रातभमोजने मध्ाह्भोजने तरा ्च राठत्भोजने  

खाठदतातः । तेषां पदारा्वनाम ् अवगमनं कुव्वनतु ्े 

समठु्चतव्ृध्े उत्तरदाठ्नतः सठनत । ‘ठनषप्भोजनम ्

(JUNK-FOOD) अठप पररठ्चनवनतु ्त् भवठ्भतः 

गतठदवसे खाठदतम ्।

गकिकवकिभः १०.४

१०.६ ठ्चत्ेण पे्ररणां ्वीकृत् सारण्ातः ठनमा्वण ंकुव्वनत ु
अरवा ठ्चत्ं ठनमा्व् ्वकक्षा्ां ्राप्नत ु्ेन भवनततः 
ठकशोराणाम ् आहारसमब्धाम ् आवश्कतां प्रठत 
स्चतेातः भवे्तुः । एतदरुं भवनततः ्वर्चनातमक्ातः 
शकत्ातः प्र्ोगं कृतवा अ्् ठवज्ापनरूपेण अठप 
प्रदश्वनं कतुुं शकनवुठनत । भवनततः अठ्मन ् ठवष्े 
प्रठत्ोठगता्ातः आ्ोजनम ्अठप कतुुं शकनवुठनत ।

 

ठ्चत्म ्१०.६ :  भोजन्् पोषकपदारा्वतः

मांसम् शाकाठन

दगु्धम ्अणडाठन ्च

फलाठन

खाद्ाननाठन

वयकक्गि-सवच्छिा

प्रत्ेकं व्कत्ा प्रठतठदनम ् एकवारं ्नानं करणी्म ् । इद ं

ठकशोराणां कृते अठप आवश्कम ्अठ्त ् तो ठह ् वेदग्नरीनाम ्

अठ्धकठरि्ाशीलता्ातः कारणने शरीरात ्गन्धतः आगच्छठत । 

शरीर्् सववेषां भागानां ् नानसम्े सम्ति्ा प्रक्षालनं करणी्ं 

भवठत । ्ठद ्वच्छता न कृता तदा जीवाणसुङ्रिमण्् 
भ्ं भवठत । बाठलकाठभतः ऋतसु्ावसम्े ्वच्छता्ातः  
ठवशषेाव्धानं रक्षणी्ं भवठत । ताठभतः ्व्् ऋतसु्ाव्चरि्् 
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अव्धानं ठन्धा् ऋतसु्ावा् सजजाठभतः भठवतव्म ्। 

शारीररिवयायामभः

्वच्छवा्ौ भ्रमणम ् एवञ्च रिीडनं शरीरं ्फूठत्व्तंुि ठनमा्वठत 

एवञ्च  ् व्रतः ् राप्ठत । सव्चतः ् वुठभतः/ ठकशोरैतः  आरिीठडठभतः 

भ्रमण ंव्ा्ामतः एवञ्च बठहतः अवश्मेव रिीडनी्म ्।

भ्ान्ियभः असतयाविारणाभः ्च- िर््तवयम ्अिर््तवयां ्च

नवमाध्ा्े एवञ्च अठ्मनध्ा्े भवनततः मनषु््् 
जननसमब्धानां वैज्ाठनकतथ्ानां ठस्धानतानां ्च ठवष्े 
पठितवनततः । एतादृश्तः बहव्तः असत्ाव्धारणातः प्र्चठलतातः 
सठनत ्ातः भवठ्भतः सजु्ठकशोर्वरूपेण त्तिव्ातः । 
उदाहरणारुं ठकशोराणां शारीररकपररवत्वनानां समब्धानभुवानां 
ठवष्े अनेकातः भ्रानत्तः असत्ाव्धारणातः ्च सठनत । एतास ु
काचिन अ्धतः दी्मानातः सठनत इ्ं ठमथ्ा अरवा असत्ा 
्धारणा अठ्त ्््ातः कोऽठप आ्धारतः नाठ्त ।
१.  ऋतसु्ाव्् सम्े ्ठद का्चन बाठलका कमठप  
 बालकं पश्ठत तदा सा गठभ्वणी भवठत।
२. सनतान्् ठलङ्गा् त्् माता एव उत्तरदाठ्नी  
 अठ्त ।
३. ऋतसु्ाव्् अव्रा्ां बाठलका्ातः महानसे  
 का ््वकरण ंठनठष्धम ्अठ्त।

भवठ्भतः एतादृशाठन अनेकाठन करनाठन प्राप््नते ्ेषां 
कठचिदठप आ्धारतः नाठ्त । तान् उतपाि्् प्रठक्षपनतु/
त्जनतु ।

गकिकवकिभः १०.६

्वकक्षा्ां तेषां सहपाठिनां सङ्ख्ाम ्एकत् कुव्वनत ु
्े ठन्ठमतरूपेण व्ा्ामं कुव्वठनत तरा ्च तेषामठप 
सङ्ख्ाम ् एकत् कुव्वनतु ्े व्ा्ामं न कुव्वठनत । 
ठकं भवठ्भतः तेषां ्वा्थ्े ्फूत्ाुं ्च भेदतः दृश्ते ? 
ठन्ठमतव्ा्ाम्् लाभोपरर एकं ठववरणं ठनमा्वनतु ।

मादिौषिानाां कनषभेिभः िि्तवयभः 

ठकशोराव्रा व्तेितः शारीररकरूपेण अरवा मानठसकरूपेण 
अठ्धकसठरि्ता्ातः सम्तः अठ्त ्तः वठृ्धकाल्् एकतः 
सामान्भागतः अठ्त । अततः भ्रठमतम ्असरुठक्षतुं मा अनभुवनत ु
। ्ठद काठ्चत ् व्ठतितः भवततः एवं ज्ाप्ठत ्त ् क््ठ्चत ्
मादकौष्धसेवनेन भवनततः उठद्गनतामतुिम ्अनभुठवष्ठनत, तदा 
भवठ्भतः ‘न’ इठत करनी्ं ्ावत ्प ््वनतं कठचित ् ठ्चठकतसकतः 
परामशुं न ददाठत । ‘रिग’ इठत मादकौष्धपदारा्वतः सठनत ्ेषां 
अभ्ासतः भवठत । ्ठद भवनततः एकवारम ्एतेषां मादकौष्धाठन 
्वीकुव्वठनत तदा वारं वारं तेषां ्वीकरण्् इच्छा भवठत । 
परञ्च कालानतरे एताठन हाठनकारकाठण सठनत । एताठन 
्वा्थ््् एवञ्च प्रसननता्ातः उभ्ोतः एव ठवनाश ंकुव्वठनत ।

 भवठ्भतः ‘AIDS’ इत््् ठवष्े अवश्मेव शतंु ््ात ्
्त ् ‘HIV’ नामक्् भ्ङ्करठवषाणोतः द्ारा भवठत । अ्ं 
ठवषाणतुः एक््ातः पीठडतव्तेितः ्व्रव्कत्ां रिग इत््् 
कृते उप्जु्माना्ातः सचू्ातः द्ारा अठप गनतुं शकनोठत । 
ठवषाणोतः सङ्रिमणम ्अन्माध्मतैः अठप  भठवतुं शकनोठत ् रा 
पीठडता्ातः माततुः दगु्धद्ारा त््ातः ठशशमु ्अठप भठवतुं शकनोठत । 
`HIV’ इत्नेन पीठडता व्ठतिना सह लैङ्ठगकसमपक्व ्रापनेन 
अठप अ्् रोग्् सङ्रिमण ंभठवतुं शकनोठत ।

किशोरद्ारा ग ््तिारणम्

भवनततः समभवततः जानठनत ्त ् अ्माकं दशे े ठववाह्् ठवठ्धसङ्गतं व्तः बाठलकानां कृते १८ वषा्वणाम ् एवञ्च 
बालकानां कृते २१ वषा्वणां व्तः ठनठचितम ् अठ्त। अ्् कारणम ् अठ्त ्त ् ठकशोराव्रा्ां बाठलकातः / मातरतः 
शारीररकरूपेण मानठसकरूपेण ्च माततृवा् सठजजतातः न भवठनत । बाल-ठववाहने माततृवेन ्च मातरर तरा ्च सनताने 
उभ्ोतः एव ्वा्थ्सठमबठन्धन्तः सम््ातः उतपननातः भठवष्ठनत । ्ेन ्वु-स्तीणां कृते व्वसा्ावसरेष ुअठप न्नूता 
आगच्छठत ्तो ठह तातः माततृवठनव्वहणा् सक्षमातः न भवठनत । अततः तातः मानठसकपीडाठभतः ग््तातः भवठनत ।
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ऐ्मस ऐपलइकि
 Â ्ौवनारमभ ेसठत जनातः जनने सक्षमातः भवठनत । ११ वष््व ् व्सतः 

१९ वषा्वठण ्ावत ्व्सतः अवठ्धतः ठकशोराव्रा इठत उच्ते । 

 Â ्ौवनारमभ्् प्रारमभे जननाङ्गेषु वठृ्धतः भवठत तरा ्च शरीर्् 
ठवठभनन्रानेषु केशातः जा्नते । बाठलकानां ्तनातः ठवकठसतातः 
भवठनत तरा ्च बालकानां मुखे कू्च्व-शमशवतः आगच्छठनत । 
ठकशोराव्रा्ां ्वर्नत््् वठृ्धकारणात ् बालकानां धवठनतः 
गभीरा भवठत ।

 Â ठकशोराव्रा्ाम ्औननत्े अठप वठृ्धतः भवठत ।

 Â ्ौवनारमभतः तरा ्च जननाङ्गानां पररपकवनं हाममोन इत््् द्ारा 
ठन्ठनत्तं भवठत ।

 Â हाममोन इठत अनततःस्ाठवग्ठनरठभतः स्ाठवतातः ते पदारा्वतः सठनत ्े 
रुठ्धरं साक्षात ्प्रापनवुठनत ।

 Â पी्षूग्ठनरतः हाममोन इत्ेतेषां स्ावण ं करोठत ्रा वठृ्धतः हाममोन 
इठत तरा ्च अन्ग्नरीन ् – वषृणम ् अणडाश्ं रा्रा्ड तरा 
्च एठरिनेल इत्ादीन ्ग्नरीन ्हाममोन इत्ेतेषां स्ावणा् उद्ीठपतं 
कुव्वठनत । अगन्ाश्तः इनसठुलन इत्््, रा्रा्डग्ठनरतः 
रा्राठकसन इत््् तरा ्च एरेिठनलग्ठनरतः एरेिठनलनहाममोन 
इत््् उतपादनं करोठत ।

 Â िे्िोिेरान इठत नरहाममोन इठत अठ्त तरा ्च ए्ट्ोजन इठत 
स्तीहाममोन इठत अठ्त । गभा्वश््् ठभठत्ततः ठनषठे्चताणडाणोतः 
ग्हणा् ्वातमानं ठस्ंध करोठत । ठनष्ेचनाभाव्् ठ्रतौ 
गभा्वश््् ठभत्ततेः आनतररकतलं ठन्ताररतं भतूवा शरीरात ्बठहतः 
रुठ्धरेण सह प्रवाठहतातः भवठनत । अ्मवे ऋतसु्ावतः अरवा 
रजो्धम्वतः इठत कथ्ते ।

 Â अजठनतठशशोतः ठलङ्गठन्धा्वरणम ्अ््ोपरर ठनभ्वरठत ्त ््गुमनजे 
XX गणुसतू्ाठण सठनत अरवा XY सठनत ।

 Â ठकशोराव्रा्ां सनतठुलताहारतः तरा ्च व्ठतिगत्वच्छता्ातः 
पालनं महत्वपणू्वम ्अठ्त ।

किशोरावस्ा

एकरिनभेकलन

सन्िुकलिाहारभः

अन्िभःस्ाकवग्रन््यभः 

एसट्ोजन

हाममोन

इन्सकुलन

पीयूष-ग्रकन््भः

यौवनारम्भः

जननातमिसवास्यम्

गौण-लैङ्कगि-लक्षणाकन

कलङ्ग-गुणसतू्राकण

लक्यस्लाकन

टभेसटोसटभेरान 

्ायराककसन

सवरयन्त्रम्

्वन्िभः किां  कशकक्षिवन्िभःप्रमुखाभः शबदाभः
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अभयासभः

१. शरीरे जा्मानानां पररवत्वनानां कृते उत्तरदाठ्नतः अनततःस्ाठवग्नरीनां द्ारा स्ाठवतपदार्व्् नाम ठकम ्अठ्त ?

२. ठकशोराव्रां पररभाषनत ु।

३. ऋतसु्ावतः ठकम ्अठ्त ? वण्वनं कुव्वनत ु।

४. ्ौवनारमभसम्े जा्मानानां शारीररकपररवत्वनानां स्ूचीं ठनमा्वनत ु।

५. ठद्कोष्ठक्तुिा्ातः एक््ातः सारण्ातः ठनमा्वण ं कुव्वनत ु ्््ाम ् अनततःस्ाठवग्नरीनां नामाठन तरा ्च तेषां द्ारा  
 स्ाठवतहाममोन इत्ेतेषां नामाठन दठश्वताठन भवे्तुः ।

६ ठलङ्गहाममोन इठत ठकमठ्त ? तेषां नामकरणम ्एवं ठकमरुं कृतं वत्वते ? तेषां प्रका्ा्वठण ज्ाप्नत ु।

७. सम्क् ठवकलपं ठ्चनतु-

 (क) ठकशोरैतः स्चतैेतः भाव्ं ्त ्ते ठकं खादठनत ्तो ठह 

  (i) उठ्चतभोजनेन तेषां मठ्तषक्् ठवकासतः भवठत ।

  (ii) शरीरे तीव्रगत्ा जा्माना्ै वदृध््ै उठ्चताहार्् आवश्कता भवठत ।

  (iii) ठकशोरं प्रठतक्षण ंबभुकु्षा बा्धते ।

  (iv) ठकशोरे ्वादग्नर्तः सम्ति्ा ठवकठसतातः भवठनत ।

 (ख) स्तीष ुजननकाल्् प्रारमभतः तठ्मन ्सम्े भवठत ्दा तासां :

  (i) ऋतसु्ावतः प्रारभते ।

  (ii) ्तनानां ठवकासतः प्रारभते ।

  (iii) शारीररकभारे वठृ्धतः भवठत ।

  (iv) शरीर्् औननत्ं व्ध्वते ।

 (ग) अ्धोलोठखतेष ुकतः आहारतः ठकशोराणां कृते सवमोठ्चततः अठ्त :

  (i) ठ्चपस इठत नडूलस तरा ्च कोकपे्पदार्वतः

  (ii) रोठिकातः, सपूतः, शाकाठन

  (iii) ओदनम,् नडूलस, बग्वर

  (iv) शाकाहाररठपठष्टका, ठ्चपस इठत तरा ्च जमबीरपे्म्

८.  अ्धोठलठखतेष ुठिपपण ंठलखनत ु :

  (i) ऐडमस ऐपल

  (ii) गौणलैङ्ठगक-लक्षणाठन

  (iii) गभ््व रठशशौ ठलङ्गठन्धा्वरणम्
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९. शबदप्रहठेलका   : शबदठनमा्वणा् सङ्केतसनदशेानां प्र्ोगं कुव्वनत ु :

वामिभः दकक्षणां प्रकि

 ३. एठरिनलग्नरेतः स्ाठवतं हाममोन इठत

 ४. मणडूके लारवततः व््कप ््वनतं जा्मानं पररवत्वनम्

 ५. अनततः स्ाठवग्ठनरठभतः स्ाठवतातः पदारा्वतः

 ६. ठकशोराव्रां कथ्ते

उपररष्ाि ्अिभः प्रकि

 १. अनततःस्ाठवग्नरीनाम ्अपरं नाम

 २. ्वरोतपादकम ्अङ्गम्

 ३. स्तीहाममोन इठत

१०  अ्धतः प्रदत्ता्ां सारण्ाम,् आ्ोतः व्ेृधतः अनपुाते बालकानां बाठलकानां ्च अनमुाठनतौननत््् सङ्ख्ा  
 दठश्वता अठ्त । बालकानां तरा ्च बाठलकानाम ्उभ्ोतः औननत्ं तरा ्च आ्षुतः प्रदश्वकम ्एकं ग्ाफठ्चतं्  
 कग्वदोपरर ठनमा्वनत ु। एतेन ग्ाफठ्चत्ेण भवनततः ठनषकष्वरूपेण ठकं वतंुि शक््ठनत ?

आयुभः 
(वषषेषु)

औन्नतयम ्(सभे.मी.)

बालिाभः बाकलिाभः

० ५३ ५३

४ ९६ ९२

८ ११४ ११०

१२ १२९ १३३

१६ १५० १५०

२० १७३ १६५
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1. ्वाग्जतैः समबठन्धठभतः सह बालठववाह्् न्ा्ोठ्चततथ्ानां ठवष्े जागरूकता्ातः ज्ानं कुव्वनत ु। भवनततः 
्व्म ्अ्् ठवष्े ्वाध्ापकेभ्तः ठपतभृ्ां, ठ्चठकतसकेभ्तः अरवा जालपिुात ् स्ूचनां प्रा्तु ंशकनवुठनत । 
बालठववाह्् दमपत्तीनां कृते ठकमर्वम ्उठ्चतं नाठ्त । अठ्मन ्ठवष्े ठनठमषद््ातमकं व्ाख्ानं ठलखनत ु।

2. HIV/AIDS इत््् ठवष्े वाता्वपत्ेभ्तः एवञ्च पठत्काभ्तः कठत्वतभागान ्एकत् कुव्वनत ु। HIV/AIDS 
इत्््ोपरर १५ अरवा २० वाक्ाठन ठलखनत ु।

3. जनगणना्ातः अनसुारम ्अ्माकं दशे ेप्रठत १००० परुुषभे्तः ८८२ ठस्त्तः सठनत । अठभजाननत ु्त ्–

 (क) न्नूानपुात्् कृते समाज्् कातः ठ्चनतातः सठनत ? ्मरनत ु्तबालकातः अरवा बाठलकातः इठत  
 समभावना एकसमाना अठ्त ।

 (ख) एठमन्ोसेंिेठसस इठत ठकम ्अठ्त तरा ्च इ्ं प्रठवठ्धतः केन प्रकारेण उप्ोठगनी अठ्त ? भारते  
 अ्् प्रठव्धतेः द्ारा गभा्व्रठशशोतः ठलङ्ग्् अवगमनोपरर प्रठतबन्धतः ठकमर्वम ्अठ्त ?

४. ्वसमग्ठव्चारान ् समाठहतान ् कृतवा जननसमबठन्धनां तथ्ानां स्ूचना्ातः महत्वोपरर संठक्ष्तं ठिपपण ं
ठलखनत ु।

ठव्ताररत-अठ्धगमतः – गठतठव्ध्तः परर्ोजनाचि


