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बालपि सांपून प्रौढत्वाच्या ददशेने िोिारा शारीररक हवकास आपल्या जीवनातील सवावधिक भावहनक 
आणि शारीररकदृष्ट्या गुांतलेली अवस्था आि.े हवचाराांमध्ये येिारी पररपक्वता, लक्षिीय 
मनोसामाणजक हवकास आणि शारीररक हवकास अशा अनेक गोष्टी तारुण्याच्या काळात घडतात. 
बालपिापासून प्रौढत्वाकडे िोिाऱ्या स्थस्थत्यांतरातील िा मित्त्वाचा टप्पा असतो. मोठे िोण्यातला िा 
बदल एक सामान्य भाग असला तरी, याहवर्यी प्रत्येक मुलीचा अनुभव वेगळा असतो आणि बरेचदा 
आव्िानात्मक व गोंिळात टाकिारा असतो. तारुण्य म्ििज ेकाय? तारुण्याचे कोित?े या 
कालाविीत भावहनक आणि शारीररकदृष्ट्या कोित ेबदल िोतात? िे जािून घेतल्यास या काळाचा 
सामना कसा करावा ककिंवा या कालाविीत कसे वागाव ेयासाठी तुम्िाला मदत िोईल. या लेिात 
तारुण्य आणि त्याबद्दल असलेल्या शांकाचे हनरसन व्िावे यासांदभावत मागवदशवन करण्यात आल ेआिे. 

तारुण्य म्हणजे काय? 

तारुण्य िी शारीररक बदलाांची प्रहिया आि.े यौवनावस्थेला सािारिपिे वयात येिे असेिी म्िटले 
जाते. ज्यामध्ये मुलगा ककिंवा मुलगी याांच ेशरीर पररपक्व िोत.े तारुण्यात शरीर अनेक अांतगवत आणि 
बाह्य बदलाांमिून जात असते. शारीररक आणि जैहवक बदलाांची माशलका या काळात शरीर पररपक्व 
िोण्यासाठी मदत करते. िे बदल मेंदूतील सांप्रेरकाांच्या सांकेताद्वारे सुरू िोतात. या सांकेताांना प्रहतसाद 
म्ििून शरीर आपली त्वचा, केस, स्तन आणि लैंहगक अवयवाांमध्ये बहुताांश बदल करण्यास सुरुवात 
करते. तारुण्याच्या पहिल्या सिामािीत उांची, वजन वेगान ेवाढते आणि शरीर हवकशसत झाल्यावर िी 
वाढ पूिव िोते. या काळात दुय्यम लैंहगक वैशशष्ट्य ेहवकशसत िोतात जी मुलगा आणि मुलगी याांच्यातील 
बदल स्पष्ट करतात. 
 
तर, अगदी सोप्या भार्ेत साांगायच ेम्ििजे तारुण्य म्ििज ेमुलगा आणि मुलगी याांच्या प्रौढ िोण्यातील 
अनेक बदल घडवून आििारी प्रहिया िोय.  

तारुण्याचे वय? 

तारुण्य िी शरीर पररवतवनाची प्रहिया आि ेआणि ती एकाचवेळी घडत नािी. यौवन िे टप्प्याटप्प्याने 
येते आणि ते पूिव िोण्यास अनेक वर्व लागतात. यौवन सुरू झाल्यावर िोिारे बदल िे वेगवेगळ्या 
घटकाांवर अवलांबून असतात. सववसामान्य मुली वयाच्या ११ वर्ी यौवनात येतात. तर, ८ ते १७ या 
वर्ावत शरीरात अनेक बदल घडतात आणि िी प्रहिया पूिव िोण्यासाठी सिा ते सात वरे् लाग ूशकतात. 
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मुलींच ेतारुण्याच ेवय 
 
यौवनावस्थेची सुरुवात, त्याचा प्रारांणभक काळ आणि शरीर बदलाचा कालाविी या सवव गोष्टी अनेक 
घटकाांवर अवलांबून असतात. शरीराचा प्रकार आणि चरबीची रचना तारुण्य वय तसेच त्याचा 
कालाविी यावर पररिामकारक ठरतात. अनेकदा पयाववरिीय पररस्थस्थतीदेिील तारुण्य कालाविीचा 
सुरुवातीचा काळ आणि पूिव िोण्याचा कालाविी यावर पररिाम करू शकतात. ८ ते १४ या 
कालाविीत कोित्यािी क्षिी तारुण्य सुरू िोि ेिी सामान्य बाब आिे. परांतु, जर तारुण्यातील  लक्षिे 
वय वरे् ८ च्या आिी आणि वय वर्व १४ च्या नांतर सुरू झाल्यास स्रीरोग तज््ाांचा सल्ला घ्या. 

तारुण्याचे पवहले लक्षण 

तारुण्याचा काळ बरीच वरे् असतो. या कालविीत शरीर हवकशसत िोत असत ेआणि त्याच ेबरेच 
टप्पेदेिील असतात. परांतु, आपि तारुण्यात प्रवेश करीत आिोत िे जािून घेण्यासाठी कािी 
प्रारांणभक लक्षिे असतात.  
 
तारुण्याचे सािारिपिे पहिले लक्षि स्तनाचा हवकास िोिे िे असत.े या प्रहियेत स्तनाांना उभार 
धमळायला सुरुवात िोते. स्तनाांचा िा उभार किीकिी िूप कोमल असतो. तसेच किीकिी एकावेळी 
एकाच स्तनाचा हवकास िोि ेअशा गोष्टी घडू शकतात. मार या गोष्टी सामान्य असून त्यात चचिंतेचे 
कारि नसते. जाांघेजवळील केस वाढिे िेदेिील तारुण्य सुरू झाल्याच ेएक प्रारांणभक लक्षि आि.े 
जाांघेत केसाांची वाढ िोिे िे सामान्यतः स्तनाच्या हवकासानांतर सुरू िोते. त्यानांतर कािेच्या केसाांची 
वाढ िोते. फार कमी मुलींमध्ये स्तनाच्या हवकासापूवी जाांघेत केस येण्यास सुरुवात िोते.  
 
जाांघेमध्ये केस येण्याबरोबरच कािी मुलींच्या पाय आणि िाताांवर नेिमीपेक्षा अधिक केस ददसू 
शकतात. तारुण्याच्या मित्त्वपूिव लक्षिाांपैकी एक म्ििज ेमाशसक पाळी सुरू िोि.े परांतु, िे सिसा 
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इतर शारीररक बदलाांनांतर सुरू िोत.े सामान्यपिे तारुण्य सुरू झाल्यानांतर २ ते ३ वर्ाांनांतर पाळी 
येण्यास सुरुवात िोते. म्ििूनच जरी तुमची माशसक पाळी सुरू झाली नािी तरीिी तुम्िी यौवनाच्या 
वयात प्रवेश केलेला असतो. 

तारुण्यादरम्यान होणारा शारीररक ववकास आणण बदल 

तारुण्यात आपले शरीर अनेक भावहनक आणि शारीररक बदलाांमिून जात असते. तारुण्याचे वय सुरू 
झाल्यावर िायपोथॅलॅमस नावाच ेमेंदूचे क्षेर उववररत शरीराला सांकेत देण्यास सुरुवात करते. यामध्ये 
उववररत शरीराला सुधचत केले जाते की, आपला प्रौढत्वाकडे प्रवास सुरू झाला आणि त्यानुसार 
शरीराचा हवकास सुरू करण्याची वेळ आली आि.े िे सांकेत सांप्रेरकाांद्वार ेपाठवले जातात. ज्यामुळे 
पुनरुत्पादक अवयव, अांडाशय आणि इतर सांप्रेरकाांची शे्रिी तयार िोते. या सांप्रेरकाांमुळे शरीराच्या 
हवहवि भागात वाढ आणि बदल िोण्यास सुरुवात िोते. 
 

 
 

तारुण्यातील  शारीररक बदल 

http://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com
https://www.drvarshaliclinic.com/mr


   

 

© प्रताधिकार www.drvarshaliclinic.com/mr तारुण्या म्हणजे काय? वय, टप्पे आणण शारीररक ववकास 

शरीरातील सामान्य बदल 

तारुण्यात िालीलप्रमािे शारीररक बदल अनुभवास येतात.  
 
• चेिऱ्यावर मुरूम ककिंवा पुटकुळ्या येऊ शकतात. 
• चेिऱ्याची त्वचा तेलकट िोऊ शकते. 
• तुमच्या घामाच्या ग्रांथीचा हवकास िोतो, या कालाविीत तुम्िाला जास्त घाम येऊ शकतो आणि 

त्यामुळे शरीराचा वास येऊ शकतो. 

• तुमच ेहनतांब (हिप्स) रुां द िोऊ शकतात आणि शरीर वि िोऊ शकते. 

माससक पाळी 

तारुण्य सुरू झाल्यानांतर शरीरातील मित्त्वपूिव बदलाांपैकी एक बदल म्ििजे माशसक पाळी सुरू िोिे. 
माशसक पाळी येिे िे तारुण्याचे लक्षि आि ेआणि वयात आल्याचा सामान्य भाग आिे. माशसक पाळी 
वयाच्या १२ ते १५ व्या वर्ावपयांत सुरू िोत.े बहुताांश मुलींना त्याांच्या स्तनाचा हवकास सुरू झाल्यानांतर 
सुमार ेदोन वर्ाांनी माशसक पाळी येत.े   
 

काख आणण जाांघेच्या भागात केस यणे े

तारुण्यातील  आििी एक लक्षि (कदाधचत थोडे रासदायक) म्ििज ेआपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या 
भागाांवर केसाांची वाढ िोिे िे आि.े या कालाविीत तुमच्या लक्षात येत ेकी, ज्या भागात पूवी केस 
नव्िते तेथ ेकेस येण्यास सुरुवात झालेली आिे, तसेच िात आणि पायाांवरील केसदेिील वाढू शकतात. 
कािेत आणि जाांघेत केस येिे िी यौवनावस्थेची हवशशष्ट लक्षिे आिेत. 
 

 
 

कािेत केसाांची वाढ 

हाडाांची वाढ 

प्रौढावस्थेत सवावत मित्त्वाचा बदल म्ििजे िाडाांच्या आकारात बदल िोण्याबरोबर ते मजबूत िोण्यास 
सुरुवात िोिे. िाडे केवळ लाांब आणि रुां द िोत नािीत, तर ती अधिक भरीव िोतात. तारुण्यातील  िा 
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बदल सवावधिक फायदेकारक असतो. णस्रयाांमध्ये, तारुण्यादरम्यान आयुष्यभरात शरीरातील एकूि 
कॅस्थल्शअमपेक्षा अांदाज े५० टक्के कॅस्थल्शअम िाडाांमध्ये जमा िोते. यौवनाच्या सुरुवातीला पहिल्या 
सिामािीत िाडाांमध्ये जास्तीत जास्त कॅस्थल्शअम जमा िोत असत.े बहुताांश मुलींमध्ये हवशीच्या 
सुरुवातीच्या काळापयांत िाडे मोठी आणि भरीव िोतात. लिानपिी िाडे मजबूत िोि े िे 
आयुष्यभरासाठी िाडाांच्या आरोग्याचा पाया घालते. जेव्िा आपि लिान ककिंवा हकशोरवयीन असतो 
तेव्िाच िाडाांची घनता वाढत असते. यासाठी खव्िटॅधमन डी आणि कॅस्थल्शअमयुक्त आिार घेिे 
आवश्यक असते. तारुण्याचा अथव जािून घेण्यासाठी, िाडाांच्या वाढीवर िोिारा त्याचा पररिाम, 
हनरोगी आिार आणि त्याच्या पितींबद्दल अधिक जािून घेण्यासाठी आपल्या डॉक्टराांचा सल्ला घ्या.   

उांची आणण वजन वाढण े

तारुण्यात शरीर अनेक बदलाांमिून जात असत.े आपले शरीर पररपक्व आणि हवकशसत िोण्यासाठी 
थोडीशी अहतररक्त चरबी वाढि ेिा सामान्य आणि आवश्यक भाग आि.े तर, तारुण्यात बहुताांश 
मुलींच ेवजन वाढते आणि िी पूिवपिे सामान्य बाब आि.े दांड, माांडी आणि पाठीच्या वरच्या बाजूला 
चरबी अधिक ददस ूशकते. तसेच हनतांब वि आणि हवस्तृत िोत ेआणि कां बर अरुां द िोण्यास सुरुवात 
िोते. वयाच्या सािारि नवव्या वर्ावपासून ते पौगांडावस्था कालाविी पूिव िोईपयांत मुलींची उांची १७ 
ते १८ टक्के वाढते. आिी िात व पाय याांची वाढ िोते व नांतर शरीराच्या उरलेला भागाची वाढ िोते. 
बहुताांश मुलींमध्ये माशसक पाळी सुरू िोण्यापूवी सिा महिन ेशारीररक वाढीचा दर वेगवान असतो. 
त्यामुळे िा बदल आपल्याबरोबर इतराांना थोडा हवधचर वाटू शकतो. परांतु, तारुण्यात शारीररक वाढ व 
बदल वेगान े िोि े िी सामान्य बाब आिे. शारीररक वाढ आणि बीएमआय (बॉडी मास इांडेक्स) 
मोजण्यासाठी वर्ावतून एकदा तरी डॉक्टराांना भेटण्याचा सल्ला ददला जातो. बीएमआयचा उपयोग 
वाढीचा नमूना तपासिी, आरोग्य तपासिी आणि त्यात सुिारिेची आवश्यकता आि ेकी नािी िे 
पािण्यासाठी केला जाऊ शकतो.   
 
म्ििून, िे आपल्याला आणि इतराांना थोडेसे हवधचर वाटू शकते, परांतु यौवनात शरीरात वेगवान वाढ 
िोि ेिी सामान्य बाब असते. शरीराची वाढ तपासण्यासाठी आणि बीएमआय (बॉडी मास इांडेक्स) 
मोजण्यासाठी वर्ावतून एकदा तरी डॉक्टराांना भेटण्याचा सल्ला ददला जातो. बीएमआयचा उपयोग 
वाढीचा नमुना तपासिी, तुमच े शरीर तांदरुस्त आणि हनरोगी आि ेकी नािी िे पािण्यासाठी केला 
जाऊ शकतो. 

वयानुसार स्त्तनाचा ववकास 

तारुण्यात अांडाशयातून बािेर पडिाऱ्या सांप्रेरकाांमुळे स्तनाांचा हवकास िोतो. या सांप्रेरकाांमुळे चरबी 
जमा िोत,े ज्यामुळे स्तन मोठे िोतात. स्तनाांच्या हवकासाचे पहिले लक्षि म्ििज ेस्तनाांना उभार येिे, 
स्तनाांना आलेला उभार लिान असिे, स्तनाग्रािाली चकतीच्या आकाराच्या गाठी जािविे िे असते. 
जसे की, स्तन प्रथम वाढू लागतात, तेव्िा ते िूप कोमल आणि वेदनादायक असू शकतात. जर ते 
वेगान ेवाढले तर त्वचेत स्रेच माक्सव येऊ शकतात, परांतु कालाांतरान ेते हफकट िोतात. तारुण्यात 
आपल्या शरीरात चरबी वाढत असल्याने स्तनाांची वाढ िोत रािते. तारुण्याच्या शेवटच्या कािी वर्ावत 
स्तन गोलाकार आणि पररपूिव िोतात.  
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स्तन हवकास 
 

टप्प े स्पष्टीकरि 

टप्पा पहिला 
८ वरे् 

पूवव हकशोरवस्था. फक्त स्तनाग्राच ेटोक वर उचलले जाते. 

टप्पा दुसरा 
९ ते ११ वर्े 

स्तनाला उभार येतो, स्तन आणि स्तनाग्र वर उचलले जातात. स्तनाग्र 
(एरोला)च्या सभोवतालचे त्वचेच ेगडद क्षेर आणि मोठे िोते.  

टप्पा हतसरा  
वय वरे् १२ नांतर 

स्तन ककिंधचत मोठे िोतात, तसेच ग्रांथींसि स्तनाच्या उती यात असतात.  

टप्पा चौथा 
१३ व्या वर्ावपयांत 

स्तनाग्र े आणि आसपासचा भाग वर उचलला जातो. त्यानांतर उववररत 
स्तनाचा दुसरा ढीग तयार केला जातो. 

टप्पा पाचवा 
१५ व्या वर्ावपयांत 

पररपक्व प्रौढ स्तन. स्तन गोलाकार िोतात आणि फक्त स्तनाग्र े वर 
उचलली जातात.  

 
एका स्तनाचा दुसऱ्या स्तनापेक्षा वेगवान हवकास िोिे सामान्य आिे. कालाांतराने दोन्िी स्तन सामान 
आकाराच ेबनतात. स्तनाच्या आकारात थोडासा फरक पूिवपिे सामान्य असतो आणि कदाधचत तो 
दूर िोिारािी नसतो. यासांदभावत कोितािी प्रश्न ककिंवा शांका असल्यास स्रीरोग तज््ाांचा सल्ला घ्या. 
पुढील गोष्टींचा अनुभव घेत असाल तर तुम्िाला कदाधचत डॉक्टराांचा सल्ला घेण्याची गरज भासू शकते. 
 
• वयाच्या तेराव्या वर्ावपयांत स्तनाला उभार न धमळिे ककिंवा स्तन हवकशसत न िोि.े 
• एका बाजूला स्तनाला उभार आला असेल परांतु, दुसऱ्या बाजूला तीन महिन्याांपयांत स्तनाला उभार 

आलेला नसल्यास. 
• स्तन उभाराभोवती सूज जािवत असेल आणि त्यामुळे रास िोत असेल.  
• याहवर्यी तुमच्या मनात कािी शांका असल्यास ककिंवा अधिक माहिती जािून घेण्याची इच्छा 

असल्यास डॉक्टराांची भेट घेतली जाऊ शकते.   
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तारुण्यातील  टप्प े– टॅनर टप्पा 

तारुण्य िा शरीरात झपाट्यान ेबदल िोण्याचा काळ असतो. टॅनर स्टेजजिंग ज्याला सेक्शुअल मॅच्युररटी 
रेटटिंग (एसएमआर) देिील म्िितात. िा टप्पा तारुण्य आणि शरीराचा हवकास याांना एकाहून अधिक 
टप्प्यात हवभाणजत करण्यास मदत करते. १९६९ साली हवकशसत झालेल्य या प्रिालीला हिदटश 
बालरोगतज्् डॉ. जेम्स टॅनर याांच ेनाव देण्यात आल ेआिे. िी प्रिाली मुलींच्या स्तनाचा हवकास आणि 
जाांघेतील केसाांच्या वाढीवर आिाररत आिे. प्रत्येक मुलीची तारुण्य वेगळी असली आणि वयाच्या 
वेगवेगळ्या टप्प्यात ती पार पडत असली तरीदेिील िी पित शारीररक हवकासाची तुलना 
करण्यासाठी एक सामान्य मागवदशवक म्ििून कायव करते. 

टॅनर टप्पा १ 

वय: ८ वरे् 
 
टॅनर टप्पा १ िा जवळजवळ यौवनावस्थेपयांत पोिोचलेला काळ असतो. या टप्प्याच्या शेवटी, आपला 
मेंदू आपल्या शरीराला सांकेत पाठवण्यास सुरुवात करतो. तुमच्या आठव्या वाढददवशी, तुमच ेशरीर 
तारुण्यात प्रवेश करते. तुमच्या शरीरात बदल िोण्यास सुरुवात िोत ेपरांतु, ते शारीररकदृष्ट्या तुम्िाला 
लक्षात येिार नािीत.   

टॅनर टप्पा २ 

वय: ९ ते ११ वर्ाांदरम्यान 
 
तारुण्याचा दुसरा टप्पा शारीररक हवकासाच्या दृष्टीने मित्त्वाचा असतो. या काळात सांप्रेरक सांपूिव 
शरीराला सांकेत पाठव ूलागतात. या काळात स्तनाांना उभार येिे िे तारुण्यातील  पहिले लक्षि आिे. 
स्तनाांना उभार आलेला भाग थोडा िाज सुटिारा ककिंवा कोमल असू शकतो. या व्यहतररक्त जाांघेच्या 
भागात केस येण्यास सुरुवात िोऊ शकते. 

टॅनर टप्पा ३ 

वय १२ व्या वर्ावनांतर 
 
तारुण्याच्या हतसऱ्या टप्प्यात शारीररक बदल अधिक ठळकपिे ददसून येतात. या टप्प्यात स्तनाांना 
उभार धमळत राितो आणि त्याांचा आकार वाढत राितो. तसेच जाांघेतील केस दाट आणि कुरळे िोतात. 
तसेच कािेिालील केस वाढून ते ददसण्यास सुरुवात िोते. चेिऱ्यावर मुरुम येण्यास सुरुवात िोते. 
उांची अधिक गतीन ेवाढते आणि तुम्िी उांच ददसू लागतात.  

टॅनर टप्पा ४ 

वय १३ व्या वर्ावनांतर 
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तारुण्य या काळात वेग िरते आणि शरीरात अनेक बदल पािायला धमळतात. स्तनाांचा उभार जाऊन 
त्याांना आता या काळात पररपूिव आकार येण्यास सुरुवात िोते. सािारिपिे १२ ते १४ वयोगटात 
पहिल्याांदा माशसक पाळी येऊ शकते. तसेच माशसक पाळी सुरू िोण्याचा काळ थोडा लवकर ककिंवा 
उशीरादेिील असू शकतो आणि िी गोष्ट पूिवपिे सामान्य असते. या काळात जाांघेतील केस दाट 
िोऊन त्याांची वाढ थोडी मांदावते.  

टॅनर टप्पा ५ 

वय १५ व्या वर्ावनांतर 
 
िा पाचवा टप्पा तारुण्याचा शेवटचा टप्पा असतो. या टप्प्यात आपल्या शरीराची सांपूिव वाढ आणि 
पररपक्वता झालेले लक्षात येत.े पुढील कािी वरे् स्तनाांची वाढ सुरू राहू शकते. परांतु, या टप्प्याच्या 
शेवटी ते अांदाज ेपररपूिव आकारात येतात. पुढील सिा महिन ेते दोन वर्ावत हनयधमत माशसक पाळी 
येण्यास सुरुवात िोते. तसेच पहिल्या माशसक पाळीनांतर सािारि एक दोन वर्ाांपयांत उांची वाढत 
असते. जाांघेच्या भागातील केस पूिवपिे वाढून माांड्ाांच्या आतील भागापयांत पोिोचतात. हनतांब, 
माांड्ा आकाराने भरतात आणि शरीर एका तरुि स्रीच्या शरीरासारिे ददसू लागत.े 
 

 
 

टॅनर टप्प्यातील शारीररक हवकास 
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टप्प े शारीररक बदल 

पहिला टप्पा 
८ वरे् 

लक्षात येण्यासारिा शारीररक बदल नािी. छोटी स्तनाग्रे, स्तन नािी 
आणि जाांघेत केस नािी. 

दुसरा टप्पा 
९ ते ११ वर्ावपयांत 

स्तनाग्राांिाली उभार येतो. जाांघेतील केस वाढण्यास सुरुवात िोते. िे केस 
सरळ, मऊ आणि िलक्या रांगाच ेअसतात. 

हतसरा टप्पा 
वय वरे् १२ नांतर 

स्तनाग्राच्या आसपासचा भागाची वाढ सुरू असते, चेिऱ्यावर मुरुम 
येण्यास सुरुवात िोत,े कािेिाली केस येण्यास सुरुवात िोत.े तसेच 
जाांघेतील केस वाढून ते कुरळे िोण्यास सुरुवात िोते. 

चौथा टप्पा 
वय वरे् १३ पयांत 

माशसक पाळी येण्यास सुरुवात िोऊ शकते. स्तनाग्रे वर उचलली जातात 
आणि स्तनाच्या ददशेन ेएक सरळ आकार घेतात. या टप्प्यात स्तनाांची 
वाढिी थोडी जास्त िोते. जाांघेतील केस दाट िोऊन कुरळे व रांगान ेगडद 
िोत जातात.  

पाचवा टप्पा 
वय वरे् १५ पयांत 

स्तनाांची पूिवपिे वाढ िोते. जाांघेतील केस पूिवपिे वाढतात. दाट आणि 
कुरळे केस माांड्ाांच्या आतपयांत वाढतात.  

 
तारुण्यातील  शारीररक वाढ अनेक घटकाांवर अवलांबून असते. टॅनरच ेटप्पे आणि नमूद केलेले वय 
सरासरी अभ्यासावर आिाररत आिे. जर, तुमच्या शरीरातील बदल यानुसार असेल ककिंवा याच्या 
मागेपुढे असतील तर ती सामान्य गोष्ट असून चचिंता करू नका. जर तुमच्या शरीरात बदल िोत नसेल 
ककिंवा या सवव टप्प्याांमिली बदलाांसारिे वाटत नसेल तर काळजी करू नका. तुम्िाला याहवर्यी कािी 
माहिती ककिंवा मदत िवी असल्यास तुमच्या स्रीरोग तज््ाांची भटे घेऊन त्याांच्याशी चचाव करा.  

अकाली तारुण्य आणण ववलांवबत तारुण्य म्हणजे काय?  

तारुण्य सुरू िोण्याच ेमुलींचे सािारि वय ११ वरे् आिे. कािी मुलींची तारुण्य लवकर सुरू िोऊ 
शकते ककिंवा कािी मुलींची उशीरा सुरू िोऊ शकते. परांतु, सरासरी सवव मुलींची तारुण्य वय वरे् ८ ते 
१७ या कालाविीत असते.   

अकाली तारुण्य ककिंवा लवकर तारुण्य 

अकाली तारुण्य म्ििज ेतारुण्य लवकर सुरू िोि ेिोय. अकाली तारुण्यात एिाद्या मुलीच्या शरीरात 
तारुण्याची लक्षिे िूप लवकर ददसू लागतात. तारुण्याच्या वयाबद्दल कोितेिी जागहतक हनयम नािी 
के ते अकाली तारुण्य मानले जाऊ शकतात. मुलींमध्ये वयाच्या ८ व्या वर्ावच्या आिी लक्षिे ददसल्यास 
तपासिीचा सल्ला ददला जातो. स्तनाचा हवकास आणि जाांघेतील केस मुलींमध्ये वय वर्व ८ च्या आिी 
ददसू लागतात की नािी िी हनरीक्षि करण्यासाठी मुख्य लक्षिे आिेत. 
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अकाली तारुण्याचे दोन प्रकार आिेत. 
 
मध्यवती अकाली तारुण्य: सेंरल प्रीकॉशशअस प्युबटी (सीपीपी) म्ििून ओळिले जािारे, मुलींमध्ये 
ददसिारे िे सवावत सामान्य अकाली तारुण्य लक्षि े आिेत. िे गोनाडोरोधपन-ररलीझझिंग िामोन 
(जीएनआरएच) नावाच्या सांप्रेरकाच्या लवकर उत्पादनामुळे सुरू िोत.े  
 
पररघीय अकाली तारुण्य: िे शरीराच्या वेगवेगळ्या भागाांद्वारे तयार िोिार े एांड्रोजन आणि 
इस्रोजेनसारख्या उच्च लैंहगक सांप्रेरकाच्या लवकर स्रावामुळे िोते. 
 
अकाली यौवनावस्थेची कािी लक्षिे: 
 
• वय वरे् आठच्या आिी स्तनाांचा हवकास िोि.े 
• वय वरे् दिाच्या आिी माशसक पाळीला सुरुवात िोिे. 
• वय वरे् आठच्या आिी वेगान ेउांची वाढिे. 
• वय वर्े आठच्या आिी जाांघेतील केस, कािेतील केस आणि चेिऱ्यावरील केस येण्यास सुरुवात. 
• कमी वयात चेिऱ्यावर मुरुम येण्यास सुरुवात. 
 
बहुताांश प्रकरिाांमध्ये, अकाली यौवनावस्थेची धचन्ि े हवशशष्ट असतात आणि त्याांना वैद्यकीय लक्ष 
देण्याची आवश्यकता नसते. परांतु, सववकािी सामान्य आि ेयाची पुष्टी करण्यासाठी डॉक्टराांचा सल्ला 
घेि ेआवश्यक असत.े कािी प्रकरिाांमध्ये अकाली तारुण्य िे आरोग्याच्या समस्येचे लक्षि असू शकते. 
जसे की, अनुवांशशक आजार, सांप्रेरकाांमिील बदल, मेंदुची हवकृती ककिंवा वृर्ि, अांडाशय ककिंवा 
अधिवृक्क ग्रांथीची समस्या. लक्षात घ्या की अकाली तारुण्याचा उपचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे 
एक मुलगी म्ििून, जर तुम्िाला असे वाटत असेल की गोष्टी िूप आिी ककिंवा वेगान ेघडत आिेत, तर 
त्याबद्दल आपल्या आईशी, आपल्या जवळच्या लोकाांशी बोला. स्रीरोगतज््ाांची भेट घ्या. 

ववलांवबत ककिंवा लाांबलेली तारुण्य 

हवलांहबत ककिंवा लाांबलेली तारुण्य म्ििजे शरीरात हवहवि बदलाांची उशीरा सुरुवात िोि ेिोय. जेव्िा 
वयाच्या तेराव्या वर्ावपयांत स्तनाचा हवकास िोत नािी तेव्िा यौवनावस्थेस सामान्यतः उशीर झाला आिे 
असे मानले जाते. स्तनाला उभार येण्यास सुरुवात झाल्यानांतर अांदाज ेदोन ते तीन वर्ावनांतर माशसक 
पाळी येण्यास सुरुवात झाली पाहिजे. म्ििून जर तुमची माशसक पाळी वयाच्या १६ व्या वर्ावपयांत 
सुरू झाली नसेल तर तुम्िाला हवलांहबत यौवनावस्थेची लक्षिे ददसू शकतात. 
 
एिाद्या मुलीने तारुण्यात उशीरा प्रवेश केला असेल तर यात हतचा कािी दोर् नसतो. तसेच हतला 
हवशेर् वैद्यकीय उपचाराांची आवश्यकता नसत.े परांत,ु कािी हवलांहबत तारुण्य या वैद्यकीय हवकार ककिंवा 
अनुवांशशक हवकाराांमुळे उद्भवू शकतात आणि त्यासाठी डॉक्टराांची मदत घेि े आवश्यक असते. 
अनुवांशशक कारिामुळे तारुण्य काळ उशीरा सुरू िोण्याचा प्रकार फार क्वधचत मुलींसोबत िोतो. 
तारुण्यातील  घटनात्मक हवलांब बहुताांश मुलींमध्य ेददसून येतो. थायरॉइड ग्रांथी, अांडाशय आणि वृर्ि 
समस्या याांसि कुपोर्ि यामुळे यौवनावस्थेला हवलांब िोऊ शकतो. मिुमेि ककिंवा शसखस्टक फायिोशसस 
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सारख्या व्यािींमुळे यौवनावस्थेची सुरुवात उशीरा िोऊ शकते. तसेच ज्या मुली िेळाडू आिेत ककिंवा 
कठोर व्यायाम करतात, ज्याांच्या शरीरात चरबीच ेप्रमाि कमी आि ेअशा मुलींची तारुण्य उशीरा सुरू 
िोऊ शकते. बहुताांशवेळा तारुण्य हवलांबाने सुरू िोि े िी सामान्य बाब असत े आणि त्यासाठी 
कोित्यािी वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता नसते. परांतु, जर तुम्िाला असे वाटत असेल की, 
आपल्यासोबत घडत असलेल्या गोष्टी सामान्य नािी ककिंवा वयाच्या १६ व्या वर्ावनांतर माशसक पाळी 
येत नािी तर अशावेळी आपल्या स्रीरोग तज््ाांचा अवश्य सल्ला घ्या.  

काही वैद्यकीय कारणे 

तारुण्यात मुली अनेक शारीररक बदल अनुभवत असतात. यातील बहुताांश बदल अपेणक्षत असतात 
आणि िांबीर व्यक्ती म्ििून मुली त्याांना सामोरेिी जातात. या कालाविीतील कािी बदल शारीररक 
आणि भावहनकदृष्ट्या आव्िानात्मक असू शकतात. अशावेळी मार मुलींना मदतीची गरज भासते. 
िालील कािी उदािरिे अशी आिेत ज्याांमध्ये मुलींना मदतीची ककिंवा आिाराची आवश्यकता असू 
शकते.   

रक्तक्षय 

रक्तक्षय म्ििज ेशरीरात हिमोग्लोहबनचे प्रमाि कमी िोिे. जेव्िा शरीराला पुरेस ेलोि धमळत नािी, 
तेव्िा ते हिमोग्लोहबन तयार करू शकत नािी. शरीरात हिमोग्लोहबन पुरेशा प्रमािात नसल्यान े लाल 
रक्तपेशी कमी िोतात. पररिामी आपल्या पेशी आणि उतींपयांत ऑस्थक्सजन कमी प्रमािात पोिोचतो. 
पुरेसा लोिपूरक आिार न घेतल्यान े शरीरात लोिाची कमतरता जािावते. माशसक पाळीदरम्यान 
रक्तस्राव झाल्यान े िे प्रमाि कमी िोऊ शकते. त्यामुळे आपल्या रोजच्या आिारात लोिाचे प्रमाि 
भरपूर असायला िव.े ज्यामुळे मुलीच्या शरीराची वाढ िोण्यास मदत िोईल. 

मुरुम ककिंवा पुटकुळ्या 

चेिऱ्यावर मुरूम ककिंवा पुटकुळ्या येिे िे तारुण्यातील  सवावधिक रासदायक पररिाम आिेत. 
चेिऱ्यावर मुरुम येत असतील तर आपि तारुण्यात प्रवेश करत आिोत असे वाटू शकते. त्वचेतील 
अहतसिीय तेल ग्रांथी आणि तेल, मृत त्वचेच्या पेशी आि बॅक्टेररया याांच्या हनर्मिंतीमुळे चेिऱ्यावर 
मुरुम येतात. ज्यामुळे शछद्रात सूज आणि लालसरपिा जािवतो. मुरुम ककिंवा पुटकुळ्या प्रामुख्याने 
चेिऱ्यावर येतात. त्यानांतर मानेच्या वरचा भाग आणि शरीराच्या इतर भागाांवर मुरुम येऊ शकतात. 
मुरुम सामान्यतः तारुण्याच्या हतसऱ्या ककिंवा चौथ्या टप्प्यात येतात. तारुण्याच्या सुरुवातीच्या काळात 
येिाऱ्या मुरुमाांमुळे चचिंता हनमावि िोऊ शकते. अशावेळी डॉक्टराांचा सल्ला घेिे योग्य ठरते. 
 
मुरुम ककिंवा पुटकुळ्या येिे आपि रोिू शकत नािी, परांतु त्याांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, त्याांचा 
रास कमी करण्यासाठी कािी उपाय नक्कीच करू शकतो. चेिऱ्याची त्वचा स्वच्छ ठेवि ेिी सवावत 
मित्त्वपूिव बाब आिे. त्वचा स्वच्छ िुतल्यास अहतररक्त तेल आणि मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकण्यास 
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मदत िोते. ज्यामुळे शछदे्र मोकळी िोतात. घाम आल्यास ककिंवा चेिरा िराब झाल्यास चेिरा लवकर 
साफ  करायला िवा. 
 
तुम्िी कोितेिी सौंदयव प्रसािन वापरत असल्यास, चेिऱ्यावरील शछद्र बुजविार नािी याची िारी 
करा. तेल, िेअर से्प्र, िेअर जेल याांना आपल्या त्वचेपासून दूर ठेवा. पाण्याचा वापर करावी लागिारी 
प्रसािने वापरण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्िाला पाठीवर ककिंवा छातीवर मुरुम येत असतील तर घट्ट 
कपडे घालिे टाळा, घट्ट कपडे मुरुमाांवर घासले जाऊन त्याचा तुम्िाला रास िोऊ शकतो. कािी मदत 
लागल्यास त्वचेच्या डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. 

हाडे व स्त्नायूांना दुखापत 

तारुण्यात शरीराची वाढ अहतशय वेगाने िोत असत.े या काळात िाडाांची वाढ, िाडाांमध्ये बळकटी 
येिे, कॅस्थल्सहफकेशन िोिे, स्नायूांमध्ये बळकटी येिे या सवव गोष्टी घडत असतात. त्यामुळे या 
कालाविीत स्नायू आणि िाडाांसांदभावत दुििे वाढण्याचे प्रमाि जास्त असू शकते. 

स्रीरोगववर्यक समस्त्या 

माशसक पाळी सुरू िोि े तारुण्यातील  एक प्रमुि लक्षि आि.े तारुण्याच्या सुरुवातीच्या वयात 
माशसक पाळी अहनयधमत असू शकते. माशसक पाळी चिानुसार पाळी येत असत.े परांतु, मुलींची 
माशसक पाळी ओव्हुलेशन काळाशी सांबांधित नसल्यान ेअहनयधमत आणि दीघवकाळापयांत रक्तस्राव 
िोऊ शकतो. जर तुम्िाला माशसक पाळीसांदभावत कािी रास चुकीच ेवाटत असेल, जास्त रास िोत 
असेल तर तुमच्या स्रीरोग तज््ाांचा सल्ला घ्या.  

लघुदृधिदोर् ककिंवा दृिीत बदल  

तारुण्यात डोळ्याांचा अक्षीय व्यास हवस्तारतो म्ििजे डोळ्याांची रचनादेिील या काळात बदलत असते 
आणि त्यामुळे अनेक मुलींना दृष्टी बदल झाल्याचे जािवते. म्ििज ेएिादी वस्तू स्पष्ट ददसण्यात 
अडथळा हनमावि िोतो.  
 
या व्यहतररक्त तारुण्यात शरीराची वेगाने वाढ िोि ेआणि सांप्रेरकाांशी सांबांधित कािी समस्या उद्भवू 
शकतात. तारुण्य म्िज ेआपले शरीर प्रौढ शरीरात रुपाांतरीत िोण्याची प्रहिया. त्यामुळे या काळात 
िोिाऱ्या बदलाांकडे लक्ष द्यायला िव.े जर िे बदल जािवले तर आई, आजी, बिीि अशा जवळच्या 
व्यक्तींना ते साांगि ेगरजेचे आिे. तसेच कािी गोष्टी हवधचर ककिंवा वेगळ्या वाटत असल्यास डॉक्टराांशी 
सांपकव  सािावा. 

तारुण्य आणण भावना 

आपल्या शरीरातील सांप्रेरकाांमुळे िोिारा बदल म्ििज े तारुण्य. तारुण्यातील  िे सांप्रेरक बदल 
तुमच्यातील शारीररक बदलाांबरोबरच भावहनक उतारचढावाांचा अनुभव देऊ शकतात. या काळात तुम्िी 
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भावहनकदृष्ट्या अधिक िांबीर, तीव्र िोऊ शकतात. या काळात मूड सस्विंगचा अनुभवदेिील बरेचदा 
येतो. िे बदल सगळ्याच मुलींमध्य ेसारिे नसतात. ते प्रामुख्यान ेआपल्या सभोवतालच्या व्यक्ती, 
वातावरि याांना आपि कसा प्रहतसाद देतो यावर अवलांबून असतात. तुमच्यात िोिार ेभावहनक बदल 
िे कायम नकारात्मक ककिंवा तुम्िाला अस्वस्थ करिारे असतात असे नािी. तारुण्य असा काळ आिे 
णजथे तुम्िी स्वतःबद्दल, तुमच्या आवडीहनवडींबद्दल, तुमच्या ध्येयाांबद्दल अधिक जािून घेण्याचा प्रयत्न 
करतात. तसेच इतर लोकाांशी अधिक समजदारीने आणि पररपक्वतेन ेबोलण्याचा प्रयत्न या काळात 
केला जातो. या काळात तुम्िी आनांदी आणि हनरोगी रािण्यासाठी हवहवि उपिमाांमध्ये सिभागी 
व्िायला िव.े कारि, यामुळे ताितिावातून आराम धमळतो व आपल्याला धमळिारी अहतररक्त उजाव 
मुक्त करण्यात मदत िोते. शलहििे, सांगीत, कला ककिंवा अगदी धमरपररवाराशी चचाव करिे यातून 
तुम्िाला तुमच्या भावना व्यक्त करता येतात. तसेच स्वतःबद्दल सकारात्मक हवचार करण्याची सांिी 
यातून धमळते. 

समारोप 

तारुण्याचा काळ किीकिी गोंिळात टाकिारा असू शकतो. वयात येताना तुम्िाला किीकिी दुःिी 
वाटू शकते तर किीकिी तुमची धचडधचड िोऊ शकते. तर किीकिी तुमच्या भावनाांचा उदे्रक िोऊ 
शकतो. आपि मोठे िोत आिोत याची िी हवशशष्ट लक्षिे आिेत. सवव मुली या अस्वस्थेतून जात 
असतात. लक्षात ठेवा की, आपि एकट्याने या पररस्थस्थतीचा सामना करण्याची गरज नािी. याबद्दल 
कािी शांका वाटत असेल ककिंवा कािी रास िोत असेल तर अशावेळी तुमची आई, जवळची मैरीि, 
मोठी बिीि याांच्याशी मोकळेपिान ेसांवाद सािा. तसेच स्रीरोग तज््ाांशीदेिील सांवाद सािता येऊ 
शकतो. डॉक्टर तुम्िाला भावहनकदृष्ट्या सामोरे जाण्यासाठी आणि सवव आवश्यक वैद्यकीय सल्ला 
देण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्िाला ज्या व्यक्तीसोबत मोकळेपिा वाटतो आि ेत्या व्यक्तीसोबत तुम्िी 
चचाव करू शकता. 
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लेखक 
डॉ. वर्ााली माळी 

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्रीरोग आणण प्रसूवतशास्त्र) 
वडप्लोमा इन स्त्रीरोग एन्डोस्त्कोपी - जमानी 

 
डॉ. वर्ावली माळी या प्रसुती शास्र आणि स्रीरोग शास्रात प्रवीि असून या क्षेरात कायवरत आिेत. 
पुण्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय मिाहवद्यालयातून त्याांनी एमबीबीएसचे शशक्षि पूिव केले 
असून त्यानांतर डीएनबी (प्रसुहतशास्र व स्रीरोग शास्र) यामध्ये णजिाांगीर िॉस्पस्पटल पुिे येथून 
पद्व्युत्तर शशक्षि घेतले आिे. तसेच युहनवर्सिंटी ऑफ श्लेस्स्वग िोलस्टाइन, जमवनी येथून 
गायनेकॉलॉजीकल एन्डोस्कोपी या हवर्यात धडप्लोमा पूिव केला आिे. प्रसुती आणि स्रीरोग तज्् 
म्ििून त्याांना अनेक वर्ाांचा गाढा अनुभव आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थललक टाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्वभाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ्ान यामुळे स्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवाांगसुांदर भेट 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ्ान आणि शशक्षिाचा स्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइांटमेंट बकु करा प्रश्न ववचारा 
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