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बालपि सांपवून प्रौढ िोताना आपल्या शरीरात हवहवि बदल िोत असतात. या बदलाांपैकी 
मित्त्वपूिव आणि प्रारांणिक बदल म्ििज ेमाशसक पाळी येि.े पहिल्याांदा माशसक पाळी आल्यावर 
बहुताांश मुली घाबरतात. यामागचे कारि अस ेकी, त्याांना या हवर्याची पूिवपिे कल्पना नसत.े 
माशसक पाळी ि ेतारुण्यात प्रवेश करण्याचे लक्षि असून िी अहतशय सामान्य बाब आिे. त्यामुळे 
मुलींनी अशा पररस्थितीत घाबरून न जाता आपल्या घरातील व्यक्तींसोबत मोकळेपिाने बोलायला 
िव.े शरीरात िोिाऱ्या या बदलामुळे बरेचसे प्रश्निी मनात येऊ शकतात. माशसक पाळी म्ििज े
काय? ती का येते? त्यामुळे कािी रास िोतो का? या सवव प्रश्नाांची उत्तर ेजािून घेण्याची इच्छा 
प्रत्येक मुलीला असते. या लेिात अशा सवव प्रश्नाांची उत्तर ेधमळिार आिेत. तुम्िी अनुिव असलेली 
सवव पररस्थिती, त्याची कारिे आणि हतच्याशी सामना कसा करावा याची माहिती तुम्िाला या लेिात 
धमळिार आिे. यामध्ये माशसक पाळीवेळी िोत असलेला शारीररक बदल कसा िाताळावा याचे 
मागवदशवन केल ेआिे. 
 

यौवनावस्था म्हणज ेकाय? 

माशसक पाळी म्ििज ेकाय याबद्दल तपशीलवार माहिती घेण्यापूवी यौवनाविा म्ििज ेकाय जािून 
घेण्याचा आपि प्रयत्न करू. यौवन म्ििज ेतारुण्यात प्रवेश करिे. अगदी साध्या सोप्या िार्ेत 
याला वयात येि ेअसेिी म्िितात. या अविेत आतापयंत बाशलकेचे असलेले आपले शरीर प्रौढ स्री 
ककिंवा तरुिीच्या शरीरात बदलण्यास सुरुवात िोऊ लागत.े यौवन िी शारीररक बदलाांची प्रहिया 
असून मुलीचे शरीर प्रौढ व पररपक्व िोऊ लागत.े या काळात आपल्या शरीरात बरेच बदल िोतात 
आणि जीवनातील इतर कोित्यािी टप्प्यापके्षा या काळात शरीरात वेगवान बदल घडू लागतात. 
 
यौवनाविेसाठी पौगांडाविा, हकशोरवयीन ककिंवा वयात येि ेि ेशब्ददेिील वापरल ेजातात. 
यौवनात प्रवेश एकाचवेळी िोत नािी. िी एक सातत्याने िोिारी प्रहिया असून कािी वर्े आपले 
शरीर हवकशसत िोत असते. या अविेबाबत प्रत्येक मुलगा व मुलगी याांचा अनुिव थोडा वेगळा अस ू
शकतो. परांत,ु प्रत्येक मुलगा आणि मुलगी या अनुिवाांमिून जातो ि ेनक्की. सरासरी मुली वयाच्या 
१०-११ व्या वर्ी यौवनात प्रवेश करतात आणि १५-१७ व्या वर्ी त्याांची यौवनाविा पूिव िोत.े मुल े
सामान्यतः वयाच्या ११-१२ व्या वर्ी यौवनात प्रवेश करतात आणि १६-१७ व्या वर्ी त्याांची 
यौवनाविा पूिव िोत.े कािी मुल-ेमुली यौवनाविेत थोडा लवकर प्रवेश करतात तर कािी उशीरा 
प्रवेश करतात. मार, अशा पररस्थितीत चचिंता करण्याची गरज नािी िी सामान्य स्थिती असून ती 
शाांतपिे िाताळायला िवी. 
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शरीरातील सांप्रेरक (िामोन) मुलींमध्ये अांडाशय आणि मुलाांमध्ये वृर्ि याांना जननग्रांथी तयार 
करण्याच ेसांकेत देतात आणि यौवनाविेला सुरुवात िोत.े या काळात शरीर थोडे हवधचर पितीन े
कायव करत.े या काळात सांप्रेरकाांमिील बदलाांमुळे चेिऱ्यावर मुरुम येऊ शकतात. तसेच नेिमीच्या 
तुलनेत घाम येण्याच ेप्रमाििी वाढत.े तसेच या काळात काि आणि जाांघेच्या िागात केस येण्यास 
सुरुवात िोत.े या काळात मुलाांचा आवाज फुटू लागतो तर मुलींचे स्तन हवकशसत व्िायला सुरुवात 
िोत.े हनतांब (हिप्स) हवस्तृत िोतात. िी सवव तारुण्यात पदापवि केल्याची धचन्िे असतात. प्रत्येक 
मुलगा आणि मुलीच्या जीवनात िा टप्पा येतो.  म्ििून, या काळात िीती न बाळगता या सवव गोष्टींच े
अथव समजून घेऊन त्याला सामोरे जा. 

मासिक पाळी म्हणजे काय? 

माशसक पाळीला सुरुवात िोिे िा प्रत्येक मुलीमिील मित्त्वपूिव बदल आिे. माशसक पाळीदरम्यान 
मुलीच्या गिावशयातून रक्तस्राव िोत असतो. आपल्या शरीराला आवश्यक नसलेल्या उती (दटश्यु) या 
काळात बािेर सोडल्या जातात. आपि शारीररकदृष्ट्या पररपक्व िोण्याचा एक िाग म्ििून या उती 
आणि कािी प्रमािात रक्त शरीराबािेर सोडल ेजाते. 

मुलींना मासिक पाळी किी िुरू होि?े 

यौवनाविेत मुलींना पाळी येऊ लागत.े ि ेचि सािारिपिे वयाच्या १२ ते १५ वर्ांच्या दरम्यान 
सुरू िोत.े बहुतेक वेळा मुलींना स्तनाांचा हवकास सुरू झाल्यानांतर सुमारे दोन वर्ांनी माशसक पाळी 
येि ेसुरू िोत.े तसेच माशसक पाळी सुरू िोण्याचे आििी एक धचह्न म्ििजे अांतववस्राांवर आपि 
पाहू शकू ककिंवा जािव ूशकू असा द्रव पदाथावचा स्राव. िा स्राव पहिली पाळी येण्यापूवी सुमारे सिा 
महिन ेते एक वर्व आिी सुरू िोतो. कािेत आणि जाांघेत केस येण्यास सुरुवात िोिे ि ेमाशसक 
पाळी सुरू िोण्याच ेसांकेत असतात. 
 
प्रत्येक मुलीचे शरीर वेगळे असते. त्यामुळे प्रत्येक मुलीला वेगवेगळ्या वयात माशसक पाळी येऊ 
शकते. सािारितः १० ते १५ वर्े वयात बहुताांश मुलींना पाळी येते. पाळी उशीरा सुरू िोण्यामागे 
चचिंतेच ेकारि नसत.े सािारिपिे वयाच्या १६ व्या वर्ावपयंत मुलीची पाळी सुरू न झाल्यास स्री रोग 
तज्ज ाांचा सल्ला घेिे आवश्यक असते. तसेच स्तनाचा हवकास, काि आणि जाांघेतील केस हवकशसत 
िोण्यास उशीर झाला असेल ककिंवा हवकशसत झाले नसतील तर अशावेळी डॉक्टराांचा सल्ला घ्यावा. 
तसेच वयाच्या १४ व्या वर्ावपयंत शरीराचा हवकास िोत नसेल तर स्रीरोग तज्ज ाांना िेटण्याचा सल्ला 
ददला जातो. 

http://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com
https://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/about-dr-varshali-mali-gynecologist-and-pregnancy-doctor?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf


   

 

© प्रिाधिकार www.drvarshaliclinic.com/mr मासिक पाळी म्हणज ेकाय? आणण त्याि किे िामोरे जाव े? 

मुलींना पाळी का येि?े 

माशसक पाळी चिावर तुमची पाळी येि ेअवलांबून असते. त्यामुळे ि ेचि समजावून घेिे गरजेचे 
आिे. बाळाला जन्म देिे िा आपल्या जगण्याचा एक मित्त्वाचा िाग आिे. बाळाच्या सांरक्षिासाठी 
शरीरात अनेक स्तर हवकशसत िोत असतात. गरोदर रािण्यासाठी माशसक पाळी दर महिन्याला 
स्रीच्या शरीराला तयार करीत असते. सािारिपिे माशसक पाळीचे चि २८ ददवसाांचे असून त्यात 
तीन टप्प ेअसतात. 
 
पहिला टप्पा: िा असा टप्पा आिे जेथे रक्तस्राव िोतो. सािारितः िा कालाविी पाच ते सात ददवस 
असतो. या कालाविीत एांडोमेदिअल अस्तराची शेचडिंग (बाळाच ेसांरक्षि करिाचे कवच) तयार केली 
जाते. 
 
दुसरा टप्पा: िा तो काळ आिे ज्जया दरम्यान सांरक्षिात्मक गिावशय अस्तर तयार िोत.े ते सािारि 
सात ददवस दटकते.  
 
हतसरा टप्पा: या काळात आपले गिावशय गिविारिा िोण्याची प्रतीक्षा करते. जर गिविारिा झाली 
नािी तर सांरक्षक अस्तर कमी िोऊ लागत.े शेवटी त्याचे शेचडिंग िोऊ लागत ेजेव्िा माशसक पाळीच े
नवीन चि तयार िोत.े 
 
तर थोडक्यात साांगायचे झाल ेतर, आपले शरीर दर महिन्याला गिविारिेची तयारी करत.े आपल्या 
गिावशयाचे अस्तर बाळाच्या पालनपोर्िाची आणि सांरक्षिाची तयारी करण्यासाठी जाड िोत.े 
जेव्िा माशसक पाळी चिादरम्यान गिविारिा िोत नािी तेव्िा आपल्या शरीराद्वारे तयार केलेल े
सांरक्षक अस्तर दर महिन्याला मोकळे िोत ेयालाच आपि माशसक पाळी म्िितो. िी प्रहिया नवीन 
सांरक्षिात्मक अस्तरासाठी मागव बनवते आणि आपि गिववती झाल्यास आपल्या बाळाच ेसांरक्षि 
करण्यासाठी तयार राित.े आयुष्यात ठराहवक वेळी गिविारिा िोऊ शकते. परांत,ु आपल्या शरीराला 
ि ेमािीत नसत.े त्यामुळे यासाठी शरीर दर महिन्याला तुम्िाला तयार करत.े दर महिन्याला तुम्िी ज्जया 
रासातून जाता तोच रास तुम्िाला ‘आई’ िोण्याचा अांहतम आनांद देत असतो.   

मासिक पाळीची वारंवारिा आणण कालाविी 

आतापयंत तुम्िाला माशसक पाळी म्ििज ेकाय? याची थोडीफार माहिती धमळाली आिे. मार, 
माशसक पाळी किी येते?, हतचा कालाविी हकती असतो? याहवर्यी आपि समजावून घेऊया. 
माशसक पाळीचे सामान्य चि २८ ददवसाांचे असते. त्यामुळे सािारिपिे चार ते पाच आठवड्ाांनांतर 
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म्ििजेच २८ ददवसाांनांतर माशसक पाळी येते. माशसक पाळीचा कालाविी पाच ते सात ददवसाांचा 
असतो.  
 
वयाच्या ४५ ते ५५ या वयोगटात आल्यानांतर तुम्िी रजोहनवृत्तीच्या अविेत म्ििजेच पाळी बांद 
िोण्याच्या अविेत पोिोचता. या काळात तुमची माशसक पाळी येि ेबांद िोत.े रजोहनवृत्तीदेिील 
बऱ्याच कारिाांवर अवलांबून असते. त्यामुळे रजोहनवृत्तीचे वयदेिील बदलू शकते. गिववती असताना 
आणि बाळाच्या जन्मानांतर कािी महिन ेतुम्िाला माशसक पाळी येत नािी. तसेच कािी गिवहनरोिक 
पितींचा वापर केल्याने माशसक पाळी येण्याच ेप्रमाि सुमारे २० ते ७० टक्क्याांनी कमी िोऊ शकते. 

तनयधमि आणण अतनयधमि मासिक पाळी 

माशसक पाळी सािारिपिे दर २८ ददवसाांनी येते. त्यानांतर सलग ५ ते ७ ददवस रक्तस्राव िोऊ 
शकतो. शेवटच्या एक-दोन ददवसाांत िा रक्तस्राव कमी िोऊ लागतो. एिाद्या मुलीची माशसक पाळी 
सुरू झाल्यानांतर सुरुवातीचे कािी वर्े ती हनयधमतपिे येत नािी. पाळीतील िी अहनयधमतता 
सुरुवातीच ेकािी ददवस मान्य करण्याजोगी असते. सािारि दोन ते तीन वर्ांनी माशसक पाळी 
सामान्य िोऊन सािारि २८ ददवसाांच्या अांतरान ेयेते.  
 
कािी वेळा तुम्िाला असामान्य माशसक पाळीचा अनुिव येऊ शकतो. अशावेळी िालील लक्षिाांचा 
अभ्यास करा. 
 
• माशसक पाळी चिाचा कालाविी २१ ददवसाांपेक्षा कमी ककिंवा ३५ ददवसाांपेक्षा जास्त असिे. 
• सलग तीनवेळा ककिंवा त्याहून अधिकवेळा माशसक पाळी  न येि.े 
• माशसक पाळी रक्तस्राव अधिक प्रमािात ककिंवा अगदीच कमी प्रमािात िोिे. 
• सात ददवसाांपेक्षा अधिक असिारा माशसक पाळीचा कालाविी. 
• माशसक पाळी कालाविीत उलट्या, मळमळ, पोटात कळ, वेदना याांचा रास िोिे. 
• माशसक पाळी कालाविी सांपल्यानांतरिी रक्तस्राव ककिंवा िलका स्राव िोिे. 
 
माशसक पाळी अहनयधमत असण्यामागे अनेक कारिे आिेत. यामध्ये सतत कािी और्िाांचे सेवन, 
प्रमािापेक्षा अधिक व्यायाम करिे, शरीराच ेवजन िूप कमी ककिंवा िूप जास्त असिे, पुरेशा 
प्रमािात कॅलरीज न िािे िी कारिे अस ूशकतात. सांप्ररेक असांतुलनदेिील अहनयधमत पाळीसाठी 
कारिीिूत ठरू शकतात. उदािरिाथव, थॉयरॉईड ग्रांथींची पातळी िूप कमी ककिंवा जास्त असल्यास 
त्याचा पररिाम माशसक पाळीवर िोऊ शकतो. कािी मुलींमध्ये अहतररक्त एांड्रोजन सांप्रेरक असतात. 
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ज्जयामुळे चेिरा, िनुवटी, छाती आणि ओटीपोटावर केसाांची वाढ िोऊ शकते. तसेच शरीरात जास्त 
प्रमािात एांड्रोजन असल्यास मुलींचे वजन वाढू शकते आणि पाळी अहनयधमत िोऊ शकते. 
 
पाळी अहनयधमत असिे िी फारशी चचिंतेची बाब नािी. मार, सवव कािी सामान्य आिे की नािी ि े
जािून घेण्यासाठी स्री रोग तज्ज ाांची िेट अवश्य घ्या. याआिी साांहगतल्याप्रमािे, अहनयधमत पाळी 
येि ेसुरुवातीच्या काळात अहतशय सामान्य बाब आिे. तुमच ेवय जसजसे वाढत जाते तसतशी 
पाळी हनयधमत िोत जाते. 

मासिक पाळीच्या काळाि मी काय कराव?े 

सववप्रथम माशसक पाळी म्ििजे काय ि ेसमजावून घ्या आणि त्याच्या लक्षिाांबाबत जागरुक व्िा. 
पाळी सुरू झाल्यानांतर शरीरात अनेक बदल जािवतात. तसेच कािीवेळा रासदेिील िोतो. 
हवशेर्तः जेव्िा माशसक पाळी येण्यास नुकतीच सुरुवात झालेली असते तेव्िाचे ५ ते ७ ददवस 
रासदायक वाटू शकतात. या ददवसाांत स्वतःची काळजी घेऊन िा कालाविी आरामदायी केला जाऊ 
शकतो. िालील कािी गोष्टी यामध्ये करता येतात. 
  
• पुरेशा सॅहनटरी पॅडचा साठा अस ूद्या. तसेच प्रवास करिार असल्यास ककिंवा बािेर जात 

असल्यास कािी सॅहनटरी पॅड धपशवीत अस ूद्या. 
• एिादी कॅरीबॅग ककिंवा कागदी बॅग सोबत अस ूद्या. जेिेकरून वापरलेल्या सॅहनटरी पॅडची 

हवल्िेवाट लाविे सोपे िोईल. 
• जर तुम्िाला कािी वेदना िोत असतील तर गरम पाण्याची धपशवी वापरा ककिंवा गरम पाण्याने 

अांघोळ करा. 
• सकस आिाराच ेसेवन करा. फळे, िाज्जया याांचा आिारात समावेश करा आणि प्रहिया केलेल े

अन्न िािे टाळा. मासे, धचकन, अांडी याांसारख्या प्रोटीनयुक्त आिाराच ेसेवन करा. 
• कॅहफनचे सेवन करिे टाळा. कॅहफनमुळे पोटात रास जािवू शकतो. या ऐवजी एक कप 

आल्याचा चिा ककिंवा ग्रीन टीचे सेवन करा.   
• माशसक पाळी काळात िरपूर हवश्ाांती घ्या. या काळात थकवा अधिक प्रमािात जाविू शकतो. 

चाांगली हवश्ाांती घेतल्यास शरीर आणि मनाला तजेला धमळतो. रारीची झोप कमीत कमी आठ 
तासाांची अस ूद्या. हवशेर्तः माशसक पाळी काळात झोप आणि आराम याकडे लक्ष द्या. 

• किीकिी अांथरुिावरून बािेर पडण्याची इच्छा िोत नािी. परांत,ु अशावेळी घराबािेर पडा 
आणि ताज्जया िवेत हफरा. यामुळे मनाला तजेला धमळण्यासाठी आणि ताितिाव कमी 
िोण्यासाठी मदत िोईल.  
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सवावत मित्त्वाची गोष्ट म्ििजे जवळच्या व्यक्तीसोबत मोकळा सांवाद सािा. माशसक पाळीदरम्यान 
िोिार रास, या काळात येिारे अनुिव आपल्या आईला साांगा. तसेच एिाद्या जवळच्या मैहरिीशी 
याहवर्यी गप्पा करा. आपि या गोष्टीचा सामना करण्यासाठी सक्षम असतो. परांत,ु किीकिी 
आपल्या जवळच्या व्यक्तीसमोर िावना व्यक्त केल्याने आपल्याला फायदा िोतो. तसेच मनावरील 
ताि कमी िोण्यास मदत िोत.े माशसक पाळीबद्दल कोितीिी शांका ककिंवा अडचि असल्यास 
स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला घ्या. आपल्याला िोिारा रास िा सामान्य असून यात लपवण्यासारिे 
कािीच नसत.े प्रत्येक मुलीला वेगवेगळा रास जािवतो इतकेच. 

पीएमएि म्हणजे काय आणण त्याचा िामना किा करावा? 

‘प्रीमेन्स्टुअल ससिंड्रोम’, ज्जयाला पीएमएसदेिील म्िटल ेजाते, ि ेमाशसक पाळीच्या आिी ककिंवा 
माशसक पाळीच्या कालाविीत िोिारे िावहनक आणि शारीररक बदल आिेत. पीएमएस िीदेिील 
सािारि बाब आिे. सुमारे ९० टक्के मुलींना पीएमएस रास जािवतो. कािी मुलींना पीएमएसची 
कोितीिी धचन्िे जािवत नािी ककिंवा अत्यांत सौम्य लक्षि ेजािवतात. कािींसाठी पीएमएस लक्षि े
इतकी तीव्र असतात की, दैनांददन जीवनावर त्याचा पररिाम जािवू लागतो. 
 
शारीररक पीएमएस लक्षिाांमध्ये स्तन सूजतात ककिंवा कोमल िोतात. पोट साफ न िोिे, पोटात कळ 
येि,े डोकेदुिी, पाठदुिी, जास्त आवाज ककिंवा प्रकाश सिन न िोिे िा रास जािवू शकतो. तर 
िावहनक लक्षिाांमध्ये धचडधचडेपिा, हवधचर वागिे, थकवा जािविे, जास्त ककिंवा िूप कमी झोप 
येि,े िूक लागिे, एकाग्रता तुटिे, नैराश्य जािविे ककिंवा दुःिी वाटिे, मूड सस्विंग्ज िोिे या गोष्टी 
जािवतात. पीएमएसचा रास िोिे िी सािारि गोष्ट आिे. परांत,ु जर जास्त प्रमािात रास िोत 
असल्यास पुढील गोष्टी तो रास कमी करण्यास मदत करतात. 
 
• माशसक पाळी येण्यापूवी जास्त प्रमािात रास िोत असल्यास आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांची िेट 

घ्या. तुम्िाला िोिाऱ्या वेदना कमी करण्यासाठी त्या कािी और्िे देतात. आपल्या डॉक्टराांच्या 
सल्ल्याशशवाय और्िोपचार घेऊ नका. 

• िलक्या स्वरुपाचा व्यायाम करा.  जलद चालिे, पोििे याांसारख्या हृदयाची गती वाढविाऱ्या 
गोष्टी करा. 

• योगासन,े प्रािायम, ध्यान याांसारख्या गोष्टी करा. 
• िरपूर हवश्ाांती घ्या आणि कमीतकमी आठ तासाांची झोप घ्या. 
• जीवनसत्त्वे, कॅस्थल्शअमयुक्त आिाराच ेसेवन करा. फळे, िाज्जया िरपूर प्रमािात िा. चरबी, 

मीठ, सािर आणि कॅहफन याांसारख्या घटकाांचे प्रमाि कमी करा. 
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पीएमएसचे नेमके कारि मािीत नसल ेतरी, ि ेमाशसक पाळीदरम्यान शरीरात िोिाऱ्या सांप्रेरकाांतील 
बदलाांमुळे िोत.े पीएमएसची चाचिी करण्याची कोितीिी हनणित पिती नािी. तरीिी माशसक 
पाळी म्ििज ेकाय? पीएमएस म्ििज ेकाय? त्याांची लक्षि ेजािून घेण्यासाठी डॉक्टराांशी सांवाद 
सािा. गरज पडल्यास ते तुम्िाला और्िोपचार आणि या कालाविीत घ्यायची काळजी याहवर्यी 
सल्ला देतील. 

पेटके (कॅ्रम्प) म्हणजे काय आणण त्याच्याशी िामना किा करावा? 

माशसक पाळीदरम्यान ओटीपोट, कां बर, माांडी येथे वेदना जािवत असल्यास िी माशसक पाळीतील 
पेटक्याांची लक्षि ेअस ूशकतात. पेटके येि ेसामान्य बाब असून माशसक पाळीच्या सािारि दोन 
ददवस आिी त्याांचा रास सुरू िोतो. तसेच माशसक पाळीदरम्यान िा रास अधिक जािवतो. 
स्नायूच्या आकुां चनामुळे गिावशयात पेटके येतात. गिावशय आकुां चन पावल्यामुळे अस्तर फाटते 
आणि पेटके येण्यास सुरुवात िोत.े 
 
पेटके येि ेि ेसामान्य लक्षि असून ते कािींसाठी िूप वेदनादायी ठरतात तर कािींसाठी कमी 
रासदायक असतात. जर तुम्िाला सामान्य लक्षि ेजािवत असतील तर, िालील घरगुती उपायाांचा 
वापर करता येऊ शकतो. 
 
• आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांशी चचाव करा. ते तुम्िाला वेदना कमी करिारी और्िे देतील. आपल्या 

डॉक्टराांच्या सल्ल्याशशवाय और्िे घऊे नका. 
• ओटीपोट आणि कां बर याांना गरम पाण्याच्या धपशवीने शेक द्या. 
• गरम पाण्याने अांघोळ करा. 
• ओटीपोट आणि कां बरेच्या िाली गरम पाण्याची बाटली ठेवा. 
• पोटावर िलकी माशलश करा. 
• पुरेसा आराम घ्या. 
• अक्युप्रेशर ककिंवा अक्युपांक्चर याांचा आिार घ्या. 
• िलका व्यायाम, योगासने, चालिे, पोिि ेया गोष्टी करा. जेिेकरून रक्ताणिसरि हिया उत्तम 

रािील. 
 
माशसक पाळीदरम्यान पेटके येि ेहवशशष्ट लक्षि आिे. जर तुम्िी माशसक पाळीदरम्यान िोिाऱ्या या 
वेदना सिन करू शकत नसाल, घरगुती उपायाांचा फायदा िोत नसेल तर आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांची 
िेट घ्या. वेदना कमी करण्याबरोबरच तुम्िाला कािी वेगळा रास िोतो आिे का ि ेजािून 
घेण्यासाठी मदत िोईल.  
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या गोष्टींकडे तवशरे् लक्ष द्या 

माशसक पाळी म्ििज ेकाय? ि ेजािून घेण्याबरोबरच, आपि कोित्या सामान्य लक्षिाांकड ेलक्ष 
देिे गरजेचे आिे याची माहिती असिेदेिील गरजेचे आिे. पाळी येि ेिी प्रत्येक मुलीसाठी सामान्य 
गोष्ट आि.े परांत,ु कािी अशा समस्या आिेत ज्जयाकड ेआपि लक्ष द्यायला िवे आणि स्रीरोग तज्ज ाांचा 
सल्ला घ्यायला िवा. 
 
• तुम्िी १५ वर्ांच्या आिात आणि तुम्िाला अजून माशसक पाळी सुरू झाली नसेल तर डॉक्टराांची 

िेट घ्या. सािारिपिे वयाच्या १२-१५ व्या वर्ावपयंत माशसक पाळी सुरू िोत.े 
• तुमची माशसक पाळी सुरू झाली आिे मार, दोन वर्ांहून अधिक काळ ती अहनयधमत आिे. 

म्ििज े२८ ददवसाांच्या माशसक पाळी चिानुसार नसेल तर अशावेळी डॉक्टराांची िेट घ्या. 
• माशसक पाळीदरम्यान िोिार रक्तस्राव पाच ते सात ददवसाांपयंत असायला िवा. 
• माशसक पाळीदरम्यान येिारे पेटके रासदायक िोत असतील, या वेदना असह्य िोत असतील तर 

अशावेळी डॉक्टराांची मदत अवश्य घ्या. 
• माशसक पाळीदरम्यान िोिार रक्तस्राव अधिक प्रमािात असेल, म्ििजे तुम्िाला एक ते दोन 

तासाला पॅड बदलावा लागत असेल तर अशावेळी डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. 
• माशसक पाळीतील रक्तस्राव पाच ते सात ददवसाांपयंत िोतो. तुम्िाला त्याहून अधिक काळ रास 

िोत असेल तर डॉक्टराांची िेट घ्या. 
 
लक्षात घ्या बहुताांश मुलींना िा रास िोतो. या रासातून जािाऱ्या तुम्िी एकट्या नािी. त्यामुळे 
याहवर्यी आपल्या जवळच्या व्यक्तीशी मोकळा सांवाद सािा. आई, मोठी बिीि ककिंवा जवळची 
मैरीि याांच्याकड ेमन मोकळे करा. जेिेकरून तुम्िाला मदत धमळिे शक्य िोईल. 
 
माशसक पाळी म्ििज ेकाय आणि त्याला सामोरे कसे जावे याबद्दलची तपशीलवार माहिती आपि 
लेिातून घेतली. माशसक पाळी सांदिावत प्रत्येक मुलीला िूप प्रश्न असतात. तुम्िालादेिील असेच 
कािी प्रश्न असतील तर, स्रीरोग तज्ज ाांशी हनःसांकोचपिे सांपकव  सािा. पहिल्याांदा माशसक पाळी 
आल्यावर हकशोरवयीन म्ििून तुम्िाला कािी प्रश्न पडू शकतात त्या प्रश्नाांची उत्तर ेपुढीलप्रमािे.   
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तकशोरवयीन मुलींना पडणारे प्रश्न 

प्रश्न : मासिक पाळी दरम्यान होणाऱ्या रक्िस्रावाचा वाि येिो का? 

िोय, माशसक पाळीदरम्यान िोिाऱ्या रक्तस्रावाचा वास येऊ शकतो. माशसक पाळीमध्ये 
गिावशयाच्या अस्तरामध्ये उतींचा समावेश असतो. या उती आणि रक्त धमसळल्याने त्या स्रावातून 
थोड्ा प्रमािात वास येऊ शकतो. जर तुम्िी हनरोगी असाल तर रक्ताचा फार वास येत नािी. मार, 
त्यात लोि आणि बॅक्टेररया असल्याने त्याला िातूचा वास अस ूशकतो. माशसक पाळीतील 
रक्तस्रावाचा वास इतराांच्या लक्षात येत नािी आणि या तुम्िाला स्वच्छतेची सवय असेल तर या 
समस्येचा सामना तुम्िी योग्य पितीन ेकरू शकता. परांत,ु माशसक पाळीदरम्यान िोिाऱ्या स्रावाचा 
तीव्र वास येत असेल तर िे सांसगावच ेलक्षि अस ूशकते. अशावेळी आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला 
घ्या. 

प्रश्न : मासिक पाळी दरम्यान वेदना होिाि का? 

माशसक पाळीदरम्यान येिारे पेटके आणि इतर दुिण्याांमुळे मुलींना रास िोऊ शकतो. वेदनादायी 
माशसक पाळी म्ििज े‘धडस्मेनोररया’ नावाची स्थिती आिे. पाळीदरम्यान ि ेलक्षि जास्त नोंदवल े
जाते. माशसक पाळीच्या काळात शरीरातून हवहवि िामोन्स सोडल ेजातात. ज्जयामुळे गिावशयाचे 
अस्तर आकुां चन पावत.े यामुळे िी वेदना माशसक पाळीच्या काळात एक ककिंवा दोन ददवस रिात.े 
 

प्रश्न : माझी मासिक पाळी िुरू झाली आहे, त्यातवर्यी मी कुणाशी 
बोलायला हव ेका? 

पहिल्याांदा माशसक पाळी आल्यानांतरची पररस्थिती थोडी आव्िानात्मक असते. िी कािीतरी हवधचर 
ककिंवा वेगळी गोष्ट आणि याहवर्यी कुिाशी बोलावे अथवा नािी असा प्रश्नदेिील पडू शकतो. परांत,ु 
ि ेलक्षात ठेवा की माशसक पाळी म्ििज ेकाय आणि त्याहवर्यी अधिक माहिती जािून घेण्यासाठी 
तुम्िाला मदतीची आवश्यकता असते. िा प्रश्न प्रत्येक मुलीला पडू शकतो आणि प्रत्येकीला 
इतराांसोबत बोलताना अस्वि ककिंवा असुरणक्षत वाटू शकते. या काळात आपली आई आपल्या सवव 
प्रश्नाांची उत्तर ेदेऊ शकते. ती या काळात तुमची सवावत जवळची आणि हवश्वासू मैरीि असते. कारि 
या प्रसांगातून ती आिीच गेलेली असते. त्यामुळे या हवर्यावर हतच्याशी बोलायला सुरुवात करा. 
तुमचा रास, तुमची मनःस्थिती आईपेक्षा अधिक कुिीच जािून घेऊ शकिार नािी. त्यामुळे ती या 
काळात िवी ती मदत तुम्िाला करू शकते. याचबरोबर तुमची मावशी, मैहरिीची आई, मोठी बिीि 
अशा मोजक्याच व्यक्तींसोबत याहवर्यी बोलण्यासाठी तुम्िी तयार असता. त्यामुळे आईनांतर या 
व्यक्तींसोबतिी मन मोकळे बोला. तसेच आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांकडून तुम्िाला या हवर्याच ेवैद्यकीय 
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्ानदेिील धमळू शकते. त्यामुळे तुमच्या आसपासच्या पररसरातील चाांगल्या स्रीरोग तज्ज ाांची िेट 
घ्या आणि आपल्या मनातील प्रश्नाांना मोकळी वाट करून द्या. 

प्रश्न : मासिक पाळीदरम्यान स्त्वच्छिेची काय काळजी घ्यायला हवी? 

शारीररक स्वच्छता िी आवश्यक गोष्ट आिे. परांत,ु माशसक पाळीदरम्यान याकडे अधिक लक्ष द्यायला 
िव.े आपल्या शरीरातून रक्तस्राव िोत असतो आणि अशावेळी शरीर स्वच्छ असिे अधिक गरजेचे 
असते. त्यामुळे या काळात गरम पाण्याने अांघोळ करावी. तसेच रक्तस्राव िोिारी जागा वारांवार 
स्वच्छ करायला िवी. चाांगल्या दजावच ेसॅहनटरी पॅड वापरा व तेदेिील ददवसातून दोन ते तीन वेळा 
बदलायला िव.े कोितेिी घरगुती पॅड ककिंवा कपडे वापरिे टाळा. 

प्रश्न : मासिक पाळीदरम्यान माझ्या दैनंददन जीवनावर काही पररणाम 
होईल का? 

माशसक पाळी िी पूिवपिे सामान्य गोष्ट आिे. त्यामुळे तुमच्या दैनांददन जीवनावर त्याचा पररिाम 
िोऊ देऊ नका. माशसक पाळी सुरू असल्यावरदेिील तुम्िी शाळेत जाऊ शकता. तसेच आपल्या 
धमर-मैहरिींसोबत िेळू शकता. तुम्िी सिसा जे कािी दैनांददन जीवन जगता आिात तसेच या 
काळातिी जगा. माशसक पाळीदरम्यान पेटके येतात ककिंवा थकवा जािवतो अशावेळी तुम्िाला कािी 
गोष्टी सोयीस्कर वाटत नसल्यास त्यापासून ब्रेक घ्या. शरीराला आरामाची गरज असल्यास त्याला 
आराम द्या. जास्त दगदग करू नका.  

प्रश्न : मला मासिक पाळी येिे हे कुणाच्या लक्षाि यईेल का? 

नािी. तुम्िाला माशसक पाळी येते ि ेकुिाच्यािी लक्षात येिार नािी. जोपयंत तुम्िी याहवर्यी 
कुिासोबत बोलत नािी तोपयंत त्याांना याहवर्यी कळिार नािी. मार, माझ्या मत ेतुम्िी तुमच्या 
आईला याबाबत माहिती द्या. जेव्िा केव्िा तुमची माशसक पाळी येत असेल तेव्िा आईला त्याहवर्यी 
साांगा. म्ििज ेतुम्िाला कािी मदत लागल्यास ती तुमच्यासाठी उपलब्ध रािील. 

िमारोप 

माशसक पाळी म्ििज ेकाय? त्याला कसे सामोरे जावे? याहवर्यीच्या कािी गोष्टी आपि या लेिात 
जािून घेतल्या. मला मािीत आिे की, िा काळ ककिंवा स्थिती तुमच्यासाठी कठीि असते. परांत,ु या 
पररस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी स्वतःला तयार ठेवा. आपल्याला किी ना किी पाळी सुरू िोिार 
आिे आणि िा आपल्या जीवनाचा हनयधमत िाग आिे यासाठी तयार व्िा. माशसक पाळी म्ििज े
आपले शरीर ‘आई’ या जगातील सवोत्तम देिगीसाठी तयार िोत ेम्ििून ती सकारात्मकपिे घ्या. 
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याहवर्यी आपली आई, मोठी बिीि, जवळची मैरीि याांच्याशी मोकळा सांवाद सािा. तसेच कािी 
रास िोत असल्यास स्रीरोग तज्ज ाांकडून वैद्यकीय मदत व मागवदशवन घेण्याचा प्रयत्न करा. िांबीर 
आणि हनरोगी जीवन जगा. स्रीरोग तज्ज  म्ििून मी तुम्िाला मागवदशवन करण्यासाठी सदैव तत्पर 
आिे. त्यामुळे माशसक पाळीसांदिावत कािी प्रश्न ककिंवा शांका असल्यास माझ्याशीदेिील सांपकव  सािू 
शकता. तुमच्या शांकाांचे हनरसन करण्याचा प्रयत्न मी नक्की करेन. 
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लेखक 
डॉ. वर्ााली माळी 

एमबीबीएि, डीएनबी (स्त्रीरोग आणण प्रिूतिशास्त्र) 
तडप्लोमा 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 एमबीबीएसच ेशशक्षि पूिव केले 
असून त्यानांतर डीएनबी (प्रसुहतशास्र व स्रीरोग शास्र) यामध्ये णजिाांगीर िॉस्पिटल पुिे येथून 
पद्व्युत्तर शशक्षि घेतले आिे. तसेच युहनवर्सिंटी ऑफ श्लेस्स्वग िोलस्टाइन, जमवनी येथून 
गायनेकॉलॉजीकल एन्डोस्कोपी या हवर्यात धडप्लोमा पूिव केला आिे. प्रसुती आणि स्रीरोग तज्ज  
म्ििून त्याांना अनेक वर्ांचा गाढा अनुिव आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थब्लक टाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्विाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ्ान यामुळे स्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवांगसुांदर िेट 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ्ान आणि शशक्षिाचा स्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइंटमेंट बुक करा प्रश्न तवचारा 

 

https://www.drvarshaliclinic.com/mr/about-dr-varshali-mali-gynecologist-and-pregnancy-doctor?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/ask-a-question?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf

	यौवनावस्था म्हणजे काय?
	मासिक पाळी म्हणजे काय?
	मुलींना मासिक पाळी कधी सुरू होते?
	मुलींना पाळी का येते?
	मासिक पाळीची वारंवारता आणि कालावधी
	नियमित आणि अनियमित मासिक पाळी
	मासिक पाळीच्या काळात मी काय करावे?
	पीएमएस म्हणजे काय आणि त्याचा सामना कसा करावा?
	पेटके (क्रॅम्प) म्हणजे काय आणि त्याच्याशी सामना कसा करावा?
	या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्या
	किशोरवयीन मुलींना पडणारे प्रश्न
	प्रश्न : मासिक पाळी दरम्यान होणाऱ्या रक्तस्रावाचा वास येतो का?
	प्रश्न : मासिक पाळी दरम्यान वेदना होतात का?
	प्रश्न : माझी मासिक पाळी सुरू झाली आहे, त्याविषयी मी कुणाशी बोलायला हवे का?
	प्रश्न : मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेची काय काळजी घ्यायला हवी?
	प्रश्न : मासिक पाळीदरम्यान माझ्या दैनंदिन जीवनावर काही परिणाम होईल का?
	प्रश्न : मला मासिक पाळी येते हे कुणाच्या लक्षात येईल का?

	समारोप

