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સ્ત્રી સ્ળાસ્્ય અને તેની જાલળણી 
નાયી ત  ું નાયામણી . નાયી ળક્તિ વલે ઘણ ું રખાય ું છે . સ્ત્રી એ ોિાના વું ણણ જીલનકા 

દયવભમાન એક  ત્રી , ત્ની, ભાિા, ગહૃશણી, વભત્ર લગેયે ાત્રો બજલે છે .સ્ત્રી ોિે આવથિક યીિે ણ 
વધ્ધય ફની છે, િે ઘય અને વભાજ ભા ોિાન ું કિણવ્મ ફખ ફી નીબાલે છે. સ્ત્રી ળયીય યચના અનોખી છે. 
િેનાભાું ફાકને જન્ભ આલાની ળહકિ યશરે છે . જ્માયે હદકયી ભોટી થામ છે ત્માયે ભાિાની ચચિંિા 
લધિી જિી શોમ છે.  

11 લણ સ ધી સ્ત્રી ફાકને ફાા કશલેાભાું આલે છે . જમાયે િે 12 ભાું લણ ભાું ગલ ું ભાુંડ ેછે 
ત્માયથી રઇને 16 લણ ની લમ સ ધી ની ફાાને હકળોયી અથલા િરૂણી કશલેાભાું આલે છે. આ અલસ્થાને 
િરૂણાલસ્થા કશ ેછે . આ અલસ્થાભાું પ્રજનન િુંત્ર નો વું ણણ  વલકાવ અને અંિ :સ્ત્રાલોના પેયપાયોને રીધે 
હકળોયીભાું ળાયીહયક અને ભાનવવક પેયપાયો થામ છે .અને હકળોયી ય લાલસ્થાભા પ્રલેળ કયે છે . ભાટે આ 
ઉંભય દયવભમાન હકળોયીની વલળે કાજી યાખલી જરૂયી છે.  

કિોરાળસ્થામા શ ું િાલજી રાખળી ?  

હકળોયાલસ્થા એટરે – 12 થી 16 લણ ની હકળોયી ભાું પ્રજનન િુંત્ર ના વલકાવને રીધે ળાયીહયક 
અને ભાનવવક પેયપાયો થામ છે . આ પેયપાયો ને રીધે હકળોયી ચચિંિા અને મ ુંઝલણ અન બલે છે . આ 
વભમગાા દયવભમાન હકળોયી ને ોિાની ભાિા િયપ થી પે્રભબયી હ ુંપ ભી યશ ેિે ખ ફ જરૂયી છે. ભાિા 
એ ોિાની હદકયીને આ અલસ્થાભા ળયીય ભાું થિા પેયપાય વલળેની  યિી જાણકાયી અને વભજ આલી 
જોઇએ. અને ોિાની હદકયી સ યક્ષા નો અન બલ કયાલલો જોઇએ અને ોણય તિ આશાય આલો 
જોઇએ. ભાિાએ એવ ું લાિાલયણ ઉભ ું કયવ ું જોઇએ કે જેથી ોિાની હદકયી િેની વાથે ભન ખોરીને લાિ 
કયી ળકે અને િેની મ ુંઝલણ ભાિાને જણાલી ળકે. 

હકળોયી ભા આ અલસ્થા દયવભમાન ભાવવક આલલાન  ચાલ  થામ છે . વાભાન્મ યીિે ભાવવક 
સ્ત્રાલ ચાલ  થલાની લમ ભમાણદા 14 લણની છે. યુંત   આભાું સ્લાસ્થમ , જીલન જીલલાની યીિબાિ િથા 
લાયવાગિ કાયણોને રીધે ભાવવક ચાલ  થાલાના લમભાું થોડા પેયપાયો જોલા ભે છે.  
આ અલસ્થાભાું ળાયીહયક પેયપાયો જેલા કે છાિીનો વલકાવ થલો , ગ પિાુંગો ય લા આલલાન  ળરૂ થામ 
છે. ભાવવક સ્ત્રાલ ના વભમ દયવભમાન ળાયીહયક સ્લચ્છિાું યાખલી જોઇએ . અંિ:લસ્ત્રો ને સ્લચ્છ અને 
સ િયાઉ ફયાફય ધોમેરા અને િડકાભાું સ કલી ને સ્લચ્છ કયેરા જ ઉમોગભાું રેલા જોઇએ . જેથી કોઇ 
ચે રાગલાનો બમ ના યશ.ે  

અમ ક લાય 16 લણ સ ધી ણ ભાવવક ના ચાલ  થલાના કાયણે હકળોયી અસ યક્ષાનો અન બલ 
કયિી શોમ છે . આલા લખિે ભાિા એ ોિાની  ત્રી ને મોગ્મ ચચહકત્વક ાવે રઇ જઇ વનદાન કયાલી 
િેન ું ભાગણદળણન રેવ ું જોઇએ.  

 

માસિિ સ્ત્રાળ પહેા અને માસિિ સ્ત્રાળ  દયવભમાન કેટરીક હકળોયી ભાું – ગ ખેંચાલા, ગભાું દ :ખાલો 
થલો, ેડ ુંભાું દ :ખાલો,ભાુંથ  દ :ખવ ું, કભયભાું દ :ખાલો લગેયે િકરીપો થિી જોલા ભે છે . આ રક્ષણો 
કષ્ટઆિણલ(Dysmenorrhea )  ના છે . યુંત   િે લમ લધિાું ઓછા થિાું જામ છે . િેથી ભાિાએ ોિાની 
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 ત્રી ને થોડો દ :ખાલો વશન કયલાની વરાશ આલી જોઇએ . િેભજ ગયભ કયેર વયવલ ના િેરથી 
શલા શાથે દ :ખાલો થિો શોમ ત્માું ભાચરળ કયવ ું િેભજ ગયભ ાણી બયેર યબ્ફયની કોથી ( Hot 

water bag) થી ળેક કયલો . જેથી દ :ખાલા ભાું યાશિ થામ છે .આ ઉયાુંિ વત્રપરા ચ ણણ, અળોક ચ ણણ, 
અળોકાયીષ્ટ, ક ભાયી આવલ લગેયે આય લેહદક દલાઓ થી પામદો થામ છે. જે મોગ્મ લૈધની ાવે વનદાન 
કયાલી િેની વરાશ અન વાય જ રેવ ું જોઇએ.  

આ ઉયાુંિ વપેદ ાણી ડવ ું , ભોં ય ખીર નીકલા , છાિીભાું દ :ખાલો થલો લગેયે રક્ષણો 
ભાવવક આલલા શરેા અને ભાવવક વભમ દયવભમાન જોલા ભે છે. જો આ રક્ષણો લધાયે ડિાું અવહ્ય 
શોમ િો મોગ્મ ચચહકત્વકને ફિાલી િેની વરાશ રેલી જોઇએ.  

આ અળસ્થા દરસમયાન આહાર- ઘઉં, ચોખા, વોમાફીન, લગેયે ધાન્મનો આશાય ભાું વભાલેળ કયલો.  

ભગન ું ાણી, િથા રીરા ળાકબાજી ભાુંથી ફનાલેર સ  , રીરા ાદડાું લાા ળાકબાજી , ફીટ, ગાજય, 
કાકડી, ટાભેટાું, કોફી, ારક, ભેથી, િાુંદજો લગેયેનો યોજ-ફયોજના આશાયભાું વભાલેળ કયલો જોઇએ . 
અને લધાયે ભાત્રાભાું રેલા જોઇએ. 
ગામન ું દ ધ , ઘી , ભાખણ, છાળ , િાજા પ-પાહદ, સ કોભેલો, વીંગદાણા, ચોખાના લા ,ભકાઇના લા,  
ધાનભાુંથી ફનાલેર ખીય, ટોયાભાુંથી ફનાલેર ભીઠાઇ લગેયેનો આશાયભાું વનમવભિ ઉમોગ કયલો.  
કેલા પ્રકાયનો આશાય ના રેલો - િીખ ું, લધાયે ડિાું િેર લાળું , જ ુંકફુડ, લાવી ખોયાક, ેહકિંગ ભાું િૈમાય 
ભિો વુંગ્રહશિ ખોયાક , કૃવત્રભ યુંગ નાુંખીને ફનાલેર ખોયાકી ચીજલસ્ત  ું િથા અથાણાું , ાડ, બે, 
ાણી યી, લગેયે ફશાયનો ખોયાક ના ખાલો જોઇએ .લધાયે ડિી ચચિંિા , લધાયે ડિો ળાયીહયક શ્રભ 
ભાવવક આલે િે વભમ દયવભમાન ના કયલો જોઇએ .િેભજ સ્લાસ્થમ વુંફુંધી જાણકાયી , અરગ-અરગ 
લમભાું ળયીયભાું થિાું પેયપાયો િેભજ જાિીમ વુંફુંધી જાણકાયી ફાકોને ળાાભાું અભ્માવ દયવભમાન 
આલી જોઇએ. જેથી િે ખોટી ભાન્મિા અને ભ્રભણાઓ થી ફચે અને મ ુંઝલણ ના અન બલે.  

 

હકળોયાલસ્થાભાુંથી જમાયે હકળોયી ય લાલસ્થાભાું પ્રલેળ કયે છે ત્માયે િે રગ્ન રામક સ્ત્રી ફની 
જામ છે. રગ્ન થમા ફાદ સ્ત્રી પ્રથભ લખિ ગબણધાયણ કયે છે. ત્માયે ઘણાું ફધાું પ્રશ્નો િેને મ ુંઝલિા શોમ 
છે. આય લેદભાું સ યચક્ષિ યીિે ભાતતૃ્લ પ્રાપિ કયી ળકામ િે ભાટે આચામણ સ શ્ર  િે ગબીણી હયચમાણ િેનો 
આશાય- વલશાય, ગબીણી વ્માકયણ, ગબોદ્રલ લગેયે ન ું વલસ્તિૃ લણણન કયેર છે. ભાતતૃ્લ પ્રાપિ કયવ ું એ 
બગલાન િયપથી સ્ત્રીને ભેરો એક સ ુંદય ઉશાય છે. ફાક િુંદ યસ્િ જન્ભે અને ભાિાન ું સ્લાસ્થમ ણ 
જલાઇ યશ ેિે ભાટે ગબીણી સ્ત્રીએ જરૂયી કાજી યાખલી જોઇએ.. 
 ગબીણી એ શુંભેળા ખ ળ યશવે  ું, વાપ-સ્લચ્છ અને શરકાું સ િયાઉ લસ્ત્રો શયેલા. ચોખ્ખા 

લાિાલયણભાું યશવે  ું, ોણય તિ આશાય ખાલો. ાણી, દ ધ લગેયે પ્રલાશીનો ઉમોગ લધાયે 
પ્રભાણભાું કયલો. ક્સ્નગ્ધ આશાય ખાલો જોઇએ.  

 દ ધ, કેા, વપયજન, કેયી, ભોવુંફી, ગાજય, આભા લગેયે પ-પાદી, ચોખા, ભાખણ, ઘી લગેયે 
પ્રવિહદન આશાયભાું રેલા જોઇએ.  

 રીરા ાુંદડાું લાા ળાકબાજી નો આશાયભાું લધાયે પ્રભાણભાું ઉમોગ કયલો જોઇએ.  
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 બ્રાહ્મી, ળિાલયી, અશ્વગુંધા, વલદાયી, જેઠીભધ, આભા, ગો લગેયે જીલનીમ દ્રવ્મો નો ઉમોગ 
ગબણના વલકાવ અને ગબીણી સ્ત્રી ભાટે રાબદામી છે. યુંત   િેનો ઉમોગ મોગ્મ લૈધની વરાશ 
મ જફ કયલો જોઇએ.  

 ગબાણલસ્થા દયવભમાન 6-7 ભાું ભહશને ેટના સ્નાય  ના િાણ ના રીધે ેટની ત્લચા ય 
કયચરીઓ અને વશદે રીટી જેલા વનળાન થઇ જામ છે અને ત્માું ખુંજલા ણ આલે છે. જેને 
આય લેદભાું હકકકીવ કશ ેછે. િે ભાટે િેના ય ભુંજીષ્ઠા, ચુંદનનો રે અથલા રીભડાુંના ાનને 
લાટીને િેનો રે કયલો.િેભજ કયેણ અને જસ્ભીન ન ું િેર રગાલલાથી પામદો થામ છે. યુંત   
કોઇ ણ ચચહકત્વા શુંભેળા મોગ્મ લૈધની વરાશ મ જફ કયલી જોઇએ.  

ગર્ભીણી સ્ત્રીએ ત્યજળા જેવ ું-  
 ગબાણલસ્થાનાું પ્રથભ ત્રણ ભહશના અને છેલ્રા ત્રણ ભહશના જાિીમ વુંફુંધો ના યાખલા જોઇએ.  
 ઉલાવ ના કયલો, ભાત્રા કયિા લધાયે ના ખાવ ું જોઇએ.  
 હદલવે ના સ વ ું અને યાતે્ર ભોડાું સ ધી ના જાગવ ું જોઇએ.  
 લધાયે ચ સ્િ લસ્ત્રો અને ફેલ્ટ ના શયેલો.  
 બમજનક, ક્રોધ અાલે, દ :ખ થામ િેવ ું કોઇ ચરચચત્રો જોલા નશી કે વાુંબવ ું નશી. 
 ફદ ગાડ ું, ઘોડા ગાડીભાું િેભજ ખાડા-ખયફચડાું યસ્િા ય િેભજ રાુંફી મ વાપયી ના કયલી 

જોઇએ.  

 એકજ અલસ્થાભાું રાુંફો વભમ ના યશવે   અને કોભ થાયી નો જ સ લા ભાટે ઉમોગ કયલો 
જોઇએ.  

 લજન ના ઉચકવ ું, લાુંક  ના લવ ું, ભાુંવ આલ્કોશોર, સ કો આશાય, આથાલાો ખોયાક, ચલાભાું 
બાયે શોમ િેલો આશાય ના રેલો. િેભજ ઉફટન કે લધાયે ડત ું ભારેળ ના કયવ ું િેભજ અત્મવધક 
વ્મામાભ ના કયલો. લધાયે ડિાું િડકાભાું ના યશવે  ું  

રજોસનવસૃત િા: -  

સ્ત્રીની આ અલસ્થા 40 લણની ઉંભય ફાદ ચાલ ું થામ છે. આ અલસ્થાભાું સ્ત્રી ન  ભાવવક શરેા 
અવનમવભિ થઇ જામ છે અને ત્માયફાદ ભાવવક આલત ું ફુંધ થઇ જામ છે. આને યજોવનવવૃિ 
(ભેનોોઝ) કશલેાભાું આલે છે. આ અલસ્થાભાું વાભાન્મ યીિે સ્ત્રી ગબણધાયણ નથી કયી ળકિી.  
વાભાન્મ યીિે સ્ત્રીઓભાું 45 થી 55 લણના વભમગાા ભાું ભાવવક જત ું યશ ેછે. આ અલસ્થાભાું દયેક 
સ્ત્રીઓભાું િેના ળાયીહયક સ્લાસ્થમ પ્રભાણે થોડો ઘણો પેયપાય જોલા ભે છે. 
 

રજોસનવસૃત િાનાું ક્ષણો :-  
આ અલસ્થા દયવભમાન સ્ત્રીના ળયીયભાું હશભોગ્રોફીન ઓછું થવ ું, ળયીય ભાું નફાઇ નો અન બલ 
થલો, લધાયે થાક રાગલો જેલા રક્ષણો જોલા ભે છે. ઘણીલાય સ્ત્રીને ળયીયના અમ ક અંગોભાુંથી 
જાણે અક્ગ્નની લાણ થિી શોમ િેલી ફિયા થામ છે. આ ઉયાુંિ યાતે્ર લધાયે યવેલો થલો, 
લધાયે ભાત્રાભાું લા ખયલાું, ભાવવકભાું અવનમવભિિા, ભાવવક ક્યાયેક લધાયે આલે, ક્યાયેક ઓછું 
આલે, કમાયેક ભાવવક રુંફાઇને આલે છે, િો ક્યાયેક લશરેા આલી જામ છે.ેળાફભાું ફિયાું થલી, 
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લાયુંલાય ેળાફ કયલા જવ ું ડ,ે મોવનભાગણની શ ષ્કિા િેભજ મોવનભાું ખુંજલા આલલી એલા 
રક્ષણો જોલા ભે છે. િેભજ ળયીયના ફધા વાુંધાભાું દ :ખાલો થલો, વોજા આલલા, સ્લબાલ ચચહડમો 
થઇ જલો, આવ આલલી, હડપે્રળનભાું જવ ું, ચચિંિા, અવનિંદ્રા, લજન લધલો લગેયે રક્ષણો જોલા ભે 
છે. આ રક્ષણો જણામ એટરે ત  યુંિ મોગ્મ લૈધને ફિાલી વનદાન કયાલી િેની વરાશ રેલી જોઇએ.   
રજોસનવસૃત અળસ્થામાું ધ્યાન રાખળા જેળી બાબતો- 
 જેભકેયજોવનવવૃિ કારભાું ળયીયભાું કેલ્લ્ળમભ ઘટત ું જામ છે. ભાટે લધાયે પ્રભાણભાું કેલ્લ્ળમભ ભે 

િેલો આશાય જેભ કે- દ ધ, ઘી, કેા, ારક લગેયે ન ું વેલન લધાયે ભાત્રાભાું કયવ ું જોઇએ.   
 વનમવભિકોરેસ્ટેયોર ની િાવ કયાલિા યશવે  ું જોઇએ.  
 લધાયે ચયફીલાાું ઘી અને ભાખણ ના રેલા, ઓછી ચયફી લાા ઘી અને ભાખણનો નો 

ઉમોગ કયલો. િેભજ  ઓછી ચયફીલાા િેર જેલા કે સ મણમ ખીન ું િેર, ભકાઇન ું િેર નો 
ઉમોગ કયલો.  

 ચા અને કોપી નો ઓછો ઉમોગ કયલો. 
 શલી કવયિ, મોગાવન, ધ્માન લગેયે કયવ ું જેથી ભાનવવક િાણ અને ચચિંિાભાું યાશિ થામ છે.  
 શકાયાત્ભક બાલ કેલલો. ધ મ્રાન, દારૂ લગેયે નો ત્માગ કયલો.  
 આશાયભાું રવણ, ગાજય, બ્રાકોરી, રીરા ળાકબાજી, પ-પાહદ લગેયેન ું  લધાયે વેલન કયવ ું 

જોઇએ.  

 હદલવ દયવભમાન ગયભ ાણી લધાયે ભાત્રાભાું ીવ ું જોઇએ. 
 

અત્માયના વભમભાું સ્ત્રીઓભાું ગબાણળમન ું કેન્વય, અંડાળમન ું કેન્વય, બ્રેસ્ટ કેન્વય, લગેયે ન  પ્રભાણ લધત ું 
જામ છે. આથી દયેક સ્ત્રીએ 40 લણની ઉંભય થામ એટરે સ્ત્રી યોગોના ચચહકત્વક ાવે જઇને વનમવભિ 
િાવ કયાલિા યશવે  ું જોઇએ.  

લધાયે ભાવવક આલવ ું, ભાવવક રાુંફો વભમ ચાલ  યશવે  ું, ભાવવકભાું ગુંધ આલિી શોમ િો િેલી 
હયક્સ્થવિભાું,િેભજ છાિીભાું ગાુંઠ થલી, છાિીભાું દ :ખાલો થલો લગેયે રક્ષણો જણામ િો ત  યુંિ જ મોગ્મ 
ચચહકત્વકની વરાશ રેલી જરૂયી છે.  

  આણ ું સ્લાસ્થમ આણા શાથભાું એ લાિને ધ્માનભાું યાખીને દયેક સ્ત્રીએ ોિાના સ્લાસ્થમ 
પ્રત્મે જાગિૃ યશવે  ું જોઇએ. જો સ્ત્રી સ્લસ્થ શળે િો જ ોિાના ક ુંટ ુંફના રોકોના સ્લાસ્થમન ું ધ્માન યાખી 
ળકળ.ે અને વભાજ અને દેળ ને ણ સ્લસ્થ ફનાલી ળકળે.  
 


