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કેશ રક્ષા 
સ્ત્રી રુુ નુું નજયાણ ુભાથા ના લા તથા તેની ભાલજત : 

સ્ત્રી રુુ ની સુુંદયતાનો એક ભાદુંડ તેના લાને ગણલાભાું આલે છે. સ્ત્રી કે રુુ ની વૌંદમયની વદૃ્ધિ 

કયલાભાું અગત્મનો બાગ બજલે છે. શ્માભ લણયના અને સુુંદય, રાુંફા લા સ્ત્રીઓની ભોશકતા ભાું લધાયો 

કયે છે. રુુના વ્મક્તતત્લ ભાું ણ લાનુું  ભશત્લનુું સ્થાન છે. જ્માયે લા લધ ુખયલા ભાુંડ ેકે નાની 

ઉંભયભાું વપેદ થઇ જામ તથા રુુભાું નાની ઉંભયભાું ટાર ડલા ભાુંડ ેત્માયે તો ચ િંતાનો વલમ ફની 

જામ છે. લા અંગે આણને જો થોડુ વ્મલશારયક અને ળાસ્ત્રીમ જ્ઞાન શોમ તો આણે મોગ્મ ભાલજતથી 

આણા લાને ણ સુુંદય,  ભકતા, રાુંફા, બયાલદાય ફનાલી ળકીએ તથા મોગ્મ ભાલજત તથા 

આયલેુદ વાયલાયથી નાની ઉંભયભાું ડતી ટાર, ખયતા લા અને વપેદ લા ને યોકી ળકીએ. 

આયલેુદ ની દૃષ્ટટ એ લા એ અક્સ્થધાત ુનો ભ ગણલાભાું આલે છે. આણા લા નુું વનભાયણ જે 

પ્રોટીન થી થામ છે તેનુું નાભ કેયોટીન છે. કેયોટીન ની ઉત્વિ ખોડી ભાું શોમ છે. આણી ખોડી ની 

વાટી ની ે પોરીકર નાભની જેરી શોમ છે. આ જેરીથી આણા લા ઉગે છે. લાના મૂભાું જે 

કેળીકાઓ(યોભકૂ) શોમ છે, તે વરિમ શોમ છે. આજ સ્થાન ઉય તૈરીમગ્રુંથીઓ ણ શોમ છે. જેના 

કાયણે લાભાું વનખાય આલે છે અને લા  ભકતા દેખામ છે. લાની ની ેના ત્રણ ડભાું જ્માયે ખયાફી 

આલે છે ત્માયે ભાથાના લા ખયલા ભાુંડ ેછે તે છી ધીભે-ધીભે ભાથાભાું ટાર ડતી જામ છે જ્માયે 

લા ઝડથી ખયલા ભાુંડ ેછે ત્માયે લાના કોઇ યોગનો વુંકેત ગણલો. 

ભાથાના લાના યોભવછદ્રો ની ય ના ને ત્રણ બાગભાું લશેં ી ળકામ છે. કોટેતવ – આ બાગ લાને 

આકાય પ્રકાય ભાત્રા અને વલસ્તાય આે છે. આ જગ્માએ લાને કાા ભયૂા કે રાર યુંગ આનાય 

વગ્ભેંટ (યુંગ દ્રવ્મો) શોમ છે. ઉંભય લધલાની વાથે વાથે આ વગ્ભેંટભાું ણ કભી આલલા ભાુંડ ેછે. જેથી 

લા વપેદ થલા ભાુંડ ેછે. કવભમે લા ખયલા કે વપેદ થલા એ લાયવાગત ણ શોઇ ળકે છે. કાયણકે 

લા ખયલા તથા વપેદ કયનાયા જીન્વ ખાનદાની અને લાયવાગત શોમ છે. લાની વભસ્મા લાયવાગત 

શોમ તો લા ખયે કે ટાર ડ ેકે વપેદ થામ ત્માયે કોઇણ પ્રકાયના સધુાયાનો પ્રમત્ન નકાભા નીલડ ેછે, 

છતા ણ આયલેુરદક પ્રાકૃવિક ઉ ાય અને મોગ દ્વાયા મોગ્મ ભાલજત કયલાથી જરૂયથી યાશત ભેલી 

ળકામ છે.  

લાના યોગો :- 

1. ખાચરત્મ – લા ખયલા (hairfall) 

2. ાચરત્મ – લા વપેદ થલા (Grey hair) 
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3. ઇંદ્રલપુ્ત – ટાર કે ઉંદયી (alopecia) 

4. અરુુંવકા – ભાથા ભાું પોડકીઓ થલી. 

5. દારૂણક – ખોડો (dandruff) 

6. ફાહ્ય કૃવભ – ભાથા ભાું જૂ – રીખ થલી  

ઉયોતત યોગ થલાના કાયણો – 

 લા ને ફયાફય વાપ યાખલાથી 

 લા ને ઔવધયતુત તેરનુું ભારીળ ન કયલાથી 

 ફાહ્ય વૌંદમયપ્રવાધન કેભીકર યતુત તેર-રે કયલાથી 

 આશાયભાું પ્રોટીન – લીટાભીન A, B5, E, D, કેલ્ળીમભ, રોશતત્લ, તરોયીન, ભેગ્નેળીમભ તત્લોની 

ઉણના કાયણે લા ખયલા ભાુંડ ેછે. 

 અવ્મલક્સ્થત શોભયન સ્રાલોથી, યજો વનવવૃિ લખતે ઇસ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેયોન ની ઉણને રીધે 

લા ખયલા કે લાના અન્મ યોગ થઇ જામ છે. 

 ચ િંતા બમ થી ણ લા ખયે છે. 

 લાને ઇરેતરીક ભળીનોથી, કેભીકરથી વીધા કયલાથી તથા લાુંકીમા કયલાથી, લાને કેભીકર 

યતુત યુંગથી યુંગલાથી લાને નકુળાન થામ છે અને લધાયે ખયલા ભાુંડ ેછે. 

 લાને લન તડકાભા રાુંફો વભમ ખલુ્રા યાખલાથી લા ખયે છે. 

 લાની અંદય  ાભડીનો કોઇ ણ યોગ થલાથી લા ખયે છે. 
 

વાળના રોગો ની સારવાર 

લાના યોગોની વાયલાય કયાલતા શરેા લાની વુંણૂય તાવ વનટણાુંત આયલેુદ તજજ્ઞ ાવે 

કયાલલી જરૂયી છે. લા ક્યા પ્રકાયના છે તથા વ્મક્તતને કોઇ ણ જાતનો ળાયીરયક વ્માવધછે કે 

નરશ તેની ણ તાવ કયાલલી જોઇએ. ત્માય છી જ તેની મોગ્મ ચ રકત્વા થઇ ળકે છે. યુંત ુ

વાભાન્મ યોગની ચ રકત્વા આ પ્રભાણે છે..... 

લાની ચ રકત્વા ફે યીતે કયલાભા આલે છે..... 

1) ફાહ્ય ઉ ાય 

2) આભ્મુંતય ઉ ાય 
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બાહ્ય ઉપચાર 

 આયલેુરદક કેશ્મ ઔવધઓ જેલી કે આભા,દુધી, બાુંગયો, બ્રાહ્મી, આંફાની ગોઠરી, ભશેંદી, 

 ણોઠી,કયુંજ, યા, વનમ્ફ, લાો, ગરુાફ ફુર,  ુંદન, સખુડ, લગેયે ઔધોથી આયલેુદ ધ્ધતી 

થી વવધ્ધ કયેર કાા તરના તેર થી ભાથા ભા ભાચરળ કયલી જોઇએ. 

 આભા, અયીઠા, વળકાકાઇનો ભકૂો ફનાલી તેને ઉકાી ગાીને તેનાથી અઠલાડીમાભા ફેલાય 

ભાથ ુધોવ ુજોઇએ. 

 રે – ભશેંદી, દુધીનો યવ, આભા, રોશ ાલડય, લગેયે વભતવ કયી રે ફનાલી અઠલાડીમાભા 

એક લાય ભાથાભા રગાલલો. સકુાઇ ગમા છી ધોઇ નાખવ.ુ આનાથી વપેદ લા કાા થામ છે. 

 

આભ્યતંર ઉપચાર 
 આયલેુદ દલાઓ  આયલેુદ તજજ્ઞ ને ફતાલીને રેલી. 

 ું કભય વાયલાયભા આયલેુદ ઔધ વવધ્ધ તેરથી નસ્મ, વળયોધાયા, વળયોફસ્તી, કયલાથી ણ 

લાના યોગો ભા ઘણો રાબ થામ છે. 
 

આહાર : 

 કોફીજ, ારક, દુધી, ગાજય, કાા તર, દુધન ુવેલન કયવ.ુ પો ભા વપયજન, કેયી, ૈય,ુ 

જાભપ, નાળતી, ભોવુંફી, આભાન ુવેલન કયવ.ુ આ ફધાભા વવચરકોન, તરોયીન, કેલ્ળીમભ, 

રોશ તત્લ, આમોડીન, લીટાભીન ફી કોમ્પ્રેક્ષ, લીટાભીન એ, લીટાભીન વી લધાયે શોમ છે. જે 

લા ના ોણ ભાટે જરૂયી તત્લો છે. 

 અંકુયીત અનાજભા  ણા, ભગ, તથા ભગપી લગેયે રો જેભા પ્રોટીન ની ભાત્રા લધાયે શોમ છે. 

 દરશ, વોમાફીન, રીંબ,ુ છાળના વેલનથી રાબ થામ છે. 

 જાડા રોટ ની યોટરી ખાલી. 

 આભા, નાચમેય, આદુ, કોથભીય ની  ટણી રેલી. 
 

અપથ્ય : 
 ટટા, તેરા, પાસ્ટફુડ, ળેકેરા ખાધ્મ દાથય ખાલા નરશ.  ા, કોપી, ખાુંડ લગેયે ઓછા 

પ્રભાણભા રો.  ણાનો રોટ અને ભેંદાની લસ્ત ુખાલી નરશ. તીખા ભય ા, વનભક, ઓછા ખાલા 

જોઇએ. અથાણા, ઠુંડા ીણા, ફીડી- વીગાયેટ, તભાકુ, દારુનવેુલન ન કયવ.ુ લન તડકાન ુલધ ુ

ડત ુવેલન ન કયવ.ુ 
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આવન, વ્મામાભ, લગેયે કયલાથી ઘણો પામદો થામ છે. દયયોજ આંગણીઓથી તેજ ભાચરળ દ્વાયા 

ભાથાની  ાભડી ની ભાચરળ કયલી જોઇએ. એક યીતે તો આ ભાથાના લાની વ્મામાભ રિમા છે. 

આભ કયલાથી લાની શટુકતા, અને ખયાફી દુય થામ છે. રોશી વું ાય થલાથી લાને વારુ 

ોણ ભે છે. શરાવન, વળાયવન, વલાાંગાવન, ભત્સ્માવન કયલાથી ભાથાની તયપ સ્લાબાવલક 

યીતે યતત વું ાયતીવ્ર થામ છે. જેથી લાને બયયૂ ોણ ભે છે. અને લા ખયતા ફુંધ થામ 

છે. પ્રાણામાભ અને ધ્માન નો પ્રમોગ ખાવ કયલો જોઇએ, આથી તણાલજન્મ લાની ફીભાયીઓ 

ભટે છે. વાથે તન અને ભન ણ શધુ્ધ થામ છે. 


