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કેશ – વાળ 
યોજ ફયોજ આણા જીલન ભા વતાલતી આયોગ્મ ને રગતી વભસ્મા તેભજ આયોગ્મ વાથે 

વકંામેરી વભસ્માઓ ના ઉકેર આણે વતત ળોધતા યશીએ છીએ. આ  વભસ્મા ના ઉકેર ભા વામ્પ્રત 
વભમ ભા ભોખયે છે. લતતભાન ત્ર અને ટેલરવલઝન , આ ફને્ન ભાધ્મભો આણ ને વતત અલનલા ઉકેરો 
ફતાલતા જ યશ ેછે. અને આણે ઉકેર ભાટે વતત  દુવલધા ભા જ યશી એ છીએ. યંત ુઆણે જો લૈજ્ઞાનીક 
અબીગભ થી  વભસ્મા ના ઉકેર તયપ  દ્ર્ષ્ટી કોણ યાખીએ તો જરુય થી શકાયત્ભક યીણાભ ભળે. 
 આણ ને યોજીન્દા જીલન ભા વતાલતી આયોગ્મ લીમક વભસ્મા ઓ ભાની એક વભસ્મા છે. લા 
ને રગતી વભસ્મા ઓ. આ વભસ્માઓ ના વેકડો ઉકેરો જ્મા ત્મા જોલા જાણલા ભે છે. યંત ુયીણાભ 
ઇચ્છા મજુફ ના રાપ્ત થતા નથી. 
વૌ રથભ આણે જાણીએ કે, 
 

>>> વાળ એ શ ુછે? 
આણા ળયીય ય જોલા ભતા લા ને લૈજ્ઞાનીક બાા ભા આ મજુફ કહશ ળકામ “ વસ્તન રાણીઓના 
ળયીય ય જોલા ભતા જૈલીક યેવાઓ  જે વલવલધ  ઋતઓુ વાભે ળયીય ને યક્ષણ આે છે. અને ચાભડીની 
યક્ષાભા ભદદ કયે છે.” 
ળયીય ય ની જુદી જુદી જગ્માઓ ય ના લાના રકાય અરગ અરગ શોમ છે. આ રકાય લાયવાગત શોમ 
છે. તેભજ આણા ળયીય ના જૈલીક ફન્ધાયણ ય આધાય યાખે છે. મખુ્મત્લે લા ના ફે રકાય  શોમ છે.(1) 
લેરવ શયે: જે રુલાટી સ્લરુ ના શોમ છે. (2) ટભીનર શયે: જે ભાથા ય શોમ છે. અને રુુોભા દાઢી ય 
શોમ છે. 
 

>>> વાળ ની રચના કેવી હોય છે? 

લા ભા મખુ્મત્લે ચીત્રભા ંફતાવ્મા મજુફ મખુ્મત્લે ચાય યચના શોમ છે. 
 

શયે પોરીકર: લા ન ુમુ 

શયે ફલ્ફ : લાનો મુ રદેળ  
શયે ળાફ્ટ : લા  

વેફેળીમવ ગ્રેંડ: તૈર સ્ત્રાલી ગ્રથંી 
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કોઇણ એક લા ની યચના જોતા તેભા ત્રણ ડ જોલા ભે છે 

 
 

1)ક્યટુીકર : ફાહ્ય સ્તય 
2) કોટેક્ષ: ભધ્મ સ્તય 
3)ભેડયરુા : અંત: સ્તય 
 
 
 
 
 
 

ટંુકભા આ ત્રણે સ્તય લીળે જાણીએ: 
1)ક્યટુીકર : ફાહ્ય સ્તય--- આ વૌથી ફશાય ન ુસ્તય  શોમ છે. તેભા લબિંગડા જેલી યચના શોમ છે. લા 
યેળભી કે નીસ્તેજ દેખામ એ આ ડ ની તન્દુયસ્તી ય આધાય શોમ છે. લા ય તેર કે કેભીકર રગલો 
તો આ ડ ભા થી ળોામ છે. 
2) કોટેક્ષ: ભધ્મ સ્તય--- આ ડ યેા જેલા કોો ન ુફને ુશોમ છે. લા ની સ્સ્થવતસ્થાકતા નો આધાય 
આ ડ ય શોમ છે. લા ને કરય આત ુજરુયી તત્લ ભેરેનીન આ ડ ભા શોમ છે. વપેદ લા થલાન ુ
કાયણ આ ડભા થી ળરુ થામ છે. 
3)ભેડયરુા : અંત: સ્તય--- નયભ એલા કેયેટીન નાભ ના રોટીન ન ુઆ ડ ફને ુશોમ છે. ફશાય ના ફન્ને 
ડન ુોણ આ સ્તય કયે છે. ળાયીયીક સ્લાસ્્મભા થતા પેયપાય ની અવય લા ય થામ તેન ુકાયણ આ 
ડ શોમ એભ ભનામ છે. 
 

>>>વાળ કેવી રીતે વધે છે?  શા માટે ખરી જાય છે? 

દયેક લા ની એક નીશ્ચીત આયુ્ મ શોમ છે. આણા ળયીય ય વયેયાળ 100000 થી 150000 લા શોમ 
છે. દયેક લા ન ુમુ તેના આયુ્ મ દયમ્પ્માન  20 લખત નલા  લા ઉગાડ ેછે. લા ઘણી લખત 4-5 લત 
ભા 1 ભીટય જેટરા લધે છે.. લા ન ુજીલન ચક્ર ત્રણ તફક્કા ભા લશચેામે ુશોમ છે. 
એનાજેન તફક્કો; લા ઉગલા નો તફક્કો—અન્દાજીત 1000 દીલવ શોમ છે. 
કેટાજેન તફક્કો: વલશ્ાતંી નો તફક્કો—અન્દાજીત 10 દીલવ શોમ છે. 
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 ટેરોજેન તફક્કો:લા ખયલા નો તફક્કો--- અન્દાજીત 100 દીલવ 

 

લા ન ુમુ એ ાલયફુર પેકટયી છે. એનાજેન તફક્કા ભા લા ધુ, ધભુાડો, કટ, લગેયે ફધ ુવશન કયી 
ત્રણ કે ચાય લત વતત લધતા યશ ેછે. લા ઉનાા કયતા ળીમાા ભા લધાયે ઝડ થી લધે છે. 
કેટાજેન તફકકા ભા લા લધલાન ુફન્ધ કયી અને તેન ુમુ ચાભડી ની દીળા તયપ લધે છે. 
ટેરોજેન તફક્કા ભા જુના મુ ભા નલો લા આલલાન ુચા ુથામ છે. જુનો લા વધયે ધીયે ઉય આલે છે. 
અને અંતે ખયી ડ ેછે. અને તેભની જગ્મા નલો લા રે છે. 
 

>>>વાળ ની સમ્ભાળ માટે શ ુકરવ ુજોઇએ? 
આણે યોજીન્દા જીલન ભા જાણે અજાણે ઘણી શયે કેય રોડક્ટ નો ઉમોગ કયતા શોઇ એ છીએ યંત ુ
આણે તેના ગણુ દો  જાણલાની દયકાય રેતા નથી. તેથી અંતે આણે લા ને નકુળાન થામ છે. અને 
આણે લા ની વભસ્મા ઓ ને આભતં્રણ આી એ છીએ. 
બાયત ભા આણે મખુ્મત્લે આ મજુફ ની શયે કેય રોડ્કટ ઉમોગ ભા રેલા ભા આલે છે. 
(1) શયે ઓઇર  (2)  શયે ળેમ્પ્ ુ(3) શયે કંડીળનય (4) શફતર ભશને્દી (5) શયે કરય   (6) શયે જેર  (7) શયે 
વીયભ 
 (1) શયે ઓઇર  : બાયત ભા વદીઓ થી યમ્પ્યા થી  ભાથા ભા તેર નખાત ુઆલે છે. આયલેુદ ભા ણ 
ભાથા ભા તેર નાખલા ના ગણુ ખફૂ કશરે છે. 
યંત ુફજાય ભા અત્માયે ઘણી કમ્પ્નીઓ ની અલનલી બ્ાડં આયલેુદના નાભે  લેચલાભા આલે છે. અને 
અત્માય ના ઝડી યગુ ભા કોઇ ને ફુયવત નથી કે ઉમોગ ભા રેલાતી રોડક્ટ ના અન્દય ના તત્લો શ ુછે. 
એ જાણી એ. તેથી આયલેુદ અને શફતર ના નાભે બતી વતી લસ્તઓુ લેચલા ભા આલે છે. અને ભ્રાભક 
જાશયેાતો લચ્ચે વાભાન્મ વ્મસ્ક્ત મુજંામ છે. તેથી આયલેુદીક યીતે ઉતભ શયે ઓઇર કેવ ુશોવ ુજોઇ એ એ 
થોડુ જાણી એ. 
અત્માયે ફજાય ભા ભતા શયે ઓઇર મખુ્મ ફે રકાય ના કશી ળકામ. 
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1) કુદયતી સ્ત્રોતો ભા થી જેભ કે લનસ્તી ના પ, ફી,ફુર, જેલા રાકૃતીક વસં્થાનો ભા થી ભત ુતેર,જેભા 
નાીમેય, તર, સયુજ મખુી, ફદાભ ,યોવ ભેયી, એયંડીય,ુ ઘઉ ના જલાયા, જોજોફા, લગેયે ,આલા તેર થોડા 
લચકણા શોમ છે. 
2) ેટ્રોરીમભ ેદાળ ભા થી ભત ુતૈર ,જેભા રાઇટ રીકલીડ ાયાપીન(LLP) અને તેના યવામણો નો 
વભાલેળ થામ છે. આલા તેર ભા લચકાળ ઓછી શોમ છે. 
લચકાળ શોલા છતા રાકૃતીક  સ્ત્રોત ભા થી ફનત ુકોઇ ણ તેર વારુ,આયલેુદ ભા તર ન ુતૈર શે્્ઠ કહ્ય ુ
છે.આ રાકૃતીક તેર વાથે આયલેુદીક ઔધ ભ્ુગંયાજ,આભા, જાસદુ, બ્ાહ્મી શોમ તો ખફુ જ વયવ કશલેામ.  
તર ,નાીમેય, લગેયે ના વમોજન થી ફનેરા તેર ભા થોડી લચકાળ ઓછી અને ઉતભ ગણુોશોમ છે.ભીનયર 
ઓઇર એટરે કે LLP  લાળુ તેર ફ્કત લા ય રાગ્મા યશલેા વવલામ કોઇ જ કાભ કયત ુનથી.ભાટે આલા 
શયે ઓઇર થી કોઇ પામદો ભતો નથી. LLP  થી લા ફયડ ફને છે. લા ભા થી બેજ ન ુરભાણ ઘટે 
છે.ફજાય ભા ભતા વસ્તા તેરો ભા ભોટે બાગે રેબાગ ુરોકો આભનો ઉમોગ કયે છે. 
(2)  શયે ળેમ્પ્:ુળેમ્પ્ ુએ લા ની વપાઇ ભાટે 18ભી વદી ફાદ રચરીત ફને ુદ્રલ છે.ળેમ્પ્ ુળબ્દ જ હશન્દી 
ળબ્દ ચમ્પ્ી ય થી આલેરો છે.ફજાય ભા જાત બાત ના વોલ્યળુન આતા ળેમ્પ્ ુભતા શોમ છે.જેભા 
મખુ્મત્લે ખયતા લા અટકાલલા, ખોડો દુય કયલો,લા નો ગ્રોથ લધાયો લગેયે જાશયેાતો થતી શોમ છે.ળેમ્પ્ ુ
ની વદગી વભજી લીચાયી ને કયલી જોઇએ. લા ને ધોલા ભાટે જે શાથ ભા આલે એ ળેમ્પ્ ુન લાયલા 
જોઈએ.  કાયણ કે ળેમ્પ્ ુભા આલત ુSLES નો લધાયે ડતો ઉમોગ લા ને ફધી યીતે નકુવાન કયે છે.લા 
ને સકુા ફયડ ફનાલી ફટકણા ફનાલી દે છે. વસ્તા ળેમ્પ્ઓુ ભા કન્ડીળનીગ એજન્ટ શોતા નથી જેથી લા 
ની વપાઇ વાથે લા ન ુયક્ષણાત્ભક ડ જત ુયશ ેછે 

ળેમ્પ્ ુભા આયલેુદેક તત્લો શોમ જેભ કે અરોલેયા, નીભ, જાસદુ, તરુવી, અયીઠા, ળીકાકાઇ તો  એલા ળેમ્પ્ ુ
લયામ તો વારુ..કાયણ કે આ  તત્લો કુદયતી કંડીળનય છે.ળેમ્પ્ ુભા sles 30% થી લધ ુના શોમ તેન ુખાવ 
ખ્માર યાખલા જેવ ુછે. 
(3) શયે કંડીળનય:કંડીળનય જેના લા ખફુ રુક્ષ યશતેા શોમ તેના ભાટે લધાયે કાભ ન ુછે.કંડીળનય લા ને 
વવલ્કી ફનાલે છે.કંડીળનય લા ય એક ાતળુ ડ ફનાલી આે છે જેથી લા વવલ્કી ફને છે.લધાયે 
ડત ુકંડીળનયનો ઉમોગ ભાથા ની ત્લચા તૈરી ફનાલે છે. જે લા ખયલાન ુકાયણ ફની ળકે છે 

(4)(5) શફતર ભશને્દી/ કરય / ડાઇ :ભશેંદી અને કરય લગેયે નો ઉમોગ વપેદ લા ને યંગીન ફનાલલા 
ભાટે મગુર વલ્તનત ફાદ લધાયે રચરીત થમો. અત્માયે ફજાય ભા રચરીત કારી ભશને્દી ન ુખયેખય 
કુદયત ભા અસ્તીત્લ જ નથી, યંત ુડાઇ ને કારી ભશને્દી થી લેચલા ને જાણે રથા થઇ ગઇ છે.કોઇ ણ ડાઇ 
કે કરય  એ લા ન ુક્યટુીકર  તોડી ને કોટેક્ષ ભા જામ છે. જે લા ને નકુવાન કયે છે. લા ની તન્દુયસ્તી 
ભાટે તો કુદયતી ભશેંદી જ લાયલી જોઇએ . જે લા ને ભોવચય આે , ખોડો દુય કયે અને ભાથા ને ઠંડક 
આે.કુદયતી ભશને્દી વાથે ફીજા આયલેુદ ના ઔધો શોમ તો  ઘણ ુવારુ .કરય અને ડાઇ નો જો ઉમોગ 
કયલો શોમ તો રવગંોાત જ કયો 
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(6) શયે જેર:શયે સ્ટાઇરીંગ જેર વાભે તો રાર ફતી જ છે.કાયણકે  લા ને સકુલી નાખનાયા તત્લો એભા 
શોમ છે. જેથી લા ફયડ, ફટકણા તથા ફયછ્ટ થઇ જામ છે. તેથી આયલેુદીક શફતર શયે જેર નો ઉમોગ 
શીતાલશ છે. શયે જેર જેભને ખોડો લધાયે યશતેો શોમ તેભના ભાટે વાયી કશલેામ. 
(7) શયે વીયભ: શયે કેય ઇન્ડ્સ્ટ્રીજ ન ુરેટેસ્ટ ગતકડુ શયે વીયભ કશી ળકામ. શયે વીયભ લા ના કોટીંગ ભાટે 
જરુયી છે. તેથી ારતય લાા ભીત્રો લા કટીંગ શરેા રગાલે તે મોગ્મ છે.ણ નીમભીત ઉમોગ ભાટે 
શીતાલશ નથી. તેભા LLP  લાા તત્લો જ શોમ છે. 
 

>>>રુુો ને ટાર ળા ભાટે ડ ેછે? 

પ્રરુુો ભા 30 લત ની ઉભય ફાદ કા ઉય થી ફને્ન ફાજુ લા ઓછા થલા ન ુળરુ થામ છે. અને ઉભય 
લધતા તે રભાણ લધત ુજામ છે. આ યીતે લા જતા યશ ેછે. તેન ુકાયણ છે. રુુો ભા યશરે ટેસ્ટોસ્ટેયોન 
નાભ નો અંતસ્ત્રાલ. આ અંતસ્ત્રાલ લા ના મલુમા ને સકુલી દેલા ભાટે જલાફદાય ફને છે. લફજુ  
લાયવાગત યીતે ણ રુુો ભા ટાર જોલા ભે છે. શજુ સધુી રુુો ભા ટાર  ભાટે ની કોઇ જ દલા કાયગત 
નીલડી નથી. તેથી કોઇ રોબાભણી જાશયેાત ભા ટાર ભા લા ઉગાડલા નો દાલો કયલાભા આલે તો બયભાવ ુ
નશી. 
 


