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Continuous issue-15 | June – July  2016 

ળેદોમ ાં છોડન  સાંરક્ષણ મ ટે ળનસ્તિ જન્ય ઉ યો. 

[Protection of the Plants by herbal Remedies in the Vedas.] 

 લેદએ બાયતીમ વલદ્યાની વલાાવધક મલૂ્મલાન વનવધ છે. આ જ્ઞાન વનવધભાાં વલવલધ લર્ણમા વલમ ફૃી 
યત્ન પ્રાપ્ત થામ છે.લેદભાાં આધ્માત્ભ વલદ્યાની પ્રાપ્પ્તથી રઇને આધવુનક વભસ્માઓના વભાધાન સધુીના 
વલમ વનફૃામા છે.તેભાાં લૈદદક ઋત, ગણિતવલજ્ઞાન, ખગરવલજ્ઞાન, જ્મવતવલજ્ઞાન, ઔવધવલજ્ઞાન, 
ણિદકત્વાવલજ્ઞાન, લનસ્વતવલજ્ઞાન, જન્તવુલજ્ઞાન,યાવામનવલજ્ઞાન, બોવતકવલજ્ઞાન લગેયે. પ્રસ્તતુ ળધત્રભાાં 
અથલાલેદ અને ઋગ્લેદભાાં વનફૃવત છડના વાંયક્ષિ ભાટેના ઉામ અંગે િિાા કયલાભાાં આલી છે. 

 

બાયત ખેતી પ્રધાન દેળ શલાના કાયિે આિા ઋવમવુનઓએ ખેત ઉત્ાદન,ાકવાંયક્ષિ અને 

ાકવાંલધાન વલે ગશન િાંતન કયુા છે. પ્રાિીનકાભાાં થતાાં લનસ્વત જન્મયગના કાયિ અને તેના 

વનલાયિન વલિાય િ ઋગ્લેદ અને અથલાલેદભાાં પ્રાપ્ત થામ છે. લનસ્વત જન્મયગના મૂ સધુી શોંિવુાં 

મશુ્કેર છે.છતાાં િ તેના કયિન વલિાય કયીએ ત આ મજુફ જલા ભે છે. 

 જન્તઓુના કાયિે ફુગ થલાથી કે મૂગત યીતે યશરેા ફીજભાાં યગનુાં મૂ યશલે ુાં શમ છે. 
 લાય ુાિી ખાતય દ્વાયા િ છડલાઓભાાં યગ પેરામ છે. 
 ફીમાયિભાાં િ ઘિી લખત યગના મૂ યશરેા શમ છે. 

આભ જુદી જુદી યીતે લનસ્વત જન્મ યગ ઉત્ન્ન થામ છે.  જેના વાભાન્મ ઉામને ભાટે જુદી જુદી 
દ્ધવતઓન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે. જેભ કે-  

 છડને રાગેરા િેને દૂય કયલ કે ફુગન નાળ કયલ અને ાકને ફિાલી રેલ.  
 વડેરા બાગને કાી નાખલ. 
 કેટરાક લો સધુી ફીમાયિની જુદી જુદી જાત ન લાલલી. 
 જેભાાં યગની આળાંકા શમ તેલા ખાતય ન લાયલા. 
 યગથી દૂવત થમેરા છડલાને કાી નાખલ. અથલા દૂવત છડને ફાી નાખલ. 
 લધાયે ડતા નાઇટ્રજનન ઉમગ ન કયલ. આભ યગનુાં મૂ ળધીને મગ્મ ઉામ કયલાભાાં આલે 

છે. 
 

 લેદભાાં લનસ્વત જન્મયગના વનલાયિ ભાટે કેટરીક ઔધ ફૃ લનસ્વત ગિાલી છે. જેભ કે અથલાલેદભાાં 
છડલાઓના યગને દૂય કયલા ભાટે ફાદયામિ કૃવ સકૂ્ત 4-37- ભાાં છડના યક્ષિ ભાટે કેટરીક 
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લનસ્વતઓ ગિાલે છે. જેભા  અજશૃાંગી, ગગૂ, ીલ્લ,ુ નરદી, અક્ષગાંધા, પ્રભદીની, અશ્વત્થ, નગ્રધ, 
ભશાવકૃ્ષ, વળખાંડી, શદયતક, અજુ ાન, અાભગા,અમસ્ભમી, મશુ્ક લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 
 વકૃ્ષ અને છડને રગતા જ ાંતઓુના ત્રિ પ્રકાય ાડલાભાાં આવમાાં છે.  
 

(1) યાક્ષવ (2) અપ્વયઓ (3) ગાંધલો. 
 

 અપ્સર ઓ   જભાાં વાંિયતા યગ છે. 
 ગાંધળો   ગાંધથી આકાતા યગ છે. 
 ર ક્ષસો  મૂભતૂ છડના કે વકૃ્ષના વત્ત્લને ખામ જનાયા જ ાંતઓુ છે. 

આ ફધા જન્તઓુને  દૂય કયનાય લનસ્વતઓન દયિમ જઇએ. 
 

(1) અજશૃાંગગ – વો પ્રથભ અથલાલેદભાાં તેન ઉલ્રખ ભે છે.ટીકાકાય દાયીરે તેને ફકયાના વળિંગડાના 
આકાયના શલાથી તેને ´અજશૃાંણગ` કશ ેછે. વામિ તેને વલળાિી નાભ આે છે. તેભજ તેને `આયાતકી´ 
િ કશ ે છે. લનસ્વતળાસ્ર પ્રભાિે તેને Odina Pinnata  અને Gynandropsis  Pentaphlla િ કશ ે
છે.દશન્દીભાાં તેને કાકડાવળિંગી કશ ે છે. ગી. ી. ભજમદૂાય તેના ફે પ્રકાય ગિાલે છે. બાયતના લામવમ 
પ્રદેળભાાં ઉષ્િ પ્રદેળભાાં તેભજ દશભારમની 4000 ફૂટની ઊંિાઇએ િ ઘિા પ્રભાિભાાં આ લનસ્વત 
ાકે છે. 

  આ લનસ્વતને યાક્ષવન નાળ કયનાયી કશી છે. તેન ઉમગ અવતૌ તત્લની નાબદૂી ભાટે થત શત. 
તે તીવ્ર ગન્ધલાી શમ છે,તેને વગાલાભાાં આલે ત્માયે ભચ્છય જેલા જન્તઓુ તેની તીવ્ર ગન્ધથી નાળ 
ાભે છે.લેદના  ઋવ ફાદયામિ આ ઔધીને પ્રથાના કયે છે કે 

  त्वया ऩूववमथवावणो जध्नू रऺास्योषधे। 

                 त्वया जघान कश्यऩस्त्वया कण्वो अगत्स्य् ।। (4-37-1) 

તાયા દ્વાયા પ્રાિીન અથાલાઋવઓએ યાક્ષવન નાળ કમો શત. કર્ણલ,અગત્સ્મ લગેયેએ િ તેન પ્રમગ કમો 
શત. 

 આ છડ ઘિ ળક્ક્તળાી શમ છે. અજશૃાંગી લનસ્વત અપ્વયાગન્ધલો અને યાક્ષવને તેની ગન્ધથી 
દૂય કયે છે.તેને ાિીભાાં બેલીને છડને ાલાભાાં આલે ત તે જન્તઓુન નાળ કયે છે. જેભ કે 

      त्वया वयमप्सरसो गन्धवावश्चातयामहे । 
    अजशङृ्गयज रऺ् सवावन्गन्धेन नाशय ।। 
 

(2) ગગૂલ  ગગૂના વકૃ્ષન યવ વલવળષ્ટ સગુન્ધલા છે.લૈદદક વાદશત્મભાાં અગ્નનુાં વલયાભસ્થાન છે. તે 
ઝડથી વગી ઊઠે છે. તેને લનસ્વતળાસ્ત્રભાાં  Commphora mukul  or bdellium તયીકે તેને 
ઓખલાભાાં આલે છે. દદવમ સગુન્ધના કાયિે તેને શભ દ્રવમ યિલાભાાં આવયુાં છે. ગગૂન ધભૂાડ 
જન્તનુાળક છે ટી.ફી.જેલા યગન િ નાળ કયે છે. વવન્ધ પ્રદેળના લાતીમ પ્રદેળભાાં  યાજેસ્થાન અને 
ફલિુીભાાં આ વકૃ્ષ ધિા પ્રભાિભાાં ભે  છે.  
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   (3)       ીલ્લ ુ– ળભીની જાતનુાં આ વકૃ્ષ છે.તેન ે'કટ''યવજ્ઞ' અને 'આયષુ્મ' નાભથી  ઓખલાભાાં આલે છે.     

           લનસ્વતળાસ્ત્રાભાાં તેન ેSalvadora Persica Linn કશ ેછે. વવન્ધ અને ળીમાભાાં આ લનસ્વત ધિા   

           પ્રભાભાાં ઊગ ેછે. તેના પ નાના ફય જેલા શમ છે. ાંજાફભાાં તેન ેીલ્ક અને ગજુયાતભાાં તેન ે     

           ીલડુા કશ ેછે. સકૂા અને તાજા ફને્ન પ્રકાયે તેન ઉમગ જન્તનુાળ ભાટે કયલાભા આલે છે.  

 

(4) નદી – આ સગુાંધી છડ છે. તેને જટાભાંળી કશ ે છે. ખાવ કયીને તેન ઔવધ તયીકે ઉમગ થામ 
છે.લનસ્વતળાસ્ત્રભાાં તેને Nardostachys કશ ે છે. દશભારમ,વવક્કીભ અને ફભાભાાં આ ઔવધ ષુ્ક 
પ્રભાભાાં ભે છે. આ લનસ્વત સગુક્ન્ધત    દ્રવમ શલાથી તેની સગુન્ધથી છડ યના જન્તઓુન 
નાળ કયી ળકામ છે. 

 
(5) ઔક્ષગાંધી – તેને 'વકૃ્ષગન્ધી' 'ક્ષીયવલદાયી' િ કશ ેછે. લનસ્વતળાસ્ત્રભાાં તેને Fatatas Paniculata નાભ ે

ઓખલાભાાં આલે છે. આ લનસ્વત સગુક્ન્ધત દ્રવમ શલાથી તેની સગુન્ધથી છડ યના જન્તઓુન 
નાળ કયી ળકામ છે. 

 
(6) પ્રમાંદની – આ છડભાાંથી ભધયુ ગન્ધ આલે છે. પ્રભન્દ ળબ્દ િ એ જ અથા આે છે. દાદયર તેને 

'ઇન્ડુગ' તયીકે ઓખાલે છે.લધ ુડત ુાં ખાતય કે લધ ુડત ુાં ાિી આલાથી છડ કે લનસ્વતભાાં થતાાં 
યગ વનલાયલા આ ઔવધ ઉમગી છે. તેને ધાતકી કે ધાલત તયીકે  પિ ઓખલાભાાં આલે છે. 
 ઓથલાલેદ 4-37-3 ભાાં ઋવ ફધા જ છડના વાંદબાભાાં પ્રથના કયે છે કે- 

नदी यन्त्वप्सरसो∙यं   तारमवश्वसम।् 
गुल्गुऱू् ऩीऱा नऱद्यौश्ऺगनन्ध् प्रमन्दनी। 
तत्ऩरताप्सरस् प्रततबुद्धा अभूतन।।  

 

અપ્વયાઓને પ્રલાશભાાં લશી જલા દ.જે ાિી નીિે તયપ જામ છે. ગગૂ ીલ્લનુરદી 
ઔક્ષગન્ધાલનસ્વતને ઋગ્લેદ 10-10-4 ભાાં ફૃક ફૃે તેને 'સગુન્ધી' કશી છે. 

 

(7) અશ્વત્થ – આને અવત વલત્ર વકૃ્ષ ગિલાભાાં આલે છે. શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતાભાાં કૃષ્િ તાની વલભવૂત 
તયીકે અને વાંવાયના ફૃક તયીકે ઓખાલે છે.ઋગ્લેદ 1-135-81, 10-97-5 ભાાં િ તેન ઉલ્રેખ ભે 
છે. વાભલેદના વભમભાાં િ તેનુાં ઔવધમ મલૂ્મ જાિીત ુાં શત ુાં. લનસ્વતળાસ્ત્ર પ્રભાિે તેને Ficus 
religiosa કશલેાભાાં આલે છે. અથલાલેદના ઋવ અથલાા કશ ેછે કે  

          

                      अश्वत्थो दभो वीरूधा ंसोमो राजामतृं हवव् 
व्रीहहयववश्च भषजौ हदवस्ऩुत्रावरमत्यो ।। अ.वे. 8.7.20 
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અશ્વત્થ, દબા, વભયાજ,જલ એ અમતૃ ફણર છે અને આ ફધા અમતૃ તુ્ર છે. અથલાલેદના ઋવ તેને 
જન્તઓુને દૂય કયલા ભાટે ઉમગી ઔવધ ગિાલે છે. વવભધ તયીકે ઉમગભાાં રેલાતી આ 
ઔવધન ધભૂાડ િ લાતાલયિભાાં યશરેા જન્તઓુન નળ કયે છે. તેના પ ફરપ્રદ શમ છે. 

 

(8) ભશાવકૃ્ષ – વવહુદ લજ કે થય તયીકે ઓખાતી આ લનસ્વતન કાાંટાલા છડ શમ છે.તેના દૂધભાાં 
એવવદડક અવય શમ છે. ખેતયભાાં આજુ ફાજુ લાડ ભાટે તેન ઉમગ કયીને ાકનુાં વ ાંયક્ષ કયલાભાાં 
આલે છે. તેનાથી જન્તઓુ દૂય યશ ે છે. ીમતભાાં થયના ટકૂડા નાખલાથી તેના દૂધના પ્રબાલથી 
જન્તઓુન નાળ થામ છે. 

 
(9) વળખાંડી -  અથલાલેદભાાં તેન ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવમ છે. ભટા વકૃ્ષ વાથે તેન વાંફધ છે. અશ્વત્થ અને 

નેગ્રધ (લડ) તેન વલવળષ્ટ વાંફાંધ છે. યવૂથકા કે જુઇ દશન્દીભાાં 'જૂશા' તયીકે ઓખામ છે. તેન જન્ત ુ
નાળક ઔવધ તયીકે િ વલળે પ્રમગ થામ છે.ફાદયામિ કશ ેછે કે  

यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृऺ ा् शशखनण्िन्। 
तत्ऩरेताप्सरस् प्रततबद्धा अभूतन ।। (अ. व.े4-37-4) 
 

આ ઔવધન અશ્વત્થ,નેગ્રધ અને ભશાવકૃ્ષ વાથે ઉલ્રેખ છે.તેનાથી અપ્વયાઓ કે જભાાં ખેંિામ આલતા 
જન્તઓુ નાળ ાભે છે. 

 
(10) શદયત -  અથલેદભાાં તેન ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવમ છે. 'શદયકત કે 'શદયતકી તયીકે ઓખાત ુઆ વકૃ્ષ 

શયડેન ુાં છે. ઉત્તયબાયતભધ્મપ્રદેળ અને ભશાયાષ્રભાાં આ વકૃ્ષ ષુ્ક પ્રભાિભાાં ઊગે છે.તેના પ 
ઔવધમ ગિુ ધયાલે છે. ાિનતન્ત્ર ભાટે ખાવ ઉમગી છે. આ ઔવધના પ્રમગથી ાકના 
જન્તઓન નાળ કયી ળકામ છે. 

 
(11) અજુ ાન – આ જ ાંગરી વકૃ્ષ છે. દશન્દીભાાં 'કૈય' અને ગજુયાતી 'વાદડ' તયીકે ઓખામ છે. 

લનસ્વતળાસ્ત્રભાાં  તેને Tarminalia tomentosa કશ ેછે. આ વકૃ્ષની આંતય છાર વલળે ગિુ ધભા ધયાલે 
છે. તે વભગ્ર બાયતભાાં  ભે છે. તેની છારન ઉમગ ચિૂા કયીને કયલાભાાં આલે છે. તેના ાન અને 
પ િ ઔધમ ગિુ ધયાલે છે.કોવળક સતૂ્રભાાં જિાલે છે તેભ કે્ષવત્રમયગભાાં આ લનસ્વત 
ભશાઉકાયક છે.  

 

(12) અઘાટ –ગજુયાતીભાાં 'અઘેડા' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. અાભાગાન અથલાલેદભાાં ધિીલાય પ્રમગ 
થમ છે.અાભાગા ફધા યગન નાળ કયનાય ઔવધ િ છે. 

           ऺुधामारं तषृ्णामारमगोतामनऩत्यताम ्। 

अऩामागव त्वया वयं सव ंतदऩ मजृ्महे।। (अ. ऴे. 4-17-6) 
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 ક્ષેવત્રમ યગન નાળ કયનાય આ લનસ્વત છે. આ ઔવધ ફધી ઔવધની યાિી છે. તેનાભાાં અવાંખ્મ 
ળક્ક્ત યશરેી છે.આના પ ફધા અણબિાય પ્રમગ દૂય કયે છે. તેથી તેન ફશ પ્રમગ કયલાનુાં 
અથલાલેદભાાં 4-18-8 ભન્ત્રભાાં કહ્ુાં છે. તેભજ આ ઔવધ જે યીતે પ્રકાળ થામ તે યીતે તેના મૂથી ટિ 
સધુી પ્રવયેરા જન્તઓુન નાળ કયે છે. જેભ કે- 

  अग्रमेश्योषधीनां ज्योततषवेाशभदीऩयन ्। 
  उत त्राताशस ऩकस्याथो हन्ताशस रऺस् ।। (अ. वे. 4-19-3) 
 

(13) અમસ્ભમી - અથલાલેદ 4 -37-8 ભાાં તેન ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવમ છે. તેને ઇન્દ્રનુાં શથીમાય કશલેાભાાં 
આલી છે. આને 'કુભાયી' (કુલાયાઠુ) િ કશ ેછે. તેની ફને્ન ફાજુ કાાંટા શમ છે. લનસ્વતળાસ્ત્રભાાં તેને 
Aloevera કશ ે છે. આ ઔવધ વકૃ્ષ અને છડની ફૂગનુાં વનમાંત્રિ કયે છે. તેના ગબાને સકુલીને રુધ્ન 
ઔધ તયીકે ઉમગભાાં રેલામ છે. તે શાંભેળા છડને ક્ષીિ કયનાયા જન્તઓુન નાળ કયે છે. જેભ કે  
  भीमा इन्रस्य हेतय् शतमषृ्टीरयस्मयी् । 
 ताशभहवववरदान्गन्धवावनवकादान््युवषतु ।। (अ.व.े 4-37-8) 
 

(14) મષુ્ક –આ લનસ્વતને 'રધય' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. તેન યક્ષ ઉલ્રેખ ઋવઓએ કમો છે. 
નતૃ્મ કયતા વળખાંડી મષુ્ક ગન્ધલા અને અપ્વયાને દૂય કયનાયા છે.જભ કે 
  आनतृ्यत् शशखनण्िनो गन्धववस्याप्यताऩते्। 
  शभनति मुष्काववऩ याशम शषे्।। (अ.व.े 4-37-7)  
 

 અભયક તેને 'મશુ્કક' નાભ આે છે. (અભ.2-4-39) અથલાલેદભાાં તેન છડ તયીકે ઉલ્રેખ થમ છે. 
આન જન્ત ુનાળક તયીકે ઉમગ જાિીત નથી. ખેતયની લાડ તયીકે તેન ઉમગ થામ છે. આ ફધે 
જ ભતુાં વકૃ્ષ છે.તેના ાાંદડાને સકુાલીને અનાજભાાં મકૂલાભાાં આલે ત અનાજભાાં જન્તઓુ થતાાં નથી. 
રીભડ જન્તજુ્ઞ તયીકે જાિીત ુાં વકૃ્ષ છે. અને તેના ઔધીમ ગિુના કયિે તે 'રધ્ર' તયીકે ઓખામ 
છે. 

 

 સયૂારે વકૃ્ષાયલેુદ નાભન ગ્રન્થ રખ્મ છે. તેભાાં યગ નાળક ળક્ક્તના ફે વલબાગ ાડ્ાાં છે. ળયીયની 
અંદય થતા યગ અને ફશાયથી આક્રભિ થલાથી થતાાં યગ. ાિીભાાં વીિાઇ વાથ ેઉમગ કયતા 
જન્તઓુ નાળ ાભે છે. વાથે વાથે દૂધ, ધડાલજ અને ગામનુાં છાિ િ ીમતભાાં નાખલાભાાં આલે ત 
ાકના જન્તઓુન નાળ થામ છે. ધી વાથે લાલડીંગન ટ આી વાત દીલવ સકૂલીને વયવલ યાઇ 
વાથે પ્રમજલાભાાં આલે ત કાંદય જેલા જન્તઓુન  નાળ થામ છે. તેભજ ાાંદડાને રાગતા જન્તઓુન 
નાળ કયલા ભાટે લીડાંગ,વયવલ, ગમતૂ્ર અને યાઇન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે. 

 આભ આિા ઋવમવુનઓએ કૃવના વાંયક્ષિ અને વાંલધાન ભાટે અનેક ઔધીમ લનસ્વતઓ લિાલી 
છે.પ્રલતાભાન વભમભાાં યાવામણિક દલાઓના પ્રમગથી ાક અને જભીનનુાં વત્ત્લ જે નાળ ાભી યહ્ુાં 
છે. અને અનેક બમાંકય યગ આિી વાભે ડકાય ફૃ ફની યહ્ાાં છે. ત્માયે આિે પયી આિી 
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પ્રાિીન કૃવ ધ્ધવત સ્લીકાયીને સ્લસ્થ વભાજનુાં વનભાાિ કયલા આ ઔવધ જન્મ લનસ્વતન ઉમગ 
કયલ યહ્. 

 
સાંદર્ભ ગ્રન્થ સગૂિ 

 

1. अथवववेद संहहता – सं. धमेन्रकुमार, दील्ऱी संस्कृत अकादमी, दील्ऱी 
2. Agriculture in Ancient India – Dr.Radhavan, Indian Council of Agriculture   Research. New 

Delhi.1964. 
3. A Concise History of Science in India-   Raychaudhari ,M.S. Agriculture INSA, New Dilhi, 1971 
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