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આ�વુ�દમાં ઔષિધઓની સ�ંાની િવિશ�ટતા

િન�ુ�ત નામના વેદા�માં યા�ક� શ�દ�યોગની મીમાસંા કરતાં જણા�� ું છે ક� શ�દો �ૂંકા અને સરળ હોવાને કારણે તેના વડ� કોઈ પણ
�ય��ત ક� વ���ુ ું સ�ંાકરણ કરવામાં આવે છે. આવા સ�ંાકરણ પછ� જ લોકમાં તે �ય��ત ક� વ��નુી સાથે �યવહાર કરવામાં આવે છે.

આ સ�ંાકરણ પાછળ ક�વાં ક�વાં પ�રબળો હોઈ શક�? તો એ સ�દભ�માં શા�કારોએ ��ુય�વે બે પ�રબળોને �હ�ર કયા� છે. �મ ક�, 1.

નામો. આ�યાતજ (= ��યાપદોમાથંી જ�મેલા)ં હોય છે, અથા��,્ �-તે �ય��તએ ક� વ��એુ અ�કુ �કારની ��યા કર� હોય અથવા કરતી
હોય એ ��યાને આધાર� �ય��ત�ું ક� વ���ુ ું નામ પાડવામાં આવે છે. દા.ત., अ�नो�त अ�वानम ् इ�त अ�वः । � માગ�ને �યાપી વળે છે
તે अ�व. અથવા �ય��તઓનાં અને વ��નુાં નામો યા�ૃ��છક પણ હોય છે. એટલે ક� �ય��ત અને વ��ઓુનાં અ�કુ જ ‘નામ’ પાડવા માટ�
કશો િવશેષ હ�� ુ હોતો નથી. એ તો મ��ુયના મનનો �વ�ેછાચાર હોય છે. �મ ક� �ચ��ુ વગેર� નામો પાડવા પાછળ પોતાની ઇ�છા
િસવાય કોઈ કારણ જણા� ું નથી.

પરં� ુ �ાચીન સા�હ�યજગતમાં ડો�ક� ું કર�એ છ�એ �યાર� આવાં યા�ૃ��છક નામોને બદલે �ણુવાચક નામો પાડવાની ��િૃ� સિવશષે
�યાન પર ચઢ� છે.  દા.ત.,  �િુધ��ઠર  (� ��ુમાં ��થર રહ� તે),  �ુય�ધન  (�ની સાથે લડ�ું ��ુક�લ છે તે),  એવી જ ર�તે �-તે
દ�શિવશષેના િનવાસી તર�ક�� ું ક� ગો� નામો�ું �ા�યુ� પણ જોવા મળે છે. દાત., પાચંાલી (પાચંાલ દ�શની ��ુી), ગાગેંય (ગગંાનો
��ુ), ગા�ય� (ગગ� �ુળમાં જ�મેલો). આવા �કાર�ું સ�ંાકરણ સ�ં�ૃત સા�હ�યમાં છેક રામાયણ-મહાભારતથી શ� કર�ને ઉ�રવત�
કા�ય-નાટકા�દમાં પણ �યાપકપણે જોવા મળે છે. સ�ં�ૃત કિવઓ પણ પોતાની �ૃિતનાં નાયક-નાિયકા�દ પા�ોનાં �ુદાં �ુદાં નામ પાડ�
છે, તે પણ �ણુવાચક હોય છે. અલબ�, તે ચ�ર��ચ�ણકલાના એક ભાગ તર�ક� િવિનયો�યેલાં હોય છે.

તે જ ર�તે, આ�વુ�દના ��થોમાં પણ અ�ટાગં�ચ�ક�સાના વણ�નમાં ભાવ�કાશ, ચરકસ�ંહતા, અ�ટાગં�દય વગેર� ��થોમાં �-તે રોગના
િનવારણમાં અ�કુ અ�કુ ઔષિધઓનો �યોગ જણાવલેો છે. તે ઔષિધઓના સ�ંાકરણમાં પણ િવિશ�ટતા જોવા મળ� છે. દા.ત.,

મહારા�ના�દ�વાથ, િતલકા�દ�વાથ, લા�ા�દ તૈલ, �યવન�ાશ, પચંારિવ�દ ઘી, નારાયણ �ણૂ�, વડવાનલ �ણૂ�, સ�ંવની ��ુટકા,
મહા�વરા�ંુશ રસ, ઇ�છાભેદ� રસ, િ�િવ�મ રસ, મદનકામદ�વ રસ, વસ�ત�ુ�મુાકર રસ, ક�દપ���ુદર રસ, વગેર�... આ તો ન�નૂા�પ
નામમા� છે. આવી અનેકાનેક સ�ંાઓવાળ� ઔષિધઓ�ું વણ�ન આ�વુ�દના ��થોમાં મળે છે.

આ સ�ંાકરણ િવશે િવચારતાં જણાય છે ક�, ��થકાર� � ઔષિધ એટલે ક� �વાથ, �ણૂ�, અવલેહ ક� ��ુટકાની પાછળ આ�દ શ�દ જોડ�ો
છે, દાત., મહારા�ના�દ�વાથ, તેમાં સ�ંામાં આવી જતાં ઔષધ ઉપરા�ત બી�ં અનેક ઔષધો વપરાય છે. પણ �ના �ારા �-તે
ઔષિધને તે સ�ંા �ા�ત થઈ છે તે ઔષિધ તેમાં ��ુય હોય છે. તેના અપવાદ �પ કોઈ પણ ઔષિધ તેમાં વપરાતી નથી.

ક�ટલાકં નામો �ણુવાચક પણ જોવા મ�યા ં, �મ ક�, વ�ૈાનર �ણૂ�.

लवणयवानीद��यक कणनागरम�ुतरो�तरं व�ृम ् ।
सव �समांशहर�तक� चणू � व�ैवानरः सा�ात ् ।। (અ�ટાગં�દય ��ુમ�ચ�ક�સા) �લોક 34, �.ૃ 572)

િસ�ધવ, યવાની અજમો, અજમોદ, પીપર, � ૂઠં એ પાચં ઔષધ ઉ�રો�ર એક એક ભાગ વધાર� લેવો અને તેના સ�માણ હરડ� લઈ
તે�ું �ણૂ� કર�ું તે સા�ા�્ વ�ૈાનર અ��ન ��ું છે, અથા��્ જઠરા��નને �દ��ત કરના�ંુ છે.

ઉપરા�ત, એક શા�ૂ�લ �ણૂ�નો પણ ઉ�લેખ છે. તેમાં જણાવા� ું છે ક�, शादू�लः �सभं �म�थ हर�त �याधीन ् मगृौधा�नव । �મ શા�ૂ�લ િસ�હ
હરણનાં ટોળાનંો પકડ� પકડ�ને નાશ કર� છે તેમ આ શા�ૂ�લ (�ણૂ�) પણ રોગ �પી હરણનાં ટોળાનંો નાશ કર� છે.
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અ�ટાગં�દય નામના ��થ માં ઉ�ર�થાન નામના અ�યાય 6માં મહાપૈશાચક �તૃનો ઉ�લેખ છે, � તાવ, ગાડંપણ, વળગાડ તથા
વાઈનો નાશ કર� છે. તે અ�તૃ ��ું છે, ��ુ�-મેધા અને �મરણશ��ત આપે છે તથા બાળકોને ઉપકાર� છે.

�યવન�ાસ અવલેહ બનાવવાની પ�િત જણાવતાં શા�્�ધરસ�ંહતા માં જણાવા�ું છે ક� આ �યવનઋિષનો કહ�લો �યવન�ાશ અવલેહ છે,

�નાથી �યવનઋિષને યૌવનની �ા��ત થઈ હતી, તે ર�તે આ અવલેહના સેવનથી િ�દોષનો નાશ થઈ �સ�તા �ા�ત થઈ જરાનો
નાશ થાય છે.

અવલેહ વણ�નમાં એક અગ��ય અવલેહનો ઉ�લેખ છે, � �ય રોગમાં વપરાય છે. તેમાં જણાવા� ું છે ક� આ અવલેહ અગ��ય�િુનએ
કહ�લો છે.

बलवण�करः पुंसामवलेहो रसायनम ् ।
�व�हताऽग��यम�ुनना सव �रोग�णाशनः ।37।। (શા��ધરસ�ંહતા, મ�યમ ખડં, �.ૃ 322)

આમ, �-તે ઋિષએ �ચૂવલે ઔષિધ તે ઋિષના નામ થક� જ �ચ�લત બની છે.

સવ� �કારના વાતરોગ પર નારાયણ તેલ વપરાય છે. �ના વણ�નમાં કહ�વા�ું છે ક�, यथा नारायणो देवो द�ुटदै�य�वनाशनः । तथवै
वातरोगाणां नाशनं तलैम�ुतमम ् । અથા��્ �મ નારાયણદ�વ �ુ�ટદ� �યોનો નાશ કર� છે તેમ આ નારાયણ તેલ વા�નુા રોગોનો સ�ંણૂ� નાશ
કર� છે.

ર�ચ માટ� એક ઇ�છાભેદ� રસ નામના ઔષધ�ું િવધાન છે. આ રસ ઇ�છા�સુાર ર�ચ લાવી શક� છે માટ� તે� ું નામ ઇ�છાભેદ� રસ છે.

પથર�ના રોગો પર િ�િવ�મ રસ વાપરવાના ઉ�લેખો મળે છે. �મ ચીભડા� ું બીજ ર�તીને તોડ�ને તેમાથંી પાણી ખ�ચે છે તેમ આ
ઓસ�ડયા�ું અ�પુાન પથર�ને તોડ� નાખે છે અને ��ૂાશય તથા ક�ડનીમાથંી બે વાલ �વડ� પથર� આખી ને આખી નીકળ� �ય છે.

આમ, �ણ િવ�મ કરનાર� ઔષિધને િ�િવ�મ એવી સ�ંા અપાઈ છે.

વા�કરણ માટ� વપરાતાં ઔષધોમાં મદનકામદ�વ રસ તથા ક�દપ�� ુદંર રસ ��ુય છે. �ના સેવનથી તેના નામમાં �ચૂવલે છે તેમ
કામદ�વ ��ું સૌ�દય� તથા બળ �ા�ત થાય છે.

આમ, આ આ�વુ�દશા�માં ઔષિધઓને આપેલી સ�ંાઓ સા�ભ�ાય છે. �ાકં તે ઔષિધઓ�ું નામકરણ તેમાં વપરાતી ઔષિધઓનો
િનદ�શ કર� છે. દા.ત., પચંિત�ત �ણૂ�, પ�યા�દ�વાથ, �ાકં �રુાણ�િસ� કથા અથવા ઋિષના િનદ�શ �ારા તે ઔષિધ�ું સ�ંાકરણ થ�ું
છે. �મ ક�, �યવન�ાસ, નારાયણ તૈલ, �ાકં અપાયેલી સ�ંા �� ું કાય� તે ઔષિધથી થવા�ું છે તે �ચૂવાય છે, �મ ક� શા�ૂ�લ �ણૂ�.
�ાર�ક આપવામાં આવલેી સ�ંા �ણુવાચક નામ બની તેના નામકરણને યથાથ� ઠ�રવતાં રોગો પર �-તે ઔષિધઓ �ચૂવલેી છે. �મ
ક�, ધા��ુ�ુ�ટ માટ� વસ�ત�ુ�મુાકર રસ, વા�કરણ માટ� ક�દપ��ુદંર રસ, �ખોના રોગો તથા �ખમાં ઠંડક પહ�ચાડવા વપરાતી
ચ���ભાવત� વગેર� �ણુવાચક સ�ંાનાં ઉદાહરણો છે. �તતોગ�વા ઔષિધના નામકરણનો હ�� ુ તેના િવિશ�ટ ઉપયોગોને સચોટતાથી
સમ�વવાનો જ છે. તેમાં પણ એક િવિશ�ટ �કારની મેધાનો ઉપયોગ થયો હોય તેમ જણાય છે. અહ� �વ�યાલોકકાર� ું કથન યાદ
આ�યા િવના રહ� નહ�...

सपु�तङवचनस�ब�ध�ैतथा कारकशि�त�भः
कृतत��वतसमास�ैच �यो�योऽल�य�मः �व�चत ् । (�વ�યાલોક, 3/16)

અથા��્ �બુ�તિત��ત ક� વચના�દના સ�બ�ધોથી તથા િવ�ભ� કારકશ��તઓથી અને �ૃદ�ત,  ત��ત અને સમાસો વડ� પણ �ાકં
અલ�ય�મ વાળો �વિન �ોિતત થાય છે.

સદંભ� ��ૂચ

अणीय��वा�च श�देन स�ंाकरणं �यवहाराथ � लोके । �न��तम,् अ�याय 1 (�थमः पादः)1. 

त� नामा�या�यातजानी�त शाकटायनो न�ै�तसमय�च । न सवा�णी�त ग�य�, वयैाकरणानां चकेै ।। �न��तम,् अ�याय 12. 
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ज�टला पतूना केशी चारट� मक� ट� वचा ।
�ायमाणा जया धीरा चोरकः कटुरो�हणी 34, 35, 36

महापशैाचकं नाम धतृमेत�यथाऽमतृम ्
ब�ु�मेधा�म�ृतकरं बालानां चा�गवध�नम ् ।।37।। (અ�ટાગં�દય, �.ૃ 719)

3. 

શા�્�ધરસ�ંહતા, મ�યમ ખડં, �.ૃ 3204. 

શા�્�ધરસ�ંહતા, મ�યમ ખડં, �.ૃ 346, �લોક 99થી 1085. 

શા�્�ધરસ�ંહતા, અ�યાય 12, રસા�દ ઔષધો, �.ૃ 4576. 

શા�્�ધરસ�ંહતા, અ�યાય 12, �લોક 169-171, �.ૃ 4647. 

શા�્�ધરસ�ંહતા, મ�યમ ખડં, અ�યાય 12, રસા�દ ઔષધો, �લોક 256-263, �.ૃ 4818. 

શા�્�ધરસ�ંહતા, મ�યમ ખડં, અ�યાય 12, �લોક 264-2719. 
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