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'સ�ંકાર િવિધમાં વપરાતી ઔષિધઓ�ું મહ��વ'

�ા�તાિવક

� ��યાથી શર�ર, મન અને આ�મા ઉ�મ બને તેને સ�ંકાર કહ� છે. કોઈ વ��નુા �ૂના �વ�ૃપમાં ફ�રફાર કર� તેને ન�ું �પ આપ�ું તેને સ�ંકાર કહ� છે.

ચરકઋિષએ કહ�ું છે सं�कारो �ह गुणा�तराधानमु�यते । અથા��્ પહ�લેથી જ ઉપ��થત �ુ�ુ�ણોને �ૂર કર�ને તેની જ�યાએ સદ�ણુો રોપવાનાં કાય�ને સ�ંકાર
કહ� છે...

વૈ�દક સ�ં�ૃિતનો �ળૂ હ�� ુ માણસના આ�યા��મક સ��ુકષ�નો છે. માટ� જ વૈ�દક સ�ં�ૃિતમાં એટલે ક� વૈ�દક ધમ���થોમાં ગભા�ધાનથી શ�ૃ કર�ને ��ૃ�ુ �ધુીના
૧૬ સ�ંકારો અવ�ય કરવા જોઈએ તેવો િનદ�શ મળે છે. ધમ���થો અ�સુાર ��ુય ૧૬ સ�ંકારો છે (૧) ગભા�ધાન (૨) �ુસંવન (૩) સીમ�તોનયન (૪)

�તકમ� (૫) નામકરણ (૬) િન��મણ (૭) અ��ાશન (૮) �ડૂાકમ� (૯) કણ�વેધ (૧૦) ઉપનયન (૧૧) વેદારંભ (૧૨) સમાવત�ન (૧૩) િવવાહ (૧૪)

વાન��થ (૧૫) સ�ંયાસ (૧૬) અ��યે��ટ

ઉપરો�ત સ�ંકારોનો િવિધ �હૃય��ૂો ��ૂય��ૂો વગેર�માં િનદ�શેલો છે તે અ�સુાર દર�ક સ�ંકારોમાં � � સામ�ીનો ઉપયોગ થાય છે. તેને આ�વુ��દક
�ૃ��ટએ તપાસીએ તો તેમાં � તે સ�ંકારોમાં � � સામ�ી વપરાય છે તે સ�ંણૂ� વૈ�ાિનક છે.

વૈ�દક ય�માં અને સ�ંકારોમાં � – � સામ�ી વપરાય છે તે ચાર �કારની હોય છે.

(અ) �ગુિંધત – દા.ત. ક��રુ�, ક�સર ચદંન વગેર�
(બ) ��ુ�ટકારક – દા.ત. ઘી,�ૂધ ફળ અ� વગેર�
(ક) િમ�ટ – સાકર, મધ, ખાર�ક, �ા� વગેર�
(ડ) રોગનાશક – ગળો વગેર�

ઉપરા�ત વૈ�દક સ�ં�ૃિતમાં ય��ું પણ અસાધારણ મહ��વ �વીકારાયે� ું છે અને ય�માં પણ ચો�સ �કારના ��ૃો ની જ સિમધા વાપરવાનો િનદ�શ છે તે
�જુબ પલાશ, પ�પળો, વડ, �બરો, �બો �બ�લ વગેર� ��ુય છે.

સિમધા માટ� િનદ�શેલ ��ૃો�ું વૈ�ાિનક મહ��વ તથા ઉપરો�ત ચાર �ાકરની સામ�ી� ું ઔષધીય મહ��વ જણાવતા પહ�લાં ભાવ�કાશ �વૂ�ખડંની ટ�કામાં
રાજવૈ� �ભાશકંર ભ�� ન���ું છે ક� शार�रा��व�नपानमूलाः तथा �ा�णनां पुनमू�लमाहारो बलवण�जसां च| અથા�� ્ અ� પાણી જ શર�રના રોગો�ું �ળૂ છે તેથી
અ� તથા પાણી એ જ ��ુય ઔષધ છે માટ� અ�ને પણ ઔષિધ કહ�વાઈ છે. એ અ�સુાર સ�ંકાર-િવિધમાં વપરાતી દર�ક� દર�ક વ�� ુ ઔષધીક મહ��વ
ધરાવે છે. મહાભારતકાર� તો ક�ું પણ છે.

अम��म् अ�सरं नाि�त ना��यमुलम् औषधम्
अयो�यः पु�षोनाि�त योजक�त� दलु�भः ।

આપણે સામ�ીના � ચાર �કારો પાડ�ા છે તે �જુબ � તે ના ઔષધીય �ણુધમ�ને �ણી�ુ.ં.

�ગુધંીત સામ�ી – ક��રુ�, ક�રૂ, ક�સર, ચદંન વગેર�

ક��રુ�૧ – �વાદ� કડવી, મ�રુ, વીય�ને વધારનાર ઠંડ�, હલક�, ને�ને �હતકાર�, મળોને છેદનાર, ક�ુ, તરસ ��ૂાશયના રોગો તથા મોઢાના રોગોને મટાડ�
છે...

ક�રૂ૨ – ક�રૂ ઠં�ુ, વીય�ને વધારનાર, ને�ને �હતકાર�, મળોને ઉખાડનાર, હલ�ું, �ગુધંી, મ�રુ અને કડ�ું હોઈ, ક�,ૂ િપ�, ઝેર, દાહ, તરસ મોઢા� ું
િવરસપ�ું મેદ તથા �ુગ��ધ મટાડ� છે.

�ગૂળ૩ – �ગૂળ મ�રુ હોવાથી વાતને સમાવે છે �રૂો હોવાથી િપત મટાડ� છે અને કડવો હોવાથી કફને �ૂર કર� છે એમ �ગૂળ �ણે દોષને હણનારો છે
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ઉપરા�ત �ગૂળ૪ને �વ�છ, કડવો, ગરમ વીય�વાળો, િપતકરનાર, મળ �ૂર કરનાર, �રૂો, તીખો, િવપાક� પણ તીખો, �ુ�, �બૂ જ હલકો, ભાગેંલાને
સાધંનાર મૈ�નુની શ��ત વધારનાર, ��ૂમ, �વર માટ� સારો, રસાયન �ુપ, અ��નને �દ��ત કરનાર, િપ��છલ અને બળ આપનાર હોઈ કફ, વા�,ુ �ણ
ગડંમાળાની જ એક અવ�થા�ુપ અપચો રોગ, મેદ, �મેહ, પથર�, વા�,ુ સડ�લપ�,ુ (સડો) કોઢ તથા આમવાતને મટાડ� છે. તેમજ ફો�લીઓ, ગાઠં, સો�,

અરશ, ગડંમાળ, કરમીયા તથા જ�ંનુે મટાડ� છે.

ક�સર૫ – ક�સર તી�ુ,ં ��ન�ધ, કડ�ુ,ં વણ�ને માટ� સા�ુ (અથા��્ રંગ �ધુારનાર) માથા�ું દદ� , �ણ, ઝાડા,ં ઊલટ�, ખીણ તથા �ણેય દોષને મટાડનાર છે.

��ુ�ટકારક સામ�ી –

ઘી૬ – ગાય�ું ઘી – િવશેષ કર� ને�ને �હતકાર� મૈ�નુશ��ત વધારનાર, અ��નને �દ��ત કરનાર, પાકમાં મ�રુ, ટા�ું, વાત, િપ� તથા કફને મટાડનાર,
��ુ�ની, લાવ�યની, �ાિંતની, સામ�ય�ની તથા તેજની ��ૃ� કરનાર, અલ�મી, પાપને તથા રા�સોને હણનાર, �ુવાનીને ��થર રાખનાર, ભાર�, બળ
આપનાર, પિવ�, આ��ુયને વધારનાર, મગંલ�ુપ, રસાયણ, �ગુધં��ુત, �ુ�ચઉપ�વનાર �ુદંર અને ઘીની સઘળ� �તોમાં �ણુોથી અિધક છે.

�ૂધ૭ – �ૂધ અ�ય�ત મ�રુ, ��ન�ધ, વા�નુે તથા િપતને હરનાર, ઝાડો ઉતારનાર, વીય�ને ઉ�પ� કરનાર, ઠં�ુ, સવ� �ાણીઓના શર�રને અ��ુળૂ,

�વાડનાર, ��ુટ�કારક, બળ આપનાર, ��ુ�ને સાર� કરનાર, મૈ�નુશ��તને વધારનાર, �વુાનીને ��થર રાખનાર, આ��ુય વધારનાર ભાગંેલાને સાધંનાર,
રસાયન�ુપ હોઈ ઓજ (સામ�ય�ને) વધારનાર છે. �ણ�જવરમા,ં માનિસકરોગમા,ં શોષમા,ં �છૂા�મા,ં �મમાં �હણીરોગમા,ં પા�ું રોગમા,ં દાહમા,ં તરસમા,ં
�દયના રોગમા,ં  �ળૂમા,ં  ઉદાવત� નામના રોગમાં ગળામા,ં  નાભીની નીચેના રોગમા,ં  અશ�મા,ં  ર�તિપતમા,ં  અિતસારમા,ં  યોિનનાં રોગમા,ં  �મમા,ં
�લાિનમાં અને ગભ��ાવમાં �ૂધ કાયમ �હતકાર� છે. એમ �િુનઓ એ કહ�લ છે. �ઓ બાળક, ��ૃ, �િતવાળા, �ીણ થયેલા, �ખૂથી �ુબ�ળ થયેલા ક�
મૈ�નુથી �ુબ�ળ થયેલા હોય તેઓને �ૂધ સવ�કાળ અિવ�ત �હતાકાર� કહ�લ છે. તેમાં પણ ગાય�ું �ૂધ રસમાં તથા પાકમાં િવશેષ કર� મ�રુ, શીતળ,

�ાવણને વધારનાર, ��ન�ધ, વા�નુે િપતને, તથા �ુિધર સબંધંી રોગોને અથવા વાત�ધાન ર�તિપ�ને ટાળનાર, દોષોને ધા�ઓુને, મળને તથા નાડ�ઓને
આ� કરનાર, તથા ��ુુ (ભાર�) હોઈ સવ� કાળસેવન કરનારાઓને ઘડપણને તથા સઘળા રોગોને મટાડનાર છે.

દહ� – દહ� ગરમ, અ��નને �દ��ત કરનાર, ��ન�ધ, �રુાશના સબંધંવા�, ભાર�, પાકમાં ખા�ંુ, ઝાડાને રોકનાર અને િપ�, લોહ�નો બગાડ ર�તિપત,

સો�, મેદ તથા કફને કરનાર છે. તે ��ૃ�ૃરકમા,ં સળેકમમા,ં ટા�ઢયા િવષમજવરમા,ં અિતસારમાં અ�ુ�ચમાં અને �ુબ�ળપણા ઉપર દહ� વખણાય છે અને
બળને તથા વીય�ને ’વધાર નાર છે. ૯ તેમાં પણ ગાયનાં �ૂધ�ું દહ� અિધક �ણુોવા�ં ક�ું છે.

ગાય�ું દહ� િવશેષ કર� મ�રુ, ખા�ંુ, �ુ�ચ આપનાર, પિવ�, અ��નને �દ��ત કરનાર, �દયને િ�ય થાય તે� ુ,ં ��ુ�ટ કરનાર, અને વા�નુે મટાડનાર છે.

સઘળાં દહ�માં ગાય�ું દહ� અિધક �ણુોવા�ં ક�ું છે.૧૦.

મી�ટસામ�ી –

મધ૧૧ – મધ ઠં�ુ, હલ�ંુ, મ�રુ, �ુ�, ઝાડાને બાધંનાર, મળને ખોતરનાર, ને�ને �હતકાર�, અ��નને �દ��ત કરનાર, �વરને �હતકાર�, �ણને સાફ
કરનાર છે. �ુઝ લાવનાર કોમળ બનાવનાર, ��ૂમ, નાડ�ઓને સાફ કરનાર, �રૂાશને અ�સુર� ુ,ં હષ� પમાડનાર, અ�ય�ત �વ�થ કરનાર, વણ�ને સારો
કરનાર, ��ુ�ની ધારણા શ��તને વધારનાર, મૈ�નુશ��તને વધારનાર, �વ�છ, �ુ�ચકારક હોઈ, કોઢ, અશ�, ઉધરસ, િપ�, લોહ�નો બગાડ, ક� ર�તિપત, કફ,
�મેહ, �લાિન, �ૃિમ, મેદ, તરસ, ઊલટ�, �ાસ, હ�ડક� અિતસાર, મળબધં, દાહ, �ત અને �યને મટાડનાર છે.

ખાડં – શક�રા

ख�डं तु मधुरं व�ृयं – च�सु�यं बृंहणं �हमम् ।
वात�प�तहरं ि�न�धं ब�यं वाि�तहरं परम् ।। 19 ।। भाव�काश पू.खं.प.ृ 556

અથા��્
ખાડં મ�રુ, વીય�ને વધારના�ંુ ને�ને �હતકાર�, ��ુ�ટ આપનાર�, ઠંડ�, વા�ુ તથા િપ�ને હરનાર, ��ન�ધ, બળ આપનાર અને ઊલટ�ને તરત જ મટાડનાર
છે.

ખાર�ક – ખાર�ક ઠંડ� રસમાં તથા પાકમાં મ�રુ, ��ન�ધ, �ુ�ચ કરનાર, �દયને િ�ય લાગે તેવી, ભાર� ��ૃ�ત આપનાર, ��ુ�ટ કરનાર, ઝાડાને રોકનાર,
વીય�ને વધારનાર, અને બળ આપનાર હોઈ, �ત, �ય, ર�તિપ�, કોઠાનો વા�,ુ ઊલટ�, વા�,ુ કફ, તાવ, અિતસાર, �ખૂ, તરસ, ઉધરસ, �ાસ, મદ,

�છૂા� વાતિપ� અને મ�થી થયેલા રોગોને મટાડનાર� છે.૧૨

�ા�૧૩ – �ા� મળને ખસેડનાર, ઠંડ�, ને�ને �હતાક�ર� ��ુ�ટ કરનાર, ભાર�, પાકમાં તથા રસમાં મ�રુ, �વરને સારો કરનાર�, �રૂ�, િવ�ટા તથા ��ૂની
��િૃ� વધારનાર�, વીય�ને વધારનાર, કફ તથા �ુ�ચને ઉ�પ� કરનાર હોઈ તરસ, તાવ, �ાસ, વા�,ુ વાતર�ત રોગ, કમળો, ��ૂ�ૃ�છ, ર�તિપ�, મો�,

દાહ, શોષ તથા મદા�યય નામના રોગને મટાડનાર છે.

રોગનાશક સામ�ી –

ગળો – ગળો�ું એક સ�ં�ૃત નામ અ�તૃા૧૪ પણ છે. તે �રૂ� કડવી, ઉ�ણવીય�, તીખી, �ાહક, રસાયન બળકર, મ�રુ, અ��નદ�પક, લ�,ુ �દય, અને
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આ��ુય�દ છે. તે તાવ, દાહ, �ષૃા, ર�તદોષ વાત, �મ, પા�ુંરોગ �મેહ તથા િ�દોષ, કમળો, આમ, ઉધરસ, કોઢ, �ૃિમ, ર�તાશા� વાતર�ત, ખરજ, મેદ,

િવસપ� િપ� અને કફનો નાશ કર� છે. ય�કમ� દર�ક સ�ંકારોમાં સામા�ય છે. ય�કાય�માં સિમધા તર�ક� ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં ��ૃોના ઔષધીય �ણુો
જોઈએ તો

પલાશ૧૫,૧૬ – ખાખરો અ��નને �દ��ત કરનાર, વીય�ને વધારનાર, ઝાડાને ખસેડનાર, ગરમ, �રૂો, તીખો, કડવો, ��ન�ધ, ભાગંે� ું સાધંનાર, અને �ણ,

ગોળો, �દુાના રોગ, દોષ �હણીરોગ, અશ� તથા �ૃિમને મટાડનાર છે.

�બલી૧૭ – �બ�લ�ું ફળ કફ, વા�ુ આમ તથા �ળૂને મટાડનાર છે. ના�ું કા�ું �બ�ુ ઝાડાને રોકનાર, અ��નને �દ��ત કરનાર, પાચક, તી� ુ,ં ��ુુ, ગરમ,

હલ�ંુ ��ન�ધ અને કડ�ું હોઈ વા�ુ તથા કફને મટાડ� છે.

�બરો –
उद�ुबरो ज�तुफलो यना�गो हेमद�ुधकः ।
उद�ुबरो �हमो ��सो गु�ः �प�तकफा�िजत् ।।
मधुर�तुवरो व�य� �णशोधनरोपण ।।8।। ભા.�.�.ભા.વટા�દવગ� �.ૃ ૩૫૫

ઉ�ુ�બર, જ�ં�ુલૂ, ય�ાગં, અને હ�મ�ુ�ધક એ �બરાના સ�ં�ૃત નામો છે તે ઠંડો, �ુ�, ભાર�, મ�રુ, �રૂો વણ�ને સારો કરનાર, �ણને સાફકરનાર �ુઝવનાર
અને િપ� કફ તથા લોહ�ના બગાડને મટાડનાર છે.

- �ુશ, દભ�૧૮ ઘણી િવિધઓમાં વાપરવામાં આવે છે. તે ��કમ�માં �િસ� છે.

તે શીતળ, �ુ�ચકર, �રૂો ��ન�ધ, ��ુ��ૃ�કારક તથા રજસ શોધક છે તે કફ, ર�તિપ�, િપ�, દમ �ષૃા, ��ૂ�ૃ�છ, બ��ત�ળૂ, કમળો, �દર, દોષ, િવસપ�
ઊલટ�, �છૂા� તથા અ�મર�નો નાશ કર� છે.

ડાગંર – ને પણ િ�દોષ નાશક અને �ણુોથી ભર�રુ કહ� છે.

ઉપરો�ત સામ�ીના આ�વુ�દ મતા�સુાર લ�ણો જોતા જણાય છે ક� વૈ�દક કમ�કા�ડમાં અ��ધાન માટ� વપરાતાં ક�રૂથી માડં�ને ય� સમા��તમાં અપાતી
�વી�ટ�ૃત આ�િુતમાં વપરાતી શક�રા �ધુીના દર�ક ��યો અનેક ઔષધીય �ણુોથી ��ુત છે. �માં બાળકના �ત કમ� સ�ંકાર થી જ તેના માથા પર ઘી વા�
કપડ� ું રાખવાનો િનદ�શ છે �નાથી તે� ું તા��ુથાન મજ�તૂ બને છે. ઉપરા�ત ગળ�થૂી વખતે ઘી તથા મધ ચટાડવાનો પણ િનદ�શ છે. આપણે આગળ
જો�ું તેમ ઘી ��ુ� વધ�ક છે. ��િૃત, મેઘા, બલ, આ��ુય અને ��ુ વધારનાર છે. સાથે – સાથે મધ પણ ઉ�મ ઔષિધ છે �ના �ારા પણ કફ, િપત, મેદનો
નાશ થાય છે. �ખો માટ� ઉપકાર� છે. તે �ાસ, ખાસંી, અિતસાર, ઉલટ� �ષૃા, �ૃિમ િવષ વગેર� દોષોને પણ શા�ત કરના�ંુ છે.

ઉપરા�ત ઘી તથા મધ �વુણ�શલાકાથી બાળકને ચટાડવાનો િનદ�શ સ�ંકાર િવિધમાં થયેલો છે. �વુણ� પણ �વા��ય માટ� આ�વુ�દમાં ઉ�મ મના�ું છે.

ગભા�ધાન સ�ંકાર �વૂ� પણ ઉ�મ સતંાનની �ા��ત માટ� વર-વ�એુ ઉ�મ આહારની સાથે – સાથે બલ – ��ુ� વધારનાર� જટામાસંી, ક�રૂ, િસલા�જત
વગેર�નો િનદ�શ મળે છે.

�ુસંવન સ�ંકારમાં પણ વટ��ૃની ડાળ� ક� તેના પાનને જમણા નાક�થી �ુઘંાડવાનો િનદ�શ છે. �યારબાદ �ા�ી અથવા ગળો�ું સેવન કરવાનો િનદ�શ છે.

વડના �ણુો જણાવતાં વૈ�દક િનઘ�ંુકાર� ન���ું છે.

वटः शीतो गु��ाह� कफ �प�त�णापहः ।
व�या� �वसप�दाह�नः कषायो यो�नदोष�त् ।

અથા��્ વડ ઠંડો ભાર� ઝાડાને રોકનાર વણ�ને સારો કરનાર કફ, િપ� �ણ, રતવા દાહ તથા યોિનદોષને મટાડ� છે.

ઉપરા�ત વડના � � સ�ં�ૃત નામો પ�ંડત ભાવ િમ�ે બતા�યા છે

वटो र�तफलः श�ृगो �य�ोधः �क�धजो �ुवः ।
�सीर� वैवणावासो बहुपादो वन�प�तः ।। 1 ।।

વટ, ર�તફળ, �ૃગંી, ���ુોધ, �ક�ધજ, �વુ, �ીર�, વૈ�વણાવાસ, બ�પુાદ, અને વન�પિત એ વડના સ�ં�ૃત નામો છે.

(૧) वटती वे�टय�त भू�देशं �योम�देशं कफ�प�त �णाद�(वट-वे�टने) � જમીનના તથા આકાશના અ�કુ �દ�શને વ�ટ� લે છે તેમ જ કફ, િપ� �ણ વગેર�
રોગોને પણ ઘરે� લઈ મટાડ� છે.

(૨) र�तं फलं य�य सः ��ું ફળ લાલ રંગ�ું થાય છે તે

(૩) �यग् �ण�� (��धर आवरणे – कम��य़न ्)� નીચેના �દ�શને પણ રોક� છે તેથી ���ુોધ – વડ.
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(૪) �ृंगम् अ�य अि�त इ�त �ૃગંી..

(૫) �क��यात् जायते � ઘડમાથંી ઉ�પ� થાય છે.

(૬) �वृ�त – ि�थर�भव�त द�ध�कालं (�ु�थैय�) � લાબંો કાળ ��થર રહ� છે ટક� છે તેથી �વુ

(૭) शीरम् �ીર હોય છે તે �ીર�

(૮) वै�वण�य – य�पत े: कुबेर�य आवास : यि�मन ्– वै�वणावास ।

(૯) बहव: पादा : – मूला�न य�य स : �ને ઘણાં ��ૂળયા હોય છે તેથી બ�પુાદ વડ

(૧૦) वन�प�त : �ને �લ િવના �ળૂ આવે છે તેથી (વન�પિત) તે� ું ��ૃ

ઉપરના અથ� માથંી ક�ટલાક અથ� ગભ��રુ�ા સાથે ઘટાવી શકાય તેમ છે. �મક� �વુ ઉપરા�ત તેના �ણુોમાં પણ તે यो�नदोष�त् કહ�વાયો છે કદાચ આ
કારણોને લીને પણ �ુસંવન સ�ંકારમાં વટ��ૃની દાડં�ના �યોગનો િનદ�શ હોય.

ઉપરા�ત ગભા�ધાન સ�ંકાર પહ�લા સફ�દ ભોર�ગણીના �ણૂ�ના સેવનનો ઉ�લેખ છે તે� ું કારણ ભોર�ગણીના �ણુોમાં જ તે �ુ�ચકર, તીખી, ઉ�ણ, ને�ને
�હતકર અ��નદ�પક તથા ગભ��થાપક ગણી છે.

િવવાહ સ�ંકારમાં િનદ�શે�ું મ�ઢળ પણ ઔષધીય �ણુોથી ભર�રુ છે. તેને

मदनो मधुरि�तकतो वीय��ण लेखनोलघु: ।
वाि�त कृ���ा�धहर: ��त�याय �णा�तक: ।

��स: कु�ठकफनाशायगु�म�णापह: ।। 151 भा.�.पू.सं.प.ृ215

અથા�ત મ�ઢળ મ�રુ છે. કડ�ું છે ઉણવીય� છે, મળોને ખોતરનાર છે, હલ�ું છે ઉલટ� કરનારનાર છે, િવ�ાિધ નામના �દરના �મૂડાને મટાડનાર છે �ુ� છે
અને સળેખમ �ણ, કાઢ, કફ, આફરો સોઝા અને ગોળો મટાડનાર છે. તેના સ�ં�ૃત નામો.

मदन�छद�नः �प�डीनटः �प�डीतक�तथा ।
करहाटो म�बकः श�यको �वषपु�पकः ।।

મદન૧૯, છદ�ન૨૦, િપ�ડ�નર, િપ�ડ�તક, કરહાઢ૨૧, મ�ુબક૨૨, શ�પક, િવષ��ુપક એટલા મ�ઢળના નામો છે.

ઉપસહંાર

આમ, આપણાં ૧૬ સ�ંકારો સાથે જોડાયેલી દર�ક વાત વૈ�ાિનક છે. તેમાં વપરાતી દર�ક સામ�ી ઔષધીય �ણુોથી ભર�રૂ છે. – અથવા ય�ોપિવત
વગેર�માં �ણ ��ૂનો િનદ�શ છે તે પણ ઋિષઋણ, િપ�ઋૃણ તથા દ�વઋણને સતત યાદ રાખવા તથા ��ચચા��મ �હૃ�થા�મ તથા વાન��થા�મ �ારા
�મશ તેમાથંી ��ુત થવા�ું છે. તે વાતનાં �મરણ માટ� �ણ ��ૂ ધારણ કરવાનો િનદ�શ છે.

વૈ�દક કમ�કા�ડમાં � કંઈ પણ િવિધ – ક� સામ�ીનો ઉપયોગ છે તેમાં દર�ક માં કંઈક રહ�ય પડ��ું છે. ચો�સ તથા ��ુ��વૂ�ક આપણા ઋિષ�િુનઓએ � –

તે વ��નુો તેમાં િવિનયોગ કય� છે. તે ��યા પછ� મનમાં ફર� – ફર�ને મહિષ� દયાન�દ� આપે�ું ��ૂ વેદ તરફ પાછ વળો � ૂ�ંયા જ કર�.

પાદટ�પ-

लताक�त�ुरका �त�ता रचा�वी व�ृया �हमा – लघःु । च�स�ुया �छे�दनी �ले�मत�ृणा ब��या�यरोगहत ् ।। ભાવ�કાશ �વૂ�ખડં
(િનઘ�ું)

1. 

कपू �रः शीतलो व�ृय�व�सषुो लेखनो लघःु सरु�भभ �धरुि�त�तः कफ�प�त �वषापहः । दाहत�ृणा�यवरै�यमेदो दौग��यनाशनः ।।
ભાવ�કાશ �વૂ�ખડં �.ૃ ૨૩૮

2. 

माधयुा��छमेये� वातं कषाय�वा�च �प�तहा । �त�त�वा�कफिजतने गु�गुलःु सव �दोषहा ।. 40 ।। ભાવ �કાશ �વૂ�ખડં �.ૃ ૨૪૬3. 

गु�गुल�ुवशंदि�त�तो वीय��णः �पतलः सरः । कषायः कटुकः पाके कटु ��सो लघःु परः ।। 37 ।। भ�नस�धानकृद�ूयः स�ू�मः
�वय� रसायनः । द�पनः �पि�छलो ब�यः कफवातवणृापचीः ।. 38 ।। भेदोमेहा�मवातां�च �लेदकृ�ठाममा�तान ् ।
�प�टका�ि�थशोफाश�ग�डमालाकृमी�जयेत ् ।। 39 ।। ભાવ�કાશ – �.ૃ ૨૪૬

4. 

कु�कुमं कटुकं ि�न�धं शर�र�वणृझ�त�ुनत ् । �त�तं व�हहरं व�य � �य�गद�ष�यापहम ् ।। 35 ।। ભાવ�કાશ �.ૂખ.ં5. 
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ग�यं धतृं �वशेषेग व�स�ुयं व�ृयमि�नकृत ् । �वादपुाककरं शीतं वात�पतकफापहम ् ।। 4 ।। मेघालाव�य का��योजरतजेोव�ृ�करं परम ्
। अल�मीपापर�सि�नं वयसः �थापकं गु� ।। 5 ।। ब�यं प�व�माय�ुयं समु�ग�यं रसायनम ् । सगु�धं रोचन चा� सवा��येषु
गुणा�धकम ् ।। 6 ।। ભાવ�કાશ – ૫૩૮

6. 

द�ुधं समुधरुं ि�न�धं वात�पतहरं सरम ् ।9। स�यः श�ुकरं शीतं सा��यं सव �शर��रगाम ् ।। जीवनं बहृणं ब�यं म�यं वाजीकरम ् परम ्
।. 2 थी 6 ભાવ�કાશ – �.ૃ ૫૨૬ �यः �थापना ...... 6 जीण��चरे ....4 शलूोदा�त �.... गभ ���ावे.... 5 बालव�ृ�सत�सीगाः
..... 6

7. 

ग�यं द�ुधं �वशेषगे मधरुं रसपाकयोः । शीतलं �त�यकृि��न�धं वात�प�ता�नाशनम ् ।।9।। दोषधातभुल��ोतः �क�च��लेदकरं गु� ।
जरा सम�तरोगागां शाि�तकृ�से�वनां सदा ।। 8 ।। ભાવ�કાશ (િનઘ�ું – �ુ�ધવગ� �.ૃ ૫૨૭)

8. 

द�य�ुणं द�पनं ि�न�ध कषायानरुसं गु� । पाकड�लं �ा�ह �पता� – शोधमेदः कफ�दम ्म�ूकृ�छे ��त�याये शीतगे �वषम�चरे ।
अतीसारेड�चौ का�य� श�चते बलश�ुवत ् । ભાવ�કાશ દિધવગ� – �.ૃ ૫૩૧

9. 

ग�यं द�ध �वशेषण �था�व�लं च ��च�दम ् । प�व� ं द�पनं ��यं पिु�टकृ�यननापहम ् उ�तं ह�नामशेषागां म�ये ग�यं गुणा�धकम ् ।।
10 ।। ભાવ�કાશ �.ૃ ૫૩૨

10. 

ભાવ�કાશ �.ૃ ૫૪૮ મ�વુગ� �લોક ૨ થી ૫ मधु शीतं लघु �वाद.ु...11. 

खजू �र���तयं (આગળ જણાવલે �ણ �કારની) शीतंमधरुं रसपाकयोः । ि�न�धं ��चकरं ह�यं �सत�सयहरं गु� ।। 106 ।। तप �णं
क� त�पतदनं पिु�ट�व�ट�भश�ुदम ् । को�टमा�तह�व�यं काि�त वातकफा पहम ् ।। 107 ।। �चरा�तसार�सतु�ुना कास �वास
�नवारकम ्मदमछूा��न�ि�पतमधो� भतू गदा�त कृत ् ।। 108 ।।

12. 

ભાવ�કાશ આ�ા�દ �લૂવગ� �.ૃ ૩૯૩ – ૯૯ થી ૧૦૩ �ा�सा प�वा सरा शीता च�स�ुया बृंहगी गु�ः ।13. 

आय��लषक् – वनौष�धगुणादश �14. 
ભાવ�કાશ �થમભાગ વાટા�દવગ� – �.ૃ ૩૬૫ �લોક ૪૨ થી ૪૪15. 

ચ�દ�માં ખાખરાને �ાહ� ગ�યો છે. . ચરકમાં ખાખરાના �લોને �ાહ�, મળને બાધંનાર લોહ�નો �વાહ બધં કરનાર ગણેલ છે. .

��ુતુમાં તેમને ર�તિપતહર (લોહ�મા� ું િપત કાઢ� નાખનાર યોિનદોષહર, ગણેલ છે.

16. 

ભાવ�કાશ �થમ ભાગ આ�ા�દ ફલવગ� �.ૃ ૩૮૧ �લોક ૫૪17. 

આય��ભષ�્ વનૌષિધ�ણુાદશ� – �.ૃ ૨૪૧18. 

मंद करो�त मदय�त, हष �य�त वा �लपय�त .અથા�ત � ક�ફ લાવ,ે રોમા�ંચત કર�, અથવા બેભાન બનાવે છે તે મદન.19. 

छद�य�त वमनं कारय�त – � ઉલટ� કરાવે છે તે – છદ�ન20. 

करं वरक�ययोः हाटय�त द�पय�त ल�न वेलायाम – करहट21. 

म�ं �नज�ल�देशं वा�त ग�छ�त ग�धय�त वा – �नज�ले ञादमान�वांत ् �યાં ઉ��પ� થાય �યાં પોતાની ગધં ફ�લાવનાર મ�ુબક.22. 

*************************************************** 

ડા�. �ક�ર� પચંોલી
આિસ. �ોફ�સર – સ�ં�તૃ િવભાગ
સરકાર� િવિનયન કોલેજ – ખોખરા
મ�ણનગર – અમદાવાદ
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