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રોગ�ન ઉપિનષ�્ (ઋ. 1/9/50-11થી 13)માં રોગનાશક દ�વ �યૂ�

‘ઋ�વદે’ને ��ૃવી પરના �ાચીનતમ �થં તર�ક�� ું બ�મુાન �ા�ત થયે�ું છે. વદેના ��ૂતના ��ટા ઋિષઓ િપ�ડ ��ાડંના �ાતા હતા.
યા�ક�િુન કહ�છે ક�,  सा�ा�कृतधमा�णः ऋषयो बभवूःु ।  (િન�ુ�ત અ.1)  તેમણે ��ત��વની અ��ુિૂત કર�લી હોવાથી एक�व�ानेन
सव ��व�ानं ।(1) એ �િુતવા� �જુબ ��ાડંનાં બધાં જ રહ�યો તેમને �ાત હતા.ં આ �ઢૂ રહ�યોને તેમણે વદેમ�ંોમાં સાકં�િતક ર�તે
જણાવી દ�ધાં છે.  �ી નમ�દાશકંર દ�.  મહ�તાએ ભારતીય દશ�નશા�ોનો ઉ�વ અને િવકાસ ચચ�તાં આરંભે જ લ��ું છે ક�,
‘�ોતસ�ંહતાકાલ’માં ત��વ�ચ�તન �ણ પદાથ�ને �પશ� કર� ું હ� ુ,ં 1. અિધ�તૂ – એટલે પચં�તૂથી ઘડાયેલા િવ� અથવા જગ�્ સબંધંી,
2. અિધદ�વ – આ િવ�ને આ�મા સાથે સબંધં કરાવનાર ઇ���યા�દ �ાનસાધન ઉપર ઉપકાર કરનાર અિધકાર� દ�વો સબંધંી અને 3.

અ�યા�મ – અ�ભુવ કરનાર આ�મા સબંધંી. �મા�સુાર नासद�य (10-129), व�ैवानर (6-9) અને वाक् (10-125) ઋ�વદેનાં આ
�ણેય ��ૂતોમાં ભારતીય ત��વદશ�નના િ�િવધ િવચારો �પ�ટપણે તારવી શકાય છે.(2) આ વદેમ�ંોને જો વ�ૈાિનક �ૃ��ટ�બ��ુથી
સમજવામાં આવે તો માનવ�તને અનેક �કારના લાભ થઈ શક� તેમ છે.

ઋ�વદે મડંલ-1, અ�વુા�્-9, ��ૂત-50ની �િતમ 11થી 13 ઋચાઓને ‘अ��य�तचृो रोग�न उप�नषत ् ।‘ (સવા���ુમ�ણ – શૌનક)
‘રોગ�ન ઉપિનષદ’ કહ�લી છે. ��ૂતના ��ટા ઋિષ ��ક�વ – કા�વે અ��ુ�ુ�્ છદંમાં રચાયેલી 11થી 13 ઋચાઓમાં દ�વતા – ‘�યૂ�’ની
��િુત �ારા रोगाि�नरगमयत ्(सा.भा.) રોગમાથંી ��ુ�ત મેળવી હતી. તેથી અ�યાર� પણ રોગની શાિંત માટ� આ �ણ ઋચાઓથી �યૂ�ની
ઉપાસના કરવી યો�ય છે.  સવા���ુમ�ણકાર શૌનક કહ� છે ક�,  उ�य�न�ये�त म��ोऽयं सौरः पाप�णाशनः । रोग�न�च �वष�न�च
भिु�तमिु�तफल�दः इ�त । અથા��્ આ �યૂ�મ�ંો પાપ-રોગ- િવષનાશક તેમજ ��ુ�ત અને ��ુ�તનાં ફળો આપનારા છે.

उ�य�न�य �म�मह आरोह�न�ुतरां �दवम ् ।
��ोगं मम सयू � ह�रमाणं च नाशय ।। 11 ।।

સાયણાચાય� આ મ�ંને સમ�વતાં લખે છે ક�, सयू � सव ��य �ेरकः બધાને ��િૃ�માં �ેરનાર �म�महः सव�षाम  ्– अनकूुलद�ि�तय�ुत
બધાને િમ�ભાવે �કાશ આપનાર अ�य આ સમયે उ�यन  ्– उदयंग�छन ् ઊગીને उ�तराम  ्– उ�गततरां – �दवम  ्– अ�त�र�म ् ।
आरोहन  ्–  ��ोगं – �दयगतमा�तरं रोगं �દયમાં રહ�લા �ત�રક રોગને ह�रमाणं – शर�रगतकाि�तहरणशीलं बा�यं रोगम ् શર�રમાં
રહ�લી કાિંત�ું હરણ કરનાર બા� રોગોને અથવા शर�रगतं ह�र�वण� रोग �ा�तं ववै�य ��म�यथ�ः ।(3) આ બનંેનો નાશ કરો. અથા�� ્ હ�
િમ�ોના િમ� �યૂ�દ�વ! આપ ઊગીને આકાશમાં ઊઠતા �દયરોગ અને શર�રની કા��ત�ું હરણ કરનારા રોગોને ન�ટ કરો.

शकेुषु मे ह�रमाणं रोपणाकासु द�म�स ।
अथो हा�र�वेषु मे ह�रमाणं �न द�म�स ।। 12 ।।

સાયણ ભા�ય – म� मद�यं મારા ह�रमाणं – शर�रगतं ह�र�वण��य भाव શર�રમાં રહ�લો લીલા વણ�નો ભાવ शकेुषु ता�शं वण� कामयमानेषु
प��षु તેવા (લીલા) વણ�ની ઇ�છાવાળા પ�ી-પોપટોમાં તથા रोपणाकास  ु– शा�रकास ु– प���वशेषषेु શા�રકાઓ-પોપટ�ઓમાં द�म�स
– �थापयामः । �થાપો. हा�र�वेषु - ह�रताल�मेुषु – ता��वण�व�सु લીલા તાલનાં ��ૃોમાં મારા ह�रमाणंને �કૂો. તે ह�रमा લીલાપ�ું �યાં
જ (પોપટ-પોપટ�ઓમાં અને તાલ��ૃોમાં જ) �ખુથી બેશ.ે अ�मान ्અમને मा बा�ध�टे�यथ�ः(4) અમને બાધા ન આપે.

उदगादयमा�द�यो �व�वेन सहसा सह ।
��वष�तं म�यं र�धय�मो अहं ��वषते रघम ् ।। 13 ।।

સાયણ ભા�ય – अयं परुोवत� આ આગળ રહ�લા आ�द�यः – अ�दतःे प�ुः અ�દતીના ��ુ - �યૂ� सहसा – सव�ण बलेन સ�ંણૂ� બળથી
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(�કાશથી) ઉદય પામીને र�धयन ् ममोप�वका�रणं रोगं �हसंन(्4) મારા ઉપ�વકારક રોગને હણતાં अहं – हंु ��वषते – अ�न�टका�रणे
रोगाय અિન�ટકારક રોગને માટ� नवै �हसंां करो�म �હ�સા ન જ ક�ંુ. અથા��્ �યૂ� જ અમારા અિન�ટકારક રોગોનો નાશ કર�.

આમ, ઉપ�ુ��ત �ણ ઋચાના બનેલા ઉપિનષદમાં ��ोगं – �दयगतमा�तरं रोगं અને ह�रमाणं – शर�रगतकाि�तहरणशीलं बा�य रोगमન्ે
�ૂર કરવા માટ� �યૂ�ની ��િુત કરવામાં આવી છે. આ� �દન�િત�દન રોગીઓની સ�ંયામાં ઘણો વધારો થઈ ર�ો છે. તેમાયં ‘�દયના
રોગીઓ’ની સ�ંયા આ�ય�કારક ર�તે વધી રહ� છે. આપણા ભારતદ�શમાં જ ‘�દયરોગીઓ’ની સ�ંયા કરોડો ઉપર છે. તેથી �દયના
રોગીઓ માટ� આ નાનક�ું ઉપિનષદ સમજ�ું ઘ�ું જ ઉપકારક થઈ રહ�શે. �દયરોગ માટ�ની આ�િુનક ડો�ટર� સારવાર ઘણી જ ખચા�ળ
છે. સામા�ય માનવીને તે પરવડ� તેવી નથી. તેથી ���તુ ઉપિનષદના ભાવને જો તા���વક ર�તે અને વ�ૈાિનક ર�તે સમજવામાં આવે
તો �ુિનયા �દયરોગમાથંી કાયમ માટ� ��ુત થઈ શક� તેમ છે.

�યૂ��કરણોથી �દયરોગ �ૂર થાય છે.(5) છા�દો�યોપિનષદ – અ-8માં દહર�ુડં�રક ઉપાસના �તગ�ત “�દયનાડ� અને �યૂ��કરણ�પ
માગ�ની ઉપાસના” આ �માણે કહ� છે  -  अथ या एता �दय�य ना�य�ताः �प�गल�या�ण�नि�त�ठि�त श�ुल�य नील�य पीत�य
लो�हत�ये�य सौ वा आ�द�यः �प�गल एष श�ुल एष नील एष पीत एष लो�हतः (छा.उ.अ. 8, खंड-6, मं�-1)(6) અથા�� ્ આ �
�દયની નાડ�ઓ છે તે િપ�ગલવણ� ��ૂમ રસની છે. તે ��ુલ, નીલ, પીત અને લો�હત રસની છે. કારણ ક�, આ આ�દ�ય િપ�ગલ વણ� છે.

��ુલ, નીલ, પીત અને લો�હત વણ� છે.

त�यथा महापथ आतत उभौ �ामौ ग�छतीमं चाम ुं चवैमेवतैा आ�द�य�य र�मय उभौ लोकौ ग�छ�तीमं चाम ुं चाम�ुमादा�द�या��ताय�ते ता
आसु नाडीषु स�ृता आ�यो नाडी�यः �ताय�ते तऽेमिु�म�ना�द�ये स�ृताः ।। 2 ।। (छां.उ.अ. 8, खंड-6, मं�-2)(7)

એ િવષયમાં આ �ૃ�ટાતં છે ક� �વી ર�તે કોઈ ફ�લાયેલો મોટો ર�તો આ (ન�કમાં રહ�લા) અને તે (�ૂર રહ�લા) બનંે ગામો �ધુી �ય છે,

તેવી ર�તે આ �યૂ�નાં �કરણો આ ��ુુષમાં અને તે આ�દ�યમડંલમાં બનંે લોકોમાં �વશેે છે. તે (�કરણો) િનરંતર આ આ�દ�યમાથંી નીકળે
છે અને આ નાડ�ઓમાં �યા�ત છે, તથા � આ નાડ�ઓમાથંી નીકળે છે તે આ આ�દ�યમાં �યા�ત છે.

�યૂ�નાં �કરણો રસહરણશીલ છે. �યૂ� એ રથથી �મણ કર� છે ક� �માં રસહરણશીલ અ�ો લાગી રહ�લા હોય છે.

भ�ा अ�वा ह�रतः सयू ��य
�च�ा एत�वा अनमुा�यासः ।
नम�य�तो �दव आ प�ृठम�थःु

प�र �यावा प�ृथवी यि�त स�यः (ऋ. 1/115/3)(8)

અ�વુાદ – �યૂ�ના ક�યાણકાર� હ�રત વણ�ના િવ�ચ� (ગ�ત�ય) માગ� પર ચાલનારા તથા બધા �ારા આન�ંદત થતા અ�ો, નમ��ૃત
થતા �લુોકની પીઠ ઉપર આ�ુઢ થયા છે તેઓ શી� �લુોક અને ��ૃવીલોકને ચાર� તરફથી �યા�ત કર� દ� છે.

ह�रतः રસ હરણ કરનારા અથવા હ�રત વણ�ના.

સાયણ ભા�ય – ह�रतो – रस हरणशीलः र�मयः भ�ा�दल�ण�व�श�टाः । �યૂ�નાં �કરણોમાં �ૃ�ય �કાશની સાથે સાથે અ�ૃ�ય ચેતનાનો
�વાહ પણ રહ� છે.(9)

�च�ं देवानामदुगादनीकं च�ु�म ���य व�ण�या�नेः ।
आ�ा �यावाप�ृथवी अ�त�र�ं सयू � आ�मा जगत�त�थषु�च ।। (ऋ. 1/16/115-1)

सा.भा. ई��भतूम�डला�तव �ती सयू �ः अ�तया��मतया सव ��य �ेरकः परमा�मा (परमे�वरः) जगतः ज�गम�य त�थषुः �थावर�य च आ�मा
�व�पभतूः

उ�दते �ह सयू� मतृ�ायं सव � जगत ् पनु�चेतनय�ुतं सदपुल�यते । तथा च �यूत े– योऽसौ तप�नदेु�त स सव�षां भतूानां �ाणानादायोदे�त
(त.ैआ. 1/14/1)(10)

અથા��્ આવી ર�તે �તૂમડંલમાં રહ�લા �યૂ� અ�તયા�િમ �પે બધાના �ેરક પરમા�મા છે અને જગતના જગંમ અને �થાવર પદાથ�ના
આ�મા �વ�પ છે.

�યૂ�ના ઊગવાની સાથે જ �તૃ�ાય થઈ ગયે�ું સ�ંણૂ� જગત ફર�થી ચેતનવ�ં ું થઈ �ય છે. તૈ.આ.માં ક�ું છે, � ભગવાન �યૂ� ઊગે
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છે. તે બધાં �ાણીઓના �ાણોને લાવીને ઊગે છે.

अय�ुत स�त श�ु�यवुः सरूो रथ�य न��यः ता�भया��त । �वयिु�त�भः । (सामवेद, खंड-5, मं�-13)
અથા��્ �યૂ� ��ુ કરનારા સાત ઘોડા (સ�તરંગી �કરણો)ને પોતાના રથમાં જોડ�ા છે. રથ ચલાવનાર ઘોડા�પી �કરણોથી પોતાની શ��ત
�ારા �યૂ�દ�વ બધે �થળે �ય છે. વ�ૈાિનક સદંભ�માં �યૂ�નાં સાત �કરણોને ‘બૈનીઆહપીનાલા’, બૈ -  બૈગની – �ંબલી, ની – નીલો
(ગાઢ �રૂો), આ – આસમાની (આછો �રૂો), હ – હરા (લીલો), પી – પીળો, ના – નારંગી, લા – લાલ, મ�ંમાં એને જ �યૂ�ના સાત
ઘોડા કહ�વામાં આવલેા છે.(11)

કિવ મ�રૂ ભ�ને �ુ�ઠરોગ થયો હતો. તેના િનવારણ માટ� તેમણે �યૂ� ભગવાનની �ુદંર ��િુત રચી છે, � सयू �शतक ��ધરા ��ૃમાં
લખાયે�ું મનોહર ��િુતકા�ય છે, �માં કિવએ �યૂ�ના રથ-ઘોડા વગેર�� ું � ુદંર વણ�ન ક�ુ� છે.(12)

ઋિષ ��ક�વ - �યૂ�ની ��િુત કરતાં કહ� છે ક�, મારા રોગોને शकेुषु તેમજ हा�र�वेषમुા ં �થાિપત કરો. તેમની આ �ૃ��ટ પાછળ પણ કોઈ
વૈ�ાિનક-આ�વુ��દક �ૃ��ટ રહ�લી હોય તેમ જણાય છે. �કુ, રોપણાકા અને હ�ર�વ - ઓષિધના વગ�િવશષે પણ કહ�વામાં આ�યા છે.

ઋ�વેદ-10-97 ઓષિધ ��ૂતમાં રોગનાશક �ુદ� �ુદ� ઓષિધઓની ��િુત કરવામાં આવી છે. �મ ક�,

अ�वावतीं सोमावतीमजू �य�तीमदुोजसम ् ।
आ�वि�स सवा� ओषधीर�मा अ�र�टतातये ।।

અથા��્ અ�વતી, સોમવતી, ઊ�ય�તી અને ઉદોજસ નામની બધી ઓષિધઓને (�ુ)ં આ રોગનો િવનાશ કરવા માટ� �ત�ું �.ં  આ
ઓષિધઓનાં નામો આડકતર� ર�તે �યૂ� સાથે સબંધં ધરાવે તેવાં જણાય છે.(13)

મ�ં-9માં ‘ઇ��ૃિત’  અને ‘િન��ૃિત’  નામની બે ઓષિધઓની વાત કરવામાં આવી છે. �ા. વલેણકર �જુબ ઇ��ૃિત નામની ઓષિધ
રોગીના શર�રમાં નવી શ��ત સ�ચે છે અને િન��ૃિત રોગનાં કારણોને શર�રમાથંી બહાર કાઢ� છે.(14)

या ओषधीः सोमरा�ीब �हवीः शत�वच�णाः ।
तासां �वम�य�ुतमारं कामोय शं �दे ।।

અ�વુાદ – સોમ (નામની વન�પિત) છે. રા� �મની, તથા � અસ�ંય છે અને � સ�કડોને જોનાર� (અથવા � સ�કડો શ��તઓવાળ�)
છે, તેવી તે ઓષિધ છે. એમાથંી � ું ઉ�મ છે. વળ�, � ુ ં(બધી) કામનાઓ (�રૂ� કરવા) માટ� �રૂતી (શ��તશાળ�) છે અને �દયને માટ�
(�ુ)ં �ખુકાર� પણ છે (�दे – �दयाय शं – सखुकर). �ા. વલેણકર કહ� છે ક�, અહ� કોઈક ચો�સ

ઓષિધને સબંોધીને તેને ઉ�મ કહ�વામાં આવી છે.(15) કોશ�થંોએ ઓળખાવલેી ઓષિધઓને પણ જોઈએ તો ह�र�ा �ી -  હળદર
(અમરકોશ, 2/9/41)(16) ह�र�वः ह�र�मु દા�ુ હળદર, ह�रतः ह�रत ् હ�ુ�, લી�ુ.ં (અમરકોશ, 1/5/14), ताल �.ુ તાડ (અમરકોશ,

2/4/168). शकुः - (1) तोता (2) �सरस का पेड(17) ह�र�ा - हलद�, ह�रत ्(1) हरा, ह�रयाला, (2) पीला, पीलासा, (3) ह�रयाल�
�लये पीला, (2) सयू � का घोडा, रोपणम  ्– पौधा लगाना – �ण आ�द पर �वा��य�द औषध का �योग(18) हा�र�ः एक वान�प�तक
�वष(19) रोपणका એ ઋ�વદેમા,ં हा�र�व એ ય�ુવ�દમાં અને ह�र�ा એ �ા�ણ �થંોમાં િન�દ��ટ વન�પિતઓ છે. ह�रमा पा�डु કમળા
માટ� ‘ह�रमा’ શ�દનો �યોગ થયો છે. આની �ચ�ક�સામાં �યૂ��કરણો�ું સેવન કરાવવામાં આવે છે. ઉપ�વ�વ�પે તેમાં ��ોગ પણ મળ�
આવતો હતો.(20)

ઋ�વેદ-10-163 – ય�મનાશન ��ૂત છે. આ ��ૂતમાં કોઈ દ�વતા�ું એક પણ નામ જોવા મળ� ું નથી. ક�વળ य�मं �ववहृा�म ते ।
એવી �વુપ�ં�ત ��યેક મ�ંના �તે આવલેી છે. �ો. ડો. વસ�ત�ુમાર મ. ભ� કહ� છે ક�, અહ�યાં દ�વતા�ું નામ અને ઋિષ�ું નામ કદાચ
�લુાઈ ગયાં હશ.ે (ऋ�वेदः दशमं म�डलम,् સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ, �.આ. 1992, �.ૃ 734) અહ�યાં મ�ંોમાં આખા
શર�રનાં તમામ �ગોમાથંી રોગોને �ૂર કરવાનો સકં�પ �હ�ર થયો છે. ઋ�વદે-10-125 वा��भणृीस�ूतમાં ઋિષકા પોતાને પરમા�મા
�વ�પે �ક�પીને પોતાની આ ��ૂતમાં ��િુત કર� છે. अहं ��े�भव �स�ुभ�चरा�म આ શ�દોથી શ� થતા આ ��ૂતમાં ઋિષકા પરમા�માત��વ
સાથે તાદા��ય અ�ભુવીને સમ�ત જગતના અિધ�ઠાન અને સવ� �વ�પે �ુ ં જ �ં એમ પોતાના આ�માની ��િુત કર� છે. તેવી જ ર�તે
ઋ�વેદ-4-26માં પણ ��ૂતના ��ટા ઋિષ વામદ�વ પોતાની �યાપક આ�મા�પે ��િુત કર� છે, अहं मनरुभवं सयू ��चाहं क�ीवाँ ऋ�षरि�म
�व�ः । �ું જ મ�ુ થયો, �ું જ �યૂ� �.ં(21)
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છેક વ�ૈદકકાળથી જ રોગનાશક દ�વ તર�ક� ‘�યૂ�દ�વ’ �િસ� થયેલા છે. તેથી અહ�યાં ઋ�વદે-10-163 – ય�મનાશન ��ૂતમાં �યૂ�
સાથે તાદા��ય અ�ભુવીને કોઈ �યૂ���ુ ઋિષ પોતાને �યૂ� તર�ક� જ ���તુ કર�ને य�मं �ववहृा�म ते । શર�રમાં રહ�લાં તમામ
�ગોમાથંી રોગને �ૂર કરવા�ું કહ� ર�ા હશે એ�ું લાગે છે. તેથી જ કદાચ આ ��ૂતમાં ઋિષ�ું ક� દ�વતા�ું નામ નથી. આ મા� માર�
પોતાની જ ઉ�ક�પના છે. તેને માટ� કોઈ ચો�સ �માણ મળ� શ�ું નથી.

નીરોગી શર�ર માટ� �ાચીન ઋિષઓએ ‘�યૂ�નમ�કાર’નો િવશષે આ�હ રા�યો છે, �ને આ ઉપિનષદની ઋચાઓથી સમથ�ન મળે છે. �.ૂ

પા�ુંરંગશા�ી આઠવલે� કહ� છે ક�, “�યૂ� �કાશ આપે છે અને વધારામાં શ��ત આપે છે. આજના વ�ૈાિનકો કહ� છે ક� દર સેકંડ� �યૂ� બે
લાખ ટન શ��ત (Energy) આપે છે. વ�ૈાિનકો કહ� છે તે માપ સા�ું છે ક� તેમાં ફરક છે એ આપણને આગળની પેઢ� કહ�શે પણ એમની
વાત સાચી છે એમ ગણીએ તોપણ માણસ પાસે એટલી ખાનદાની હોવી જોઈએ ક� �ૃત�તાથી એ �યૂ�ને નમ�કાર કર�.” �યૂ� આટલો
તપે છે તેથી જ આપણા શર�રમાં અ�ા�ું (98) �ડ�ી ગરમી રહ� છે. તે જો ઘટ� �ય અથવા વધી �ય તો માણસ ખલાસ થઈ
�ય.(22)

પોતાના �વચનમાં �.ૂ પા�ુંરંગશા�ી આઠવલે� કહ� છે ક�, �ાચીનકાળમાં તપોવનમાં િનયિમત ર�તે િવ�ાથ�ઓ �યૂ�નમ�કાર કરતા
હતા. િવ�ાથ�ઓએ �યૂ�નમ�કાર કરવા જ જોઈએ. �યૂ�નમ�કારથી શર�ર તો સા�ંુ થાય જ છે પણ મન અને ��ુ�નો પણ િવકાસ થાય
છે.(23)

આમ, વ�ૈદકકાળથી શ� કર�ને આજના સમય �ધુી �યૂ� ભગવાન રોગનાશક દ�વ તર�ક� �િસ� થયેલા છે. આપણે તેની વ�ૈાિનક અને
આ�વુ��દક ઉપયો�ગતા બરાબર સમ� લઈ�ું તો આપ�ું શર�ર તમામ રોગોથી ��ુત થઈ જશ,ે એમાં શકંાને કોઈ જ �થાન નથી.

ॐ अका�य नमः ।
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