
Year-2  |    Continuous issue-8  |  Septem ber-October 2013

ઋ�વેદ ૭ મડંળના ‘મૈ�ાવ�ુણા�દ �કૂત’માં ક�ટલાક રોગોપચાર

સમ�ત માનવ�વનાં જ�મ અને ��ૃ�ુ તેમજ �ખુ અને �ુઃખ ની ઘટમાળ એક િસ�ાની બનંે બા�ુ રહ�લી છે.  તે સમયાતંર�
માનવ�વનમાં ચ�ના આરાઓની �મ ફર� ુ રહ� છે. ફરતા આરાઓ�પી �ુઃખના ચ�નો પદઘો પાડતાં સા�ંયદશ�નકાર ‘दखु�य’ કહ� છે.

�ુઃખના �ણ �કાર છે. आ�याि�मक, आ�धभौ�तक અને आ�धदै�वक આ�યા��મક �ુઃખ બે �કાર�ું છે. શાર��રક અને માનિસક વાત, િપત
અને કફ નામના િ�દોષની િવષમતાથી જ�મ� ુ તાવ વગેર� શાર��રક �ુઃખ છે. �યાર� કામ, �ોધ, મોહના સયંોગથી જ�મ� ું �ુઃખ માનિસક
છે. આ �ુઃખો �ત�રક ઉપાયો �ારા સા�ય હોવાને લીધે આ�યા��મક કહ�વાય છે. આિધભૌિતક �ુઃખ ‘चत�ुवधभतू�ाम �न�मतं’ �મ ક�
�િત�ળૂ મ��ુય, પ�,ુ  પ�ી અને સાપ વગેર�થી ઉ�પ� થતાં �ુઃખને આિધભૌિતક �ુઃખ કહ�વાય છે. આ �ુઃખ બા�યુ ઉપયોગ �ારા
િનવાર� શકાય તે� ું છે. આિધદ� િવક �ુઃખ �િત�ળૂ દ�વ, અ��ન, વા�,ુ �હ અને �તૂા�દથી જ�મે છે. આમ માનવ�વન અસ�ંય �ુઃખોના
સાગરથી છલકાય છે. તે �ુઃખ �પી રોગોથી માણસ પીડાય છે. �મ ક� આિધભૌિતક �ુઃખમાં સાપ વગેર�ના ઝેરથી ઉ�પ� થતાં � �ુઃખો
છે. તેને �િુત ‘અજકાવ’ �વા િવિશ�ટ નામના રોગ તર�ક� ઓળખાવે છે. તો તેનો �ુ ઉપાય? તેને �ૂર કરવા માટ� �ું કર�ું જોઈએ? એ
��નો જવાબ કદાચ એક જ હોઈ શક� ક� માનવે કમ�િન�ઠ બની તક� કરવો જોઈએ ક� કાય� અને કારણ એકબી� સાથે સકંળાયેલ હોય છે.

તો તે �ણવાનો આધાર �ુ?ં તે સવ� �ુઃખો ક� રોગોના ઔષિધઓ�ું �ળૂ �ુ?ં એ ��ાથ�માં ���ટ કર� તો -

एत�प�ृथ�याममतृमेत�च�ुरनतुमम ् ।
य� ��मणमखुा�छा���मह ��ुवा �वत �ते ॥

આ જગતમાં �ા�ણના �ખૂે શા� સાભંળ�ને ��િૃત કરવામાં આવે છે. એ ��ૃવી પર રહ��ું અ�તૃ છે. એ ��ેઠ દશ�ન છે. ���તુ
સમથ�નમાં ટ�કો �રુો પાડતાં નીિતશતકકાર કહ� છે ક� -

श�यो वार�यतुं जलेन हंुतभ�ुछेण सयूा�तपौ ।
नागे��ो �न�शतांकुशेन समेदा द�डने गोगद�भौ ॥
�या�धभ�रषजस�ंहै�च �व�वधमै ��� �योगो �वषं ।

सव ��यौषधमि�त शा�� �व�हतं मखु ��य ना�तौषधम ् ॥

���તુ �લોકમાં અ�પ�ાનીઓનો કટા� કરતાં કિવ કહ� છે ક� સવ� ઉપ�વોનો ઉપાય છે. પરં� ુ �ખૂ�ની કોઈ દવા નથી તો માનવ�વનમાં
આિધ, �યાિધ અને ઉપા�દ આ બધાનો શા�ો�ત ઉપચાર છે. કારણ ક� રોગને દવાઓના યો�ય ઉપયોગથી અને ઝેરને મ�ં�યોગથી �ૂર
કર� શકાય છે. તો મૈ�વ�ુણા�દ �કૂતમાં ક�ટલાક ઝેર� રોગોપચાર અધઃદશ�નીય છે.

ઋ�વદે ૭ મડંળના ‘મૈ�વ�ુણા�દ ��ૂત’ના ઋિષ વિસ�ઠ છે. માટ� જ તો ઋ�વદે ૭ મડંળને વિસ�ઠ દશ�ન પણ કહ�વાય છે. આ ��ૂતમાં
ચાર ઋષા છે. ��યેક મ�ંમાં �ુદા �ુદા દ�વતાઓની ��િૂત �મ ક� ૧ લાની મૈ�વ�ુણ, ૨ �ની આ��ન, ૩ �ની િવ�દે�વા અને ૪થા ની
ગગંા�દ નદ�ઓની કરવામાં આવી છે. �ણેય મ�ંોમાં જગતી ૪થા મ�ંમાં અિતજગતી અથવા ��હુ કરવાથી શકવર� છદંનો �યોગ છે.

તેમાં � માગણી ક� �ાથ�નાનો �રૂ જોવા મળે છે. તેમાં એક સગંતી જોવા મળે છે. સાયણ કહ� છે ક� ‘�वषा�दहरणौ अ�य �व�नयोगः।‘
િવષ, રોગ વગેર�ને �ૂર કરવા માટ� આ ��ૂતનો ઉપયોગ થાય છે. આ ��ૂતમાં ઋિષએ �ુદા �ુદા નામના ઝેરના િનવારણાથ� �ુદા �ુદા
દ�વતાઓની ��િૃત કર� માનવ �વનને અ�પુમ �ેરણા �રૂ� પાડ� છે. �મ ક� ક�વા ઝેર� રોગના િનવારણાથ� ‘क�मै देवाय ह�वषा �वधम’्

નો અ�હયા પડઘો છે. કારણ ક� માનવ�વનમાં અસ�ંય ઝેર� રોગો હોય છે. અને દ�વતાઓ પણ બ�ધુા છે. તો તેને �યાનમાં લઈ ઋિષ
ક�ટલાક ઝેર� રોગોને �ૂર કરવા માટ� ક�વા રોગને માટ� �ા દ�વ�ું આહવાન કર�ું એ મ�ં માનવ�વનને અ�પુમ � ભેટ ધર� છે. તે ઝેર�
રોગો અને તે �ૂર કરવાના આરા�ય દ�વતાઓ અધઃદશ�નીય છે.

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue8/karma.php

1 of 3 15-02-2016 04:43



‘अजकाव’એ એક �કારનો રોગ અથવા વ�છ�� ું ઝેર, ઝેરમાથંી જ�મતો રોગ એટલે અજકાવ, આ રોગના િનવારણાથ� ૠિષ કહ� છે ક� ‘आ
मां �म�ाव�णेह ------------- ���તુ મ�ંમાં મૈ�ાવ�ુણ દ�વની ��િુત કરવામાં આવી છે ક�. અમા�ંુ ચાર� તરફથી ર�ણ કરો. અ�ો
જમાવનાર અને ચાર�તરફ ફ�લાઈ જના�ુ આ ઝેર અમાર� તરફ ના આવ.ે  ખરાબ દશ�નવાળો એવા ‘અજકાવ’ને �ૂર કરો કારણ ક�
છાનોમાનો ફરનારો સપ� એ અમારા પગ વગેર� �ણે ન�હ માટ� હ� !  મૈ�ાવ�ુણદ�વ છાનામાના ફરનારા આ સપ� અને વીછ�ઓના
ઝેરમાથંી જ�મતા આ અજકાવ રોગથી અમા�ુ ર�ણ કરો. આમ ૠિષ અજકાવ રોગને �ૂર કરવા માટ� મૈ�ાવ�ુણ દ�વ�ું આહવાન કર� છે.

‘व�दन’  આ એક �યાિધ�ું નામ છે. એક િવષ છે. � િવિવધ જ�મમાં શર�રના સાધંાઓમાં ઉ� �ભવે છે. અને પગના બે � ુટંણો અને
�ટુ�ઓમાં ફ�લાતો �ય છે. તો વા�તવમાં તે કોઈ સ��ધ વા (સ��ધવાતીય) વદેના હોય એમ લાગે છે. ક� � માણસને વાકંો વાળ� દ� છે.

અને તેને સીધો ટ�ાર ચાલવા દ�તો નથી. મેકડોનલ કહ� છે ક� આ એક �યાિધ�ું નામ છે. �માં આખા શર�ર ઉપર ર�તસરના ફો�લા પડ�
�ય છે. તો ‘વ�દન’ િવષને �ૂર કરવા માટ� ઋિષએ અ��ન દ�વતાને �જવ�લત કરવા માટ� ��િુત કર� છે. કારણ ક� �જવ�લત થયેલો
અ��ન જ શર�રમાથંી રહ�લા ‘વ�દન’ િવષને �ૂર કર� શક� છે. તેના ઈલાજ �પે અ��નનો ઉ�લેખ ગરમ દવાનો શેક કરવા તરફ સકં�ત કર�
છે. માટ� જ તો ૠિષએ અ��નને �ાથ�ના કર� છે ક� સાધંામાં ફ�લાતા ‘વ�દન’ ઝેરને તમે �ૂર કરો. અથા�ત ‘महाभतूाः’ નો શર�ર રચના
તરફ પણ આ મ�ં �યાન દોર� છે �મ ક� આકાશ, વા�,ુ અ��ન, જળ અને ��ૄ�વ�પી પાચં મહા�તૂોનો એક એક �શ શર�રમાં સમા�હત
થયેલ છે તો શર�ર�પી �ગોમાં ફ�લાતા આ િવષને �ૂર કરવા માટ� ૠિષ શર�ર�પી મહા�તૂ અ��ન દ�વને પણ �જવ�લત કર�ને આ
રોગને �ૂર કરવાની ��િુત કરવામાં આવી હોય એમ પણ અ�ભુવી શકાય છે.

‘श�मलौ’ નામ�ું એક ઝેર છે. તેને ‘શ�મ�લ’ ક�ુ છે. કારણ ક� તે શીમળાના ��ુ ઉપર થાય છે. � િવષ વન�પિતઓમાથંી ઉ�ભવે છે .

તેને �ૂર કરવા ૠિષ િવ�દે�વા દ�વતાને �ાથ�ના કર� છે ક� ‘य�छ�मलौ’  भव�त …… � િવષ શીમળાના ��ૃ ઉપર થાય છે. � િવષ
નદ�ઓમાં જ�મે � િવિવધ વન�પિતઓમાથંી ઉ�ભવે છે તે બધાને તમે અમારા શર�રમાથંી �ૂર કરો. ���તુ મ�ંમાં ૠિષ ઔષિધ�પી
વન�પિત ન�હ પરં� ુ ઝેર ફ�લાવી વન�પિત તરફ પણ સામા�ય જન ��ૂ�ટની સમ� અજવાળે છે. અને તે� ું ઝેર �ૂર કરવાના ઉપાય �પે
િવ�દૅ�વા દ�વતાના �મરણાથ� િવનવે છે.

‘�शपदा’નામનો એક ઝેર� રોગ છે. �ો. મેકડોનલ ‘વ�ૈદક ઇ�ડ�કસ’ માં લખે છે ક� ‘િશપદા’એ શ�દ ૠ�વદે (૭-૫૦-૪૭)માં ક�વળ એક જ
વાર, अ-�श�मद ની સાથે નકારા�મક अ-�शपद �પે આ�યો છે. �शपद અને �श�मद એ બ�ે સભંતઃ અ�ાત �યાિધઓનાં નામ છે. સાયણે
अ�शपदा એટલે ‘�शपदा’ નામના રોગને મટાડનાર� અને अ�श�मदा નો અથ� અ�હ�સક એવો કયા� છે. માટ� તેના લ�ણો વગેર�ની િવશષે
ઝાખંી નથી પરં�  ુ ‘�शपदं नाम रोग �वशेषः’ િશપદા એક િવશષે રોગ તો છે જ કારણ ક� તેને �ૂર કરવા માટ� ૠિષ �ાથ�ના કર� છે ક�
‘याः�वतो �नवत…… મ�ંમાં દ�વતા�પી નદ�ઓને વીનવે છે ક� ઢાળવાળા �દ�શ ઉપર તથા � જળવાળ� ક� જળવગરની છે.  તે
ક�યાણકાર� દ�વી �વ�પ જળથી ઉભરાતી નદ�ઓ �शपदा નામના રોગને મટાડનાર� બનો.. આમ ૠિષએ �િૂમ પર િવિવધ �કારની
નદ�ઓ�ું આહવાન કર� છે માટ� ‘િશપદા’ એટલે કોઈ પાણીમાં ઝેર ભળ� જવાથી ઉ�પ� થતાં રોગને �િુતઓ વણ�વે છે. �ના િનવારણાથ�
જન ��ૃ�ટને િવ�દત કરતાં ૠિષ નદ�ઓ�પી દ�વતાઓને �મરણાથ� િવનવે છે. માટ� જ કહ�વાય છે ક� ॠषयो म����टारः ૠિષઓ તો
મ�ંોના દશ�ન કરનાર છે.

ૠ�વદે ૭ મડંળના ‘મૈ�ાવ�ુણા�દ �કૂત’માં જ ન�હ પરં� ુ વદેોના એક એક મડંળ, એક એક ��ૂત ક� એક એક અ�યાયના એક એક
મ�ંના એક એક વણ� ક� અ�રમાં અમોઘ શ��ત રહ�લી છે. કારણ ક� વદેો અપૌ�ુષેય છે. ૠ�વદે એ ભારતીય સ�ં�ૃિતનો �ાચીન �થં છે.

તે સવ� િવધાઓ�ું ��ું �ળૂ છે. �નાથી સૌ મ��ુયો સ�યિવ�ાઓને સઘળ� �ણે છે. અથવા �માં સઘળ� સ�યિવ�ાઓ રહ�લી, અથવા
�નાથી સઘળ� સ�યિવ�ાઓ મેળવી શકાય છે. અથવા �થી સઘળ� સ�યિવ�ાઓ િવચાર�ને બધા-માણસો િવ�ાનો થાય છે. તેને ‘વદે’

કહ�વાય છે. �ળૂ વદેકાળમાથંી જ ૠ�વેદ તથા ય�ુ �વદેમાં રોગો તથા ઔષિધઓના સકં�ત જોવા મળે છે. �મ ક� –

या ओषधीः पवूा� जाता देवे�यि��यगंु परुा ।
मनै नुं ब�णुामहं शतं धामानी स�त च ।।

���તુ વદે મ�ંમાં ૠિષ કહ� છે ક� ��ૃ�ટના �ારંભે જ ઔષિધઓ અને રોગોનાં િનવારણ�ું �ાન દ�વતાઓના મા�યમથી આપણને �ા�ય
છે. તે જ �ણુકાર� ઔષિધઓ�ું અને રોગો�ું �ાન આપણને થ�ું છે, ૠ�વદેમાં જ અિ�નો�ુમારો નામના દ�વવધૈો અને તેમની �ચ�ક�સા
પ�ધિત વગેર�ના અ�ત� ઉ�લેખ જોવા મળે છે. તેમણે કર�લ શ���યાઓ�ું વણ�ન પણ �યાન ખ�ચ� તે� ુ છે. અિ�નોએ ��ૃધ �યવન
ૠિષને �નુઃનવયૌવન �ા�ત કરા��.ુ  રા� ખેલની પ�નીના પગ ��ુધમાં કપાઈ ગયા તેને લોખડંની �ંઘથી જોડ� આ�યા. આમ
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ૠ�વદેનાં ��ૂતોમાં �ાચીન કિવતાના �ાણંવાન ધબકારા સભંળાય છે. આ વદેનાં ક�ટલાક ��ૂતો ય�યાગાિધ ��યાકાડંોથી, અિત�ર�ત
પણ �વત�ં ર�તે જ ર�યાં છે. અને તેમાં �ાચીન, ધાિમ�ક કા�યોનો �ાણ ધબક� છે. �યાર� બી� પણ ક�ટલાક ��ૂતો છે ક� �ની રચના
મા� ય���યા માટ� જ કરવામાં આવી છે. અને તેવા ��ૂતોને �રૂો�હત કિવઓએ કાર�ગર� �વૂ�ક ર�યાં છે.ત�ૂપરાતં ઔષિધઓ, િવિવધ
રોગો અને રોગ િનવારણના ઉપાયો ���તુ �વા ��ૂતોમાં િવ�તારથી વણ�વી, સમ�વી ૠિષ�િુનઓએ સમ�ત માનવ �વનમાં િવ�દત
થાય એની ધ�યતા અ�ભુવી માનવ�વનને સરળ શા�ો�પી અ�ટુ અને ભ�ય કહ� શકાય એવી ભેટ ધર� છે.

अ�ान�त�मरा�ध�य लोक�य तुं �वचे�टतः ।
�ाना�जनशलाका�भन��ो�मीलनकारकम ् ।।

અ�ાન�પી �ધકારથી નહ� દ�ખતા અને તરફડતા આ જગતને �ાન�પી �જવાની સળ� વડ� તેજ આપનારા શા�ો છે. આમ, ���તુ
��ૂતમાં અજકાવ, વ�દન,શ�મલો અને િશપદા �વા રોગો અને તેના િનવારણાથ� ઉપાય િવ�દત કરનાર વદેૠિષ અને તેના આરા�ય
દ�વોને. नम�त�यै नम�त�यै नम�त�यै नमो नमः ॥

સદંભ��થં ��ૂચ –::

(૧) ૠ�વદે મડંળ-૭-વિસ�ઠ-વસ�ત�ુમાર મ.ભ�-સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ- ૧ �થમ આ�િૃત-૧૯૯૯
(૨) નીિતશતક- મહાકિવ ભ� ૃ�હ�ર-સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ- ૧
(૩) �ી મહાભારતનાં �ભુાિષતો- વદે�યાસ- �ા.ડૉ.પી.�.ુશા�ી- �ુ�મુ �કાશન, ૨૦૦૦
(૪) સા�ંયકા�રકા- �ીમદ��ર�ૃ�ણ�ણીતા- �જતે�� દ�સાઈ- �ા�� પ��લક�શન, અમદાવાદ- ૨૦૦૭
(૫) વ�ૈદક પાઠાવલી –સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ-૧

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

પરમાર કરમાભાઇ લ��ુભંાઈ
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