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ऋि–अनुबांध 
 

जन्मास आलेल्या प्राण्यास मरण चुकत नसते आणण आपल्या जीणितािस्थेत त्याला अनेक व्याधींना 
ककिा रोगाांना तोंड पण द्याि ेलागते. हे रोग बाहेरच्या पणरस्स्थतीमुळे आणण िातािरणात उत्पन्न होणाऱ्या 
जांतु, कीटक इत्याणिकाांच्या मुळे तर होतातच, पण हिा, ऊन, पाऊस, अन्नातील जीिनोपयोगी द्रव्याांचे 
कमी अणधक प्रमाण यामुळे पण उत्पन्न होऊ शकतात. अपघात झाल्यामुळेही प्राण्याला इजा होते. या सिव 
गोष्टींिर उपाय योजणे ही पण प्राण्याांची प्रिृत्ती असते. हे उपाय प्राण्याच्या नैसर्गगक प्रिृत्तीमुळे त्याला 
नकळत म्हणजे जाणीिणेशिाय होतात ककिा माणसासारख्या उच्च प्राण्यात उत्पन्न होणाऱ्या जाणणिमुेळे, 
रोगाांचे कायवकारण शोधल्यामुळे होतात. माांजर नेहमीच गित खात नाही. पण पोट िुखते तेव्हा खाते असे 
म्हणतात. माांजराचा गित खाण्याचा उपक्रम हा नैसर्गगक प्रिृत्तीतून उत्पन्न होतो. पण जाणीि असलेले 
प्राणी आणण माणूस याांच्या जाणीितेही मोठा फरक आहे. त्यामुळे आपल्या णिकासप्रणक्रयेत आपल्याला 
होणाऱ्या व्याधी, रोग आणण अपघात याांिर माणसाने जाणीिपूिवक उपाय शोधून काढले आहेत. या सिांचे जे 
शास्र त्याने बनणिले त्याचे नाांि आहे िैद्यकशास्र. िैद्यकशास्त्राचेही पोटभेि आहेत – रोगणनिान आणण 
णचणकत्सा, औषधी, शल्यणनिान ि उपाय. शल्यशास्त्राकणरता शरीराच्या साांगोपाांग रचनेचेसुद्धा माणसाला 
ज्ञान असणे आिश्यक ठरते. णशिाय रोग होऊ नयेत म्हणून रोगप्रणतबांधकाांचा णिचार पण त्याला करािा 
लागतो. 
 

हे सिव कराियास माणसाला शतकानुशतके लागली. माणसाच्या ज्ञानप्रणक्रयेचाच हा एक भाग. 
माणूस आपला अनुभि जसजसा साठि ूलागला तसतशी त्याच्या ज्ञानात भर पडू लागली आणण असे अणधक 
ज्ञान असलेल्याांना तो ‘जाणते’, ‘िैद्य’, ‘डॉक्टर’, ‘शल्यणचणकत्सक’ इत्याणि नाांिाांनी सांबोधू लागला. 
आजही जाणता हा शद्ब ज्याला भतूखेताणि णिषयींचे ज्ञान आहे आणण जो भतूबाधेपासून माणसाला मुक्त 
करू शकतो तो, याच अथाने आपण िापरतो. परांतु या सिव शद्बाांचा अथव ‘शहाणा’ एिढाच आहे. 
 

णिश्वास आणण श्रद्धा याांिर आधारलेला अनुभि आणण बुद्धी आणण तकव  याांिर आधारलेला अनुभि 
याांतही आपण हळूहळू फरक करू लागलो. शास्र ककिा णिज्ञान हे बुद्धीिर आधारलेल्या अनुभिाचे अपत्य 
होय. 
 

व्याधी ककिा रोग याांच्या पुरताच णिचार केला तर, माणसाला हे कळते की काही रोग हे असाध्यच 
आहेत, म्हणजे त्याांचे पयविसान हे मरणातच होते. पण काही रोग कष्टसाध्य आणण काही सुसाध्य असतात. 
काही सामान्य व्याधी तर काही णििस प्राण्याांना त्याांची पीडा होत असली तरी काही औषधोपचार न 
करताही आपोआप नाहीशा होतात. (उिा. सिी, पडसे). बाहेरच्या णिश्वाचे आक्रमण आपल्यािर जसजसे 
होत··.जाते तसतसा आपल्या शरीराचाही प्रणतकार सुरु होतो, आणण व्याधीपासून बरे होणे याचा खरा अथव 
एिढाच आहे की, आपल्या शरीराचे प्रणतकारसामर्थयव एिढे िाढणिणे की त्यामुळे बाहेरचे आक्रमण आपोआप 
थाांबेल. िैद्यकशास्त्रात त्यामुळेच स्िशरीरापासून िगेळे असलेले जांतू, बाहेरचे हिामान आणण शरीराचे 
प्रणतकारसामर्थयव याांचा णिचार करणे आिश्यक होते. औषध िेणे हे एका अथाने आपल्या शरीराच्या 
प्रणतकारसामर्थयास मित करणेच असते. ही मित िोन प्रकारची असते. आपणाांस थांडी बाधली तर आपण 
आपले अांग शकेतो. म्हणजे आपल्या शरीरातील उष्णतेला आपण बाहेरच्या उष्णतेची मित िेतो. आपल्या 
शरीरातील एखािे द्रव्य कमी झाले तर आपण ते शरीरास पुरणिण्याचा प्रयत्न करीत असतो. पण शरीरास 
आिश्यक असलेले द्रव्य शरीरात ‘ओतल्याने’ त्याचा फायिा णमळतोच असे नाही. ते शरीरात एकजीि 
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करण्याचे सामर्थयवही शरीरात असाि े लागते. शरीरास आिश्यक असणारे द्रव्य शरीराशी कसे एकजीि 
करता येईल हा पण िैद्यकशास्त्रासमोरील महत्त्िाचा प्रश्न आहे. या आणण अशा प्रश्नाांतून णनरणनराळ्या 
णचणकत्सापद्धती जन्माला आल्या आहेत. आयुिेि, युनानी णचणकत्सापद्धती, ॲलोपॅथी, ॲक्यूपांक्चर, 
ॲक्यूपे्रशर इत्यािींचा उपयोग करणारी णचनी णचणकत्सापद्धती आणण होणमओपॅथी ककिा सम–णचणकत्सा 
अशा णचणकत्सापद्धती याांपकैीच काही होत. अथात् या सिव णचणकत्सा-पद्धतींचा प्रस्तुत सांिभात णिचार 
करण्याचे कारण नाही. 
 

आज भारतात आपली जुनी आयुिेि णचणकत्सा पद्धती नाहीशी होण्याच्या मागािर आहे. कारण 
णिज्ञानाच्या स्फोटाबरोबरच रोगणचणकत्सेतसुद्धा एक मोठी क्राांती या ३००/४०० िषांत झाली. 
पिाथवणिज्ञानामुळें ‘क्ष’ णकरणाांचा शोध लागला, सूक्ष्मिशवक यांत्रामुळे साध्या डोळ्याांना न णिसणारे मलेणरया, 
न्यूमोणनया, क्षय, महारोग इत्याणिकाांचे जांतू माणसाने शोधून काढले आणण रोगाांच्या लसी उत्पन्न केल्या. 
इांजेक्शनचे आणण शस्रणक्रयेचे एक निीन िालनच त्याने उघडले. या क्राांतीमुळे जुनी णचणकत्सापद्धती 
इणतहासजमा होऊ लागली. पण जुन्या णचणकत्सेत काही अथवच नव्हता असे मात्र म्हणता येणार नाही. माझी 
आई माझ्या लहाणपणी माझे पोट िुखले की, डीकेमाली, सागरगोट्या इत्याणि मला खायला िेई, खोकला 
आला तर मध, हळि, ककिा आडुळशाचा काढा िेई. थांडी िाजून ताप आला म्हणजे णनगुुंडीचा पाला घालून 
उकळलेल्या पाण्याने आांघोळ घाली, ि णचराइताचा काढा प्यायला िेई. जर कोठे िुखले तर चांद्रज्योतीच्या 
पाल्याचा शके िेई. आणण कोठे जखम झाली आणण त्यातून रक्तस्त्राि होत राणहला तर कमरमोडीच्या 
पाल्याचा रस काढून तो त्या जखमेत घाली ि त्यामुळे क्षणाधात तो रक्तस्त्राि बांि होई. आांबेहळि, 
रक्तचांिन, गव्हला, कचोरा, नागरमोथा, कडुकलब, मेंिी, परडी, गोखरु, कुडा, अश्वगांधा, सपवगांधा, 
कुचला इत्याणि अनेक गोष्टींचा उपाय आरोग्याकणरता कसा होतो हे मी माझ्या आईपासून णशकलो. खरूज, 
इसब, कािीळ, इत्याणि रोगाांकणरता माझ्या लहानपणी आम्हाला कधी डॉक्टर, िैद्याकडे जाि े लागले 
नाही. मांिार (रुई) चे लहानसे कोिळे पान णिड्यात घालून णिल्याने मी णकत्येकाांचा णहिताप बसणिला 
आहे. आमचे घर हे िैद्याांचे घर असल्यामुळे काष्ठऔषधाांच्याबरोबरच रसायनाांचाही उपयोग आमच्या घरी 
होत असे. त्यामुळे हेमगभव, कालकूट, सहस्रपटुी अभ्रक, महायोगीराज गुग्गुळ, मकरध्िज इत्याणिमुळेही 
काय णकमया होते हे पण मी पाणहले आहे. पण केिळ या औषधाचा उपयोग म्हणजेही काही आयुिेि नव्हे. 
या औषधाांचा जसा उपयोग होतो तसा होणमओपॅणथक औषधाांचाही फार चाांगला उपयोग होतो. पण 
कोणत्याही औषधाांचा उपयोग व्हाियाचा असला तरी प्रथमतः रोगणनिान झाले पाणहजे आणण तो रोग, 
औषध आणण शरीर याांचा परस्परसांबांध प्रस्थाणपत झाला पाणहजे. िैद्यकशास्र हे णचणकत्सेचे शास्र होय. 
िैद्यकशास्र आणण णिज्ञान शिेटी हातात हात घालूनच जातात. 
 

भारतात या िैद्यकाचे एक शास्र केले गेले आणण या शास्त्राचा ि त्यातील तत्त्िाांचा णिचार ज्या एका 
णिणशष्ट प्रकारे केला गेला, त्याला आजच्या जगात ‘एकिेशी’ महत्त्ि णकती द्याियाचे हा जरी प्रश्न असला 
तरी त्याचे ऐणतहाणसक महत्त्ि िािातीत आहे. हा सिव णिचार टाकाऊ म्हणून फेकून िेता येणार नाही. 
कारण तो माणसाच्या अनुभिाचा भाग आहे, णिज्ञानाचा भाग आहे, अांधश्रदे्धचा नाही. सिव ऐणतहाणसक 
णचणकत्सापद्धतींचा उपयोग करून आजची शरीरणचणकत्सापद्धती समृद्ध करणे ककिा या सिांची णमळून एक 
णचणकत्सासमष्टी उत्पन्न होणे आिश्यक आहे. आपले ज्ञान हे अशा णचणकत्सासमन्ियानेच िाढते, यात शांका 
नाही. त्यामुळेच चरक, सुश्रतु, िाग्भट इत्याणि आपल्या आयुिेि−ग्रांथाांकडे िुलवक्ष करून चालणार नाही. या 
ग्रांथाांव्यणतणरक्तही अनेक ग्रांथ आपल्या िेशात उत्पन्न झाले. या सिव ग्रांथाांतील णिद्या पण आपणास अभ्यास न 
कणरता टाकाऊ ठरणिता येणार नाही. त्याांतील टाकाऊ भाग पाखडून बाहेर टाकला पाणहजे आणण उरलेला 
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भाग हा िापरला पाणहजे. आम्ही प्रणसद्ध करीत असलेला प्रस्तुत ग्रांथ हा आपल्या आयुिेिीय णिचाराांची 
ओळख करून िेणारा ग्रांथ आहे. 
 

आयुिेिाच्या मताप्रमाणे साऱ्या व्याधी णत्रिोषाांतून उत्पन्न होतात. याणशिाय धातू, मल, िीयव इत्याणि 
गोष्टींचा पण आयुिेिात णिचार आहे. आपले शरीर हे या णत्रिोषाांनी ‘समिते’ असते. हे तीनही िोष िाढले, 
एका णिणशष्ट प्रमाणाबाहेर गेले म्हणजे सणन्नपात होतो, मरण येते. पण सिव व्याधींमध्ये या िोषाांचे प्रमाण कमी 
अणधक असतेच. हे िोष िात, णपत्त आणण कफ या नाांिानी प्रणसद्ध आहेत. जुने िैद्य नाडीपरीक्षा करीत असत 
आणण त्या पणरके्षतही िात, णपत्त, कफ याांना महत्त्िाचे स्थान असे. िोष हा शद्ब का िापरण्यात आला असा 
प्रश्न येथे उपस्स्थत केला जाऊ शकतो. पण िोष ककिा िात, णपत्त, कफ हे पाणरभाणषक शद्ब, सांज्ञा–शद्ब 
आहेत. ते एका णिणशष्ट अथाने िापरले गेले आहेत. आयुिेिाच्या मागील तत्त्िज्ञान हे साांख्याचे आहे, असे 
म्हणतात. साांख्यात प्रकृती आणण गुण असे शद्ब आहेत. प्रकृती णत्रगुणात्मक असते. सत्ि, रजस, तम, हे गुण 
होत. या तीन गुणाांच्या कमी अणधक प्रमाणामुळे प्रकृतीचा सांसार सुरु होतो. प्रकृतीचे णिकृतीत रुपाांतर होते. 
किाणचत या दृष्टाांतािरही आयुिेिाची उभारणी झाली असेल. पण आयुिेिातील िोष हे भािरूप िोष 
आहेत, ते गुणाांचे केिळ अभाििाचक नाहीत, हे पण ध्यानात ठेिले पाणहजे. 
 

िात, णपत्त, कफ, हे शद्ब आयुिेिीयाांनी का िापरले हे साांगणे कणठण आहे. पण सुरुिातीस 
त्याांच्यासमोर आपल्या अन्ननणलकेचा दृष्टाांत नसेलच असे नाही. आपल्या शरीराचा मुख्य भाग जरी मेंिु 
असला तरी आपले सिवसामान्य पोषण होते ते अन्नाच्या द्वारे. फुफ्फुस, हृिय, यकृत, प्लीहा इत्यािींिर 
प्राथणमक पणरणाम आपल्या अन्नातून होतो ककिा आपल्याला शीत, उष्ण इत्याणि जे बाधते तेही शरीराच्या 
सामान्यपणे याच भागात. णशर ि हातपाय िगळता जे ‘धड’ राहते तो गळ्यापासून माांड्यापयुंतचा शरीराचा 
मुख्य भाग. याच्या तीन भागाांत आपणास अनुक्रमे कफ, णपत्त आणण िात ह्या गोष्टी आढळतात. (नाक, गळा 
आणण) फुफ्फुस या भागाांिर जेव्हा थांडी ककिा उष्णतेचा पणरणाम होतो तेव्हा तेथे कफ णनमाण होतो. आपण 
जे णनरणनराळे पिाथव खातो त्याांतील काही कफ उत्पन्नच करणारे असतात. आपण अन्नपचनाचा जेव्हा 
णिचार करतो, तेव्हा आपल्या अन्नात णपत्तरस णमसळला जातो तो पोटाच्या मधल्या भागात. या णपत्ताचे 
प्रमाण जर कमी अणधक झाले तर आपल्या प्रकृतीत फरक पडतो, मळमळू लागते, ओकारी होते, लघिी 
णपिळी होते, इत्याणि. आपल्या पोटाच्या खालच्या भागात िात उत्पन्न होतो. िात म्हणजे िायु. या िायूमुळे 
गसेॅस होतात ककिा स्तांभ उत्पन्न होतो. मेंिूिर पणरणाम होतो. हे जे आपले सामान्य अनुभि, ते गृहीत धरून 
िैद्याांनी त्याांचे पाणरभाणषक शद्ब बनणिले, आणण शास्त्रात त्याांचा उपयोग केला. एका रीतीने पाणहले तर आपले 
जेिढे रोग असतील तेिढेच त्यािरचे उपाय पण असतील. जर आपल्या रोगाांचे तीन भागाांत िगीकरण केले 
तर आपल्या रोगोपायाांचेही तीन भागाांत िगीकरण करता याि.े जर आपल्या शरीराचे १२ भागाांत िगीकरण 
केले तर रोगाांचेही १२ भागाांत िगीकरण करता याि.े आपले शरीर जर पांचमहाभतूाांचे बनले असले तर 
आपले रोग आणण आपली औषधे ही पण पाांचच असतील. कारण शरीराला बळकट करणे, शरीराची मूळ 
प्रकृती उत्पन्न करुन घेणे, म्हणजेच व्याधीिर उपाय करणे होय. ठोकळ मानाने असे आयुिेिशास्रज्ञाांना 
िाटते, आणण त्यातून आयुिेिाची उत्पत्ती आणण िाढ झालेली आहे. िोष, रस, धातू, द्रव्य इत्याणि 
सांकल्पनाांचा त्याांनी णिचार केलेला आहे. 
 

अमराितीचे िैद्य पुरुषोत्तमशास्त्री णहलेकर हे णनष्णात िैद्य म्हणून प्रणसद्ध होते. ते सांस्कृतचे पांणडत 
पण होते. त्याांचे णचरांजीि िैद्य श्री. प.ु णहलेकर हे पण उत्तम िैद्य आणण सांस्कृत पांणडत आहेत. ते एम. ए. 
आणण आयुिेिाचायव आहेत. िैद्य पुरुषोत्तमशास्त्री णहलेकर याांनी रुग्णाांिर केिळ औषधोपचारच केला नाही 
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तर खोलात जाऊन आयुिेिात म्हणजे शरीराच्या शास्त्रात मूलग्राही सांशोधन पण केले. हे त्याांचे मूळ 
सांशोधन “शारीरां तत्त्ििशवनम्” या नािाांने प्रणसद्ध आहे. याच ग्रांथाचा सटीप अनुिाि त्याांचे पुत्र श्री. श्री. प.ु 
णहलेकर याांनी ‘शारीर तत्त्ििशवन’ या नाांिाने मराठीत केला आहे. या ग्रांथाचे ऐणतहाणसक महत्त्ि तर आहेच 
पण शरीरशास्र समजण्याकणरताही त्याचा फार मोठा उपयोग होईल. शरीर याचा अथव आत्मा असाही आहे. 
पण या प्रश्नाच्या सांबांधात शारीर याचा अथव शरीरणिषयक असाच घ्यािा लागेल. श्री. णहलेकर याांनी हा ग्रांथ 
मराठीत आणनू मराठी लोकाांिर अनन्य उपकार केले आहेत. आयुिेिाच्या सांशोधकाांिरही त्याांचे फार मोठे 
उपकार आहेत. 
 

माझी श्री. णहलेकर याांची अमराितीस भेट झाली, त्याांचे हे पुस्तक त्याांनी मला िाखणिले, आणण 
साणहत्य सांस्कृती मांडळाकडून ते प्रणसद्ध करण्याची मला णिनांती केली. त्याांची णिनांती अमान्य करण्याचा 
प्रश्नच नव्हता. कारण साणहत्य सांस्कृती मांडळाचा जन्मच अशी पुस्तके प्रणसद्ध करून आपल्या पूिवजाांचा ठेिा 
आजच्या णपढीस उपलब्ध करून िेण्यासाठी आहे. हा ग्रांथ महाराष्र राज्य साणहत्य आणण सांस्कृती मांडळाचा 
मी अध्यक्ष असताांना प्रणसद्ध होत आहे हे मी माझे भाग्य समजतो. माझ्या या प्रास्ताणिकास मी ऋण–अनुबांध 
म्हणतो. कारण आपल्या पूिवजाांचा अनुभि आजच्या णपढीपयुंत पोचणिणे हे ऋणषऋण असे मी समजतो. 
 
४२ यशोधन, सुरेन्द्द्र बारप्रलगे 

मुांबई ४०००२० अध्यक्ष, 
९ एणप्रल १९८७. महाराष्र राज्य साणहत्य आणण सांस्कृती मांडळ 
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शारीर तत्त्वदशशन 
(दोष - धातु - मलाांचे स्वरूप व कार्श) 

 
 
 
 
 
 
 
 

िैद्यभषूण पुरुषोत्तमशास्त्री णिलेकर कृत 
शारीरां तत्त्ििशवनां नाम िाताणििोषणिज्ञानम् 

या सांस्कृत ग्रांथाचा मराठी अनुिाि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– अनुिाि – 
वैद्य श्री. पु. णिलेकर 

एम्. ए., आयुिेिाचायव, 
अमरािती. 
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णनवेदन 
 

िैद्यभषूण प्राणाचायव पुरुषोत्तशास्त्री णहलेकर, आरु्वेद–बृिस्पती याांच्या शारीरां तत्त्वदशशनां नाम 
वाताणददोषणवज्ञानम् या सांस्कृत ग्रांथाचा हा मराठी अनुिाि आहे. 
 

अणखल भारतातील आयुिेितज्ज्ञाांनी प्रशांणसलेला हा ग्रांथ १९४२ साली प्रकाणशत झाला. तत्पूिी 
१९३२ साली ग्रांथातील पूिाघव केिळ श्लोकस्िरूपात णिल्ली येथून प्रकाणशत होणाऱ्या आयुिेिमहासांमेलन–
पणत्रकेतून प्रणसद्ध झाला होता. 
 

िैद्य हणरहर िामन िेशपाांडे, िाङमयणिशारि, अमरािती, याांनी केलेला कहिी अनुिाि मूळ 
ग्रांथाबरोबरच प्रणसद्ध करण्यात आला होता. िैद्य के. कृष्णभट्ट णशरोमणी, णनरचल, याांनी केलेला त्याचा 
कन्नडभाषानुिाि १९६४ साली प्रणसद्ध झाला. त्याच्या इांग्रजी अनुिािाचाही उपक्रम पूिी झाला होता पण तो 
पूणवतेस गेला नाही. मात्र अलीकडेच नाणसकचे डॉ. कच. ब. खाणडलकर याांनी ग्रांथाचा सांपूणव इांग्रजी अनुिाि 
तयार केला आहे. अद्याणप तो प्रकाणशत झाला नाही. मराठी अनुिािापकैी काही अांश पनिले येथून प्रणसद्ध 
होणाऱ्या आरोग्य–मांणिर माणसकातून जुलै १९५४ ते जुलै १९५६ या अिधीत प्रणसद्ध झाला होता. आता तो 
सांपूणवतया ग्रांथरूपाने प्रणसद्ध होत आहे. 
 

१९५२ साली झाांशी आयुिेि णिश्वणिद्यालयाकडून याच ग्रांथाच्या आधारे मूळ ग्रांथलेखकास 
आयुिेि–बृहस्पती (डॉक्टर ऑफ् सायन्स इन् आयुिेि) ही उपाधी प्रिान करण्यात आली. 
 

णिल्ली येथील णनणखलभारतिषीय आयुिेि णिद्यापीठाकडून प्रस्तुत ग्रांथ णत्रिोषणिषयाच्या 
अध्ययनाथव सांिभव–ग्रांथ म्हणून पूिीच स्िीकारण्यात आला होता. णिल्ली येथील केन्द्रीय शुद्धायुिेि 
पाठ यक्रम सणमती कडूनही या ग्रांथाला शरीरणक्रयाणिज्ञान या णिषयासाठी एक आधारग्रांथ म्हणून अलीकडे 
मान्यता िेण्यात आली आहे. 
 

मूळ ग्रांथ हा गद्यपद्यात्मक म्हणजे मूळ पद्य ित्याांिर णििरणात्मक गद्य टीका अशा स्िरूपाचा 
असल्याने शब्िशः अनुिाि करणे हे धोरण स्िीकारलेले नाही. 
 

मूळ ग्रांथातील सांस्कृत श्लोक स्ितांत्रतया सलग उद् धृत केले आहेतच. तथाणप, मूळ ग्रांथाची अपेक्षा 
न ठेिता केिळ भाषाांतर िाचणाराांना ग्रांथकत्याचा अणभप्रायच मराठी भाषेतून याित् शक्य सुबोध, सलग ि 
अणिकृत स्िरूपात णिशि व्हािा, ही या अनुिािातील भणूमका आहे. 
 

अथात्, श्लोकाांचा अनुक्रम न िेणे, णििचेनाच्या ओघात उपस्स्थत झालेल्या उपप्रश्नाांचा समािशे 
टीपाांत करणे, अनुिाि हा मूळ श्लोक त्याांिरील टीका या िोघाांचाही णमळून असल्याने काही शब्ि िा 
शब्िसांहती िगळणे, उत्तराधव िशवन १ ते १२ याांना अनुक्रमे १३ ते २४ हे क्रमाांक िेणे इत्यािींचा अिलां ब 
करािा लागला. 
 

पूिाधव िशवन ६ श्लोक १, २ िरील टीकेतील मजकुराचा अनुिाि पूिाधव िशवन २ श्लोक २१ िरील 
टीकेतील मजकुराच्या अनुिािात समाणिष्ट केला आहे. तसेच िशवन ६ श्लोक १ ते ४ याांचा अनुिाि सहाव्या 
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प्रकरणाच्या आरांभी िेण्याऐिजी पाांचव्या प्रकरणाच्या शिेटी णिला आहे. अनुिािाच्या उपयुक्त भणूमकेला 
अनुसरूनच हे फरक केले आहेत. 
 

परांतु, असे असले तरी कुठेही स्ितःच्या पिरचे अणधक णििचेन अथिा स्पष्टीकरण बुद् ध्याच केलेले 
नाही. कारण, हे भाषाांतर आहे, भाष्य नव्हे. टीपाांतील मजकूरही स्ितांत्र नसून अनुिािरूपच आहे. 
 

प्रणतपाद्य णिषयाची थोडक्यात पण णिभागशः कल्पना यािी या हेतूने अनुिाि–ग्रांथाच्या शिेटी सांपूणव 
ग्रांथातील एकूण णििचेनाचा प्रकरणशः णनष्कषव णिला आहे. तो कशाचा अनुिाि नसला तरी त्यात िैचाणरक 
स्िातांत्र्य नाही हे उघड होय. 
 

– ० – 
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स म पश ि 

 
वैद्यभूषि प्रािाचार्श पुरुषोत्तमशास्त्री णिलेकर, आरु्वेद–बृिस्पती 

 
श्रीमताां तातपािानाां पुरुषोत्तमशमशिाम् ।  
उपहारस्िरूपेयां गुरूणाां पाियोः कृणतः ॥ 
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शारीर तत्त्वदशशन 
 

नमाणम कनकाणित्यां गुरुां  तातां तथैि च 
 

पुरुषोत्तमशमािां णभषस्ग्िद्याप्रबोधकम् ॥ 
 

प्रास्ताणवक 
 

िाय,ू णपत्त आणण कफ हेच िेहोत्पत्तीला हेतुभतू असून अणिकृत स्स्थतीत तेच शरीराचे धारण 
करतात. शरीरमूलक अशा या णत्रिोषाांचे स्िरूप, रुक्षस्स्नग्धाणि कमवसाधक गुण आणण श्वसन, पचन, 
सांश्लेषण इत्याणि काये याांणिषयी आयुिेिाचा िास्तणिक अणभप्राय चरकाणि ग्रांथाांच्या िचनाधारेच यथाित् 
पणरणचत व्हािा, हाच शारीर तत्त्वदशशन या ग्रांथाच्या प्रिृत्तीतील उदे्दश आहे. 
 

धमव, अथव काम आणण मोक्ष या चतुर्गिध पुरुषाथाला शारीणरक आणण मानणसक स्िास्र्थय साधनीभतू 
असून हे स्िास्र्थयसाधन आयुिेिाने साधते. आयुिेिाच्या अध्ययनाने स्िास्र्थयसांरक्षण ि व्याणधणिनाश याां 
िोनही गोष्टी साधतात. स्िास्र्थयाचे पालन केल्याने रोगपणरहार आपोआपच होतो मग स्िास्र्थयसांरक्षण आणण 
व्याणधणिनाश असे णद्वणिध साध्य साांगण्यात प्रयोजन कोणते, अशी शांका येथे उपस्स्थत होण्यासारखी आहे. 
परांतु, णहतकारक आहारणिहाराणिकाांनी स्िास्र्थयाचे पालन करणाराांनाही जल, िायू, काल इत्यािींच्या 
िैषम्यामुळे उद् भिणारे णिकार टाळता येत नाहीत, आणण णनधवनाांनाच नव्हे तर धणनकाांनाही 
स्िास्थसांरक्षणाचे णनयम पाळणे सिविा शक्य होत नाही, ही िस्तुस्स्थती णिचारात घेतली म्हणजे 
स्िास्र्थयसांरक्षणाबरोबरच व्याणधणिनाशाचाही णनिेश करण्यात अन्िथवकता असल्याचे णिसून येईल. 
 

श्वसन, उत्सजवन आणि नैसर्गगक ि आहाराणिकाांच्या हीन, णमर्थया ि अणतयोगाने उत्पन्न होणाऱ्या 
णिषम, अशा सिव णक्रयाांचे िणवन, तसेच ज्िर, अणतसार, गुल्म आणि नानाणिध व्याधींची उत्पत्ती, त्याांचा 
प्रसार, रोगप्रशमनाथव साांगण्यात आलेले िीपनपाचनाणि णचणकत्साणिशषे, या सिांचे णििरण आयुिेिात 
िाताणि णत्रिोषाांना अनुसरूनच करण्यात आले आहे. रोगप्रतीकाराथव योजण्याच्या औषधाांचे रुक्ष, स्स्नग्ध, 
उष्ण, शीत आणि गुण, िमन, णिरेचन, स्ििेन, स्तांभन आणि काये, तसेच आहायव द्रव्याांचे रस, िीयव, णिपाक 
[रसिीयवणिपाकाांबरोबर या णठकाणी प्रभािाचा उल्लखे जाणूनच केला नाही. णिणशष्ट द्रव्याांच्या शरीरातील णिणशष्ट स्थानािर होणाऱ्या कमाला ‘प्रभाि’ 
ही सांज्ञा असून रसरक्ताणि धातूांचे ि हृिय, फुप्फुस आणि अियिाांचे स्िभािानुकूल सांिधवन करणाऱ्या द्रव्याांना आहायव द्रव्ये म्हणून सांबोधण्यात येते. 
अशा द्रव्याांचा उल्लेख आयुिेिात ‘स्िस्थणहत’ या सांजे्ञने केला आहे. जी द्रव्ये स्िस्थणहत नसतात त्याांचा शरीरातील णिणशष्ट स्थानािर होणारा 
पणरणाम अथिा प्रभाि िोन प्रकाराांनी होत असतो. काही द्रव्ये िोषाांचा प्रकोप करतात तर काही िोषाांचे शमन करतात. आणण तिनुसार त्याांचा 
प्रकोपण द्रव्ये ि शमन द्रव्ये असा णनिेश करण्यात आला आहे. आहायव द्रव्ये मात्र प्रकोपण द्रव्ये नव्हेत अथिा शमन द्रव्येही नव्हेत. त्याांच्यात प्रभािाचा 
अभािाचा अभाि असतो.] या सांबांधीचे णििचेनही िोषानुरोधानेच केलेले आहे. 

 
एिां च, स्िस्थातुरणिषयक सिव णििचेन आयुिेिात िाय,ू णपत्त ि कफ याांना अनुसरूनच करण्यात 

आले असल्याने स्िास्र्थयसांरक्षण ि व्याणधणिनाश साधण्याणिषयी प्रयत्नशील असणाऱ्या णचणकत्सकाांना 
णत्रिोषाांचे सम्यक् ज्ञान होणे अत्यांत अिश्य होय. 
 

हे ज्ञान करून घ्याियाचे म्हणजे िाताणि िोष हे स्थूल आहेत की सूक्ष्म, द्रव्यरूप आहेत की गुणरूप 
आहेत, त्याांच्या स्स्नग्धशीताणि गुणाांचे आणण श्वसनपचनाणि कमांचे स्िरूप काय आहे, ते शरीरातील 
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कोणत्या स्थानात कशाप्रकारे राहतात, शारीणरक णक्रयाांचे कतृवत्ि त्याांच्याकडे कसे असते, त्याांच्यामुळे 
शरीरधारणा कशी होते, ते कुणपत झाले म्हणजे णिणिध णिकार कसे उत्पन्न होतात आणण त्याांच्याच अनुरोधाने 
णिणिध रोगाांचा पणरहार कसा होतो, इत्याणि सिव जाणून घेतले पाणहजे. 
 

िाताणि िोष हे आयुिेिाला तत्त्िस्िरूप होत. त्याांचे याप्रमाणे यािच्छक्य सांपूणव ि णनःसांणिग्ध ज्ञान 
प्रथम होणे आिश्यक होय. स्िस्थातुराांच्या णहतसाधनाथव प्रिृत्त झालेल्या आयुिेिशास्त्राचे हृद्गत यथाित् 
स्िरूपात आकलन होणे त्याणिना शक्य नाही. 
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पूवाधश 
 

दशशन–१ दोष, धातू व मल–सांज्ञाणनिशर् 
 

स्िस्थ आणण आतुर याांच्या णहतासाठी साधनीभतू असणाऱ्या आयुिेिाचे यथाथव ज्ञान व्हाि ेयाकणरता 
णत्रिोषणिज्ञानाची आिश्यकता या प्रकारे णनणित झाल्यािर शरीराच्या मलूभतू तत्त्िाांचे णििरण प्रथम करणे 
क्रमप्राप्तच होय. शरीरात एकूण मूलद्रव्ये णकती ि कोणती आहेत, शरीराचे अांगोपाांगाणि णिभाग णकती ि 
कोणते आहेत, त्याांची मलूद्रव्ये कोणती आहेत, इत्याणि णििचेन शारीरणिज्ञानात अिश्य असते. शरीराची 
मुख्य उपािान द्रव्ये िोष, धातू आणण मल ही असून णनरणनराळी अांगोपाांगे आणण णिभाग म्हणजे या णतघाांचाच 
णिस्तार होय असा आयुिेिाचा अणभप्राय आहे. शरीर म्हणजे या मूलद्रव्याांपासून उत्पन्न झालेली एक 
समुिायस्िरूप िस्तू होय. सुिणाच्या अभािी जसा सुिणवमय अलांकार सांभित नाही तसेच िोषधातुमलाांच्या 
अभािी शरीरेही सांभित नाही ि म्हणून ते िोषधातुमलमय होय, असे शारीरशास्रिते्त्याांचे म्हणणे आहे. 
 

सृष्टीतील यच्चयाित् िस्तूांचे उपािानकारण पांचमहाभतेूच होत आणण शरीराची उत्पत्तीही 
चेतनेसणहत पांचमहाभतूाांपासूनच होते असे पिाथवितेे्त ि शारीरशास्रज्ञ साांगतात. पाांच महाभतेू आणण सहािी 
चेतना याांच्या समुिायालाच पुरुष ही सांज्ञा आहे, असा उल्लखे चरकसांणहतेत आढळतो [‘खाियः चेतना षष्ठा धातिः 

पुरुषः स्मृतः’ – च. सां.]. असे असता शरीराचे मलूघटक म्हणनू िोषधातुमलाांचाच णनिेश का करण्यात यािा ही 
शांका येणे अस्िाभाणिक नाही. परांतु, प्रत्येक सृष्ट िस्तू पांचमहाभतूाांपासूनच जरी उत्पन्न होत असली तरी त्या 
िस्तूची णिणशष्ट नामरूपात्मक अणभव्यक्ती पांचमहाभतूाांच्या णिणशष्ट णिकाराांमुळेच होत असल्याने हे णिकार 
म्हणजेच िस्तुतः त्या द्रव्याांचे उपािान होत. शरीर हाही एक पांचभतूणिकाराांचा समुिाय असून [‘तत्र शरीरां नाम 
चेतनाणधष्ठानभतूां पांचभतूणिकारसमुिायात्मकम्’ – च. सां.] त्याच्या उत्पत्तीला हेतुभतू होणाऱ्या या पांचभतूणिकाराांनाच 
आयुिेिात िोष, धातू आणण मल या सांज्ञा योणजल्या आहेत. “िोषधातुमलमूलां  णह शरीरम्” [सुश्रुत–सांणहता.] हा 
णसद्धाांतही याच अणभप्रायाला अनुलक्षून साांगण्यात आला आहे. 
 

हात, पाय, मस्तक, नाक, कान, डोळे आणि णिणिध अांगोपाांगे, आमाशयाणि सात आशय, त्िचा, 
कला, स्नाय,ू धमन्या, स्रोतसे इत्याणि णिणिध िस्तू शरीरात असल्या तरी त्या सिांची, इतकेच नव्हे तर 
शरीरातील प्रत्येक सूक्ष्माणतसूक्ष्म परमाणसु्िरूप [परमाणू म्हणजे नैय्याणयकाांचे णनत्य स्िरूपातील द्रव्य येथे अणभपे्रत नाही. 
शरीरातील सूक्ष्माणतसूक्ष्म अियि या णठकाणी णििणक्षत आहे. कारण हे शारीर परमाणू सूक्ष्म असताांही त्यात उत्पणत्तणिनाशात्मक णक्रया अणिरत चालू 
असते.] अशा अियिाांचीहीं मूलद्रव्ये िोष, धातू आणण मल हीच होत. या णतघाांतच शरीरातील प्रत्येक 
अियिाचे िगीकरण होऊ शकते. अथात् शरीरातील प्रत्येक अियिात त्याांचे अस्स्तत्ि सिवत्र आणण सतत 
असते हे उघड होय. िोष, धातू ि मल सिवशरीरव्यापी असतात ि शरीर तन्मलूक होय, [“िोषधातुमला मलूां  सिा 
िेहस्य” । “ते व्याणपनः” । अ. हृ.] असे साांगण्यातील अणभप्राय हाच आहे. 
 
दोष–धातू–मल 

 
शरीराला णबघडणिणारे अथिा शरीराच्या स्िाभाणिक णक्रयाांत िैषम्य उत्पन्न करणारे ते िोष; 

आकृती, णक्रया याांच्या द्वारे शरीराचे जे धारण करतात ते धातू आणण शारीर द्रव्याांना मणलन ककिा सत्त्िहीन 
करतात ते मल, हा िोष, धातू ि मल या शब्िाांचा धात्िथव. शरीरिूषण हेच िोषाांचे मुख्य कायव आहे, रसाणि 
धातू हेच शरीराचे प्रमुख धारक होत आणण मणलनीकरणाहून मलाांचे शरीरात अन्य महत्त्िाचे कायव नाही, 
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असा अणभप्राय त्यािरून व्यक्त होतो. परांतु, तो आयुिेिाला अणभपे्रत नाही. िोषाणि शद्वाांचा असा अणभप्राय 
स्िीकारणे म्हणजे णिपयास करणेच होय. 
 

िायू, णपत्त आणण कफ हे तीन िोष अणिकृत म्हणजे स्िाभाणिक अिस्थेत शरीराची जीिनयात्रा 
चालणितात आणण तेच णिकृत झाले की नानाणिध व्याधी उत्पन्न करून शरीराला मारक ठरतात, असे त्याांचे 
िणवन आहे [‘िायुः णपतां कफिेणत त्रयो िोषाः समासतः णिकृताणिकृता िेहां घ्नस्न्त ते ितवयांणत च’ – अ. हृ.]. अथात् शरीरिूषण हेच 
केिळ िातािींचे कायव नाही. जे िोष णिकृतािस्थेत शरीरिूषक ठरतात तेच अणिकृतािस्थेत िेहधारक 
असतात. “िातणपत्तश्लेष्माण एि िेहसांभिहेतिः तैरेिाव्यापनै्नः शरीरणमिां धायवते” असे म्हणूनच 
सुश्रुतसांणहतेत म्हटले आहे. िोषधातुमलाांत तुलनेने िोषाांनाच प्राधान्य असल्याचेही यािरून स्पष्ट होते. 
कारण ते अव्यापन्न म्हणजे अणिकृत असण्यािर िेहधारणा अिलां बून असते. 
 

िोषाांप्रमाणेच मलाांचेही केिळ मणलनीकरण इतके कायव नाही. अिष्टांभाणि कायांच्या द्वारे तेही 
शरीरधारणेचे कायव करतात. अिष्टांभ म्हणजे सांरक्षक आिषे्टन. शरीरातील धातूांचे णझजकट अांश म्हणजे हे 
मलसांज्ञक पिाथव होत. हे णनःसत्त्ि अांश धातूांच्याच उपयुक्त अांशाांना िषे्टून राहतात. त्याांच्या या सांरक्षक 
आिषे्टनाखाली सुरणक्षत असलेल्या उपयुक्त धात्िांशाांत िृणद्धक्षयात्मक कायव णनिेधपणे चालू असते. 
शरीराच्या सूक्ष्म घटकात अणिरत सुरु असणाऱ्या उत्पणत्तणिनाशात्मक कायाला अश्या रीतीने एकप्रकारे 
सांरक्षण िेण्याच्या मलाांच्या या णिणशष्ट धमामुळेच त्याांना िेहधारक मानण्यात आले आहे. णिकृतािस्थेत हेच 
मल उपयुक्त धात्िांशाांना मणलन करतात. अणिकृतािस्थेत मात्र अिष्टांभाणि णक्रयाांच्या योगाने ते िेहधारक 
होतात. 
 

िोषधातुमलाांत याप्रमाणे िेहधारण हे कायव साधारण असल्याने त्या णतघाांचाही णनिेश धातू या 
एकाच सांजे्ञने करता येईल. तथाणप, शरीर म्हणजे िोष, धातू ि मल. त्याांच्याणिना ते सांभितही नाही, तेव्हा 
िोषाणि शरीराचे धारण करतात म्हणजे एकमेकाांचे धारण करतात, असा यातील िास्तणिक अणभप्राय असून 
त्या दृष्टीने धातू ही सांज्ञा सिांची िाचकही होऊ शकते. 
 

परांतु, हे धातुत्ि अथिा िेहधारकत्ि सामान्य असताही धारकाांपैकी प्रत्येकाच्या स्िरूपगुणकमांतील 
िैणशष्ट्याचा बोध व्हािा म्हणून िोष, धातू ि मल अशा णभन्न सांज्ञा कस्ल्पण्यात आल्या आहेत. ककबहुना, 
िोषािींचा पृथक् णनिेश हा स्िरूपगुणकमवशः त्याांच्यात भेि असल्याचाच स्पष्टपणे सूचक आहे असेही 
म्हणता येईल. कारण सामर्थयव, स्िरूप इत्याणि बाबतीत णिणिध पिाथांत णभन्नता नसती तर त्याांच्या णभन्न 
णभन्न सांज्ञाही सांभिल्या नसत्या. जीिनाधारकत्ि सामान्य असताही रसणिके्षपण, हे हृियाचे, भकु्ताहारपचन 
हे उिराचे ि सांज्ञाणििचेन हे मस्स्तष्काचे, हा कमवभेि आणण तिनुसार स्िरूपभेिही हृिय, उिर, मस्स्तष्क 
इत्याणि शारीर अियिाांत णिसून येतो. िेहधारणेचे एकच कायव करणाऱ्या िोषधातुमलाांतही तद् ितच णभन्नता 
असून तद् ित् कमवस्िरूपाचा बोध होईल अशाच सांज्ञाांनी त्याांचा व्यिहार करणे योग्य होय. 
 
धारिात धातवः 

 
धारण हेच धातूांचे प्रधान कमव. “धारणात धातिः” अशी व्युत्पत्तीच आहे. आणण धातू या सांजे्ञने 

शरीरात मुख्यतः रसरक्तािींचाच णनिेश करण्यात आला आहे, िोषमलाांचा नव्हे. यािरून िाताणििोषाांहून 
रसाणि धातूच श्रेष्ठ होत, असे व्युत्पत्यनुसार उपपन्न होते. परांतु, शारीरद्रव्याांचे म्हणजेच रसाणि धातूांचे 
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सांिधवन करणारे आणण शरीराची जीिनयात्रा चालणिणारे सिव णक्रयाांचे कारक म्हणून िाताणि िोषाांचा उल्लखे 
करण्यात आला आहे, रसाणि धातूांचा नव्हे. अशा स्स्थतीत िेहधारणेच्या कामी प्राधान्य कुणाला हे णनणीत 
होण्यासाठी शरीरधारणेची ही णक्रया कशा प्रकारे चालते हे पाहणे साहाय्यक होऊ शकेल. कमाचे स्िरूप 
णनणीत झाले की, कायाणिषयी णनणवय होणारच. 
 

धातू ि मल याांच्यापेक्षा िाताणि िोष ही तुलनेने णिशषेसामर्थयवसांपन्न अशी द्रव्ये असून शरीरातील 
सिव अियिाांच्या स्िाभाणिक णक्रयाांचे कतृवत्ि त्याांच्याकडेच असते. उलटपक्षी रस, रक्त, माांस, मेि, अस्थी, 
मज्जा ि शुक्र ही सात धातुसांज्ञक द्रव्ये आपल्या णिणशष्ट द्रव्यरूपाने शरीराच्या आकाराचे धारण करतात. 
धातूांमुळे शरीराला णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि प्राप्त होते आणण त्यात ज्या णिणिध णक्रया सुरु असतात त्या िाताणि 
िोषाांमुळे घडून येतात. 
 

सृष्टीतील प्रत्येक पिाथाचे, [या णठकाणी “पिाथव” ही सांज्ञा णिणशष्ट आकृती आणण णक्रया याांनी युक्त असलेली सषृ्ट िस्तू या 
अथाने योणजली आहे. ती न्यायाणि शास्त्रात साांणगतलेल्या सप्तपिाथांपैकी एखाद्याची िाचक नाही. द्रव्य, गुण, कमव आणि पिाथांत सांख्याभेि आहे. 
उिाहरणाथव, द्रव्ये ९, गुण २४ तर कमे ५. प्रस्तुत “पिाथात” असा प्रकार नाही. िस्तुतः व्यिहारात सषृ्ट िस्तूचा णनिेश पिाथव या शब्िाने करण्यात 
येतोच. पिाचा म्हणजेच शब्िाचा जो अथव तो पिाथव. मनुष्य, अश्व इत्याणि शब्िाांतील अणभप्राय णिणशष्टाकृणतधारी अश्वनराणि िस्तूांच्या सम्यक् 
ज्ञानानेच प्रतीत होत असतो. तथाणप, न्यायाणिशास्त्राांतील व्यिहारामुळे “पिाथव” या शब्िाच्या अथाणिषयी सांणिग्धता न राहािी यासाठी पिाथव 
म्हणजे सषृ्ट िस्तू हा सांकेत आयुिेिीय व्यिहारात ध्यानी असणे अिश्य होय.] प्रमुख णिभाग िोन सांभितात – (१) द्रव्य ि (२) 
शक्ती. त्याांपैकी िस्तूचे णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि द्रव्यामुळे उत्पन्न होते ि तीत णक्रयाकाणरता शक्तीमुळे णनमाण 
होते. द्रव्य हे पिाथवमात्राांचे आकृणतरूपाने धारक असले तरी त्या पिाथांचे सचेतनत्ि णक्रयारूपच असते. ही 
णक्रयात्मकता शस्क्तजणनत असते आणण णतच्या अभािी हात, पाय इत्याणि अियि असताही शरीरात 
जीिभािच मानण्यात येतो. तात्पयव, द्रव्य आणण शक्ती या िोघाांत शक्तीच श्रेष्ठ होय. ती [या णठकाणीही “अस्मात् 
पिाियमथो बोद्धव्य इणत ईश्वरसांकेतः शस्क्तः” ही न्यायाणिशास्रप्रणतपाणित शस्क्तशब्िाची व्याख्या अणभपे्रत नाही. आयुिेिात शक्ती या शब्िाने 
िीयविाचक गुणाांचे ग्रहण केले जाते. िीयव म्हणजे णक्रयाकारी सामर्थयव, असा चरक–सुश्रुताांचा अणभप्राय आहे. मृिु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्स्नग्ध, रूक्ष, 
उष्ण, शीत, याप्रमाणे िीयव अष्टणिध असते, असे चरकसांणहतेत साांणगतले आहे, (“मृिुतीक्ष्णगुरुलघुस्स्नग्धरूक्षोष्णशीतलां  िीयवमष्टणिधम् । ”) तर आठ 
गुणाांनाच िीयव ही सांज्ञा आहे असा उल्लखे सुश्रुत–सांणहतेत केलेला आहे. (“िीयवसांज्ञा गुणा येऽष्टौ”) िीयासांबांधी णििचेन करताना डल्हणाांनीही िीयव, 
शक्ती, उत्पणत्तणिशषे, सामर्थयव, प्रभाि, हे पयायशब्ि होत, असा अणभप्राय प्रकट केला आहे (“िीयव शस्क्तः उत्पणत्तणिशषेः सामर्थयुं प्रभािः 
इत्यनथान्तरम्” सु. सां. व्याख्या)] द्रव्याच्या आश्रयाने राहते. 

 
द्रव्य हे णिणशष्ट आकार, णक्रया ि अणभधान याांचे धारक असते. रसरक्ताणि सप्त द्रव्याांना योणजलेली 

धातू ही सांज्ञा तिनुसार योग्यच आहे. ‘धा’ या धातूचे अथव धारण ि पोषण असे िोन साांणगतले आहेत [“डुधाअ् 

धारणपोषणयोः” णस. कौ.]. धारण म्हणजे अणभिहन ि पोषण म्हणजे सांिधवन या िोघात थोडा भेि आहे. धुरांधर हा 
शद्ब जसा अश्वाणिकाांचा िाचक आहे तसाच णिणशष्ट कायाचा भार धारण करणारे पुरुष असाही अणभप्राय 
त्यातून व्यक्त केला जातो. अश्वाणिकाांच्या सांबांधात धुरा धारण करणे म्हणजे िहन करणे असा आशय 
असतो तर पुरुषाांच्या बाबतीत कायाची धुरा धारण करणे म्हणजे कायाला पोषक होणे असा अणभप्राय 
असतो. शरीरधारणकमातही पोषण ि अणभिहन या भेिाांनी णभन्नरूपता सांभिते. रसरक्ताणि धातू 
अणभिहनरूपाने शरीराचे धारण करतात तर िाताणि िोष पोषक स्िरूपात शरीराला धारक होतात. 

 
रसरक्ताणि धातू म्हणजे शरीरातील धारक द्रव्ये असून त्याांच्याहून सूक्ष्म पण णक्रयाकारी असे 

िातणपत्तकफ त्याांच्याच आश्रयाने राहत असतात. हे िाताणि धारक नाहीत कारण धारण ककिा अणभिहन हे 
त्याांचे कायव नाही. ते कारक आहेत. कारण ते शस्क्तस्िरूप होत. एखािा स्थूलाकार स्तांभ घराचा भार 
धारण करताना णिसत असला तरी ज्याप्रमाणे तिन्तगवत णिणशष्ट सामर्थयाच्या योगानेच तो भार सहन करू 
शकतो आणण ते सामर्थयव क्षीण झाले की भार सहन न होऊन भांग पाितो त्याचप्रमाणे रसाणि धातू सुद्धा 
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अांतर्गनष्ठ सामर्थयाच्या अभािी आपापली कमे करण्यात असमथव होऊन नाश पाितात. िाताणि िोष धारक 
असतात याचा अथव ते कारक अथिा णक्रयाकारी असतात इतकाच. रसाणिकाांप्रमाणे त्याांचे धारकत्ि 
अणभिहनस्िरूप नसते. 
 
णभन्न सांज्ञाच र्ोग्र् 
 

अशा या िातािींना “धातु” म्हणून सांबोधले तर त्याांचे शस्क्तस्िरूप ि कतृवत्ि याांचा यथाित् बोध 
होणार नाही. तो व्हाियास हिा असेल तर “धातु” या व्यापक सांजे्ञने त्याांचा णनिेश न करणेच इष्ट. िाताणि, 
रसाणि ि शकृिाणि या सिांत िेहमूलकत्ि सामान्य असल्याने “धातु” या एकाच सांजे्ञने त्याांचा णनिेश करता 
येईलही. परांतु, त्याांच्यातील िैणशष्ट्य अथिा णभन्नता मात्र त्यामुळे स्पष्ट होणार नाही. त्यासाठी णभन्न सांज्ञा 
योजणेच योग्य होय. 
 

िोष, धातु ि मल या अश्याच प्रकारे योजलेल्या सांज्ञा आहेत. त्या धात्िथानुसारी नसून णििणक्षत 
अणभप्रायाांच्या िाचक आहेत. आयुिेिशास्त्राच्या त्या स्िसांज्ञा होत. ‘स्िसांज्ञा’ म्हणजे णिणशष्ट अणभप्रायानुसार 
योणजलेली सांज्ञा “अन्यशास्त्रासामान्या स्िसांज्ञा” असे सुश्रुतसांणहतेत साांणगतले असून अन्य म्हणजे 
आयुिेिेतर व्याकरणाणि शास्त्रात या णििणक्षत अणभप्रायाची िाचक म्हणून प्रचणलत नसलेली आणण 
स्िशास्त्रातच चणरताथव ठरणारी अशी सांज्ञा, असे त्याचे स्पष्टीकरण टीकाकार डल्हणाने केले आहे. 
 
दोष, धातु, मल र्ा स्वसांज्ञा 
 

अणिकृत अथिा स्िाभाणिक अिस्थेत िूषणकमाचा अभाि असल्याने िातािींनाही अणिकृतािस्थेत 
धातु म्हणाि,े स्ितः णिकृत झाले म्हणजे शरीरातही णिकृती उत्पन्न करतात म्हणून रसािींनाही 
णिकृतािस्थेत िोष म्हणाि े आणण प्रकृतािस्थेत िेहधारक होतात म्हणून मलाांनाही त्या अिस्थेत धातु 
म्हणाि,े याप्रमाणे या सिांना अिस्थाभेिानुसार कधी धातू, कधी िोष तर कधी मल म्हणून सांबोधणे, 
धात्िथानुसार शक्य असले तरी िातािींना, रसािींना ि शकृिािींना, मग ते कोणत्याही अिस्थेत असोत, 
णनत्य िोष, धातु ि मल याच सांज्ञा अनुक्रमे योजणे अणधक योग्य होय. कारण त्या स्िसांज्ञा आहेत. 
आयुिेिीय ग्रांथाांतही असाच व्यिहार आढळतो. स्िाभाणिक िा अणिकृत अिस्थेत िाताणि ि शकृिाणि 
जीिनणक्रयेचे कारक असतात. परांतु त्या स्स्थतीतही त्याांना अनुक्रमे “िोष” ि “मल” याच सांज्ञा योणजलेल्या 
आहेत. “िोषधातुमलमूलां  णह शरीरम्” [सुश्रुतसांणहता.] या िचनातही िोष ि मल शरीराची मलूद्रव्ये असल्याचे 
साांगून सुद्धा सांज्ञा मात्र “िोष” ि “मल” याच कायम ठेिल्या आहेत. 

 
साराांश आयुिेिीय ग्रांथाांतील अणभप्रायाचे ज्ञान यथाित् व्हाियास हि ेअसेल तर ग्रांथाांतगवत िोषाणि 

सांज्ञा ग्रांथोक्त अणभप्रायाशीच सिैि णनगणडत असाियास पाणहजेत. केिळ धात्िथाला अनुसरून 
णनरणनराळ्या द्रव्याांना अिस्थाभेिाने अथिा कायवभेिाने त्या योजू नयेत. कारण त्या अव्यणभचारी सांज्ञा होत. 
त्याांच्याणिषयी कोणत्याही प्रकारे णिपयास न करता िोष म्हणजे िायु, णपत्त ि कफ, धातु म्हणजे रस, रक्त, 
माांस, मेि, अस्स्थ, मज्जा ि शुक्र आणण मल म्हणजे शकृत्, मूत्र ि स्ििे [“िायुः णपतां कफिेणत त्रयो िोषाः,” 
“रसासङृमाांसमेिोऽस्स्थमज्जशुक्राणण धातिः” “मला मूत्रशकृत् स्िेिाियः” अष्टाांगहृिय.] हा त्याांतील अणभपे्रत अथवच णनणीत म्हणनू 
स्िीकारणे समुणचत होय. 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
टीप १० – [“अन्याणन शास्त्राणण आयुिेिािपराणण व्याकरणािीणन तेषु असामान्या असाधारणा तत्र अननुगता स्िशासे्त्रष्ििे प्रयोजनितीत्यथवः । ” 
सु. सां. व्याख्या.] 

––– 
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दशशन २– दोषादींचे स्वरूप 
 
द्रव्र् व शक्ती णभन्न पि अणवभाज्र् 
 

शरीराचे प्रमुख णिभाग िोन सांभितात. एक णिभाग द्रव्यस्िरूप, स्थूल अथिा दृश्य असा असतो तर 
िुसरा शस्क्तस्िरूप, सूक्ष्म अथिा अदृश्य असा असतो. शक्ती म्हणजे णक्रयाकारी सामर्थयव ि या सामर्थयाचे 
अणधष्ठान अथिा आधार म्हणजे द्रव्य. द्रव्य अथिा शक्ती केिल-स्िरूपात कधीच उपलब्ध होत नाही. 
कोणतेही कायव सामर्थयाणशिाय अथिा शक्तीणशिाय सांभि ूशकत नाही. आणण ही शक्तीही द्रव्याचा आश्रय 
केल्याणिना कायवकारी होऊ शकत नाही. द्रव्य स्थूल असो िा सूक्ष्म असो, त्याचा आश्रय करूनच कायवकारी 
सामर्थयव कायव करीत असते. आणण प्रमाण ि स्िरूप यात णभन्नत्ि असले तरी कोणत्या ना कोणत्या 
सामर्थयवणिशषेाचे अणधष्ठान प्रत्येक द्रव्यात असतेच. द्रव्य ि शक्ती याांत अशा प्रकारे णनत्यसांबांध असतो. त्याांचे 
अस्स्तत्ि परस्परापेक्षी असते. 
 

शक्ती ि द्रव्य याांत अन्योन्यािलां णबत्िामुळे अशा प्रकारे अणिभाज्यता असली तरी व्यिहाराच्या 
सोयीसाठी त्याांचा उल्लखे णनरणनराळा करण्यात येतो. ि जी शक्ती सापेक्षतया सूक्ष्म द्रव्याच्या आश्रयाने 
राहते णतला (ि त्या द्रव्यालाही) शक्ती म्हणण्यात येते, आणण ज्यात शक्ती स्िल्प प्रमाणात असते त्या 
द्रव्याला द्रव्य म्हणून सांबोधण्यात येते. स्थूलद्रव्य ि सूक्ष्म द्रव्य असाही णनिेश कधी कधी करण्यात येतो. 
शक्ती ककिा शस्क्तस्िरूप द्रव्य सूक्ष्म अथिा अव्यक्त असून ते व्यक्तस्िरूपी स्थूल द्रव्याच्या आश्रयानेच 
राहत असते. दृश्य स्िरूपातील स्थूल द्रव्यापासून हे अदृश्य स्िरूपातील सूक्ष्म द्रव्य णिभक्त करता येत 
नाही. अथात् शक्ती अथिा सामर्थयव, स्थूल ि दृश्य अशा द्रव्याच्या आश्रयानेच प्रतीत होत असते, हे उघड 
होय. 
 

द्रव्य आणण शक्ती या शरीराच्या अणिभाज्य णिभागाांपकैी एकाचे म्हणजे द्रव्याचे पुनि सामर्थयवयुक्त ि 
सामर्थयवहीन असे िोन णिभाग सांभितात. सामर्थयवहीन म्हणून जो णिभाग साांणगतला त्यातही सामर्थयव 
अणजबात नसतेच असे नव्हे. कारण पूणवपणे सामर्थयवहीन द्रव्य उपलब्ध होणेच शक्य नाही. ते अत्यल्प 
प्रमाणात असते इतकाच त्यातील अथव. 
 
शरीराचे णत्रणवध वगीकरि 
 

शरीरान्तगवत शक्तीच्या या तारतम्याला अनुसरून शस्क्तस्िरूप शस्क्तयुक्त ि शस्क्तहीन असे 
शरीराचे णत्रणिध िगीकरण होऊ शकते. या तीन णिभागाांनाच आयुिेिात अनुक्रमे िोष, धातु ि मल या सांज्ञा 
योजलेल्या आहेत. िोष शस्क्तस्िरूप असतात म्हणजे धातुमलाांहून सापेक्षतया ते अणधक शस्क्तसांपन्न 
असतात. धातूांत िोषाांहून कमी पण मलाांहून अणधक सामर्थयव असते तर मलाांत ते न्यूनतम असते. 
 
जीवनाचे स्वरूप 
 

िोषाांचे कायवकारी सामर्थयव णिशि होण्याकणरता कमाचे स्िरूप स्पष्ट करणे अिश्य आहे. उत्पत्ती, 
िृद्धी, उत्क्राांती, ऱ्हास ि णिनाश ही क्रमानुिती कमे म्हणजेच जीिन, असे शास्रज्ञाांचे म्हणणे आहे. णिणशष्ट 
आकार धारण करून प्रकट होणे म्हणजे उत्पत्ती, स्ितःच्या स्िभािानुसार िाढणे म्हणजे िृद्धी, स्िाभाणिक 
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स्स्थतीहून उच्च ककिा श्रेष्ठ अिस्थेत पणरणत होणे ही उत्क्राांती, स्िभाितःच क्षीण होणे हा ऱ्हास, आणण 
स्ितःचा णिणशष्ट आकार लुप्त अथिा अदृश्य होणे म्हणजे णिनाश. अव्यक्त अशा पांचमहाभतूाांपासून प्रथम 
व्यक्त स्िरूप णनमाण होते, नांतर त्या अिस्थेत स्िभािधमानुसार िाढ होऊ लागते, ही अणभिृद्धी होत 
असतानाच काही अांश श्रेष्ठ अिस्थेत सांक्रणमत होतात, आणण कालाांतराने क्षीण होत होत शिेटी णिनाश 
पाितात. उत्पत्याणि णक्रयाांची अशी क्रमशः अनुिृत्ती होणे याचेच नाांि जीिन. 
 

पृर्थिी, अप्, तेज, िायु ि आकाश ही पाांच महाभतेू जीिनसृष्टीचे उपािान कारण होय. या 
मूळद्रव्याांपासूनच सिव जीिसृष्टी उत्पन्न झाली आहे. परृ्थिी, अप्, तेज ि िायु या चार [सषृ्टीची उपािान कारणे 
आकाशसणहत पांचभतेू असली तरी सांयुक्त होणारे परमाण ू आकाशरणहत चारच भतूाांचे असतात. आकाश केिळ णनत्यस्िरूप आहे.] भतूाांचे 
परमाणू चेतनेच्या सामर्थयाच्या योगाने अिकाशरूप आकाशात एकणत्रत येऊन एकमेकात णिलीन होतात. ही 
एकरूपता प्राप्त झाली म्हणजे त्याांना एक णिणशष्ट आकार येतो, आणण त्यात काही गुण ि णक्रया याांचाही 
प्रािुवभाि होतो. पणृथव्याणि महाभतूाांच्या सांमीणलत परमाणूांना अशा प्रकारे आकार-गुण-कमवत्ि म्हणजेच 
पिाथवत्ि, व्यक्तत्ि अथिा णिणशष्ट रूप प्राप्त होते, आणण आकार, गुण ि कमव यातील णभन्नतेला अनुसरून 
त्या त्या पिाथांना णभन्न णभन्न नाांिाांनी सांबोधण्यात येते. 

 
पृणथव्याणि चार भतूाांच्या परमाणूांचा पारस्पणरक सांयोग झाला म्हणजे पिाथवमात्राची उत्पत्ती ि िृद्धी 

होते, आणण णियोग झाला म्हणजे त्या त्या पिाथाचा ऱ्हास ि णिनाश होतो. ‘लोक हा शब्ि सांयोगापेक्षी आहे. 
षड धातूांच्या सांयोगानेच सामान्यतः सृष्टीची उत्पत्ती होते आणण त्याांचा एकमेकाांपासून णियोग झाला की ती 
नाश पािते,’ असे चरकसांणहतेतही साांणगतले आहे [‘तत्र सांयोगापेक्षा लोकशद्वः । षड्धातुसमुिायो णह सामान्यतः सिवलोकः । 
षड धातुणिभागो णियोगः । स जीिापगमः । ‘ च. सां.]. 
 
दोषधातुमलाांची घडामोड 
 

िोष, धातू ि मल हे शारीर पिाथव आहाराणिकाांतून प्राप्त होणाऱ्या समानगुणी द्रव्याांनी पणरपोणषत 
होतात. उलट, णिपरीतगुणी द्रव्ये शरीरात प्रणिष्ट झाली तर मात्र त्याांच्यामुळे हे िोषाणि क्षीण होतात. 
‘समानगुणी अथिा समानगुणभणूयष्ठ रसाांनी त्या त्या िोषाांची िृद्धी होते ि णिरुद्धगुणी अथिा 
णिरुद्धगुणभणूयष्ठ रसाांनी ते ते िोष क्षीण होतात’, असे चरकसांणहतेत म्हटले आहे [‘ये रसाः यिैोषःै समानगुणाः 

समानगुणभणूयष्ठा िा भिस्न्त ते तानणभिधवयस्न्त, णिपरीतगुणाः णिपरीतगुणभणूयष्ठा िा शमयस्न्त’ च. सां.] िाग्भटाांनीही तसाच अणभप्राय 
व्यक्त केला आहे [‘िृणद्धः समानैः सिेषाां णिपरीतैर्गिपयवयः’ अ. हृ.] 

 
शरीरातील रसरक्ताणि सात धातू व्यक्तरूप अथिा दृश्यस्िरूप असून रसापासून रक्त, 

रक्तापासून माांस, माांसापासून मेि, मेिापासून अस्स्थ, अस्थीपासून मज्जा, ि मजे्जपासून शुक्र याप्रमाणे ते 
उत्क्राांत होत असतात. ही उत्क्राांती होत असताना या धातूांची क्रमशः अणभिृद्धी ि ऱ्हास होत असतो. 
अणभिृद्धी आहारामुळे होते आणण क्षीणत्ि स्िभािातःच येते. उपभकु्त आहाराचा सारस्िरूप असा रस प्रथम 
तयार होतो आणण नांतर क्रमाक्रमाने धाग्िग्नींकडून णिपाणचत होत होत तोच शिेटी शुक्रािस्थेत पणरणत 
होतो. धातूांची ही उत्तरोत्तर उत्क्राांती होत असताना पूिवधातूतून उत्तर धातूच्या तुलनेने सत्िहीन असे काही 
अांश पृथक् होत असतात. त्याांनाच मल म्हणतात. (१) कफ (२) णपत्त (३) नाक, कान इत्याणि सस्च्छद्र 
इांणद्रयाांतील मल (४) स्ििे (५) नखे ि केस (६) नेत्र, त्िचा इत्याणिकाांिर णिसणारा स्नेह आणण (७) ओज 
याप्रमाणे सात धातूांचे एकूण मलही सातच असल्याचे साांणगतले आहे. [‘कफः णपत्तां मलः खेषु प्रस्िेिो नखरोम च । 
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स्नेहोऽणक्षत्िग णिशामोजो धातूनाां क्रमशो मलाः’ अ. हृ.]. रसरक्ताणि सिवच धातू याप्रमाणे िृणद्धक्षयरूप णक्रयासातत्याचा 
अनुभि अहर्गनश उपभोगीत असताना तीन अिस्थाांतून जात असतात. स्िरूपािस्था, उत्क्राांतािस्था ि 
णकट्टािस्था या त्या ती अिस्था होत. ‘स्थूल, सूक्ष्म ि मल हे धातूांचे तीन भेि अथिा अिस्थाणिशषे आहेत, 
धातूांची स्िाभाणिक अिस्था म्हणजे स्थूलािस्था, उत्क्राांतािस्था म्हणजे सूक्ष्मािस्था ि णकट्टािस्था म्हणजे 
मलािस्था’, असा उल्लखे डल्हणाांनी आपल्या टीकेत केला आहे. [‘स्थूलसूक्ष्ममलैः सिे णभद्यन्ते धातिणस्त्रधा । स्िः स्थूलोंऽशः 
परां सूक्ष्मः तन्मलां  याणत तन्मलः’ सु. टीका.] 
 
जीवनाचा धमश–क्राांणतशीलता 
 

शारीर द्रव्याांत काही अांश णनरांतर निीन उत्पन्न होत असतात आणण उत्पन्न झालेल्याांपकैी काही 
ऱ्हास पाित असतात. शरीरातील प्रत्येक अियि अशा प्रकारे णनत्य उत्पद्यमान ि क्षीयमाण अिस्थेतून 
क्रमशः जात असल्याने तो क्राांणतरूप असतो. उत्पणत्तणिनाशाांचा क्रमशः पण अणिरत अनुभि घेत राहणे हीच 
त्याची णनत्यािस्था असते. क्राांणतशीलता हा जीिनाचा धमवच होय. 
 

हे उत्पणत्तणिनाशात्मक कायव अणिरत होत असताना शरीराचा जो अांश उत्पद्यमान अिस्थेत असतो 
त्याला धातु, ि जो क्षीयमाण अिस्थेत असतो त्याला मल अशा सांज्ञा िेण्यात आल्या आहेत. हे धातुमल 
द्रव्यरूप, स्थूल ि दृश्य असतात. शरीराच्या या द्रव्यरूप भागातच पचन-पोषणाणि सिव णक्रया होत असतात. 
उत्पणत्त ि क्षय या अिस्था तो अनुभिीत असतो आणण शक्तीचा आधार अथिा अणधष्ठानही तोच असतो. 
 

शरीराचा अथिा प्रत्येक शारीर घटकाचा िुसरा णिभाग सूक्ष्म, शस्क्तस्िरूप ि अदृश्य असा असतो. 
शारीर धातूांच्या पोषणाला उपयुक्त असे अांश आहारातून घेणे, त्या अांशाांचे धातुघटकाांशी सात्मीकरण करणे, 
मलाांचे उत्सजवन करणे, रसरक्ताणि धातूांत उत्क्राांती घडिनू आणणे, इत्याणि सिव णक्रया त्याच्यामुळेच घडून 
येत असतात. धातुघटकातील अांतर्गनष्ठ ि कायवकारी असलेल्या या सूक्ष्म णिभागालाच िोष ही सांज्ञा णिलेली 
आहे. 
 
शरीरातील णत्रणवध णक्रर्ा 
 

एतािता, शस्क्तरूप, शस्क्तयुक्त ि शस्क्तणिहीन असे शरीराचे प्रमुख णिभाग तीन असून त्याांनाच 
अनुक्रमे िोष, धातु ि मल या सांज्ञा िेण्यात आल्या आहेत हे स्पष्ट होय. या तीनही णिभागाांत शस्क्तमत्त्ि हे 
सामान्य असतेच. ि म्हणूनच त्याांना शरीराचे मूलघटक मानण्यात आले आहे. तथाणप, त्याांतील शक्तीचे 
तारतम्य स्पष्ट व्हाि े यासाठी त्याांचा णनिेश िगेिगेळा करण्यात येतो. सिव णक्रयाांचे कारकत्ि हे िोषाांचे 
िैणशष्ट्य, तर िेहधारकत्ि हे धातूांचे िैणशष्ट्य. धातुघटकाांना सांरक्षण िेणे हे मलाांचे कायव आहे. 

 
शरीराच्या जीिनव्यापारात मुख्यतः तीन प्रकारच्या णक्रया सुरु असतात. आहाराणिकातून पोषक 

अांशाांचा सांग्रह करणे, सांग्रणहत अांशाांतील सारभतू ि मलस्िरूप अांशाांना एकमेकाांपासून णिभक्त करणे आणण 
मलरूप अांशाांचे नांतर णियोजन ककिा उत्सजवन करणे, हे त्या णक्रयाांचे सिवसामान्य स्िरूप होय. या तीनही 
णक्रया सािविेणहक असतात म्हणजे शरीराच्या प्रत्येक सूक्ष्म घटकात सुद्धा त्या चालू असतात. सांयोजन, 
णिभाजन ि णियोजन, अथिा सांश्लेषण ि णिके्षपण अशी नाांि े त्याांना आयुिेिात िेण्यात आली आहेत. या 
तीन णक्रयाांचे कारकही अनुक्रमे सांग्राहक, पाचक ि णिसजवक असे तीनच असून श्लेष्मा, णपत्त ि िायु या सांज्ञा 
त्याांच्याच िाचक आहेत. श्लेष्मा हा िोष सांश्लेषणाचे, सांयोजनाचे अथिा पोषक अांशाांचा सांग्रह करण्याचे 
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कायव करतो. णपत्तामुळे सारणकट टणििचेन होते. त्यालाच पचन म्हणतात. आणण णकट टरूप अांशाांचे णियोजन 
अथिा उत्सजवन करणे हे कायव िायु या िोषाकडून घडून येते. श्लेष्मा, णपत्त ि िायु या सांज्ञाही या दृष्टीने 
मोठ्या अथवसूचक आहेत. 
 

रसरक्ताणि धातू म्हणजे णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त होणारी द्रव्ये असून ती एकूण सात असल्याचे 
पूिी उल्लेणखलेच. या सात धातूांचेही सांके्षपतः प्रमुख भेि िोनच सांभितात. एक घन आणण िुसरा द्रि. घन ि 
द्रि याांचेही पनुि प्रत्येकी िोन भेि सांभितात. कठीण ि मृिु हे घनाचे भेि होत. सांकोचणिकासक्षमता ज्यात 
सांभित नाही ते द्रव्य कठीण ि ती ज्यात सांभिते ते मृिू. शरीरातील अशी द्रव्ये म्हणजे अनुक्रमे अस्स्थ ि 
माांस ही होत. द्रव्यद्रव्याचेही एक जलसदृश ककिा पूणवद्रिरूप ि िुसरा त्याहून थोडा घन म्हणजे 
तूपमधाप्रमाणे घट्ट असे िोन प्रकार सांभितात. रस, रक्त, मेि, मज्जा ि शुक्र या पाांच द्रिरूप धातूांपकैी रस ि 
रक्त पणहल्या िोन प्रकाराांत मोडतात ि उिवणरत मेिप्रभणृत धातू िुसऱ्या म्हणजे घृतमधुित् ककणचद् घन या 
प्रकारात बसतात. 
 

हात, पाय आणि णनरणनराळ्या अियिाांचे णनरीक्षण केले तर शरीराला णिणशष्ट आकार प्राप्त 
होण्यासाठी अस्स्थ आणण माांस ही द्रव्येच मुख्यतः कारणीभतू होतात. कारण त्याांच्याप्रमाणे आकार धारण 
करण्याचे सामर्थयव रसरक्ताणि द्रिरूप धातूांत स्िभाितःच असत नाही, असा समज होणे अस्िाभाणिक नाही. 
तथाणप, रसरक्ताणि धातूही णिणशष्ट स्िरूपातच अणभव्यक्त होत असल्याने तेही णिणशष्ट आकार धारण 
करतात. आणण शरीराला णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि प्राप्त होण्यासाठी पयायाने ते कारणीभतूही होतात असे 
मानणेच योग्य होय. अस्स्थ ि माांस याांत घनत्ि आणण रसरक्तािीत द्रित्ि सामान्य असताही प्रत्येकाचे 
स्िरूप, सामर्थयव ि कायव याांत णभन्नता असते ि म्हणनूच णभन्नणभन्न नाांि ेत्याांना िेण्यात येतात. शरीरधारणेच्या 
कामी त्या सिांची आिश्यकता आहे. 
 
शरीरातील सवश णक्रर्ा धातूांच्र्ा आश्रर्ाने िोतात 
 

शरीरात या रसरक्ताणि धातूांचेच एकप्रकारे प्राधान्य असते. शरीरान्तगवत सामर्थयव या धातूांच्या शूक्ष्म 
अांशाांच्या आश्रयानेच णनिास करीत असते. अथात् ज्याांना िोष म्हणतात ते िाताणि म्हणजे या रसाणि 
धातूांचेच शक्त्युत्कषवसांपन्न असे सूक्ष्म अांश होत. तसेच, ज्याांना ‘मल’ ही सांज्ञा िेण्यात आली आहे ते 
पुरीषािीही या धातूांचे शस्क्तहीन ि स्थूल असे अांश असतात. क्षय, िृद्धी, उत्क्राांती, णिकृती, ककबहुना, 
शरीरात चालणाऱ्या सिव शुभाशुभ, इष्टाणनष्ट, प्राकृतिैकृत णक्रया रसरक्ताणि धातूांच्या आश्रयानेच होत 
असतात. 

 
अशा या रसरक्तािींना िेण्यात आलेली ‘धातु’ ही धारणाथी सांज्ञाही यािरून अत्यांत अन्िथवक 

असल्याचे स्पष्ट होते. कारण हे रसरक्ताणि एका अांशाने शस्क्तरूप िाताणि िोषाांचे तर िुसऱ्या अांशाने 
शकृिाणि मलाांचे जसे धारण करतात, तसेच शरीरातील णिणिध अांगोपाांगाांचे णिणशष्ट आकार, तिनुसार 
त्याांना योजण्यात आलेली नाांि,े आणण त्याांच्यात चालणारी श्वसन, पचन, उत्सजवन आणि कमे, या सिांचे 
धारणही तेच करतात. अथात् िोष, मल, आकृणतणिशषे, णिणिध कमे आणण अणभधाने या सिांना आश्रयरूप 
असणाऱ्या या रसरक्ताणि द्रव्याांचा णनिेश धातु या सांजे्ञने करणे यथायोग्यच होय. 
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मलाांचे णत्रणवधत्व व सवशदेिव्र्ाणपत्व 
 

िोष ि धातू याांच्या तुलनेने मलाांत सामर्थयव अत्यल्प असते. घनस्िरूप, द्रव्यरूप ि बाष्पस्िरूप असे 
त्याांचे प्रमुख भेि तीन असून त्याांनाच अनुक्रमे पुरीष, मतू्र ि स्ििे अशी नाांि े णिलेली आहेत. रसरक्ताणि 
धातूांचे जे सात मल पूिी उल्लणेखले त्याांचा या तीन प्रकाराांतच समािशे होऊ शकतो. त्याांपकैी (१) कफ (२) 
णपत्त [ हे कफ ि णपत्त म्हणजे धातूांचे शक्त्युत्कषवसांपन्न ि कायवकारी असे िोषसांज्ञक सूक्ष्म अांश नव्हेत, सामर्थयवहीन ि अककणचत्कर असे स्थूल अांश 
होत. मलस्िरूप कफ स्स्नग्ध असतो कारण तो रसोत्पन्न असतो, ि णपत्त उष्ण असते कारण ते रक्तोत्पन्न असते. तथाणप, या कफणपत्ताांत िोषस्िरूपी 
कफणपत्ताांप्रमाणे धातुसांघटनेचे ि धातुपचनाचे सामर्थयव असत नाही.] (३) नेत्र, त्िचा ि पुरीष याांचा स्नेह आणण (४) ओज 
[अष्टाांगहृियात ओजाला शुक्राचा मल म्हटले आहे. परांतु, शुक्र हे स्ितःच अन्नधातूांचे सारस्िरूप ि प्रसािोपम असल्याने अशा णनमवळ शुक्राचा एखािा 
मल असतो हे म्हणणे उणचत िाटत नाही. ‘ओजस्तु तेजो धातूनाां शुक्रान्तानाां परां स्मतृम्’, ‘णनष्पद्यन्ते यतो भािा णिणिधा िेहसांश्रयाः’, ‘यन्नाश ेणनयतां 
नाशो यस्स्मांस्स्तष्ठणत णतष्ठणत । ’ म्हणजे ओज हे रसाणिशुक्रान्त धातूांचे तेज होय, िेहाणश्रत णिणिध भािाांची उत्पत्ती त्यापासूनच होते, ओज असेल तरच 
शरीर सजीि राहते आणण त्याचाच नाश झाला की जीणिताचाही नाश णनणित असतो, असे िणवन त्याच अष्टाांगहृियात केले आहे. चरकसांणहतेत सुद्धा 
‘ओजाचे स्थान हृिय, िणाने ते रक्त ि ककणचत् णपिळसर असते आणण त्याचा नाश झाला म्हणजे जीणितही नष्ट होते’ असा एतत्सांबांधी उल्लखे 
आढळतो. (‘हृणि णतष्ठणत यत् शुद्धां रक्तमीषत् सपीतकम् । ओजः शरीरे सांख्यातां तन्नाशान्ना णिनश्यणत । ’) ‘ओज म्हणजे सातही धातूांचे श्रेष्ठतम तेजच, 
बल त्यालाच म्हणतात’, (रसाणिशुक्रास्तानाां धातूनाां यत्िरां तेजस्तत्खलु ओजः । तिेि बलणमत्युच्यते । ’) असे सुश्रुतही साांगतात. चरकसांणहतेत 
पुरीष ि मूत्र हा अन्नाचा, कफ हा रसाचा, णपत्त हा रक्ताचा, स्रोतसाांतील मल हा मेिाचा, केस ि लोम हा अस्थीचा आणण नेत्र, त्िचा ि पुरीष याांचा 
स्नेह हा मजे्जचा, याप्रमाणे इतर धातूांचे मल साांणगतले आहेत. (‘णकट्टमन्नस्य णिण्मूत्रां रसस्य तु कफोऽसजृः । णपत्तां माांसस्य खमलाः मलः स्िेिस्तु 
मेिसः । स्यात् णकट्टां केशरोमास्र्थनो मज्ज्ञः स्नेहोऽणक्षणिट त्िचाम् । ’) पण त्याांत शुक्राचा एखािा मल असल्याचा उल्लखे नाही. ‘ततः पुनः पच्यमानात् 
अत्र मलो नोत्पद्यते सहस्रधाष्मातसुिणवित्’, ‘न शुके्र पच्यमानेऽणप हेमनीिाक्षये मलः’ । म्हणजे शकेडो िेळा अग्नीत तापणिलेल्या सुिणाप्रमाणेच 
पचनसांस्कार होऊनही शुक्रापासून एखािा मल णनघत नाही, शुद्ध सुिणाप्रमाणे शुक्रही पचनसांस्कारात अक्षयीच राहते, असे सुश्रुतसांणहतेचे 
व्याख्याकार डल्हणही म्हणतात. तात्पयव, सिव धातूांहूनही सामर्थयवसांपन्न, प्रसािस्िरूप ि णनमवलतम असणाऱ्या ओजाला मल म्हणणे समुणचत नव्हे. 
शुक्र इतर धातूांचे सारस्िरूप असले तरी अन्य धातूांचे सारस्िरूप असले तरी अन्य धातूांप्रमाणे त्यापासून एखािा अन्य धातू या िेहात उत्पन्न होत 
नाही, परांतु, ओज तिुत्पन्न असते आणण ते माणलन्यकर नसले तरी अिष्टांभक असते ि म्हणून या मयाणित अथाने त्याला शुक्राचा मल मानून 
िाग्मटाचे िचन स्िीकायवही होऊ शकेल. परांतु, तत्त्ितः धातुमल एकुण सहाच होत.] हे चार मल अनुक्रमे रस, रक्त, मज्जा ि शुक्र 
याांचे असून ते द्रिरूप होत. नाक, कान आणि स्रोतसाांत सांणचत होणारा माांसधातूचा मल ि अस्स्थधातूचा 
नख-रोमस्िरूप मल हे घनस्िरूप होत. मेिोधातूचा मल जो स्ििे तो बाष्पस्िरूप होय. 
 

याच णठकाणी एका गोष्टीचे स्पष्टीकरण करणे अिश्य आहे. पुरीष ि मूत्र हे िोन अन्नमल म्हणनू 
साांणगतले आहेत [‘णकट्टमन्नस्य णिण्मूत्रम्’ – च. सां. । ‘तत्राच्छां णकट्टमन्नस्य मतू्रां णिद्यात् घनां शकृत् , अ. हृ.] आणण कफाणि मल तर 
धातूांचे होत. त्याांचा अांतभाि द्रिरूप मूत्र ि घनरूप शकृत् या अन्नमलाांत करणे णकतपत योग्य होऊ शकेल 
अशी शांका यासांबांधी उद् भिण्यासारखी आहे. पढुीलप्रमाणे णतचे स्पष्टीकरण होऊ शकते. पुरीष ि मूत्र हे जे 
अन्नाचे मल म्हणनू साांणगतले त्याांचे स्थान अनुक्रमे स्थूलाांत्र ि मूत्राशय हे आहे. याचाच अथव असा की, हे 
िोन मल सिविेहव्यापी नाहीत. परांतु, िाग्भटाांनीच जे मूत्रपुरीषाांचे कायव िर्गणले आहे ते सािविेणहक 
असल्याचे णिसून येते. अिष्टांभ हे पुरीषाचे ि क्लेििाहन हे मूत्राचे कायव होय, असे ते म्हणतात [‘अिष्टम्भः 

पुरीषस्य मूत्रस्य क्लेििाहनम्’ अ. हृ.]. अिष्टांभ म्हणजे िेहधारण, असे स्पष्टीकरण व्याख्याकार अरुणित्ताने या 
णठकाणी केले आहे. [‘अिष्टांभो िेहधारणशस्क्तः श्रषे्ठां कमव परुीषस्य स्मतृम्’ अ. हृ. व्याख्या.] क्लेिाचे अणभिहन करणे हे मतू्राचे 
कायवही सािविेणहकच होय. 
 

अथात् पक्वाशय ि मूत्राशय याांत सांणचत होणाऱ्या उत्सजवनीय मलमतू्राांचे कायव िेहधारण हे असते, 
असे म्हणता येणार नाही. सांततज्िरात रसाणि धातू, मूत्र ि पुरीष हे मल आणण िाताणि िोष या सिांची 
युगपत् िुष्टी होते, असे चरकसांणहतेत साांणगतले आहे [‘यथा धातूांस्तथा मतू्रां परुीषां चाणनलाियः युगपच्चानुपद्यन्ते णनयमात् सतते 
ज्िरे । ’ –च. सां.] या णठकाणी ज्याांचा उल्लखे आहे ते मलमतू्र सिविेहव्यापी होत हे उघड आहे. क्षयी मनुष्य 
केिळ पुरीषाच्या आधारािरच जीि धरून असतो, ज्याला क्षय झाला आहे त्याच्या पुरीषाचे यत्नपूिवक रक्षण 
कराि,े पुरीषाचा अणतव्यय होऊ िेऊ नये, कारण सिव धातू क्षीण होऊन त्याला िौबवल्य येते तेव्हा णिड बल 



 

 
 अनुक्रमणिका 

हेच त्याचे बल असते, अशा िळेी पुरीषरक्षण हेचत्याचे बलरक्षण होय, असे राजयक्ष्म्याच्या िणवनात 
िाग्भटाने म्हटले आहे [‘उपस्तब्धः स शकृता केिल ितवते क्षयी । ’ ‘पुरीषां यत्नतो रके्षत् शुष्यतो राजयणक्ष्मणः सिवधातुक्षयातवस्य बलां  तस्य णह 

णिड्बलम् । ’ अ. हृ.] या िणवनातही िेहधारक म्हणनू ज्या परुीषाचा णनिेश करण्यात आला तो पक्वाशयात सांणचत 
होणाऱ्या पुरीषाचा नव्हे तर सािविेणहक पुरीषाचा म्हणजे घनस्िरूप धातूांच्या मलसांज्ञक सामर्थयवहीन 
अांशाांचाच िाचक आहे, ही गोष्ट स्पष्ट होय. पक्वाशयात जो सांणचत होतो तो रक्ष्य नसून त्याज्यच असतो. 
त्याचा सांचय अथिा हांग्रह झाला तर आध्मान, आटोप आणि णिकार उद् भितील, िेहधारणा सोणार नाही. 
तात्पयव, घन ि द्रि याप्रमाणे ज्याांचे प्रमुख भेि िोन सांभितात त्या रसरक्ताणि धातूांच्या सामर्थयवहीन 
अांशाांपैकीच जे अांश घनस्िरूप आहेत त्याांना शकृत् ि जे द्रिस्िरूप आहेत त्याांना मूत्र अशी सांज्ञा असून 
धातूांच्याच णिपाकािस्थेत जो बाष्पस्िरूप मल उत्पन्न होतो त्यालाच स्ििे असे म्हणण्यात आले आहे. सिव 
धातुमलाांचा शकृत्, मूत्र ि स्ििे या तीनच प्रकाराांत समािशे करणे या प्रमाणे समुणचत असेच आहे. 
 

धातूांच्या णिपाकािस्थेत उत्पन्न होणारा मल म्हणजे स्ििे असे िर म्हटले. पुरीषाणि मल म्हणजे 
दृश्य ि द्रव्यरूप रसाणि धातूांचेच णनःसत्त्ि असे अांश असल्याने घनरूप मल घन धातूांचे ि द्रिरूप मल द्रि 
धातूांचे, हे अनुमान सहज करता येण्यासारखे आहे. त्यात णिचारणीय बाब आहे ती ही की, स्ििे म्हणून जो 
णतसरा मल साांणगतला त्याची उत्पत्ती कशी होते? यासांबांधी स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल. 
 
स्वेद म्ििजे शारीर द्रव्र्ाांची णवपच्र्मान अवस्था 
 

शारीर द्रव्यात उत्पणत्तणिनाशात्मक णक्रया णनत्य अणिरत रीतीने चालू असते. या उत्पणत्तणिनाशात्मक 
कमाचे सातत्य पचनणक्रयेिर अिलां बून असते. पचन तैजस म्हणजे तेजामुळे होणारे असून उष्णस्पशवित्त्ि हे 
तेजाचे लक्षण साांगण्यात आले आहे. तेजाच्या योगाने णिपाणचत होणाऱ्या द्रव्याांना अशी एक अिस्था प्राप्त 
होत असते की, जीत पूिीचे स्िरूप तर नष्ट झालेले असते पण निीन अद्याणप प्राप्त झालेले नसते. पूिव ि 
उत्तर अश्या उभय स्िरूपाांचाही तीत अभाि असतो. अश्या या अिस्थेला स्ििेािस्था ककिा बाष्पािस्था 
अथिा णिपच्यमान अिस्था असे म्हणता येईल. शरीरात उत्पणत्तणिनाश अखांड चालू असल्याने सिव शारीर 
द्रव्ये णनत्य अस्स्थर अिस्थेतच राहत असतात. णजिांतपणा म्हणजे क्राांणतशीलता असे पूिी एके णठकाणी 
म्हटले त्यातील अणभप्राय हाच आहे. णजिांत शरीर म्हणजेच णनत्य पच्यमान अिस्थेत असणारी एक िस्तू 
होय. उत्पणत्तणिनाशाांचे अथिा अिस्थान्तरकमाचे सातत्य याचेच नाांि जीिन. आणण मूतव द्रव्याांचे 
अमूतािस्थेत, साकार िस्तूांचे णनराकार अिस्थेत ि घन द्रव्याांचे द्रि द्रव्याांत पणरितवन होणे; तसेच, 
अमूतातून मूताचे, णनराकार िस्तूतून साकार िस्तूचे ि द्रिरूप द्रव्याांतून घन द्रव्याांचे उत्पािन होणें हेच 
अिस्थाांतर. अथात् सजीि िस्तूत घन-द्रिाांचे साहचयव णनत्य असाियाचे ि त्यामुळेच तीत अिस्थान्तरही 
णनत्य होत रहाियाचे हे उघड होय. हे अिस्थान्तर होत असताना उभयस्िरूपी ि मध्यम अिस्थेत असणारा 
स्ििे साहाय्यक होतो. तात्पयव, क्राांणतशील अथिा पणरितवनशील अश्या शारीरद्रव्याांत स्िेिािस्था अपणरहायव 
असते. अथात् शारीरधातू स्िेिािस्थेत ककिा णिपच्यमान अिस्थेत असताना त्याांचे जे णनःसत्त्ि अांश पृथक् 
होतील ते स्ििेरूपच असणार हे उघड होय. अशा णनःसत्त्ि अथिा मलरूप अांशाांनाच “स्ििे” ही सांज्ञा 
िेण्यात आली आहे. “स्स्िद्यते अनेन इणत स्ििेः” या णनरुक्तीिरूनही स्ििेाचे उष्णत्ि ि पचनणक्रयाकाणरत्ि 
व्यक्त होते. त्िचेतील स्रोतसाांतून जे जलरूप द्रव्य (घमवजल-घाम) बाहेर येते तोच स्ििे होय, ही कल्पना 
अज्ञानमलूक आहे. कारण या द्रिात स्ििेकत्ि असत नाही अथिा उष्णस्पशवत्िही असत नाही. 
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साराांश, रसरक्ताणि व्यक्तरूप धातू सात असताणह त्याांचे घन, द्रि ि स्ििेरूप असे प्रमुख भेि 
तीनच असल्याने त्याांच्या णनःसत्त्ि अांशाांचे मुख्य प्रकारही घन, द्रि ि स्ििे असे तीनच असून त्याांनाच 
पुरीष, मतू्र ि स्ििे अशी नाांि ेआयुिेिात णिलेली आहेत. मलाांचे हे णत्रणिधत्ि सोपपणत्तक असेच आहे. 
 

रसरक्ताणि धातू या मलस्िरूप आिरणाखाली सुरणक्षत राहतात ि हे सांरक्षक अिगुांठन 
असल्यामुळेच धात्िन्तगवत पचनपोषणाणि णक्रया सम्यक् रीतीने होऊ शकतात. पुरीषाणि मल िेहमूलक होत 
असे म्हणनूच साांगण्यात आले आहे. परांतु, णनयत प्रमाणापेक्षा त्याांची िाढ झाली म्हणजे मात्र ते 
धातुघटकाांना सुरणक्षत राखण्याऐिजी मलीन करतात. िेहमूलक असतानाही त्याांना ‘मल’ म्हणून 
सांबोधण्यात आले ते म्हणनूच. 
 

आतापाितेो िेहमूलक असणाऱ्या िोषधातुमलाांचे सिवसामान्य म्हणजे ते िेहमूलक कसे होतात 
यासांबांधी णििरण करण्यात आले. शरीराचे उपािानकारण शस्क्तरूप, शस्क्तयुक्त ि शस्क्तहीन याप्रमाणे 
णत्रणिध असून सामर्थयोत्कषवसांपन्न, मध्यमसामर्थयवयुक्त ि स्िल्पसामर्थयवयुक्त अशा या िेहोत्पािक द्रव्याांनाच 
अनुक्रमे िोष, धातु ि मल या पाणरभाणषक सांज्ञा शारीर शास्रज्ञाांनी णिलेल्या आहेत, इतके णनणित झाल्यािर 
िोषािींच्या प्रत्येकशः स्ितांत्र णििरणाकडे िळाियास हरकत नाही. 
 

––– 
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दशशन ३– वातादींचे णवणशष्ट स्वरूप, कमे, व सांज्ञा 
 
सजीव शरीरातील सिा तत्त्व े
 

पृणथव्याणि पांचमहाभतेू ि चेतना ही शरीराची घटकद्रव्ये होत. या सहा िस्तूांच्या समुिायालाच शरीर 
म्हणतात. प्राचीन आयुिेिीय ग्रांथकाराांनीही असाच अणभप्राय व्यक्त केला आहे. “पृणथव्यतेजोिायुराकाशां 
ब्रह्म चाव्यक्तणमणत षड धातिः समुणिताः पुरुष इणत शब्िां लभन्ते”, असे िचन चरकसांणहतेत आहे. “शरीरां 
नाम चेतनाणधष्ठानभतूां पांचभतूणिकारसमुिायात्मकम्” असाही उल्लखे तेथे आढळतो. परांतु, याचा अथव असा 
नव्हे की, स्िाभाणिक अिस्थेतील परमाणसु्िरूप महाभतेू हीच िस्तुमात्राची उत्पािक होत. कारण सिव सृष्ट 
द्रव्याांची उत्पत्ती पचमहाभतूाांच्या णिकाराांपासून म्हणजे द्व्यणुकाणिकाांपासून अथिा रसाणि गुणाांपासून होत 
असते. 
 

ही सहा तत्त्ि े शरीरात अथिा कोणत्याही सजीि ि साकार िस्तूत आपापल्या भािरूपाने सिैि 
णिद्यमान असातत. स्थूलत्ि, द्रित्ि, उष्णत्ि ि सूक्ष्मत्ि; हे अनुक्रमे पृर्थिी, अप्, तेज ि िायु या भतूाांचे धमव 
होत. या चारही भतूाांच्या अनुपस्स्थतीमुळे जो अिकाश णनमाण होतो तोच आकाशाचा भाि होय. चेतनेचा धमव 
इांणद्रयाांना कमवप्रिृत्त करणे हा आहे. त्यालाच चैतन्य म्हणतात. पृणथव्याणि भतेू ि त्याांचे स्थूलत्िाणि भाि 
याांच्याांत सूक्ष्मत्ि, व्यापकत्ि ि सामर्थयव उत्तरोत्तर अणधकाणधक प्रमाणात आढळूत येते. तसेच, पांचभतूाांपकैी 
प्रत्येकात णिणशष्ट स्िरूपात ि प्रमाणात जी शक्ती आढळून येते ती म्हणजे णिणशष्ट स्िरूपातील चेतनाच 
असते.कारण ही भतेू जेव्हा चेतनाणश्रत म्हणजे सचेतन होतात तेव्हाच णिणिध प्रकारच्या कायवरूपी सृष्टीची 
त्याांच्यापासून उत्पत्ती होते. “मन हे ज्याचे साधन आहे असा चेतनाधातूच सिवप्रथम गुणग्रहणाथव प्रिृत्त होत 
असल्याने तोच आद्य कारण होय; तसेच एखािा िेह धारण करण्यासाठी आत्मा जेव्हा प्रिृत्त होतो तेव्हा 
प्रथम आकाशतत्त्िात ि नांतर, ज्यात गुण अथिा भाि हे उत्तरोत्तर अणधकाणधक स्थूल स्िरूपात अणभव्यक्त 
होतात, अश्या िायु, तेज, अप् ि पृर्थिी या चार भतूाांत तो क्रमशः प्रिशे करतो”, असा एतत् सांबांधी उल्लखे 
चरकसांणहतेत केलेला आहे’. [‘तत्र पूिव चेतनाधातुः सत्त्िकरणो गुणग्रहणाय प्रितवते । स णह हेतुः कारणां…… । तथा िेहग्रहणेऽणप प्रितवमानः 
पूिवतरमाकाशमेिोपाित्त े। ततः क्रमेण व्यक्तरगुणान् िाय्िाणिकाांितुरः । ’ च. सां.] 
 

मनुष्ये, पशु, पक्षी, िनस्पती इत्याणि बहुणिध पिाथव पणृथव्याणि द्रव्याांच्या समुिायापासून केिळ 
नाांिारूपाला येतात असे नाही. या पिाथांच्या णठकाणी जी णिणिध कमे आढळून येतात त्याांची उत्पत्तीही 
भौणतक घटकाांच्या समिायामुळेच होत असते. पांचभतूोत्पन्न पिाथात क्रमसांभि होणे याचेच नाांि जीिन. 
णनरणनराळ्या पिाथांच्या णठकाणी असणारे कायवकारी सामर्थयव णक्रयानुरूप म्हणजे ज्या पिाथाकडून जी 
णिणशष्ट णक्रया व्हाियाची णतला अनुसरून असते आणण कमवभेिानुसार त्यात णभन्नत्िही आढळून येते. हे 
कायवकारी सामर्थयव पिाथवमात्रात जोिर णिद्यमान असते तोिरच त्या पिाथांना जीिमान मानण्यात येते. या 
कालमयािेलाच त्या पिाथांचे आयुष्य म्हणतात. 
 
आत्म्र्ाचे पे्ररकत्व 
 

सृष्ट पिाथांचे उपािान म्हणून ज्या सहा तत्त्िाांचा णनिेश केला त्याांतही चेतनेलाच णिशषे प्राधान्य 
असते. चेतना म्हणजे परमात्म्याचा एक अांशच असून तीच आद्य पे्ररक अथिा प्रमुख कमवप्रितवक असते. 
‘आत्मा चेतनािान् असतो म्हणून त्याला कता म्हणण्यात येते,’ असा णनिेश चरकाांनीही केला आहे. 
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[“चेतनािान् यतिात्मा ततः कता णनरुच्यते’–च. सां.] महाभतूाांचे अांश त्या चेतनेने पे्रणरत झाले म्हणजे एकमेकाांशी सांयुक्त 
होतात. हे चैतन्य नसेल तर महाभतूाांचे अांश सांयोग पािणार नाहीत, पिाथवमात्राची उत्पत्ती होणार नाही 
आणण उत्पन्न झालेल्या पिाथात कायवकाणरत्िणह प्रािूभूवत होणार नाही. इच्छा, प्रयत्न आणि जीणित अिस्थेची 
जी लक्षणे साांगण्यात आली आहे त्याांचाही, चेतनेचा णियोग झाला की, अभािच सांभितो. चरकाचायव 
म्हणतात, ‘इच्छा, दे्वष, सुख, िुःख, प्रयत्न, चेतना, धृती, बुद्धी, स्मृती, अहांकार, ही सिव लक्षणे जीणित 
अिस्थेतच उपलब्ध होतात; आणण मृत शरीरात आत्म्याच्या अस्स्तत्िाची कोणतीच लक्षणे आढळून येत 
नाहीत. अथात् इच्छादे्वषाणि लक्षणे परमात्म्याचीच होत असे महषींनी साांणगतले आहे ते म्हणूनच. ते चैतन्य 
तो परमात्म्याचा अांश अथिा तो जीिात्मा शरीरातून णनघून गेला म्हणजे शून्य गृहाप्रमाणे ते अचेतन होते. 
अशा िळेी शरीर पांचत्ि पािले असे म्हणतात, कारण आता त्यात पाांच तत्त्िचे उरलेली असतात, सहािा 
चेतनाधातु णनघून गेलेला असतो”. [“इच्छा दे्वषः सुखां िुःखां प्रयत्नितेना धृणतः । बुणद्धः स्मृणतरहांकारो कलगाणन परमात्मनः । यस्मात् 
समुपलभ्यन्ते कलगान्येताणन जीितः । न मृतस्यात्मकलगाणन तस्मािाहुमवहषवयः । शरीरां णह गते तस्स्मन् शून्यागारमचेतनम् । पांचभतूािशषेत्िात् पांचत्िां 
गतमुच्यते” । च. सां.] 
 
पांचमिाभूताांचे स्वरूप व गुिधमश 
 

बाकीच्या पाांच तत्त्िाांपैकी आकाश हे तत्त्ि इतर चार भतूाांच्यामध्ये अिकाशस्िरूपात राहत असते. 
पृणथव्याणि भतूचतुष्टयाच्या परमाणूांकडून शरीरातील णजतकी जागा व्यापली गेली असेल तद् व्यणतणरक्त 
अिणशष्ट अिकाश म्हणजेच हे आकाश होय. ककिा असेही म्हणता येईल की, पृर्थिी, अप्, तेज ि िायु या चार 
भतूाांचे परमाण ू ज्या अिकाशात िास्तव्य करीत असतात तो अिकाश म्हणजेच आकाश. त्याचे णिभाग 
सांभित नाहीत, कारण ते णिभ ुि णनत्य असते. 
 

पृर्थिी, अप्, तेज ि िायु या चार भतूाांपकैी पृर्थिी ि अप् ही सापेक्षतया स्थूल असून तेज ि िायु ही 
िोन त्याांच्याहून सूक्ष्म आहेत. त्याांतही पृर्थिी अप् हून अणधक स्थूल आहे तर िायु तेजाहून अणधक सूक्ष्म आहे. 
 

स्थूलत्ि हा गुण पृर्थिीचा असल्याने सृष्ट पिाथांपैकी जे पिाथव दृश्य ि स्थूल असतात त्याांना 
सापेक्षतया पार्गथि पिाथव म्हणतात. िस्तुतः यच्चयाित् सृष्ट पिाथव पृणथव्याणि द्रव्याांच्या समिायातूनच उत्पन्न 
होत असल्याने ‘पार्गथि’ पिाथात सुद्धा ज्याप्रमाणे अप्, तेज आणि पृर्थिीणशिाय अन्य भतूाांचे अस्स्तत्ि 
असतेच, त्याचप्रमाणे ‘अपार्गथि’ पिाथांतही इतर द्रव्याांबरोबर पृर्थिीतत्त्ि िेखील णिद्यमान असतेच. 
ककबहुना, नामरूपात्मक सषृ्टीच्या उत्पत्तीत पृर्थिी ही अणधष्ठानस्िरूप आहे. ‘द्रव्य हे पाांचभौणतक असते ि 
पृर्थिीतत्त्िाचा आश्रय करूनच त्याची उत्पत्ती होते’, असे साांगण्यात िाग्भटाचा हाच अणभप्राय असािा. 
[“पांचभतूात्मकां  ततु्त क्ष्मामणधष्ठाय जायते” – अ. हृ.] 

 
पार्गथि द्रव्यात जेव्हा इतराांच्या म्हणजे तेज, िायु ि आकाश याांच्या तुलनेने आप्य अणूांचे आणधक्य 

होते तेव्हा त्यात द्रित्ि उत्पन्न होते. तसेच तैजस अणूांच्या आणधक्याने द्रव्य उष्ण ि लघु होते तर िायिीय 
अणूांच्या आणधक्याने सूक्ष्मत्ि, लघुत्ि हे गुण त्यात उत्पन्न होतात. आकाशतत्त्िाच्या आणधक्याने याच पार्गथि 
द्रव्यात सुणषरत्ि, णिरलत्ि या गुणाांचा प्रािुभाि होतो [‘िायुस्तांत्रयांत्रधरः ………….. प्रितवकिेष्टानामुच्चािचानाम्’ । (च. सां.) । 
“िाय्-िात्मकां  स्पशवः स्पशवनां रौक्ष्यां पे्ररणां धातुव्यूहनां चेष्टाि शारीयवः । ’ म्हणजे, स्पशव, स्पशवन, पे्ररण, रूक्षता, धातुव्यूहन ि शाणररीक हालचाली या 
सिव िायिीय होत असाही उल्लेख या सांणहतेत आहे.]. अशा प्रकारे सषृ्टीतील सिव पिाथव पार्गथि असताही पार्गथि, आप्य, 
तैजस्, िायिीय ि आकाशीय असा जो त्याांचा णनिेश करण्यात येतो तो त्या त्या पिाथातील पृणथव्याणि 



 

 
 अनुक्रमणिका 

तत्त्िाांच्या अांशाणधक्याचा िाचक असतो, णिणभन्न पिाथात आढळून येणारे स्थूलत्ि मूतवत्ि इत्याणि णिणशष्ट 
गुणही पृणथव्यािींच्या या आांणशक आणधक्यामुळेच उत्पन्न होत असतात. 
 

णिणशष्ट आकार धारण करणाऱ्या अथिा मूतव अशा पिाथांना “पार्गथि” ही सांज्ञा योजण्यात येते. 
त्यातही अांशाणधक्याचे हे तत्त्िच अनुस्यूत असते. कारण हे मूतव पिाथव पार्गथिाांशभणूयष्ठ म्हणजे पृर्थिीचे 
परमाण ू ज्याांत इतराांहून अणधक आहेत असे असतात. साकारत्ि आणण घनत्ि हे गुण पार्गथि अांशातच 
णिद्यमान असतात. पार्गथि िस्तूांच्या गणनेत गांध, घ्राणेंणद्रय, गुरुत्ि, स्स्थरत्ि याांच्याबरोबरच मूतवत्िाचा 
िेखील समािशे केलेला आढळतो [“……… पृणथव्यात्मकां  गांधो घ्राणां गौरिां स्थैयव मूर्गतिेणत” । च. सां.].पार्गथि द्रव्य 
“सांघातोपचयािह” असते, असे साांगण्यात आले आहे ते म्हणूनच. आप्य ि तैजस पिाथव दृश्य असताही 
त्याांत असे णिणशष्टाकृणतमत्ि असत नाही. 
 
पृथ्वीचा ‘गांध’ गुि 
 

अशा या पार्गथि द्रव्यात स्थूलता ि सांघातात्मकता हे गुण णिशषेत्िाने असल्याचे णिसून येते. पार्गथि 
द्रव्यात ज्याचे प्राधान्य असते त्या पृर्थिीतत्त्िाच्या आकषवकत्ि अथिा स्स्थरत्ि या गुणाचा तो पणरणाम असतो. 
स्स्थरत्ि हे सांघातकारी म्हणजे सांघातस्िरूपाचे उत्पािक असते. स्थैयाभािी सांघात सांभितच नाही. 
इतराांना आपल्याकडे आकर्गषत करणारी िस्तू स्ितः स्स्थर असणचे अिश्य. ती तशी नसेल तर इतराांचे 
आकषवण करू शकणार नाही. पार्गथि परमाणूांत अशा प्रकारचे स्स्थरत्ि असते ि म्हणूनच अन्य भतूाांच्या 
परमाणूांचे आकषवण करण्याचा धमव त्याांच्या णठकाणी णिद्यमान असतो. पृर्थिीच्या या आकषवण गुणाचाच 
प्राचीन शास्रज्ञाांनी “गांध” या नाांिाने उल्लेख केला आहे. 
 

पार्गथि द्रव्ये सांघतोपचयकर म्हणजे सांघटना करणारी असतात असा उल्लखे आयुिेिीय ग्रांथाांत 
केलेला आढळतो. उिा. ‘तान्युपचयगौरिसांघातस्थैयवकराणण’ असे चरकाचायांचे तर 
‘तत्स्थैयवबलहौरिसांघातो-पचयकरम्’ असे सुश्रुताचायांचे िचन आहे. ‘पार्गथि गौरिस्थैयवसांघातोपचयािहम्’ 
असे िाग्भटानेही म्हटले आहे. पिाथातील पार्गथि अांश हे पिाथवगत परमाणूांचा सांहतीभाि अथिा 
सांघणटतपणा तसेच पिाथांच्या णठकाणी असणारे गुरुत्ि, स्स्थरत्ि, ि सामर्थयव याांना कारक होतात, असा या 
िचनातील आशय आहे. बहुसांख्य परमाणूांचा सांहतीभाि म्हणजे सांघात, स्थूलता अथिा घनता अशा 
सांघातामुळेच उत्पन्न होते. परांतु, परमाणूांची ही सांघटना आकषवणगुणाणशिाय सांभित नाही. कारण परमाण ू
परस्पराांकडे आकर्गषत होतील तरच त्याांच्यात एकीभाि उत्पन्न होऊ शकेल, अन्यथा नाही. आणण सांघात, 
उपचय आिींना कारणीभतू होणारा प्रधान गुण ‘गांध’ होय, असे प्राचीन शास्रज्ञाांनी साांणगतलेले आढळते. 
अथात् सांघातािींचे कारण असणारा ‘गांध’ हा गुण ‘आकषवण’ या अथाचाच िाचक असून ‘गांधित्त्ि’ हे पृर्थिीचे 
लक्षण होय’ [‘गांधिती पृणथिी’ –त. सां.],पार्गथि द्रव्ये गांधगुणोल्बण असतात 
[‘………गुरुखरकणठनमांिस्स्थरणिशिसाांद्रस्थूलगांधगुणबहुलाणन पार्गथिाणन’(च.सां.) । ‘तत्र स्थूलसारांसाांद्रमांिस्स्थरगुरुकणठनां गांधबहुलमीषत् कषायां 
प्रायशो मधुरणमणत पार्गथिम्” (सु. सां.) । ‘तत्त्र द्रव्यां गुरु स्थूलां  स्स्थरां गांधगुणोल्बणम्’ । अ. हृ.] इत्याणि िचनाांतूनही हाच अणभप्राय 
सुचणिण्यात आला आहे असे यािरून स्पष्ट होते. 
 
‘स्पशशवान्’ वार्चेू कार्श 
 

भतूचतुष्टयातील िुसरे प्रमुख तत्त्ि म्हणजे िायु. तो चारही भतूाांत सिांहून सूक्ष्म अत एि अदृश्य 
असतो. अणखल कमांचे कतृवत्ि प्रामुख्याने त्याच्याकडेच असते. िायु हा तांत्रयांत्रधर ि सिवप्रकारच्या णक्रयाांचा 
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प्रितवक असतो, असा णनिेश चरकाचायांनीही केलेला आहे [‘िायुस्तांत्त्रयांत्त्रधरः ………….. प्रितवकिषे्टानामुच्चािचानाम्’ । (च. 
सां.) । “िाय्-िात्मकां  स्पशवः स्पशवनां रौक्ष्यां पे्ररणां धातुव्यूहनां चेष्टाि शारीयवः । ’ म्हणजे, स्पशव, स्पशवन, पे्ररण, रूक्षता, धातुव्यूहन ि शाणररीक हालचाली 
या सिव िायिीय होत असाही उल्लखे या सांणहतेत आहे.]. भौणतक णिज्ञानात या िायचेू िणवन ‘स्पशविान्’ या शब्िाने करण्यात 
आले आहे [‘स्पशविान् िायुः’ – त. सां.].उत्के्षपणाणि णक्रयाांचा प्रितवक असलेला िायु ही सिव कमे परमाणसुमुिायात 
परस्पर स्पशवभाि उत्पन्न करून साधीत असतो. चलनात्मकता हे कमाचे स्िरूप असून उत्के्षपण अपके्षपण, 
आकुां चन, प्रसरण ि गमन असे त्याचे प्रमुख भेि पाांच सांभितात. सिव कमांचा अांतभाि या पाांचातच होऊ 
शकतो. 
 

पृर्थिी ि िायु या िोन भतूाांचे हे स्िरूप पाणहले म्हणजे ध्यानी येईल की पार्गथि परमाण ू स्स्थर ि 
द्रव्यरूप असतात तर िायूचे परमाणू चल ि कमवस्िरूप असतात. आकषवण, अपकषवण िगैरे ज्याांचे होते ते 
परमाण ूपार्गथि असतात, तर या णक्रयाांचे कतृवत्ि ज्याांच्याकडे असते ते परमाणू िायिीय असतात. पृर्थिी ही 
गांधिती असून िायु गांधिाह आहे असे भौणतक शास्रज्ञ साांगतात. त्यािरूनही ही गोष्ट णिसून येते की, सांयोग 
ि णियोग ज्याांचे होतात ते अांश पार्गथि असतात ि ते ज्याांच्यामुळे घडून येतात ते अांश िायिीय असतात. गांध 
हा गुण पृर्थिीचा ि त्याचे अणभिहन िायु करतो. याचाच अथव असा की गांधगुणोल्बण पार्गथि परमाणूांचे 
सांयोगणियोगात्मक अणभिहन िायुजणनत असते. ‘क्रम ि गुण ज्याच्या आश्रयाने राहत असतात ि जे 
समिायी कारण असते, त्याला द्रव्य म्हणाि’े, [‘यत्राणश्रताः कमवगुणाः कारणां समिाणय यत् यत् द्रव्यम् । ’ च. सां.] या द्रव्याच्या 
लक्षणानुसार द्रव्य ि कमव यात णनत्यसांबांध असला तरी पांचभतूणिकाराांचे समुिाय असणाऱ्या णिणिध द्रव्याांत 
काही अांश सापेक्षतया चलस्िभािी ि काही स्स्थरस्िभािी असतात. चलस्िभािी अांशाांच्या णठकाणी 
प्राधान्यतः कमवतृवत्ि असते ि स्स्थरस्िभािी अांशाच्या णठकाणी मुख्यतः कमाधारकत्ि असते. ककबहुना, एकूण 
पाांचभौणतक द्रव्याांचे िगीकरणच (१) गणतरूप म्हणजे चलस्भािी ि (२) स्स्थणतरूप म्हणजे स्स्थस्िभािी 
अथिा (१) द्रव्यस्िरूप ि कमवस्िरूप याप्रमाणे मुख्य िोनच प्रकाराांत करताही येऊ शकेल. [हे िगीकरण 
मूलतत्त्िरूप पृणथव्याणि द्रव्याांना अनुसरून कस्ल्पलेले नाही. तर स्थूल ि सूक्ष्म ककिा द्रव्यरूप ि कमवरूप अथिा पार्गथि ि िायिीय, याप्रमाणे 
पांचभतूणिकार ि चेतना याांच्या समुिायापासून उत्पन्न झालेल्या शरीराचे प्रमुख णिभाग िोनच सांभितात, हे सुचणिण्यासाठी केलेले आहे.] 
 
परमािूांचे सांर्ोग–णवर्ोग 
 

परमाणूचा म्हणजे सूक्ष्म भतूणिकाराांशाांचा सांग्रह झाला की, पिाथाची उत्पत्ती ि िृद्धी होते आणण तेच 
एकमेकाांपासून णियुक्त झाले की पिाथांचा ऱ्हास होतो ि ते णिनाश पाितात. अथात् परमाण ूसांघणटत झाले 
म्हणजे णिणशष्ट पिाथाच्या स्िरूपात अणभव्यक्त होतात ि त्या आकाराांत त्याांची अणभिृद्धी होऊ लागते. 
आणण हेच सांघीभतू परमाण ू एकमेकापासून अलग झाले की, णिणशष्ट आकाराांतील पिाथांच्या णठकाणी 
क्षीणत्ि येते ि कालाांतराने तो आकारही अदृश्य होतो, नाश पाितो. परमाणूांचे सांघटन अथिा सांयोग 
आकषवण-गुणामुळे अथिा सांश्लेषणामुळे होतो ि णियोग अपकषवण गुणामुळे होतो. आकषवण हा पृर्थिीचा ि 
अपकषवण हा िायूचा गुण होय. िस्तुतः आकषवण ि अपकषवण िायूमुळेच सांभिते, कारण चलनात्मकता 
िोघाांतही सामान्य असते. तथाणप, एकत्र आलेल्या परमाणूांत जो सांघीभाि उत्पन्न होतो तो सांश्लेषणामुळे ि 
हे सांश्लेषकत्ि पृर्थिीच्या णठकाणी असते. या गुणाच्या अभािी समीप आलेल्या परमाणूांचा सांघातही होत नाही 
ि सांघीभािातूनच उत्पन्न होणारे पिाथवही आकारास येत नाहीत. 
 

परस्पराकृष्ट परमाण ूज्या प्रमाणात एकमेकाशी सांणश्लष्ट, समरस अथिा सांघणटत होतात, त्याांच्या 
सांघटनेत ज्या प्रमाणात दृढता असते, तिनुसार त्या त्या परमाणुसमुिायाला मूतवत्ि अथिा व्यक्तस्िरूपत्ि 
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प्राप्त होत असते. अथात् अशा णिणिध समुिायाांत म्हणजे पिाथात स्िरूपगुणकमवशः णभन्नत्ि सांभिते आणण ते 
सूणचत करण्यासाठीच णिणभन्न अणभधानाांनी त्याांना सांबोधण्यात येते. 
 
रसावस्था 
 

भौणतक परमाणूांच्या सांघटनेतून नामरूपात्मक णिणिध पिाथांची उत्पत्ती होते ि णिघटनेमुळे उत्पन्न 
झालेल्या पिाथाचा नाश होतो, हे िर साांणगतलेच. पिाथांचे हे उत्पणत्तणिनाश एकिम होत नाहीत. त्याांत 
णिणशष्ट क्रम असतो. पिाथोत्पािक परमाणूांचे मीलन झाले, ते एकत्र आले म्हणजे प्रथम त्याांचे प्रत्येकाचे 
णिणशष्टाकृणतमत्त्ि लोप पािनू त्याांना द्रिािस्था प्राप्त होते. या अिस्थेलाच रस म्हणतात. मूतव द्रव्याांचे 
द्रिरूपात णिलयन होणे अथिा व्यक्तरूप पिाथाचे अव्यक्तािस्थेत स्स्थत्यन्तर होणे याचेच नाांि रस. 
 

पिाथांच्या उत्पणत्तणिनाशात रसाला एकप्रकारे प्राधान्य असते. पिाथाच्या व्यक्त स्िरूपाचा णिनाश 
प्रथम रसरूपात होतो आणण रसािस्थेततील परमाण ूएकत्र समुणित झाले म्हणजे पुनः ते मूतवत्ि पाितात, 
त्याांना अन्नपिाथवत्ि प्राप्त होते. अमूतवत्िातून मूतवत्ि, अव्यक्तत्िातून व्यक्तत्ि अथिा अदृश्यािस्थेतील 
िस्तूांना दृश्यत्ि प्राप्त होणे म्हणजे उत्पत्ती; आणण उलट मूतव द्रव्याांना अमूतवत्ि, व्यक्त पिाथांना अव्यक्तत्ि 
ि दृश्य िस्तूांना अदृश्यत्ि प्राप्त होणे म्हणजे णिनाश. मूतव द्रव्याांचा णिनाश म्हणजे रसीभिन होणे, ि या 
रसािस्थेतून अन्य मूतव द्रव्याांची पुनि उत्पत्ती होणे हा क्रम णजिांत द्रव्यात अव्याहत सुरु असतो. अथात् 
उत्पत्ती ि णिनाश या िोन णक्रयाांतील मध्यािस्था म्हणजे रस होय. या अिस्थेत उत्पन्न ि उत्पत्स्यमान 
पिाथांचे परमाण ूअमूतव, णिलीन अथिा णिदु्रत स्िरूपात णिद्यमान असतात. 
 

सजीि सृष्टीत असणाऱ्या सिव णक्रयाांचे स्िरूप याप्रमाणे मुख्यतः उत्पणत्तणिनाशात्मक अथिा 
सांयोगणियोगात्मक असते. हे सांयोगणियोग म्हणजे चलनाचे अथिा गतीचेच िोन प्रकार होत. आकषवणरूप 
गती म्हणजे सांयोग चलनाचे अथिा गतीचेच िोन प्रकार होत. आकषवणरूप गती म्हणजे सांयोग ि 
अपकषवणरूप गती म्हणजे णियोग. गतीत आकषवकत्ि असले म्हणजे सांयोग सांभितो आणण उत्सजवकत्ि िा 
अपकषवत्ि असले म्हणजे त्याांचा णियोग होतो. 
 
वार्चेू र्ोगवाणित्व 
 

चलन अथिा गणत हा गुण िायूचा होय. या िायूच्या णठकाणी अप् तत्त्िाच्या सहयोगाने सांयोगकणरत्ि 
ि तेजाशी सांयोग पािल्याने णियोगकणरत्ि उत्पन्न होते. या सांयोगणियोगात चलन हे सामान्य ि प्रमुख 
असल्याने चलनाचा अथिा गतीचा कता असलेला िायु हाच सिव सांयोगणियोगरूपी णक्रयाांचा प्रधान कता 
होय. न्यायाणि शास्त्रात ‘शीतस्पशवित्त्ि’ हे अपचे ् ि ‘उष्णस्पशवित्त्ि’ हे तेजाचे लक्षण साांणगतले आहे 
[‘शीतस्पशवित्यः आपः’ । ‘उष्णस्पशवित्तेजः’ । त. सां.]. या िोघाांतही ‘स्पशव’ सामान्य असून तो गुण िायूचा होय 
[‘रूपरणहतस्पशविान् िायुः’ । त. सां.]. शीतत्त्ि हा अप् चा ि उष्णत्ि हा तेजाचा व्शषे असून स्पशव गुण मात्र िायचूाच 
असतो, असे यािरून स्पष्ट होते. ‘िायु हा योगिाही आहे, तो तेजसांयोगाने िाहकारी ि अप् सांयोगाने 
शीतकारी होतो”, असे साांगून आयुिेिीयाांनीही असाच अणभप्राय व्यक्त केला आहे [‘योगिाहः परां िायुः 
सांयोगािुभयाथवकृत् । िाहकृत् तेजसा युक्तः शीतकृत् सोमसांयुतः’ । च. सां.]. अथात् चलस्िभािी िायूच्याच णठकाणी 
तेजःसांयोगाने िाहकाणरत्ि ि अप् सांयोगाने शीतकाणरत्ि उत्पन्न होते. तात्पयव, अप् चे शीतस्पशवित्त्ि ि तेजाचे 
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उष्णस्पशवित्त्ि म्हणजेच अनुक्रमे सांयोजक ि णियोजक गुण असून िोघाांतही सामान्य असणाऱ्या 
चलनगुणाचाच णनिेश “स्पशव” या सांजे्ञने करण्यात आला आहे, हे उघड होय. 
 
शीत व उष्ट्ि गुिाांचे कार्श 
 

आकषवण ि अपकषवण हे जे िोन गणतभेि िर साांणगतले त्याांणिषयी आणखी असेही म्हणता येईल 
की, आकषवण हे आल्हािजन्य असते तर अपकषवण उदे्वगोत्पन्न असते. आत्मीय भािनेचा द्योतक चेष्टाणिशषे 
म्हणजे आल्हाि. उदे्वग म्हणजे णतरस्कार. हाही एक चेष्टाणिशषे. पण तो णिरोधी भािनेचा द्योतक असतो. 
परमाणूांचे सांयोगणियोग शीत-उष्ण गुणाांमुळेच होत असल्याने आल्हाि ि उदे्वग हे शीत ि उष्ण याांचे पयाय 
होत असेही म्हणता येईल. कारण आल्हाि ि उदे्वग हे कायवस्िरूपी असून शीत ि उष्ण हे गुण त्याांची कारणे 
असले तरी िस्तुतः कायव ि कारण याांत अभेिच असतो. 
 
‘पचन’ म्ििजे कार्? 
 

मनुष्य-शरीरातील पिाथव म्हणजे रसरक्ताणि सात धातू. सांयोगामुळे त्याांची उत्पत्ती ि िृद्धी होते 
आणण णियोगामुळे ऱ्हास ि णिनाश होतो. परमाणूांचे सांयोजन झाल्यानांतर या सांयुक्तािस्थेतील काही 
परमाणूांचे णियोजन होण्यापूिी म्हणजे सांयोग ि णियोग ह्या िोन णक्रयाांच्या मध्ये पृथक्करण अथिा णिभाजन हे 
एक णतसरे कमव सांभित असते. पिाथांच्या उत्पणत्तणिनाशात्मक कायात रस ही एक मध्यमािस्था उत्पन्न होत 
असते आणण तीत पिाथवगत परमाण ू अमूतव अथिा द्रिरूपात णिद्यमान असतात, हा उल्लेख मागे आला 
आहेच. िर साांणगतलेली पृथक्करणाची णक्रया याच रसािस्थेत सांभिते. आयुिेिात णतलाच “पचन” 
म्हणतात. 
 
वारु्–णपत्त–श्लेष्ट्मा शबदाांचे अन्द्वकथशत्व 
 

शारीरद्रव्याांची म्हणजेच रसररक्ताणि धातूांची उत्पत्ती, अणभिृद्धी, ऱ्हास ि णिनाश होण्यासाठी 
अशाप्रकारे सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन या तीन णक्रया कारणीभतू होत असतात, आहाराणि द्रव्याांतील 
पोषक अांशाांचा प्रथम सांग्रह करणे, सांगृहीत द्रव्याांतील सारभतू म्हणजे शारीरद्रव्याांच्या उत्पािनकायात 
सहायभतू होणारे अांश, याच उत्पािनाच्या कामी असमथव असणाऱ्या मलरूप अांशाांपासून नांतर णिभक्त 
करणे, आणण णिभक्त झालेल्या णकट्टाांशाांचे शिेटी उत्सजवन िा णियोजन करणे, हे या णक्रयाांचे सिवसामान्य 
स्िरूप असून त्याांचे कतृवत्ि ज्याांच्याकडे असते त्याांना म्हणजे सांग्राहक, णिभाजक ि णियोजक अशा 
कायवकारी द्रव्याांनाच आयुिेिात श्लेष्मा, णपत्त ि िायु अशा सांज्ञा िेण्यात आल्या आहेत. या सांज्ञा म्हणजे 
‘णश्लष्’, ‘तप्’, ‘िा’, या धातूांची साणधत रूपे आहेत आणण त्याांपैकी गती ि गांध हा ‘िा’ धातूचा, सांताप हा 
‘तप् ’ धातूचा ि आकलगन हा ‘णश्लष्’ धातूचा अथव होय, असे स्पष्टीकरण सुश्रतुसांणहतेत केलेले आहे [‘तत्र िा 
गणतगांधनयोणरणत धातुः, तप सांतापे णश्लष आकलगने । एतेषाां कुद् णिणहतैः प्रत्ययैः िातः णपत्तां श्लेष्मेणत च रूपाणण भिस्न्त । ’ सु. सां.] 
 

णिसगव म्हणजे उत्पािन, आिान म्हणजे पचन ि णिके्षप म्हणजे उत्सजवन या तीन णक्रयाांच्या योगाने 
चांद्र, सूयव ि िायु जगाचे ज्याप्रमाणे धारण करतात त्याप्रमाणे शरीरातील कफ, णपत्त ि िायु हे िेखील त्याच 
णक्रयाांनी शरीराचे धारण करतात, असे िणवन सुश्रुताांनी केले आहे [णिसगािानणिक् षेपैः सोमसूयाणनला यथा । धारयांणत 

जगद् िेहां कफणपत्ताणनलास्तथा । ’–सु. सां.].आणण; सांग्रह, णिग्रह ि उत्सगव ककिा सांश्लषेण िणियोजन अथिा आकषवण, 
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पृथक्करण ि अपकषवण याप्रमाणे शारीर द्रव्याांत चालणाऱ्या णक्रया मुख्यतः तीनच असून त्याज्याांचेमुळे 
चालतात ती कारक द्रव्ये म्हणजेच श्लेष्मा, णपत्त ि िायु हे णत्रिोष होत, असाच त्याांतील अणभप्राय आहे. 
 

हे िाताणि िोष धात्िाश्रयी असतात म्हणजे शरीराचे धारक असे जे स्थूल द्रव्यरूप रसाणि धातू 
त्याांच्या आश्रयाने राहत असतात. ‘अस्स्थधातूत प्रामुख्याने िायूचे, स्ििे ि रक्त याांत णपत्ताचे ि अिणशष्ट 
द्रव्याांत म्हणजे रस, माांस, मेि, मज्जा, शुक्र, मूत्र ि पुरीष याांत कफाचे िास्तव्य आढळून येत असल्याने 
धातु–मल आणण िोष यात आश्रयाश्रयीभाि असतो’ असे िाग भटाांचे िचन आहे [‘तत्रास्थणन स्स्थतो िायुः णपत्तां तु 

स्िेिरक्तयोः । श्लेष्मा शषेेषु तैनवषामाश्रयाश्रणयणाां णमथः । ’ -अ. हृ.]. 
 
णत्रदोष म्ििजे सूक्ष्म व अदृश्र् द्रव्रे्च 
 

परांतु, त्रिोषाांचे ठायी शरीरातील सिव णक्रयाांचे कतृवत्ि असते अथिा सिव शारीर कमांचे सांचालन तेच 
करीत असतात याचा अथव असा नव्हे की णत्रिोष केिळ शस्क्तस्िरूप होत. कारण द्रव्याधाररणहत शक्ती 
कधीच उपलब्ध होत नाही, ती द्रव्याश्रयानेच राहते. ‘सोम हे कफाचे ि अग्नी हे णपत्ताचे आत्मतत्त्ि असून 
िायु हाच िायुिोषाचा आत्मा होय’, या िचनातही िातािींच्या द्रव्यत्िाचाच णनिेश सूणचत करण्यात आलेला 
णिसतो [‘तत्र िायोरात्मिैात्मा, णपत्तमाग्नेयां श्लषे्मा सौम्यः । ’ – सु. सां.]. अथात् णत्रिोष म्हणजे धातुमलाांप्रमाणे स्थूल ि दृश्य 
नसली तरी सूक्ष्म ि अदृश्य अशी द्रव्येच होत. रसाणि धातूांचे शक्त्यु-त्कषवसांपन्न परांतु सूक्ष्म असे अांश 
म्हणजेच िाताणि णत्रिोष. त्याांचे िणवन शस्क्तस्िरूप म्हणून करण्यात येते त्याचेही कारण हेच की, ते सूक्ष्म–
द्रव्य–रूप असतात आणण धातुमलाांहून सामर्थयव त्याांत आणधक प्रमाणात असते. 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
टीप ५ – [आकाशाचे न्यूनाणधक्य तत्ितः सांभित नाही. कारण ते ज्यामुळे सांभिािे असे परमाणूच आकाशाचे असत नाहीत. अथात् आकाशाचे 
न्यूनाणधक्य आकाशतेर भतूाांच्या न्यूनाणधक्यािर अिलां बून असते, हे उघड होय.] 

––– 
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दशशन ४ – शारीरधातूांची उत्पत्ती 
 

पृणथव्याणि महाभतेू ि अव्यक्त ब्रह्म याांच्या समुिायापासून जो िेह आकारास येतो त्याचा अत्यांत 
सूक्ष्म असा आद्य घटकसुद्धा षड्धातुक असतो. सूक्ष्म घटक म्हणजेच परमाणसु्िरूप अियि. असे 
अणुस्िरूप अियि शरीरात केिळ असांख्य असतात. ‘शरीराियिास्तु परमाणुभिेन अपणरसांख्येया भिस्न्त’ 
असे चरकाांचे िचन आहे. 
 

पृणथव्याणि महाभतेू ज्याच्यामुळे एकमेकाांशी यांयोग पाितात आणण या सांयुक्तािस्थेत उत्पत्तीपासून 
णिनाशापयुंतच्या सिव णक्रया जो करतो त्या परमात्म्याच्या अांशाला जीिात्मा म्हणतात. ‘प्रलयकाली पुरुष 
इष्ट भािाांपासून णियुक्त होतो आणण पुनि अव्यक्त स्िरूपातून व्यक्त स्िरूपात ि व्यक्त स्िरूपातून अव्यक्त 
स्िरूपात प्रिशे करतो. रजस्तमोणिष्ट पुरुषाचे चक्रित् पणरितवन याप्रमाणे णनत्य सुरु असते’, असे 
चरकाचायव म्हणतात [“पुरुषः प्रलये चेषै्टः पुनभािैर्गियुज्यते । अव्यक्ताद् व्यक्तताां याणत व्यक्तािव्यक्तताां पुनः । 
रजस्तमोभ्यामाणिष्टिक्रित्पणरितवत् । ” च. स.]. अथात् पृणथव्यािींचा सांयोग घडिनू आणणारा ि या सांयुक्तािस्थेत 
म्हणजेच शरीरात सांभिणाऱ्या सिव णक्रयाांचा मुख्य पे्ररक रजस्तमोयुक्त पुरुष म्हणजे जीिात्माच होय. 
 

हा पुरुष जी पे्ररणा करतो णतलाच चेतना अथिा चैतन्य म्हणतात. ‘परमात्मा स्ितः णनर्गिकार 
असतो; सत्त्ि, भतूगुण ि इांणद्रये याांच्याशी सांयोग पािनू तो चैतन्याला कारणीभतू होतो आणण णनत्य द्रष्टा 
बनून सिव णक्रयाांचे अिलोकन करीत असतो’, असे चरकाांचे िचन आहे [‘णनर्गिकारः परस्त्िात्मा सत्त्िभतूगुणेंणद्रयःै । चतैन्ये 
कारणां णनत्यो द्रष्टा पश्यणत णह णक्रयाः’ च. सां.]. अथात् गांधस्पशाणि भौणतक गुण, मन आणण इांणद्रये याांच्यात परमात्म्याच्या 
सांयोगाने चैतन्याचा प्रािुभाि होतो. हे चैतन्य असणे म्हणजेच णजिांतपणा. इच्छा, दे्वष, प्रयत्न इत्याणि 
आत्मगुण या सचेतन अिस्थेतच णिद्यमान असतात. शरीर सचेतन असले म्हणजेच षड्धातुक असते, चेतना 
लुप्त झाली की तेच पांचत्ि पािते. ‘शरीर णह गते तस्स्मन शून्यागारमचेतनम् । पांचभतूािशषेत्िात् पांचत्िां 
गतमुच्यते । ’ [च.सां.], असे चरकाांचे िचन आहे. 
 

अशा प्रकारे जीिात्मा ि पांचभतूणिकार याांच्या समुिायापासून सापेक्षतया सुसूक्ष्म असा जो शारीर 
अियि ककिा शरीराचा आद्य घटक उत्पन्न होतो, त्याची आहाराणिकाांतून म्हणजे आहार, जल, िायु 
आिींतून प्राप्त होणाऱ्या पोषक अांशाांच्या योगाने क्रमशः अणभिृद्धी होते. शरीराचा हा आद्य अियि सूक्ष्म 
असतो म्हणजे परमाणुस्िरूप असत नाही, कारण पृणथव्यािींचा तो समुिाय असतो. शरीराच्या व्यक्तरूप 
अियिाांच्या तुलनेने तो सूक्ष्मतम असतो. या आद्य अियिाांचे घटक म्हणजे पार्गथिाणि अांशच. 
आहाराणिकाांतून णमळणाऱ्या पार्गथिाणि अांशाांनी तेच पणरपषु्ट होतात. 
 
शरीराची वाढ मर्ाणदत असते 
 

शरीराला पोषक ककिा िृणद्धकर होणारी द्रव्ये अमयाि असतात. परांतु, शरीराची िाढ मात्र ठराणिक 
मयािेपयुंतच होत असते. णनत्य णहतकर आहार-णिहार सेिन केले, साहसाणि कमे िज्यव केली ि आयुष्य 
कमी करणारी णिघ्नेही उद् भिली नाहीत तरी सुद्धा णिणशष्ट मयािेनांतर आयुष्याचा ज्याप्रमाणे शिेट होतोच 
त्याचप्रमाणे आहाराणिकाांतून प्राप्त होणाऱ्या पुणष्टकर अांशाांचे सेिन यथोणचत केले तरी शरीराची िाढही एका 
णिणशष्ट प्रमाणातच होत असते, अमयाि होत नाही. 
 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शरीराच्या िाढीप्रमाणे त्याचे आयुमानही मयाणित असते. ककबहुना, िृद्धी, णिकास, उत्क्राांती, 
सामर्थयव, णिणशष्टाकृणतमत्त्ि ि आयुष्य हे सिवच सृष्ट पिाथांचे प्रणतणनयत असते. 
 

आपल्या णिणशष्ट आकारातील िाढ पूणव झाली की शारीरघटक ि रसरक्ताणि धातू सांतणतरूपाने 
िाढू लागतात. आकाराने आणण गुणाने स्िसदृश पण स्िणभन्न पिाथांची आपल्याच अांशाांपासून होणारी 
उत्पत्ती म्हणजे सांतती. एका उत्पािक घटकापासून अथिा अियिापासून िुसरा ि त्यापासून णतसरा असे 
शारीर घटक,याप्रमाणे उत्पन्न होत असतात. या सांतणतपरांपरेतच शरीराला पूणवता येते. 
 

शारीर अियिाांची ि पयायाने एकूण शरीराची जी िाढ होत असते ती एकप्रकारे रससक्ताणि 
धातूांची उत्पत्ती अव्याहत ि यथाित् रीतीने होण्यािर अिलां बून असते. या धातूत्पत्तीत णिणशष्ट क्रम णिसून 
येतो. 
 
रसधातु 
 

णनरणनराळी आहायव द्रव्ये जठरात प्रणिष्ट झाली की तत्रस्थ अग्नीकडून त्याांचे मूतवत्ि नष्ट होते. 
आहायव द्रव्याांच्या या द्रिरूपालाच आहाररस म्हणतात. या आहाररसाचा पुढे यकृत् प्लीहेत प्रिशे झाला 
म्हणजे तेथे रांजकणपत्ताकडून त्यािर पुनश्व पचनसांस्कार होतो ि त्याचा पणरणाम म्हणजे शरीरातील सुसूक्ष्म 
स्रोतसाांतूनही सांचार करण्याची क्षमता या रसाच्या णठकाणी उत्पन्न होते. या सांस्कारात आहारसाला 
रांजकत्ि-राणगताही प्राप्त होते [‘स खलु आप्यो रसः यकृत्प्लीहानौ प्राप्य रागमुपणैत’–सुां मां.]. आहाररसाच्या या शुद्ध अथिा 
सांस्काणरत अिस्थेलाच “रसधातु” म्हणतात. हा रसधातु शरीरात अणिरत भ्रमण करीत असताना 
कायाग्नीकडून पुनश्व णिपाणचत होतो, आणण अश्या रीतीने तो अणधक शुद्ध झाला म्हणजे त्यालाच 
“रक्तधातु” ही सांज्ञा प्राप्त होते. 
 

आहाररसाला यकृतातील रांजकणपत्ताच्या योगाने रक्तिणवत्ि प्राप्त झाले की त्याला “रसधातु” 
म्हणाि े असे िर सुचणिले. हे रक्तिणी द्रव्य म्हणजेच ‘रक्तधातु’ होय असे काही लोकाांचे म्हणणे असून 
“शरीरस्थ ऊष्म्याच्या योगाने रसाच्या णठकाणी रांणजतता प्राप्त झाली की त्यालाच रक्त म्हणतात”, या 
सुश्रुतिचनाचा [रांणजतास्तेजसा त्िापः शरीरस्थेन िेणहनाम् । अव्यापन्नाः प्रसने्नन रक्तणमत्यणभधीयते । ’–सु. सां.] या सांबांधात आधार 
म्हणून उल्लेखही करण्यात येतो. परांतु, ते णिचारणीय िाटते. 
 
रक्तधातूचे णवणशष्ट कार्श 
 

कारण रस, रक्त, माांस, इ. जे सात शारीरधातू साांगण्यात आले ते सिविेहव्यापी आहेत. ज्िराणि 
सिवशरीरव्यापी णिकाराांचे रसधात्िाश्रणयत्ि त्यािरूनच उत्पन्न होऊ शकते. उलट रांजकणपत्ताने रक्तिणी 
झालेल्या आहाररसालाच ‘रक्त’ मानले तर जठरापासून यकृतापयुंतच्या भागातच केिळ रसधातूचे 
अस्स्तत्ि असते, तो सिविेहव्यापी नसतो, असे स्िीकारणे भाग पडेल, आणण ज्िराणि िेहव्यापी णिकार 
रसधात्िाश्रयी होत हे म्हणणेही असांगत ठरेल. ‘व्यानिायूकडून शरीरातील सिव णिभागाांत एकाच िळेी 
रसधातूचे णिके्षपण अणिरत चालू असते, आणण हा णक्षप्यमाण रसधातु जेथे स्थानिैगुण्यामुळे प्रणतरुद्ध होतो 
तो णिकृणत उत्पन्न करतो’ [‘व्यानेन रसधातुर्गह णिके्षपोणचतकमवणा । युगपत् सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा । णक्षप्यमाणः स्ििैगुण्यात् रसः 

सज्जणत यत्त्र सः । तस्स्मस्न्िकारां कुरुते । ’ अ. हृ.]; ‘शब्ि, प्रकाश ि जल याांच्या अखांणडत प्रिाहाप्रमाणे तो रसधातु समस्त 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शरीरात सतत पणरभ्रमण करीत असतो’ [‘स शब्िार्गचजवलसांतानित् अणुना णिशषेण अनुधाित्येि केिलां  शरीरम्’–सु. सां.]; 
इत्याणि िचनेही, सिव शरीरात ज्याचे णिके्षपण होते तो धातू रसधातु होय, असेच साांगत आहेत. ‘रस’ 
शब्िाची व्युत्पत्ती सुश्रतुाने ‘रस गतौ अहरहगवच्छतीणत रसः’ अशी णिली आहे. प्रत्यही णनत्य गमन करीत 
असतो तो रस. असा याचा अथव. अथात् या व्युत्पत्तीत रसाचे सिविेहसांचाणरत्िच सुचणिलेले णिसते. “रसिह 
स्रोतसे िोन असून हृिय ि रसिाहक धमन्या हे त्याांचे मलू होय,” असे सुश्रतुसांणहतेत [‘रसिहे दे्व तयोमूवलां  हृियम् 

रसिाणहन्यि धमन्यः’ – सु सां.] ि “रसिह स्रोतसाांचे मलू हृिय”, असे चरकसांणहतेत [‘रसिहानाां स्रोतसाां हृियां मलूम्’ – च. 
सां.] म्हटले आहे, त्याांतूनही, हृियातून जो णिके्षणपत होतो तो धातू “रस”होय, असाच आशय व्यक्त होतो. 
“रांणजतास्तेजसा त्िापः ……..” या सुश्रुतोक्तीतही यकृद्गत ऊष्म्याने नव्हे तर शरीरस्थ ऊष्म्याने रांर्गजत 
झालेल्या रसाला “रक्त” म्हणाि,े असे प्रणतपािन केले आहे, ही गोष्ट णिसरता कामा नये. याकृत 
णपत्ताकडून आहाररसाचे पचन झाले म्हणजे शरीरातील सूक्ष्माणतसूक्ष्म स्रोतसातूनही त्याचे अणभसरम 
णिनायास होऊ शकते. परांतु, या पचनसांस्कारामुळे त्याला रक्तिणवता आली तरी “रक्तधातु” ही सांज्ञा मात्र 
प्राप्त होत नाही. यकृद् गत उष्णतेने णिपक्व झालेला ि रक्तिणवत्ि पािलेला आहारस रसधातूच होय. ‘रक्त’ 
ही सांज्ञा केिळ लाल रांगाची सूचक नाही. रक्तधातूचे िैणशष्ट्य साांगण्यासाठी णतची प्रिृत्ती झाली आहे. 
रक्तत्ि म्हणजे परस्परानुराणगत्ि. जठराग्नीच्या योगाने णिदु्रत झालेले ि यकृद्गत उष्णतेच्या सांयोगाने 
णिपाणचत झालेले आहाराांश स्ितःच्या णिणशष्ट आकाराचा ककिा मूतवस्िरूपाचा त्याग करून रसस्िरूपात 
म्हणजे अमूतािस्थेत णिलीन होतात. हे णनराकारत्ि येते तेव्हाच शरीरातील सुसूक्ष्म अियिाांतही प्रिशे करणे 
त्याांना शक्य होते. आणण अशा रीतीने सिव शरीरात प्रसतृ झालेल्या या आहाराांशाांपासूनच मूतव अशा शारीर 
अियिाांची उत्पत्ती ि अणभिृद्धी होते. अथात् ती व्हायची तर णिणश्लष्ट अथिा रसािस्थेत अिस्स्थत असलेल्या 
आहाराांशाांचा पुनःसांश्लेष व्हािा लागतो. रसस्िरूपात णिलीन झालेल्या आहाराांशाांचे सांश्लेषणानुकूल ककिा 
सांयोगोन्मुख अिस्थेत होणारे पणरितवन म्हणजेच परस्परानुरागी ‘रक्तत्ि’. रसाचा सिव शरीरात सांचार 
झाल्यानांतर कायाग्नीच्या योगाने रसाच्या णठकाणी हे रक्तत्ि प्रािुभूवत होते. प्रव्यक्त ककिा मूतवस्िरूपी 
माांसधातूत रक्ताची पणरणती त्यानांतरच होते. तात्पयव, सुसूक्ष्म स्रोतसाांतूनही अणभसरण णिनायास व्हाि े
एतिथव आहाराकृष्ट द्रव्याांशाांची णिणश्लष्ट, असांयुक्त ककिा णिरक्त अिस्था म्हणजे रसधातु, आणण 
अणभव्यक्तीसाठी ककिा णिणशष्टाकृणतमत्ि प्राप्त होण्यासाठी उन्मुख करणारी त्याची द्रव्याांशाांची सांश्लेषक 
ककिा सांयोगकारक अशी परस्परानुरक्तािस्था म्हणजे रक्तधातू आणण हे सिव ध्यानी घेऊनच यकृत् गत 
णपत्ताने णिपक्व झालेला आहाररस म्हणजे रसधातू असे िर म्हटले आहे. 
 
रक्तोतर माांसधातूची उत्पत्ती 
 

कायाग्नीकडून णिपाणचत झालेल्या रसधातूलाच “रक्त” म्हणतात हे िर साांणगतलेच. शरीराचे 
पोषण करणारे आहाराांश त्यात णिलीन झालेले असतात. अशा या रक्तापासूनच नांतर जो घन ि णिणशष्ट 
आकारात अणभव्यक्त होणारा धातू उत्पन्न होतो त्याचेच नाांि माांस. अथात् द्रिरूप रक्तापैकीच काही अांश 
एकमेकाांकडे आकर्गषत होऊन घनरूप पािले. णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त झाले म्हणजे त्या मूतव ककिा 
साकार रक्ताांशाांनाच “माांस” ही सांज्ञा प्राप्त होते. 
 

पूिव स्िरूपाचा णिनाश होणे, आहायव द्रव्ये अथिा शारीर अियि याांचे मूतवत्ि ककिा णिणशष्टाकृणतमत्त्ि 
णिलीन होणे, रसस्िरूपात सांक्रणमत होणे, हे कायव णियोजनात्मक अथिा णिश्लेषणात्मक होय. सांघीभतू 
अथिा समुिायात्मक मूतव पिाथव असमुणित अथिा असांघणटत अशा अमूतव द्रिरूपात अिस्थान्तणरत होतो, 
याचाच अथव असा की त्यात सांघणटत अथिा समुणित झालेली द्रव्ये एकमेकाांपासून णिणश्लष्ट होत असतात. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

णजिांत शरीरात घडून येणाऱ्या पिाथवगत परमाणूांच्या या णिश्लेषणातूनच उन्नत अतिा उत्क्राांतरूप पिाथांची 
णनर्गमती होते. हे कायव सांयोजनामत्क अथिा सांश्लेषणात्मक होय. द्रिीभतू झालेल्या परमाणूांपैकीच काही 
परमाणूांचा पुनि सांयोग होतो, त्याांना णिणशष्टाकृणतमत्त्ि प्राप्त होते, आणण अश्या रीतीने अन्य पिाथांचा 
प्रािुभाि होतो. आहारातील पोषक अांशाांचा रस झाला की त्यापासून पुढे माांस ही मूतव िस्तू णनमाण होते, 
आणण माांसघटकही पुनि णिदु्रत झाले की त्याांपैकीच काही सांघणटत होतात ि अस्स्थनामक धातू आकारास 
येतो. रसरक्ताणि सातही धातूांच्या उत्पणतणिनाशात सांयोगणियोगात्मकता अशाप्रकारे अनुस्यूत असते. 
परमाणूांच्या सांयोगणियोगात णतसरे णिभाजनकमव मध्यांतरी सांभिते. सांघणटत परमाण ू णिदु्रत अथिा णिणश्लष्ट 
झाल्यािर होणारे सारणकट्टणििचेन ते हेच. रससक्ताणि शारीर द्रव्याांच्या उत्पणत्तणिनाशात सांयोजन णिभाजन 
ि णियोजन या तीनच णक्रया याप्रमाणे प्रमुखत्िाने सांभितात ि त्याांचे कतृवत्ि ज्याांचेकडे असते त्याांनाच 
कफणपत्ताणि िोष म्हणतात, असे मागील प्रकरणात साांणगतले ते याच अणभप्रायाने. 
 
रसाणद सांज्ञाांची णनरुक्ती 
 

रस, रक्त, माांस इ. ज्या सांज्ञा शारीर धातूांना योजण्यात आल्या आहेत त्याही मोठ्या स्िरूपबोधक 
ि िास्तिाथविाची आहेत असे णिसून येते. “रसनात् रसः” अशी “रस” शब्िाची व्युत्पत्ती आहे. रसन म्हणजे 
णिलयन अथिा स्िरूपाचा ककिा णिणशष्ट आकाराचा नाश. अथात् रस या शब्िािरून अव्यक्तरूपत्ि सूणचत 
होते. “रक्त” हा शब्ि परस्परानुराणगत्िाचा सूचक आहे. ‘रांजनात् रक्तम्’ अशी त्याची णनरुक्ती आहे. ‘रांज 
रागे’ या धात्िथािरूनही रक्तािस्थेतील द्रव्याांशाांचे अथिा अणूांचे परस्परानुराणगत्ि सूणचत होते. माांस 
म्हणजे परस्परानुक्त अणूांची रक्तोत्तर सांभिणारी समुिायस्िरूपी अिस्था. ‘माांस’ या शब्िातच व्यक्तरूपत्ि 
ककिा अणभव्यक्ती अणभपे्रत आहे. या माांस–सांज्ञक सांघातात मािवि असते, अस्स्थधातूप्रमाणे काणठण्य नसते, 
हा णिशषे. माांसािस्थेतील सांघीभतू परमाणूांपकैी काही पुनश्व णिदु्रत झाले म्हणजे त्याांपासून मेिोधातू णनमाण 
होतो. मेि म्हणजे माांसरसच. मेिापासूनच अस्स्थधातू उत्पन्न होतो. हा धातू व्यक्तरूप म्हणजे सांघातरूपात, 
णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त होणारा असतो, या सांघातात स्स्थरत्ि ि काणठण्य माांसाहून सापेक्षतया [स्स्थरत्ि 
ि कणठणत्ि पूणवपणे जीत आहे अश्या िस्तूत उत्पणत्तणिनाशस्िरूपी चलनात्मक क्रम सांभिणेच शक्य नसते. अस्थीत ते सांभिते. अथात् स्थैयव ि 
काणठण्य अस्स्थधातूत पूणवपणे असत नाही, माांसधातूहून अणधक प्रमाणात असते, इतकेच.] अणधक असते. अस्स्थ हा शब्ि ज्या ‘ष्ठा’ 
धातूपासून तयार झाला आहे त्याचा अथव गणतणनिृत्ती, गणतरोध असा आहे [‘ष्ठा गणतणनिृत्तौ’–णस. कौ.]. अथात् 
‘अस्स्थ’ या शब्िातूनच स्थैयव ि काणठण्य सूणचत होते. अस्थीचे रसीभिन झाले की त्यापासून मज्जा धातू 
उत्पन्न होतो. ‘मज्जा’ म्हणजे अस्स्थगत अणूांची अस्र्थयुत्तर सांभिणारी रसािस्थाच. या धातूत गभवबीजे मणज्जत 
म्हणजे अव्यक्त स्िरूपात अिस्स्थत असतात. म्हणूनच त्याला ‘मज्जा’ म्हणतात. ‘मस्जो शुद्धौ’ हा धात्िथवही 
मज्जनाचा सूचक असाच आहे. मजे्जचेच णिशुद्ध रूप म्हणजे शुक्र. ‘शुक्र’ या शब्िात ‘शुणचः’ हा धातू असून 
स्िच्छता, पूतत्ि असा त्याचा अथव आहे [‘शुणचः पूतीभािे–णस.कौ.’]. आणण पूतत्ि, स्िच्छत्ि म्हणजे क्लेि [‘पूतीभािः 
क्लेि इणत’–णस.कौ.], रसािस्था ककिा द्रिािस्था. अथात् अन्य शब्िाांप्रमाणे शुक्र ही सांज्ञाही शुक्लत्ि ि स्िच्छत्ि 
याांचीच िाचक आहे. यकृद्गत रांजक णपत्त ि शरीरोष्मा याांच्याकडून क्रमशः णिपाणचत झालेल्या 
आहाररसाला तो अणधक शुद्ध झाल्याने ज्याप्रमाणे रक्तधातू म्हणून सांबोधण्यात येते, त्याचप्रमाणे 
सांघातात्मक माांसधातूनांतर अस्स्थधातूपासून उत्पन्न होणाऱ्या शुद्धतर धातुरसाला शुक्र म्हणण्यात येते. 
आहायव द्रव्याांचा रस झाला ि पचनाणि सांस्काराांमुळे त्यात रक्तत्ि अथिा सांश्लेषणात्मकत्ि प्रािुभूवत झाले की 
शरीरातील णिणिध अांगाांचा ि अियिाांचा तो ज्याप्रमाणे उत्पािक बनतो, त्याचप्रमाणे णिणशष्ट आकार धारण 
करणाऱ्या माांसास्थीपासून उत्पन्न झालेला णिशुद्ध रस गभोत्पत्तीला कारणीभतू होतो. 
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रसरक्ताणि धातूांची उत्पत्ती यथाित् णिपक्व अशा आहाररसापासून याप्रमाणे होत असते. हे सातही 
धातू शरीराच्या आद्य म्हणजे शुक्रातविसांयोगोत्पन्न अशा सुसूक्ष्म घटकातही सूक्ष्म स्िरूपात णिद्यमान 
असतात. आहारोत्पन्न रसापासून त्याांची अणभिृद्धी होते. 

 
––– 

  



 

 
 अनुक्रमणिका 

दशशन ५ – शारीर द्रव्र्ाांचे सामथ्र्श 
 

शरीराचे बीज म्हणजे शुक्रातविसांयोग. शरीराचा आद्य घटक या बीजापासून णनमाण झाला की 
स्िभािधमानुसार त्याची िाढ होऊ लागते; आणण िृद्धी, णिकास, उत्क्राांती, इत्याणि अिस्था उपभोगीत 
यथासमय तो सिांगपणरपूणव स्िरूपात अणभव्यक्त होतो. अथात् बीज तसा िृक्ष या न्यायाने या सिव 
स्स्थत्यांतरात शरीर बीजानुसारी असते. 

 
सांघातत्त्ि ककिा णिणशष्टाकृणतमत्त्ि शरीरात प्रथम माांसरूपाने अणभव्यक्त होते. माांस ही शरीरातील 

व्यक्तरूपात आणिष्कृत होणारी आद्य िस्तू होय. माांसानांतरची अशी साकार सृष्टी म्हणजे अस्थी. या 
अस्स्थसांज्ञक सांघातात स्स्थरत्ि माांसाहून अणधक असते. माांसधातू आहाररसापासून ि अस्थी मेिोधातूपासून 
उत्पन्न होतो. िस्तुतः आहाररस हेच सिव धातूांचे उत्पणत्तकारण. अस्थीही त्यापासूनच णनमाण होणार हे उघड 
आहे. तथाणप, मेिोिस्था प्राप्त झाल्यानांतरच अस्स्थधातूची णनर्गमती होत असल्याने मेिाला अस्थीचे 
उत्पािक मानणे अणधक योग्य. णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त होणाऱ्या या िोन धातूांच्या आश्रयानेच 
सप्तधातुक िेहातील रस, रक्त, मेि, मज्जा ि शुक्र हे अिणशष्ट द्रिरूप धातू राहत असतात. 

 
उत्पाद्य म्हणजे उत्पन्न होणारी िस्तू ही घन अथिा व्यक्तरूप असते तर उत्पािक म्हणजे उत्पाद्य 

िस्तूच्या उत्पत्तीला हेतुभतू होणारी िस्तू द्रि ककिा अव्यक्तरूप असते. सात धातूांपकैी माांस ि अस्थी हे िोन 
धातू घन ककिा व्यक्तरूप म्हणजे णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त होणारे असे असून बाकीच्यात मात्र असे 
मूतवत्ि, व्यक्तत्ि ककिा साकारत्ि नसते. ते द्रिरूप असतात. अथात् माांस ि अस्थी हे धातू उत्पाद्य ि 
उिवणरत पाांच धातू उत्पािक होत असे म्हणता येईल. रस ि रक्त याांपासून माांसाची उत्पत्ती होते, मेिापासून 
अस्थीची णनर्गमती होते, तर मज्जा ि शुक्र हे गभाचे उत्पािक असतात. 

 
रसरक्ताणि उत्पािक धातूांत अमूतवत्ि, णिणशष्टाकृणतहीनत्ि अथिा द्रित्ि सामान्य आहे तर माांस ि 

अस्थी या उत्पाद्य धातूांत मूतवत्ि, णिणशष्टाकृणतमत्त्ि अथिा घनत्ि सामान्य आहे. तथाणप या प्रत्येकात कोणता 
ना कोणता तरी स्िरूपणिशषे आहे. आणण तो स्पष्ट व्हािा या हेतूनेच रस, रक्त याप्रमाणे प्रत्येकासाठी सांज्ञा 
णनरणनराळी योजण्यात आली आहे. ही स्िरूप णभन्नता पुढीलप्रमाणे आढळून येते. 
 
धातूांचे स्वरूपणवशेष 
 

रसधातूहून रक्तधातू अणधक शुद्ध असतो. पृथक्करणाचे सामर्थयव त्याांत अणधक असते. रस ि रक्त या 
िोघाांतही अियिपोषक अांश णिदु्रत स्िरूपात णिद्यमान असताही णिभन्न अियिाांशी पृथक्तया सांयोग 
पािण्याची िा सांणश्लष्ट होण्याची प्रिृत्ती त्या पोषक अांशाांच्या णठकाणी जी उत्पन्न होते ती त्याांना रक्तािस्था 
प्राप्त झाल्यािरच. रसािस्थेत ही सांघीभािोन्मुखता नसते. घनरूप माांसापासून उत्पन्न होणारा मेि 
रसरक्ताांहून अणधक घन ि शुद्ध असतो. मेि ही णनराळी सांज्ञा त्यासाठीच योणजली आहे. मज्जा हा चिथा 
द्रिधातू. तो अस्स्थजणनत असल्याने मेिापेक्षाही अणधक घन ि शुद्ध असतो. पाांचिा ि शिेटचा द्रिधातू 
म्हणजे शुक्र; तो सिव धातूांत शुद्धतम म्हणजे मलहीन असतो. इतर धातूांप्रमाणे शुक्रधातूचाही मल साांणगतला 
आहे. तो म्हणजे ओज. मात्र रसरक्ताणि अन्य धातूांच्या कफणपत्ताणि मलाांप्रमाणे हे ओज उत्सजवनीय नसते, 
उलट प्रसािरूप असते. योग्य िळेी उत्सर्णजत न झाले तर अन्य धातूांचे मल धातुघटकाांना मणलन करतात, 
परांतु अनुत्सकजत ओजामुळे असे मणलनीकरण कुणाचेच होत नाही. ककबहुना, ज्याचा णिनाश झाला की, 
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जीणिताचा नाशही अटळ असतो, आणण ज्याच्या अस्स्तत्िािरच जीणिताचे अस्स्तत्िही अिलां बून असते, अशी 
िस्तु म्हणजे ओज. ‘यन्नाश े णनयतां नाशो यस्स्मांस्स्तष्ठणत णतष्ठणत [अ. हृ.]’, अशा शब्िाांच ओजाचे 
जीिनाधारकत्ि कथन करण्यात आले आहे. 

 
उत्तरोत्तर अणधकाणधक णनमवल ि घनप्राय होत जाणाऱ्या रसाणि द्रिरूप धातूांच्या णभन्न सांज्ञा अशा 

प्रकारे स्िरूपभेिाच्या जश्या िाचक आहेत त्याप्रमाणे माांस ि अस्थी हे िोन धातू घनरूप असताही त्यात 
स्िरूपणभन्नता आहे, आणण णभन्न सांज्ञाांनी त्याांना सांबोधण्यात तीच लणक्षत आहे. मूतवत्ि हा धमव माांसाप्रमाणे 
अस्थीतही आहे. पण घनत्ि, कणठणत्ि ि स्स्थरत्ि माांसापेक्षा अस्थीत अणधक प्रमाणात आहे. 

 
रसरक्ताणि धातूांत अशा प्रकारे स्िरूपणभन्नता असली ि तिनुसार त्याांना णिणभन्न सज्ञाांनी 

सांबोधण्यात आले असले तरी त्याांत मुख्य भेि िोनच पडतात. ककबहुना, सिव सृष्ट द्रव्याांप्रमाणे रसरक्ताणि 
सप्तधातूांचे िगीकरणही स्थूल ि सूक्ष्म; व्यक्तरूप ि अव्यक्तरूप; दृश्य ि अदृश्य [रसरक्ताणि धातू द्रिरूप असले 
तरी दृग्गोचर असतातच. परांतु, णिणशष्ट आकृणतरूपात ते दृश्य होत नाहीत, या अथानेच त्याांना अदृश्य म्हणाियाचे. मूतामूतवत्ि हेही असेच 
णिणशष्टाकृणतमत्त्िािरून ठरिाियाचे.]; मूतव ि अमूतव; घन ि द्रि; आकषवक ि अपकषवक; सांघीभतू ि रसीभतू; 
अणभव्यक्त ि अनणभव्यक्त; याप्रमाणे मुख्यतः िोनच णिभागाांत होऊ शकेल. 
 
धातूांच्र्ा उत्पणत्त णवनाशाांची कालमर्ादा 
 

‘रसाद्रक्तां ततो माांसां माांसान्मेिः प्रजायते । मेिसोऽस्स्थ ततो मज्जा मज्जातः शुक्रसांभिः [सु. सां.], या 
िचनानुसार रसापासून रस, रक्तापासून माांस याप्रमाणे सातही धातूांची आहारापासून जी क्रमशः उत्पत्ती 
होते ती उत्क्राांणतरूप असते. म्हणजे रसापासून शुक्रापयुंतच्या धातूांत स्स्थरत्ि, शुद्धत्ि ि णनमवलत्ि उत्तरोत्तर 
अणधकाणधक प्रमाणात णनमाण होत असते. आणण हे स्िीकारले म्हणजे रसाणि धातूांच्या उत्पणत्तणिनाशाला 
सारखीच समयमयािा पुरत नाही, इतकेच नव्हे तर ही कालमयािा उत्तरोत्तर धातुगणणक िाढती असते 
असे मानणे सुसांगत िाटते. परांतु, ‘स खलु त्रीणण त्रीणण कलासहस्त्राणण पांचिश च कला एकैकस्स्मन्धातौ 
अिणतष्ठते । एिां मासेन रसः शुक्रीभिणत, स्त्रीणाां चातविम् । ’ म्हणजे प्रत्येक धातूत तीन हजार पांधरा कला 
इतका काल रसाचे िास्तव्य असते, अशा रीतीने एक मणहन्यात रसाचे पुरुषशरीरात शुक्र ि स्त्रीशरीरात 
आतवि बनते; याप्रमाणे सातही धातूांच्या उत्पत्तीची कालमयािा सारखीच असल्याचे सुश्रुतसांणहतेत 
साांणगतलेले आहे. 

 
िस्तुतः, आहाररसापासून एक णििसाने रसधातू, त्यापासून िोन णििसाांनी रक्तधातू, रक्तापासून 

तीन णििसाांनी माांस, त्यापासून चार णििसाांनी मेि, मेिापासून पाांच णििसाांनी अस्थी, अस्थीपासून सहा 
णििसाांनी मज्जा ि मजे्जपासून सात णििसाांनी शुक्र; याप्रमाणे एकूण णििस २८ होतात. आणण याांतच 
शुक्रािस्थेत स्थैयव येण्यासाठी अिश्य असणारा अणधक अिधी म्हणून िोन णििस णमळणिले की तीस 
णििसाांची सांख्या पूणव होते ि एक मणहन्याने आहाराचे शुक्र बनते, हे िणवन यथाथवही मानता येते. परांतु, 
तरीही आहाररसाची प्रत्येक धातूत म्हणजे त्या त्या धातुस्िरूपात राहण्याची समयमयािा तीन हजार पांधरा 
कला इतकीच असते, हे मात्र कचतनीयच होय. कारण णिपाकणक्रयेमुळे रसरक्ताणि धातू उत्तरोत्तर 
अणधकाणधक शुद्ध, णनमवल ि णचरजीिी होत असल्याने त्याांच्या उत्पािनाचा कालािधी समान असतो हे 
म्हणणे सयुस्क्तक िाटत नाही. 
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उत्पत्ती, अणभिृद्धी, उत्क्राांती आणि णक्रया शारीर धातूांत ज्या घडून येत असतात त्या सिांना 
सांयोगणियोग हे प्रधानतया कारणीभतू होतात. अथात् शारीर द्रव्याांत सांभणिणारी सिव कमे णद्वणिध म्हणजे 
सांयोगणियोगात्मक अशीच असतात. ‘तत्र सांयोगापेक्षी लोकशद्बः । षड्धातुसमुिायो णह सामान्यतः 
सिवलोकः… । षड्धातुणिभागो णियोगः । स जीिापगमः । ’ म्हणजे, लोक हा शब्ि सांयोगापेक्षी आहे, त्या 
शद्बाने सामान्यतः पांचभतूणिकार ि चेतना याांचा सांयोग अणभपे्रत आहे, हे सहा धातू एकमेकाांपासून णिभक्त 
होणे म्हणजे णियोग, यालाच जीिनपगम म्हणतात; या िचनातून उत्पणत्तणिनाशात्मक सिव कमांना 
सांयोगणियोगच हेतूभतू असतात, असे चरकाचायांनीही सुचणिले आहे. 

 
धातूत्पत्तीत पोष्य ि पोषक याांचा समागम झाला की प्रथम रसीभिन ककिा णिदु्रतीकरण होते. शारीर 

धातू हे पोष्य ि त्याांच्याशी समानगुणी असणारे आहाररसातून प्राप्त होणारे द्रव्याांश हे पोषक; तसेच 
रसरक्ताणि धातूांपैकी पूिवधातू पोषक ि उत्तरधातू पोष्य, असेही म्हणता येईल. 
 
णिणवध धातुपोषि 
 

शारीर धातूांचे पोषण शास्रकाराांनी िोन प्रकाराांनी िर्गणलेले णिसते. एक णनत्य ि िुसरे क्रमानुसारी. 
आहाररसाने सिव धातूांचे युगपत् म्हणजे एककाणलक पोषण होणे हे णनत्यपोषण. ‘रसधातू हृितातून णनघून 
िहा ऊध्िवगामी, िहा अधोगामी ि चार णतयवग गामी अशा एकूण २४ धमन्याांत प्रिशे करून समस्त शरीराचे 
प्राक्तनकमानुसार प्रणतणिन पोषण, िधवन, धारण ि सांिहन करतो [‘स हृियाच्चतुणिुंशणतधमनीरनुप्रणिश्य ऊध्िवगा िश िश 

चाधोगाणमन्यः चतस्रि णतयवग गाः कृत्स्नां शरीरमहरहस्तपवयणत िधवयणत धारयणत यापयणत चादृष्टहेतुकेन कमवणा । ’ (सु. सां.)]’, अथिा, 
‘णिके्षपक व्यानिायूकडून रसधातूचे एकाच िळेी समस्त शरीरात णिके्षपण होत असते [‘व्यानेन रसधातुर्गह 
णिके्षपोणचतकमवणा । युगपत्सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा॥’ (अ. हृ.)]’, ही िचने या दृष्टीने सूचक आहेत. 

 
रसापासून रक्त, रक्तापासून माांस याप्रमाणे सातही धातूांचे आपापल्या पणरमाणानुसार यथाक्रम 

उत्पािन होणे, हे िुसरे म्हणजे क्रमानुिती पोषण होय. 
 
धातुपोषणाचे हे णद्वणिध प्रणतपािन परस्परणिरुद्ध नाही. कारण त्याांच्या पणरणामातही णभन्नता 

आढळते. एका बाजूने आहाररसाकडून सिव धातूांचे साक्षात् पोषण होत असते, ि ते होत असतानाच िुसऱ्या 
बाजूने धात्िग नीकडून णिपाणचत झालेले पूिवधातूांचे काही अांश उत्तर धातूांच्या स्िरूपात पणरणत होत 
असतात. आहाररस अिस्थान्तणरत होत होत याच क्रमाने शिेटी शुक्रािस्थेत पोहोचतो. आहाररसाकडून 
णनत्य पोषण होत असताही रसाणि धातूांची अणभिृद्धी प्रणतणनयत असते, याचे कारण हेच की त्या धातूांतील 
काही अांश उत्तर धातूांत उत्क्राांत होत असतात. असे न होते तर णनत्य-पोषणमुळे धातूांची अमयाि प्रमाणात 
िाढच होत राणहली असती. काही अांश उत्तरधातूांत पणरणत झाल्याने ि काही मलरूपाने अलग झाल्याने 
धातूत्पािन होत असताना प्रत्येक धातू क्षीण होत असतो. ही झीज आहाररसाकडून होणाऱ्या णनत्य पोषणाने 
भरून णनघते. आपल्याहून श्रेष्ठ असलेल्या धातूत उत्क्राांत होण्याच्या या स्िभािधमानुसार एखािा धातू 
उत्तरधातूत पणरणत न झाला तर आहाररसाकडून होणाऱ्या णनत्यपोषणामुळे तो अयोग्य प्रमाणात अणभिृद्ध 
होतो ि त्यापासून णिणिध णिकार उत्पन्न होतात. उिाहरणाथव, मेिोधातूची पयाप्त प्रमाणात िाढ झाल्यानांतर 
अस्स्थधातूत त्यातील काही अांश पणरणत न झाले तर णनत्यपोषणामुळे मेिाची िाढ प्रमाणाबाहेर होते ि 
त्यापासून स्थौल्याणि णिकार उद् भितात. एक शुक्रधातूच असा आहे की, इतर धातूांच्या तुलनेने त्याची 
उत्पत्ती सूक्ष्म प्रमाणात होत असल्याने आणण तो अत्यांत णनमवल ि प्रसािरूप असल्याने त्याच्या अणभिृद्धमुळे 
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हानी तर होत नाहीच, उलट सामर्थयव, उत्साह ि सांहतत्ि याांची िृद्धीच होते. पाांचभौणतक षड रसयुक्त 
आहाराच्या रसाकडून णनत्य पोषण होत असताही बालशरीरात शुक्रधातूची ि काही णिणशष्ट अस्थींची 
अणभव्यक्ती होत नाही, आणण षड रससांपन्न आहारचे सेिन करूनही िाधवक्यात शुक्रधातूची उत्पत्ती होत नाही 
ि तसेच शुक्रक्षय झाल्याने शुक्रपूिव धातूही क्रमशः क्षीण होतात, इत्याणि गोष्टींिरूनही रसाणि धातूांची 
उत्तरोत्तर धातूांत क्रमशः होत जाणारी उत्क्राांती अनुमाणनता येते. ‘धातूच धातूांचा आहार होय [‘धातिो णह 

धात्िाहाराः । ’ (च. सां.)]’, असे चरक म्हणतात, ते म्हणूनच. एखाद्या िृक्षाच्या मुळात जलकसचन केले म्हणजे 
त्यामुळे त्याच्या शाखा, उपशाखा, पाने आणि सिव अांगोपाांगे जशी एकिमच प्रसन्न, टिटिीत होतात, परांतु 
पुष्पोद्गम मात्र शाखा, उपशाखा, कणलका या क्रमानेच होतो, त्याचप्रमाणे समस्त शरीरात अणिरत भ्रमण 
करणारा रसधातू सिव अियिाांच्या णठकाणी एकाच िळेी प्रसन्नता उत्पन्न करीत असला तरी माांस अस्थी 
आणि धातूांची उत्पत्ती क्रमशःच होत असते. ि म्हणूनच या णद्वणिध पोषणात परस्परणिसांगती आढळत नाही. 
 
धातूांचे प्रसाद व मल 
 

अशा प्रकारे पोष्य-पोषक अांशाांचा समागम झाल्यानांतर प्रथम रसीभिन होतो ि तिनांतर धातूांतील 
सत्त्ियुक्त म्हणजे उत्तर धातूच्या उत्पत्तीला कारणीभतू होणारे अांश ि णनःसत्त्ि म्हणजे अशी क्षमता नसणारे 
मलरूप अांश याांचे एकमेकापासून पृथक्करण होते. हेच सारणकट्टणिभाजन. उत्तरधातूांचे पोषण ि उत्पािन 
पूिवधातूांतील ज्या सत्त्िसांपन्न अांशाांकडून होते त्याांनाच िाताणि िोष अशी सांज्ञा असून णनःसत्त्ि म्हणजे 
सापेक्षतया हीनसत्त्ि असलेल्या अांशाांनाच मल म्हणून सांबोधण्यात येते. 

 
िोष-मलाांचे स्िरूप पुढीलप्रमाणे णनराळ्या रीतीनेही साांगता येईल-चरकसांणहतेत एका णठकाणी ‘ते 

सिव एि धातिो मलाख्याः प्रसािाख्याि’, असे एक िचन आहे. तिनुसार रसरक्ताणि सातही धातूांचे 
प्रत्येकशः प्रकार िोन सांभितात. एक प्रसािरूप ि िुसरा मलरूप. ‘प्रसाि’ ही सांज्ञा णनमवलत्िाची सूचक 
असून ‘मल’ या शद्बाने हीनशस्क्तत्ि अणभपे्रत आहे. धातूांची उत्पत्ती ि अणभिृद्धी होण्यासाठी जे कारणीभतू 
होतात ते अांश प्रसािसांज्ञक ि सामर्थयवहीनतेमुळे क्षीण झालेले णिनाशोन्मुख अांश मलसांज्ञक. याांनाच अनुक्रमे 
‘िोष’ ि ‘मल’ असे म्हणतात. 

 
रसाणि धातूांची उत्पत्ती ि अणभिृद्धी होण्यासाठी आकषवणाची ि सांग्रहाची आिश्यकता असते. 

णिणशष्टाकृणतमत्त्ि ककिा सांघीभाि त्याणिना सांभितच नाही. िूरस्थ अणूांना एकमेकाांजिळ आणणे म्हणजे 
आकषवण ि अशा जिळ आलेल्या अणूांत एकीभाि उत्पन्न होणे याचे नाांि सांग्रह. सांग्रणहत म्हणजे एकीभतू 
परमाण ू आपापले स्ितांत्र व्यस्क्तमत्ि णिसरून एकमेकात णिलीन होतात, णिरून जातात, तेव्हाच मूतव 
पिाथांची उत्पत्ती होते. या मूतव पिाथांचे सामर्थयानुसार , आकारानुसार ि गुणधमांनुसार अनांत भेि 
सांभितात आणण तिनुरोधाने णनरणनराळी नामाणभधानेही त्याांना प्राप्त होतात. 

 
मूतव पिाथांच्या णनर्गमतीत सांयोग हे प्रधान कारण होय, हा णनिेश पूिी करण्यात आलाच आहे. 

अथात् सांयुक्त ि सांयोज्य अशा द्रव्याांत सांयोग घडिनू आणणारे कोणते तरी सामर्थयव अांतर्गनणिष्ट असणे 
अपणरहायव असते. कारण एकरूप होण्यापूिी एकमेकाजिळ येणे, यामुळेच शक्य होणार हे उघड होय. 
शारीरद्रव्याांची उत्पत्तीही सांयोगजन्यच असते आणण या सांयोजनकमाचे कतृवत्ि ज्याच्याकडे असते त्या 
सांयोजक अथिा सांश्लेषक द्रव्यालाच आयुिेिात ‘श्लेष्मा’ म्हणतात. 

 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शारीर पिाथांच्या उत्पािनात सांयोजनाबरोबर णिभाजनाचीही आिश्यकता असते. धातूांतील 
ससत्त्ि ि णनःसत्त्ि म्हणजे प्रसािरूप ि मलरूप अशा अांशाांचे एकमेकाांपासून पृथक्करण करणे म्हणजे 
णिभाजन आणण ते ज्या द्रव्याकडून होते त्याचे नाांि “णपत्त”. “णपत्त” या सांजे्ञने आयिेिात णिभाजन अपेणक्षत 
आहे. अथात् तत्कतृवक द्रव्य त्यािरून सूणचत होतेच. 

 
सांयोजन ि णिभाजन याांच्या सातत्यातून शारीर द्रव्याांची णनर्गमती होत असताना तीत चलनात्मक 

िायूचा अथिा त्याच्या चलनाचा म्हणजे गतीचाही सांबांध येतो. धातुसांघटना होण्यासाठी सत्त्िसांपन्न अणूांचे 
आकषवण ि सत्त्िहीन मलस्िरूप अांशाांचे उत्सजवन जे होते ते गतीमुळे अथिा चलनामुळे. या चलनाचे कतृवत्ि 
णजच्या ठायी असते त्या णियोजक िस्तूलाच “िायु” या सांजे्ञने सांबोधण्यात आले आहे. आकषवणात्मक 
अथिा सांश्लेषणात्मक चलन प्रकारात सुद्धा पूिवसांणश्लष्ट अथिा पूिवसांघणटत अणूांचे णिश्लेषण अथिा णियोजन 
प्रथम व्हाि ेलागते. अथात् उत्सजवनाप्रमाणे आकषवणातही िायूची णियोजनात्मकता अनुस्यूत असते हे उघड 
होय. 
 
सुसूक्ष्म शारीर घटकिी सप्तधातुक असतो 
 

सिव शरीराप्रमाणे शरीराचा प्रत्येक सुसूक्ष्म घटक सुद्धा सातही धातूांनी व्याप्त असतो, हे पूिी 
साांणगतलेच. शरीरात ते सुस्पष्ट स्िरूपात अणभव्यक्त होतात तर शरीराच्या अणुस्िरूप घटकात ते अव्यक्त 
स्िरूपात णिद्यमान असतात. सिव शरीरान्तगवत रसरक्तात माांसाणि धातूांच्या णनर्गमतीला हेतुभतू होणारे 
परमाण ू ज्याप्रमाणे अव्यक्तािस्थेत णिद्यमान असतात त्याचप्रमाणे शरीराच्या सुसूक्ष्म घटकातही त्याच्या 
उत्पत्तीला कारणीभतू होणारे रसरक्ताणि सातही धातू अव्यक्त स्िरूपात राहत असतात. धातूत्पािक 
रसरक्त ि रसरक्तोत्पन्न माांसाणिपांचक या सातही द्रव्याांचे अांश, शरीराप्रमाणे शारीर घटकाांच्याही उत्पत्तीला 
कारण होतात. आणण शारीर घटकाांच्या उत्पािनािरूनच तिुत्पािक रसरक्तािींचे तिांतगवत अस्स्तत्ि 
अनुणमत होऊ शकते. 

 
पेशी हा माांससांघात आहे. ‘माांसाियिाांच्या परस्परणिभक्त म्हणजे स्ितांत्र व्यस्क्तत्ि पािलेल्या 

समुिायाला पेशी म्हणतात,’ [‘माांसाियिसांघातः परस्परां णिभक्तः पेशी इत्युच्यते । ’ (सु. सां. व्याख्या)] असे स्पष्टीकरण 
डल्हणाांनीही केले आहे. अथात् माांसधातूचे परमाण ूज्या समुिायात्मक रूपाने शरीरात अणभव्यक्त होतात तो 
समुिाय म्हणजेच पेशी. पेशी हे माांसधातूचे अणभव्यक्त म्हणजेच समुिायात्मक रूप होय. ‘णपश अियि’े [णस. 
कौ.] हा धात्िथवही ‘पेशी म्हणजे णिणशष्ट अियि, माांसाणूांचा णिणशष्टाकृणतसांपन्न समुिाय,’ याच अणभप्रायाचा 
सूचक णिसतो. ही समुिायात्मक पेशी म्हणजे सिव शरीरातील माांसधातूचे जसे प्रव्यक्त स्िरूप त्याचप्रमाणे 
शरीराच्या सूक्ष्म अियिातही त्या अियिाचे णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि हे तिन्तगवत माांसधातूचे द्योतक स्िरूप 
होय. शरीराचा सूक्ष्म घटकही साकार असतो आणण त्या साकारतेिरूनच तिन्तगवत माांसाचे अस्स्तत्ि 
समजून येते. 

 
माांसाप्रमाणे अस्थी हा धातूही स्थूल शरीराप्रमाणे सूक्ष्म अशा शारीर घटकात णिद्यमान असतो. स्थूल 

शरीरात तो स्थूल म्हणजे सुस्पष्टतया अणभव्यक्त झालेला असतो तर सूक्ष्म अियिात तो सूक्ष्म म्हणजे 
अव्यक्त स्िरूपात असतो. शारीर घटक सूक्ष्म असताही त्यात स्थैयव असते ि त्यािरूनच तिन्तगवत अस्थीचे 
अनुमान करता येते. 

 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शरीरान्तगवत शुक्रधातूत बीजाांश ज्याप्रमाणे णिद्यमान असतात त्याचप्रमाणे शरीराच्या सूक्ष्म 
घटकातही घटकोत्पािक बीजाांश अिस्स्थत असतात. सिविेहगत शुक्रापासून अन्य िेहाची जशी णनर्गमती 
होते तद् ित एका सूक्ष्म घटकातील शुक्रापासून अन्य घटकाांची उत्पत्ती होते. हा शारीर घटक सूक्ष्म असला 
तरी सूक्ष्म अणूांचा समुिायच असल्याने तो एक सूक्ष्माकार िेहच असतो. 

 
तात्पयव, सुसूक्ष्म अशा शारीर घटकात सुद्धा तीनही धातू णिद्यमान असतातच. ते स्थूल स्िरूपात 

उपलब्ध होत नसल्याने त्याांचे अनुमान कराि े लागते, इतकेच [अन्य धातूांच्याप्रमाणे मेि ि मज्जा हे िोन धातूही सूक्ष्म घटकात 
कसे णिद्यमान असतात याचे णनराळे स्पष्टीकरण िर केले नाही. परांतु, पृथक् णनिेश नसला तरी त्याांचे अस्स्तत्ि सहज अनुणमत होण्यासारखे आहे. 
मेि हा माांसाचा ि मज्जा हा अस्थीचा रस असल्याचा उल्लखे मागे आला आहेच.]. 
 
स्त्रीशरीरिी सप्तधातुक असतेच 
 

शारीरधातूांच्या सांबांधी केलेले हे णििरण पुरुषशरीराप्रमाणे स्त्रीिेहालाही लाग ूहोण्यासारखे असले 
तरी पुरुषशरीराप्रमाणे स्त्रीिेहात िेहोत्पािक शुक्र असत नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेिण्यासारखी आहे. अथात् 
गभोत्पत्ती ज्यापासून होते त्या उत्पािक बीजाचा स्त्रीिेहात अभाि असतो. सुश्रुत म्हणतात, “जेव्हा िोन 
कामातुर णस्त्रया आपसात मथुैनित् व्यिहार करतात तेव्हा त्याांच्या शुक्रस्त्रािापासून अस्स्थणिहीन गभव उत्पन्न 
होतो” [‘यिा नायािुपेयाताां िृषस्यन्तो कथांचन । मुांचांत्यौ शुक्रमन्योन्यां अनस्स्थस्तत्र जायते॥, (सु.सां.)]. अस्स्थरणहत असल्यामुळे या 
गभात स्स्थरत्िाचा अभाि असतो ि म्हणून त्यापासून धारणचलनक्षम िेह सांभित नाही. परांतु, अशा प्रकारे 
िेहोत्पािक शुक्राचा अभाि असताही स्त्रीिेह सप्तधातूक असल्याचे साांगण्यात आले आहे. 

 
स्त्रीशरीरात आतवि असते आणण ते सांतणतकर होते. मात्र परुुषबीजाप्रमाणे सांततीला ते बीजधातू होत 

नाही तर साधनीभतू होते. शुक्र उत्पािक असते तर आतवि उत्पािनात साहाय्यभतू होते. भमूीत पेरलेले 
िनस्पतीचे बीज के्षत्रस्थ िीयाच्या योगाने, म्हणजे भमूीतील णिणशष्ट द्रव्याांचा सांयोग झाल्याने जसे िाढीला 
लागते तसेच स्त्रीशरीरातील िीयाच्या सांयोगाने शरीरोत्पािक बीज िाढीला लागते. 

 
“समागमकाली णस्त्रयाांचाही पुरुषाांप्रमाणे शुक्रस्त्राि होत असतो, परांतु, गभोत्पतीसाठी हे स्त्रीबीज 

कायवक्षम नसल्याने त्याचा णिचार करण्याचे कारण नाही”, असे एक िृद्धिाग्भटोक्त िचन सुश्रुतसांणहतेिरील 
टीकेत डल्हणाांनी उद्धतृ केले आहे [‘योणषतोऽणप स्रिांत्येि शुक्रां  पुांसः समागमे । गभवस्य तु न तत् ककणचत् करोतीणत न कचत्यते’ । ]. 
अथात् गभोत्पािक शुक्राचा स्त्रीिेहात अभािच असतो हे स्पष्ट आहे. परांतु, तरीही स्त्रीशरीर सप्तधातूक 
असते, हे कथन अयथाथव नाही. कारण िेहोत्पािक नसले तरी अन्य शारीरघटकाांच्या उत्पत्तीला हेतुभतू 
होणारे शुक्र स्त्रीिेहाच्या अियिाांत णिद्यमान असतेच. 

 
स्त्रीशरीर ि पुरुषशरीर याांतील भेिही यािरून णिशि होण्यासारखा आहे. आणण तो असा की, 

स्िसमान सांतती ज्यापासून उत्पन्न होते असे गभोत्पािक बीज ज्यात असते तो परुुषिेह आणण ते ज्यात 
नसते तो स्त्रीिेह. 

 
‘कमवणा चोणितो येन तिाप्नोणत पुनभवि े । अभ्यस्ताः पूिविेहे ये तानेि भजते गुणान् । ’, असे 

सुश्रुतसांणहतेत एक िचन आहे. त्याचा अथव असा की, ज्या कमाने जीिात्मा या जन्मात प्रचोणित होतो त्याच 
कमाची पुढील जन्मात त्याला प्राप्ती होते; पूिवजन्मी जे गुण अभ्यस्त झाले त्याांचाच आश्रय पुढील जन्मी 
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जीिात्मा करतो. अथात् स्त्रीिेह अथिा पुरुषिेह जो उत्पन्न होतो तो िेहोत्पािक बीजानुसारच होत असतो. 
तो जीिात्म्याच्या िासनेचा अथिा णनसगाचा प्रभाि होय. 

 
पुरुषशरीराची िाढ सांतणतणनमाणाच्या आकाांके्षने होत असते, तर स्त्रीिेहाच्या िाढीत गभाचे सांिधवन 

करण्याची आकाांक्षा हेतुभतू असते. अथात् स्ितःच्या णिणशष्ट आकाराने आणण सांतणतरूपाने असे णद्वणिध 
अणभिधवन पुरुषशरीरात सांभिते तर स्त्रीिेह केिळ स्ितःच्या णिणशष्ट आकारातच अणभिृद्ध होत असतो. 
कारण गभवसांिधवकत्ि असले तरी गभोत्पािक सामर्थयाचा त्याच्या णठकाणी अभािच असतो. 

 
परांतु, सांतणतकर शुक्रधातूचा अभाि असला तरी शारीर अियिाांच्या उत्पत्तीला हेतूभतू होणारा 

उत्पािक धातू स्त्रीशरीरात असतोच. तोच त्या शरीरातील शुक्रधातू होय. स्त्रीिेह िेखील सप्तधातुक असतो 
तो त्यामुळेच ‘शुक्रात गभवः प्रजायते’ [अष्टाांगहृिय.] म्हणजे शुक्रापासून गभोत्पत्ती होते असे शास्रिचन आहे. 
आणण तिनुसार अन्य शरीराप्रमाणे स्िशरीरगत अियिाांचे गभोत्पािनही शुक्रहेतुक असते असे मानता 
येईल. आयुिेिीय ग्रांथाांत शुक्रधातूचे िणवन िोन प्रकाराांनी केलेले आढळते. 
 
पुरुषेतर शरीरातील शुक्राचे कार्श 
 

‘यथा पयणस सर्गपस्तु गुडिेक्षरुसे यथा । शरीरेषु तथा शुक्रां  नृणाां णिद्यात् णभषग्िरः । ’, [सुश्रुतसांणहता.], 
म्हणजे िुधातील तुपाप्रमाणे ककिा इक्षुरसातील गुळाप्रमाणे मनुष्यशरीरात शुक्रधातु राहत असतो असे एक 
िणवन आहे. हे शुक्र सिव शारीर अियिाांत अिस्स्थत असते. िुसरे असे िेहव्यापी असत नाही. ते णिणशष्ट 
स्थानी णनिास करीत असते. ‘द्व्यांगुले िणक्षणे पाश्व ेबस्स्तद्वारस्य चाप्यधः । मूत्रस्रोतःपथात् शुक्रां  पुरुषस्य 
प्रितवते । [सुश्रुतसांणहता.]’, म्हणजे बस्स्तद्वाराच्या खाली उजिीकडे िोन अांगुळे अांतरािर असणाऱ्या 
स्थानापासून पुरुषाचे शुक्र मूत्रमागाच्या द्वारे प्रिर्गतत होत असते, असा त्यासांबांधी उल्लेख आहे. पणहल्या 
म्हणजे सिविेहव्यापी शुक्रापासून शरीरातील सिव अियिाांची उत्पत्ती होते तर िुसऱ्या म्हणजे 
णिणशष्टस्थानाणश्रत शुक्रापासून अपत्योत्पत्ती होते, अशी या िोन िणवनाांची परस्परसांगती लािता येण्यासारखी 
आहे. “यथा पयणस सर्गपस्तु…” या उपयुवक्त िचनात “नृणाां” (शरीरेषु तथा शुक्रां  नृणाां) असा शब्ि आहे, तो 
िाच्याथाने म्हणजे केिळ पुरुष या अथाने घ्याियाचा नाही; स्त्री, पुरुष ि नपुसांक या सिांचा तो सूचक आहे. 
अथात् अियिोत्पािक शुक्र पुरुषाांप्रमाणे णस्त्रया ि नपुसांक याांच्या शरीरातही णिद्यमान असते असा त्यातील 
अणभप्राय आहे. 
 
णभन्न देिोत्पत्तीचे कारि 
 

शरीराची उत्पत्ती ज्यापासून होते त्या बीजात अन्य शरीर उत्पन्न करण्याचे सामर्थयव नसेल तर त्या 
बीजापासून णनमाण होणारा गभव स्त्रीिेहधारी होतो. याचाच अथव असा की, शरीराचा आद्य घटक 
गभािस्थेतच जर अपत्योत्पािक सामर्थयाने युक्त नसेल तर तिुद् भि गभव स्त्रीिेह धारण करतो. 

 
शुक्रातविसांयोगात शुक्राचे म्हणजे पुरुषिीयाचे बाहुल्य असेल तर उत्पन्न होणारा गभव पुरुष असतो 

असे साांणगतले आहे, त्यातही हाच अणभप्राय णिसतो. शुक्रबाहुल्यामुळेच अन्य गभव उत्पन्न करण्याचे सामर्थयव 
गभाच्या णठकाणी णनमाण होत असते. अथात् शुक्राचे आणधक्य असणाऱ्या बीजापासूनच पुरुषगभव म्हणजे 
अपत्योत्पािक सामर्थयव ज्यात आहे असा गभव उत्पन्न होतो हे म्हणणे यथाथवच होय. 
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मात्र शुक्राऐिजी जेव्हा आतविाचे आणधक्य बीजात होते तेव्हा त्यापासून स्त्रीगभव उत्पन्न होतो. 
आतविाचे बाहुल्य असते याचाच अथव, शुक्राचे अल्पत्ि असते. आणण या शुक्राल्पत्िामुळेच गभाला स्त्रीत्ि येते. 
कारण आतविाच्या णठकाणी िेहोत्पािक सामर्थयव असत नाही. अथात् अनुत्पािक स्त्रीबीजापासून अनुत्पािक 
स्त्रीिेह णनमाण व्हािा हे सुसांगतच होय. स्त्रीत्ि, पुांस्त्ि इत्यािी भाि जे बीजात असताच तेच बीजोत्पन्न िेहात 
सांक्रणमत ि अणभिर्गधत होतात. जसे कारण तसे कायव. 
 
स्त्रीपुांशरीराांचे कार्शभेद 
 

साराांश, शुक्रात गभव उत्पन्न करण्याची तर आतविात गभवसांिधवनाची क्षमता असते; पुरुष 
उत्पािनाकाांक्षी असतो तर स्त्री सांिधवनकाांणक्षणी असते; उत्पािक बीज पुरुषात अणधक असते तर सांिधवक 
आतुंि स्त्रीत णिशषे असते. उत्पािक सामर्थयव हे एक णिणशष्ट सामर्थयव असून सांिधवक सामर्थयापेक्षा ते केव्हाही 
श्रेष्ठच होय. कारण आधी िस्तू उत्पाणित झाली म्हणजे नांतरच णतचे सांिधवन व्हाियाचे. िृक्षािींचे बीज 
के्षत्राचा आश्रय करूनच सांिर्गधत होत असते; परांतु, के्षत्रात िृकद्धगत होणारा प्ररोह हा मात्र बीजाचा असतो. 
के्षत्र केिळ साधनीभतू होते. अथात् प्ररोहाच्या उत्पत्तीत बीज ि के्षत्र या िोघाांचीही आिश्यकता असली तरी 
प्ररोहाचे उत्पािकत्ि बीजाच्याच णठकाणी असल्याने तेच के्षत्राहून श्रेष्ठ होय. के्षत्रसदृश स्त्रीत्िाहून बोजोपम 
पुरुषत्ि असेच श्रेष्ठतर असते. 

 
उत्पािनाकाांक्षी पुरुष स्त्रीिेहाच्या आश्रयाने स्ितःच स्ितःला उत्पन्न करतो. अथिा असेही म्हणता 

येईल की, उत्पािनेच्छू जीि स्त्रीिेहाचा आश्रय करून सांतणतरूपाने सांिर्गधत होतो. या उत्पािनात ककिा 
सांिधवनात स्त्री केिळ अणधष्ठानभतू अथिा आश्रयरूप असते. 

 
“स्त्री” या शब्िाचा धात्िथव ‘आच्छािक व्यक्ती’ असा आहे. [‘स्तृअ् आच्छािने’ णस. कौ.]. गभाचे अथिा 

गभाशयगत बीजाचे आच्छािन म्हणजे सांगोपन, पालन अथिा सांिधवन स्त्री करते, असे तिनुसार म्हणता 
येईल. आणण गभाशयात प्रणिष्ट झालेले पुरुषबीज शरीररूपाने णिस्तार पाि ूलागते, ही िस्तुस्स्थती णिचारात 
घेतली की ‘बीजणिस्तारक’ या अथाने ‘स्त्री’ हा शब्ि अत्यांत अन्िथवक होय, असेही मानाियास प्रत्यिाय 
नसािा. 

 
पुांबीजाचा गभाशयात प्रिशे झाला की, तिन्तगवत िीयाच्या योगाने ते बीज प्ररोणहत होऊ लागते, 

आणण ही िाढ सिांगपणरपूणव झाली म्हणजे त्यालाच ‘िेह’ ही सांज्ञा प्राप्त होते. ‘िेह’ हा शब्ि ‘णिह् उपचये’ 
[णस. कौ.] या धातूपासून तयार झाला आहे. अथात् िेह म्हणजे मूतव, सुसांहत अथिा णिणशष्टाकृणतसांपन्न अशी 
िस्तू. 

 
एिां च, काही िेहाांत उत्पािनाची क्षमता असते तर काहीत सांिधवनाची क्षमता असते. हा प्रभाि 

बीजाचा ककिा शुक्राचा होय. ज्या िेहाांत बीजबाहुल्य असते, त्याांत शरीरोत्पािनाची क्षमता असते. त्याांना 
पुरुषिेह म्हणतात. आणण ज्याांत बीजाचे अल्पत्ि िा आतविाचे बाहुल्य असते त्याांत सांिधवनाची क्षमता असते. 
ते िेह के्षत्ररूप होत. स्त्रीिेह त्याांनाच म्हणतात. 

 
शारीरपिाथांत प्रमुख भेि िोन सांभितात (१) द्रव्य ि (२) शक्ती. त्याांपकैी उत्पािक पिाथव 

शस्क्तरूप असून उत्पत्तीला साधनीभतू होणारे पिाथव द्रव्यरूप असतात. पुरुष ि स्त्री ही नाांि ेतिनुरोधानेच 
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योजण्यात येतात. परांतु, जेव्हा णिणशष्ट शारीर पिाथात उत्पािक बीजाचे म्हणजे शक्तीचे, अथिा द्रव्याचे 
म्हणजे उत्पत्तीला साधनीभतू होणाऱ्या अांशाचे, याांपैकी, कशाचेच आणधक्य असत नाही, तेव्हा त्या द्रव्यात 
उत्पािनक्षमताही सांभित नाही अथिा सांिधवनक्षमताही असत नाही. हे द्रव्यणिशषे आणण पयायाने तिुत्पन्न 
शरीर पुमान् ही नव्हे ि स्त्रीही नव्हे, त्याला नपुसांक ही सांज्ञा आहे. 
 
शारीर घटकाांतील तै्रणवध्र् 
 

शरीराप्रमाणे शरीराच्या प्रत्येक सूक्ष्म घटकात सुद्धा (१) उत्पािनक्षम (२) सांिधवनक्षम ि (३) 
उत्पािकही नाही ि सांिधवकही नाही असा णतसरा, असे तै्रणिध्य णिद्यमान असते. उत्पािक भाग अन्य 
िोघाांच्या तुलनेने सूक्ष्म असून शस्क्तरूप असतो. तर शारीर अियिाांच्या उत्पत्तीत साधनीभतू होणरा ि 
शक्तीचे अणधष्ठान असणारा सांिधवनक्षम भाग द्रव्यस्िरूप असतो. या िोन भागाांना अनुक्रमे पुरुष ि स्त्री अशा 
सांज्ञा िेता येतील. णतसरा भाग आकाराने स्थूल असतो. आणण उत्पािक ि सांिधवक या िोनही प्रकारच्या 
सामर्थयाचा त्यात अभाि असतो. स्ितःची स्स्थती साांभाळून राहण्याइतपत सामर्थयव त्याच्या णठकाणी असते. 
हा भाग “नपुसांक” होय. तात्पयव, एक स्ितःच्या स्स्थतीत राहत असतानात स्िसमान सांतती उत्पन्न 
करणारा; िुसरा, असे उत्पािक सामर्थयव नसले तरी उत्पाणित सांततीचे सांिधवन करणारा; आणण उत्पािकही 
नाही ि सांिधवकही नाही असा णतसरा असे, शरीराप्रमाणे शारीर घटकाांचेही प्रमुख णिभाग तीन सांभित असून 
त्याांना अनुक्रमे पुरुष, स्त्री ि नपुसांक या सांज्ञा योजताही येतील. 
 

शरीरातील िायू, णपत्त, ि कफ हे तीन िोष शस्क्तरूप; त्याांना आधारभतू असणारे रसाणि धातू 
द्रव्यरूप ि पुरीषाणि मल शस्क्तणिहीन द्रव्यरूप आहेत. याांपैकी िोष हे उत्पािक असून धातू म्हणजे 
उत्पािनणक्रयेचे अणधष्ठान होत. रसाणि धातू ि तिुद् भि अियि याांची उत्पत्ती स्िाभाणिक असली तरी त्याांची 
अणभिृद्धी स्िाश्रयी म्हणजे धात्िाश्रयीच असते. अथात् या अणभिृद्धीत िोष हे कारक ि धातू हे साहाय्यक 
म्हणजे आश्रयभतू होतात. िरील णििचेनानुसार िोष-धातूांना अनुक्रमे “पुरुष” ि “स्त्री” या सांज्ञा िेता 
येतील. 
 

परांतु, मलाांत मात्र िोषाांप्रमाणे उत्पािनक्षमता असत नाही की धातूांप्रमाणे सांिधवनक्षमताही असत 
नाही. शरीरातील त्याांचे अस्स्तत्ि एकप्रकारे षांढितच असते. नपुसांक व्यक्ती णजिांत असते, परांतु 
पुरुषत्िाचा ि स्त्रीत्िाचाही णतच्या ठायी अभाि असतो. स्िशरीर णटकिनू धरणे इतकाच णजिांतपणा तीत 
असतो. सांततीचे उत्पािन अथिा सांिधवन ती करू शकत नाही. िोषाांचे उत्पािकत्ि ि धातूांचे सांिधवकत्ि या 
िोघाांचाही ज्याांच्या णठकाणी अभाि असतो ते शारीरमल सुद्धा या दृष्टीने नपुसांकच होत. 

 
––– 
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दशशन ६–शरीराची समुदार्ात्मकता 
 
णत्रणवध अणभवृद्धी 
 

शरीरोत्पािक शुक्र ककिा िेहबीज ते की ज्यात शरीराच्या सिव अांगोपाांगाांची बीजे सूक्ष्म रूपाने णनिास 
करीत असतात. हे िेहबीज स्त्रीच्या गभाशयात प्रणिष्ट झाले की णतच्या आहारोत्पन्न रसातून प्राप्त होणारे 
पोषक अांश ते आपणाकडे आकृष्ट करून घेते ि त्याांना आत्मसात् करून स्ितः णिकणसत होऊ लागते. त्याची 
अांगोपाांगे या णिकासातच क्रमशः आकारास येऊ लागतात आणण अशा प्रकारे त्या िेहधारी जीिाची शारीणरक 
िाढ पूणव होते. ही िाढ पूणव झाली की स्ितांत्र जीिन जगण्याच्या आकाांके्षने पे्रणरत झालेला तो जीिात्मा 
मातृशरीराच्या बांधनातून बाहेर पडतो ि स्ितांत्र िेह धारण करून जन्माला येतो. अणभिृद्धीचे प्रकार याप्रमाणे 
तीन सांभितात–(१) िृद्धी (२) णिकास आणण (३) उत्क्राांती. आपल्या णिणशष्ट आकारात होणारी िाढ 
म्हणजे िृद्धी; स्िसमान सांततीचे उत्पािन म्हणजे णिकास; आणण अशा णिकासानांतर नूतन िेह धारण करून 
पुनि अणभव्यक्त होणे अथिा गभव उत्पन्न झाल्यािर तो सिांगपणरपूणव होऊन जन्माला येणे याचे नाांि 
उत्क्राांती. 
 

आहाररसातून प्राप्त होणारे पोषक अांश आत्मसात् करून पणरपुष्ट होत जाणारा शारीर अियि 
स्ितःच्या णिणशष्ट आकारात पणरणतािस्थेला पोचला की, उत्पािनाच्या आकाांके्षने पे्रणरत झालेले 
अियिातील काही बीजभतू घटक त्यापासून णिभक्त होतात ि आपली स्ितांत्र सांघटना णनमाण करतात. या 
नूतन सांघात सांघणटत झालेल्या परमाणूांची िृद्धी ि पणरणती आहाररसानेच होत असते, आणण कालाांतराने 
त्याांच्यापासून सुद्धा त्याांच्यातीलच काही अांश णिभक्त होऊन आपला स्ितांत्र सांघ स्थाणपत करतात. शारीर 
अियिाांची उत्पत्ती याप्रमाणे सहस्रशः होत असते. अियि उत्पन्न होणे, आहाररसातील पोषक अांशाांनी 
त्याांची िाढ होणे ि ती पूणव झाली म्हणजे त्यापासून पुनि निीन अियि णनमाण होणे हा क्रम अणिरत सुरू 
असतो. हे क्रमसातत्य म्हणजेच जीिन. 
 

चेतना ज्यात अणधष्ठानभतू आहे असा पांचभतूणिकाराांचा समुिाय म्हणजे शरीर, असे चरकाचायव 
म्हणतात [तत्र शरीरां नाम चेतनाणधष्ठानभतूां पांचमहाभतूणिकारसमुिायात्मकम्’ । –च सां.]. अथात् शारीर अियि म्हणजे शरीराची 
सिव स्थूलसूक्ष्म अांगोपाांगे ही समुिायस्िरूप होत. हे समुिायात्मक अियिही सुसूक्ष्म अशा घटकाांच्या 
समुिायापासूनच उत्पन्न होत असतात. शरीराचे हे सुसूक्ष्म घटक केिळ असांख्य होत [‘शरीराियिास्तु परमाणभेुिेन 
अपणरसांख्येया भिस्न्त’ । च. सां.]. हेच घटक पूिोक्त क्रमानुसार सांघणटत होत असतात. 
 

रसापासून रक्त, रक्तापासून माांस या क्रमाने सातही धातूांची णनर्गमती कोणत्या प्रणक्रयेने होते 
यासांबांधी स्पष्टीकरण करताना चरकाांनी साांणगतले आहे की, ‘रक्तधातू स्िाणश्रत अग्नीकडून णिपाणचत झाला 
ि िायूकडून घनीभतू झाला म्हणजे त्यालाच माांस म्हणाि.े कारण त्यात आता स्स्थरत्ि आलेले असते. या 
माांसधातूलाच पुढे मेि ि अस्थी ही रूपे क्रमशः प्राप्त होतात. मेिःस्स्थत पार्गथि, तैजस, िायिीय आणि 
अणूांचा मेिोगत उष्णतेच्या योगाने सांघात बनतो आणण त्यात खरत्ि आलेकी त्या सांघालाच अस्थी म्हणतात’ 
[‘शोणणतां स्िास्ग्नना पक्वां  िायुना च घनीकृतम् । तिेि माांसां जानीयात् स्स्थरां भिणत िेणहनाम् । ’, ‘पृणथव्यग न्यणनलािीनाां सांघातः स्िोष्मणा कृतः । 
खरत्िां प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्स्थ ततो नृणाम्’ । –च. सां.]. सप्तधातूांपकैी माांस ि अस्थी हे िोन धातू मतूवस्िरूप होत, आणण 
सिव शारीर अियि हे माांसास्स्थमयच असल्याने तेही मूतव म्हणजे घन ि स्स्थररूपच असाियाचे, असे 
यािरून उपपन्न होते. 
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स्रोतोमर् शरीर 
 

रस ि रक्त या िोन धातूांनी माांस आतून प्रपूणरत असते ि बाहेरून मेिाने उपणलप्त असते. 
अस्स्थधातूही मजे्जने प्रपूणरत असतो. माांस ि अस्थी हे िोनही धातू स्रोतोमय असतात, कारण सिव शरीरच 
स्रोतोमय असते. ‘पुरुष हा एक स्रोतस् समुिायच होय’, असे चरकाचे एक िचन आहे [‘स्रोतसामेि समुिायां 

पुरुषणमच्छस्न्त’ । –च. सां.]. अथात् रस रक्त याांनी माांसधातू आपूणरत असतो, याचा अथव असा की माांसगत सूक्ष्म 
स्रोतसे रसरक्ताांनी भरलेली असतात. अस्स्थधातूतही मज्जा भऱलेली असते ती अस्स्थगत स्रोतसाांतच; आणण 
त्यातही सूक्ष्म अस्थीपेक्षा स्थूल अस्थीतच मज्जा णिशषेत्िाने राहते, असे सुश्रतु म्हणतात [‘स्थूलास्स्थषु णिशषेेण मज्जा 
त्िभ्यन्तराणश्रतः’ । –सु. सां.]. 
 

शरीरातील सिव अियि माांसास्स्थमय असले तरी त्या अियिाांत या िोन धातूांना जे दृश्य ि स्थूल 
स्िरूप प्राप्त होते ते एकसारखे असत नाही. अिययिाांच्या णिणशष्ट आकारानुसार त्यात णभन्नता असते. 
ककबहुना, हे शारीर अियि म्हणजे सुसूक्ष्म घटकाांचे णिणिधाकार समुिायच असल्याने माांस ि अस्थी याांना 
शरीरात जे णनरणनराळे आकार प्राप्त होतात त्याांना सुसूक्ष्म घटकाांचे हे णिणिधाकार समुिायच कारणीभतू 
होतात, असे म्हणता येईल. 
 

शरीराच्या प्रत्येक स्थूल अियिाला ज्याप्रमाणे स्ितःचा णिणशष्ट आकार असतो, त्याप्रमाणे प्रत्येक 
सूक्ष्म अियिालाही तो तसा असतोच, आणण तो माांसास्स्थमय असतो. म्हणजे अियि सूक्ष्म असो की स्थूल 
असो, त्याला जो णिणशष्ट आकार प्राप्त होतो तो या िोन धातूांमुळेच. त्याांच्या अभािी णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि 
सांभितच नाही. एखाद्या िस्तूला असे णिणशष्टाकृणतमत्त्ि जेव्हा प्राप्त होते तेव्हाच त्या िस्तूची सृष्टी ककिा 
उत्पत्ती झाली असे म्हणतात; आणण हा आकार अदृश्य झाला की ती िस्तू नाश पािली असे शब्ि योजण्यात 
येतात. नाश म्हणजेच अदृश्यत्ि [‘नश अिशवने’–णस. कौ.]. व्यक्त िस्तूला अव्यक्तत्ि येणे, दृश्य िस्तू अदृश्य 
होणे, याचेच नाांि नाश. साकार घटक नाश पािले की ते रसरूप पाितात, त्याांचा णिणशष्ट आकार अदृश्य 
होतो. 
 
शरीरातील णिणवध सृष्टी 
 

णिणशष्टाकृणतमत्त्ि अथिा मूतवत्ि ज्याांच्या ठायी आहे असे धातू म्हणजे माांस ि अस्थी हे पूिी 
पाणहलेच. अथात् माांस ि अस्थी इतकीच काय ती शरीरातील सृष्टी. कारण णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त 
होणारे असे धातु हे िोनच होत. 
 

भोज्य द्रव्ये शरीरात प्रणिष्ट झाली की प्रथमतः ती रसरूपात णिलीन होतात, त्याांचा आकार नष्ट 
होतो. पुढे रक्तधातूच्या अिस्थेत सारभतू ि णकट्टरूप अांशाांचे पृथक्करण होऊन त्याांना अणधक शुद्ध स्िरूप 
प्राप्त होते. रक्तधातूतील हे सारभतू परमाण ूनांतर सांघीभतू होतात, त्याांना णिणशष्ट आकार प्राप्त होतो. हा 
सांघ अथिा णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त झालेले रक्तातील णिशुद्ध परमाण ू म्हणजे माांस. माांस ही 
शरीरातील आद्य सृष्टी ककिा मूतव िस्तू होय असे म्हणाियाचे ते म्हणूनच. 
 

पूिवरूपाचा णिनाश होऊन अणधक श्रेष्ठ असे उत्तररूप प्राप्त होणे म्हणजे उत्क्राांती, हे पूिी 
सुचणिलेच. शुक्रातवि-सांयोगरूपी बीजात जे असांख्य णनराकार परमाण ूअसतात, त्याांपासूनच पुढे बीजोत्पन्न 
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िेहाची णिणिध अांगोपाांगे आकारास येतात. बीजगत परमाणूांनी शारीर अियिाांचे उत्पािन होते तर 
आहारातून प्राप्त होणाऱ्या पोषक अांशाांनी त्याचे अणभिधवन होते. या बीजगत उत्पािक परमाणूांची ि आहायव 
द्रव्याांतील सांिधवक अांशाांची आद्य उत्क्राांतािस्था ककिा उत्क्राांणतरूप उत्पत्ती म्हणजे माांस असेही म्हणता 
येईल. 
 

माांसािस्था प्राप्त झाली की त्याांपकैी काही परमाण ूउत्क्राांतीच्या म्हणजे अणधक उन्नत अिस्था प्राप्त 
करून घेण्याच्या आकाांके्षने पे्रणरत होऊन मेिोरूपात णिदु्रत होतात. माांसधातूतीलच काही परमाण ू रणसत 
झाले म्हणजे त्याांनाच मेि ही सांज्ञा प्राप्त होत असल्याने माांसोद्भि मेि हा रसस्िरूपच असतो. या मेिसांज्ञक 
परमाणूांपैकीच काहींचा पुढे जेव्हा सांघात बनतो तेव्हा त्या सुसांहत परमाणूांनाच माांसापेक्षा अणधक कणठण ि 
स्स्थररूप असलेल्या अस्स्थधातूचे रूप प्राप्त होते. अस्थी ही शरीरातील िुसरी ि अांणतम सृष्टी होय. अस्थीची 
उत्पत्ती झाली की शरीरातील उत्क्राांतीचीही इणतकतवव्यता होते. त्यानांतर कोणतीच मूतव िा साकार िस्तू 
शरीरात उत्पन्न होत नाही. 
 

इतर धातूांपेक्षा अस्थीत दृढत्ि अणधक असते. तथाणप, त्यातील काही परमाणूांनाही पुढे णिदु्रतािस्था 
प्राप्त होते. या अस्स्थजणनत रसाला अथिा अस्र्थयुत्तर सांभिणाऱ्या द्रिधातूलाच मज्जा म्हणतात. शुक्र हे या 
मजे्जचेच अणधक पणरणत ककिा शुद्धतर रूप होय. शुक्र सिव धातूांत शुद्धतम असते. त्यात मलाचा लेशही 
नसतो. ते िेहोत्पािक असते [शुक्र िेहोत्पािक असते याचा स्त्रीिेहापरुता तरी अथव, ते अियिोत्पािक असते इतकाच घ्याियाचा. कारण 
स्त्रीिेह पुरुषिेहा-प्रमाणे सप्तधातुक असला तरी स्त्रीिेहाांतील शुक्रापासून अन्य िेह उत्पन्न होत नाही.]. आणण त्यापासूनच पढेु गभवसांभि 
होतो. आहायव द्रव्याांचा शरीरात प्रिशे झाला की प्रथम त्याांचा रस होतो, पुढे रक्तािस्था प्राप्त होऊन तो 
अणधक शुद्ध झाला की माांसरूपाने आणिभूवत होण्याची क्षमता त्याच्या णठकाणी णनमाण होते, आणण शिेटी 
अस्थीत व्यक्तािस्थेची पणरणती होते. तद्वतच मज्जा हा द्रिरूप धातूही शुक्रािस्थेत अणधक णिशुद्ध झाला की, 
अन्य िेह उत्पन्न करण्याची अथिा स्ितांत्र–िेह–रूपाने आणिष्कृत होण्याची क्षमता त्याच्या णठकाणी 
प्रािुभूवत होते, आणण त्यापासून सांभिलेला गभवच पुढे योग्य कालािधीनांर अन्य िेह धारण करून जन्माला 
येतो. परांतु, याप्रमाणे गभोत्पािक असताही या िेहात मात्र शुक्रापासून कोणत्याच िस्तूची उत्पत्ती होत 
नाही. अस्थी ही या िेहातील अांणतम उत्पत्ती होय असे िर म्हटले ते म्हणूनच. 
 
समुदार्ात्मक शरीर 
 

शरीराच्या णनरणनराळ्या अियिाांत णिद्यमान असणारे माांसघटक हे समुिायस्िरूपात राहत 
असतात. णनरणनराळे आकार धारण करणारे माांसघटकाांचे असे समुिाय शरीरात शकेडो असतात. [‘पांच पुांसाां 
पेशीशताणन च’ । –अ. हृ.]. पेशी ही सांज्ञा त्याांनाच िेण्यात आली आहे. [‘माांसाियिसांघातः परस्परां णिभक्तः पेशी इत्युच्यते’ । –सु. 
सां. व्याख्या.]. त्िचा, कला, स्नाय,ू धमन्या, स्रोतसे, आांतडी इ. अियि म्हणजे माांसघटकाांचे समुिायच होत. 
हे समुिाय माांसमय असल्याने कणठण नसतात तर णशणथल असतात. 
 

माांसाप्रमाणे अस्थीचेही कपालास्थी, तरुणास्थी, नलकास्थी, रुचकास्थी ि िलयास्थी याप्रमाणे 
प्रकार अनेक सांभितात. त्याांच्या आकारातही स्थानािस्थानानुसार णभन्नता आढळते. स्थूल अियिाप्रमाणे 
सूक्ष्म अियिातही अस्थीचे अस्स्तत्ि असतेच. स्थूल अियिाांतील अस्थी स्थूल ि दृश्य असतात तर सूक्ष्म 
अियिाांत ते सूक्ष्म ि अदृश्य असतात. त्या अियिाांत जे स्स्थरत्ि असते त्यािरूनच तिन्तगवत अस्थीचे 
अनुमान करता येते. कारण स्स्थरत्ि हे अस्स्थजणनत होय. 
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अमूतव अथिा आकृणतहीन अशा सुसूक्ष्म परमाणूांच्या समुिायापासून शरीरातील सूक्ष्म अियि उत्पन्न 
होतात. त्याांच्या णठकाणी णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि आलेले असते. पण स्थूल अियिाांप्रमाणे त्याांत स्पष्टता ककिा 
प्रव्यक्तता आलेली नसते. अशा सूक्ष्म अियिाांच्या समुिायापासूनच पुढे हात, पाय, मस्तक इत्याणि स्थूल ि 
दृश्य अियिाांची णनर्गमती होते. साराांश, शरीरातील सिव स्थूल अियि म्हणजे सूक्ष्म अियिाांचे णिणिध 
समुिाय असून हे सूक्ष्म अियिही सुसूक्ष्म परमाणूांचे समुिायच होत. 
 

शरीर हा िेखील एक समुिायच आहे. तो स्थूल अियिाांचा समुिाय असतो. तात्पयव, शरीरातील 
काही समुिाय स्थूल असतात तर काही सूक्ष्म असतात. परांतु, सांपूणव शरीर ही अशा लहानमोठ्या 
समुिायाांपासूनच बनलेली एक िस्तू होय. ‘शरीरां नाम चेतनाणधष्ठानभतूां पांचभतूणिकारसमुिायात्मकम्’ अशा 
शब्िाांत शरीराचे िणवन शास्रकार करतात ते म्हणूनच. 
 

––– 
  



 

 
 अनुक्रमणिका 

दशशन ७ – शारीर धातूांचे सामथ्र्शणवशेष 
 

बाल्य, तारुण्य ि िाधवक्य या शरीराच्या तीन अिस्था आहेत. शारीर घटकाांची िृद्धी ि णिकास 
जोपयुंत होत असतो तोपयुंत शरीर बाल असते. त्यानांतर त्याला तरुणत्ि प्राप्त होते. तारुण्यात णिकास 
अथिा निीन अियिाांची उत्पत्ती होत नाही. तरुण ियापेक्षा बालियात अांगोपाांगाांचा णिकास अणधक होतो 
याचे कारण हेच की बालियात हे उत्पािक सामर्थयव सापेक्षतया अणधक प्रमाणात असते. तरुण ियात शारीर 
अियि णिस्तार पािलेले असतात, त्याांना स्थूलत्ि येते; परांतु, उत्पािक सामर्थयाची मात्र, इणतकतव व्यता या 
ियात झालेली असते. यौिनािस्था प्राप्त होते याचाच अथव, शरीराचा स्िाभाणिक णिकास पूणव होतो. अथात् 
अियिाांची उत्पत्ती ि णिकास ज्यामुळे व्हाियाचा त्या सामर्थयालाही या िळेी पूणवत्ि येते. गभोत्पािक बीज 
तरुणिेहात अिस्स्थत असते, त्यात सांतणतणनमाणाची क्षमताही आलेली असते, परांतु, स्िशरीरात निीन 
अियिाांची उत्पत्ती मात्र त्यापासून होऊ शकत नाही. 
 

कालाांतराने हे उत्पािक सामर्थयव क्षीण होऊ लागते. शारीर घटकाांच्या णनत्यनूतन उत्पािनािरही 
त्यामुळे पणरणाम होतो. त्याांची उत्पत्ती उत्तरोत्तर कमी प्रमाणात होऊ लागते ि पणरणामी शरीर क्षीण होऊ 
लागते. या अिस्थेलाच िृद्धािस्था म्हणतात. ती साधारणः शांभर िषांपयुंत राहते. ज्याांचे आयुमान शांभर 
िषांहून कमी अथिा अणधक आहे अश्याही काही व्यक्ती आढळतात. अथात् शांभर िष े हे आयुमान 
सािवकाणलक ि सािवणत्रक नव्हे. कालप्रभािानुसार त्यात न्यूनाणधक्य होतच असते. चरकाचायव म्हणतात, 
“प्रत्येक युगात एक एक धमवपािाचा ि गुणपािाचा क्रमशः क्षय होत होत अखेर सृष्टीचा प्रलय होतो. एकूण 
कालमयािेपैकी एक िषवशतक सांपले की एका िषाचा क्षय होतो, आणण िेहधारी प्राण्याांची आयुमवयािाही त्या 
प्रमाणात कमी होते” [“युगे युगे धमवपािः क्रमेणानेन हीयते । गुणपािि भतूानाां एिां लोकः प्रलीयते । सांित्सरशते पूणे याणत सांिस्तरः क्षयम् । 
िेणहनामायुषः काले यत्र यन्मानणमष्यते । ”–च. सां.]. अथात् याित्काल शरीर सचेतन असते त्या कालमानालाच आयुष्य 
म्हणाियाचे हे उघड होय. मात्र ही णनयत मयािा उलटली की चेतनेचा लोप होतो ि शरीर नष्ट होते. 
उत्पािनसामर्थयाचा तेव्हा लोप झालेला असतो असेही म्हणता येईल. 
 
शरीराची अवस्थात्रर्ी व आरु्मान 
 

बाल्य, तारुण्य ि िाधवक्य या अिस्थात्रयीलाच चरकाांनी अनुक्रमे बाल, मध्य ि जीणव अशी नाांि े
णिली आहेत. ते म्हणतात, ‘आयुष्याचे स्थूल दृष्टीने णिभाग तीन पडतात– बाल, मध्य ि जीणव. बालियात 
कफाचे आणधक्य असते, शारीर धातू अपणरपक्व असतात, त्याांना पूणव आकार आलेला नसतो, ते सुकुमार ि 
क्लेश सहन करण्याचे अथिा कोणतेच सामर्थयव पूणवपणे प्राप्त न झालेले असे असतात. ही बाल्यािस्था 
साधारणतः १६ िषापयुंत असते. त्यानांतर ६० व्या िषापयुंतचे आयुमान म्हणजे मध्यिय. यात णपत्ताचे 
आणधक्य असते. बल, िीयव पौरुष, पराक्रम, बुद्धीची ग्राहकता, धारणा, स्मतृी, सांििेनक्षमता, िाक्शक्ती 
आणण सिव धातूांचे गुण या सिांना मध्यियात साम्यािस्था अथिा पणरणतािस्था प्राप्त झालेली असते. हा 
काल बलशाली ि सत्त्िसांपन्न असून शारीर धातूही अद्याणप क्षीण होऊ लागलेले नसतात. साठ िषांनांतर 
मात्र धातू क्षीण होऊ लागतात; इांणद्रये सामर्थयवहीन होतात; बल, िीयव पौरुष, पराक्रम, तसेच धृती, स्मृती, 
इ. मानणसक शक्ती या सिांचा ऱ्हास होऊ लागतो; धातूांच्या णठकाणी असणाऱ्या णिणशष्ट गुणाांचा लोप होऊ 
लागतो, आणण िातिोष प्रबल होतो. या अिस्थेलाच जीणव िय म्हणतात. ती सामान्यतः शांभराव्या िषापयुंत 
णटकते. त्यानांतर शरीराचा नाश होतो’ [“तद् ियो यथास्थूलभेिन णत्रणिधम् । बालां  मध्यां जीणवणमणत । तत्र बालां  
अपणरपक्वधातुमजातव्यजनां सुकुमारमक्लेशसहनमसांपूणवबलां  श्लेष्मधातुप्रायमाषोडशिषवम् । मध्यां पुनः 
समत्िागतबलिीयवपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणिचनणिज्ञानसिवधातुगुणां बलस्स्थतमिस्स्थतसत्त्िमणिशीयवमाणधातुगुणां 
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णपत्तधातुप्रायमाषणष्टिषुंमुपणिष्टम् । अतःपरां हीयमानधास्त्िस्न्द्रयबलिीयवपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणिचनणिज्ञानां भ्रश्यमानधातुगुण िायुधातुक्रमेण 
जीणवमुच्यते आिषवशतम् ।” च. सां.]. 
 

बाल्य, तारुण्य ि िाधवक्य याांची साांणगतलेले ही कालमयािा सिवसामन्य अशीच समजाियास हिी. 
कारण सोळाव्या िषानांतर सुद्धा णिसाव्या िषापयुंत काही व्यक्तींच्या शारीरधातूांची िाढ पूणव झालेली 
नसल्याचे आढळून येते. तरुण ियात सुद्धा पुणष्टकारक आहार-णिहाराणिकाांचा उपयोग केला तर शरीराची 
िाढ होतच असते. मात्र ही िाढ उांचीत अथिा रुां िीत होत नाही. तारुण्यात रस, रक्त, मेि याांनी 
माांसपेशीगत स्रोतसे आपूणरत होतात ि त्यामुळे माांसपेंशींचे ि पयायाने शरीराचे उपबृांहण होते. उांची, रुां िी 
इत्याणि िाढते ती मात्र िालियातच. सिव अांगोपाांगाांना िा लहानमोठ्या अियिाांना पूणवत्ि आले म्हणजेच 
िस्तुतः तारुण्यिशा प्राप्त झाली असे म्हणाियाचे. साधारणतः सोळाव्या िषी अांगोपाांगाांची आकारशः िाढ 
पूणव होते. नांतर त्याांच्या णठकाणी स्स्थरत्ि येऊ लागते, ते पणरपक्व होऊ लागतात आणण णतसाव्या िषापयुंत हे 
उपबृांहणही पूणव होते. “णतसाव्या िषापयुंत धातुगुणाांची अणभिृद्धी पूणव झालेली नसते ि सत्त्िसांपन्नताही 
सांपूणवपणे प्राप्त झालेली नसते”, असे चरकसांणहतेत म्हटले आहे. [‘णििधवमानधातुगुणां पुनः प्रायेण अनिस्स्थतसत्त्िां 

आकत्रशद्वषवमुपणिष्टणमणत’ । –च. सां.]. 
 

चरकाांनी साठ िषे ही तारुण्याची चरमसीमा साांणगतली आहे. अन्य शास्रकार ती ७० िष ेअसल्याचे 
साांगतात. उिाहरणाथव, ‘बालियात धातू, इांणद्रये ि ओज याांची अणभिृद्धी होते, त्यानांतर म्हणजे सोळाव्या 
िषापासून तो सत्तराव्या िषापयुंतचे जे मध्यिय त्यात अशी िाढ होत नाही, नांतर मात्र धातूांचा िगैरे ऱ्हास 
होऊ लागतो’, असा णनिेश अष्टाांगहृियात करण्यात आला आहे. [‘ियस्त्िाषोडशात् बालां  तत्र धास्त्िांणद्रयौजसाम् । 
िृणद्धरासप्ततेमुंध्यां तत्र िृणद्धः परां क्षयः । ’–अ. हृ.]. परांतु सत्तरच काय पण साठ िषहेी तारुण्य णटकून असल्याचे साांप्रत 
अनुभिास येत नाही. सत्तर िषांचे आयुमानच सध्या िुलवभ झालेले आहे. बहुतेकाांना पन्नासाच्या िषीच 
िाधवक्य येते. चरकाणिकाांनी तरुणियाची साांणगतलेली मयािा एकूण आयुमान शतसांित्सरात्मक कल्पून 
साांणगतलेली असून तसा उल्लखेही चरकसांणहतेत आढळतो. [‘िषवशतां खलु आयुषः प्रमाणमस्स्मन् काले । ’– च. सां.] परांतु, 
णिणिध कारणाांनी त्या कालानांतर एकूण आयुमानच कमी होत गेल्याने तारुण्यकालाची मयािाही कमी होत 
गेली. मध्यियाची मयािा साठ ककिा सत्तर मानणे सद्यःकाळी म्हणूनच योग्य होणार नाही. पन्नाशी हीच 
सध्याची मध्यियाची चरमसीमा. शारीर धातू तेव्हाच क्षीण होऊ लागलेले असतात. परांतु, अशाप्रकारे 
तारुण्याची कालमयािा कमी झाली म्हणून बालियाच्या कालमयािेतही न्यूनत्ि आले असे समजण्याचे 
कारण नाही. एकूण शारीर सामर्थयात क्षीणता आल्यामुळे बाल्यात होणारी शरीराची िाढही कमी काळात 
होते असे घडत नाही. 
 

बाल्य, तारुण्य ि िाधवक्य या तीन अिस्था ज्याप्रमाणे स्थूल शरीरात आढळून येतात त्याचप्रमाणे 
शरीराचा प्रत्येक सूक्ष्म घटकही त्या अनुभिीत असतो. उत्पन्न होणे, णिकणसत होऊ लागणे आणण हा णिकास 
पूणव झाल्यािर काही काळ त्याच स्स्यतीत राहून नांतर क्षीण होत होत शिेटी नाश पािणे, हा क्रम 
शरीराप्रमाणे शारीर घटकाांतही अनुस्यूत असतो. परांतु, हे शरीर घटक धातुमय म्हणजे रसरक्ताणि सात 
धातूांनी तयार झालेले असे असतात. अथात् या धातूांची उत्पत्ती ि अणभिृद्धी यथाित् होण्यािरच िस्तुतः 
शारीर अियिाांची ि पयायाने शरीराचीही अणभिृद्धी अिलां बून असते हे उघड होय. 

 
शरीरातील सिव साकार अियि रसाने म्हणजे द्रिद्रव्याने अिणलप्त असतात. रस, रक्त, मेि, मज्जा 

ि शुक्र हे या द्रिद्रव्याचेच प्रकार होत. त्याांचे उत्पािन शरीरात अहर्गनश होत असते ि त्यापासूनच पुढे मूतव 
अियि उत्पन्न होत असतात. एकापासून िुसरा याप्रमाणे धातूांची उत्पत्ती होत असताना असे आढळून येते 
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की, पूिव धातू पणरपुष्ट होईल तर उत्तर धातूही पणरपुष्ट होतो, उलट पूिव धातू क्षीण झाला तर उत्तर धातूतही 
क्षीणता येते. पूिव धातूने उत्तर धातूचे पोषण होते. पूिव धातू पोषक ि उत्तर धातू पोष्य असतो, असा याचा 
अथव. ‘धातिो णह धात्िाहाराः’ हे चरकाांचे िचनही या दृष्टीने समपवक असेच आहे. पूिव धातू उत्तर धातूांचे 
आहारच होत. 
 
धातूांचा जीणवतकाल 
 

रसरक्ताणि धातूांचे स्िरूप णिशि करताना (िशवन ५) ही गोष्ट स्पष्ट केली होती की, या धातूांत 
उत्तरोत्तर णनमवलत्ि ि णचरजीणित्ि िाढत्या प्रमाणात असल्याचे णिसून येते. या साताांपैकी माांस ि अस्थी हे 
िोन घनरूप धातू असून बाकीचे द्रिरूप होत, हेही तेथेच उल्लणेखले होते. एखाद्या िस्तूची िीघवजीणिता 
कशािर अिलां बून आहे याचा णिचार केला तर असे आढळून येते की, सामान्यतः द्रिरूप िस्तूचा 
जीणितकाल णतच्या णिशुद्धतेिर अिलां बनू असतो तर घनरूप िस्तूचा णतच्या घनतेिर अिलां बून असतो. द्रि 
िस्तू णजतकी णनमवल अणधक णततके णतचे णचरजीणित्िही अणधक, आणण घन िस्तूांत घनता णजतकी अणधक 
णततके णतचे िीघवजीणित्िही अणधक. रस, रक्त, मेि, मज्जा ि शुक्र या द्रि धातूांत उत्तरोत्तर णनमवलता िाढत्या 
प्रमाणात असल्याने त्याांचा जीणितकालही तिनुसार िाढत्या प्रमाणात असतो; तर माांस ि अस्थी याांपकैी 
माांसाहून अस्थीत घनत्ि अणधक प्रमाणात असल्याने णटकाऊपणाही त्यातच अणधक असतो. 
 

रसापासून शुक्रापयुंतचे धातू उत्तरोत्तर ज्याप्रमाणे िाढत्या प्रमाणात णनमवल ि िीघवजीिी असतात 
त्याचप्रमाणे त्याांच्यात उत्पािक सामर्थयुंही उत्तरोत्तर अणधकाणधक प्रमाणात असते. उत्पािक धातूांपासून जे 
धातू उत्पन्न होतात त्यात उत्तरोत्तर घनता अणधक असते, असा याचा अथव होय. उिाहरणाथव, माांसात 
रक्ताहून घनत्ि अणधक असले तरी अस्थीपेक्षा ते कमीच असते. माांस हा सांघातच असला तरी अस्थीप्रमाणे 
दृढ नसतो. शुक्र या अांणतम धातूत तर उत्पािक सामर्थयाचा परमोत्कषव आढळून येतो. कारण अन्य िेह 
उत्पन्न करण्याची क्षमता त्याच्या णठकाणी णनमाण झालेली असते. रस, रक्त, मेि, मज्जा, ि शुक्र हे द्रि धातू 
पाांच असले तरी रक्त हे रसाचे ि शुक्र हे मजे्जचे शुद्धतर रूप असल्याने रक्त, मेि ि शुक्र हे तीन द्रि धातूच 
िस्तुतः घनरूप िस्तूांचे उत्पािक होय. उत्पािक सामर्थयव या णतघाांत उत्तरोत्तर अणधकाणधक असते. कारण 
माांस, अस्थी ि गभव या तिुत्पन्न िस्तूांत घनत्ि ि स्थैयव अनुक्रमे अणधकाणधक प्रमाणात णिद्यमान असते. आणण 
या दृष्टीने णिचाांर केला तर सातही धातूांत रस धातू सिांत कणनष्ठ ि शुक्र सिांत िणरष्ठ होय हे णिसून येईल. 
कारण उत्पािन–सामर्थयव रसात अत्यल्प असते तर णनमवलतम शुक्रात त्याचा प्रकषव झालेला णिसतो. 
 

परांतु, रसरक्ताणि द्रि धातूांत उत्तरोत्तर उत्पािनसामर्थयाचा असा प्रकषव जरी आढळून येत असला 
तरी त्याचे पणरमाण मात्र त्याच प्रमाणात िाढते असत नाही, उलट ते व्यस्त असते, म्हणजे उत्तरोत्तर, कमी 
होत जाते. ‘नऊ अांजली रसाचे, आठ अांजली रक्ताचे, िोन अांजली मेिाचे, एक अांजली मजे्जचे ि अधांजली 
हे शुक्राचे प्रमाण होय,’ असे यासांबांधी स्पष्टीकरण चरकसांणहतेत केलेले आहे. [‘निाांजलयः पूिुंस्याहारपणरणामधातोयुं 
रस इत्याचक्षते । अष्टीशोणणतस्य, ……द्वौ मेिसः, एको मज्जायाः । मस्स्तष्कस्य अधांजणलः, शुक्रस्य ताििेि प्रमाणम् । ’ च. सां.] रसाणि धातू 
उत्तरोत्तर अणधकाणधक णिशुद्ध ि सामर्थयवसांपन्न होत जातात, हेच याचे कारण. शारीरधातूांचे उत्पािन या 
क्रमानुसार जोपयुंत अव्याहत होत असते तोपयुंतच शरीर सचेतन असते. या क्रमसातत्यालाच जीिन 
म्हणतात. 
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कमशभेद व गुिभेद 
 

मूतव धातूांचे अमूतािस्थेत ि अमूतांचे मूतािस्थेत क्रमशः जे स्स्थत्यांतर होते त्याला 
सांयोगणियोगात्मक कमव कारणीभतू होते. हे सांयोग-णियोग म्हणजे चलनात्मक कमाचेच िोन प्रकार असून 
मूतव पिाथांच्या उत्पत्तीत ते नेहमी हेतुभतू होत असतात. शीतत्त्ि ि उष्णत्ि हे या सांयोगणियोगाचेच साधक 
गुण होत. णिणिध प्रकारच्या सृष्ट िस्तूांचे कारण हे गुणच असतात. कारणरूप गुण णिणिध प्रकाराांनी समुणित 
झाले म्हणजेच कायवरूप सृष्टीटी णनर्गमती होते. 
 

प्रत्येक सृष्ट पिाथागणणक कमाचे स्िरूप णभन्न असते. अथात् त्या त्या कमाला कारणीभतू होणाऱ्या 
गुणाांचे स्िरूप सुद्धा पिाथवशः णिणभन्न असणार हे स्पष्टच आहे. गुणाांचे अनेक भेि साांगण्यात आले आहेत ते 
म्हणूनच. 

 
परांतु, अनांत प्रकारच्या कमांचा अांतभाि ज्याप्रमाणे सांयोग ि णियोग या िोन प्रधान कमवभेिाांतच 

होऊ शकतो त्याचप्रमाणे या णिणिध कमांचे साधक गुणही कमवभेिाांनुसार अनेक असले तरी ते सिव शीत ि 
उष्ण या िोन प्रमुख भेिातच अांतभूवत होऊ शकतात. त्याांपकैी सांयोगात्मक कमाचे कतृवत्ि शीतगुणाकडे 
असते तर णियोगात्मक कमव उष्ण गुणामुळे घडून येते. 

 
आणण अशा प्रकारे एकूण सषृ्ट िस्तुमात्राचे िगीकरण कराियाचे तर ते मुख्यतः तीनच णिभागात 

होऊ शकेल– (१) द्रव्य (२) गुण ि (३) कमव. याांपैकी द्रव्य हे अणधष्ठान केिा आश्रयरूप असून 
चलनात्मकता हे कमाचे स्िरूप आहे. पृर्थिी, आप्, तेज, िाय ूइ. द्रव्याचे ि आकुां चन, प्रसरण आणि कमाचे 
प्रकार होत. गुण म्हणजे द्रव्याश्रयी सामर्थयव ककिा चैतन्य कायवकारी तेच असते. 
 

––– 
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दशशन ८–शारीरद्रव्र्ाांचे गुिणवशेष 
 

शारीरद्रव्ये ि आहायव पिाथव या सिांच्या णठकाणी जे सांयोगणियोगात्मक कमव सुरु असते ते 
प्रधानतया शीत ि उष्ण या िोन गुणाांमुळे. आयुिेिात या गुणालाच ‘िीयव’ अशी सांज्ञा िेण्यात आली आहे. 
िाग्भट म्हणतो, ‘व्यक्त अव्यक्त या िोनच प्रकाराांत सिव जगताची णिभागणी जशी होऊ शकते, तद्वत सृष्ट 
द्रव्याांचे प्रकार अनांत असले तरी शीत ि उष्ण याांपैकी कोणत्या तरी एका िीयाचे अथिा गुणाचेच प्राधान्य 
यच्चयाित् द्रव्यात आढळून येते. कारण अग्नी ि सोम म्हणजे तेज ि अप् या िोन तत्त्िाांपैकी कोणत्या तरी 
एकात प्रत्येक द्रव्याचा अांतभाि होऊ शकतो. [‘उष्णां शीतां णद्वधैिान्ये िीयवमाचक्षमतेऽणप च । नानात्मकमणप द्रव्यमस्ग्नषौमौ महाबलौ । 

व्यक्ताव्यक्तां जगणिि नाणतक्रामणत जातुणचत् । ’–अ. हृ.].’ 
 
अष्टणवध वीर्श 
 

शीतियव ि उष्णिीयव याांचे प्रत्येकशः तीन तीन भेि साांणगतले आहेत. स्स्नग्ध, गुरु ि मृिू हे 
शीतिीयाचे आणण रूक्ष, तीक्ष्ण ि लघू हे उष्णिीयाचे भेि होत. िीयाचे जे आठ प्रकार साांगण्याच आले आहेत 
त्याांत या पोटभेिाांचाच अांतभाि करण्यात आला आहे. हे िीयवभेि म्हणजे कायानुमेय गुणाांचेच भेि होत. 
 

शीतगुणामुळे परमाण ूएकमेकाांकडे आकर्गषत होतात. हे परस्पराकृष्ट अणू ज्याच्या योगाने आपापले 
स्ितांत्र व्यस्क्तत्ि णिसर्गजत करून एकजीि होतात ि पुढे त्याांचा एकच कपड बनतो त्या गुणाचे नाांि 
‘स्स्नग्धत्ि’.‘चूणािींना कपडीभाि ज्यामुळे येतो तो गुण म्हणजे स्नेह’ असे पिाथविते्त्याांचे िचन आहे 
[‘चूणाणिकपडीभािहेतुगुुंणः स्नेह’–तकव सांग्रह]. 
 

या कपडीभािाचाच पणरणाम म्हणून मूतव िस्तूांत गुरुत्ि ि मृिुत्ि उत्पन्न होते. सांघीभतू परमाण ू
एकमेकात चाांगल्या प्रकारे णिलीन झाले अथिा सांकपणडत झाले म्हणजे ते समिेशिती होतात, एका पातळीत 
येतात. त्याांचा साांणघक स्पशव म्हणूनच मृिू भासतो.उलट, त्याांची पातळी जेव्हा असमान म्हणजे णनम्नोन्नत 
असते तेव्हा त्याांचा स्पशव पृथक् पृथक् असा होतो. अशा परमाणूांनी बनलेली िस्तू म्हणूनच हाताला 
खरखरीत लागते. 
 

शीतगुणाप्रमाणे उष्ण गुणाचे भेिही तीनच असल्याचे िर साांणगतलेच. त्याांपकैी एकमेकाांपासून 
णियुक्त होण्याची प्रिृत्ती ज्याांच्या णठकाणी उत्पन्न झाली आहे अशा परमाणूांना परस्पराांचा सहिास ज्यामुळे 
असह्य िाटू लागतो, तो गुण म्हणजे तीक्ष्णत्ि. तीक्ष्णत्ि म्हणजे असह्यतेचा द्योतक असा भािणिशषेच होय. 
रूक्षत्ि ि लघुत्ि हे गुण िेखील तीक्ष्णत्िाप्रमाणे णियोगोत्मुखतेतूनच उत्पन्न होतात. सांघीभतू िस्तूतील 
काही परमाण ूतीक्ष्णत्िामुळे िुरािले की णततकी त्याांची सांख्याही कमी होते, ते णिरळ होतात. रूक्षत्ि ते हेच, 
आणण त्यामुळेच मूतव िस्तूला पणरणामी लघुत्ि येते. 
 

एकत्र आलेल्या परमाणूांचा एकमेकाांशी घणनष्ठ सांयोग होऊन त्याांचा एक कपड तयार झाला की त्यात 
स्स्नग्धत्ि उत्पन्न होते. उलट, एकमेकाांपासून णियुक्त होण्याची प्रिृत्ती कपडीभतू परमाणूांत उत्पन्न झाली की 
त्याांच्यात रूक्षत्िाचा प्रािुभाि होतो. गुरुत्ि ि मृिुत्ि याांच्यामुळे स्स्नग्धत्ि उपलणक्षत होते तर तीक्ष्णत्ि ि 
लघुत्ि याांच्यामुळे रूक्षत्ि समजून येते. 
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अशा प्रकारे िीयवसांज्ञक आठ गुणाांचे स्िरूप पाणहले तर असे णिसून येईल की, या आठाांपैकी शीत ि 
उष्ण हे िोन साधक ककिा कारणरूप, स्स्नग्ध ि रूक्ष हे िोन कायवरूप आणण गुरु, मृिू, तीक्ष्ण ि लघु हे चार 
कायवलक्षणरूप असून त्याांपकैी गुरु ि मृिू स्स्नग्धत्िाचे आणण तीक्ष्ण ि लघू हे रूक्षत्िाचे सूचक आहेत. 
 

प्रत्येक सृष्ट द्रव्य हे कायवरूप असून घटकभतू परमाणूांची सांणश्लष्टता अथिा णिणश्लष्टता याांपकैी 
कोणता तरी एक धमव त्यात णिद्यमान असतो. सांश्लेष ि णिश्लेष ही कायवरूपे ज्याांमुळे सांभितात, ती प्रधान 
कारणे म्हणजेच शीत ि उष्ण हे साधक गुण होत. त्याांच्यामुळेच अनुक्रमे स्स्नग्धत्ि ि रूक्षत्ि याांचा प्रािुभाि 
कायवरूप द्रव्यात होतो; आणण गुरुत्ि, तीक्ष्णत्ि ि लघुत्ि या लक्षणाांिरून त्याांचे अनुमान करता येते. शीत 
गुणामुळे परमाण ूपरस्पराकृष्ट होतात ि ते सांणश्लष्ट झाले की त्याांत स्स्नग्धत्ि उत्पन्न होते, आणण गुरुत्ि ि 
मृिुत्ि याांच्यामुळे ते सूणचत होते. तसेच, परस्पराांचा सहिास सहन न झाल्याने सांणश्लष्ट अणूांत उष्ण गुणामुळे 
णियुक्त होण्याची प्रिृत्ती उत्पन्न झाली की त्याांत णिरलत्ि अथिा रूक्षत्ि णनमाण होते, आणण तीक्ष्णत्ि ि 
लघुत्ि याांच्यामुळे ते समजून येते. 
 
इतर गुिाांचे स्वरूप 
 

परांतु, या आठ गुणाांणशिाय आणखी बारा गुण आयुिेिात साांणगतले आहेत. हे गुण म्हणजे स्स्नग्ध ि 
रूक्ष या कायवरूप गुणाांचेच तरतमभािसूचक असे लक्षणात्मक गुण होत. त्याांपकैी मांि, श्लक्ष्ण, साांद्र, स्स्थर, 
स्थूल ि आणिल हे सहा गुण स्स्नग्ध गुणाची आणण खऱ, आशुकारी, द्रि, चल, णिशि, ि सूक्ष्म हे सहा गुण 
रूक्ष गुणाची तरतमभािसूचक लक्षणे आहेत. या बारा गुणाांचे स्िरूप पुढीलप्रमाणे साांगता येईल. 
 

मांद हा गुण मांि णक्रयेचा सूचक आहे. अथात् तो ज्या द्रव्यात असेल त्याकडून कोणतेही कायव सत्िर 
व्हाियाचे नाही. श्लक्ष्ित्व स्पशािरून समजते. शुष्क द्रव्य मृिुस्पशी भासते ते श्लक्ष्णगुणामुळे. साांद्र हा गुण 
द्रित्िाहून ककणचत् घन अश्या अिस्थेचा सूचक आहे. पूणवपणे घनही नाही ि द्रिही नाही अशी जी 
उभयात्मक अिस्था णतला साांद्र म्हणतात. स्स्थरत्व म्हणजे चलनाचा अभाि, अथात् तो सापेक्षच 
समजाियाचा. कारण कोणत्याच कायवरूप द्रव्यात स्थैयाभाि सिवथा सांभितच नाही. स्थूलत्व हे 
समुिायस्िरूपाचे सूचक असते. परमाणूांच्या सांघातािस्थेिरून त्याची कल्पना येते. आणवलता हा 
साांद्रतेचाच एक प्रकार आहे. साांद्रता कमी असली की णतलाच आणिलता म्हणतात. खरत्व हे 
श्लक्ष्णत्िाप्रमाणेच स्पशानुमेय असते. णकत्येक िळेी परमाणू सांघीभतू होऊनही योग्य रीतीने सांयुक्त झालेले 
नसतात. त्याांचा स्पशव पृथक् पृथक् प्रतीत होतो ि तो मोठासा सुखकारक िाटत नाही. खरत्ि त्यालाच 
म्हणतात. आशुकाणरत्व म्हणजे शीघ्रकाणरता. ती कायानुमेय असते. द्रवत्व याचा अथव स्पष्टच आहे. वैशद्य 
म्हणजे परमाणूांचे णिरलत्ि. सूक्ष्मता त्यामुळेच प्राप्त होते. कारण णिरलत्िामुळेच परमाण ू एकमेकाांपासून 
णिलग झाले की त्याांना सूक्ष्मत्ि येते. 
 

आयुिेिात जे गुरुमांिाणि िीस गुण साांगण्याच आले त्याांचे सामान्यतः स्िरूप हे असे आहे. 
पिाथांच्या णठकाणी स्स्नग्धत्ि ि रूक्षत्ि हे गुण जे उत्पन्न होतात ते कायवरूप असून शीति उष्ण या 
कारणरूप गुणाांपासून त्याांची उत्पत्ती होते. बाकीचे सोळा लक्षणात्मक आहेत. शीत गुणामुळे सांयोग होतो ि 
उष्ण गुणामुळे णियोग होतो. या सांयोग–णियोगापासून णभन्न स्िरूपाचे ि णभन्न अिस्थाांचे सूचक असे जे सोळा 
गुण उत्पन्न होतात तेच हे लक्षणात्मक गुण होत. सिव सृष्ट द्रव्ये पांचभतूणिकारोत्पन्न असली तरी त्याांत 
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भतूणिकाराांचे अांश णभन्न णभन्न प्रमाणात सांयुक्त होत असतात ि म्हणूनच उपणरणनर्गिष्ट तारतम्यसूचक गुणाांची 
णनर्गमती होत असते. 
 

या गुणाांसांबांधी आणखीही एक मुद्दा ध्यानात असणे अिश्य आहे. तो असा की, न्यायशास्त्रात जे गांध, 
रस आणि २४ गुण साांगण्यात आले आहेत त्याांहून हे आयुिेिोक्त गुण णभन्न होत. समुिायात्मक शरीरातील 
समुिायस्िरूप द्रव्याांच्या णठकाणी णिद्यमान असणारे असे ते आहेत. ि म्हणूनच याांच्यापैकी काहींना 
कारणरूप ि काहींना लक्षणरूप मानणे अशास्त्रीय ठरत नाही. 
 

या िीसही गुणाांत शीत ि उष्ण हे िोनच प्रधान होत हे उल्लेणखलेच. परांतु, ते पूणवपणे पृथक् 
स्िरूपात केव्हाच उपलब्ध होत नाहीत. उष्णणििर्गजत केिळ शीतगुणी ि शीतणििर्गजत केिळ उष्णगुणी 
असे द्रव्य कोणतेच आढळत नाही. कारण एकूण सृष्टी हीच समुिायस्िरूपी असते. आणण ‘व्यपिेशस्तु, 
भयूसा’ या न्यायाने जीत शतै्य अणधक त्या िस्तूला शीतगुणी ि जीत उष्णत्ि अणधक णतला उष्णगुणी असे 
म्हणण्यात येते. 
 

––– 
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दशशन ९ – गुिाांचे स्वरूपणवशेष 
 
द्रव्र् व गुि 
 

द्रव्य ि गुण याांचा सांबांध कसा असतो हे पाणहले तर असे णिसून येते की, गुणाांच्या ठीकाणी जे 
कायवकाणरत्ि येते ते द्रव्याच्या आश्रयानेच येत असते. पृर्थिी, आप, तेज इ. पांचभतूाांपकैी कोणत्या ना 
कोणत्या द्रव्याचा आश्रय गुणाांकडून झाल्याणिना कमवसांभिच शक्य नसतो. इतकेच नव्हे तर गुणाांची 
अणभव्यक्तीही द्रव्याच्याच णठकाणी होत असते. कारण गुणाांचा अनुभि याियाचा तो णक्रयास्िरूपात आणण 
द्रव्याचे अणधष्ठान प्राप्त झाल्याणिना तो येणे शक्य नसते. गुण हे द्रव्यधार होत असे म्हणनूच मानण्यात येते. 
 

पिाथवणिज्ञानात पांचभतूाांणशिाय काल, णिशा, आत्मा ि मन ही चार द्रव्ये आणखी साांणगतली आहेत. 
परांतु, शरीराचे उपािान-कारण मात्र ही पृणथव्याणि पांचभतेूच होत. इांणद्रये ि इांणद्रयाथव भौणतक म्हणजे 
पांचभतूोत्पन्न असून त्याांचेच णििरण आयुिेिात करण्यात येते, असे सुश्रुताचायव म्हणतात [“भौणतकाणन चेंणद्रयाणण 

आयुिेिे िण्यवते तथेस्न्द्रयाथाः । ” सु. सां.]. गभव हा पांचभतूणिकारसमुिायात्मक ि चेतनाणधष्ठानभतू आहे आणण त्याची 
जी मातृज, णपतृज आिी णिणिध अांगे, तीसुद्धा महाभतूाांचे णिकारच होत, असे चरकसांणहतेतही साांणगतले 
आहे. [“गभवस्तु खलु अांतणरक्षिाय्िस्ग्नतोयभणूमणिकारिेतनाणधष्ठानभतूः । एिमनयाां युक्त्या पांचभतूणिकारसमुिायात्मको गभविेतनाणधष्ठानभतूः” । 

‘मातृजाियोऽप्यस्य महाभतूणिकारा एि । ’ – च. सां.] अथात् या णठकाणी द्रव्ये म्हणजे पांचमहाभतेूच अणभपे्रत आहेत. या 
द्रव्याांचे जे सूक्ष्य अांश त्याांच्याच आश्रयाने गुण राहतात आणण णिणिध प्रकारच्या कायांिरून त्याांचे अनुमान 
होऊ शकते. गुणाांना कायानुमेय म्हणाियाचे कारण इतकेच की, ते यच्चयाित् कमांना कारणीभतू होणारे 
असले तरी नैष्कम्यािस्थेत मात्र त्याांचा अनुभि येत नाही. हे गुण म्हणजे णिणिध प्रकारचे कतृवत्िणिशषे ककिा 
सामर्थयवभेिच होत. 
 

ज्याप्रमाणे कमाचे स्िरूप असते त्याचप्रमाणे त्याला कारणीभतू होणाऱ्या गुणाांचे स्िरूप असते. 
‘द्रव्ये जे करतात ते कमव ि ज्याच्या योगाने करतात ते िीयव’ असे चरकाांनी म्हटले आहे. [‘यत् कुिवस्न्त तत् कमव येन 

कुिवस्न्त तद् िीयवम्’ । –च. सां. ]. अथात् िीयव म्हणजे शक्ती ककिा गुण असाच अथव येथे अणभपे्रत णिसतो. 
 

पांचभतूाांपैकी आकाश सोडून बाकीच्याांचे णनत्य ि अणनत्य असे प्रत्येकी भेि िोन सांभितात. जो भाग 
परमाणुस्िरूप असतो त्याला ‘णनत्य’ आणण जो स्थूल ि कायवस्िरूप असतो त्याला ‘अणनत्य’ असे म्हणतात. 
आकाशाचे मात्र असे कोणतेच भेि सांभित नाहीत. ते केिळ णनत्यस्िरूप असते. 
 

िर ज्या गुणाचा णनिेश केला तो गुण म्हणजे पांचभतूाांच्या या परमाणुस्िरूप अांशाच्या आश्रयाने 
असलेले सामर्थयवच होय. अथात् गुण हे णनत्यसांज्ञक भागाच्या आश्रयाने राहत असले तरी तश्या स्स्थतीत ते 
अणभव्यक्त होत नाहीत, द्रव्याांच्या कायवस्िरूप स्थूल अांशाांच्या णठकाणीच त्याांचा अनुभि येत असतो. या 
गुणाांनाच आयुिेिात ‘िीयव’ ही सांज्ञा णिलेली आहे. [‘तत्र य इमे गुणा िीयवसांज्ञकाः शीतोष्णस्स्नग्धरूक्ष-
मृिुतीक्ष्णणपस्च्छलणिशिाः.........’ । –सु. सां.] 

 
काही द्रव्ये स्स्नग्ध तर काही रूक्ष, काही मृिू तर काही तीक्ष्ण, याप्रमाणे गुणाांचे भेि अनेक आढळून 

येतात. आणण याचे कारण असे की, ज्या पांचभतूाांच्या णमश्रणापासून सृष्टद्रव्याांची उत्पत्ती होते त्याांचे 
परमाणुस्िरूप अांश णनरणनराळ्या द्रव्याांत णभन्न णभन्न प्रमाणात सांयुक्त होत असतात. भतूाांशाांच्या सांयोगातील 
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प्रमाणाणभन्नता हीच गुणाांतराला कारणीभतू असते. [‘गुणाांच्या णििरणात अन्य भतूाांप्रमाणे आकाशाचाही सांयोग णभन्न प्रमाणात होत 
असतो असे िणवन करण्यात आले आहे. उिा. ‘तोयाकाशगुणभणूयषे्ठ मृिुत्िम्’ म्हणजे अप ि आकाश याांच्या आणधक्यामुळे मृिुत्ि उत्पन्न होते, असे 
सुश्रुत म्हणतो. परांतु आकाश िस्तुतः णिभ ूअसल्याने अन्य भतूाांप्रमाणे त्याचा सांयोग होणे शक्य नाही. अथात् आकाशाचे आणधक्य म्हणजे आकाशतेर 
तत्त्िाांचे अल्पत्ि, असाच यातील अणभप्राय स्िीकारणे योग्य होय.]. 
 
भूताांशाांपासून गूिाांची उत्पत्ती 
 

स्स्नग्धरूक्षाणि गुणाांची उत्पत्ती भतूाांशाांच्या सांयोगापासून कशी होते यासांबांधी स्पष्टीकरण 
पुढीलप्रमाणे करता येईल– 
 

शीतत्त्ि हा अप्–तत्त्िाचा गुण आहे. [‘शीतस्पशवित्यः आपः । ’–त. सां.] हे अप् तत्त्ि जेव्हा पार्गथि परमाणूांशी 
सांयुक्त होते म्हणजे अप् चे शीतगुणोल्बण ि पृर्थिीचे गांधगुणभणूयष्ठ परमाण ू याांचा जेव्हा सांयोग होतो तेव्हा 
पार्गथि परमाण ू एकमेकाांकडे आकर्गषत होतात ि पणरणामी रसरूप पाितात, एकमेकाांत णिलीन होतात. 
एकरूप झालेल्या पार्गथि परमाणूांना अांती मूतवत्ि येते. हा कपडीभाि पार्गथि परमाणूांत ज्यामुळे णनमाण होतो 
तो गुण म्हणजे स्नेह. ‘चूणाणिकपडीभािहेतुगुवणः स्नेहः’ असे नैय्याणयकही साांगतात. [ त. सां.] आयुिेिीयाांनी 
साांणगतलेला स्स्नग्ध गुण तो हाच. पार्गथि ि आप्य अणूांच्या सांयोगापासूनच त्याची उत्पत्ती होते. स्नेह हा गुण 
‘जलमात्रिृणत्त’. म्हणजे केिळ अप् तत्त्िािरच अणधष्ठात असतो, असे न्यायाणि शास्त्राांत साांणगतले आहे. [त. 
सां.] तथाणप, आयुिेिात तो ‘भमू्यम्बुगुणभणूयष्ठ’ म्हणजे पृर्थिी ि अप् या िोन तत्त्िाांच्या सांयोगापासून उत्पन्न 
होतो असे िणवन आहे. [‘पणृथव्यांबगुुणभणूयष्ठः स्नेहः । ’ – सु. सां.], आणण अप् चे शीतत्त्ि पार्गथि परमाणूांशी सांयुक्त झाले 
म्हणजेच ते कपडीभािोत्पािक होते, ही िस्तुस्स्थती णिचारात घेता ते अन्िथवकही आहे असे णिसून येते. 
 

या स्स्नग्ध गुणाशी जेव्हा तेजःसांयोग होतो तेव्हा पिाथांचे परमाणू णशणथल होतात ि त्याांत द्रित्ि 
णनमाण होते. द्रित्ि हे स्यांिनाचे समिायी कारण होय असे न्यायशास्त्रात साांणगतले असून [‘स्यांिनासमिाणय कारणां 
द्रित्िम् । ’ – त. सां.]. परमाणूचे णिभाजन अथिा पृथक्करण ज्यामुळे होते त्या तेजाच्या गुणालाच ‘उष्णता’ 
म्हणतात. या उष्णतेच्या प्रभािाने परमाणूांच्या स्यांिमान अिस्थेत द्रित्ि हा गुण णनमाण होतो. पृर्थिी, जल ि 
तेज या तीन तत्त्िाांचा णनिेश द्रित्िगुणाचे अणधष्ठान म्हणून पिाथवणिज्ञानात केलेला आहे. [‘पणृथिीजलतेजोिणृत्त । ’ 

त. सां.] पृर्थिी जल या िोघाांचाच केिळ सांयोग झाला की स्स्नग्धत्ि णनमाण होते ि त्याांत तेज हे णतसरे तत्त्ि 
अस्न्ित झाले की द्रित्ि उत्पन्न होते, असा याचा अथव असून उष्णता हा तेजोगुण द्रित्िोत्पािक असतो हे 
स्पष्ट होय. 

 
उष्णतेच्या योगाने णशणथल झालेले परमाण ू पुढे द्रिीभतू होतात ि तश्या स्स्थतीत णियोजनकारी 

िायूशी सांयुक्त झाले की एकमेकाांपासून णियुक्त होण्याची प्रिृत्ती त्याांच्यात णनमाण होते. एकमेकाांणिषयी 
त्याांना आकषवण उरत नाही ि ते रूक्ष म्हणजे स्नेहरणहत होतात. हे रूक्षत्ि िायुगुणभणूयष्ठ असते असे सुश्रुत 
म्हणतात [‘िायुगुणभणूयष्ठां रौक्ष्यम् । ’ – सु. सां.]. ते योग्यच आहे. कारण द्रित्ि हे तेजःसांयोगाने णनमाण होत असले 
तरी परमाण ूएकमेकाांपासून णियुक्त झाल्यामुळे त्याांच्यात येणारे रूक्षत्ि हे िायुगुणाच्या सांयोगानेच याियाचे 
हे उघड होय. 

 
तात्पयव, स्स्नग्धत्ि म्हणजे परमाणूांचा स्नेहभाि ककिा परस्पराकषवत्ि; या स्स्थतीत त्याांचा सहिास 

सुखकर होतो, उलटपक्षी रूक्षतेत तो उदे्वगकारक होतो. स्स्नग्धता म्हणजे आकषवण ि रूक्षता म्हणजे 
उदे्वजकता असेही म्हणता येईल. 
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स्स्नग्ध ि रूक्ष हे िोनही गुण स्पशानुमेय आहेत. मृिुस्पशािरून स्स्नग्धत्िाचे ि खरस्पशािरून 
रूक्षत्िाचे अनुमान होते. मृिुस्पशव हा सुखकारक असतो. तर खरस्पशव असुखकारक असतो. स्स्नग्धत्ि हे 
शीतत्त्ि, गुरुत्ि आणि गुणाांत अनुस्यतू असते तर रूक्षत्ि हे लघुत्ि, उष्णत्ि आणि गुणाांत सामान्य असते. 

 
पिाथवगत परमाणू स्स्नग्ध गुणामुळे परस्पराांशी सम्यक् रीतीने णनगणडत झाले की त्या पिाथात 

स्थूलता ि स्थैयव हे िोन गुण उत्पन्न होतात. आणण या स्स्थरिृत्तीचाच पणरणाम म्हणून णिणहत कमव शीघ्रतया न 
होणे हा धमव त्या द्रव्याच्या णठकाणी प्रािुभूवत होतो. या धमालाच ‘मांिगुण’ म्हणून सांबोधण्यात आले आहे. 
उलट, स्स्नग्धत्िाऐिजी पिाथवगत परमाणूांत रूक्षत्ि आले की णियोजनाची णक्रया सुरु होते आणण सूक्ष्मत्ि, 
चलत्ि ि लघुत्ि या रूक्षतेच्या लक्षणरूप गुणाांचा प्रािुभाि होतो. 

 
‘सरत्ि’ हा गुण द्रिद्रव्यात असतो. द्रिात ककणचत् प्रमाणात घनता असली की त्यालाच साांद्र 

म्हणतात. ही घनता स्स्थरसांघातरूप नसते. याही अिस्थेत पृर्थिी, अप्, तेज या तीन तत्त्िाांचे परमाण ू
सांमीणलत झालेले असतात, परांतु, द्रिािस्थेच्या तुलनेने साांद्र अिस्थेत तैजस अणूांचे प्रमाण अल्प असते. 

 
‘तीक्ष्णत्ि’ म्हणजे णिभाजन – कमाची तीव्रतर अिस्था. तेजोगुणाचे तीत आणधक्य असते ि 

म्हणूनच परमाणूांच्या णियोजनाला ती साधनीभतू होते. तीक्ष्णत्ि ि उष्णत्ि हे गुण आग्नेय असल्याचे 
सुश्रुताांनी साांणगतले आहे. [‘तीक्ष्णोष्णौ आग्नेयी । ’ – सू. सां.] मात्र हे िोनही गुण तैजस असले तरी त्याांत थोडा 
फरक असतो. उष्णता ही केिळ तैजस असते तर तेज सूक्ष्मानुणिद्ध म्हणजे िायुगुणास्न्ित झाले की तीक्ष्णता 
उत्पन्न होते. 

 
या तीक्ष्णतेलाच एका णिणशष्ट अिस्थेत णिस्रता म्हणतात. तेज सूक्ष्मानुणिद्ध झाले की उष्णतेच्या 

आणधक्याने तीक्ष्णत्ि उत्पन्न होते असे िर साांणगतले. ही सूक्ष्मता िोन प्रकारची असते. एकात िायूचे परमाण ू
अणधक झाल्याचे द्रित्ि उत्पन्न होत नाही तर िुसऱ्यात अप् सांयोगाने ते उत्पन्न होते. या िुसऱ्या प्रकारालाच 
‘णिस्रत्ि’ म्हणतात. या अिस्थेत द्रिीभतू झालेल्या पार्गथि परमाणूांशी तेजाचा सांयोग होतो ि त्यामुळे 
गांधगुणाचे आकषवणसामर्थयव कमी होऊन उलट त्याांत उदे्वजकता णनमाण होते. ‘आमगांधी’ हा णिस्र या 
शब्िाचा पयाय [‘णिस्त्रां स्यािामगांणध यत्’ । अमरकोश.] त्या दृष्टीने मोठा सूचक आहे. 

 
‘पिाथाच्या णठकाणी रूक्षता असताही जेव्हा मृिुस्पशवत्ि असते तेव्हा त्या रूक्षत्िालाच श्लक्ष्णत्ि 

म्हणतात. नीरस ककिा स्नेहणििर्गजत परमाणूांचा मृिुस्पशव म्हणजे श्लक्ष्णता.’ 
 
बाकीच्या गुणाांपैकी िैशद्य हा सूक्ष्म–गुणाचाच एक प्रकार आहे. स्नेह ि रस याांच्या अभािामुळे 

णिणश्लष्ट अणूांची पृथगात्म अणभव्यक्ती म्हणजे िैशद्य. णिकाणसत्ि ि व्यिाणयत्ि हे अनुक्रमे तीक्ष्ण ि चल या 
गुणाांचे प्रकार होत. तीक्ष्ण गुणाचे आणधक्य म्हणजे णिकाणसत्ि ि चलनाचे आणधक्य म्हणजे व्यिाणयत्ि. 

 
साराांश, पाांचभौणतक द्रव्यात पांचभतूाांच्या अांशाांचा सांयोग तरतमभािाने णभन्न णभन्न प्रमाणात होत 

असल्याने द्रव्यान्तगवत भतूगुणाांतही तरतमभाि आढळून येतो आणण त्याचाच पणरणाम म्हणून त्या त्या द्रव्यात 
कमवणभन्नताही आढळून येते. परांतु, या णिणिध प्रकारच्या कमांचा ज्याप्रमाणे सांयोग ि णियोग या िोनच 
प्रकाराांत अन्तभाि करता येतो त्याचप्रमाणे कमवभेिकारक गुरुमांिाणि गुणाांचा समािशेही शीत ि उष्ण या 
िोनच गुणाांत होऊ शकतो. या गुणाांनाच आयुिेिात ‘िीयव’ म्हणतात. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

णत्रणवध गुिसमुदार् म्ििजेच णत्रदोष 
 

सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन याप्रमाणे शरीरात चालणाऱ्या सिव णक्रयाांचे मुख्य प्रकार तीन 
असल्याचे पूिी स्पष्ट केलेच आहे. या सिव शारीर कमांचे कतृवत्ि ज्याांच्याकडे असते त्या गुरुमांिाणि गुणाांचे 
प्रमुख भेिही कायवभेिानुसार तीनच सांभितात. हे तीन भेि म्हणजे तीन प्रकारचे गुणसमुिाय असून त्याांनाच 
आयुिेिात िायु, णपत्त ि कफ या सांज्ञा योजलेल्या आहेत. सांयोजनाचे कमव ज्यामुळे सांभिते त्या 
गुणसमुिायाला श्लेष्मा म्हणतात; णिभाजनाची णक्रया ज्याकडून होते त्या गुणसमुिायाला णपत्त म्हणतात; 
आणण ज्याच्याकडे णियोजनाचे कतृवत्ि असते त्या गुणसमुिायाला िायू म्हणतात. 

 
मात्र याचा अथव असा नव्हे की, श्लेष्मा, णपत्त ि िाय ू हे िोष णिणशष्ट गुणाांनी युक्त म्हणजेच त्या 

गुणाांहून णभन्न असतात. स्नेह, शतै्य, गुरुत्ि, माधुयव इत्याणि गुणाांनी कफसांज्ञक िोष युक्त असतो म्हणजे या 
स्स्नग्धणि गुणाांहून णनराळा असतो असे नाही. स्स्नग्धणि गुणाांचा समुिाय म्हणजेच श्लेष्मा. तो तद् णभन्न नव्हे. 
‘स्स्नग्धत्ि, शतै्य, शुक्लत्ि, माधुयव, स्थैयव, णपस्च्छलत्ि ि मृत्स्नत्ि हे गुण म्हणजे श्लेष्म्याची आत्मरूपे होत’ 
असे चरकाचायांचे िचन असून [‘स्नेहशतै्यशौक्ल्यगौरिमाधुयवस्थैयवपैस्च्छल्यमात्स्याणन श्लेष्मणः आत्मरूपाणण । ’ –च. सां.]. हे 
आत्मरूप अपणरणामी असते असेही त्याांनी म्हटले आहे. [‘श्लेष्मणः इिमात्मरूपमपणरणाणम । ’ –च. सां.]. ‘आत्मरूप 
म्हणजे स्िरूप ि अपणरणामी म्हणजे सहजणसद्ध, उपाणधजणनत नसलेले,’ असे स्पष्टीकरण त्यािर 
व्याख्याकार चक्रपाणी करतात. [‘आत्मरूपां स्िरूपां अपणरणामीणत सहजणसद्धां नान्योपाणधकृतणमत्यथवः । ’ च. सां. व्याख्या.]. अथात् 
िोष हे गुणस्िरूपच होत याणिषयी सांिेह नाही. 

 
एक गोष्ट येथेच स्पष्ट कराियास हिी. ती ही की, द्रव्य ि गुण या िस्तू णभन्न असल्या तरी त्याांच्यात 

आश्रयाश्रणयत्ि असल्याने पांचभतूाांचे णिकार म्हणजेच स्स्नग्धाणि गुण होत, असा आयुिेिाचा अणभप्राय आहे. 
शारीर द्रव्याांचे िगीकरण करताना चरक म्हणतात, ‘सांके्षपतः शारीर गुणाांचे मुख्य प्रकार िोन पडतात, एक 
मलभतू, िुसरा प्रसािरूप. त्याांपैकी जे शरीराला पीडाकर होतात ते गुण मलरूप होत. शरीराच्या नाक 
कान, आणि स्रोतसाांत उत्पन्न होणारे नाना प्रकारचे उत्सजवनोन्मुख मल, पणरपक्व झालेले धातू, कुणपत 
झालेले िाताणि िोष आणण त्याचप्रमाणे शरीराला घातक होणारे आणखी जे जे गुण असतील त्या सिांचा 
अांतभाि मलरूप गुणाांत कराियाचा. बाकीचे गुण प्रसािभतू होत. रसरक्ताणि सात द्रव्ये, गुरुमांिाणि िीस 
गुण, याांचा या प्रसािभतू गुणाांत समािशे होतो. [‘शरीरगुणाः पुनर्गद्वणिधाः सांग्रहेण । मलभतूाः प्रसािभतूाि । तत्र मलभतूास्ते 
शरीरस्याबाधकराः स्युः । तद्यथा–शरीरस्च्छदे्रषपूिेहाः पृथग जन्मानो बणहमुवखाः पणरपक्वाि धातिः प्रकुणपताि िातणपत्तश्लेष्माणः ये चान्येऽणप 
केणचच्छरीरे णतष्ठन्तो भािाः शरीरस्योपघातायोपपद्यन्ते सिांस्तान्मले सांचक्ष्महे । इतराांस्तु प्रसािे । गुिािींि द्रिान्तान् गुणभेिेन रसािींि शुकान्तान् 
द्रव्यभेिेन । ’ च. सां.]. चरकाांच्या या स्पष्टीकरणात गुणरूप, द्रव्यरूप ि मलरूप असे गुणाांचे प्रकार तीन साांणगतले 
असून रसरक्ताणि धातू आणण स्रोतसाांत सांणचत होणारे मल याांचा णनिेशही गुण या सांजे्ञनेच करण्यात 
आलेला आहे, हे लक्षात ठेिण्यासारखे आहे. अथात् पांचभतूाांच्या णिकाराांनाच गुण ही सांज्ञा आयुिेिात 
योजली आहे हे उघड होय.’ ‘शरीरां नाम चेतनाणधष्ठानभतूां पांचभतूणिकारसमुिायात्मकम्’ या चरकाांच्या 
िचनािरील व्याख्येत, ‘हे पांचभतूाांचे रसाणि णिकार शरीरारांभक आहेत’, असे स्पष्टीकरण चक्रपाणींनी केले 
आहे. [‘पांचानाां महाभतूानाां णिकारा रसाियः शरीरारांभकाः । ’–च. सां. व्याख्या]. िाताणि िोष हे गुणसमुिाय होत असे का 
म्हणाियाचे ते या णििचेनािरून स्पष्ट होऊ शकेल. 
 

––– 
  



 

 
 अनुक्रमणिका 

दशशन १०–णत्रदोषाांचे गुिसमुदार्त्व 
 

िाताणि िोष म्हणजे स्स्नग्धाणि गुणाांचे समुिाय होत हे गेल्या प्रकरणात साांणगतले. िोषाांचे हे 
गुणसमुिायत्ि कसे असते हे या प्रकरणात पाहाियाचे आहे. 
 
णत्रणवध गुिसमुदार् व णत्रदोष 
 

स्स्नग्धाणि गुणाांपैकी स्स्नग्ध, शीत, गुरु, मांि, श्लक्ष्ण, साांद्र, णपस्च्छल, स्थूल, स्स्थर, मृिू हे िहा 
श्लेष्मरूप; तीक्ष्ण, उष्ण ि द्रि हे तीन णपत्तरूप; आणण रूक्ष, सूक्ष्म, चल, णिशि, लघू, खर ि कणठन, हे सात 
िायुरूप आहेत.स्स्नग्धाणि िहा गुणाांचा समुिाय म्हणजे श्लेष्मा, तीक्ष्णाणि गुणत्रयी म्हणजे णपत्त ि रूक्षाणि 
गुणाांचे सप्तक म्हणजे िायू असा याचा अथव. 

 
िोष या सांजे्ञने ज्याांचा णनिेश केला त्या स्स्नग्धाणि गुणाांपकैी काही कायवरूप, काही कारणस्िरूप ि 

काही लक्षणरूप असून यच्चयाित् सृष्ट पिाथांत ते परस्परानुबद्ध होऊन णनिास करीत असतात. त्यामुळे 
सिवत्र सारख्याच प्रमाणात ते उपलब्ध होत नाहीत. त्याांचे प्रमाण कमी अणधक असलेले आढळते. िोष हे 
गुणसमुिायस्िरूप होत असे म्हणाियाचे ते गुणाांच्या या अन्योन्यािलां बी अिस्स्थतीमुळेच. 

 
आयुिेिीय ग्रांथात गुणाांची सांख्या णनरणनराळी णिलेली आढळते. ‘स्स्नग्ध, शीत, गुरु, मांि, श्लक्ष्ण, 

मृत्स्न ि स्स्थर हे सात गुणा श्लेष्म्याचे; स्स्नग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघू, णिस्र, सर ि द्रि हे सात णपत्ताचे आणण 
रूक्ष, लघू, शीत, खर, सूक्ष्म ि चल हे सहा गुण िायूचे होत’, असे अष्टाांगहृियात साांणगतले आहे [“स्स्नग्धः 
णशतो गुरुमविः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्स्थरः कफः । णपत्तां सस्नेहतीक्ष्णोष्णां लघु णिस्र सरां द्रिम् । तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मः चलोऽणनलः । ” अ. हृ.]; 
तर स्नेह, शीत, शुक्ल, गुरु, मधुर, स्स्थर, णपस्च्छल, मृत्स्न हे आठ गुण श्लेष्म्याचे; उण्ण तीक्ष्ण, लघू, द्रि, 
ककणचत् स्स्नग्ध,पूणवपणे शुक्लही नव्हे ि अरुणही नव्हे असा िणव, णिस्रगांध, कटू ि अम्ल रस आणण सरत्ि हे 
नऊ णपत्ताचे; आणण रूक्ष, शीत, लघू, णिशि, गती, अमूतवत्ि, अनिस्स्थतत्त्ि हे सात गुण िायूचे आहेत, असा 
उल्लेख चरकसांणहतेत आहे. [‘स्नेहणैत्यशोक्ल्यगौरिमाधुयवस्थैयवपसै्च्छल्यमात्स्याणन । ओष्ण्यां तैक्ष्ण्यां लाघिां द्रित्िां अनणतस्नेहो िणवि 
शुक्लारुणिज्यो गांधि णिस्रो रसौ च कटुकाम्लौ सरत्िम् । रौक्ष्यां शतै्यां लाघिां िैशद्य गणतरमूतवत्िां अनिस्स्थतत्त्िम् । ’ –च. सां.]. म्हणजे एकूण 
गुण िाग्भटाांनी िीस साांणगतले तर चरकाांनी चोिीस साांणगतले. परांतु शारीर द्रव्याांचे गुण िणवन करताना मात्र 
त्याांची सांख्या िीसच असल्याचा उल्लखे िाग्भटाांप्रमाणे चरकाांनी सुद्धा केलेला आहे. ‘गुरु, लघू, शीत, उष्ण, 
स्स्नग्ध, रुक्ष, मांि, तीक्ष्ण, स्स्थर, सर, मृिू, कणठन, णिशि, णपस्च्छल, श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, साांद्र, द्रि 
याप्रमाणे शारीर द्रव्याांचे गुण िीस असून ते सांख्यासामर्थयवकर आहेत’, असे त्याांचे िचन असून [“शरीरधातुगुणाः 
सांख्यासामर्थयवकराः तद्यथा-गुरुलघुशीतोष्णस्स्नग्धरूक्षमांितीक्ष्णस्स्थरसरमृिुकणठनणिशिणपस्च्छलश्लक्ष्णखरसूक्ष्मस्थूलसाांद्रद्रिाः । ’ च.सां.] 
िाग्भटाांनीही या ि इतक्याच गुणाांचा णनिेश केला आहे.[‘गुरुमांिणहमस्स्नग्धश्लक्ष्णसाांद्रमिुृस्स्थराः । गुणाः ससूक्ष्मणिशिा णिशणतः 

सणिपयवयाः । ’ –अ. हृ.] िोष-गुणाांच्या यािीत जे रस, गांध ि िणव इत्याणि गुण साांणगतले त्याांचा िरील गुणाांत 
णनिेश नाही. शारीर धातूांत होणाऱ्या िृद्धीत अथिा ऱ्हासात त्याांचे प्रयोजन नसते, हेच याचे कारण 
असल्याचा उल्लखे चक्रपाणींनी केला आहे.[शब्िरूपगांधास्तु पराणिित् िृद्धौ ऱ्हासे च नाणतप्रयोजनाः इणत नोक्ताः । ’ –च.सां. 

व्याख्या.]णपत्त-गुणाांत णिस्रत्ि हा एक गुण साांणगतला असून आमगांणधत्ि हे त्याचे लक्षण आहे. तथाणप, गांध-
सांज्ञक गुणाांत त्याचा अांतभाि केलेला नाही. सुरभी ि असुरभी असे गांधगुणाचे प्रकार िोनच साांणगतले 
आहेत. आमगांणधत्ि हे णिस्रतेचे लक्षण असून हे आमत्ि म्हणजे तीक्ष्णतेचाच एक प्रकार होय. अथात् 
स्स्नग्धता ि रुक्षता याांच्याप्रमाणेच णिस्रता िेखील गांधस्िरूप नाही. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

दोषगुि व सांग्रिोक्त गुि 
 

गुरुमांिाणि गुणसांग्रहोक्त गुणाांचे अिलोकन केले तर असे णिसून येते की या गुणाांपैकी सिांचाच 
समािशे िोष-गुणाांत करण्यात आला नाही. उिाहरणाथव, ‘स्स्नग्धः शीतो गुरुमुंिः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्स्थरः 
कफः । णपत्तां सस्नेहतीक्ष्णोष्णां लघु णिस्त्रां सरां द्रिम् । तत्र रूक्षो लघुः णशतः खरः सूक्ष्मिलोऽणनलः । ’, 
याप्रमाणे अष्टाांगहृियात कफ ि णपत्त याांचे प्रत्येकी सात ि िायूचे सहा असे जे एकूण िीस िोष-गुण 
साांगण्यात आले आहेत त्याांत साांद्र, मृिू, णिशि, कणठन, स्थूल, णपस्च्छल, या सांग्रहोक्त सहा गुणाांचा णनिेश 
नाही. उलट, मृत्स्न,णिस्र ि सर हे तीन सांग्रहोक्त गुणाांत नसलेले गुण िोष-गुणाांत अणधकसाांणगतलेले 
णिसतात. परांतु, अणनर्गिष्ट सहा गुणाांपैकी साांद्र ि णपस्च्छल या िोघाांचा मतृ्स्न–गुणात, कणठणत्िाचा स्स्थर ि 
खर या िोन गुणाांत, स्थूलत्िाचा स्स्नग्ध ि स्स्थर या िोघाांत, मृिुत्िाचा स्स्नग्ध–गुणात आणण णिशि या 
गुणाचा सूक्ष्म-गुणात अांतभाि होऊ शकतो. आणण अणधक म्हणून जे तीन गुण साांणगतले त्याांपकैी मृत्स्न-
गुणात साांद्र ि णपस्च्छल या गुणाांचा समािशे होतो, ि णिस्र हा तीक्ष्ण या गुणाचाच एक प्रकार आहे, हे िर 
उल्लेणखलेच, राणहलेला णतसरा जो ‘सर’ तो चलत्िाचाच एक भेि होय. तात्पयव, गुणसांग्रहोक्त गुण ि 
िोषगुण याांच्या गणनेत सांख्याभेि णिसत असला तरी तो परस्परणिरोधी नाही. इतकेच नव्हे तर िोषगुणाांत 
काही गुण सामान्य असल्याचेही णिसून येते. शीतत्त्ि िायुगुणातही साांणगतले आहे ि कफाच्या गुणाांतही 
त्याचा पुनि णनिेश आहे. िस्तुतः हा शीतगुण एकच होय. लघुत्िाचीही स्स्थती तीच आहे. िायू ि णपत्त या 
िोघाांच्याही गुणाांत त्याचा णनिेशस्ितांत्रपणे केलेला आहे. णपत्त-गुणाांत ईषत्स्नेह हा एक स्ितांत्र गुण 
साांणगतला आहे. परांतु, पणरणामणभन्नता अनुभिाला येत असली तरी स्िरूपतः तो स्स्नग्धगुणाहून णनराळा 
मानण्याचे कारण नाही. िैशद्य, अमूतवत्ि ि अनिस्स्थतत्ि हे िायूचे गुण चरकाांनी साांणगतले ते म्हणजे 
िाग्भटोक्त सूक्ष्म गुणाचे अिस्थाभेि होत. साराांश, स्स्नग्धत्ि ि शीतत्त्ि हे कफाचे, उष्णत्ि ि द्रित्ि हे 
णपत्ताचे आणण सूक्ष्मत्ि ि रूक्षत्ि हे िायूचे स्िरूप आहे ही गोष्ट ध्यानी घेतली की, या प्रमुख गुणानुरोधाने 
म्हणजे स्स्नग्धशीतोपलक्षणात्मक गुणाांचा कफ-गुणाांत; रूक्ष-सूक्ष्मोपलक्षणात्मक गुणाांचा िात-गुणाांत ि 
द्रिोष्णलक्षणात्मक गुणाांचा णपत्तगुणाांत याप्रमाणे सांग्रहोक्त गुणाांचा िोष-गुणाांत समािशे करणे कसे उणचत 
ठरते ते णिसून येईल. स्स्नग्धशीताणि िहा गुण म्हणजे श्लेष्मा, रूक्षसूक्ष्माणि सात गुण म्हणजे िाय,ू आणण 
उष्ण, तीक्ष्ण, ि द्रि ही गुणत्रयी म्हणजे णपत्त; असे आरांभी साांणगतले ते याच उदे्दशाने. 
 
दोष–गुिाांतिी मुख्र् भेद दोनच 
 

कफाचे िहा, िायचेू सात ि णपत्ताचे तीन अशा या एकूण िीस िोषगुणाांतही मुख्य भेि िोनच 
असल्याचे आढळून येते. शरीरात चालणाऱ्या सिव णक्रयाांचा अांतभाि सांयोग ि णियोग अथिा उत्पत्ती ि 
णिनाश ककिा िृद्धी ि क्षय या िोनच प्रकाराांत प्रामुख्याने होत असल्याने कायवकारी गुणाांचे मुख्य भेिही िोनच 
असाियाचे हे ओघानेच प्राप्त होते. गुरु, शीत, स्स्नग्ध, मांि, स्स्थर, मृिू, णपस्च्छल, श्लक्ष्ण, स्थूल, साांद्र हे 
िहा गुण सांयोगकारक असून तणद्वरुद्ध असे लघू, उष्ण, रूक्ष, तीक्ष्ण, सर, कणठन, णिशि, खर, सूक्ष्म, द्रि 
हे िहा णियोगकारक आहेत. गुणाांचे हे दै्वणिध्य चरकसांणहतेत ‘गुरु गुण’ ि ‘लघू गुण’ हे शब्ि योजून णिशि 
करण्यात आले आहे. त्याांपकैी जे गुरु गुण असतात ते गुरुत्िगुणप्रधान आहायव द्रव्याांच्या सेिनाने उपबृांणहत 
होतात ि लघुगुण क्षीण होतात; उलट लघुत्िगुणप्रधान आहायव द्रव्याांच्या सेिनाने गुरु गुणाांचा ऱ्हास होतो ि 
लघू गुणाांचे अणभिधवन होते असे चरकाांचे िचन आहे. [‘तेषु ये गुरिः ते गुरुणभराहारणिकारगुणरैभ्यस्यमानैः आप्यायन्ते लघिि 
ऱ्हसस्न्त । लघिस्तु लघणभराफ्यायन्ते गुरिश्व ऱ्हसस्न्त । ’ च. सां.]. चरकाांच्या या िचनात ‘गुरिः’ ि ‘लघिः’ असा बहुिचनी 
प्रयोग आहे. अथात् गुरू ि लघू या सांज्ञा गुरुत्िात म्हणजे सांयोगािस्थेत ि लघुत्िात म्हणजे णियोगािस्थेत 
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उपलब्ध होणाऱ्या एकाहून अणधक गुणाांच्या िाचक असाव्यात असे अनुमान करता येते. गुरु, लघू, शीत, 
उष्ण याप्रमाणे परस्परणिरुद्ध गुणाांचा एकत्र णनिेश करण्यातील अणभप्राय हाच असािा. चक्रपाणींनी तसा 
उल्लेखही एका णठकाणी केला आहे.[‘परस्परणिपयवयात्मकान् द्वांद्वान् िशगुणान् िशवणयत्िा तेषाां च द्रव्यसांबद्धानाम् शृांगग्राणहकतया कमाह 
। ’ च. सां. व्याख्या.] शारीरद्रव्याांच्या या िीस गुणाांना ‘सांख्यासामर्थयवकर’ असे णिशषेण चरकाांनी योणजले आहे. 
‘सांख्या म्हणजे ज्ञान ककिा गणना ि तत्सांबांधी सामर्थयवकर होणारे’, असे त्याचे स्पष्टीकरण चक्रपाणी 
करतात.[‘सांख्या ज्ञानां गणना िा तत्र सामर्थयव कुिवस्न्त’ –च. सां. व्याख्या.]. परांतु, त्यापेक्षा ‘आपल्या िीस या सांख्येला 
अनुसरून सामर्थयवकर होणारे म्हणजे ज्याांच्या णठकाणी िीस प्रकारचे सामर्थयव आहे असे’, अशा प्रकारचे 
स्पष्टीकरण अणधक अन्िथवक होऊ शकेल असे िाटते. 

 
िायू, णपत्त ि कफ हे तीन िोष म्हणजे तीन प्रकारचे गुणसमुिाय होत, हे पूिी साांणगतलेच. ते केिळ 

गुणरूप आहेत की केिळ द्रव्यरूप आहेत हेही णिचारात घेणे अिश्य आहे. 
 
दोष द्रव्र्रूप की शस्क्तरूप? 
 

पचन, पोषण, श्वसन, उत्सजवन इत्याणि कमे शरीरात जी चालतात त्या सिांचे कतृवत्ि िाय,ू णपत्त ि 
कफ या तीन िोषाांकडेच असते. आणण जीत कमवकतुवत्ि आहे अशी कोणतीच िस्तू शस्क्तहीन असू शकत 
नसल्यामुळे णत्रिोष हे शस्क्तरूप होत असे उपपन्न होते. 

 
परांतु, िाताणि िोष शस्क्तरूप असले तरी कोणत्या ना कोणत्या द्रव्याच्या आधाराणिना ते कायवकारी 

होऊ शकत नाहीत, इतकेच नव्हे तर त्याांचे अस्स्तत्िही द्रव्याश्रयािरच अिलांबून असते. आयुिेिात जे शीत, 
उष्ण, स्स्नग्ध, रूक्ष इत्याणि िीस गुण साांणगतले आहेत तेही केिळ शस्क्तस्िरूप असे नाहीत. गुण म्हणजे 
शक्तीचे णिणशष्ट स्िरूप. अथात् सांयोग, णियोग आणि काये ज्याांच्यामुळे सांभितात असे सामर्थयवणिशषे 
म्हणजेच णिणिध गुण होत. स्स्नग्ध, शीत, उष्ण ही नाांि ेसामर्थयवणिशषेाांनाच िेण्यात येतात. शक्तीत हे जे 
िैणशष््टय णनमाण होते ते द्रव्यानुबांधाने. उिाहरणाथव, स्स्नग्धत्ि पृणथव्यांबुगुणभणूयष्ठ तर िैशद्य 
पृणथव्यणनलगुणभणूयष्ठ आणण मृिुत्ि जलाकाशगुणभणूयष्ठ. तात्पयव, िोष गुणरूप असले तरी केिळ शस्क्तरूप 
नव्हेत. 

 
स्स्नग्ध, शीत इत्याणि गुण हे कायवरूप सृष्ट द्रव्याांच्या णठकाणी आढळून येणारे गुण आहेत. कायवरूप 

स्ष्टी पांचभतूणिकारसमुिायोद्भि असल्याने ते णनत्य म्हणजे परमाणसु्िरूप द्रव्याांचे असत नाहीत, तर 
भतूसांधाताश्रयी असतात. 
 
णनत्र्ाणनत्र् भूताांश व गुि 
 

गांध, रस, रूप, स्पशव ि शब्ि हे पाचभतूाांचे गुण स्िाभाणिक आहेत; णधजणनत नाहीत. तेही 
द्रव्याश्रयानेच राहतात. पृर्थिी, अप्, तेज िायू ि आकाश हे त्याांचे अनुक्रमे आधार होत. णनत्य ि अणनत्य असे 
पृणथव्यािींचे भेि प्रत्येकी िोन सांभितात. अथात् आकाश याला अपिाि आहे. ते नेहमी णनत्यस्िरूपच 
असते. त्याचे णिभाग पडत नाहीत. ि म्हणूनच प्रत्येक सृष्ट पिाथात जे परमाणू आढळून येतात ते पार्गथि, 
आप्य, तैजस ि िायिीय असे चारच प्रकारचे असतात. 
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पृणथव्याणि महाभतूाांचे जे णनत्य–सांज्ञक अांश ते अणिनाशी, सूक्ष्म ि शस्क्तसांपन्न असतात तर 
अणनत्य–सांज्ञक अांश णिनाशी, स्थूल ि ‘णनत्य’ सांज्ञक अांशाांच्या तुलनेने शस्क्तहीन असे असतात. यच्चयाित् 
सृष्ट द्रव्ये म्हणजे या अणनत्या अांशाांचीच णिकाररूपे असून ‘णनत्य’ अांशाांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या शक्तीचे जे 
णिकार त्याांनाच ‘गुण’ ही सांज्ञा िेण्यात आली आहे. 

 
सृष्ट पिाथव उत्पन्न झाले असे जेव्हा म्हणण्यात येते तेव्हा िास्तणिक णिणशष्ट आकारात ते अणभव्यक्त 

होत असतात आणण तो त्याांचा आकार अदृश्य झाला की त्या पिाथाचा नाश झाला असे समजले जाते. 
कायवरूप द्रव्याांचे उत्पणत्तणिनाश म्हणजे त्याांच्या णिणशष्ट आकारात होणारी घडामोड असा याचा अथव होय. 
अथात् हे उत्पणत्तणिनाश पिाथांच्या अणनत्यभतूाांशोत्पन्न भागात होत असतात हे उघड आहे. 

 
परांतु, सृष्ट द्रव्यात जो परमाणुस्िरूप सूक्ष्म अांश असतो तो मात्र णिनाश पाित नाही. त्याच्याच 

आश्रयाने त्या द्रव्यातील शक्ती अथिा कायवसाधक गुण णनिास करीत असतो. आयुिेिात साांणगतलेले 
स्स्नग्धशीताणि िीस गुण ि याच गुणाांचे णिणशष्ट समुिाय असलेले िाताणि िोष सुद्धा द्रव्याांतगवत सूक्ष्म 
अांशाच्या आधारानेच राहत असतात, असे यािरून उपपन्न होते. 

 
तात्पयव, िोष केिळ शस्क्तरूपही नव्हेत अथिा केिळ द्रव्यरूपही नव्हेत. कारण ते जसे 

सूक्ष्मद्रव्याश्रयी असतात तसेच शस्क्तसांपन्नही असतात. ते पांचभतूणिकारोद्भि असतात, परांतु, 
पांचभतूात्मकम्हणजे केिळ द्रव्यस्िरूप नसतात. रसाणि धातू ि पुरीषाणि मल याांच्यापेक्षा शक्त्युत्कषवसांपन्न ि 
सुसूक्ष्म द्रव्य म्हणजे िोष. पांचभतूणिकाराांच्या समुिायापासून ज्याची णनष्पत्ती होते अशा शरीरात द्रव्य ि गुण 
हे णनत्य समिायस्िरूपातच उपलब्ध होतात, त्याांचा पृथगात्म अनुभि येणे शक्य नसते. 

 
पृणथव्याणि महाभतूाांचे स्िाभाणिक गुण प्रत्येकशः णभन्न असतात. त्याांचा ि तिाश्रयभतू पांतभतूाांचा 

जेव्हा परस्पर सांयोग होतो तेव्हाच अणखल कायवरूप सषृ्टीची णनर्गमती होते. अथात् सृष्टु्यत्पािक स्स्नग्धाणि 
गुण हे सांयोग-स्िरूपात राहत असतात.पांचभतूाांचे अांश ि तिाणश्रत गुण याांच्या परस्पर-सांयोगापासूनच 
पिाथोत्पािक गुणाांची णनष्पत्ती होते. उिाहरणाथव, श्लेषकत्ि हा गुण सांघातोत्पािक आहे, पृर्थिी ि अप् या 
िोन भतूाांचा आणण गांध ि रस या तिाणश्रत गुणाांचा सांयोग झाला की त्याची उत्पत्ती होते. शारीर द्रव्याांच्या 
णनर्गमतीत अिश्य असणारा परमाणु-सांयोग या सांश्लेषणगुणामुळेच सांभितो. 
 
भूतसांर्ोगज णत्रदोष 
 

भतूाांशाांच्या समुिायापासून जेव्हा सृष्ट पिाथांची णनर्गमती होते तेव्हा प्रथम परमाणू परस्पराांकडे 
आकर्गषत होतात आणण नांतर समुणित अथिा सांघीभतू परमाणूांचे रसीभिन होऊन त्याांच्या णठकाणी एकीभाि 
उत्पन्न होतो. परमाणूांचे आकषवण पृर्थिीच्या गांध गुणाने होते तर त्याांचे णिदु्रतीकरण अप् तत्त्िाच्या रसगुणाने 
सांभिते. अथात् आकषवण हा गुण नसेल तर त्याच्याअभािी केिळ रसीभिन होऊनही मतूवत्ि सांभिणार 
नाही; उलट, रसन-गुणाभािी परमाणू परस्पराकृष्ट होऊनही ते एकरूप होणार नाहीत. रसता ि 
आकषवकता हे िोन गुण जेव्हा सांयुक्त होतात तेव्हाच पिाथवमात्राची उत्पत्ती होते. या सांयुक्त गुणालाच स्नेह 
ककिा श्लेषकता असे नाांि असून पृर्थिी ि अप्या िोन तत्त्िाांच्या सांयोगापासून त्याची णनर्गमती होते. 
आयुर्ििेात साांणगतलेला ‘श्लेष्मा’ असा उभयात्मकच आहे. पृर्थिी ि अप् या िोघाांपासून त्याची उत्पत्ती होते 
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असे िचनच आहे.[‘अम्भःपणृथिीभ्याां श्लषे्मा । ’ अ. सां.] अथात् तो केिळ पार्गथि नव्हे अथिा केिळ आप्यही नव्हे. तो 
भजूलसांयोगोद्भि आहे ि म्हणूनच सांयोजक आहे. 

 
णपत्तासांबांधीही असेच म्हणता येईल. तेही कफाप्रमाणेच भतूसांयोगजणनत आहे. ‘िाय ूहा िायुरूप, 

णपत्त आग्नेय ि श्लेष्मा हा सौम्य आहे’. [‘िायोरात्मैिात्मा, णपत्तमाग्नेयां, श्लषे्मा सौम्य इणत । ’ सु. सां.], अथिा ‘आकाश ि 
िायू याांपासून िाय,ू अग्नीपासून णपत्त आणण पृर्थिी ि अप् याांच्यापासून श्लेष्मा उत्पन्न होतो. [‘िाय्िाकाशधातुभ्याां 
िायुः, आग्नेयां णपत्तां, अम्भःपणृथिीभ्याां श्लषे्मा । ’ –अ. सां.]; इत्याणि िचनाांत णपत्त हे तैजस असल्याचे साांगण्यात आले तरी 
तैजस म्हणजे केिळ तेजोद्भि असा त्यातील अणभप्राय नाही. कारण द्रित्ि, णिस्रत्ि इत्याणि जे णपत्त–गुण 
म्हणून साांणगतले आहेत ते केिळ तेजापासून उत्पन्न झालेले नसतात. तेज जेव्हा परृ्थिी ि अप् याांच्याशीसां 
युक्त होते तेव्हाच ते द्रिोत्पािक होते. ‘द्रित्ि हे स्यांिनाचे असमिायी कारण असून पृर्थिी, अप् ि तेज या 
भतूत्रयीच्या आश्रयाने ते राहत असते,’ असे पिाथाितेे्तही साांगतात [‘स्यांिनासमिाणय कारणां द्रित्िां पणृथिीजलतेजोिणृत्त । ’ 
–त. सां.]. अथात् द्रित्िाणि गुणाांचा समुिाय हे ज्याचे स्िरूप आहे ते णपत्त तेजःप्रधान असले तरी केिळ 
तेजोमय असणे शक्य नाही. 

 
केिळ तेज उण्ण असते. ते द्रित्िानुणिद्ध झाले की त्यालाच णपत्त म्हणतात. पृर्थिी, अप् ि तेज या 

तीन भतूाांचा सांयोग झाला की ही द्रिािस्था उत्पन्न होते हे िर साांणगतलेच. एकत्र आलेल्या परमाणूांचे तीत 
रसीभिन झालेले असते; त्याांचे स्ितांत्र स्िरूप नष्ट झालेले असते. या अिस्थेत असलेले परमाणू ज्यामुळे 
एकमेकाांपासून णियुक्त होतात त्याला णपत्त म्हणाियाचे. णपत्ताचे हे णिभाजनकमव केिळ तेजामुळे होते असे 
म्हणता येणार नाही. ते जेव्हा अप् शी सांयोग पािते तेव्हाच णिभाजन सांभिते. ‘णपत्त हे सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, 
लघू, णिस्र, सर ि द्रि असते,’ हे िणवन [‘णपत्तां सस्नेहतीक्ष्णोष्णां लघु णिस्त्रां सरां द्रिम् । ’ –अ. हृ.] णपत्ताच्या याच स्िरूपाचे 
सूचक आहे. पृर्थिी ि अप् याांच्याशी तेजाचा सांयोग जेव्हा द्रिािस्थेपेक्षा अणधक प्रमाणात होतो तेव्हा त्या 
अिस्थेला णपत्त म्हणाियाचे, असा याचा तात्पयाथव होय. 

 
कफ-णपत्ताप्रमाणे शरीरस्थ िायू िेखील केिळ िायुस्िरूप नसतो. ‘िायोरात्मिैात्मा’ [च. सां.] असे 

चरकाांचे िचन असले तरी िायूचे केिळ गती हेच कायव शरीरात साांगण्यात आले नाही. रौक्ष्य लघुत्ि इत्याणि 
गुणाांबरोबर शीतत्ि िेखील िातगुण म्हणुन साांगण्यात आले आहे. अथात् अन्य भतूणिकाराांशी अनुबद्ध 
होऊनच शरीरातील णिणिध प्रकारची कमे िायू करीत असतो हे उघड आहे. ‘शरीरातील णिणिध प्रकारच्या 
णक्रयाांचा िायू हा प्रितवक असतो, सिव इांणद्रयाांना त्याच्यामुळेच स्िकमात पे्ररणा णमळते, शारीर द्रव्याांची ि 
शरीराची सांधायकताही तिनुणिद्धच असते’, इत्याणि िणवन चरकसांणहतेत केले 
आहे.[‘प्रितवकिेष्टानामुच्चािचानाां………सिेस्न्द्रयाणामुद्योजकः ……… सिव शरीरधातुव्यूहकरः सांधानकरः शरीरस्य … । ’ च. सां.], तर ‘प्रस्पांिन, 
उद्वहन, पूरण, णििके ि धारण या लक्षणाांनी युक्त असलेला िायू पाांच प्रकाराांनी शरीराचे धारण करतो’, 
असे सुश्रुतसांणहतेत साांणगतले आहे [‘प्रस्पांिनोद्वहनपूरणणििकेधारणलक्षणो िायुः पांचधा प्रणिभक्तः शरीरां धारयणत । ’ – सु. सां.]. 
कमाचे हे णिणिध प्रकार केिळ गणतस्िरूप होत असे म्हणता येणार नाही. सांयोग ि णियोग हे सिव कमांचे 
प्रमुख भेि; त्याांना कारणीभतू होणारे आकषवण ि अपकषवण म्हणजे केिळ गती नव्हे तर ते गणतणिशषे ककिा 
गणतभेि होत. कमवकारी िाय ूअप्–सांयोगाने आकषवण–कमव करतो तर तेजःसांयोगाने अपकषवण कमव करतो 
त्याला योगिाही म्हणनूच म्हणतात [‘योगिाहः परां िायु सांयोगािुभयाथवकृत् । िाहकृत् तेजसा युक्तः शीतकृत् सोमसांश्रयात् । ’ च. 
सां.]. 
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शरीरस्थ वार्चूा शीतगुि 
 

सृष्ट पिाथाची उत्पत्ती पांचभतूणिकाराच्या समुिायापासून होते. अशा पिाथात िायू हे सूक्ष्म तत्त्ि 
इतर स्थूल तत्त्िाांनी आिृत होऊन णनिास करीत असते. यच्चयाित् सषृ्ट द्रव्ये सांयोगोद्भि 
सांयुक्तािस्थािस्स्थत असल्याने [‘तत्र सांयोगापेक्षी लोकशब्िः ’ – च. सां.] अशा सृष्ट पिाथात अिस्स्थत असणारा 
कमवकारी िायू सांयोगसहचारी असणे अपणरहायवच होय. हा सांयोग शीतगुणामुळे होतो. शरीर ही सुद्धा 
पांचभतूणिकारोत्पन्न म्हणजे सांयुक्तािस्थािस्स्थत अशी एक िस्तू आहे. आणण म्हणूनच शरीरस्थ िाय ू
शीतगुणी असतो असे आयुिेिात साांणगतले आहे. 

 
केिळ िायूचा गुण उष्णत्िही नव्हे अथिा शीतत्त्िही नव्हे. तो ‘अनुष्णाशीत’ ि ‘स्पशविान्’ असतो, 

असे त्याचे िणवन न्यायशास्त्रात आढळते. तो जेव्हा अप् सांयुक्त होतो तेव्हाच त्याच्या णठकाणी सांयोजकता 
उत्पन्न होते. असा हा अप् सांयुक्त िायूच पिाथांच्या णनर्गमतीला कारणीभतू होतो. कारण सांयोगापासूनच सिव 
सृष्ट पिाथांची उत्पत्ती होत असते. तात्पयव, शरीरस्थ िायू हा केिळ िायू नसतो तर तो अप् सांयुक्त असतो 
‘तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मिलोऽणनलः’ [अ. हृ.] इत्याणि िचनाांतून शरीरगत िायचू्या इतर गुणाांबरोबर 
शीतगुणाचाही णनिेश करण्यात हाच अणभप्राय असािा. 
 

––– 
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दशशन ११–णत्रदोषाांचे सामथ्र्शणवशेष 
 

पांचमहाभतेू ही सृष्टीची उपािान–कारणे असून त्याांच्या णिकारसमुिायापासूनच सृष्ट ्युत्पत्ती होते. 
जरायुज, अांडज, स्ििेज आणि नानाणिध भेि तीत आढळतात. कारण पृणथव्याणि भतूाांचे अांश णिणभन्न 
प्रमाणाांत ि स्िरूपाांत त्याांत समुणित झालेले असतात. 
 
देिातील चैतन्द्र्ाांश 
 

गतप्राण िेह म्हणजे शून्य गृह, असे चरक म्हणतात. ‘शरीरां णह गते तस्स्मन्  शनू्यागारमचेतनम्  । पांचभतूािशषेत्िात्  
पांचत्िां गतमुच्यते । -’ च.सां. अथात् पांचमहाभतेू स्िभाितः जड असतात. त्याांत कायोत्पािक सामर्थयाचा अभाि 
असतो. हे सामर्थयव त्याांच्यात तिाणश्रत चेतनाांशामुळे उत्पन्न होते. ि त्यामुळेच पांचमहाभतूाांत णिकार णनमाण 
होऊन णिणिध प्रकारची कायवरूप सृष्टी आकारास येते. सिव णक्रयाांचे आद्य कारण म्हणजे ही चेतनाच होय. 
‘आत्मा सचेतन असतो म्हणून त्याला कता म्हणतात, उलटपक्षी मनाच्या णठकाणी णक्रयाित्त्ि असूनही 
त्याला तसे म्हणत नाहीत, कारण ते सचेतन नसते’, असा उल्लखे चरकाांनीच एका णठकाणी केला आहे. 
‘चेतनािान्  यतिात्मा ततः कता णनरुच्यते । अचेतनत्िाच्च मनः णक्रयाििणप नोच्यते । ’ च. सां. 
 

हे कायवकारी चैतन्य भतूमात्रात णिद्यमान असले तरी ते इांणद्रयगोचर असत नाही. ते अनुमानानेच 
समजून घ्याि ेलागते. चरक म्हणतात, ‘कुां भकाराणशिाय केिळ मृणत्तका, िांड, ि चक्र याांच्यापासूनच घट 
णनष्पन्न होतो, अथिा माती, गित, लाकूड याांच्यापासूनच म्हणजे गृहकार नसला तरी सुद्धा घर तयार होते, 
असे जो अज्ञानामुळे समजत असेल तोच असे म्हणेल की, सजीि िेह सुद्धा चेतना या कत्याणशिाय केिळ 
पांचमहाभतूाांपासूनच उत्पन्न होतो. परांतु ते णनराधारच नव्हे तर युस्क्तसांगतही नाही. ‘कृतां मृद् िण्डचकै्रि 
कुां भकारादृते घटम्  । कृतां मृत्तणृकाषै्ठि गृहकाराणद्वना गृहम् ॥ यो ििेत्  स ििेत्  िेहां सांभयू करणैः कृतम्  । णिना कतारमज्ञानात्  युक्त्यागमबणहष्कृतः॥’ 
च. सां.’ साराांश, कायवकारी चतैन्याांश अनुमेय असला तरी सृष्ट द्रव्याांतील त्याचे अस्स्तत्ि सांिेहातीत असेच 
आहे. 

 
पृणथव्याणि भतूाांपैकी पृर्थिीच्या णठकाणी स्थूलत्ि सिांत अणधक प्रमाणात असते, आणण अप् , तेज 

िायू याांच्या णठकाणी उत्तरोत्तर ते कमी प्रमाणात असलेले आढळते. आकाशात मात्र स्थूलता अल्प 
प्रमाणातही असत नाही. इतर भतूाांप्रमाणे त्यात णिकृतीही होत नाही. कारण ते अिकाशस्िरूप असते. एक, 
णनत्य ि णिभ ूअशी त्याची लक्षणेच साांणगतली आहेत. ‘तचै्चकां  णिभ ुणनत्यां च । ’ त. सां. 

 
या पांचभतूाांपैकी ज्याच्या णठकाणी चेतनेचे िास्तव्य अणधक प्रमाणात असते असे तत्त्ि म्हणजे िाय.ू 

तेज, अप्  ि पृर्थिी ही तत्त्ि ेत्या मानाने क्रमशः कमी प्रमाणात सचेतन असतात. िायू हा णिश्वकमा, णिश्वरूप, 
सिवगामी, सत्रवतांत्रणिधाता, णिभ ूि भगिान णिष्णचू होय, हे चरकाांचे शब्ि ‘णिश्वकमा णिश्वरूपः सिवगः सिवतांत्राणाां णिधाता 
...... णिभरु्गिष्णुः ...... िायुरेि भगिान्  । ’ च. सां. िायूच्या या चैतन्याणधक्याचेच सूचक आहेत. 

 
सचेतन ि अचेतन हे शुद्ध सापेक्ष आहेत. चेतना ज्यात अणधक ते द्रव्य सचेतन ि ज्यात ती अल्प ते 

द्रव्य अचेतन असे मानण्यात येते. िस्तुतः कमी अणधक प्रमाणात सिवच द्रव्याांत चेतना णनिास करीत असते. 
सचेतन अचेतन या सांज्ञा योजाियाच्या त्या शास्त्रीय व्यिहार सुकर व्हािा या उदे्दशाने. एके णठकाणी 
चक्रपाणींनीच असे म्हटले आहे की, िास्तणिक सचेतन कोणी असेल तर तो आत्माच आहे; शरीरही नव्हे 
अथिा मनही नव्हे; उष्णतेचा सांयोग झाला म्हणून पाणी उष्ण आहे असे म्हणण्याप्रमाणेच शरीरािींना 
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सचेतन म्हणाियाचे ते उपचाराने, आत्म्याशी त्याांचा समिायसांबांध असतो म्हणून. इांणद्रयसांयोगोत्तर ज्ञान 
होणे हेच आत्म्याचे सचेतनत्ि होय. िृक्षािींनाही म्हणनूच सचेतन म्हणाियास हि.े कारण त्याांच्यात 
सेंणद्रयत्ि असते. ‘यद्यणप चात्मैि चेतनो, न शरीरां नाणप मनः, ..... तथाणप सणललौष्ण्यित्  सांयुक्तसमिायेन शरीराद्यणप चेतनम्  । इिमेि 
चात्मनिेतनत्िां यकिणद्रयसांयोगे सणत ज्ञानशाणलत्िम्  ............ सेंणद्रयत्िेन िृक्षािीनामणप चेतनत्िां बोद्धव्यम् ’ । च. सां. व्याख्या.. 

 
उत्पत्ती, िृद्धी, क्षय, णिनाश इ. कमे सृष्ट पिाथांत जी घडून येतात ती तिाणश्रत चेतनाांशामुळे; 

त्यालाच सामर्थयव म्हणतात. उलटपक्षी ज्यात सामर्थयव अल्प असते, म्हणजे णिणशष्ट कायवकाणरत्ि ज्यात 
नसते, असा पिाथवमात्रातच अनुभिास येणारा जो अन्य णिभाग त्याला द्रव्य ही साांकेणतक सांज्ञा व्यिहाराच्या 
सोयीसाठी िेण्यात येते. गुण ि कमव याांचे अस्स्तत्ि प्रत्येक द्रव्यात असतेच. तथाणप, सृष्ट-पिाथान्तगवत जो 
णिभाग सामर्थयवसांपन्न असतो त्याला शक्ती ि जो त्याहून सामर्थयवहीन असतो त्याला द्रव्य म्हणनू सांबोधाि े
असा सांकेतच असून तिनुसार यच्चयाित्  सृष्ट पिाथांचे शक्ती ि द्रव्य या िोन णिभागाांत िगीकरणही होऊ 
शकते. शक्ती ि द्रव्य याांत णनत्य-सांबांध असल्याने केिळ शस्क्तरूप ि केिळ द्रव्यरूप असे हे णिभाग असत 
नाहीत. एकात सामर्थयव प्रकषाने असते तर िुसऱ्यात ते स्िल्प असते. 

 
या णिभागणीनुसार मानिी िेहाचे णिभागही िोन सांभितात. त्याांपकैी रसरक्ताणि सात धातू हे 

द्रव्यरूप असून िाताणि शस्क्तरूप होत. 
 
धात्वाश्रर्ी सामथ्र्श 
 

रसरक्ताणि हे स्थूलद्रव्यस्िरूपी ि हात, पाय इत्याणि अियिाांनाच नव्हे तर एकूण शरीरालाच 
णिणशष्ट आकृणतमत्त्ि त्याांच्यामुळे येत असल्याने त्याांना धातू म्हणतात. उत्पत्ती, िृद्धी, णिकास, उत्क्राांती 
इत्याणि ज्या णक्रया या धातूांत सुरु असतात, त्या सिांना तिन्तर्गनष्ठ सूक्ष्मभागाणश्रत सामर्थयव हे प्रितवक असते. 
अथात् रसाणि धातू णिणशष्ट आकार धारण करीत असले तरी त्याांची उत्पत्ती होणे, ते पणरपुष्ट होणे इत्याणि 
गोष्टी मात्र त्याांच्या स्िाधीन नसतात. 

 
धातूांची उत्पत्ती, िृद्धी आणि ज्यामुळे होते ते णक्रयाकारी सामर्थयव धातूांहून णभन्न असते ही गोष्ट अनेक 

उिाहरणाांिरून स्पष्ट होते. बाहेरून णमळणाऱ्या षड्रसयुक्त आहारामुळे रसरक्तािींची िाढ होते हे 
एकप्रकारे खरे असले तरी धातू सामर्थयवहीन झाले म्हणजे बाहेरून णमळणारा आहार णनष्फळ होतो हेही 
णततकेच सत्य आहे. एखाद्या रोगामुळे एखािा धातू शस्क्तहीन झाला की षड्रससांपन्न पोषक आहाराचे सेिन 
करूनही त्याचे अणभिधवन होत नाही. दृश्य स्िरूपात णिद्यमान असताही जे शारीरधातू णनस्ष्क्रयत्िामुळे 
णनजीि झालेले असतात. त्याांचेही पोषण आहाराने होत नाही. बालियात ज्यामुळे शरीराची िाढ होते तोच 
आहार तरुण ियात शरीराचे स्थैयव णटकिनू धरण्यासाठी कारणीभतू होतो; आणण शरीर जराजजवर झाले की 
आहार तोच असला तरी त्यापासून अणभिधवन मात्र होत नाही. पौणष्टक आहाराचे सेिन करूनही धातुघटक 
क्षीण होत जाणेच या ियात अपणरहायव असते. तसेच एखािा अियि अणजबात नसणे अथिा णिकृत 
स्िरूपात असणे याप्रमाणे णकत्येकाांच्या णठकाणी जन्मापासून जी शारीणरक िैगुण्ये आढळूच येतात ती 
आहाराने नष्ट होत नाहीत. णनरणनराळ्या प्राण्याांची शारीणरक िाढ एकाच प्रकारच्या आहाराने सारख्याच 
स्िरूपात होत नाही तर त्या त्या प्राण्याच्या िेहानुसार होते, हेही पाहण्यात येतेच. जो रसधातू पुरुषशरीरात 
शुक्रत्ि पाितो तोच स्त्रीशरीरात मात्र स्तन्य ि आतवि याांत उत्क्राांत होतो. तात्पयव, शारीरधातूांत तिन्तर्गनष्ठ 
पण तणद्भन्न असे कायवकारी सामर्थयव णिद्यमान असते हे णनणित. मात्र हे सामर्थयव धातुगत असले तरी 
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धातूप्रमाणे दृश्य असत नाही. रसाणि धातूांच्या सूक्ष्मतम भागाांच्या आश्रयाने ते णनिास करीत असते, ि 
त्याांच्या समिायसांबांधामुळे त्या सूक्ष्मतम भागालाच सामथव म्हणतात. 
 
सामथ्र्ामध्रे् अवस्थाांतर नसते 
 

िृद्धी, ऱ्हास, उत्क्राांती, णिकास इत्याणि अिस्थाांतरे रसरक्ताणि धातूांत अनुभिाला येतात; परांतु, ती 
ज्या अांतिवती सामर्थयामुळे घडून येतात त्यात मात्र कोणत्याही प्रकारचे स्स्थत्यांतर घडून येत नाही. 
सामर्थयवसांपन्न गुणसमुिायरूपी िोषही िाढतात ि क्षीण होतात असे िणवन ग्रांथाांतराांत आढळते. क्षयािस्था, 
िृद्धािस्था ि समानािस्था याप्रमाणे िोषाांच्या तीन अिस्था असल्याचे चरकसांणहतेत साांणगतले आहे. ‘क्षयः 
स्थानां च िृणद्धि िोषाणाां णत्रणिधा गणतः । ’ – च. सां. क्षीण झालेल्या िोषाांचे बृांहण कराि े ि िाढलेल्या िोषाांचे कशवन 
कराि,े असाही सुश्रतुाांचा आिेश आिेश आहे. ‘क्षीणा बृांहणयतव्याः..... िदृ्धाः णनहवतवव्याः । ’ – सु. सां. तसेच, िोषाांची िाढ 
झाली की आपापल्या सामर्थयाला ि स्स्थतीला अनुसरून त्याांच्या लक्षणाांत िाढ होते, तीव्रता येते; उलट, ते 
क्षीण झाले की त्याांची लक्षणेही क्षीण होतात, असे िणवन अष्टाांगहृियात आढळते. ‘यथाबलां  यथास्िां च िोषा िदृ्धा 

णितन्िते । रूपाणण जहणत क्षीणाः । ’ - अ. हृ. परांतु, आहाराणिकाांनी साकार अियिाांप्रमाणेच िाताणि िोषाांतही िृणद्धक्षय 
होतात असा याचा अथव नव्हे. त्याांच्या प्रमाणात न्यूनाणधक्य सांभिते इतकेच. गुणरूपी िोषाांची रसाणि 
धातूांप्रमाणे घटकशः िाढ होत नाही अथिा घटही होत नाही. त्याांत उत्क्राांती अथिा अिस्थाांतरही सांभित 
नाही. रसरक्ताणि द्रिधातूांत माांसाप्रमाणे अथिा अस्थी प्रमाणे स्स्थरता नसते; परांतु, तरीही रसापासून रक्त, 
रक्तापासून माांस याप्रमाणे त्याांत अिस्थाांतर होत असते. स्स्नग्ध, रूक्ष इत्याणि िोष-गुणाांत मात्र असा प्रकार 
सांभित नाही. स्स्नग्धगुणाचे रूक्षगुणात ककिा रूक्षगुणाचे स्स्नग्धगुणात अथिा शतै्याचे उष्णतेत िा उष्णतेचे 
शतै्यात याप्रमाणे स्स्थत्यांतर कधीच होत नाही. 
 
णत्रणवध बल 
 

हे कायवकारी सामर्थयव बालियात म्हणजे सामान्यतः १६ व्या िषापयुंत सापेक्षतया अक्षीण असते. 
त्यामुळेच हात, पाय इत्याणि अियिाांचा पूणव णिकास होऊन लघुकाय बालकाचा सिांगपणरपूणव असा सुदृढ 
युिक होतो. तारुण्यात मात्र हे सामर्थयव असूनही शारीर अांगाांचा णिकास स्थणगत होतो. आणण तेच क्षीण होऊ 
लागले, आहाराणिकाांच्या द्वारेही पुनः िाढेनासे झाले की शरीराला जठरत्ि येते ि णिकणसत अथिा पणरपुष्ट 
शरीरही क्रमशः क्षीण होऊ लागते. ते जेव्हा पूणवपणे नष्ट होते तेव्हा िेहाचाही नाश होतो. शरीराची िाढ, 
णिकास, उत्क्राांती, आयुमान इत्याणि सिवच गोष्टी प्रणतणनयत असल्याने िेहाचे हे सामर्थयवही मयाणितच 
असते. हे सामर्थयव म्हणजे शरीराचे स्िाभाणिक सामर्थयव होय. शारीर धातूांची अणभिृद्धी समानगुणी 
आहाराणिकाांच्या द्वारे होत असली तरी तीतही या नैसर्गगक सामर्थयालाच महत्त्ि असते. णनरणनराळ्या 
अियिाांची ि धीधैयाणि गुणाांची िाढही तिनुसारीच असते. हे सामर्थयव म्हणजेच आयुिेिात िर्गणलेल्या 
णत्रणिध बलाांपकैी ‘सहज बल’ होय. शरीर ि सत्त्ि याांचे प्राकृणतक बल म्हणजे सहज बल; ऋतुभेिानुसार ि 
ियोमानानुसार सांभिणाऱ्या बलाला कालकृत बल म्हणतात; आणण आहारणिहाराणिकाांमुळे जे प्राप्त होते 
त्याला युस्क्तकृत बल असे म्हणतात. ‘णत्रणिधां बलणमणत । सहजां कालजां युस्क्तकृतां च । सहजां यच्छरी रसत्त्ियोः प्राकृतां, कालकृतां 
ऋतुणिभागजां ियःकृतां च, युस्क्तकृतां पनुस्तद्यिाहारचेष्टायोगजम्  । ’ – च. सां. 
 

हे शरीरस्थ सामर्थयव शरीराच्या आश्रयानेच राहते. आणण शरीर म्हणजे रसरक्ताणि धातूच. कारण 
शरीरात असणारे णिणिध अियि जसे धातुणनर्गमत असतात तद्वत्  शरीराचा णिणशष्ट आकारही धातुघणटत 
असाच असतो. अथात्  हे सामर्थयव शरीराश्रयी म्हणजे धात्िाश्रयीच असते. शक्ती ि द्रव्य याांत 
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अन्योन्यािलां णबत्ि असते. तथाणप, िोघाांचे स्िरूप स्पष्ट व्हाि ेम्हणून आश्रयभतू धातू म्हणजे द्रव्य ि त्याच्या 
आश्रयाने राहणारे िीस गुण म्हणजे सामर्थयव याप्रमाणे त्याांचे िणवन िगेिगेळे करण्यात येते. चरकाांनीही 
अशाच धोरणाने शारीर धातूांचे मुख्य प्रकार िोन साांणगतलेले णिसतात. गुरुत्िापासून द्रित्िापयुंतचे िीस 
गुण हा एक ि रसापासून शुक्रापयुंतचे सात धातू हा िुसरा ‘गुिािीि द्रिान्तान्  गुणभेिेन रसािींि शुक्रान्तान्  द्रव्यभेिेन’ । 
च.सां.. 
 

शक्ती ककिा सामर्थयव जेव्हा द्रव्याचा आश्रय करते तेव्हाच सामर्थयवणिशषे अथिा शस्क्तभेि याांचा 
सांभि होतो. पाांचभौणतक सृष्ट द्रव्यात द्रव्यागणणक जी कमवणभन्नता आढळते तीसुद्धा या द्रव्याश्रयी 
सामर्थयवभेिामुळेच उत्पन्न होते. शक्त्युत्कषवसांपन्न अशा सूक्ष्म द्रव्याला ‘सामर्थयव’ या नाांिाने सांबोधण्याांत येते ते 
म्हणूनच. 
 

शरीराची जीिनयात्रा चालणिणारे असे सामर्थयव ककिा शस्क्तस्िरूप द्रव्य म्हणजे िोष. ते णत्रणिध 
असते ि तीन प्रकारच्या कमांचे प्रितवक असते. कायवकारी जीिनद्रव्याच्या या तीन प्रकाराांनाच आयुिेिात 
श्लेष्मा, णपत्त ि िायू अशा सांज्ञा असून अनुक्रमे सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन या तज्जन्य कमवत्रयीच्याच त्या 
िाचक आहेत. 
 

––– 
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दशशन१२– वातादींचे “दोष”त्व 
 
शरीराची जीिनयात्रा िातणपत्तकफाांिर अिलां बनू असते. कारण शरीर जीिन म्हणजे सांयोजन, 

णिभाजन ि णियोजन ही कमवत्रयी, ि णतचे कतृवत्ि कफािींच्याकडे असते. परांतु, असे असतानाही या 
जीिनाधार िातािींना आयुिेिात ‘िोष’ ही सांज्ञा योजलेली आहे. [‘िायुः णपत्तां कफिणेत त्रत्यो िोषाः समासतः–’ अ. हृ., 

‘िायुः णपत्तां कफिोक्तः शारीरो िोषसांग्रहः । ’ - च. सां.] णतची यथाथवताच मुख्यतः या प्रकरणात णिचारात घ्याियाची आहे. 
 
िाताणि िोषाांत णिकृती उत्पन्न झाली की ते शरीराला िूणषत करतात हे खरे असले तरी अणिकृत 

स्स्थतीत तेच शरीराला उपकारक होतात, शरीराची आजीणिका चालणितात.‘िोष णिकृत झाले की िेहाचा 
घात करतात. पण अणिकृत असले की तेच शरीराचे व्यापार सांचाणलत करतात; ते समािस्थेत शरीराच्या 
िाढीला कारणीभतू होतात पण णिषमािस्थेत िेहनाशाला प्रिृत्त होतात; णहतकारक आचरण ठेिनू त्याांच्यात 
क्षय अथिा िृद्धी न होऊ िेता त्याांना समािस्थेत सुरणक्षत ठेिणे म्हणूनच अिश्य आहे; िाताणि िोष हेच 
िेहोत्पत्तीला िस्तुतः कारण आहेत, शरीराच्या णनम्न, मध्य ि ऊध्िव भागात राहून अणिकृत अिस्थेत तेच 
शरीराचे धारण करतात, िेहरूपी घराला सुस्स्थत ठेिणारे ते जणू तीन स्तांभच असल्याने शरीराला कोणी 
णत्रस्थूण असेही म्हणतात; तेच णिकृत झाले की िेहनाशाला कारणीभतू होतात’, याप्रमाणे ग्रांथाांतराांत िोषाांचे 
िणवन केलेले आढळते. [‘णिकृताणिकृता िेहां ध्नांणत ते ितवयस्न्त च । ’ अ. हृ,’ ‘य एि िेहस्य समा णििृध्यै त एि िोषा णिषमा िधाय । 
यस्माितस्ते णहतचयवयैि क्षयात् णििृदे्धणरि रक्षणीयाः । ’ अ. हृ.,’ ‘िातणपत्तश्लेष्माण एि िेहसांभिहेतिः । तैरेिाव्यापनै्नः अधोमध्योध्िवसांणनणिषै्टः 
शरीरणमिां धायवते अगारणमि स्थूणणभस्स्तसणृभि णत्रस्थूणमाहुरेके । त एि च व्यापन्नाः प्रलयहेतिः । ’ – सु. सां.] 

 
दोषाणद सांज्ञा पाणरभाणषक आिेत 

 
आथात् ‘िोष’ ही सांज्ञा धात्िथानुसारी नसून णिणशष्ट अणभप्रायाने प्रचणलत करण्यात आलेली 

‘स्िसांज्ञा’ आहे हे उघड होय. ‘स्िसांज्ञा’ म्हणजे पाणरभाणषक सांज्ञा. उिाहरणाथव, ‘णमथुन’ या शब्िाचा अथव 
आयुिेिात ‘तूप ि मध’ असा आहे. ‘िोष’ हा शब्िही असाच पाणरभाणषक आहे. केिळ िूणषत करणारे असा 
त्यातील अणभप्राय नाही. ‘िोष’ म्हणजे िाय,ू णपत्त ि कफ; मग ते समािस्थेत म्हणजे अणिकृतािस्थेत असोत 
की णिषमािस्थेत म्हणजे णिकृतािस्थेत असोत. 

 
‘उत्पािन, पृथक्करण ि उत्सजवन या तीन णक्रयाांच्या द्वारे चांद्र, सूयव ि िाय ूज्याप्रमाणे जगताचे धारण 

करतात त्याप्रमाणे श्लेष्मा, णपत्त ि िायू शरीराचे धारण करतात’, अशा शब्िाांत िोषाांचे िेहधारकत्ि िर्गणले 
आहे. [‘णिसगािानणिक्षपेःै सोमसूयाणनला यथा । धारयस्न्त जगद् िेहां कफणपत्ताणनलास्तथा । ’ सु. सां.] धातू ि मल याांच्याबरोबरच िोष 
हेही िेहमूलक असल्याचा उल्लेख आहे [‘िोषधातुमलमलूां  णह शरीरम् । ’ सु. सां.]. अथात् िाताणि िोष केिळ 
िेहिूषकच होत असा धात्िथानुगामी अणभप्राय आयुिेिाला सांमत नाही हे स्पष्टच होय. 

 
परांतु, असे असताही हेच िात-णपत्त–कफ जेव्हा कुणपत होतात, जेव्हा त्याांच्यात अस्िाभाणिकता 

अथिा िैषम्य उत्पन्न होते, तेव्हा णिणिध णिकार उत्पन्न करून तेच शरीराला पीडाकर होतात. आणण हे त्याांचे 
िैणशष्ट्य लक्षात याि ेहाच त्याांना ‘िोष’ ही सांज्ञा िेण्यातील प्रमुख हेतू होय. 

 
िस्तुतः केिळ िाताणि तीन िोषच नव्हेत तर रसाणि सात धातू आणण पुरीषाणि तीन मल हे सुद्धा 

िेहधारकच होत. णतघाांच्या िेहधारणकमात मात्र फरक आहे. आणण तो स्पष्ट व्हािा याच उदे्दशाने केिळ 
‘धातु’ ही एकच सांज्ञा न योजता ‘िोष, धातु ि मल’ अशा तीन सांज्ञा योजण्यात आल्या आहेत. 
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या एकूण तेरा पिाथांपैकी िात, णपत्त ि कफ हे तीन सामर्थयोत्कषवसांपन्न ि अत्यांत सूक्ष्म असून 
शरीरातील सिव कमांचे कतृवत्ि त्याांच्याकडेच असते. अपर्थयकर आहारणिहारामुळे णिकृत अथिा कुणपत 
होऊन शरीरातील णिणिध प्रकारच्या णिकृती तेच उत्पन्न करतात. ‘िोष’ ही सांज्ञा त्याांनाच णिली आहे. 

 
दोष सूक्ष्मच आिेत 

 
स्थानभेिाांनुसार िोषाांचे जे भेि साांणगतले आहेत त्याांपकैी क्लेिक कफ, रांजक णपत्त अशा काही 

प्रकाराांचे स्िरूप द्रव्यद्रव्यात्मक, स्थूल ि दृश्य असे आहे. उलट, साधक, आलोचक हे णपत्ताचे भेि 
अनुमानगम्य असल्याने सूक्ष्मरूपी होत. िोष हे स्थूल ि सूक्ष्म याप्रमाणे उभयणिध आहेत, असा यािरून 
सकृद्दशवनी समज होण्याचा सांभि. परांतु, तो योग्य नाही. प्राण, अपान आणि िायचेू पाांचही भेि सूक्ष्मच 
आहेत. बृहिांत्रात सांणचत होणारा ि बस्ती आणि अियिाांच्या द्वारे उत्सर्गजत होणारा िाय ूहा अन्नमलोद्भि 
असल्याने मलरूपच होय. परांतु, उत्साह, श्वासोच्छ् िास, चेष्टा, िगे आणि चलनात्मक कमांचा कता िाय ू
मात्र सूक्ष्मच आहे. ‘तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मिलोऽणनलः’ अशा प्रकारच्या िचनाांतून तसा उल्लखेही 
आढळतो. [ अ. हृ.] श्लेषक कफ, रांजक णपत्त असे काही िोषभेि स्थूलद्रव्याश्रयी आहेत हे खरे, परांतु, 
शस्क्तरूप िोष स्थूल आहेत असा याचा अथव नाही. ही स्थूलता शक्त्याधार द्रव्याची असते. ज्यात उष्णत्िाणि 
गुण उरले नाहीत असे पाचक अथिा रांजक णपत्त म्हणजे कायवकारी णपत्तिोष नव्हे. शस्क्तहीनतेमुळे मलत्ि 
प्राप्त झालेले ते उत्सजवनयोग्य द्रव्य होय. बोधक, क्लेिक इत्याणि कफभेिही गुणहीनता प्राप्त झाली की 
मलरूप अत एि त्याज्य होतात. अथात् दृश्य ि स्थूल अशा या द्रव्याांचा, श्लेष्मा ि णपत्त या शब्िाांनी जेव्हा 
णनिेश करण्यात येतो तेव्हा तो तिाणश्रत कफसांज्ञक िा णपत्तसांज्ञक सामर्थयाचा िाचक असतो, हे ध्यानात 
ठेिले म्हणजे कफणपत्ताांचे स्थूल ि सूक्ष्म असे भेि करणे अताणत्त्िक होय हे स्पष्ट होईल. 

 
आणखीही एक मुद्दा यासांबांधी णिचारात घेणे अिश्य आहे. तो असा की, िातािी िोष सिविेहव्यापी 

होत असे शास्रकार साांगतात. अथात् ‘शरीराियिास्तु परमाणुभेिेन अपणरसांख्येया भिांणत’ या चरकाांच्या 
िचनानुसार अपणरमेय अशा अणुस्िरूपी शारीर घटकाांपकैी प्रत्येकात िाताणि िोषाांचे अस्स्तत्ि अिश्यांभािी 
होय. शरीराचा असा हा अियि सुसूक्ष्म असला तरी त्यातसुद्धा उत्पणत्त–णिनाशात्मक कमव सतत सुरु असते 
ि त्यामुळेच तो जीिमान असतो. ही उत्पणत्त–णिनाशात्मकता सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन याांच्या अभािी 
सांभित नाही. ही कमे ज्याांच्यामुळे व्हाियाची त्या कफािींचे िास्तव्यही या सुसूक्ष्म घटकात असणे म्हणूनच 
अपणरहायव ठरते. हे अियि स्िभाितःच सूक्ष्म असल्याने तिाणश्रत िातणपत्तकफ सुद्धा त्याहून सुसूक्ष्म 
असणार हेही उघड आहे. अशा सिविेहव्यापी िोषाांना स्थूल मानणे म्हणूनच अयुक्त ठरते. 

 
िाताणपत्तकफाांसाठी जशी ‘िोष’ ही सांज्ञा णनणित केली तशी रसरक्तािींच्यासाठी धातु या सांजे्ञची 

योजना करण्यात आली आहे. शरीराचे णिणशष्टाकृणतमत्त्ि त्याांच्यािरच णनधाणरत असते. त्याांच्या सूक्ष्म 
भागाचा आश्रय करून िोषरूपी सामर्थयव णनिास करीत असते तर पुरीषाणि सामर्थयवहीन द्रव्ये या रसािींच्याच 
बणहभागाचा आश्रय करून राहतात. 

 
या धातूांत िृणद्धक्षयात्मक कायव अणिरत सुरु असते. त्यामुळे धातूांचे काही अांश सामर्थयवहीन होतात. 

अशा णनःसत्त्ि अांशाांनाच ‘मल’ ही सांज्ञा िेण्यात आली आहे. 
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िोष, धातू ि मल हे अशा प्रकारे मानिी शरीराचे प्रमुख णिभाग होत. शरीराची णिणिध अांगोपाांगे 
आणण त्िचा, कला, स्नाय,ू धमन्या, पेशी इत्याणि णिणिध पिाथव या सिांचा अांतभाि या तीनच णिभागात होऊ 
शकतो. त्याांपकैी सूक्ष्मद्रव्यरूप ि शक्त्युत्कषवसांपन्न असलेल्या िातािींना िोष, िोषरूपी शक्तीला आधारभतू 
ि स्थूलद्रव्यस्िरूप असलेल्या रसरक्तािींना धातू ि धातूांच्याच सत्त्िहीन अशा पुरीषािी स्थूल अांशाांना मल 
म्हणतात. उत्पािकत्ि हे िोषाांचे, उत्पाद्यत्ि हे धातूांचे ि क्षीयमाणता हे मलाांचे लक्षण होय, असेही म्हणता 
येईल. कारण रसरक्तािींची उत्पत्ती िोषकतृवक असते ि या उत्पािनकमातच धातूांचे जे अांश सामर्थयवहीन 
होतात. त्या णिनाशोन्मुख अथिा क्षीयमाण अांशाांनाच मल म्हणतात. 

 
––– 
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साराांश (पूवाधश) 
 
िाताणि िोषाांसांबांधी आतापाितेो केलेल्या णििचेनात मुख्यतः पुढील गोष्टींना अनुलक्षनू स्पष्टीकरण 

करण्यात आले आहे– 
 
(१) शारीर द्रव्याांचे प्रमुख णिभाग–िोष, धातू मल (२) िोषसांज्ञक शस्क्तरूप णिभाग (३) 

धातुसांज्ञक शस्क्तयुक्त णिभाग (४) मलसांज्ञक शस्क्तहीन णिभाग (५) िोष, धातू ि मल या शब्िाांचे 
पाणरभणषक अथव (६) त्याांचा णिपयास केल्याने सांभिणारा अथवणिपयास (७) शरीराचे पाांचभौणतकत्ि (८) 
पांचभतूाांचे गुण ि शारीर द्रव्याांत आढळणारे गुण (९) गुणाांचे लक्षण (१०) गुण ि पांचभतेू याांचा सांबांध (११) 
गुणसमुिायात्मकत्ि (१२) िोषाांचे कायवकाणरत्ि (१३) िोषाांचे द्रव्यत्ि (१४) िोषाांचे सूक्ष्मत्ि (१५) िोष 
केिळ शस्क्तरूप नव्हेत (१६) कमाचे तीन भेि (१७) कफाचे सािविेणहक कायव–सांयोजन (१८) णपत्ताचे 
सािविेणहक कायव–णिभाजन (१९) िायूचे सािविेणहक कायव–णियोजन (२०) श्लेष्माणि सांज्ञाांची अन्िथवकता 
(२१) सांयोगाणि णक्रयाांच्या द्वारे सुरु असणारा जीिनव्यापार (२२) शारीर पिाथांची उत्पत्ती (२३) िृद्धी 
(२४) णिकास (२५) उत्क्राांती (२६) णिनाश (२७) जीिात्मा (२८) त्याचा िेहाशी असलेला सांबांध (२९) 
त्याचे श्रेष्ठत्ि (३०) रसाणि धातूांचा उत्पणत्तक्रम (३१) पुरुषाच्या ि स्त्रीच्या शरीरातील सप्त धातूांचे अस्स्तत्ि 
(३२) धातूांचे सामर्थयाश्रयत्ि (३३) धातूांचे स्थूलद्रव्यत्ि (३४) मलाांचे स्थूलद्रव्यत्ि ि शस्क्तहीनत्ि. 

 
आयुिेिीय ग्रांथ प्रमाण मानून ि तिन्तगवत िचनाांची अथवसांगती णिचारात घेऊनच हे सिव णििचेन 

यािच्छक्य बोधक स्िरूपात केले आहे. आणण िोषधातुमलाांच्या सािविेणहक कमांचे म्हणजे मानिी िेहात 
चालू असणाऱ्या जीिनव्यापाराचे सिवसामान्य स्िरूप यथाित् अिगत होण्याच्या दृष्टीने ते पयाप्त होईल 
असा णिश्वास आहे. 

 
(िाताणह िोष शरीरातील णिणभन्न स्थानाांच्या आश्रयाने राहत असतात आणण स्थानानुरोधाने त्याांच्या 

स्िाभाणिक ि अस्िाभाणिक कमांतही णिणभन्नता उत्पन्न होते. स्थानभेिाांनुसार सांभिणाऱ्या या िोषभेिाांचे 
आणण तज्जन्य कमवणिशषेाांचे णििरण पुढील भागात करण्यात येईल.) 

 
––– 
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उत्तराधश 
 

दशशन १३– दोषगुिाांची आश्रर्स्थाने 
 

पूिाधात िाताणि िोषाांच्या स्िरूपगुणकमाणिषयी सिवसामान्य णििचेन करण्यात आले. आता 
शरीराच्या णिणिध स्थानाांत घडून येणाऱ्या त्याांच्या स्िाभाणिक ि अस्िाभाणिक णक्रयाांसांबांधी णििरण या भागात 
कराियाचे आहे. 

 
णिसगव, आिान ि णिके्षप या तीनच [िोषानुबांध ि िूष्यानुबांध याांना अनुसरून णक्रयाभेि अनेक सांभित असले तरी प्रमुख 

णक्रया तीनच.] शरीराच्या स्िाभाणिक णक्रया असून त्याांचे कतृवत्ि अनुक्रमे श्लेष्मा, णपत्त िाय ूयाांचेकडे असते हे 
पूिी साांणगतलेच. या तीनही णक्रयाांत गतीला ककिा चलनाला एकप्रकारे प्राधान्य असते. कारण शरीराच्या 
णनरणनराळ्या अियिाांत चालणाऱ्या आकुां चनप्रसरणरूप णक्रया म्हणजे िस्तुतःचलनाचेच भेि होत. गती हीच 
त्या सिांना साधक ककिा हेतुभतू असते. पिाथविते्त्याांनी तर कमव म्हणजे चलनात्मकता अशी व्याख्याच केली 
आहे. [‘चलनात्मकां  कमव’– त. सां.] तीनही िोषाांत िायलूा जे प्राधान्य िेण्यात आले आहे ते म्हणनूच. कारण 
चलनाचे कतृवत्ि त्याकडेच असते. ‘िायू हा तांत्रयांत्रधर ॱॱॱॱअसून सिव प्रकारच्या णक्रयाांचे प्रितवकत्ि 
त्याच्याकडेच असतेॱॱॱॱ सिव इांणद्रयाांना त्याच्यामुळेच पे्ररणा णमळते ॱॱॱॱ शारीरद्रव्याांची ि शरीराची सांधायता 
तिनुणिद्धच असते ॱॱॱॱ सिव कमांचे सांचालन करणारा तोच असतो’.[‘िायुस्तांत्रयांत्रधरः ...... 
प्रितवकिेष्टानामुच्चािचानाां..... सिेस्न्द्रयाणामुद्योजकः...... सिवशरीरधातुव्यूहकरः सांधानकरः शरीरस्य..... सिवतांत्राणाां णिधाता । ’ च. सां.], 
इत्याणि िचनाांतून िायूचे सिवणक्रयाकाणरत्ि ि प्राधान्य याणिषयी चरकसांणहतेत जसा उल्लेख आढळतो तद् ित 
‘िायू हा णिभ,ू आशुकारी, बलिान्, अन्य िोषाांना प्रकुणपत करणारा, स्ितांत्र ि अन्य अनेक रोगाांना उत्पन्न 
करणारा असल्याने अन्य िोषाांहून तोच अणधक बलिान होय’ [‘णिभतु्िािाशुकाणरत्िात् बणलत्िािन्यकोपनात् । स्िातांत्र्याद् 
बहुरोगत्िात् िोषाणाां प्रबलोऽणनलः । ’......अ. हृ.], असे िणवन अष्टाांग-हृियातही केलेले आढळते. 

 
शरीरात चालू असणाऱ्या सिव णक्रया चलनात्मक असतात. यामुळे चलनात णिकृती उत्पन्न झाली की 

सिव णक्रयाांतही णिकृती म्हणजे णक्रयािैषम्यच. अथात् सयव णक्रयाांत ि णिणक्रयाांत चलन हेच हेतुभतू असून ते 
असून ते िायुजणनत असते हे स्पष्ट होय. [िाताणि िोषाांतील िायचेू हे प्राधान्य णिचारात घेऊनच प्राचीन शास्रकाराांनी िाय,ू णपत्त ि 
कफ असा क्रम िोषणििेचनात स्िीकारलेला असािा असे िाटते. प्रस्तुत ग्रांथाच्या पूिाधात समुिायात्मक शरीराचे िणवन करताना समुिायकारी 
कफाचे प्राधान्य णिचारात घेऊन श्लेष्मा, णपत्त ि िायू असा क्रम स्िीकारला होता. परांतु, आता उत्तराधात कमाच्या णिकाराांसांबांधी णिणचणकत्सा 
कराियाची असल्याने कमवकारी िायूच्या प्राधान्याला अनुसरून िायू, णपत्त ि कफ हा क्रन अनुसरला आहे.] 
 
दोषाांचे भेद व स्थूलमानाने प्राधान्द्र् 
 

शरीराच्या सिव स्थूल–सूक्ष्म अियिाांत गत्यात्मक, पचनात्मक ि पोषणात्मक असे णत्रणिध कमव 
सतत सुरू असते. हृिय, आमाशय, पक्वाशय आणि णिणभन्न स्थानाांत हे कमव होतच असते. फरक इतकाच 
की, स्थानभेिानुसार त्या त्या स्िरूपातही फरक पडतो. या सिव णक्रया िोषाांच्याकडूनच घडून येत असतात. 
त्यामुळे स्थानणभन्नतेमुळे सांभिणाऱ्या णक्रयाभेिाांना अनुसरून णक्रयाकारी िोषाांचेही भेि कस्ल्पण्यात आले 
आहेत. प्राण, अपान आणि िायूचे, पाचक, रांजक आणि णपत्ताचे ि श्लेषक, अिलांबक आणि कफाचे हे प्रकार 
पुढे साांगण्यात येणारच आहेत. 
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गती, पचन ि पोषण या तीनही णक्रया शरीराच्या सिवच भागाांत सुरू असल्या तरी जेथे जी णक्रया 
णिशषेत्िाने चालू असते णतला अनुसरूनच त्या त्या भागात ती ती णक्रया करणाऱ्या िोषाचे प्राधान्य मानण्यात 
येते. ज्या भागात प्रामुख्याने गत्यात्मक णक्रया सुरू असतात तेथे िाताचे, तर मुख्यतः पचनात्मक कायव चालू 
असणाऱ्या भागात णपत्ताचे आणण पोषणात्मक णक्रया ज्या णठकाणी प्रधानतया होतात त्या णठकाणी कफाचे 
प्राधान्य असते, असा अणभप्राय आयुिेिीयाांनी व्यक्त केला आहे. 
 
अणवकृत स्स्थतीतील दोषाांची कारे् 
 

िाताणि िोषाांची शरीरातील स्िाभाणिक काये सांके्षपतः पुढीलप्रमाणे साांगता येतील. शरीराला 
पोषक होणाऱ्या रसधातूचे खालच्या, िरच्या ि णतयवक् भागाांत प्रके्षपण, श्वसन, मलमतू्र ि शुक्रातवि इत्यािींचे 
उत्सजवन, िाक् प्रिृत्ती, हस्तपािाणि अियिाांचे सांचालन, या ि अशा स्िरूपाच्या सिव णक्रया गणतस्िरूप 
िायूच्या होत. त्या सिांत चलनात्मकता ही सामान्य आहे. 
 

उपभकु्त आहाराचे पचन करणे, रसरक्ताणि धातूांतील सारभतू ि णकट्टरूप अांशाांचे पृथक्करण करणे 
आणण शरीराच्या सुसूक्ष्म अियिात सुद्धा प्रसािरूप ि मलरूप अांश एकमेकाांपासून णियुक्त करणे, इत्याणि 
कायांचे कतृवत्ि पचनाचे कायव करणाऱ्या णििचेक णपत्ताकडे असते. 
 

आणण णपत्तणिपाणचत आहारातील पोषक अांशाांचे रसधातूच्या स्िरूपात ग्रहण करणे, अस्थींचे सांधी 
िगैरे सुदृढ राखणे, आपल्या सांधायक गुणाने सिव लहानमोठ्या शारीर अियिाांचे उपबृांहण करणे इत्याणि 
कमे सांश्लेषक श्लेष्म्याकडून होत असतात. 
 

आयुिेिीय ग्रांथाांत िातणपत्तकफाांची नानाणिध काये पुढीलप्रमाणे िर्गणलेली आहेत. ‘प्रस्पांिन, 
उद्वहन, पूरण, पृथक्करण ि धारण ही ज्याची लक्षणे आहेत असा िायू पाांच प्रकारे णिभक्त होऊन शरीर 
धारण करतो; रांजन, पचन, ओज, तेज, मेधा ि उष्णता याांना कारण असणारे णपत्तही पाांच प्रकारचे असून 
उपयुवक्त अस्ग्नकमांच्या योगाने ते शरीराला उपकारक होते; कफाचे सुद्धा भेि पाांच सांभितात; 
सांणधसांश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरण, बल ि स्थैयव या सिांना तोच कारणीभतू होतो;त्याच्या या 
उिककमामुळे िातणपत्ताांप्रमाणे तोही शरीराला पोषक होतो’ [‘प्रस्पांिनोद्वहनपूरणणििकेधारणलक्षणो िायुः पांचधा प्रणिभक्तः 
शरीरां धारयणत । रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृस्त्पत्तां पांचधा प्रणिभक्तां अस्ग्नकमवणा अनुग्रहां करोणत । सांणधसांश्लेषणस्नेहनरोपणपूरणबलस्थैयवकृत् श्लेष्मा 
पांचधा प्रणिभक्तः उिककमवणानुग्रहां करोणत’ । सु. सां.], हे िणवन सुश्रतुसांणहतेत केलेले आहे. अष्टाांगहृियातील िणवन असे 
आहे. ‘उत्साह श्वासोच्छ् िास मलमूत्रािींची प्रिृत्ती, धातूांचे अणभिहन योग्य रीतीने होणे इत्याणि शरीरातील 
सिव प्रकारच्या हालचाली करणे आणण इांणद्रयाांची कायवक्षमता राखणे ही काये िायचूी आहेत, तर अन्न पचन 
करणे, उष्णता राखणे, भकू ि तहान याांची प्रिृत्ती, शरीराची काांती, मृिुता, दृष्टी, रूची, धारणा, बदु्धी, शौयव 
या गोष्टींची जोपासना करणे ही णपत्ताची आणण शरीर सुदृढ, सस्नेह, सुसांहत ि सक्षम राखणे ही कफाची 
काये होत, अणिकृत अथिा स्िाभाणिक अिस्थेतील या कायांच्या योगाने िाय,ू णपत्त ि कफ हे णत्रिोष 
शरीराच्या जीिनव्यापारास साहाय्य करतात’.[‘उत्साहोच्छ् िास-णनःश्वासचेष्टािगेप्रितवनैः । सम्यग्गत्या च धातूनामक्षाणो पाटिने च 
। अनुगृण्हात्यणिकृत: णपत्तां पक्त्यूष्मिशवनैः । क्षतुृड रुणचप्रभामेधाधी-शौयवतनुमािविैः । श्लेष्मा स्स्थरत्िस्स्नग्धत्िसांणधबांधक्षमाणिणभः । ’ अ. 
हृ.]चरकसांणहतेत िेखील जिळजिळ असेच िणवन आहे[‘उत्साहोच्छ् िासणनःश्वासचेष्टा धातुगणतः समा । समो मोक्षो गणतमताां 
िायोः कमाणिकारजम् । िशवनां पस्क्तरूष्मा च क्षतु्तृष्णािेहमािविां । प्रभा प्रसािो मेधा च णपत्तकमाणिकारजम् । स्नेहो बांधस्स्थरत्िां च गौरिां िृषता बलम् । 
क्षमा धणृतरलोभि कफकमाणिकारजम् । ’ च. सां.] या सिव णििचेनाचा साकल्याने णिचार केला म्हणजे असे णिसून येते ती 
गती, पचन ि पोषण हीच अनुक्रमे िायू, णपत्त ि कफ याांची कायेरूपे होत. णपत्त अस्ग्नकमांने. श्लेष्मा 
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उिककमाने ि िायू आत्मरूपाने शरीराची जीिनयात्रा चालणितो असे साांगण्यात हाच अणभप्राय अणभपे्रत 
आहे. ‘णिसगव, आिान ि णिके्षप या तीन णक्रयाांच्या योगाने चांद्र, सूयव ि िायू ज्याप्रमाणे जगाचे धारण करतात 
त्याचप्रमाणे शरीरातील कफ, णपत्त ि िायू हे िेखील त्याच णक्रयाांनी शरीराचे धारण करतात’ [‘णिसगािानणिके्षपैः 
सोमसूयाणनला यथा । धारयांणत जगदे्दहां कफणपत्ताणनलास्तथा । ’ सु. सां. ।], या सुश्रतुिचनात तर णिके्षपण, णिश्लषेण ि सांश्लषेण 
हीच िातािींची प्रधान कमे असल्याचा स्पष्टपणे उल्लखेच आहे. 

 
शरीराच्या णनरणनराळ्या अियिाांपैकी काहीत िाताचे प्राधान्य असते तर काहीत णपत्ताचे ि काहीत 

कफाचे प्राधान्य असते, असे िणवन िर णिलेल्या िोषाांच्या या कायवभेिाांना अनुसरूनच करण्यात आले. हे 
िोष गुणसमुिायस्िरूप होत हे पूिी उल्लणेखलेच (पूिाधव िशवन १०). तथाणप, याचा अथव असा नव्हे की 
णत्रिोषाांचे हे स्स्नग्धरूक्षाणि गुण शरीराच्या सिव स्थानाांत सिवच्या सिव ि सारख्या प्रमाणात णिद्यमान असतात. 
उिाहरणाथव, कफाची जी स्थाने साांणगतली आहेत त्या सिांत कफाचे सिवच गुण सारख्याच प्रमाणात असत 
नाहीत. 
 

कोणत्या स्थानात कोणत्या िोषाचे प्राधान्य असते हे पाहताना िोष ज्याच्या आश्रयाने राहतात त्या 
धातुमलाांचे स्िरूपही णिचारात घेणे इष्ट होईल. रसरक्ताणि धातूांपैकी रस ि रक्त हे द्रिरूप, माांस ि अस्थी 
घनरूप ि बाकीचे उभयस्िरूपी म्हणजे पूणवपणे घनही नव्हेत ि द्रिही नव्हेत असे आहेत. पुरीष, मूत्र ि स्ििे 
या मलाांतही स्िरूपतः सारखेपणा नाही. या एकूण िहा आश्रयस्थानाांपकैी िायूचे िास्तव्य अस्थीच्या 
णठकाणी असते;णपत्त स्ििे ि रक्त याांच्या आश्रयाने राहते आणण उिवणरत सात स्थानाांचा आश्रय करून कफ 
असतो असे िणवन केलेले आहे.[‘तत्रास्थणन स्स्थतो िायुः णपत्त तु स्ििेरक्तयो । श्लेष्मा शषेेषु । ’ अ. हृ.] 
 

धातू ि मल आणण िाताणि िोष याांच्यातील आश्रयाश्रयी भािाचे स्िरूप कसे असते याची कल्पना 
त्याांच्या सिवसामान्य कायािरून करता येण्यासारखी आहेच. थोडा णिचार केला तर आणखीही काही गोष्टी 
यासांबांधी पुढीलप्रमाणे णिसून येतात. 
 
दोषाांची धातूांतील आश्रर्स्थाने 
 

रसधातू हे कफिोषाचे एक स्थान साांगण्यात आले आहे. णनरणनराळी आहायव द्रव्ये जठरातील 
अग्नीने णिपाणचत झाल्यानांतर त्याांच्यापासून जो द्रिरूप सारभाग णनमाण होतो तोच हा रस होय.सुश्रुताचायव 
म्हणतात, ‘खाद्य, पेय, चोष्य ि लेह्य याप्रमाणे ज्याांचे प्रकार चार सांभितात; गोड, आांबट, खारट, णतखट, 
कडू ि ि तुरट या सहा रसाांनी जी युक्त असतात; ज्याांच्या णठकाणी णद्वणिध (िा अष्टणिध) िीयव णिद्यमान 
असते आणण ज्याांच्या णठकाणी गुरुमांिाणि गुण णनिास करीत असतात अशा शरीरोपयोगी पाांचभौणतक 
आहायव द्रव्याांचे योग्य रीतीने पचन झाले म्हणजे त्याांच्यापासून जो परमसूक्ष्म ि तेजोभतू असा सारभाग 
णनमाण होतो त्यालाच रस असेम्हणतात. द्रिरूपअसलेल्या या रसाला त्याच्या स्नेहन, जीिन, तपणव, 
धारण इत्याणि कायांमुळे सौम्यगुणीच मानण्यात येते’.[‘तत्र पाांचभौणतकस्य चतुर्गिधस्य षड्रसस्य णद्वणिधिीयवस्य अष्टणिधिीयवस्य 
िा अनेकगुणस्य उपभकु्तस्याहारस्य सम्यक्पणरणतस्य यस्तेजोभतूः सारः परमसूक्ष्मः स रस इत्युच्यते । ...... स खलु द्रिानुसारी 
स्नेहनजीिनतपवणधारणाणिणभर्गिशषेैः सौम्य इत्यिगम्यते । ’ सु. सां.] णिणिध द्रव्याांचे द्रिीभतू झालेले सूक्ष्म अांश या रसधातूत 
सांणमश्र अिस्थेत णिद्यमान असतात आणण णनरणनराळ्या शारीर अियिाांशी समानगुणी असणाऱ्या या 
द्रव्याांशाांपासून पुढे रसरक्ताणि धातूांची अणभिृद्धी होते. रसधातू हा द्रिरूप असताही त्यात एकीभतू झालेले 
नानाणिध द्रव्याांचे परमाणू आपापले स्ितांत्र अस्स्तत्ि णिसरून एकमेकाांशी एकजीि झालेले असतात. अथात् 
त्याांच्या णठकाणी सांश्लेषकता अथिा समरसता णनमाण झालेली असते आणण त्याला सांधायक श्लेष्माच 
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कारण असतो. रस हे कफाचे एक स्थान होय असे म्हणूनच साांगण्यात आले असाि े [रसधातू द्रिरूप असून 
द्रव्याांशाांना द्रित्ि तेजामुळे िा उष्णतेमुळे प्राप्त होत असते, आणण तेजःप्रधान िोष तर णपत्त आहे, कफ नव्हे; तेव्हा रसधातूचा उल्लखे कफाऐिजी 
णपत्ताचे स्थान म्हणून असाियास हिा होता, असे, यािर मनात येण्यासारखे आहे. परांतु, ते योग्य नाही. कारण आहारातील परमाणूांना द्रिािस्था 
प्राप्त होण्यासाठी तेज अथिा तैजस णपत्त कारणीभतू होत असले तरी या द्रिािस्थेत ते परमाण ूपरस्पराांशी एकरूप होऊन राहतात ते मात्र सांश्लेषक 
कफामुळेच.] 

 
मेि, मज्जा, शुक्र ि माांस याांचाही णनिेश कफाची स्थाने म्हणून करण्यात आला आहे. त्याांपकैी पणहले 

तीन धातू स्िभाितःच स्स्नग्ध आहेत आणण माांस हे समुिायात्मक आहे. अथात् स्स्नग्धस्िभािी ि 
समुिायकारी कफाचे िास्तव्य त्याांच्या णठकाणीच णिशषेत्िाने असाियाचे हे उघड होय. 

 
णपत्ताचे रक्ताश्रणयत्िही असेच सोपपणत्तक असल्याचे णिसून येते. रक्त हा धातू रसाप्रमाणे द्रिरूपच 

आहे. परांतु, जे आहारगत परमाणू रसािस्थेत एकमेकाांत णिलीन अथिा णिदु्रत झालेले असतात त्याांच्या 
णठकाणी रक्तािस्थेत णिभक्तता णनमाण झालेली असते. शारीर अियिाांना पोषक होणारे सारभतू अांश 
उत्सजवनीय अशा णकट्टरूप अांशाांपासून णिभक्त होऊ लागलेले असतात. हे णिभाजन अथिा पृथक्करण 
म्हणजेच पचन. ते पूणव झाले म्हणजे मगच रक्तातील सारभतू परमाणू माांसरूपाने आकारास येतात. अथात् 
एकरूप झालेल्या परमाणूांना णिभज्यमानािस्था प्राप्त होणे हे उष्णतेणशिाय शक्य नसते. ही रक्ताश्रयी 
उष्णता म्हणजे णपत्त. रक्तधातू हे णपत्ताचे स्थान आहे हे म्हणणे याप्रमाणे यथाथवच होय. 

 
अस्थी हे िायूचे स्थान साांगण्यात आले आहे. िस्तुतःकफाचे स्थान म्हणनू त्याचा णनिेश कराियास 

हिा असे िाटण्याचा सांभि. कारण हा धातू सांघातरूप असून सांघातणनर्गमती सांयोजक श्लेष्म्यामुळे होत 
असते. परांतु, हा समज बरोबर नाही. कारण अस्थीत माांसाप्रमाणे सांहतत्त्ि अथिा णिणशष्टाकृणतमत्त्ि असले 
तरी दृढता अथिा कणठणता मात्र माांसाहून अणधक प्रमाणात असते. हे काणठण्य केिळ सांश्लेषणामुळे सांभित 
नाही. परस्पराकषवणामुळे एकत्र आलेले परमाणू चाांगले एकजीि झाले की त्याांच्यातील स्नेह कमी होऊ 
लागतो ि ते शुष्क होतात. याचाच पणरणाम म्हणजे त्याांच्या णठकाणी शिेटी काणठण्य ि स्थैयव णनमाण होते. 
अथात् अस्स्थधातूच्या अिस्थेतील परमाण ू केिळ समुणित िा सांघणटत झालेले नसतात तर त्याांच्याांतील 
स्नेह नाहीसा होऊन त्याांना कणठणता ि दृढता प्राप्त झालेली असते. आणण हे घडून येते ते िायूमुळे. अस्थी 
हे िायूचे स्थान होय असे साांगण्यात म्हणूनच औणचत्य आहे. िरील अणभप्रायच सूणचत करणारे 
‘स्ितेजोम्बुगुणस्स्नग्धोणद्रक्तां मेिोऽणभजायते । पणृथव्यग्न्यणनलािीनाां सांघातः श्लेष्मणा िृतः (स्िोष्मणा कृतः) 
। खरत्िां प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्स्थ ततो नृणाां । करोणत तत्र सौणषयवमस्र्थनाां मध्ये समीरणः । ’ हे चरकायांचे 
िचन या दृष्टीने ध्यानात ठेिण्यासारखे आहे. 

 
मलाांतील स्थाने 
 

रसरक्ताणि धातूांच्या प्रमाणे शकृिाणि मल िेखील िोषाांची आश्रयस्थाने होत. हे मल म्हणजे 
धातूांचेच शस्क्तहीन असे अांश असून शकृत्, मूत्र ि स्ििे असे त्याांचे प्रकार णत्रणिध सांभितात. (यासांबांधी 
णिशषे णििरण पूिाधात येऊन गेले आहेच.) त्याांपैकी शकृत् हे घन म्हणजे सांघातरूप असून मूत्र द्रिरूप 
आहे. हे िोन मल कफाची आश्रयस्थाने होत असे म्हणनूच मानण्यात आले. णतसरा मल स्ििे. त्याला 
णपत्ताचे स्थान मानले आहे. स्ििे हा उष्ण असतो हे त्याचे कारण. 

 



 

 
 अनुक्रमणिका 

िाताणि िोष शरीरात सिवत्र व्यापून राणहलेले असल्याने धातू ि मल याांचे पोषण होणे, त्याांत 
सारणकट्टपृथक्करण घडून येणे आणण पूिव धातूचे उत्तर धातूत ि मलाांचे शरीराबाहेर णियोजन होणे या त्याांच्या 
णक्रया शरीराच्या सिव णिभागाांत सामान्यतः सारख्याच रीतीने अणिरत चालू असतात. परांतु, तरीही आहायव 
द्रव्याांचे पचन करणे, त्याांतील पोषक अांशाांचा सांग्रह करून शारीर धातू सुसांघणटत राखणे, आणण मलरूप 
द्रव्ये शरीराबाहेर फेकून िेणे, या णक्रया शरीराच्या आमाशयाणि णिणशष्ट स्थानाांतच णिशषेतः घडून येतात. 
 
अवर्वणवशेषाांतील दोषाांची अणधष्ठाने 
 

पक्वाशय, श्रोणणमांडल, सक्थी (म्हणजे पाय ि हात) [सक्थी म्हणजे माांड्या–पाय, परांतु, लक्षणेने त्याचा अथव हात 
असाही कराियास प्रत्यिाय नसािा.], कान, अस्थी आणण त्िचा ही स्थाने िाताची, तर नाभी [नाभी म्हणजे नाभी ज्या णठकाणी 
असते तेथील पोटाचा आतला भाग, ग्रहणी–कला या नाांिाने शास्त्रात ज्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे तो अियि असून बृहिांत्राला जोडलेला 
लघ्िांत्राचाच हा शिेटचा णिभाग होय. ज्याला व्यिहारात नाभी म्हणतात तो पोटाचा णिणशष्ट भाग येथे अणभपे्रत नाही. पचनाणि कमांशी त्याचा सांबांधही 
नसतो.], आमाशय (म्हणजे लघ्िांत्र) [ज्याचा आकार पखालीसारखा असतो आणण खाल्लेले अन्न ज्यात प्रथमतः सांणचत होते तो अियि 
या णठकाणी अणभपे्रत नाही. कारण एक तर त्याचा उल्लखे कफाचे स्थान म्हणून करण्यात आला आहे, आणण िुसरे म्हणजे जठराग्नीचे प्रधान स्थान 
क्षदु्राांत्र अथिा लहान आतडे हे आहे. या णठकाणी खाल्ललेे अन्न पच्यमान अिस्थेत णिद्यमान असते.], स्ििे (म्हणजे बाष्पािस्थेतील 
द्रव्य) [ज्याच्यापासून स्िेिन होते–स्स्िद्यते अनेम इणत–ही णनरूक्तीही बाष्पािस्थेचीच सूचक आहे, जलािस्थेची नव्हे.], लसीका 
(म्हणजे पेशींच्या िर राहणारा पाण्यासारखा एक णिणशष्ट उपधातू), रक्त, रस [शरीरातील सूक्ष्माणतसूक्ष्म स्रोतसाांतून 
सांचार करण्याचीक्षमता, द्रित्ि ि प्रिाणहत्ि हे धमव रसधातूच्या णठकाणी जे उत्पन्न होतात ते तिाणश्रत तेजोरूप णपत्तामुळेच.], दृकगणद्रय आणण 
त्िचा [त्िचेचा समािेश िातस्थानात िेखील करण्यात आला आहे. तेथे णतची सांकोचणिकासशीलता अणभपे्रत आहे तर या णठकाणी णतची उष्णता 
अणभपे्रत आहे.], ही स्थाने णपत्ताची होत; तसेच उरोभाग [उरोभाग म्हणजे उरोभागात असलेले हृिय. अिलांबक कफाचे हे स्थान 
असून त्यासांबांधी णििरण पुढे येणारच आहे.], कां ठप्रिेश (म्हणजे श्वासिह ि अन्निह स्रोतसे), तपवक कफाचे स्थान 
म्हणून ज्याचा णनिेश पुढे करण्यात आला आहे ते मस्स्तष्क, क्लोम [क्लोम हे णपपासास्थान होय, असे िणवन आयुिेिीय 
ग्रांथाांत आढळते. अन्नाचे क्लेिन अथिा द्रिीभिन करणाऱ्या एका द्रि पिाथाचे या णठकाणी िास्तव्य असते. म्हणजे आमाशयाच्या एका बाजूला 
असलेला हा अियि त्याचाच एक भाग होय. भोजनोत्तर आमाशयातील जलाांशाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे तहान लागते, ही िस्तुस्स्थती णिचारात 
घेता आमाशयाचा एक अियि म्हणजेच हे णपपासास्थान होय, हे अनुमान सहज करता येण्यासारखे आहे.], णनरणनराळे सांधी, आमाशय, 
रस, मेि, घाणेंणद्रय आणण जीभ ही कफाची स्थाने आहेत. णशिाय त्याांतही िायूचे अस्स्तत्ि णिशषेत्िाने 
पक्काशयात असते, णपत्ताचे नाणभप्रिेशात असते, तर कफाचे उरोभागात असते 
[‘पक्वाशयकटीसस्क्थश्रोत्रास्स्थस्पशवनेंणद्रयम् । स्थानां िातस्य तत्राणप पक्वाधानां णिशषेतः नाणभरामाशयः स्िेिे लसीका रूणधरां रसः । दृक् स्पशवनां च 
णपत्तस्य नाणभरत्र णिशषेतः । उरः कां ठणशरःक्लोमपिाण्यामाशयोः रसः । मेिो घ्राणां च णजव्हा च कफस्य सुतरामुरः’ ।अ. हृ.] िाताणि िोषाांची 
अणधष्ठाने याप्रमाणे त्याांच्या गुणाकमांनुसार णनरणनराळी असतात असे अष्टाांगहृियात साांणगतले आहे. 

 
वार्चूी पांचणवध स्थाने 
 

िाताणि िोषाांची काये शरीराच्या णनरणनराळ्या भागाांत णनरणनराळी घडून येतात. िायूची जी स्थाने 
पूिी साांणगतली त्याांपकैी पक्वाशयात राहणारा िाय ू पुरीषाचे उत्सजवन करतो;[मोठ्या आतड्याच्या अांतभागात सांणचत 
होणारा अन्नमलोद्भि िायू येथे अणभपे्रत नसून बृहिांत्राच्या पेशींतील सुसूक्ष्म स्रोतसाांत िास्तव्य करणाऱ्या िातिोषाचे हे िणवन आहे. उलट तो स्ितःच 
मलस्िरूप अत एि उत्सजवनीय असतो. िायूच्या प्राण, अपान आणि पाांच भेिाांपैकी अपानसांज्ञक िातिोष येथे अणभपे्रत आहे. स्थूलाांत्रातील 
पुरीषािींचे तो उत्सजवन करीत असला तरी त्याचे िास्तव्य मात्र उिराच्या खालच्या प्रिेशात मोठ्या आतड्याच्या बाह्य भागाला असलेल्या कलेतील 
स्रोतसाांत असते. अथात् हा िाय ूम्हणजे अांत्रगत मलरूप िाय ूनव्हे.] तर कणटप्रिेश ि हातपाय याांतील स्नाांयूांच्या आश्रयाने 
राहणारा िायू त्या त्या स्नायूांच्या हालचालीला कारणीभतू होतो. श्रोत्राणश्रत िायूमुळे शब्िाचे ज्ञान होते. तर 
अस्स्थगत म्हणजे अस्थीतील स्रोतसाांत राहणाऱ्या िायमुूळे अस्थीत काणठण्य उत्पन्न होते. बाह्य पिाथांचे 
स्पशवज्ञान त्िचागत िायूमुळेच होते. आणण अांतगवत भािनाांच्या सांििेनाही िायूमुळेच जाणितात. हा िाय ू



 

 
 अनुक्रमणिका 

कलेच्या म्हणजे अांतरियिाांना आिरणरूप असलेल्या अांतस्त्िचेच्या आश्रयाने राहतो [अांतःकरणात भािभािनाांचा 
उद् भि झाला की त्याांच्यामुळे सांज्ञािह स्रोतसाांशी सांबद्ध असलेले स्नाय ूस्पांणित होतात ि त्यायोगाने भािभािनाांचा अनुभि येतो. हे स्पांिन अथातच 
िायुजणनत असते.] सिव िातस्थानाांत पक्वाशयाला प्राधान्य असल्याचा उल्लखे िर आला आहे. पक्वाशयात सांणचत 
होणारा पुरीषसांज्ञक अन्नमल हा इतर मलाांहून तुलनेने अणधक प्रमाणात सांणचत होतो ि त्यात घनताही 
अणधक असते. अशा मलाचे उत्सजवन करणारा िायू हा अणधक िगेिान् ि सामर्थयविान् असणार हे उघड 
होय. ि म्हणूनच असा िगेाणधक िायू जेथे राहतो त्या पक्वाशयाला िाताचे प्रधानस्थान मानण्यात येते. 
 

पक्वाशय हे जसे िाताचे तसे नाभी हे णपत्ताचे प्रमुख स्थान आहे. पक्वाशय ि आमाशय म्हणजे 
स्थूलाांत्र ि लघ्िांत्र याांच्या मध्यभागी असणारी ग्रहणीकला म्हणजेच प्रस्तुत नाभी होय. द्रिरणहत–केिळ 
उष्णरूप–असे जे पाचक णपत्त, त्याचे हे स्थान आहे. उपभकु्त आहाराचे पचन अथिा सारणकट्टणििचेन या 
णठकाणी होते. ि म्हणूनच ग्रहणीला णपत्तस्थानात प्रमुख मानतात. 
 
ग्रििीचे स्थान 
 

आमाशय म्हणजे लघ्िांत्र असा अथव स्िीकारून ग्रहणाचे जे स्थान िर सुचणिले त्याऐिजी अन्नाचा 
जेथे प्रथम सांचय होतो तो पखालीच्या आकाराया अियि म्हणजे आमाशय असा अथव स्िीकारून ह्या 
आमाशय आणण पक्वाशय याांच्यातील अियिाला म्हणजे लघ्िांत्रालाच ग्रहणी म्हणाि ेअसे िाटण्याचा सांभि. 
‘िोषधातुमलाांचा अग्नी हा अन्नाचे पचन करतो असे आते्रयिचन आहे. परांतु, अन्नपचनाचे कायव 
िस्तुतःपाचक णपत्ताकडून होते, हे पाचक णपत्त जेथे राहते त्या स्थानाला ग्रहणी म्हणतात कारण तेथे अन्नाचे 
ग्रहण केले जाते’[‘अन्नस्य पक्ता णपत्तां तु पाचकाख्यां पुरेणरतम् । िोषधातुमलािीनाां ऊष्मेत्याते्रयशासनम् । तिणधष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी 
मता॥’–अ.हृ.], हे अष्टाांगहृियातील िचनही या समजाला सकृद्दशवनी पोषक िाटते. कारण आमाशयातील अन्न 
ज्याकडून ग्रहण म्हणजे स्िीकृत िा आकर्गषत केले जाते ते क्षुद्राांत्र म्हणजेच ग्रहणी होय असा अणभप्राय 
त्यािरून व्यक्त होतोसा िाटतो. परांतु, तो बरोबर नाही. खुद्द िाग्भटाचायांचाच त्याला णिरोध आहे. 
‘पक्वाशयाच्या प्रिशेद्वारालगत असलेली ही ग्रहणी म्हणजे अन्नमागातील एक अगवलाच होय, ती बलिती 
असली म्हणजे उपभकु्त अन्नाला आमाशयात थाांबिनू धरून ि ते योग्य तऱ्हेने पचिनू नांतरच त्याला खाली 
जाऊ िेते; उलट तीत िुबवलता आली म्हणजे मात्र अपक्व अथांत् न पचलेल्या अन्नाचे णतच्याकडून णनःसरण 
होते’, असे स्पष्टीकरण ग्रहणीच्या िणवनात त्याांनीच केले आहे.[‘स्स्थता पक्वाशयद्वाणर भकु्तमागागवलेि सा । 
बलित्यबलात्िन्नमाममेि णिमुांचणत॥’अ. हृ.]ग्रहणी या शब्िाची यथाथवताही णतच्या या कायािरूनच सूणचत होते. ग्रहण 
म्हणजे अिरोध अथिा प्रणतबांध असा अथव येथे अणभपे्रत णिसतो; स्िीकार अथिा आकषवण नव्हे. 
‘भकु्तमागागवलेि सा’, ‘भकु्तमामाशये रूद्ध्िा’ या िणवनात तर अिरोध हेच ग्रहणीचे कायव असल्याचा स्पष्ट 
उल्लेख आहे. सुश्रुताचायांचेही मत तसेच णिसते. ‘णपत्तधरा नाांिाची जी सहािी कला असते ती आमाशयातून 
णनघून पक्वाशयात जाणारे चतुर्गिध अन्न धारण करते–त्याला प्रणतबांध करते’, असे ते म्हणतात.[‘षष्ठीणपत्तधरा 

नाम या चतुर्गिधमन्नपानां उपभकु्तां आमाशयात् प्रच्युतां पक्काशयोपस्स्थतां धारयणत । ’ सु. सां. व्याख्या]‘पक्वाशयाच्या द्वारप्रिेशी स्स्थत 
असलेली’ (स्स्थता पक्वाशयद्वाणर) हे िाग्भटाांचे ि ‘पक्काशयात प्राप्त होणाऱ्या अन्नाला धारण करणारी’ 
(पक्काशयोपस्स्थतां धारयणत) हे सुश्रुताांचे, या िोनही िचनाांिरून ग्रहणीकला ही स्थूलाांत्राला लागनू असते, 
हे स्पष्ट होते. ‘भकु्तमामाशये रूद्ध्िा सा णिपाच्य नयत्यधः । बलित्यबला त्िन्नमाममेि णिमुांचणत । ’, या 
िचनात अन्नाचे जे पचन साांणगतले त्याचे स्थान क्षुद्राांत्र आहे, आमाशय नव्हे. पाचक णपत्त‘पक्वामाशयमध्यस्थ’ 
असते या सुश्रतुाच्या म्हणण्याचे स्पष्टीकरण करताना ‘पक्वामाशयमध्यस्थ म्हणजे नाणभस्थ’ असे णििरण 
टीकाकार डल्हण करातत.[‘पक्वामाशयमध्यस्थां इणत नाणभस्थम् । ’ सु. सां. व्याख्या] ते याच हेतूने. तात्पयव, बृहिांत्राशी 
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सांलग्न असलेला लघ्िांत्राचा अांणतम णिभाग म्हणजे ग्रहणी हे स्पष्ट होय. तिांतगवत कलेलाच, ती ग्रहणीच्या 
आश्रयाने राहत असल्याने ग्रहणीकला म्हणतात. ही ग्रहणी हेच पाचक णपत्ताचे स्थान होय. 

 
पाचक णपत्त 
 

‘हे पाचक णपत्त पाांचभौणतक असले तरी तेजोगुणाच्या आणधक्यामुळे त्यात द्रित्ि मुळीच नसते. ते 
केिळ उष्णरूप असते, आणण त्याच्या पचनाणि कायांमुळे त्याला अग्नीच म्हणतात’, असे िणवन 
अष्टाांगहृियात ि अष्टाांगसांग्रहात केलेले आहे[‘तत्र पक्वामाशयमध्यगम् । पांचभतूात्मकत्िेऽणप यत्तजैसगुणोियात् । त्यक्तद्रित्िां 
पाकाणिकमवणाऽनलशस्ब्ितम्॥अ.हृ; ... ‘यिामपक्वाशयमध्यस्थां पांचभतूात्मकत्िेऽणप तेजोगुणोत्कषात् क्षणपतसोमगुणां तति 
त्यक्तद्रिस्िभािम्......... । ’ अ.सां.’] चरकसुश्रुताांनी मात्र पाचक णपत्ताचा त्यक्तद्रित्ि हा णिशषे उल्लणेखलेला नाही. 
स्ििे, रस, लसीका, रक्त ि आमाशय ही णपत्तस्थाने चरकाचायांनी साांणगतली असून आमाशय हे स्थान 
त्याांत प्रमुख मानले आहे. [‘स्िेिे रसो लसीका रूणधरमामाशयि णपत्तस्थानाणन । तत्राप्यामाशयो णिशषेेण णपत्तस्थानणमणत । ’ च.सां.] याांत 
नाभीचा उल्लखे नाही. परांतु, याांतील आमाशय म्हणजे आमाशयाचा अधोभाग, असे स्पष्टीकरण त्यािर 
चक्रपाणींनी केले आहे [‘णपत्तस्थानेषु आमाशय इणत आमाशयाधोभागः । ’ च.सां. व्याख्या.]. सुश्रुतसांणहतेतील िणवन 
पुढीलप्रमाणे आहे– ‘पक्वाशय ि आमाशय याांच्या मध्यभागी असणारे णपत्त, ज्याचे स्िरूप अज्ञात आहे अशा 
हेतूने पे्रणरत होऊन चतुर्गिध अन्नपानाचे पचन करते आणण िोष, रस, मूत्र ि पुरीष याांचे पृथक्कण करते. हे 
णपत्त आपल्या णिणशष्ट सामर्थयाने स्िस्थानी राहूनच अग्नीची काये करून अन्य णपत्तस्थानाांच्या ि सिव 
शरीराच्या उपयोगी पडते. पाचकाग्नी ही सांज्ञा त्यालाच िेण्यात आली आहे’[‘तच्चादृष्टहेतुकेन णिशषेेण 
पक्वामाशयमध्यस्थां णपत्तां चतुर्गिधमन्नपानां पचणत, णििचेयणत च िोषरसमतू्रपुरीषाणण । तत्र स्थाने चात्मशक्त्या शषेाणाां णपत्तस्थानानाां शरीरस्य च 
अस्ग्नकमवणा अनुग्रहां करोणत । तस्स्मन् णपत्ते पाचकोऽस्ग्नणरणत सांज्ञा । ’–सु.सां.]‘पक्वाशय ि आमाशय याांच्यामध्ये म्हणजे नाभीच्या 
णठकाणी’ असे स्पष्टीकरण डल्हणाांनी याही णठकाणी केले आहे [‘पक्वामाशयमध्यस्थां इणत नाणभस्थम् । ’–सु. सां. व्याख्या.]. 
तथाणप िर म्हटल्याप्रमाणे ‘त्यक्त- द्रित्ि’ हा णिशषे या िोनही सांणहताांत नाही. 
 

क्लेिक कफाच्या योगाने अन्नाशयात अथिा आमाशयात द्रिीभतू झालेले अन्न पुढे लहान 
आांतड्यातील द्रिरूप णपत्ताकडून णिपाणचत होते. अथात् िरील चरकिचनात आमाशय हा शब्ि क्षुद्राांत्राचा 
पयाय म्हणून योजला आहे हे स्पष्ट असून हा आमाशय णपत्ताचे प्रमुख स्थान मानणे योग्यच होय. द्रिरूप 
णपत्तामुळे अन्नाचे स्ििेन योग्य प्रकारे झाले म्हणजे त्यातील सारभाग णकट्टापासून अलग होणे ि तो शोषला 
जाणे, हे ज्यात घडून येते तो लघ्िांत्राचा अांणतम भाग म्हणजेच ग्रहणी. अन्नातील सारभागाचे या णठकाणी 
शोषण होत असल्याने हे स्थान अथातच द्रिणिहीन असाियाचे. पचनाचे अांणतम फणलत जे सारणकट्टणििचेन 
ते ज्यामुळे साधते ते त्यक्तद्रिरूप णपत्त ग्रहणीत राहते ि ही ग्रहणी हेच णपत्ताचे प्रधान स्थान होय असे 
म्हणूनच साांणगतले आहे. 
 
मिास्रोतसाचे तीन णवभाग 
 

कां ठापासून गुिद्वारापयुंत आम ि पक्व अन्नाचे अणभिहन करणारी जी अखांड नणलका असते णतला 
महास्रोतस् म्हणतात. या महास्रोतसाचे प्रमुख णिभाग तीन पडतात. (१) आमाशय (२) क्षुद्राांत्र ि (३) 
बृहिांत्र. आमाशयाचा आकार पखालीसारखा असून उपभकु्त आहाराचा सांचय प्रथमतः याच णठकाणी होतो. 
या आमाशयाच्या खाली क्षदु्राांत्र म्हणजे लहान आतडे असून त्याचा आकार बृहिांत्राहून लहान असतो. 
णतसरा णिभाग म्हणजे स्थूलाांत्र अथिा बृहिांत्र. पक्वाशय त्यालाच म्हणतात. 
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महोस्रोतसाच्या या तीन भागाांपैकी पणहल्या िोघाांचा म्हणजे आमाशय ि क्षदु्राांत्र याांचा णनिेश 
आमाशय या एकाच सांजे्ञने करण्यात आला आहे. ‘नाभीपासून स्तनापयुंतच्या भागाला आमाशय म्हणतात, 
चतुर्गिध आहाराचे पचन या भागात होते’; असे चरकाचायव एका णठकाणी म्हणतात.[‘नाणभस्तनान्तरां जांतोरामाशय 
इणत स्मृतः । आणशतां खाणितां पीतां लीढां चात्र णिपच्यते॥’–चसां.] या भागात आहार अपक्व स्स्थतीत म्हणजेच आमािस्थेत 
राहत असल्याने या िोनही णिभागाांना आमाशय ही सांज्ञा अन्िथवकच होय. तथाणप, त्या प्रत्येकाचे कायव 
णनराळे असल्याने त्याांच्या सांज्ञाही णनरणनराळ्याच हव्यात. पणहल्या णिभागात आहाराचे क्लेिक कफाच्या 
योगाने केिळ क्लेिन म्हणजे द्रिीभिन होते तर क्षुद्राांत्रसांज्ञक िुसऱ्या णिभागात द्रिरूप णपत्ताच्या 
सांयोगामुळे त्याच आहाराचे नांतर स्ििेन होते. हे स्ििेन योग्य प्रकारे झाले म्हणजेच पुढे अन्नातील सारभाग 
णकट्टापासून णिभक्त होतो. पणहल्या भागात अन्न द्रिीभतू झाले तरी आमािस्थेतच असते; त्याचे 
सारणकट्टणििचेन तेथे होत नाही. ते िुसऱ्या णिभागात होते. कारण तेथे त्या अन्नाला पच्यमान अिस्था प्राप्त 
होते. पणहल्या णिभागाला आमाशय ि िुसऱ्याला म्हणजे क्षदु्राांत्राला पच्यमानाशय म्हणणे अणधक बोधक 
होईल. 
 
पाांच णपत्त स्थाने 
 

या पच्यमानाशयात आहाराचे पचन करणारे जे द्रि द्रव्य राहते त्याला पाचक णपत्त म्हणतात. 
‘डुपचष् पाके’ या धात्िथानुसार पचन म्हणजे िस्तुतःपथृक्करण अथिा सारणकट्टणििचेन. अथात् ते ज्यामुळे 
साधते ते ग्रहणीतील अद्रिरूप णपत्त हेच खरे पाचक णपत्त होय. आणण पाचक णपत्त ही सांज्ञाही ग्रहणीगत 
णपत्तालाच प्राधान्याने योजलेली आहे. परांतु, त्याबरोबरच क्षुद्राांत्राांतील द्रिरूप णपत्तालाही, ते या 
पृथक्करणाला साहाय्यक होते म्हणून पाचक णपत्त या नािाने सांबोधण्यास हरकत नाही. 

 
नाभी ि आमाशय म्हणजे ग्रहणी ि क्षदु्राांत्र याांव्यणतणरक्त जी णपत्तस्थाने आहेत त्याांपकैी स्ििेातील 

णपत्ताची कल्पना त्याच्या स्िभािािरूनच येते. स्ििेातील उष्णता म्हणजेच हे णपत्त असून स्ििेािस्थेला 
म्हणजे बाष्पािस्थेला तेच हेतुभतू असते. लणसका ि रक्त याांतील णपत्त द्रिरूप असून रक्तगत ि 
लसीकाणश्रत द्रव्याांचे पचन त्यामुळेच घडून येते. 

 
उरलेल्या णपत्तस्थानाांपकैी रसधातू हा िस्तुतःशीतगुणी होय. ‘रसधातूच्या द्रव्यत्िािरून आणण 

त्याच्या स्नेहन, जीिन, तपवण, धारण आणि णनरणनराळ्या कायांिरून तो सौम्य म्हणजे शीतगुणी असल्याचे 
णिसून येते’, असे सुश्रुताचायव स्पष्टपणे म्हणतात [‘स खलु द्रिानुसारी स्नेहनजीिनतपवणधारणाणिणभर्गिशषेःै सौम्य इत्यिगम्यते । ’ 

सु. सां.] कफस्थानाांत त्याचा णनिेश म्हणूनच करण्यात येतो. परांतु, तरीही त्यात णपत्त असतेच. रसाचे द्रित्िच 
त्याचे सूचक आहे. कारण द्रित्ि हे णपत्तोद्भि असते. 
 

डोळ्यात म्हणजे बाहुलीत जे णपत्त असते ते रसरक्तािींतील णपत्ताप्रमाणे द्रिरूपी ि णिस्रगुणी असत 
नाही तर तेजोरूप असते. पिाथवमात्राचे िशवन आपणाला त्यामुळेच घडते. त्िचागत णपत्ताची प्रतीती त्िचेच्या 
उष्णस्पशािरून येऊ शकते. हे त्िचागत णपत्तिस्तुतःरस, रक्त ि लसीका याांच्याच आश्रयाने राहणारे 
असते. परांतु, त्िकगणद्रयामाफव त स्पशवज्ञान होण्याला त्याचे साहाय्य होते म्हणूनच त्याचा णनिेश स्ितांत्रपणे 
करण्यात येतो. 
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पांचणवध कफ–स्थाने 
 

उरोभाग, कां ठ, मस्तक, क्लोम इत्याणि पूिोक्त अियिाांच्या णठकाणी अणधक प्रमाणात जे स्स्नग्ध ि 
शीतगुणी द्रव्य राहत असते, त्याला श्लेष्मा म्हणतात. याांपैकी उरोभागात राहणाऱ्या कफाला अिलां बक ही 
सांज्ञा आहे. कफाच्या अन्य प्रकाराांची कायवक्षमता त्याच्यािर अिलां बनू असल्याने कफाच्या पाांचही भेिात 
त्यालाच प्रमुख मानतात. 
 

िायू, णपत्त ि कफ या िोषाांची प्रमुख स्थाने म्हणनू ज्याांचा णनिेश करण्यात आला आहे ते म्हणजे 
रसरक्ताणि धातू, पुरीषाणि मल आणण पक्वाशयाणि णनरणनराळे अियिच होत. अथात् कोणत्या णठकाणी 
कोणत्या प्रकारची कमे चालतात आणण तेथे कोणत्या प्रकारचे गुण िास्तव्य करीत असतात हे णिचारात 
घेऊनच त्या त्या स्थानी त्या त्या िोषाचे िास्तव्य प्रामुख्याने मानण्यात आले आहे. 

 
िाताणि िोषाांचे स्िाभाणिक गुण शरीरात सिवत्र सारख्याच सांख्येत आढळत नाहीत आणण त्याांच्या 

णक्रयाही सिव णठकाणी सारख्या प्रमाणात घडत नाहीत. उिाहरणाथव, िायूच्या णनरणनराळ्या स्थानाांत चालू 
असणाऱ्या णक्रया आणण तेथे िास्तव्य करणारे िायूचे स्िाभाणिक गुण हे सिवत्र सारखेच नसतात, त्याांच्यात 
स्थानपरत्ि ेणभन्नता आढळून येते. अथात् णियोजन, णिभाजन ि सांयोजन ही िातणपत्तकफाांची सिवसामान्य ि 
प्रधान काये सिव स्थानाांत सामान्यत्ि ेअनुभिाला येतच असतात. 

 
आमाशय, पक्वाशय आणि णिणभन्न स्थानाांमुळे ज्याप्रमाणे पचन, उत्सजवन आणि णिणिध प्रकारच्या 

णक्रया सांभितात त्याचप्रमाणे गुणाांच्या णभन्नतेमुळेही णिणिध प्रकारच्या कमांचा सांभि होतो. हे णिणिध गुण जेथे 
जेथे राहतात ती स्थाने म्हणजेच िाताणि िोषाांची णनरणनराळी आश्रयस्थाने होत. 
 

––– 
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उत्तराधश 
 

दशशन १४– दोषाांचे भेद व त्र्ाांची कारे् 
 

िाताणि िोषाांच्या सिवसामान्य णक्रया शरीराच्या णनरणनराळ्या स्थानाांत णनरणनराळ्या स्िरूपाांत होत 
असतात. त्याांना अनुसरून स्थानपरत्ि ेसांभिणाऱ्या िोषभेिाांसांबांधी णििचेन गेल्या प्रकरणात करून झाले. 
या प्रकरणात शरीरातील जीिनव्यापाराला साधनीभतू होणाऱ्या णिणशष्ट स्थानातील णक्रयाांना अनुसरून 
िोषाांचे जे भेि पडतात, त्याांचा णिचार कराियाचा आहे. 

 
शीतगुणी श्लेष्मा, उष्णस्िरूप णपत्त ि गणतशील िाय ूयाांचे असे प्रमुख भेि प्रत्येकी पाांच सांभितात. 

प्राण, उिान, व्यान, समान, अपान हे िायूचे; पाचक, रांजक, साधक, आलेचक, भ्राजक हे णपत्ताचे आणण 
अिलां बक, क्लेिक, बोधक, तपवक, ि श्लेषक हे कफाचे भेि होत. 
 
वार्चेू पाांच भेद 
 

िायूच्या पाांच भेिाांपैकी प्राणसांज्ञक िाय ूमस्स्तष्कात राहतो. ‘प्राणाचे स्थान मस्स्तष्क. उरोभाग ि 
कां ठ याांत तो सांचार करतो, आणण बुद्धी, हृिय, इांणद्रये ि मन याांचे धारण करतो’, असे अष्टाांगहृियात म्हटले 
आहे. [‘प्राणोऽत्र मधूवगः । उरःकां ठचरो बणुद्धहृियेस्न्द्रयणचतधकृ् । ’ –अ. हृ.] अष्टाांगसांग्रहातील िणवन असेच असून ‘बणुद्ध, हृिय 
इत्यािींच्या बरोबर धमनींचेही तो धारण करतो आणण ष्ठीिन (थुांकणे), क्षिथू (कशकणे), उद्गार (ढेकर), 
श्वासोच्छ् िास, अन्नाचा घशाखाली प्रिशे होणे इत्याणि णक्रयाांचे कतृवत्िही त्याच्याकडेच असते’, असे त्यात 
आणखी साांणगतले आहे [‘तत्र प्राणो मूधवन्यिस्स्थतः । ……… बुद्धीस्न्द्रयहृियमनोधमनीधारणष्ठीिनक्षिथूद्गारश्वासोच्छ् िासान्नप्रिशेाणिणक्रयः । 
’ –अ, सां.]. चरकाचायांनी मस्स्तष्काप्रमाणेच उरोभाग, कां ठ, णजव्हा, मुख ि नाणसका याांचा िेखील 
प्राणिायूची स्थाने म्हणून उल्लेख केला आहे [‘स्थाांनां प्राणस्य मधूोरःकां ठणजव्हास्यनाणसकाः । ’ च. सां.]. परांतु, अशा रीतीने 
प्राणिायूचे स्थान मूधा असल्याचे साांणगतले असले तरी सांज्ञािह ि प्राणिह स्रोतसाांचे स्थान मात्र हृिय होय 
असे िणवन त्याच ग्रांथात आढळते [‘तत्र प्राणिहानाां स्रोतसाां हृियां मलूां  महास्रोति । ’– चां. सां.]. सुश्रतुाचायांनीही ‘उध्िगामी 
धमन्या हृियात पोहोचल्या म्हणजे त्याांना प्रत्येकी तीन शाखा फुटतात’, ‘रक्त ि श्लेष्मा याांच्या सारभतू 
अांशाांपासून हृियाची उत्पत्ती होते आणण तेच प्राणिाह धमनींना आश्रयभतू असते’ [ ‘तास्तु हृियमणभप्रपन्नाः णत्रधा 

जायन्ते’, ‘शोणणतकफप्रसािजां हृियां यिाश्रया णह धमन्यः प्राणिहाः । ’ – सु. सां.], इत्याणि िचनाांतून शब्िस्पशाणि इांणद्रयाथांचे 
अणभिहन करणारी धमनी शिेटी हृियात जाऊन पोहोचते असेच सुचणिले आहे. प्राणिह स्रोतसाांप्रमाणे 
रसिह स्रोतसेही हृियमूलक होत असे िणवन आढळते. ‘हृिय ि िहा धमन्या हे रसिह स्रोतसाांचे मूळ होय’, 
असे चरकसांणहतेत म्हटले आहे [‘रसिहानाां स्रोतसाां हियां मलूां  िश च धमन्यः । ’– च. सां.] ‘हृिय हे रसधातूचे स्थान होय, 
हा हृियस्थ रस अज्ञातहेतुक कमाने प्रिृत्त होऊन हृियातून णनघणाऱ्या उध्िवगामी िहा, अधोगामी िहा ि 
णतयवग्गामी चार अशा एकूण चोिीस धमन्याांत प्रिशे करतो ि सिव शरीराला प्रणतणिनी तोषणितो, िाढणितो, 
धारण करतो ि पोषणितो’ [‘तस्य च हृियां स्थानां । स हृियात् चतुर्गिशणतधमनीरनुप्रणिश्य ऊध्िवगा िश िश चाधोगाणमन्यः चतस्रि णतयवग गाः 
कृत्स्नां शरीरां अहरहस्तपयवणत िधवयणत धारयणत यापयणत चादृष्टहेतुकेन कमवणा । ’ सु. सां.], या सुश्रतु–िचनातही हेच सुचणिले आहे. 
िाग्भटाचायांनी व्यान िायूचे स्थान हृिय असून त्याकडूनच सिव शरीरात रसधातू अणिरत फेकला जातो, 
असे िणवन करून ठेिले आहे [‘व्यानो हृणि स्स्थतः’, ‘व्यानेन रसधातुर्गह णिक्षपेोणचतकमवणा युगपत् सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा । – अ. 
हृ.]. 
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दोन प्रकारची हृदरे् 
 

तात्पयव, प्राणिाणहनींच्या प्रमाणेच रसिाणहन्याांचेही मूलस्थान म्हणून हृियाचाच णनिेश करण्यात 
आला आहे. परांतु, हा प्राण मस्स्तष्कात राहतो असे साांगणारे ‘प्राणोऽत्र मूधवगः’ असे िाग्भटाचे िचन 
असल्याचे िर पाणहलेच. यािरून प्राणिह स्रोतसाांचे मूल म्हणून साांणगतलेले हृिय म्हणजे मस्स्तष्क (मेंिू) 
असून रसिह स्रोतसाांचे मूल म्हणून ज्याचा णनिेश केला ते हृिय उरोभागातील होय हे स्पष्ट होते. हृिय हा 
शब्ि हृ ि िय या िोन धातूांपासून झाला आहे. हृ म्हणजे घेणे ि िय म्हणजे सोडणे [‘हृञ् हरणे’, ‘िय 

िानगणतरक्षणकहसािानेषु’–णस. कौ.], तिनुसार हृिय या शब्िाने ‘ग्रहणपुरस्सर त्याग करणे’ या गुणाचा ि कमाचा 
बोध होतो. आिान ि प्रिान अथिा सांग्रहण ि णिके्षपण हे कायव मस्स्तष्क ि हृिय या िोनही अियिाांत चालू 
असते. मस्स्तष्कात सांििेनाांची आयात-णनयात होते तर हृियात ती रसधातूची होते. अथात् यािरून हृिय 
या एकाच शब्िाने णशरोगत मस्स्तष्क ि उरोगत हृिय या िोनही अियिाांचा णनिेश करण्यात आला असून तो 
असा अनुणचतही ठरत नाही हे उघड होते. आणण हे णिचारात घेऊनच सांज्ञािाणहनींच्या उगमस्थानी 
असलेल्या हृियात म्हणजे मस्स्तष्कात प्राणाचे िास्तव्य असते, असे ‘प्राणोऽत्र मूधवगः’ या िाग्भटिचनाधारे 
आरांभी साांगण्यात आले. 
 
प्रािवार् ू
 

हा प्राण सूक्ष्म असतो. अथात् मन, बुद्धी आणि अनुबांधाांमुळे त्याचे अनुमान करता येते. मन, बुद्धी, 
इांणद्रये याांचा तो ज्याप्रमाणे धारक असतो त्याप्रमाणे हृियाणि ज्ञानेंणद्रयाांना [कमेणद्रयाांचा पे्ररक व्यान िाय ूअसतो.] ते ते 
अभीष्ट णिषय ग्रहण करण्याच्या कामी मुख्य पे्ररणाही या प्राणिायनेूच णमळत असते. त्याला प्राण असे 
म्हणूनच म्हणतात. याणशिाय उरोभाग ि कां ठप्रिेश याांत त्याचा सांचार होत असल्याने श्वसन, अन्नाचा 
घशाखाली प्रिशे होणे, ष्ठीिन (थुांकणे), उद्गीरण (ढेकर), क्षिथुप्रितवन (कशकणे) इत्याणि काये यथाित् 
पार पाडण्यातही तो साहाय्यक होत असतो. 
 
उदानवार् ू
 

उरोभागातील फुफ्फुसात राहणारा िाय ू त्याच्या आकुां चन-प्रसरणामुळे िर नाकापयुंत ि खाली 
नाभीपयुंत सांचार करीत असतो. अथात् या भागातील कमे तत्कतृवकच असतात. िाक् प्रिृत्ती, प्रयत्न, 
उत्साह, बल, िणव ि स्मृती या सिांना तोच कारण होतो. िायूच्या या प्रकाराला उिान म्हणतात. 
 

िाग्िह धमन्याांना उिान िायूकडून पे्ररणा णमळाली की िाक् प्रिृत्ती होते. शारीर अियिाांच्या 
णठकाणी, मग ते स्थूल असोत िा सूक्ष्म असोत, ती ती णिणशष्ट कमे करण्याची प्रिृत्ती स्िभाितःच असते. ही 
प्रिृत्ती म्हणजेच प्रयत्न. णतलाच णिणशष्ट अिस्थेत उत्साह म्हणून सांबोधण्यात येतेय उत्साह म्हणजे िगेास्न्ित 
अथिा िगेसांपन्न असा प्रयत्नच. शारीर अियि जेव्हा कायवप्रिृत्त होतात तेव्हा त्याांना प्रथम िायूकडून पे्ररणा 
णमळािी लागते. ि म्हणूनच प्रयत्न आणण उत्साह याांचा उत्पािक हा िाय ूअसतो असे म्हणाियाचे. 
 

शारीर घटक प्रयत्नशील ि उत्साही होऊन आपापली स्िाभाणिक काये करीत असले आणण 
अन्नरसाकडून त्याांचे पोषणही णनयणमतपणे होत असले म्हणजे ते सम्यक् प्रमाणात बलशाली अथिा कायवक्षम 
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राहतात ि रसपूणवतेमुळे त्याांच्या णठकाणी नैसर्गगक िणवसांपत्तीही प्रािुभूवत होते. अथात् हे सिव उिानामुळे 
घडून येते. तो बलिणवकर असतो असे म्हणूनच िर म्हटले. 
 
व्र्ानवार् ू
 

िायूचा णतसरा प्रकार जो व्यान त्याचे िास्तव्य हृियात म्हणजे रसणिके्षपणाचे कायव करणाऱ्या 
उरोगत अियिात असते. तो अत्यांत िगेिान असून शरीराच्या सिव णिभागात त्याचा सांचार होत असतो. सिव 
अियिाांच्या णठकाणी चालू असणाऱ्या चलनात्मक णक्रया, हस्तपािाणि अियिाांची खालीिर होणारी 
हालचाल, पापण्याांची उघडझाप, तात्पयव, शरीरातील सिव लहानमोठ्या णक्रया तोच घडिनू आणतो, असे 
त्याचे िणवन करण्यात आले आहे. आहाराचे सारस्िरूप असलेला ि यकृत् प्लीहान्तगवत रांजक णपत्ताकडून 
णिपाणचत झालेला रसधातू हृियातून णनघून शरीराच्या सिव णिभागाांत सांचार करीत असतो. हृत्पेशींच्या 
स्रोतसाांत भरून राणहलेला व्यानिायूही या रसधातूशी णमश्र होऊन सिव शरीरात णफरत असतो. त्यामुळे 
एकीकडे रसधातूने शारीर अियिाांचे पोषण होते तर िुसरीकडे त्याचिळेी अियिाांच्या हालचालीला हेतुभतू 
होणाऱ्या तिन्तगवत िायूचे उपबृांहण रसधातूबरोबर आलेल्या व्यानिायूकडून होते. शरीरातील सिव णक्रयाांचे 
कतृवत्ि त्यामुळेच त्याकडे िेण्यात येते. 
 

प्राण, उिान, व्यान याांच्या णिणभन्न णक्रयाांचे िणवन िर करण्यात आले पण त्याचा अथव असा नव्हे की, 
त्याांच्यात पारस्पणरक सांबांध काहीच असत नाही. उलट, त्या परस्परानुबद्ध असतात. चलनाचे ककिा गतीचे 
स्िरूप णत्रणिध असल्याचे णिसून येते. णजला प्रयत्न म्हणनू सांबोधण्यात येते ती प्रिृत्ती, उत्साह या सांजे्ञने 
ज्याचा णनिेश करण्यात येतो तो िगे आणण आकुां चन–प्रसरण, ही गतीची तीन स्िरूपे, प्रकार अथिा 
अिस्था होत. प्रिृत्ती ककिा प्रयत्न कोणत्याही अियिाच्या णठकाणी आढळून येणारा चैतन्यमूलक ि 
कायारांभकारक असा स्िाभाणिक उद्योग. त्यात उत्कटता आली की त्यालाच उत्साह म्हणतात. प्रिृत्ती 
अथिा प्रयत्न हे गतीचे अव्यक्तािस्थेतील स्िरूप असते, ईषिणभव्यक्त अिस्थेत ती उत्साहशील बनते, 
आणण व्यक्तािस्थेत आकुां चनप्रसरणरूप होते; ही णत्रणिध गतीच शरीरीतील यच्चयाित् कमांना प्रधानतया 
कारणीभतू होत असते; आणण या गणतभेिाांचे कतृवत्ि ज्याच्याकडे असते ते िायचेू भेि म्हणजेच उपणरणनर्गिष्ट 
प्राण, उिान ि व्यान होत, असेही यािरून म्हणता येईल. प्राणामुळे प्रिृत्ती होते, उिानाने ती उत्साणहत होते 
ि शिेटी व्यानिायूमुळे आकुां चनप्रसरणरूपाने ती अणभव्यक्त होते. प्राणाचा सांबांध मुख्यत्ि ेमन, बुद्धी, इांणद्रये 
इत्यािींच्याशी असतो. सांििेनाांचा अनुभि त्याच्यामुळेच येतो. त्याची उत्पत्ती सहज म्हणजे जन्मतःच होते ि 
तो अत्यांत सूक्ष असतो. उिानाचे िास्तव्य उरोभागात असते. श्वासमागािाटे णमळणाऱ्या बाह्य िायूकडून तो 
उपबृांणहत होतो. िगे तोच उत्पन्न करतो. णतसरा िाय ू व्यान; तो हृियात राहतो हे पूिी साांणगतलेच. 
आहारातील िायिीय अांशाांच्या रूपाने तो रसधातूशी णमश्र होऊन हृियात प्रिशे करतो. ि याच कारणामुळे 
म्हणजे पार्गथिाणि द्रव्याांशी णमश्र झाल्याने प्राण ि उिान याांच्यापेक्षा तो सापेक्षतया स्थूल असतो. 
आकुां चनप्रसरणरूपी प्रव्यक्त गती त्यामुळेच साधते. 
 
समान वार् ू

 
िायूच्या चिर्थया प्रकाराला समान म्हणतात. लघ्िांत्रातील पेशींची स्रोतसे हे त्याचे सांचारके्षत्र होय. 

क्षुद्राांत्राचे प्रसरण झाले की, आमाशयातील अन्नाचा त्यात प्रिशे होतो. तर सांकोचन झाले की तिांतगवत 
द्रिरूप पाचक णपत्ताचे उिीरण होते. ही सिव काये समानिायूचीच होत. इतकेच नव्हे तर णपत्तणिपाणचत 



 

 
 अनुक्रमणिका 

आहारातील रसरूपी सारभाग ि मूलमूत्ररूपी णकट्टभाग याांचे पृथक् करण करून योग्यप्रकारे अथिा योग्य 
मागाने त्याांचे णियोजन करणे हेही काम हा समानिायचू करतो. द्रिरूपी सारभाग यकृत् प्लीहानुगामी 
स्रोतसाांत फेकला जातो तर णकट्टभागाांपकैी पुरीषाचे पक्वाशयात ि मूत्राचे मूत्रिह स्रोतसाांत णिगमन होते. 
 
अपान वार् ू
 

अपान हा िायूचा पाांचिा भेि होय. उिराच्या अपानसांज्ञक अधोभागात म्हणजे नाभीच्या खालील 
प्रिेशात त्याचे िास्तव्य असते. शुक्र ि आतवि, पुरीष ि मूत्र आणण गभव याांचे अणभिहन करणे हे त्याचे कायव 
होय. शुक्राणि द्रव्याांचे मागव म्हणजेच अपानसांज्ञक भागातील स्रोतसे तो पे्रणरत करतो म्हणून त्याला अपान 
म्हणतात. 

 
चलस्िभािी िायूचे कायव चलनात्मक असते. त्याचा सिवत्र सामान्यत्िाने प्रत्ययही येतो. तथाणप, 

स्थानभेिानुसार याच चलनात णनरणनराळे प्रकार सांभितात. ि म्हणूनच तिनुसार चलनकतृवक िायूचेही भेि 
मानण्यात येतात. िायूचे उपणरकस्ल्पत प्राणाणि पाांच प्रकार याच धोरणाने साांगण्यात आले आहे. 
 
पांचणवध णपत्त 
 

िायूप्रमाणे णपत्ताचेही पाांच प्रकार साांणगतले आहेत. त्याांपैकी पाचक णपत्ताचे िास्तव्य आमाशय ि 
पक्काशय याांच्या मध्यभागी म्हणजे ग्रहणीसांज्ञक अियिात असते. हे णपत्त द्रिरणहत म्हणजे केिळ तेजोरूप 
असून पचनाणि कमे करीत असल्याने त्याला जठराग्नीही म्हणतात. ‘शरीरात णपत्ताव्यणतणरक्त िुसरा 
अग्नीच नाही, णपत्त आग्नेय असल्यामुळे िहन, पचन आणि णक्रयाांत त्याला अांतरग्नी अथिा अपराग्नीच 
मानतात’, असे सुश्रुताांचे िचन आहेच [‘न खलु णपत्तव्यणतरेकािन्योऽस्ग्नरुपलभ्यते । आग्नेयत्िात् णपत्त े िहनपचनाणिषु 
अणभप्रितवमानेषु अस्ग्नििुपचारः णक्रयते अांतरस्ग्नणरणत’ । सु. सां.]. 
 
पाचक णपत्त 
 

या पाचक णपत्ताचे कायवस्िरूप पुढीलप्रमाणे साांगताां येईल. खाल्ललेे अन्न क्लेिक कफाकडून 
आमाशयात प्रथम पातळ होते. नांतर हा अन्नद्रि खाली म्हणजे पच्यमानाशयात उतरतो. त्यात तेथील 
स्रोतसाांतून पाझरणारे द्रिरूप पाचक णपत्त णमसळते ि त्यामुळे त्या अन्नद्रिाचे स्ििेन होते. अन्नातील रसरूप 
साराांश ि मलमूत्ररूप णकट्टाांश याांचे पृथक् करण होण्याची णक्रया यानांतर घडून येते. ती ग्रहणीत होते. 
पक्वाशयाशी जोडलेला क्षुत्राांत्राचा अांणतम भाग म्हणजेच ही ग्रहणी होय हे पूिी पाणहलेच. 
सारणकट्टणमश्रणातील सारस्िरूप रस येथे स्रोतसाांत शोषनू अथिा आकषूवन घेण्यात येतो हे कायव तेथील 
पाचक णपत्तामुळे घडून येते. पाचक णपत्त साररूप अन्नरसाशी णमश्र होते ि त्याच्याबरोबर सिव शरीरात 
पणरभ्रमण करीत हृियाणि अन्य स्थानात राहणाऱ्या इतर णपत्त भेिाांना िेखील उपबृांणहत करते. ‘त्याच 
स्थानात (म्हणजे ग्रहणीत) राहणारे णपत्त अग्नीची सिव कमे करून आपल्या सामर्थयाच्या योगाने अन्य 
णपत्तस्थानाांच्या ि पयायाने सिव शरीराच्या उपयोगी पडते’, असे सुश्रताचायांनीच म्हटले आहे [‘तत्त्रस्थमेि 
चात्मशक्त्या शषेाणाां णपत्तस्थानानाां शरीरस्य च अस्ग्नकमवणा अनुग्रहां करोणत’ –सु.सां.]. 
 
 



 

 
 अनुक्रमणिका 

णपत्ताचे रांजकाणद इतर प्रकार 
 

णपत्ताचा िुसरा भेि म्हणजे रांजक णपत्त. यकृत् [सुश्रतुसांणहतेत यकृताबरोबर प्लीहेचाही णनिेश करण्यात आला आहे –
‘यत्त ु यकृप्लीन्होः णपत्तां तस्स्मन् रांजकोऽस्ग्नणरणत सांज्ञा । ’ सु. सां.] हे त्याचे आश्रयस्थान असून लघ्िांत्रातून आलेल्या 
आहाररसात रांजकता णनमाण करणे हे त्याचे कायव होय. हाही एक पचनसांस्कारच असून जठराग्नीकडून 
आधीच णिपाणचत झालेल्या अन्नरसात आणखी णनमवलता अथिा णिशुद्धता यािी हा त्यातील हेतू असतो. हे 
णपत्त द्रिस्िरूप असते. 

 
अष्टाांगहृियात, अन्नरसाला रांणजत करणारे णपत्त आमाशयाश्रयी असते असे म्हटले आहे [‘आमाशयाश्रयां 

णपत्तां रांजकां  रसरांजनात् । ’ – अ. हृ.]. परांतु, आमाशयात म्हणजे महास्रोतसाच्या दृणतसदृश आद्यणिभागातच काय पण 
आमाशय या नाांिाने ज्याचा क्वणचत णनिेश करण्यात येतो त्या लघ्िांत्रातसुद्धा अन्नरसाचा अभाि असतो. 
आणण म्हणून िाग्भटाच्या िरील िचनातील आमाशय या शब्िाचा अथव आमाशय अथिा लघ्िांत्र असा न 
करता या शब्िाने त्याला यकृत् ि प्लीहा अणभपे्रत आहेत असे अनुमान करणे उणचत िाटते. रांजनपूिव 
अिस्थेत म्हणजेच एकप्रकारे अपक्व स्स्थतीत अन्नरसाचे िास्तव्य काही काळ तरी यकृत् प्लीहेत असतेच. 
अथात् अपक्व स्स्थतीतील अथिा आमािस्थेतील अन्नरसाची आश्रयस्थाने म्हणून यकृतप्लीहाांचा णनिेश 
करण्यासाठी आमाशय हा शब्ि योजणे अगिीच अयोग्यही म्हणता येणार नाही. 

 
णतसरे साधक णपत्त सांज्ञािाणहनींचे उगमस्थान असलेल्या हृियात म्हणजे मस्स्तष्कात राहते. 

प्रिृणत्तकारक प्राणिायूशी सहकायव करून प्रज्ञा, धारणा, अणभमान इत्यािींच्या योगाने त्या त्या इांणद्रयाांना 
त्याांचे णिषय प्राप्त करून िेण्यात ते साधनीभतू होते. त्याला साधक असे म्हणूनच म्हणतात. ‘हृियस्स्थत 
(म्हणजे मेंिूत राहणाऱ्या) णपत्ताला साधकाग्नी म्हणतात ि ते ईस्प्सत मनोरथाांच्या प्राप्तीत साधनीभतू होते’, 
असे स्पष्टीकरण यासांबांधात सुश्रुताांनी केले आहे [‘यत् णपत्तां हृियसांस्थां तस्स्मन् साधकोऽस्ग्नणरत सांज्ञा 
सोऽणभप्रार्गथतमनोरथसाधनकृत् उक्तः । ’ सु. सां.]. 

 
णपत्ताच्या चौर्थया प्रकाराला आलोचक म्हणतात.ते तेजोरूप असून डोळ्याांतील कनीणनकाांत त्याचे 

िास्तव्य असते. 
 
भ्राजक णपत्त हा णपत्ताचा पाांचिा प्रकार. रस, रक्त हे धातू, लसीका नाांिाचे पेशीसांणश्रत जलसदृश 

द्रिद्रव्य आणण त्याचा याांतील उष्णतेला हे नाांि िेण्यात आले आहे. रस ि रक्त या धातूांतील उष्णतेमुळे 
त्याांची णिणशष्ट द्रिािस्था कायम राहते ि त्यामुळे पणरणामी त्िचेचा िणव तेजस्िी राहण्यासही मित होते. या 
णपत्तभेिाला भ्राजक ही सांज्ञा योजण्यात ही काांणतकरताच प्रामुख्याने अणभपे्रत आहे. 

 
द्रिस्िरूपी ि अद्रिस्िरूपी असे णपत्ताचे भेि मूलतः िोनच सांभितात. लघ्िांत्र, यकृत् इत्यािींतील 

णपत्त द्रिरूप असते तर मेंिू, ग्रहणी इत्यािींतील अद्रिरूप असते. तथाणप, णभन्न णभन्न स्थानाांत त्याांची जी 
णभन्न णभन्न काये घडून येतात त्याांना अनुसरून िर णिल्याप्रमाणे त्याचे प्रमुख भेि पाांच कस्ल्पण्यात आले 
आहेत. 
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कफाांचे अवलांबकाणद पाांच भेद 
 

िातणपत्ताांप्रमाणेच कफाचेही भेि पाांचच सांभितात. त्याांपकैी उरोगत हृियात राहणाऱ्या कफाला 
अिलां बक म्हणतात. णत्रक म्हणजे मान ि खाांिे याांतील सांणधप्रिेश [णत्रक शब्िाचा हा अथव डल्हणाांनीही या सांिभात असाच 
केला आहे. ‘णत्रकां  णशरोबाहुद्वयसांधानस्थानम्’ असे ते म्हणतात. आणण तेच बरोबर आहे. कारण श्रोणणमांडलाांतगवत णत्रक हृियापासून िूर असल्याने 
हृियाणश्रत कफाकडून त्याचे िरीलप्रमाणे अिलांबन होणे शक्य नाही.] आणण हृिय याांचे पोषण या कफामुळे णिशषेत्िाने केले 
जाते. कारण हा णत्रकसांज्ञक भाग हृियाच्या जिळ असल्याने हृियाणश्रत रसधातूच्या स्स्नग्धाणि गुणाांनी 
त्याला जशी दृढता येते तद् ित हृत्पेशी रसाने प्रपूणरत झाल्यामुळे त्याही बळकट होतात. शरीराच्या इतर 
भागाांत राहणाऱ्या कफभेिाचे धारण अथिा अिलां बनही याच कफामुळे होत असते. शारीर घटकाांना 
उपबृांहीत करणाऱ्या रसधातूचा आश्रय केल्याने ते साधते. शरीराचे पोषण सम्यक् रीतीने होण्याकणरता 
स्स्नग्धशीताणि गुणाांनी युक्त असलेल्या द्रव्याांची आिश्यकता असते. आहारातून णमळणारी ही द्रव्ये प्रथम 
अन्नरसाच्या आश्रयाने राहतात आणण नांतर हृियातून णिके्षणपत होणाऱ्या रसधातूबरोबर समस्त शरीरात 
प्रसृत होतात. इतर अियिाांप्रमाणे अन्यान्य कफस्थानाांतही त्याांचा प्रिशे होतो ि त्या योगाने त्या त्या 
स्थानात राहणाऱ्या श्लेष्म्याचे गुण उपबृांणहत होतात. हृियाणश्रत कफाचे हे धारणकमव लक्षात घेऊनच त्याला 
अिलां बक हे नाांि योजण्यात आले आहे. 

 
या कफभेिाचे िणवन करताना ‘अन्यान्य स्थानाांतील कफभेिाांचे उिककमाने तो धारण करतो ि 

म्हणून त्याला अिलां बक म्हणतात’, असे िाग्भटाचायांनी साांणगतले आहे.[‘तत्स्थ एिाांबकुमवणा । कफधाम्नाां च शषेाणाां 

यत् करोत्यिलां बनम् । अतोऽिलांबकः श्लेष्मा । ’ –अ. हृ.] परांतु, अन्य स्थानाांतील कफभेिाांचे उपबृांहण ज्याच्यामुळे होते 
त्या रसाणश्रत अिलां बकात स्स्नग्धशीताणि गुणाांचेच प्राधान्य आढळते, जलत्िाचे नव्हे. ज्यात द्रित्ि 
सापेक्षतया अणधक प्रमाणात असते तो श्लेष्मा आमाशयात राहतो. आणण उिककमे करून अन्य 
कफस्थानाांच्या ि समस्त शरीराच्याही उपयोगी पडणे हे कायव त्याचेच असते. सुश्रुताचायांनी तसे म्हटलेही 
आहे. [‘स तत्रस्थ (आमाशयास्थ) एि स्िशक्त्या शषेणाां श्लेष्मस्थानानाां शरीस्य च उिककमवणाअनुग्रहां करोणत । ’ सु. सां.]. अशा स्स्थतीत 
िाग्भटाचायांचे िरील िचन णिचारणीय िाटते. 

 
कफाच्या िुसऱ्या प्रकाराला क्लेिक म्हणतात. हे द्रव्य जलप्राय असते. आमाशय हे त्याचे स्थान 

असून त्यात सांणचत झालेल्या घनरूप अन्नाचे क्लेिन करणे म्हणजे त्याला पातळ करणे हे त्याचे कायव होय. 
त्याला क्लेिक असे म्हणूनच म्हणतात. 

 
यािर एक शांका उद् भिण्यासारखी आहे. ती अशी की, श्लेष्मा हा स्स्नग्धगुणी िा श्लेषणकारी 

असल्याने तो कपडीभािाला अथिा सांघटनेला कारणीभतू होतो. आणण क्लेिनासाठी तर णिश्लेषणाची अथिा 
णिघटनेची जरुरी असते. अथात् क्लेिक हा सांश्लेषकारी कफाचाच एक प्रकार असून तो क्लेिनाचे 
णिश्लेषणात्मक कायव करतो हे म्हणणे कफाच्या स्िभािधमाशीच णिरुद्ध आहे. 

 
यािर उत्तर असे की, क्लेिक कफामुळे आहारातील अांशाांचे क्लेिन होते हे खरे, तथाणप, या 

रसािस्थेत अथिा णिदु्रत स्स्थतीत िेखील अन्नाांश परस्पराांशी णमसळूनच राहतात, त्याांच्याांत पृथक् भाि 
उत्पन्न होत नाही. अथात् त्यामुळे क्लेिक कफालाही सांधायक मानणेच योग्य ठरते, णिघातक नव्हे. 

 
बोधक कफ हा श्लेष्म्याचा णतसरा प्रकार. णजभेतील सूक्ष्म स्रोतसे हे त्याचे आश्रयस्थान आहे. 

तोंडात टाकलेले द्रव्य णिरघळिनू त्यातील स्िािुणतक्ताणि रसाांचा बोध करून िेणे हे त्याचे कायव होय. 
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म्हणूनच त्याला बोधक म्हणतात., ‘रसनाणश्रत श्लेष्मा रसबोध करून िेतो म्हणून त्याला बोधक म्हणाि’े, 
असे िाग्भटाचे िचनच आहे [‘रसबोधनात् । बोधको रसनास्थायी । ’ – अ. हृ.]. याही णठकाणी हे ध्यानात ठेिाियास हि े
की णिदु्रत झालेले अन्नाांश जेव्हा णजभेिर समुणित अथिा सांगृहीत होतात तेव्हाच त्यातील रसाचा बोध होतो 
ि म्हणूनच येथे होणारे अन्नाचे ईषत् णिद्रािण श्लेष्मगुणणिरोधी ठरत नाही. 

 
कफाच्या चिर्थया प्रकारचे नाांि तपवक असे आहे. तो मस्स्तष्कात राहतो. हे मस्स्तष्क म्हणजे 

ज्ञानेंणद्रयाांशी सांबद्ध असलेली सांज्ञािह स्रोतसे ि प्राणिायूची िाहक असलेली िातािह स्रोतसे याांचे 
उगमस्थान होय. तेथे राहणारा हा श्लेष्मा आपल्या शीतगुणाने ज्ञानेंणद्रयाांना आणण मस्स्तष्काला प्रसन्न ि शाांत 
राखतो म्हणून त्याला तपवक म्हणतात. 

 
कफाच्या पाांचव्या प्रकाराला श्लेषक म्हणतात. स्नाय,ू पेशी आिींच्या ि मुख्यतः अस्थींच्या 

सांणधस्थानाांत राहणारे स्स्नग्धगुणभणूयष्ठ द्रव्य म्हणजेच हा श्लेषक कफ होय. सांणधस्थाने सुणश्लष्ट राखणे हे 
त्याचे कायव. श्लेषक या सांजे्ञत तेच अणभपे्रत आहे. 

––– 
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दशशन १५–शरीरकमांचे दोषानुसारी तै्रणवध्र् 
 

हात, पाय, मस्तक ि मध्यभाग ही शरीराची प्रधान अांगे होत. या प्रत्येकाचे णिभाग अनेक सांभितात. 
त्याांना उपाांगे म्हणतात. पाऊल, जांघा, माांडी इत्याणि पायाची, तर बोटे, मनगट, कोपर इत्याणि हाताची 
उपाांगे आहेत. त्याचप्रमाणे हनुिटी, गाल,नाक, डोळे इत्याणि अियि हे मस्तकाचे आणण हृिय, 
यकृत,प्लीहा, आांतडी आणि अियि हे मध्यभागाचे पोटभाग होत. मस्तक, अांतराधी, िोन हात ि िोन पाय 
ही प्रमुख षडांगे असून डोळे, हृिय इत्याणि त्याांची प्रत्यांगे होत. असे अष्टाांगहृियात म्हटले आहे [‘णशरोंऽतराणधद्वौ 
बाहू सस्क्थनीच समासतः । षडांगमांगप्रर्त्यगां तस्याणक्षहृियाणिकम्॥’ अ. हृ.].सुश्रुतसांणहतेत हाच अणभप्राय थोड्या णिस्ताराने 
व्यक्त झालेला णिसतो. चार शाखा (म्हणजे हात पाय), पाांचिा मध्यभाग ि सहाि े णशर ही षडांगे होत; 
मस्तक, पोट, पाठ, नाभी, ललाट, नाक, हनुिटी, बस्ती, ग्रीिा हे प्रत्येकी एकेक अियि; कान, डोळे, 
भिुया, कानणशले, खाांिे, गाल, काांखा. स्तन, िृषण, पाश्ववभाग, णनतांब, गुडघे, िांड, माांड्या याप्रमाणे 
प्रत्येकी िोन िोन असलेले अियि; िीस बोटे आणण स्रोतसे ही सिव प्रत्यांगे होत, असे आचायव म्हणतात [‘तच्च 
षडांग शाखाितस्रो मध्यां पांचमां षष्ठां णशर इणत । अतःपरां प्रत्यांगाणन िक्ष्यन्ते । मस्तकोिरपृष्ठनाणभललाटनासाणचबकुबस्स्तग्रीिा इत्येता एकैकाः, 
कणवनेत्रभ्रशूांखाांसगांडकक्षस्तनिृषणपाश्ववस्स्फग्जानुबाहूरुप्रभतृयो दे्व दे्व, किशणतरांगुलयः, स्रोताांणस िक्ष्यमाणाणन, एष प्रत्यांगणिभाग उक्तः’– सु. सां.] 
शरीराची ही अांगोपाांगे सूक्ष्म घटकाांच्या समुिायापासून उत्पन्न होतात. आणण हे सूक्ष्म घटक ककिा 
अियिसुद्धा पाांचभौणतक परमाणूांचे अणतसूक्ष्म असे णिणभन्न समुिायच होत. 

 
शारीर अियिाांना कारणीभतू होणाऱ्या घटकाांची उत्पत्ती होणे, त्याांचा नाश होणे, त्याांच्यात िाढघट 

होणे, हे अहर्गनश चालू असते. ककबहुना, उत्पत्त्याणि कमांच्या या सातत्यालाच जीिन म्हणतात. 
 
जीिनकमाला साधनीभतू होणाऱ्या णक्रया पाांच सांभितात. आहाराचे यथाित् पचन, श्वसन, 

शरीरपोषण रसधातूचे समस्त शरीरात णिके्षपण, सातही, धातूांची क्रमशः अणभिृद्धी आणण शकृिाणि मलाांचे 
शरीराबाहेर ि पूिवपूिव धातूांचे उत्तरोत्तर धातूांत प्रके्षपण या त्या पाांच णक्रया असून त्याांचे कतृवत्ि ज्याांच्याकडे 
असते त्याांनाच िाय,ू णपत्त ि कफ अशा सांज्ञा िेण्यात आल्या आहेत. 
 
सांवेदनामूलक चलन 
 

जीिनाला साधनीभतू होणाऱ्या णक्रयापांचकाची णनष्पत्ती, पचन, पोषण ि उत्सजवन या 
कमवत्रयीपासून होते; हे णत्रणिध कमव आकुां चनप्रसरणरूपी णद्वणिध कमामुळे सांभिते आणण आकुां चनप्रसरणाला 
चलन हे कारणीभतू होते. तात्पयव, सिव प्रकारच्या कमाचे चलन हे प्रमुख कारण होय. कमव चलनात्मक 
असते, असे म्हणूनच साांगण्यात आले आहे [‘चलनात्मकां  कमव’ –त. स.] 

 
चलनाच्या िोन प्रमुख प्रकाराांपैकी आकुां चनामुळे पोषक द्रव्याांचा शरीरात सांग्रह अथिा प्रिशे होतो. 

एखािी िस्तू आपल्याकडे ओढून घेणे याचे नाांि आकुां चन, उलट एखाद्या िस्तूणिषयी िूरत्ि उत्पन्न करणारी 
णक्रया म्हणजे प्रसारण. मलािींचे उत्सजवन अथिा णिके्षपण याच णक्रयेमुळे घडून येते. आकुां चनप्रसरणाच्या 
योगानेच पचनाणि णक्रया करणारे णपत्तािींचे सिव स्त्राि प्रािुभूवत होतात. एक भाग आकुां णचत झाला की त्यामुळे 
िुसरा भाग प्रसाणरत होतो ि अशी णक्रया जेव्हा सतत काही काळ चालते तेव्हा स्त्रािाांचा सांभि होतो. 

 
सिव प्रकारची कमे चलनहेतुक असतात असे िर म्हटले. परांतु, हे चलनच मूलतः कुणामुळे सांभिते 

याचा णिचार केला तर असे णिसून येईल की स्िभाणिक [स्िाभाणिक या शब्िाचे अथव िोन होतात (१) नैसर्गगक आणण (२) स्ि 
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म्हणजे आत्मा, त्याच्या भािापासून म्हणजे चैतन्यापासून उद्भिलेली. शरीराचे सिव णिभाग चेतनाणश्रत पांचभतू णिकाराांपासून उद्भिलेले असतात असे 
मानण्यात आले आहेच. आत्मा चेतनािान् असतो म्हणून त्याला कता म्हणतात (चेतनािान् यतिात्मा ततः कता णनरुच्यते), चेतनेला अणधष्ठानभतू 
असणारी पांचभतूणिकाराांच्या समुिायापासूतउद् भिलेली आणण समयोगिाही म्हणजे धारक धातूांच्या प्रमाणोणचत सांयोगाने णनरोगी राहणारी अशी 
िस्तू म्हणजे शरीर होय (तत्र शरीरां नाम चेतनाणधष्ठानभतूांपांचमहाभतूणिकारसमुिायात्मकां  समयोगिाणह ) असे चरकसणहतेत म्हटले 
आहे.]सांििेना हेच ते कारण होय. 

 
सांििेनाणिकाांच्या योगाने शरीरात ज्या णनरणनराळ्या णक्रया सुरु असतात त्याची आश्रयस्थाने अथिा 

अणधष्ठाने म्हणजे शरीराचे बहुतेक सिव लहान मोठे अियि अथिा अांगोपाांगे. त्याांच्या णठकाणीच 
नानाप्रकारच्या णक्रया अणभव्यक्त होत असतात. या अियिाांचे आकार णिणिध प्रकारचे असून त्याांच्या 
अिस्थानाांतही िैणचत्र्य आढळून येते. पेशी, कला, णसरा, स्नायू, स्रोतसे याप्रमाणे णिणभन्न नाांिानी ज्याांचा 
उल्लेख करण्यात आला आहे त्या ह्या अियिाांत स्िरूपतः ि गुणकमवशः णभन्नता बरीच असली तरीत्या सिांची 
उत्पत्ती मात्र माांसघटकाांच्या सांघातापासून म्हणजेच पेशीपासून झालेली असते. हे सिव अियि परस्पराांशी 
सांबद्ध असतात ि त्यामुळेच त्याांना णिणिध प्रकारच्या णक्रया करण्याची क्षमता प्राप्त होते. 
 
कला, णसरा, इ. 
 

कला, णसरा इत्याणि अियिाांचे स्िरूप सांके्षपतः पुढीलप्रमाणे साांगता येईल. िोन अथिा िोघाांहून 
अणधक अियिाांच्या मध्ये त्या त्या अियिाांची मयािा िशवणिणारे असे जे पातळ कपड्याप्रमाणे एक आिरण 
अथिाअस्तरण असते त्याला कला म्हणतात. ‘िोन अथिा िोनहून अणधक धातूांतील अथिा आशयाांतील 
मयािारूप प्राांतणिभाग म्हणजे कला; त्या सात सांभितात’, असे सुश्रुताचायांचे िचनच आहे [‘कलाः खलु अणप 

सप्त सभिांणत धात्िाशयान्तरमयािाः’ । सु. सां.] खरोखर कला म्हणजे अांतगवत त्िचाच होत. णसरा म्हणजे णिणिध द्रव्याांचे 
ज्याांतून अणभिहन होते त्या प्रणाणलका. त्याांतही णसरा ही सांज्ञा मुख्यतः द्रिद्रव्याचे अणभिहन करणाऱ्या 
िाणहनींना िेण्यात येते; आणण िातिह स्रोतसाांचा उल्लेख धमनी या शद्बाने करण्यात येतो. पेशी आणण सांधी 
याांच्याशी णनबद्ध असलेल्या माांसतांतूांना अथिा सूत्ररूप अियिाांना स्नायू म्हणतात. ते जसे सूक्ष्म असतात 
तसेच स्थूलही असतात. णनरणनराळ्या अियिाांच्या आकुां चनप्रसरणरूप सांचलनाला ते साहाय्य करतात. 
णसरा ि धमन्या याांच्या व्यणतणरक्त शरीरात आणखीही काही प्रणाणलका अथिा अणभिहनाचे मागव आढळून 
येतात. त्याांना सामान्यतः स्रोतसे म्हणतात. ‘णिणिध द्रव्याांचे अणभिहन करणाऱ्या आणण हृियाणि णछद्राांपासून 
णनघून शरीराच्या अांतभागात पसरलेल्या णनरणनराळ्या प्राणाणलका म्हणजे स्रोतसे; मात्र त्यात णसरा ि 
धमन्या याांचा अांतभाि होत नाही’, असे सुश्रुताचायांचे िचनच आहे [मूलात् खािन्तरां िेहे प्रसतृां त्िणभिाणह यत्. । 

स्रोतस्तणिणत णिजे्ञयव णसराधमणनिर्गजतम्’॥सु. सां.] पेशीसांबांधी णििरण यापूिी करण्य़ात आले आहेच. िर ज्याांचा उल्लांख 
केला त्या कलाणसराणि अियिाांच्या व्यणतणरक्त ‘माांसघटकाांचे जे समुिाय शरीरात आढळून येतात त्याांनाच 
पेशी म्हणतात. ‘माांसाियिसांघातः परस्परणिभक्तः पेशी इत्युच्यते’ हे डल्हणाचे िचन स्पष्टच आहे. [सु. सां. 
व्याख्या.] 

 
सांवेदना 
 

शरीरातील सिव चलनात्मक कमे सांििेनामूलक असतात असे िर सूणचत केले. ही सांििेना बाह्य 
िस्तूांच्या स्पशाने अथिा आांतणरक पे्ररणेच्यायोगाने उद्दीणपत होते. नांतर सांज्ञािाणहनीतून णतचा सांचार सुरु 
होतो आणण सांस्पृष्ट अियिाांपयुंत अथिा पे्ररणासांबद्ध स्थानाांपयुंत ती येऊन पोहोचली म्हणजे स्नायूांशी सांबद्ध 
असलेल्या तेथील िातिाणहन्याांच्या योगाने स्नायूांत आकुां चनप्रसरणरूप हालचाल उत्पन्न होते. हे स्नाय ू
णनरणनराळ्या पेशींशी जोडलेले असतात. ि त्यामुळे पेशींतही णिणिध प्रकारच्या चलनात्मक णक्रयाांचा प्रिुभाि 
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होतो. आणण अशा प्रकारे पेशी हालचाल करू लागल्या म्हणजे मगच मलािींचे णिके्षपण होणे, पोषक द्रव्याांचे 
ग्रहण केले जाणे, सूक्ष्म स्रोतसाांच्या मुखाांतून णनरणनराळे स्त्राि पाझरू लागणे, णनरणनराळी अगोपाांगे 
उत्के्षपणाणि हालचाल करू लागणे इत्याणि णक्रया होऊ लागतात. उपणरणनर्गिष्ट क्रमाने पेशींत सांचलनाचा 
प्रािुभाि झाल्यानांतरच शरीरातील णनरणनराळ्या कमांचा आरांभ होतो, असा याचा अथव. 

 
शरीरातील जीिनकमव पचनाणि तीन अथिा पाांच प्रमुख णक्रयाांच्याकडून सांपाणित होत असते. या 

पचनाणि णक्रयाांना म्हणजेच पयायाने जीिनणक्रयेला हेतुभतू होणारी प्रमुख कमे सांभितात. सांििेना, 
गती,स्त्राि, पचन, पोषण, ि उत्सजवन ही ती कमे होत. 
 
पचनणक्ररे्चे मित्त्व 
 

जीिन म्हणजे उत्पणत्तणिनाशाांचे सातत्य. पचन, पोषण ि उत्सजवन ही त्याची प्रधान साधक कमे. 
त्याांतही पचनाचे महत्त्ि णिशषे. आहाराने शरीरातील रसरक्ताणि धातूांची अणभिृद्धी होते हे खरे, परांतु, 
त्यासाठी तो केिळ षड्रससांपन्न आणण सात्म्य होणारा असून भागत नाही. तर त्याचे जठराग्नीकडून यथाित् 
पचन होणे अिश्य असते. त्याणिना धातू पुष्ट होणे तर िूरच, उलट नाना व्याधी मात्र उत्पन्न होण्याचा सांभि. 
पचनणक्रयेचे महत्त्ि यातच आहे. 

 
या पचनकमाचे चिवण, क्लेिन, सांििेन ि सारणकट्टणििचेन असे प्रमुख णिभाग चार सांभितात आणण 

ही सांपूणव णक्रया ज्याांत घडून येते त्या स्थानाांना पचनसांस्थान असे म्हणतात. मुख, आमाशय, लघ्िांत्र, ग्रहणी 
ि पक्वाशय ही ती स्थाने होत. त्याांत राहणाऱ्या िाताणि णत्रिोषाांकडूनच मुखापासून पक्वाशयापयुंत आहाराचे 
क्रमशः पचन होत असते. 

 
या आहाराचे अथिा अन्नाचे भक्ष्य, पेय चोष्य ि लेह्य असे प्रकार चार सांभितात. त्याांपकैी जे 

चिवणयोग्य असते त्याला भक्ष्य म्हणतात, द्रिरूप अन्न हे पेय होय, ज्यातील रस ओठाांनी चोखून घ्यािा 
लागतो त्याला चोष्य म्हणाियाचे आणण सूक्ष्म प्रमाणात चूणव केलेले ि आद्रव असे जे अन्न त्याला लेह्य 
म्हणतात. लेह्य अन्नाचे ते आद्रव असताही पान करता येत नाही. तथाणप, त्याचे चिवण करण्याची आिश्यकता 
असत नाही. मुखस्त्रािा बरोबर ते तसांच उिरात प्रिशे करते. या चतुर्गिध अन्नाचेही घन ि द्रि असे िोन भाग 
पडू शकतात. त्याांपैकी घनस्िरूप अथिा भक्ष्यरूप द्रव्यात णिरलता म्हणजे सूक्ष्मता येण्यासाठी त्याचे चिवण 
होणे अिश्य असते. पेय, चोष्य, लेह्य या द्रव्याांच्या बाबतीत मात्र अशा चिवणाची अपेक्षा नसते.कारण ती 
स्िभाितःच द्रिरूप असतात. या चतुर्गिध अन्नाचे पचन कसे ि कोणत्या क्रमाने होते ते आता पहाियाचे. 
 
पचनाची प्रणक्रर्ा 
 

मुखाांतगवत सांज्ञािाणहन्या अन्नाचा स्पशव झाला म्हणजे उद् बुद्ध होतात आणण णजव्हाणि अियिाांतील 
पेशींत आकुां चनप्रसरणरूपी हालचाल उत्पन्न करतात. पेशींच्या या सांचलनामुळे त्यातील स्रोतसाांतून 
एकप्रकारचा स्त्राि पाझरू लागतो. हाच बोधक श्लेष्मा होय. त्याच्या योगाने अन्न द्रिीभतू होते ि कां ठातील 
अन्निह स्रोतसाांत ते सुखाने आकर्गषले जाते. द्रिीभतू अन्नातील काही अांश रसनागत स्रोतसाांत प्रिशे 
करतात ि त्यामुळे रसनेला त्या द्रव्यातील मधुराम्लाणि णिणशष्ट रसाचा प्रत्यय येतो. णजव्हणि अियिाांच्या 
स्रोतसाांतून स्रिणाऱ्या या स्रािाला म्हणूनच बोधक श्लेष्मा म्हणतात. 
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कां ठाांतगवत अन्निहस्रोतोमागव हा नणलकाकार असून माांसपेशीपासून तयार झालेला असतो. या 
मागाचे आकुां चनप्रसरण होते तेव्हाच द्रिािस्थािस्स्थत अन्न–मग ही अिस्था स्िभािणसद्ध असो, अथिा 
बोधक कफामुळे प्राप्त झालेली असो–आत आकर्गषले जाते. अन्नमागाच्या या आकुां चनप्रसरणामुळे तत्रस्थ 
स्रोतसाांतून जो स्स्नग्धगुणी द्रिपिाथव बाहेर पडतो आणण ज्याचा योगाने अन्नाचा सांचार कां ठनणलकेतून 
सुखाने होऊ लागतो त्याला श्लेष्मा म्हणतात. कां ठ हे एक श्लेष्मस्थान का मानण्यात आले हेही यािरून 
स्पष्ट होण्यासारखे आहे. 

 
िर साांणगतल्याप्रमाणे कां ठातून खाली उतरलेल्या अन्नाचा आमाशयात प्रिशे झाला की तेथे त्याचे 

क्लेिन होते, म्हणजे त्याला अणधक द्रिािस्था प्राप्त होते. आमाशयात राहणाऱ्या क्लेिक कफाचे हे कायव 
होय. आमाशयाच्या पेशींतील स्रोतसाांत राहणारे ि पेशींच्या हालचालीमुळे स्रोतसाांतून बाहेर स्रिणारे द्रव्य 
म्हणजे हा क्लेिक कफ होय. ‘कफाचा जो प्रकार आमाशयात राहतो ि तेथे प्राप्त झालेल्या अन्नाचे क्लेिन 
अथिा द्रिीकरण जो करतो त्याला क्लेिक म्हणतात’, असे अष्टाांगहृियात म्हटलेच आहे [‘यस्त्िामाशसांस्स्थतः । 
क्लेिकः सोऽन्नसांघातक्लेिनात् ।’ अ. हृ.]. 
 
आमाशर्ातील कार्श 
 

आमाशय या शब्िाचा अथव येथे लक्षात ठेिणे इष्ट होईल. अन्ननणलकेिाटे आत प्रणिष्ट झालेले अन्न 
सिवप्रथम ज्यात राहते तो आशय येथे अणभपे्रत आहे. त्याची णनर्गमती लहानमोठ्या माांसपेशींपासून झालेली 
असते. ‘आमाशय हा चतुर्गिध अन्नाचा आधार होय. तेथे असणाऱ्या द्रित्ि, स्स्नग्धत्ि इत्याणि उिकगुणाांच्या 
योगाने आहारातील घनत्ि नाहीसे होऊन तो णिद्राणित होतो आणण त्यामुळे त्याचे पचन सुखाने होऊ 
शकते’, असे सुश्रतुसांणहतेत म्हटलेही आहे [‘स चतुर्गिधस्य आहारस्य आधारः । स च तत्र औिकैगुवणःै आहारः प्रस्क्लन्नः णभन्नसांघातः 
सुखजरि भिणत’ । सु. सां.] 

 
अन्नाचा आमाशयात प्रिशे झाला की, त्याचे फेसाळ द्रिात रूपाांतर होते हे िर आलेच. त्यणशिाय 

त्यात आणखीही एक बिल घडून येतो तो म्हणजे कटु, अम्ल, लिण आणि षड्रसाांनी ते युक्त असताही 
त्यात मधुरीभाि अथिा माधुयव उत्पन्न होते. मात्र याचा अथव असा नव्हे की अन्नातील उिवणरत रसाांचे मधुर 
रसात णिलयन होते. कटुक्षाराणि रसाांच्या स्पशाने आमाशयात जो क्षोभ होतो तो न व्हािा इतपत त्या त्या 
रसात सौम्यता येणे, इतकाच मधुरीभािाचा अथव येथे अणभपे्रत आहे. 

 
आमाशयात अन्नाचे णिद्रािण होते ि त्याच णठकाणी त्यात मधुरीभाि उत्पन्न होतो असे िर म्हटले. 

परांतु, णिक्लेिन ि मधुरीकरण ही काये णभन्न आहेत. अथात् ती ज्याांच्यामुळे सांभितात ती द्रव्येही णिणभन्नच 
असाियाची. कारण क्लेिनाचे कायव तेजोगुणभणूयष्ठ द्रव्याांमुळे होणार तर पार्गथि ि आप्य गुणाांचे आणधक्य 
ज्यात आहे त्या द्रव्याांमुळे मधुरीभािाची णनर्गमती होणार. ही द्रव्ये णभन्नगुणी असल्याने त्याांचा स्त्राि एकाच 
स्थानातून होणे शक्य नाही. परांतु तो एकाच आमाशयातून होतो असे िणवन आहे. अथात् एकाच 
आमाशयाच्या णभन्नणभन्न णिभागातून ही णभन्नगुणी द्रव्ये पाझरतात असे यािरून उपपन्न होते. या िोन 
णिभागाांपैकी अन्नणिक्लेिन करणारा श्लेष्मा ज्यातून पाझरतो त्याला आमाशय ही सांज्ञा आहेच, परांतु 
त्याचबरोबर मधुरीभाि उत्पन्न करणारे द्रव्य ज्यातून स्रिते तो भागही या उपणरणनर्गिष्ट भागाशी जोडलेला 
असल्याने त्यालाही आमाशयाचाच एक अियि मानणे िस्तुतः इष्ट होय. 
 
 



 

 
 अनुक्रमणिका 

लघ्वांत्रातील पचनकार्श व सारणकट्टणववेचन 
 

आमाशयात द्रिीभतू झालेल अन्न तेथून खाली म्हणजे लघ्िांत्रातअथिा पच्यमानाशयात उतरते. ही 
णक्रया एकिम होत नाही. म्हणजे अन्नातील सिव अांश पूणवपणे णिद्राणित झाला म्हणजे नांतरच ते लघ्िांत्रात 
येते असे घडत नाही. अन्नातील णजतका अांश आमाशयात णिद्राणित झाला णततका लघ्िांत्रात उतरतो आणण 
अन्नाचे क्लेिन पूणव होईपयुंत ही णक्रया चालूच राहते. आमाशयातून लघ्िांत्रात याप्रमाणे अन्नाचे अधोगमन 
होत असताना त्यात यकृतोद्भि णपत्त येऊन णमळते [आहारपचनोपयोगी असे हे द्रव्य म्हणजे यकृतातील रांजक णपत्त नव्हे 

आयुिेिीय ग्रांथाांत त्याचा स्ितांत्रपणे उल्लेख केलेला नाही. तथाणप त्याचा प्रत्यय प्रत्यक्षपणे येण्यासारखा आहे.] या याकृत णपत्तासह 
द्रिीभतू अन्न पच्यमानाशयात प्राप्त झाले म्हणजे तेथील णपत्ताकडून त्याचे स्ििेन होते. क्षुद्राांत्रातील हे णपत्त 
द्रिरूप असते ि पेशींच्या आकुां चनप्रसरणामुळे त्यातील स्रोतसाांतून ते बाहेर येते. लघ्िांत्रातील या 
स्ििेनसांस्कारानांतर ते अन्न ग्रहणीत म्हणजे लघ्िांत्राच्या शिेच्या भागात येते ि त्या णठकाणी त्यातील द्रिरूप 
सारभाग ि मलरूप णकट्ट एकमेकाांपासून पृथक् होतात.सारणकट्टाांच्या पृथक्करणाचे हे कायव ग्रहणीगत पाचक 
णपत्तामुळे घडून येते. अन्नाचे सांस्ििेन यथाित् होण्याकणरता द्रिरूप णपत्ताची आिश्यकता असतेपरांतु, ते 
तसे सांस्स्िन्न झाले म्हणजे मात्र त्यातील सारभागाचे शोषण करण्यासाठी ज्यात द्रित्ि नाही असे केिळ 
उष्मारूप णपत्तच अिश्य होय.ग्रहणीगत णपत्त असेच असते. इतर सृष्ट िस्तूांप्रमाणे तेही पाांचभौणतक असले 
तरी त्यात तेजोगुणाचा प्रकषव असतो ि म्हणनूच त्यात द्रित्ि असत नाही. 

 
ग्रहणीतील पाचक णपत्ताने अन्नातील साररूप अांश िगेळा झाला म्हणजे अांत्रपेशीगत स्रोतसाांकडून 

त्याचे शोषण होते ि नांतर सिव शरीराला उपबृांहक होणारा हा रस लघ्िांत्रातून यकृताकडे जाणाऱ्या 
रसिाणहन्याांच्या द्वारे यकृतात जातो. अन्नातील णकट्टाांशाचीही अशी िुसरीकडे व्यिस्था होते. या णकट्टाचे 
प्रकार िोन, एक पुरीष ि िुसरे मूत्र. पैकी बस्तीत मूत्राचा सांचय होतो तर स्थूलाांत्रात पुरीष सांणचत होते. हे 
णकट्ट, पक्वाशयाच्या आरोही भागातील पेशी आकुां णचत झाल्या म्हणजे िर आकर्गषले जाते, आणण 
स्थूलाांत्राच्या अिरोही भागातील पेशींचे प्रसारण झाले की तेच शरीराबाहेर उत्सर्गजत होते. मलोत्सजवनाचे हे 
कायव पक्वाशयाच्या पेशींतील स्रोतसाांत राहणाऱ्या अपानसांज्ञक िायूमुळे घडून येते. हा अपान 
मूत्रोत्सजवनातही सहायभतू होतो. परांतु, त्या कामी मुत्राशयाच्या पेशींतील स्रोतसाांत राहणारा िायू मुख्यतः 
कारणीभतू होतो. 

 
येथे एक गोष्ट लक्षात ठेिली पाणहजे. ती ही की पक्वाशयाच्या अांतभागात म्हणजे बृहिांत्राच्या 

नणलकेत सांणचत होणारा अन्नमलोद्भि िायू मलस्िरूप असतो. आहारातील िायिीय अांशाांच्या 
मलरूपापासून त्याची उत्पत्ती होत असते. ‘स्ििे, मूत्र, परुीष, िात, णपत्त, कफ; कान, डोळे, नाक, तोंड, 
रोमकूपे याांत उद्भिणारे मल आणण केस, श्मश्रू, लोम, नखे, इत्याणि अियि या सिांची णकट्टामुळे िाढ 
होते’, असे चरकसांणहतेत म्हटलेच आहे [‘णकट्टात् स्ििेमूत्रपुरीषिातणपत्तश्लेष्माणः कणाणक्षनाणसकास्यलोमकूपप्रजननमलः 

केशश्मश्रलुा मनखाियिाियािाः पुष्यस्न्त’ – च सां.] अथात् हा िायू पुरीषाप्रमाणे उत्सजवनयोग्यच होय. पक्वाशयाच्या 
पेशींत िास्तव्य करणारा िायू त्याहून णनराळा आहे. तो पक्वाशयाला पे्रणरत करून तेथील सांणचत मल–
िायुरूप मलसुद्धा–उत्सर्गजत करण्याचे कायव करतो. 

 
अशा रीतीने सम्यग णिपाणचत आहारापासून जो सारभतू द्रि तयार होतो त्यालाच आहाररस 

म्हणतात. रसरक्ताणि सिव धातू त्याच्यामुळे पणरपुष्ट होतात. कारण या धातूांचे पोषण ज्यामुळे होऊ शकेल 
अशी द्रव्येआहारात सांगृहीत झालेली असतात आणण आहाररस हा त्याचाच साराांश असतो. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शरीरातील नानणिध अियि, रसरक्ताणि धातू आणण पुरीषाणि मल या सिात स्िरूपतः णिसदृशता 
णिसून येत असली तरी त्याांच्यात एका बाबतीत साम्य आहे, आणण ते म्हणजे त्या सिांची उत्पत्ती पांचभतूाांच्या 
णिकाराांपासून होते. शरीराच्या आहायव द्रव्याांतही अशीच स्स्थती आढळून येते. या द्रव्याांत िैणिध्य बरेच 
असते. काही द्रव्ये घन असतात तर काही द्रिरूप असतात. मधुराणि रसाांनुसार त्याांत जसे भेि सांभितात 
तद्वत् प्राणणज,िानस्पणतक असेही त्याांचे प्रकार पडतात. केिळ िनस्पणतजन्य द्रव्याांतही फळे, मुळे, धान्य, 
इत्याणि भेि णिसून येतात. परांतु, एक गोष्ट खरी की ही द्रव्ये पाांचभौणतक असतात. ‘पृर्थिी, अप्, तेज, िाय ू
ि आकाश याांच्या समुिायापासूनच सिव द्रव्याांची उत्पत्ती होते’, असे सुश्रुताचायव म्हणतातच 
[‘पृणथव्यप्तेजोिाय्िाकाशानाां समुिायात् द्रव्यार्गभणनिृणत्तः’ । सु. सां.] चरकसांणहतेतही ‘या अथाने सिव द्रव्ये पाांचभौणतक होत’ 
असे म्हटले आहे [‘सिव द्रव्यां पाांचभौणतकमस्स्मन् अथे’ –। च. सां.] 
 
शरीरातील पाांचभौणतक द्रव्र्ाांची अणभवृद्धी 
 

पाांचभौणतक िेहात आकाश हे तत्त्ि अिकाशरूपाने णिद्यमान असते. अिकाश म्हणजे परमाणुरणहत 
असा सुणषर प्रिेश. ‘शब्ि, कणेणद्रय, सिव णछद्रसमूह, पोकळी ही सिव आकाशीय होत’ [‘आांतणरक्षास्तु शद्बः शद्बेंणद्रयां 
सिवस्च्छद्रसमूहो णिणिक्तता च’ –सु. सां.], ‘शब्ि, श्रोत्रेंणद्रय, लघुत्ि, सूक्ष्मत्ि, ि णििके या िस्तू आकाशात्मक होत’ 
[‘अिकाशात्मकां  शद्बः श्रोत्रां लाघिां सौक्ष्म्यां णििेकि । ’ – च. स.] अशी आचायांची िचने आहेत. बाकीच्याांचे म्हणजे 
पृणथव्याणि तत्त्िाांचे परमाण ू असतात आणण आहारातील तत्तद् गुणभणूयष्ठ अांशाांनी शरीरातील त्या त्या 
परमाणूांची अणभिृद्धी होते. शरीरातील माांस ि अस्थी ही द्रव्ये पार्गथि होत तर रसाणि द्रिद्रव्ये आप्य म्हणजे 
जलगुणभणूयष्ठ होत. पाांचभौणतक आहारातील पार्गथि अांशानी, माांस, अपूप, ओिन इत्याणि द्रव्याांनी 
माांसास्थींचे अणभिधवन होते तर पाणी, िूध, फळाांचे रस इत्याणि द्रिद्रव्याांनी रसािींचे पोषण होते. सुांठ, 
णमरी, कपपळी, असली कटुरसप्रधान द्रव्ये, कचच, आिळा अशी अम्लरसोल्बण द्रव्ये ही उष्णिीयव असतात. 
त्याांच्या योगाने शरीरातील रक्ताणि तैजस द्रव्याांची िाढ होते. ही तैजस द्रव्येच णपत्तिोषाची आश्रयस्थाने 
होत. सूयाच्या उष्णतेनेही या तैजस द्रव्याांची िृद्धी होते. शरीरातील िायूचे उपबृांहण रूक्षगुणी ि 
णतक्तरसप्रधान आहाराने होते. परांतु, त्याहीपेक्षा त्याचे पोषण खरेखुरे कशाने होत असेल तर ते श्वसनाकृष्ट 
िायूमुळे. आहायव द्रव्याांतून णमळणाऱ्या िायिीय अांशाांहून श्वसनमागाने णमळणारा हा िायू अणधक णिशुद्धही 
असतो. 

 
शरीरातील पाांचभौणतक द्रव्याांची अणभिृद्धी अशाप्रकारेआहारातील तत्समान द्रव्याांनी होत असते हे 

खरे असले तरी त्याांतही तेज ि िायू याांचेच महत्त्ि णिशषे आहे. 
 
रसरक्ताणि धातूांच्या िाढीला पुरेसे होईल इतक्या प्रमाणात अन्नपानाचे सेिन करूनही त्यातून जर 

िायू ि तेज याांना िगळण्यात आले तर मनुष्याला जगणेच अशक्य होईल. अथात् त्याबरोबर हेही खरे की 
पाांचही महाभतूाांत स्थूलतम तत्त्ि पृर्थिी असून तेच नानाणिध द्रव्याांचे अणधष्ठान असते. शारीर अियि स्थूल 
म्हणजे णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त होणारे असल्याने त्याांतही प्राधान्य पार्गथि अांश ज्यात अणधक प्रमाणात 
णिद्यमान असतो असाच आहार शरीराला पोषक होतो. 
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श्वसनाचे स्वरूप 
 

पचनणक्रयेइतकीच श्वसन ही िुसरी महत्त्िाची णक्रया होय. णतचे स्िरूप आता पाहाियाचे. शरीराचे 
जीिन म्हणजे त्याचे कमवित्त्ि अथिा णक्रयारूपातील अस्स्तत्त्ि. सिव लहानमोठ्या अियिाांत चालणाऱ्या या 
चलनात्मक कमाचे सांचालकत्ि िायकूडे असते. पाांचभौणतक िेहातील पार्गथि परमाणू हेच या िायचेू 
शरीरातील अणधष्ठान होय. कारण तो ज्याचे सांचालन करतो ते परमाणू पार्गथिच असतात. ‘परमाणूभेिाने 
शरीरातील अियि हे केिळ असांख्य असून त्या परमाणूांचा सांयोग ि णियोग होण्यात कमवस्िभािी िाय ू
कारणीभतू होतो’, हे चरकसांणहतेतील िचन [‘शरीराियिास्तु परमाणभेुिेन अणपणरसांख्येया भिस्न्तां.... तेषाां सांयोगकिभागें परमाणनूाां 
कारणां िायुः कमवस्िभािि’ च. सां.] या णठकाणी लक्षातठेिण्यासारखे आहे. 

 
शरीरात सांचार करणाऱ्या या िायूचे पोषण िायनेूच होते. याचा अथव असा की, शरीरातील 

अियिाांना पोषक होणाऱ्या आहारात ज्याप्रमाणे णिणिधता आढळून येते त्याप्रमाणे ती शरीराांतगवत िायूच्या 
बाबतीत असत नाही. श्वसनमागाने णमळणारा बाहेरचा िायू हाच त्याचा एकमात्र आहार असतो. 

 
बाहेरील शुद्ध िायूनाणसकेच्या मागाने शरीराच्या अन्तभागात म्हणजे फुप्फुसात प्रिशे करतो आणण 

सिव शरीरात पणरभ्रमण केल्याने िूषीत झालेला िायू त्याच मागाने शरीराबाहेर उत्सर्गजत होतो. िायचूी ही 
यातायात अथिा जाणेयेणे म्हणजेच श्वसन. आणण ते होण्यासाठी जे अियि साधनीभतू होतात त्या सिांना 
णमळून श्वसनसांस्थान असे म्हणतात. नाणसकेची िोनही पुडे, घशातील श्वासनणलका, आणण फुफ्फुसे याांचा 
या श्वसनसांस्थानात समािशे होतो. 

 
हे श्वसन अखांडपणे चालू असते आणण ते तसे राहाि ेयासाठीच नाणसका, श्वासनणलका ि फुफ्फुसे 

याांचे आकुां चनप्रसरण अणिरतपणे सुरु असाि े लागते. फुफ्फुसकपडाांचे स्िरूप पाणहले तर तेही 
श्वसनकमानुकूल असल्याचे णिसून येते. पेशींच्या पासून बनलेली ही फुफ्फुसे आतून सस्च्छद्र असतात. 
त्याांच्या अांतगवत पेशींना सिव बाजूनी बुद् बुिाकार कोश अथिा णपशव्या लागलेल्या असतात. या णपशव्या 
पातळ त्िचेच्या बनलेल्या असून त्याांत बुडबुड्याप्रमाणे िायु भरलेला असतो. फुफ्फुसाांच्या पेशींना अहर्गनश 
आकुां चनप्रसरण करण्याची क्षमता त्यामुळेच प्राप्त होते. त्या जेव्हा प्रसरण पाितात तेव्हा श्वासमागाने 
अांतःप्रणिष्ट झालेला िायू फुफ्फुसात सांणचत होतो आणण त्याच पेशी आकुां णचत झाल्या की सिव शरीरात सांचार 
करून आल्याने िूणषत झालेला फुफ्फुसाांतील िायू श्वासमागािाटे बाहेर उत्सर्गजत होतो. श्वसनणक्रयेत अशा 
प्रकारे नाणसका, श्वासमागव ि फुफ्फुसे या सिांचे आकुां चनप्रसरण कारणीभतू होत असून ते िायूमुळे घडून 
येत असल्याने त्याच्याकडेच अखेर श्वसनाचे कतृवत्ि येते हे स्पष्ट होय. 

 
नाणसकेच्या मागाने आत ओढलेल्या िायूचे प्रथम फुफ्फुसात आगमन होते. नांतर तेथील रक्ताशी 

णमश्र होऊन त्याच्यासह तो हृियात गमन करतो, ि पुढे हृियातून णनघून शरीरातील सिव णिभागाांत 
जाणाऱ्या रसिाणहनींतून तो सिव शरीरात प्रसृत होतो. णनरणनराळ्य अियिाांत िास्तव्य करणाऱ्या 
िातणिशषेाांचे त्या योगे उपबृांहण होते [उिानिायूचा सांचार सिव शरीरात होत असतो असे या णठकाणी ध्िकनत केले असून ते 
शास्रणिरोधी िाटण्याचा सांभि. कारण उिानाचे सांचारके्षत्र नासा, नाभी ि कां ठप्रिेश इतकेच असल्याचे िणवन आहे (नासानाणभगलाांिरेत् अ. हृ.) 
तथाणप, ‘िाक् प्रिृत्ती, प्रयत्न, ऊजा, बल, िणव, स्मृती इत्यािीचे कतृवत्ि उिानाकडे असते’, अशा अथाच्या िचनातून 
(िाक् प्रिृणत्तप्रयत्नोर्जाबलिणवस्मृणतणक्रयः – अ. हृ.) उिानाचे जे ऊजाकरत्ि साांगण्यात आले आहे ते मात्र सािविेणहक होय. उिानाचा 
सिवशरीरव्यापी सांचार त्यािरून प्रतीत होऊ शकेल.] 
 



 

 
 अनुक्रमणिका 

धातुपोषिातिी दोषाांचा सांबांध असतोच 
 

पचन ि श्वसन या कमांत याप्रमाणे जसे िोषकतृवत्ि आढळून येते तसेच शारीर धातूांच्या पोषणातही 
िोषाांचाच सांबांध असल्याचे णिसून येते. 

 
आहारोद् भि रस यकृताकडे जाणाऱ्या स्रोतसाांतून यकृप्लीहेत आला म्हणजे तेथील रांजक 

णपत्ताच्या योगाने त्याला रांजकता–रक्तिणवत्ि–प्राप्त होते [‘स खलु आप्यो रसः यकृत् प्लीहानौ प्राप्य रागां उपणैत । ’ सु. सां.] 
पुढे तो हृियात येतो ि शरीराच्या सिव णिभागाांत त्याचे अणभसरण होते. हृत्पेशींच्या स्रोतसाांत िास्तव्य 
करणाऱ्या व्यानिायूमुळे हे कायव घडून येते [व्यानाचे हृियाश्रणयत्ि अष्टाांगहृियात जसे स्पष्टपणे साणगतलेले आढळते तसे ते 
चरकसांणहतेत अथिा सुश्रुतसांणहतेत आढळत नाही. व्यान हा हृियात राहतो, सिव शरीरात सांचार करतो आणण तो अत्यांत िगेिान आहे, असे 
िाग भटाचायव म्हणतात. (‘व्यानो हृणि स्स्थतः कृत्स्निेहचारी महाजिः’). व्यानाचे सिव िेहव्याणपत्ि ि गती, प्रसरण आणि णक्रयाांतील कतृवत्ि याणिषयी 
मात्र चरकसुश्रुताांनी उल्लखे केला आहे. ‘णशघ्रगती व्यान समस्त शरीराला व्यापून राहतो आणण गती, प्रसरण, आक्षेप, णनमेष आणि णक्रया सिैि करीत 
असतो’, (‘िेहां व्याप्नोणत सिव तुां व्यानः शीघ्रगणतनृवणाम् । गणतप्रसारणाक्षेपणनमेषाणिणक्रयः सिा’) असे चरकसांणहतेत तर ‘व्यानिाय ू हा सिव िेहात 
सांचार करतो, रसाचे णिके्षपण करण्याच्या कामी उदु्यक्त झालेला असतो, स्िेि ि रक्त याांचा स्त्राि तोच घडिनू आणतो; उत्के्षपणाणि पाांचही 
प्रकाराांनी तो कायास्न्ित होतो आणण तो कुणपत झाला म्हणजे प्रायः सािविेणहक रोगाांची उत्पत्ती होते’, (कृत्स्निेहचरो व्यानो रससिहनोद्यतः । 
स्िेिासकृ् स्त्रािणिाणप पांचधा चेष्टयत्यणप । कुद् धि कुरुते रोगान् प्रायशः सिविेहगान्) असे सुश्रुतसांणहतेत म्हटले आहे.] त्याच्या योगाने 
पेशींचे आकुां चनप्रसरण होते ि त्यामुळे हृियस्थ रसधातूचे रसिाणहनीत णिके्षपण होते. ‘व्यानेन रसधातुर्गह 
णिके्षपोणचतकमवणा । युगपत् सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा॥’ [अ.हृ.], यािाग भटिचनात हेच साांणगतले 
आहे. 

 
हा रसधातू हृियातून णनघालेल्या ि शाखोपशाखाांच्या योगाने समस्त शरीरात पसरलेल्या 

रसिाणहन्याांतून पणरभ्रमण करीत असतो आणण त्यामुळे धातूांचे ि अांगोपाांगाांचे उपबृांहण होते. ‘ हृिय हे 
रसधातूचे स्थान होय. हा हृियस्थ रस अज्ञातहेतुक कमाने प्रिृत्त होऊन हृियातून णनघणाऱ्या उध्िवगामी 
िहा, अधोगामी िहा ि णतयवग गामी चार अशा एकूण २४ धमन्याांत प्रिशे करतो ि शरीराला प्रणतणिनी 
तोषणितो, िाढणितो, धारण करतो ि पोषणितो’, या िचनात [‘तस्य च हृियां स्थानां स हृियाच्चतुरणिशणतधमनीरनुप्रणिश्य 
ऊध्िवगा िश िश च अधोगाणमन्यः चतस्रि णतयवग गाः कृत्स्नां शरीरां अहरहस्तपवयणत िधवयणत धारयणत यापयणत चादृष्टहेतुकेन कमवणा । ’ –सु. 
सां.]सुश्रुताचायांनी हाच अणभप्राय व्यक्त केला आहे. 

 
शरीराच्या लहान मोठ्या भागाांत रसधातूचे अणभिहन ज्याांच्या योगाने होते त्या रसिाणहन्या शिेटी 

शिेटी अत्यांत सूक्ष्म होत जातात. ‘सिव अियिाांना रसधातूचा पुरिठा ज्याांच्या द्वारे होतो ती रसिह 
स्रोतसाांची मुखे णबसतांतूप्रमाणे सूक्ष्माणतसूक्ष्म होत होत सिव शरीरात सिविूर प्रसृत झालेली असतात’, असा 
एतत्सांबांधी उल्लखे अष्टाांगहृियात आढळतो [‘णबसानाणमि सूक्ष्माणण िूरां प्रणिसतृाणन च । द्वाराणण स्रोतसाां िेहे रसो यरैुपचीयते’ । –अ. 
हृ.] हृियातून उगम पािलेल्या ि सिव शरीरात पसरलेल्या अशा रसिाणहन्याांतून अहर्गनश सांचार करणाऱ्या 
या रसधातूकडूनच सिव अियिाांचे ि धातूांचे पोषण होते. त्याच्या या अहर्गनश भ्रमणामुळेच ‘जो सिैि भ्रमण–
गमन–करतो तो रस’ अशी रस शब्िाची णनरुक्ती सुश्रतुाचायांनी णनिेणशली असािी [‘रस गतौ अहरहगवच्छतीणत रसः 
। ’ –सु. सां.] 
 
रसधातू 
 

हा रसधातू म्हणजे आहाररस नव्हे. तो तद् णभन्न होय. अन्नाचा सम्यक् पाक झाल्यानांतर त्यापासून 
तयार होणाऱ्या साररूप द्रिाला आहाररस म्हणतात; तर रांजक णपत्ताकडून पुनि णिपाणचत झालेल्या आणण 
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रक्तिणवता प्राप्त झालेल्या आहाररसाला रसधातू म्हणतात. तो सिव शरीरात व्यापलेला असतो. उलट 
आहाररस मात्र तसा असत नाही. 

 
हा रक्तिणी रसधातू पढेु हृियात प्रिशे करतो ि तेथील व्यानिायकूडून त्याचे शरीरात णिके्षपण 

होते. अथात् त्याचा िणव लाल असला तरी तो धातू रसच होय, रक्त नव्हे. ‘णिके्षपण हेच ज्याचे णिणहत 
अथिा अभ्यस्त कमव आहे त्या व्यानाकडून शरीराच्या सिव णिभागाांत एकसमयािच्छेिेकरून ज्याचे अखांड ि 
णनत्य णिके्षपण होत असते तो धातू रसच होय [‘व्यानेन रसधातुर्गह णिक्षपेोणचतकमवणा । युगपत् सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा’ । अ 

हृ.], असे अष्टाांगहृियात स्पष्टपणे म्हटलेच आहे. त्याचप्रमाणे ‘शरीराच्या णिणभन्न णिभागाांना रसाचा पुरिठा 
ज्याांतून होतो त्या स्रोतसाांची तोंडे णबसतांतूांप्रमाणे सूक्ष्म असून ती शरीराच्या अांतभागात िूरिर पसरलेली 
असतात’ [‘णबसानाणमि सूक्ष्माणण िूरां प्रणिसतृाणन च । द्वाराणण स्रोतसाां िेहे रसो यरैुपचीयते’ – । अ. हृ], या िचनातून रसाचे 
सिविेहगाणमत्ि जसे सूणचत होते तसेच, ‘रसिह स्रोतसाांचे उगमस्थान हृिय होय’, असेही णिधान 
आषवग्रांथात आढळून येते [‘रसिहानाां स्रोतसाां हृियां मलूां  िश च धमन्यः ’ –च. सां.] 

 
या रसधातूत नानाणिध आहायव पिाथांतून घेतलेले आणण शारीर धातूांच्या िाढीला साहाय्यक होणारे 

असे द्रव्याांश णिदु्रतािस्थेत णिद्यमान असतात. त्याला रस असे म्हणूनच म्हणाियाचे. रसत्ि म्हणजे 
णिलीनत्ि अथिा णिदु्रतत्ि, णिणशष्ट आकारात अणभव्यक्त झालेल्या द्रव्याांचे अनणभव्यक्तअशा सारभतू 
द्रिरूपात अिस्थान्तर होणे म्हणजे रसन. या अिस्थेला रस ही सांज्ञा अन्िथवक अशीच आहे. 

 
हा रस सिव शरीरात प्रसृत झाला हणजे कायाग्नीकडून[शारीर धातूांच्या णठकाणी कायाग्नीचे आांणशक अस्स्तत्ि 

असते या अांशाांत माांद्य आले की तिाश्रयी धातूांची अणभिृद्धी होते आणण ते अांश उद् िीप्त झाले की धातू क्षीण होतात. (‘स्िस्थानस्थस्य कायाग्नेरांशा 
धातुषु सांणश्रताः । तेषाां सािाणतिीस्प्तभ्याां धातुिृणद्धक्षयोद् भिः’ ।अ. हृ.)हे िचन या णठकाणी ध्यानात ठेिण्यासारखे आहे.] त्याच्यािर पुनि 
पचनसांस्कार होतो. असा सांस्काणरत अथिा णिपाणचत रसधातू म्हणजेच रक्त. रक्तत्ि म्हणजे अनुरक्तता, 
परस्परानुराणगता. रक्त ही सांज्ञा येथे केिळ रक्तिणाची िाचक नाही तर तत् तत्  द्रव्यातील परमाणूांचे 
परस्पराकषवकत्ि तीत अणभपे्रत आहे. आहायव द्रव्याांतील परमाणूांना जठराग नीच्या सांयोगाने आधी रसािस्था 
अथिा णिदु्रतािस्था जरी प्राप्त होत असली तरी शिेटी त्या अमूतािस्थेतील परमाणूांपासूनच मूतवरूप 
माांसधातू िा माांसमय अियि साकार होत असतात. परांतु, तसे होण्यापूिी रसािस्थािस्स्थत परमाणूांच्या 
णठकाणी णिणशष्ट पचनसांस्काराच्या योगाने परस्पराकषवण अथिा सांहतीभाि उद् भतू व्हािा लागतो. आणण 
रसधातू जेव्हा या अिस्थेत येतो तेव्हाच त्याला रक्त या सांजे्ञने सांबोधण्यात येते. 

 
रस ही सांज्ञा स्पांिनािस्थेतील द्रिाला िेण्यात येते. स्पांिन म्हणजे णिस्त्रािण. द्रित्ि हे त्याचे कारण 

असून [‘स्यांिनासमिाणयकारणां द्रित्िम्’ । त. सां.] या अिस्थेतील द्रव्याच्या परमाणूांत परस्पराांपासून णिभक्त होण्याची 
प्रिृत्ती उद् भिलेली असते. रसरूप द्रव्ये णिश्लेषणगुणी असतात असे याचे तात्पयव. उलट कपडीभािाला 
उत्पन्न करणारी सांश्लेषकता रक्तसदृश द्रव्यात आढळून येते. रक्तातील काही परमाणू णतच्या योगाने 
एकमेकाांकडे आकर्गषत होऊन एकजीि झाले की त्याांच्या त्या एकीभतू अिस्थेला अथिा कपडीभािालाच 
माांस असे म्हणतात. माांस या शद्बात व्यक्तत्ि म्हणजे मतूवत्ि अथिा णिणशष्टाकृणतमत्ि अणभपे्रत असून त्या 
शद्बाचा धात्िथवही तसेच सुचणितो [‘माङ् माने’ – णस. कौ.] त्या दृष्टीने कोणत्याही मतूव द्रव्याला माांस ही सांज्ञा 
िेताही येईल. माांसधातू ही शरीरातील अशी पणहलीच मतूव अथिा साकार िस्तू होय. साराश, आहायव द्रव्ये 
रसािस्थेत णिदु्रत झाल्यानांतर ती पुनि माांसरूपात अणभव्यक्त होण्याच्या पूिी रसािस्थेतील णिदु्रत 
परमाणूांत सांघीभािोत्पािक गुणाचा प्रािुभाि ज्या अिस्थेत होतो त्या अिस्थेला रक्तधातू ही सांज्ञा असून ती 
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अथवसूचकही आहे. अशा या रक्तात सूक्ष्माणतसूक्ष्म सोतसाांतून सांचार करण्याची क्षमता स्िभाितःच असत 
नाही, ती रसात सांभिते. अथात् अणभसरण होते ते रसाचे, रक्ताचे नव्हे. 

 
शरीराच्र्ा जीवन–व्र्ापारात णत्रदोषाांचा सांबांध 
 

अशा प्रकारे उत्सजवन, श्वसन, पचन, पोषण इत्याणि सिव शारीणरक णक्रया िोषानुबद्ध म्हणजे 
िाताणि णत्रिोषाांमुळेच घडून येणाऱ्या असतात हे आतापाितेो केलेल्या णििचेनािरून स्पष्ट होईल. शकृत्, 
मूत्र, स्ििे हे प्रमुख ि नासानेत्राणिकाांतील बाकीचे अशा सिव मलाांच्या उत्सजवनाला िायूच कारणीभतू होतो. 
त्या त्या स्थानातील स्रोतसाांना पे्रणरत करून तो हे कायव घडिनू आणतो. तसेच हस्तपािािींचे आकुां चन–
प्रसरण, अन्नाचे चिवन, त्याचा अांतःप्रिशे, िाक् प्रिृत्ती, त्याचप्रमाणे णनरणनराळ्या आशयाांच्या स्रोतसाांच्या 
नानाणिध हालचाली या सिव णक्रयाांचे चालकत्िही िायूकडेच असते. इतकेच नव्हे तर शरीरातील 
परमाणुस्िरूप सूक्ष्म अियिाांना जी सांििेनात्मक आद्य पे्ररणा णमळते–णजला उत्साह असे म्हणतात–तीतही 
िायूचेच कतृवत्ि असते. कारण तेही एकप्रकारचे चलनात्मक कमवच होय. ते अव्यक्तरूप असते इतकाच 
त्यातील णिशषे. णनरणनराळ्या अियिाांत चालू असणाऱ्या नानाणिध णक्रया हे चलनाचे व्यक्त स्िरूप होय. 
व्यक्त ि अव्यक्त या िोन प्रकाराांत सिव चलनात्मक कमांचा अांतभाि होऊ शकतो हेही यािरून उघड होते. 

 
शरीराच्या जीिनव्यापारात िातिोषाप्रमाणे णपत्तकफाांचाही असाच सांबांध असल्याचे णिसून येते. सिव 

चलनात्मक कमे जशी िातकतृवक असतात तशी यच्चयाित् तैजस कमे णपत्तामुळे आणण सांश्लेषणात्मक कमे 
कफामुळे घडून येतात. रसधातूतील द्रव्याांशाांचे सारणकट्टणििचेन ज्यामुळे घडून येते ते रक्ताणश्रत द्रव्य, 
रसरक्ताणि धातूांना पोषक होणाऱ्या द्रव्याांशाांचे सम्यक् पचन करणारे धातुपाचक द्रव्य, अन्न, अन्नरस, रक्त 
आणण इतर िेहधातू या सिांचा यथाित् पाक ज्यामुळे घडून येतो ते द्रिरूप द्रव्य, शरीराची काांती, णिणशष्ट 
िणव आणण ठराणिक उष्णता ज्यामुळे प्राप्त होते आणण बुद्धी, मेधा, अणभमान इत्यािींच्या द्वारे ईस्प्सत 
अथवप्राप्तीत जे साहाय्यक होते, असे केिल उष्मारूप द्रव्य; ही णपत्ताचीच नानाणिध रूपे होत. तसेच 
णनरणनराळी सांणधस्थाने सांणश्लष्ट राखणे, अांगोपाांगाांतील दृढता णटकिनू धरणे, शारीर घटकाांची णनर्गमती 
करणे, शरीरात शतै्य ि सणहष्णुत्ि राखून ते सुसांहत ठेिणे, िेहपोषक द्रव्याांचे ग्रहण करणे इत्याणि काये 
सोमगुणी कफामुळे घडून येतात. 

 
तात्पयव, शरीराच्या णिणभन्न स्थानाांत ज्या ज्या म्हणून णक्रया सांभितात त्या सिांचा अांतभाि चलन, 

पचन, पोषण या प्रमुख अशा तीनच णक्रयाांत होत असून या कमवत्रयीचे कतृवत्ि अनुक्रमे िायू, णपत्त ि कफ 
याांच्याकडे असल्याने शरीरातील यच्चयाित् कमे ही णत्रिोषकतृवक असतात हे उघड होय. 

 
––– 
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दशशन १६–शारीणरक कमांतील णत्रणवध णवकृती 
 
िाताणि िोष अणिकृत स्स्थतीत असले म्हणजे शरीराला उपकारक होतात. परांतु, त्याांत णिकृती 

उद् भिली म्हणजे त्याांच्यामुळेच नानाणिध रोगाांचा प्रािुभाि होतो. ‘िायुः णपत्तां कफिेणत त्रयो िोषाः समासतः 
। णिकृताऽणिकृता िेहां घ्नांणत ते ियवयस्न्त च । ’[ अ. हृ.] या िचनातून िाग भटाचायव हेच साांगतात. णिकृती 
म्हणजे िैषम्य, स्िभािणिरोधी कमव. िोष णिकृत झाल्याने शरीराच्या स्िाभाणिक कमांत जी णिकृती उत्पन्न 
होते णतचे सामान्यतः तीन प्रकार सांभितात: (१) ऱ्हास (२) िृद् धी ि (३) िैपरीत्य. स्िाभाणिक णक्रयेत 
न्यूनत्ि णनमाण होणे म्हणजे ऱ्हास, आणधक्य उत्पन्न होणे म्हणजे िृद्धी आणण स्िाभाणिक णक्रयेच्या णिरुद्ध 
णक्रया होणे म्हणजे िैपरीत्य. या प्रकाराांनाच आयुिेिीय ग्रांथाांत अनुक्रमे हीनयोग, अणतयोग ि णमर्थयायोग या 
नाांिाांनी सांबोधण्यात आले आहे. िाताणि िोष हीनाणतणमर्थयायोगाांनी अणभभतू झाले की शारीर कमांतही ते 
हीनाणतणमर्थयायोग उत्पन्न करतात असे तिनुसार म्हणता येईल. िोषाांच्या हीनाणमर्थयाणि योगाांमुळे शारीर 
णक्रयाांत पुढीलप्रमाणे िैषम्य आढळून येते. 

 
ऱ्िास 

 
िायू क्षीण झाला म्हणजे शरीरातील उत्साह कमी होतो ि सिव प्रकारच्या गणतस्िरूप कमांतही 

क्षीणता उत्पन्न होते; णपत्त क्षीण झाले की अस्ग्नमाांद्य उद् भिते ि समस्त शरीरातील उष्णताही कमी होते 
आणण कफिोषात क्षीणता उद् भिली म्हणजे मुख्यतः सांधींच्या ि पयायाने समस्त गात्राांच्या णठकाणी शणैथल्य 
णनमाण होते. 

 
वृद्धी 

 
या उलट, िायूची अणभिृद्धी झाली की रूक्षता म्हणजे त्िचाणिकाांत शुष्कता उत्पन्न होणे, स्स्नग ध 

गुणाांचा ऱ्हास झाल्याने सामर्थयाचा क्षय होणे, शरीर कृश होणे, झोप कमी येणे, ग्लानी िाटू लागणे, त्िचेिर 
काळेपणा येणे, मलबद्धता उत्पन्न होणे, इत्याणि णिकार उद् भितात तर णपत्ताच्या अणभिृद्धीमुळे मल, मूत्र ि 
डोळे याांिर णपिळेपणा येतो ि मुख्यतः सिव अियिाांत िाह उत्पन्न होतो. िाह म्हणजे अनिस्स्थतत्ि अथिा 
एक प्रकारची असणहष्णुता. सुसांघणटत होऊन राहणाऱ्या शारीर घटकाांत उष्णतेची ि तीक्ष्णतेची अमयाि 
प्रमाणात िाढ झाली म्हणजे एकमेकाांचा सहिास त्याांना असह्य होतो, ते सांत्रस्त होतात. या त्याांच्या 
सांतापालाच िाह म्हणतात. णपत्त अणधक प्रमाणात िाढले म्हणजे तो उद् भितो हे िर आलेच. कफाची िाढ 
झाली की, अस्ग्नमाांद्य, अनुत्साह, तांद्रा [उत्साह कमी झाल्यामुळे जागतृ अिस्थेतही णनणद्रताप्रमाणे जी अकमवण्यता उत्पन्न होते णतला 

तांद्रा म्हणतात. (इांणद्रयाथेष्िसांप्रास्प्तगोरिां जृांभणां क्लमः । णनद्रातवस्येि यस्येहा तस्य तांद्राां णिणनर्गिशते् ॥ सु. सां.)], शीतगात्रत्ि, णनद्राणधक्य, 
त्िचाणिकाांिर पाांढरेपणा येणे. इत्याणि णिकार उद् भितात. 

 
वैपरीत्र् 

 
िैपरीत्य हा णिकृतीचा णतसरा प्रकार आहे. िोषाांची िाढ अयथाित् प्रमाणात झाली की णिणभन्न 

णठकाणी जे णक्रयािैषम्य सांभिते तेच हे िैपरीत्य होय. व्याधी त्यालाच म्हणतात. अथात् िोषाांच्यािाढीप्रमाणे 
त्याांची क्षीणताही णक्रयािैषम्याची उत्पािक असली तरी रोगकतृवत्ि मात्र िृद्ध िोषाांकडेच असते. िोषाांत 
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क्षीणता आली की, त्याांच्याकडून आपापली स्िाभाणिक कमेही जेथे यथाित् होत नाहीत तेथे त्याांच्याकडून 
रोगाांची उत्पत्ती होणे शक्यच नसते. 

 
िाताणि िोषाांच्या रूक्षस्स्नग धाणि गुणाांत ि उत्सजवनाणि कमांत न्यनूता आली अथिा आणधक्य 

उद् भिले म्हणजे अनारोग्य अथिा अस्िास्र्थय णनमाण होते. परांतु, ज्यात पीडा ककिा ििेना होते असा रोग 
होण्यासाठी िोषाांच्या गुणकमात िैपरीत्यच उत्पन्न व्हाि े लागते. रोग या शब्िाची णनरुक्तीही त्या दृष्टीने 
सूचक आहे. जो रुजा म्हणजे पीडा िेतो तो रोग [‘रुजांतीणत रोगाः’]. िाताणि िोष क्षीण झाले म्हणजे त्याांच्या 
गुणकमांचाहीक्षय होतो. उलट िोषाांची प्रमाणाबाहेर िाढ झाली म्हणजे त्याांच्या गुणकमांचीही िृद्धी होते. 
उिाहरणाथव, पचनकतृवक णपत्त क्षीण झाले तर पचनणक्रयेत क्षीणता येते आणण तेच अयथाित् प्रमाणात िाढले 
म्हणजे पचन अणधक शीघ्र अथिा अणतणरक्त प्रमाणात होऊ लागते. परांतु, िोषाांच्या णिणभन्न स्थानाांतील 
गुणकमांत िैपरीत्य अथिा णिपयवस्तता तेव्हाच णनमाण होते की, जेव्हा िातािींचा प्रकोप होतो. कोप म्हणजे 
आपले स्थान सोडून अन्यत्र गमन करण्याची प्रिृत्ती िाग्भटाचायांनी उन्मागवगाणमता या शब्िाने णतचा णनिेश 
केला आहे [‘कोपस्तून्मागवगाणमता’ अ. हृ.] िोष कुणपत झाले असे जेव्हा म्हणण्यात येते तेव्हा त्याांच्यात हीच प्रिृत्ती 
उत्पन्न झालेली असते. ‘असे प्रकुणपत िोष शरीराच्या णनरणनराळ्या भागाांत जाऊन णनरणनराळे णिकार उत्पन्न 
करतात’[‘एिां प्रकुणपतास्ताांस्तान् शरीरप्रिेशानागम्य ताांस्तान् व्याधीन् जनयस्न्त’ सु. सां.] आणण ‘प्रकोपणणिशषे ि िूष्यणिशषे 
याांच्या योगाने त्याांच्यात प्रकारही बरेच सांभित असल्याने ते खरोखर अपणरसांख्येयच होत’[‘प्रकुणपतास्तु खलु 

प्रकोपणणिशषेात् िूष्यणिशषेाच्च णिकारणिशषेानणभणनिवतवयस्न्त अपणरसांख्येयान्’–च. सां.], असे आषव ग्रांथाांत आणखी साांणगतले आहे 
[हा सिव णिषय चरकसांणहतेत पुढीलप्रमाणे आढळून येतो. ‘िाताणि िोषाांची िाढ झाली की त्याांची लक्षणे स्िशक्त्यनुसार प्रव्यक्त रूपे धारण करतात, 
उलट ते क्षीण झाले त्याांच्या लक्षणाांतही अस्फुटता येते, परांतु, िोष साम्यािस्थेत असले म्हणजे मात्र आपापली स्िाभाणिक कमे योग्य रीतीने करीत 
असतात. णपत्त स्िाभाणिक अिस्थेत पचनाचे कायव करते, परांतु तेच प्रकुणपत झाले म्हणजे मात्र णिणिध णिकार त्यापासून णनमाण होतात. 
प्रकृतािस्थेत श्लेष्मा शस्क्तस्िरूप असतो पण णिकृतािस्थेत तोच मलरूप होतो. स्िाभाणिक स्स्थतीत ज्याला ओज म्हणतात त्यालाच णिकृतािस्थेत 
पाप्मा म्हणजे पाप म्हणून सांबोधतात. िायूचीही स्स्थती अशीच आहे. शरीरातील सिव हालचाली त्याच्याचमुळे घडून येतात. प्राणणमात्राांचा प्राण तोच 
मानण्यात आला आहे. तथाणप, शरीरातील समस्त णिकाराांच्या णनर्गमतीला इतकेच नव्हे तर मृत्यूलाही तोच कारणीभतू होतो.’ (‘िोषा. प्रिृद् धाः स्िां 
कलगां िशवयस्न्त यथाबलां  । क्षीणा जहणत कलगां स्िां समाः स्िां कमव कुिवते’ । .......... ‘णपत्तािेिोष्मणः पस्क्तनवराणाां उपजायते । तच्च णपत्तां प्रकुणपतां 
णिकारान् कुरुते बहून् । प्राकृतस्तु बलां  श्लेष्मा णिकृतो मल उच्यते । स चैिोजः स्मृतः काये स च पाप्मोपणिश्यते । सिा णह चेष्टा िातेन स प्राणः प्राणणनाां 
स्मृतः । तेनैि रोगा जायते तेन चैिोपरुध्यते’ । च. स.)]. 

 
प्रत्रे्क दोषजन्द्र् णवकृतीतील समानता 

 
िोषाांचा कोप झाल्याने उद् भिणारे णिकार याप्रमाणे अनेक आणण अनेकणिध असले तरी त्याांतही 

एक प्रकारची समानता आढळून येते. सुईने टोचल्यासारख्या ििेना होणे (तोिन), अांग फुटल्यासारखे 
िाटणे (भेिन), सळईने ककिा िाभणाने टोचल्याप्रमाणे पीडा होणे (व्यधन), स्नायुपेशी आिींना ओढ 
लागल्यासारखी िाटणे (सांकोच), हातपाय िगैरे िळल्यासारखे िाटणे (िषे्टन), कां प सुटणे, पापण्याांचे 
िगैरे स्फुरण होणे (स्पांिन), णनरणनराळे अियि आखडणे (स्तांभन), मलमूत्राणिकाांचा अिरोध होणे 
(णिबांध), इत्याणि णिणिध णिकाराांचा प्रािुभाि िायूच्या प्रकोपामुळे होत असला तरी त्या सिांत शलू 
सामान्यत्िाने णिद्यमान असतोच. सिव िातणिकार शूलाचेच णिणिध प्रकार होत असेही म्हणता येईल. 
िातकोपोद् भि णिकृतीत शलूाचे प्राधान्य असते असे म्हणनूच मानण्यात येते. 

 
णपत्तकफोद् भि णिकाराांतही असाच प्रकार आढळून येतो. णपत्तणिकाराांत िाहाचे प्राधान्य असते तर 

श्लेष्मणिकाराांत शोथ प्रमुख असतो. सिव शरीरात अथिा शरीराच्या एखाद्या णिणशष्ट भागात िाह होणे, 
िाहाचाच अणतरेक झाल्याने माांसाणि द्रव्याांत सडण्याकुजण्याची णक्रया सुरु होणे (कोथ), रक्ताणिकाांचा 
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स्त्राि होणे, स्ििेोद्गम होणे, शरीराच्या अन्यान्य णिभागाांचा पाक होणे [णपत्तप्रकोपामुळे णनरणनराळ्या अियिाांतील माांसाणि 
घटकाांत णपकण्याची ि फुटून णिशीणव होण्याची णक्रया होऊ लागते. हाच पाक.] इत्यािी णिकार णपत्ताचा प्रकोप झाल्यामुळे 
सांभितात तर श्लेष्मा प्रकुणपत झाला की शोध, णिबांध, कणठणता, उपलेप, शतै्य इत्याणि णिकार उद् भितात 
[‘शोथ’ म्हणजे सूज; माांसाणि धातूांचा एकाच णठकाणी अयथाित् सांचय झाला की त्या जागी उत्सेध–उांचिटा– उत्पन्न होतो. हाच शोथ. सांचयामुळे 
रसाणिकाांच्या स्िाभाणिक अणभसरणात जो अडथळा णनमाण होतो त्याला ‘णिबांध’ म्हणतात. ‘कणठणता’ म्हणजे कणठणस्पशवित्त्ि. शोथािस्थेत 
सांचयाचा अणतरेक झाला म्हणजे त्याचा उद् भि होतो. ‘उपलेप’ म्हणजे णलप्तता. सुजलेल्या जागी स्स्नग धगुणाचे आणधक्य झाले की ती उत्पन्न होते. 
परांतु, असे असले तरी णपत्तप्रकोपोद् भि िाहकोथाणि णिकार हे जसे िाहाचे तसेच श्लेष्मप्रकोपोत्पन्न 
शोथणिबांधाणि णिकार हे शोथाचेच णिणिध आणिष्कार होत. 

 
शरीरात चालणाऱ्या प्रमुख स्िाभाणिक णक्रया चलन, पचन ि पोषण याप्रमाणे णत्रणिध असून 

उपणरणनर्गिष्ट शलू, िाह ि शोथ म्हणजे अनुक्रमे त्याांच्याच णिणक्रया ककिा णिकृती होत. शरीराच्या 
णनरणनराळ्या णिभागाांत जी नैसर्गगक कमे चालू असतात त्या सिांचा समािशे चलन, पचन ि पोषण या 
णतघाांतच होतो. आणण म्हणनूच अन्यान्य स्थानाांत उद् भिणाऱ्या णिणिध व्याधींचा अांतभािही शूल, िाह ि 
शोथ या तीन प्रमुख णिकाराांत करता येते. ‘िायूणिना शलू, णपत्ताणिना िाह ि कफाणिना शोथ सांभित नाही’, 
हे िाग भटाांचे िचन [‘शूलां  नतेऽणनलात् िाहः णपत्तात् शोफः कफोियात्’ –अ. हृ.] या सांिभात अिश्य ध्यानात ठेिण्याजोगे 
आहे. 

 
कुणपत दोषाांचे पणरिाम 

 
सिव णिकाराांचा ज्याांत अांतभाि होतो त्या शलूाणिकाांचे थोडे सूक्ष्म अिलोकन करणे येथे इष्ट होईल. 

िायूची गती अणिकृत अिस्थेत अप्रणतहत असते. त्या स्स्थतीत णनरणनराळ्या स्रोतसाांना म्हणजे 
अणभिहनमागांना तो सांचाणलत करतो; त्याांना आकुां चनप्रसरणरूप हालचाल करण्यास प्रिृत्तकरतो आणण 
त्यायोगे उत्सजवनाणि णिणिध णक्रया सम्यक् रीतीने घडून येतात. णकत्येक िळेी असे होते की, स्रोतसाांत 
शुष्कता उत्पन्न झाल्यामुळे त्याांचा एक तर सांकोच तरी होतो अथिा त्याांतून अणभिहन करणारी द्रव्ये त्याांत 
अणधक प्रमाणात सांणचत तरी होतात. याांपैकी काहीही घडले तरी त्यामुळे स्रोतसाांचा अिरोध होतो आणण 
पणरणामी त्याांतून अव्याहत सांचार करणाऱ्या िायलूा प्रणतबांध णनमाण होतो. चलनस्िभािी अथिा गणतशील 
िायलूा हा अडथळा सहन होत नाही; तो कुणपत होतो आणण स्िाभाणिक मागातील स्रोतसाांत प्रणतबांध 
झाल्याकारणाने आपल्या हालचालीसाठी तो अस्िाभाणिक मागाचा अिलां ब करतो. िायूची उन्मागवगाणमता 
ती हीच, तीमुळे ज्याच्यापासू स्रोतसाांची णनर्गमती होते त्या पेशींत म्हणजेच णनरणनराळ्या माांससांघाताांतच 
पीडा अथिा ििेना उत्पन्न होते. शूल णतलाच म्हणतात. हा शूल अथिा ही ििेना अनेक रूपाांनी आणिष्कृत 
होते, कारण ती ज्यात उद् भिते त्या पेशी स्िरूपशः अनेकणिध असतात. 

 
शूल जसा िायचू्या िैषम्यामुळे उद् भितो तसा णपत्ताच्या िैषम्यामुळे िाह सांभितो. उपयुक्त 

आहाराचे ि रसरक्ताणि धातूांचे आपल्या णिणशष्ट गुणाांनी पथृक्करण करून त्याांतील सारभाग मलभागापासून 
िगेळा करणे हे अणिकृत स्स्थतीतील णपत्ताचे कायव होय. पचन त्यालाच म्हणतात. परांतु, हेच णपत्त जेव्हा 
िूणषत होते तेव्हा ते आहाराला ि धातूांनाही िूणषत करते. णपत्त िूणषत अथिा कुणपत झाले की पचनात 
तीक्ष्णता येते. ज्या णठकाणी अशी स्स्थती णनमाण होते तेथील माांसाणिकाांच्या घटकाांत एकमेकाांपासून फुटून 
णनघण्याची प्रिृत्ती उत्पन्न होते. परस्पराांचा सहिास त्याांना तापिायक होतो. त्याांच्या या सांतापालाच िाह 
म्हणतात. णनरणनराळ्या स्थानाांत पाक होणे, कोथ होणे, तसेच धात्िाणिकाांत णििग्धता ि अणतताप उत्पन्न 
होणे इत्याणि णिकार म्हणजे या िाहाचेच णिणिध आणिष्कार होत. 
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आता शोथ म्हणजे काय ते पाहू. आहारातून घेतलेल्या पोषक द्रव्याांशाचा यथाित् प्रमाणात सांग्रह 
करणे आणण पोष्प द्रव्ये ि पोषक अांश याांतील सांश्लेषण अिश्य तोपाितेो णटकिनू धरणे हे कफाचे स्िाभाणिक 
कायव. त्याचे पोषणकमव ते हेच. परांतु, णकत्येक िेळी त्यात णिपरीतता सांभिते. कधी पोषक द्रव्याांचा सांग्रह 
अिश्यकतेहून अणधक प्रमाणात होतो तर कधी त्याांतील णकट टाांश शरीराबाहेर योग्य प्रमाणात उत्सर्गजत 
होत नाहीत, अथिा रसाणि धातूांचे एका स्थानाहून अन्य णठकाणी जे प्रके्षपण व्हाियाचे तेच एखाद्या प्रसांगी 
उणचत प्रमाणात होत नाही. आणण याांपैकी काहीही घडून आले म्हणजे अणतणरक्त प्रमाणात सांगृहीत 
झालेल्या पोषक अांशाांचा णिणशष्ट णठकाणी सांचय होतो. हा सांचय म्हणजेच शोथ. पोषक अांशाांचेिास्तव्य 
कोणत्याही णठकाणी मयाणित काळ असणे हेच केव्हाही उणचत. तो काळ उलटला की तेच अांश तेथे भारभतू 
व्हािते हे स्िाभाणिकच होय. 

 
तात्पयव, शरीराच्या णनरणनराळ्या भागाांत णमळून अनेक ि अनेकणिध रोगाांचा प्रािुभाि होतो; त्याांच्या 

लक्षणाांतही णिणभन्नता आढळते; आणण स्थानलक्षणाणि भेिाांना अनुसरून ज्िर, राययक्ष्मा इत्याणि 
णनरणनराळ्या नाांिाांनी त्याांचा णनिेशही करण्यात येतो, हे खरे असले तरी शूल, िाह ि शोथ या प्रमुख अशा 
तीन णिकाराांतच ते सिव अांतभूवत होतात. त्याांपैकी शूलात्मक णिकृतीत िायचूा प्रकोप हे कारण असते, 
णपत्ताच्या प्रकोपातून िाहात्मक णिकाराांचा उद् भि होतो आणण शोथप्रधान रोग हे श्लेष्मकोपजणनत असतात. 
शूलप्रधान, िाहप्रधान ि शोथप्रधान णिकृतींचा अनुक्रमे िातोद् भि, णपत्तोद् भि ि कफोद् भि णिकृती असा 
उल्लेख म्हणूनच करण्यात येतो. अथात् असे असले तरी शूलात्मकता, िाहात्मकता ि शोथात्मकता हेच या 
णिकाराांचे िास्तणिक स्िरूप असते हे यािरून उघड होय. शरीरात चालू असणाऱ्या सिव णक्रयाांप्रमाणे समस्त 
णिणक्रया म्हणजे णिकृती िेखील णत्रिोषमूलक असतात, हेही यािरून स्पष्ट होते. 

 
शरीरात उद् भिणाऱ्या नानाणिध रोगाांचे शूलात्मक, िाहात्मक ि शोथात्मक असे प्रमुख भेि 

ज्याप्रमाणे तीन सांभितात त्याचप्रमाणे प्रत्येक रोगात आमािस्था, पच्यमानािस्था ि पक्वािस्था अशा तीन 
अिस्था आढळून येतात. अथात् त्याांतही िातणपत्तकफाांचाच सांबांध असतो. 

 
आमाचे स्वरूप 

 
रोगाांच्या आमाणि अिस्था णिशि करण्यापूिी आम म्हणजे काय हे पाणहले पाणहजे. आम म्हणजे 

अपक्व, णिकृत असे द्रव्य. आहायव द्रव्याांचे जठराग्नीकडून ि रसाणि धातूांचे धात्िग्नींकडून पचन होत 
असताना त्याांतील काही अांश अपाणचत राहतात. अपचनाचा अथिा अयोग्य पचनाचा पणरणाम म्हणून या 
अांशाांत णिकृती उत्पन्न होते. ि त्यामुळे णनरणनराळ्या रोगाांचा प्रािुभाि होतो. या अपाणचत ि रोगकारक 
द्रव्याांशाांनाच आम या सांजे्ञने उल्लेणखण्यात येते [रोगाांची उत्पत्ती आमापासून होते असे येथे म्हटले. िाताणि िोष हेच िस्तुतः 
रोगोत्पािक होत हे खरे असले तरी चलन, पचन ि पोषण या त्याांच्या णक्रयाांत िैषम्य उत्पन्न झाले म्हणजे त्यापासून जे आमद्रव्य णनरणनराळ्या 
स्थानाांत तयार होते त्याच्याच योगाने णनरणनराळ्या स्थानी णनरणनराळे रोग अणभव्यक्त होतात.] अथात् पचनसांस्थानातील अपक्व ि 
णिकृत अन्नाप्रमाणे शरीरातील कोणतेही अपक्व ि णिकृत द्रव्यसुद्धा आमच होय. अपक्व आहाराप्रमाणे 
णिपाणचत न झालेले ि म्हणनूच णिकृत झालेले धातू िेखील णिकारोत्पािक होतात. रसरक्ताणि धातू िुणषत 
झाले की, कोणकोणते णिकार उत्पन्न होतात त्याांचे िणवन म्हणूनच करण्यात आले आहे. 

 
अन्नाणिषयी अश्रद्धा होणे, अरुची म्हणजे पिाथाची रुची णिपरीत भासणे, मुखिैरस्य म्हणजे तोंड 

कडू, खारट िगैरे होणे, अरसज्ञता म्हणजे तोंड बेचि होणे, हृल्लास (मळमळ), जाड्य, सुस्ती (तांद्रा), 
अांगमिव, ज्िर आणि णिकार रसिोषापासून उद् भितात; कुष्ठ, णिसपव, णपडका, रक्तणपत्त, प्रिर इत्यािी 
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रक्तिोषापासून सांभितात; माांसिुष्टीमुळे अस्ग्नमाांद्य, अबुवि, कीलक, गलशालूक, शुांणडका इत्यािी णिकार 
होतात. प्रमेहाणि णिकार मेिोिुष्टीपासून होतात; अस्स्थिोषामुळे अध्यस्थी, अणधिांत आणि णिकार होतात; 
पिवपीडा, भ्रम, मूच्छा आणि णिकार मज्जािुष्टीमुळे प्रािूभूवत होतात तर क्लैब्य, णनरुत्साह िगैरेंचा उद् भि 
शुक्रिोषामुळे होतो, असे चरकसांणहतेत साांणगतले आहे.[‘अश्रद्धा चारुणचिास्यिैरस्यमरसज्ञता । हृल्लासो गौरिां तांद्रा साांगमिो 
ज्िरस्तमः : ........... कुष्ठिीसपवणपडकारक्तणपत्तमसकृ्िरः । .......... अणधमाांसाबुविां कीलां  गलशालूकशूांणडके । .......... कनणिताणन प्रमेहाणाां 
पूिवरूपाणण याणन च । ...अध्यस्स्थिांतौ िांतास्स्थभेिशूलां  णििणवता । ... रुक् पिवणाां भ्रमो मूच्छा िशवनां तमसस्तथा । ...... शुक्रस्य िोषात् 
क्लैब्यमहषवणम् ...... । ’च. सां.] 

 
आम म्हणजे काय ते साांगताना िाग्भटाचायव म्हणतात–‘आमाशयात आद्य असा जो रसधातू त्याचे 

अग्नीच्या क्षीणतेमुळे पचन योग्य तऱ्हेने न झाले म्हणजे तो िूणषत होतो. अशा अणिपाणचत ि िुष्ट 
रसधातूलाच आम म्हणतात’[‘ऊष्मणोऽल्पबलत्िने धातुमाद्यमपाणचतम् । िुष्टमाशयगतां रसमासां प्रचक्षते । । ’–अ. हृ.] या िचनातील 
आमाशय या शब्िाचा अथव आमाचे म्हणजे अणिपक्व द्रव्याचे आश्रयस्थान असा कराियास हिा. कारण, 
आमाशयगत हे णिशषेण रसाला अन्िथवक ठरणारे नाही. रसधातू आमाशयात नसतोच. ‘हृियात राहणाऱ्या 
व्यानिायकूडून रसधातूचे समस्त शरीरात सिवत्र ि सिैि णिके्षपण होत असते’[‘व्यानेन रसधातुर्गह णिक्षपेोणचतकमवणा । 
युगपत् सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा ॥’ –अ. हृ.], हे िाग्भटाांचे िचन लक्षात घेता रसधातूचे स्थान हृिय साांणगतले 
असल्याचे स्पष्ट होते. उपणरणनर्गिष्ट िचनातील ‘आद्यरस’ याचा अथव आहाराचा रस अथिा अन्नरस असा 
स्िीकारला तरी तो िेखील आमाशयगत असतो असे म्हणता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर आमाशय या 
शब्िाने कधी कधी ज्याचा णनिेश करण्यात येतो ते क्षुद्राांत्र म्हणजेही अन्नरसाचे स्थान नव्हे. कारण 
क्षुद्रान्त्राच्या सूक्ष्म स्रोतसाांतून आहारातील अांश प्रसृत झाले म्हणजे मगच त्याांना आहाररसत्ि प्राप्त होते. 
महास्रोतसाचा जो कोणत्याही प्रकारे अियि नव्हे त्या अियिाचाही णनिेश िाग्भटाचायांनी आमाशय या 
शब्िाने केलेला आहे. ‘रसात रांजकता उत्पन्न करणारे आमाशयाश्रयी णपत्त म्हणजे रांजकणपत्त 
होय’[‘आमाशयाश्रयां णपत्तां रांजकां  रसरांजनात्’ –अ. हृ.] असे ते म्हणतात. रसरांजनाचे हे कायव यकृत् प्लीहेत घडून येते. 
‘आप्य रस यकृत् प्लीहेत आला की त्याला रांजकता प्राप्त होते’[‘स खलु आप्योरसः यकृत् प्लीहानौ प्राप्य रागमुपणैत’ सु. सां.] 
हे सुश्रुताांचे िचनच त्याला प्रमाण आहे अथात िरील िचनातील आमाशय म्हणजे यकृत् ि प्लीहा हे अियि 
होत. सुश्रुतसांणहतेत णिषमज्िराच्या िणवनात आणखी एक आमाशय साांणगतलेला णिसतो. ‘तो िोष णिन 
प्रणतणिन एका णठकाणाहून अन्य णठकाणी जात असताना आमाशयात आला म्हणजे ज्िर उत्पन्न 
करतो’[‘अहोरात्रािहोरात्रात् स्थानात् स्थानां प्रपद्यते । ततिामाशयां प्राप्य िोषः कुयात् ज्िरां नृणाम्’ –सु. सां.] असे सुश्रतुाचायव जेव्हा 
म्हणतात तेव्हा आमाशय या शद्बाने आमसांज्ञक द्रव्याांचे िास्तव्य ज्यात प्रसांगोपात्त सांभिते असा 
रसरक्ताणिकाांपैकी कोणता तरी एखािा धातू त्याांना अणभपे्रत आहे. कारण णिषमज्िराची उत्पत्ती 
आमाशयगत िोषामुळे होत नाही. तो धातुगत िोषामुळे सांभितो. ‘णजचा ज्िर णनघून गेला आहे अशा 
व्यक्तीच्या शरीरात अिणशष्ट राणहलेला अल्प िोषही, अणहतकारक आहारणिहारामुळे अणभिृद्ध होतोि 
सप्तधातूांपकैी कोणत्या तरी धातूत प्रिशे करून णिषमज्िर उत्पन्न करतो’[‘िोषोऽल्पोऽणहतसांभतूो ज्िरोत्सषृ्टस्य िा पनुः । 

धातुमन्यतमां प्राप्य करोणत णिषमज्िरम्’ –सु. सां.]‘हा िोष धातुगत असला म्हणजे सूक्ष्मतेमुळे सहजासहजी ध्यानात येत 
नाही’[‘धान्िन्तरस्थो लीनिात् न सौक्ष्म्यािुपलभ्यते’ । सु. सां.] ही सुश्रुतसांणहतेतील िचनेच तसे सुचिीत आहेत. अथात् 
सुश्रुतोक्त णिषमज्िराच्या िणवनातील आमाशय म्हणजे योग्य पचनाच्या अभािी आमत्ि प्राप्त झालेल्या 
द्रव्याला आश्रयभतू होणारा णिणशष्ट धातू अथिा णिणशष्ट स्थान होय, हे स्पष्ट आहे. परांतु, असे न मानता 
िरील िचनातील आमाशय म्हणजे णिणशष्ट अियि होय असे स्िीकारले तर ज्यात कोष्ठाची णिकृती नसते 
अशा रोगाांची आमािस्था कशी सांभिते याचे स्पष्टीकरण करता येणार नाही. अथात् आम म्हणजे अपाणचत 
द्रव्य, मग ते शरीराच्या कोणत्याही भागात असो, हे यािरून उघड होते. 
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आद्य व रसरूप धातू 
 
‘आम म्हणजे आद्य ि रसरूप असा अपाणचत धातू’[‘.........धातुमाद्यमपाणचतम् । ... ... ...रसमामां प्रचक्षते’ । –अ. 

हृ.], असे िाग्भटाचायव म्हणतात. ‘आद्य’ ि ‘रसरूप’ ही यातील िोन णिशषेणे अथवपूणव आहेत. रसापासून 
रक्त, त्यापासून माांस या क्रमाने धातूांची उत्पत्ती होत असताना पूिव धातूचे स्िरूप नष्ट झाल्यानांतर आणण 
उत्तर धातूचे स्िरूप प्राप्त होण्यापूिी प्रत्येक पूिवधातूतून जो रसरूप सारभाग तयार होतो – जो पणरणत 
रूपातील उत्तर धातूचा आद्य ककिा पूिवभागच असतो – तोच िाग्भटाचायांना या णठकाणी अणभपे्रत असला 
पाणहजे. ककबहुना, ही कल्पना स्पष्ट व्हािी यासाठीच आद्य ि रसरूप हे िोनही शब्ि त्याांनी योजलेले 
णिसतात. अन्यथा रसाणि सात धातूांतील आद्य धातू रसच असल्याने कोणताही एक शब्ि योजणे पुरेसे 
असताना िोनही शब्ि योजणे णनरथवकच मानाि ेलागेल. 

 
णवकारोत्पादक द्रव्र् 

 
अणिपाणचत अथिा अयथाणिपाणचत अशा आहाररसाला आम म्हणतात हे िर पाणहलेच. शरीरातील 

कोणतेही णिकृत िा णिकारोत्पािक द्रव्य, मग ते धातुरूप असो िा उपधातुरूप असो, त्यालाही आम हीच 
सांज्ञा िेण्यात आली आहे. ‘जठराग्नीच्या अथिा धात्िग्नीच्या क्षीणतेमुळे योग्य तऱ्हेने णिपाणचत न झालेला ि 
म्हणूनच ज्यात िूणषतता उत्पन्न झाली आहे असा आमाशयगत आद्य रसधातू म्हणजे आम 
होय’[‘ऊष्मणोऽल्पबलत्िेन धातुमाद्यमपाणचतम् । िुष्टमामाशयगतां रसमामां प्रचक्षते॥–’ अ. हृ.], असे अष्टाांगहृियात म्हटले आहे. 
यापूिीही त्याचा णनिेश करण्यात आला असून आम ही सांज्ञा या णठकाणी अपक्व असा आहाररस आणण 
रसरक्ताणि धातूांचे अणिपाणचत अांश याांची िाचक होय, हेही स्पष्ट करण्यात आले होते. आमासांबांधी 
आणखीही एका मताचा उल्लेख िाग्भटाचायांनी केला आहे. तिनुसार, ‘णभन्नजातीय हणरकाांच्या 
णमश्रणापासून णिषाची उत्पत्ती व्हािी त्याप्रमाणे अत्यांत प्रकुणपत झालेल्या िाताणि िोषाांच्या णमश्रणापासून 
आमाची णनर्गमती होते, असे काही आचायांचे म्हणणे आहे’[‘अन्ये िोषेभ्य एिाणतिुषे्टभ्योऽन्योन्यमचू्छवनात् । कोद्रिभे्यो णिषस्येि 
ििन्त्यामस्य सांभिम्॥’ – अ. हृ.]साराांश, शारीर धातू ज्यामुळे िूणषत होतात, नानाणिध व्याधींचा ज्याच्या योगाने 
प्रािुभाि होतो आणण शरीराच्या पोषणाला ज्याचा काही उपयोग होत नाही, उलट मलरूपामुळे अथिा 
मलोत्पािकतेमुळे ज्याचे उत्सजवन करणेच इष्ट ि अिश्य असते, असे कोणतेही द्रव्य म्हणजे आम होय. मग 
ते अयोग्य पचनामुळे णििग्धता प्राप्त झालेले पण शरीरगत म्हणजे शारीर द्रव्याांपासून शरीरातच तयार 
झालेले असो, ककिा क्षारशुक्ताणि िस्तु अथिा िुजवर िूणषत अन्न याप्रमाणे शरीराला स्िभाितःच अपर्थयकर 
होणारे एखािे शरीरबाह्य द्रव्य असो. ज्याच्या योगाने रसरक्ताणि धातूांची उत्पत्ती िा अणभिृद्धी होत नाही, 
उलट नानाणिध रोगाांचा मात्र ज्यामुळे प्रािुभाि होतो, त्या अपकारक िा णिकारोत्पािक द्रव्याला आम 
म्हणाि ेअसा शास्रज्ञाांचा अणभप्राय आहे. 

 
‘समानगुणी द्रव्याांनी शारीर घटकाांची अणभिृद्धी होते पण णिपरीत गुणी द्रव्याांनी मात्र त्याांत िैपरीत्य 

णनमाण होते’[‘िृणद्धः समानैः सिेषाां णिपरीतैर्गिपयवयः’ – अ. हृ.], असे िाग्भटाचायव म्हणतात. ‘मधुर, अम्ल, लिण, कटु, 
णतक्त, कषाय हे सहा रस यथोणचत रीतीने सेिन केले तर शरीराला उपकारक होतात. पण अनुणचत 
उपयोगाने तेच िोषाांचा प्रकोप होण्याला कारणीभतू होतात’[‘रसाः ताित् षट मधुराम्ललिणकटुणतक्तकषायाः । ते 
सम्यगुपयुज्यमानाः शरीरां यापयस्न्त । णमर्थयोपयुज्यमानास्तु िोषप्रकोपाय उपकल्प्यन्ते’– । च. सां.], असे चरकाचायांचेही िचन आहे. 
अथात् णिरुद्धगुणी द्रव्याांनी शारीर कमांत िैपरीत्य उत्पन्न होते हे णनणित. िर ज्याचे िणवन केले तो आम 
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म्हणजेही एक णिरुद्धगुणी द्रव्यच असल्याने त्याच्या योगानेही शरीराच्या स्िाभाणिक कमांत णिषमताच 
उद् भिते. 

 
हे आमद्रव्य उपभकु्त आहायव द्रव्याांच्या गुणधमांना अनुसरून िोषाांना प्रकुणपत करते. म्हणजे असे 

की, रूक्षाणिगुणभणूयष्ठ अशा िूणषत आहाराने िायूचा प्रकोप होतो, उलट िूणषत आहार उष्णतीक्ष्णाणि गुणाांनी 
युक्त असला तर णपत्त प्रकुणपत होते. िोषाांचा प्रकोप करणारा हा आम शरीरात सिवत्र सांचार करीत असतो 
आणण या सांचारात स्थानिैगुण्यामुळे जेथे त्याला प्रणतबांध होतो तेथे रसरक्ताणि धातू िूणषत करून 
णनरणनराळे णिकार तो उत्पन्न करतो. 

 
सामदोष 

 
आमद्रव्याची उत्पत्ती जेथे होते तेथील िाताणि िोष आमद्रव्य त्यात णमश्र झाल्याने िूणषत होतात ि 

त्याांचा सांचार शरीरात सिव णठकाणी होत असल्याने अन्य िोषभेिाांना ि धातूांनाही ते िूणषत करतात. 
व्याणधणिज्ञानात योजलेली िोष ही सांज्ञा स्िाभाणिक अिस्थेतील िातािींची नव्हे तर उपणरणनर्गिष्ट आमयुक्त 
ि िूणषत अशा िातािींची िाचक होय हे यािरून स्पष्ट होते. उिाहरणाथव, ‘प्रत्येक िोषापासून स्ितांत्रशः, 
तीनही िोष णमळून आणण भयामुळे ि शोकापासून याप्रमाणे सहा प्रकारचा अणतसार सांभितो’[‘िोषवै्यवस्तैः समस्तैि 

भयात् शोकाच्च षड णिधः । अतीसारः’ –अ. हृ.] अशा प्रकारच्या िचनातील िोष म्हणजे आमयुक्त िोषच समजाियास 
हिते. सांचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसांश्रय आणि अिस्था ज्या रोगकारक िोषाांच्या म्हणून साांगण्यात आल्या 
आहेत त्या िस्तुतः सामिोषाांच्या होत. णनराम अिस्थेतील िोषाांपासून रोगाचा उद् भि होतच नाही. 
िमनणिरेचनाणि उपायाांनी ज्याांचे णनहवरण शरीरातून करण्यात येते, त्या णिजातीय ि अपकारक आमद्रव्याांचा 
उल्लेख कफणपत्ताणि िोषाांच्या नाांिानीच करण्यात येतो. इतकेच काय पण रूक्षगुणी ि शूलकारक असे जे 
आमद्रव्य त्याचे नाांि िात; तीक्ष्ण, उष्ण आणि गुण ज्यात आहेत असा णििाहोत्पािक आम म्हणजे णपत्त आणण 
स्स्नग्धगुणी ि शोथोत्पािक असा जो आम त्याचे नाांि श्लषे्मा, याप्रमाणे आम ि िोष हे शब्ि व्याणधणिज्ञानात 
तरी एकाच अणभप्रायाने योजण्यात आले असल्याचे णिसून येते. 

 
र्त्र सांगः तत्र व्र्ाणधः 

 
रोग उत्पन्न करणारे हे आमद्रव्य शरीरातील णिणिध अांगोपाांगाांपैकी एखाद्यात अिरुद्ध झाले म्हणजे 

तेथे सांणचत होते. शोथणिकारात अशा प्रकारे ज्याांचा सांचय होतो त्या िूणषत रसरक्तािींचाही णनिेश 
णिकृणतणिज्ञानात िोष या सांजे्ञने करण्यात आला आहे. ‘शरीरातील कोणत्या तरी णिणशष्ट भागात त्िचा ि 
माांस याांच्या आश्रयाने िोष जेव्हा सांणचत होतात तेव्हा त्या प्रािेणशक िा एकिेशीय सांचयाला शोथ 
म्हणतात’[‘त्िङमाांसस्थायी िोषसांघातः शरीरैकिेशोस्त्थतः शोफ इत्युच्यते’ । –सु सां.] असे सुश्रतुाचायांनी म्हटले आहे. अथात् 
व्याणधणिज्ञानात तरी आमिूणषत िोष ि िूणषत रसरक्ताणि या िोघाांचाही णनिेश एकाच सांजे्ञने करण्यात 
आल्याचे णिसून येते. ‘आकाशात सिवत्र सांचार करणारा मेघ अडथळा णनमाण होतो तेथे ज्याप्रमाणे जलिृष्टी 
करतो त्याचप्रमाणे शरीरसांचारी रसधातू स्थानिैगुण्यामुळे एखाद्या णठकाणी अिरुद्ध झाला म्हणजे तेथे 
णिकृती उत्पन्न करतो. एखाद्या णठकाणी िोषाांचा जेव्हा कोप होतो तेव्हा त्याचीही तऱ्हा हीच असते’[‘णक्षप्यमाणः 
स्ििैगुण्यात् रसः सज्जणत यत्र सः । करोणत णिकृकत तत्र खे िषवणमि तोयिः । िोषाणामणण चिै स्यात् एकिेशप्रकोपणम्’ – च. सां.], असे 
चरकाचायव म्हणतात. ‘प्रकुणपत होऊन सिव शरीरात सांचार करणारे िाताणि िोष स्थानिैगुण्यामुळे जेथे 
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अिरुद्ध होतात तेथे रोगाांची उत्पत्ती होते’[‘कुणपतानाां णह िोषाणाां शरीरे पणरधािताम् । यत्र सांगः स्ििैगुण्यात् व्याणधस्तत्रोपजायते’ –
सु. सां.], हे सुश्रुतसांणहतेतील िचनही याच आशयाचे आहे. 

 
प्रकुणपत िोषाचा अथिा आमद्रव्याचा अशा प्रकारे एखाद्या णठकाणी सांचय झाला म्हणजे तेथील 

रक्तमाांसाणि धातूांत त्याांचा क्रमशः प्रिशे होतो. कुणपत िोषाांचा रसरक्ताणि धातूांत होणारा हा प्रिशे णिचारात 
घेऊनच ज्िर, कुष्ठ आणि णिकाराांत रसगत, रक्तरस िगैरे प्रकार साांगण्यात आले आहेत. धातुप्रणिष्ट 
आमाचा धातुगत उष्णतेच्या योगाने नांतर णिपाक होऊ लागतो. अथात् त्या धातूांच्या पासून आमाचे पृथक्करण 
होऊ लागते. ते पूणव झाले म्हणजे णियुक्त झालेले हे आमद्रव्य शरीराबाहेर उत्सर्गजत होते. आणण पणरणामी 
णिकाराचा उपशम होतो. 

 
णवकृतीतील णवणशष्ट क्रम 

 
णिषम आहाराणिकाांच्या योगाने एखाद्याचे रसरक्ताणि धातू िूणषत व्हािते, शरीरातून त्याांचा सांचार 

होत असताना स्थानिैगुण्यामुळे एखाद्या णठकाणी ते प्रथम अिरुद्ध नांतर सांणचत होऊ लागािते, तेथील 
रक्तमाांसाणिकाांत त्याांचा प्रिशे व्हािा, तत्स्थानीय उष्णतेच्या योगाने नांतर त्या स्थानी सारणकट्टणििचेन सुरु 
व्हाि े आणण पूयािस्था प्राप्त होऊन णियुक्त झालेली ही िूणषत द्रव्ये अखेर व्रणमागाने ककिा मलमागाने 
शरीरातून णनघून जािीत ि रोग नाहीसा व्हािा, अशा प्रकारे आम द्रव्य सांणचत झाल्यापासून ते उत्सर्गजत 
होईपयुंतच्या णक्रया एका णिणशष्ट क्रमाने घडून येतात आणण हा क्रम सिवच णिकाराांत आढळून येतो. 

 
आमाणद अवस्था 

 
शरीराच्या कोणत्याहीस्थानातील रक्तमाांसाणि धातूांत आमसांज्ञक द्रव्याचा सांचय होऊ लागणे ही 

रोगाची आमािस्था असून धातुघटकाांत णमश्र झालेले आमद्रव्य धात्िग्नीच्या योगाने णिभक्त होऊ लागणे ही 
पच्यमानािस्था होय. हे णिभाजन पक्वािस्थेत पूणवपणे घडून आलेले असते. धातुघटकाांपासून णियुक्त 
झालेले हे रोगोत्पािक द्रव्य नांतर शकृिाणि मलाांच्या स्िाभाणिक उत्सजवनमागातूनच सामान्यतः उत्सर्गजत 
होत असते. णकत्येकिा मात्र हा उत्सगव अस्िाभाणिक रीतीनेही होतो. त्यालाच व्रण म्हणतात. शोथाच्या 
रूपाने एखाद्या णठकाणी सांणचत झालेला िोष तेथील त्िचेचा भेि करून बाहेर येणे याचेच नाांि व्रण. 

 
णवकारातील प्रमुख लक्षिे 

 
शरीरात चालणाऱ्या स्िाभाणिक णक्रया चलन, पचन ि पोषण याप्रमाणे मुख्यतः तीनच असल्याने 

त्याांत उद् भिणाऱ्या नानाणिध णिकृतीतही तै्रणिध्यच आढळून येते. तसेच, या सिव णिकाराांत सांभिणाऱ्या 
आमाणि अिस्थाही तीनच असून णनरणनराळ्या णिकाराांत आढळणाऱ्या लक्षणाांचाही अांत भाि शूल, िाह 
आणण शोथ या तीनच प्रमुख लक्षणाांत होऊ शकतो. अथात् णनरणनराळ्या स्थानाांत आणण णनरणनराळ्या 
स्िरूपाांत आणिभूवत होणारे णिकार अनेक आणण अनेकणिध असल्याचे णिसत असले तरी त्या सिांच्या 
उत्पत्तीला िाय,ू णपत्त आणण कफ हे तीन िोषच प्रधानत्िाने कारणीभतू आहेत हे उघड होय. ‘स्िधातुिैषम्य 
हे णनणमत्त घडून आले म्हणजे शरीरात णिकाराांचा प्रािुभाि होतो, हे णिकार अनेकणिध असतात, परांतु तरीही 
ते िातणपत्तकफाांना सोडून असत नाहीत’[‘स्िधातुिैषम्यणनणमत्तजा ये णिकारसांघा बहिः शरीरे । न ते पृथक् णपत्तकफाणनलेभ्य 
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......’च. सां.; ‘तथा स्िधातुिैषम्यणनणमत्तमणप सिविा । णिकारजातां त्रीन् िोषान्.......... (नाणतितवते)’ । अ. हृ.] असे आचायांनी स्पष्टपणे 
म्हटलेच आहे. 

 
––– 
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दशशन १७–दोषकोपोद भव णवणवध णवकार व त्र्ाांचे स्वरूप 
 
प्रकुणपत अथिा आमयुक्त असे िाताणि िोष समस्त शरीरात सांचार करू लागले म्हणजे 

त्याांच्यापासून णनरणनराळ्या स्थानी णनरणनराळ्या लक्षणाांनी युक्त असे णिकार नानाणिध सांभितात. त्याांपकैी 
८० णिकार िातोद् भि, ४० णपत्तोद् भि आणण २० श्लेष्मोद् भि होत अशा प्रकार त्याांची िोषानुरूप पणरगणनाही 
प्राचीन ग्रांथाांत केलेली आढळते. [‘अशीणतितातणिकारःचत्िाकरशत् णपत्तणिकाराः किशणतः श्लेष्माणिकारा इणत’ –च.सां.] 

 
८० वातणवकार 

 
चरकसांणहतेत िर्गणलेले ८० िातणिकार पुढीलप्रमाणे आहेत– (१) नखभेि (नखे फुटणे) (२) 

पािशलू (पायाांच्या तळव्याांचा शूल) (३) पािभ्रांश (एक अथिा िोनही पािले चालताना अपेणक्षत णठकाणी न 
पडणे ) (४) णिपाणिका (हात ि पाय याांची त्िचा फाटणे असा याचा अथव चक्रपाणींनी णिला आहे.) 
[‘णबपाणिका पाणणपािस्फुटनम्’ –च. सां. व्याख्या] (५) कपणडकोदे्वष्टन (पोटऱ्या िळणे) (६) सुप्तपािता (पायाांच्या 
तळव्याांना स्पशव न जाणिणे) (७) िातखुड डता (पायाांच्या तळव्याांना अनेक व्रण होणे) (८) गृध्रसी (या 
णिकारात कणटप्रिेशाचा मागील भाग, कां बर, पाठ, माांड्या, गुडघे, पाय ि पािले याांच्या णठकाणी क्रमशः 
आखडणे, ििेना होणे, टोचल्याप्रमाणे िुखणे ि िरचेिर कां प पािणे ही लक्षणे असतात.) 
[‘स्स्फक् पूिवकणटपृष्ठोरूजानुजांघापिां क्रमात् À गधृ्रसीस्तांभरुक्तोिैः गणृ्हाणत स्पांिते मुहुः’ –मा.णन.] (९) जानुभेि (गुढघ्याांच्या साांध्याांत 
फुटल्याप्रमाणे ििेना होणे) (१०) जानुणिश्लेषण (गुडघ्याांचे साांध णशणथल िाटणे (११) ऊरुस्तांभ (माांड्या 
जड ि चलनाक्षम िाटणे) (१२) ऊरुसाि (माांड्याांतील स्पशवज्ञान कमी िा नष्टप्राय िाटणे) (१३) गुिभ्रांश 
(गुिद्वारातील पेशी णशणथल होऊन मलोत्सजवनाचे िळेी बाहेर येणे) (१४) पांगुता (१५) गुिाती (गुिद्वारात 
पीडा होणे ) (१६) िृषणोत्के्षप (िृषणाांचे ऊध्िवगमन) (१७) िांक्षणानाह (अांडसांधींचा भाग िायूने फुगणे) 
(१८) शफेःस्तांभ (जनेंणनद्रय स्तब्ध िा चैतन्यहीन होणे) (१९) उिाितव (िायूचे ऊध्िवगमन) (२०) णिड्भेि 
(मलात पातळपणा येणे) (२१) श्रोणीभेि (श्रोणीभागात फुटल्याप्रमाणे ििेना होणे) (२२) खांजत्ि 
(लां गडेपणा) (२३) िामनत्ि (अियिाांच्या सांकोचामुळे शरीराला येणारी ऱ्हस्िता) (२४) कुब्जत्ि 
(स्नायूांच्या सांकोचामुळे शरीराला येणारी िक्रता) (२५) णत्रकग्रह (णत्रकसांज्ञक भागात आखडणे) (२६) 
पृष्ठग्रह (पाठ आखडणे) (२७) हृन्मोह (हृियाची कायवक्षमता कमी होणे.) [या णठकाणी हृिय म्हणजे मस्स्तष्कसमजणे 
उणचत होय.] (२८) पाश्वािमिवक (िोनही बाजूच्या फासळ्याांच्या जागी िाबल्यागत पीडा होणे) (२९) हृद्राि 
(हृियाच्या पेशी णशणथल होणे) (३०) उिरािषे्ट (पोट आिळल्या सारखे िाटणे (३१) िक्ष उद्धषव (छाती 
उडणे) (३२) ग्रीिास्तांभ (मानेतील स्नायू आखडणे) (३३) बाहुशोष (हात शुष्क होणे ) (३४) िक्षउपरोध 
(छाती भरल्यासारखी िाटणे) (३५) कां ठोघ्िांस (घशात रूक्षता ि शुष्कता उद् भिणे) (३६) मन्यास्तांभ 
(मानेच्या णशरा आखडणे ि तेथील सांििेना कमी होणे) (३७) हनुभेिन (हनुिटीच्या जागी फुटल्यागत 
ििेना होणे) (३८) मूकत्ि (शद्बोच्चारातील अक्षमता)(३९) िांतशणैथल्य (िात हलू लागणे) (४०) ओष्ठभेि 
(ओठ फाटणे) (४१) अरसज्ञता (मधुराणि रसाांची सांििेना नाहीशी होणे (४२) िांतभेि (िात फाटणे) (४३) 
िाक् सांग (िाचा बसणे) (४४) कषायास्यत्ि (तोंड तुरट होणे) (४५) िक्षस्तोि (उरोभागात टोचल्याप्रमाणे 
िुखणे) (४६) अणक्षतोि (डोळ्यात टोचल्याप्रमाणे िुखणे) (४७) मुखशोष (४८) घ्राणनाश (िास न येणे) 
(४९) कणवशलू (५०) अशब्िश्रिण (खोटे शब्ि ऐकू येणे) (५१) उचै्चःश्रुती (उच्चस्िरातील ध्िनीच ऐकू येणे) 
(५२) बाणधयव (५३) ित्मवस्तांभ (पापण्याांची उघडझाप न होणे ) (५४) अर्गित (तोंडाचा अधा भाग ज्यात 
िाकडा होतो असा णिकार (५५) णतणमर (प्रकाशात िेखील अांधाराचा आभास होणे) (५६) ित्मवसांकोच 
(पापण्या सांकुणचत होणे) (५७) अणक्षशूल (डोळे िुखणे) (५८) अणक्षव्युिास (डोळे उघडेच राहणे) (५९) 
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ग्लानी (सिव गात्राांतील शक्ती गळून गेल्यागत िाटणे) (६०) भ्रवू्युिास भिुया णिस्फाणरत होऊन राहणे) 
(६१) िपेथुः (कापरे भरणे) (६२) शांखभेि (शांखास्थींच्या जागी फुटल्याप्रमाणे पीडा होणे) (६३) 
केशभणूमस्फुटन (मस्तकाच्या केसाांखालील त्िचेत फुटल्यासारखी पीडा होणे) (६४) णशरोरुजा 
(मस्तकशूल) (६५) ललाटभेि (कपाळात फुटल्यासारखी ििेना होणे) (६६) एकाांगरोग (पक्षाघात) (६७) 
जृांभा (६८) रौक्ष्य (गाते्र रूक्ष होणे) (६९) सिांगरोग (सिव शरीर लुळे होणे) (७०) आके्षपक (हस्तपािाणि 
अियिाांना ज्यात आचके बसतात असा णिकार) (७१) श्रम (कारणाभािी गळून जाणे) (७२) िांडक (शरीर 
िा शरीराचा एखािा अियि िांडित् ताठ होणे) (७३) णिषाि (णनरुत्साह) (७४) अणतप्रलाप (बडबडणे) 
(७५) भ्रम (शरीर िा अांगोपाांगे भ्रमल्यागत िाटणे) (७६) श्यािारुणािभासत्ि (त्िचा िगैरे काळसर ताांबुस 
होणे) (७७) पारुष्य (त्िचा िगैरे खरखरीत, शुष्क होणे) (७८) णहक्का (उचकी) (७९) अस्िप्न (णनद्रानाश) 
(८०) अनिस्स्थती (उभे राहणे, बसणे, झोपणे आणि णक्रया करण्याणिषयी एका क्षणात इच्छा तर लगेच 
िुसऱ्या क्षणात अणनच्छा उत्पन्न होणे). 

 
अथात् िूष्याणि भेिाांनुसार िातणिकाराांचे प्रकार असांख्य सांभित असले तरी चरकाचायांच्या 

मतानुसार स्पष्ट स्िरूपात आणिष्कृत होणारे िाताणिकार िर णिल्याप्रमाणे ऐांशीच होत. 
 

वातणवकाराांचे स्वरूप 
 
या ऐांशी िातणिकाराांचे स्िरूप सामान्यतः पुढीलप्रमाणे असल्याचे णिसून येते. भेि (फुटल्यागत 

िाटणे िा फाटणे), तोि (सुया टोचल्याप्रमाणे िाटणे), शूल उद्धषव (स्पशव सहन न होणे), सांिषे्ट 
(आिळल्यासारखे िाटणे) आणण आती अशा प्रकारे ज्याांचा णनिेश िातणिकाराांत अलग अलग करण्यात 
आला ते णिकार म्हणजे शूलसांज्ञक णिकृतीचेच ६ णिणभन्न प्रकार होत. ही णिणभन्नता स्थानभेिानुसार सांभिते. 
णिकाराांच्या िरील यािीत काहींचा णनिेश आिषे्ट या सांजे्ञने करण्यात आला आहे. उिा. उिरािषे्ट तर 
काहींचा उल्लखे अिमिव या नाांिाने करण्यात आला आहे. उिा. पाश्वािमिव. तसेच, उत्के्षप आणण सांकोच 
याही आणखी िोन सांज्ञा काही रोगात सामान्यपणे आढळून येतात. उिा. िृषणोत्के्षप ि ित्मवसांकोच. हे 
चारही प्रकार आकुां चनोद् भतू होत. पेशी आिींच्या सांकोचातून त्याांची उत्पत्ती होते. 

 
मुखशोषासारख्या शोषस्िरूप णिकाराांची उत्पत्ती रूक्षगुणाची िाढ अणधक झाल्याने होते तर 

मन्यास्तांभासारखे स्तांभरूप, णत्रकग्रहासारखे ग्रहरूप, िक्षोपरोधासारखे उपरोधस्िरूप आणण 
ित्मवसांकोचासारखे सांकोचस्िरूप णिकार या सिांत स्नायूि पेशी याांच्या णठकाणी उद् भिलेली स्तब्धता ही 
सामान्यत्िाने णिद्यमान असते. आके्षप आणि णिकाराांचा सांभि क्षोभातून म्हणजे अस्िाभाणिक ि िगेयुक्त 
गतीतून ककिा अणतयोगातून म्हणजे अणतप्रिृत्तीतून होतो. गांधाणि णिषयाांचे ग्रहण करण्याच्या बाबतीत 
इांणद्रयाांची क्षमता कमी होणे, त्याांच्या णठकाणी सुप्तता ककिा माांद्य उत्पन्न होणे हे णिकार सांज्ञािाणहनींच्या 
णिकृतीतूत उद् भितात. 

 
िातणिकाराांच्या उपणरणनर्गिष्ट सूचीत काही णिकाराांचा उल्लेख भेि या सांजे्ञने करण्यात आला आहे. 

शूलस्िरूप आणण णििारणरूप असे िोन प्रकार त्याांतही सांभितात. जानुभेि श्रोणणभेि इत्याणि णिकार 
शूलस्िरूप म्हणजे ज्याांत फुटल्यागत ििेना होते अशा स्िरूपाचे असून नखाणिकाांचा भेि हा णििारणरूप 
असतो. नखे िगैरेंचे त्यात णििारण होते. 
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एक वातणवकार–णवड्भेद 
 
या भेिसांज्ञक णिकाराांत णिड्भेि नाांिाने एका णिकाराचा उल्लखे करण्यात आला आहे. णिड्भेि 

म्हणजे मल पातळ होणे. हा पातळपणा मलात द्रिद्रव्याांचे आणधक्य झाल्याने उद् भितो. िस्तुतः िायु हा 
रूक्षगुणी असून त्याच्या योगाने द्रिद्रव्याांचे शोषण होते. अथात् िायूमुळे मलात द्रित्ि उत्पन्न होणारे नाही, 
उलट गाढता म्हणजे घट्टपणा येईल. िातप्रधान अणतसाराचे स्िरूप या दृष्टीने लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
िरचेिर ि थोड्या थोड्या प्रमाणात आणण फेसाळ [फेस हे िायचेूच एक स्िरूप होय. थोड्या द्रिाशी जास्त िायचूा सांयोग झाला 

म्हणजे तो िायचू फेनरूप होतो.]स्िरूपात मलप्रिृत्ती होणे इत्याणि शद्बाांत त्याचे िणवन केले आहे [‘अरुणां फेणनलां  
रूक्षमल्पमल्पां मुहुमुवहः À शकृिाम सरुक्शब्िां मारुतैनाणतसायवते À’ मा. णन.]. गुिमागाने पुष्कळ प्रमाणात ि द्रिरूपात मलाचे 
अणतसरण होणे हे अणतसाराचे सामान्य लक्षण. [‘गुिेन बहुद्रिसरणां अणतसारः’ – मा.णन.व्याख्या.]. त्यात िाताचा सांबांध 
आला म्हणजे मलातील द्रिता कमी होते. 

 
या उिाहरणािरूनही ही गोष्ट स्पष्ट होते की, रूक्षगुणी िायूची अणभिृद्धी झाली म्हणजे मलात 

शुष्कता णनमाण होईल ि पणरणामी बद्धणिट कत्ि सांभिले. अथात् िातणिकाराांच्या पूिोक्त यािीत जेथे 
णिड्भेिाचा उल्लखे आहे तेथे त्याऐिजी णिड्ग्रह असा पाठ असणे अणधक सुसांगत िाटते. णिड्भेि हा णनिेश 
णलणपकाच्या प्रमािामुळे झाला असणे अशक्य नाही. चरकसांणहतेचे व्याख्याकार चक्रपाणी याांनी णिड्भेिाची 
अन्िथवकता णसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘िातज अणतसारात सुद्धा णिड्भेि हा िातज 
असतो’[‘िातजातीसारेऽणप णिड्भेिो िातज एि’ च. सां व्याख्या.], असा युस्क्तिाि ते करतात. परांतु, हे म्हणणे णिशषे 
समाधानकारक िाटत नाही. कारण, अणतसार णिकारात िाताचा अनुबांध असला म्हणजे णिड्भेि सांभितो, 
हे म्हणणेच मुळात अणतसाराच्या सांप्रातीला धरून नाही. अणभिृद्ध अप् धातू हे अणतसाराचे कारण. त्याचे 
म्हणजे िाढलेल्या अप् धातूचे णमश्रण झाल्यानेच मलात द्रित्ि येते, आणण त्यात िाताचा सांबांध आला म्हणजे 
त्या तशा िातज अणतसारात थोडे थोडे, िरचेिर ि फेसाळ असे मलोत्सजवन होते इत्याणि िणवन णिचारात 
घेतले म्हणजेही मलातील द्रिाचे प्रमाण िायूमुळे कमी होते, तो द्रित्िाला कारणीभतू होत नाही, हे स्पष्टपणे 
णिसून येते. अणतसारातील द्रित्ि िायूच्या णिड्भेिकतृवत्िामुळे सांभिते, हे चक्रपाणीचे म्हणणे अप्रस्तुत होय. 
िातणिकाराांच्या िरील यािीत णिड्भेिाच्या जागी णिड्ग्रह अशी सुधारणा करणे त्यापेक्षा योग्य होईल. 

 
शूलाचे स्वरूप 

 
समस्त िातणिकार शूलप्रधान िा शूलात्मक असल्याचे मागे उल्लणेखले आहेच. या शूलाचे सामान्य 

पुढीलप्रमाणे साांगता येईल :–शरीरात जे णनरणनराळे अणभिहनमागव आढळून येतात त्याांना स्रोतसे 
म्हणतात. हृियाणि मूलस्िरूप णछद्राांपासून िेहाच्या अांतभागात पसरलेला णसरा ि धमनी याांना िगळून 
असलेला कोणताही मागव म्हणजे स्रोतस्, अशी त्याांची व्याख्या करण्यात आली आहे [‘मलूात् खात् अांतरां िेहे प्रसतृां 

त्िणभिाणह यत् À स्रोतस् तणिणत णिजे्ञयां णसराधमणनिर्गजतम्’ –सु.सां.] याांपैकी काहीतून घनद्रव्याचे तर काहीतून द्रिद्रव्याचे 
आणण काहीतून सूक्ष्म िायचेू अणभिहन होत असते.या सिव स्रोतसाांतून िायूचा सांचार सिैि होत असतो. 
आणण त्याच्या या सांचारात तो जेव्हा एखाद्या णठकाणी अिरुद्ध होतो तेव्हा आपला स्िाभाणिक मागव सोडून तो 
णनराळ्या मागाने जाऊ लागतो. अिरोधाचा पणरणाम म्हणून त्याचा िगेही आता िाढलेला असतो. िायूच्या 
या िगेयुक्त ि अस्िाभाणिक मागाने जाण्याच्या प्रिृत्तीने सांबद्ध स्रोतसाांचे ि तिाश्रयभतू पेशींचे अिमिवन होते 
आणण पणरणामी त्याांच्यात पीडा उद् भिते. णतलाच शलू म्हणतात. िायूची स्िाभाणिक गती कुां णठत होण्याची 
प्रमुख कारणे िोन. स्रोतसाांत रसरक्तािींचा सांचय प्रमाणाबाहेर होणे हे पणहले आणण काही कारणाने 
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स्रोतसाांत रूक्षता िाढून त्याांचा सांकोच होणे हे िुसरे. िोघाांचाही पणरणाम िायूची गती प्रणतरुद्ध होण्यात 
होतो. 

 
उपयुवक्त िाताणिकाराांत ग्रीिास्तांभ, मन्यास्तांभ इत्याणि प्रकारे काहींचा उल्लेख स्तांभरूप व्याधी 

म्हणून करण्यात आला असून, पृष्ठग्रह, णत्रकग्रह याप्रमाणे काहींना ग्रहरूप णिकार म्हणून सांबोधण्यात आले 
आहे. शरीराच्या णनरणनराळ्या भागाांत उद् भिणाऱ्या या स्तांभाख्य आणण ग्रहसांज्ञक णिकाराांच्या उत्पत्तीला 
अनुक्रमे त्या त्या णठकाणचा स्नायुगत आणण पेशीगत शोथ कारणीभतू होतो. तसेच िरील यािीत कुब्जत्ि, 
िामनत्ि आणि जे आकुां चनात्मक णिकार णनर्गिष्ट करण्यात आले आहेत, त्याांची उत्पत्ती त्या त्या स्थानातील 
स्नायूांत शुष्कता आल्याने होते. स्तांभरूप अशा अन्य िातणिकाराांची णनर्गमती सुद्धा, मग ते सािविेणहक असोत 
िा प्रािेणशक असोत, अनुक्रमे शोथातूनच होते. तात्पयव, िरील पैकी काही णिकार शोथोद् भि असतात ि 
काही शोषोद् भि असतात. 

 
कां प, भ्रम आणि णिकाराांचा प्रािुभाि चलनात ककिा गतीत िैषम्य उद् भिल्याने होतो. 
 
रसरक्ताणि धातूांचा क्षय झाला की, िायचूी अणभिृद्धी होते आणण त्याची गती प्रणतरुद्ध झाली की 

कोप म्हणजे अस्िाभाणिक मागाने जाण्याची प्रिृत्ती त्याच्या णठकाणी णनमाण होते. िायूच्या गतीला होणारा 
हा अिरोध एक सांचयजन्य तरी असतो ि सांकोचजन्य तरी असतो हे िर उल्लणेखलेच. 

 
िाताची अणभिृद्धी झाली की शरीरात रूक्षता िाढते. णतचा पणरणाम म्हणनू माांसाणि धातू शुष्क 

होतात. अांगोपाांगाांच्या णठकाणी त्यामुळे पारुष्य म्हणजे खरस्पशवत्ि उद् भिते. आणण फलतः त्िचा, ओठ, 
िाांत इत्यािींचे णििारण, तसेच कुब्जत्ि, िामनत्ि आणि आकुां चनस्िरूपी िातणिकार याांचा प्रािुभाि होतो. 

 
स्स्नग्ध ि द्रिस्िरूप अशा द्रव्याांचे उिा. रस, रक्त, मेि इत्याणि धातूांचे काही अांश प्रमाण अणधक 

झाल्यामुळे अथिा पयाप्त प्रमाणात असूनही त्याांचे पचन न झाल्याकारणाने एखाद्या णठकाणी सांणचत होतात. 
त्याांच्या योगाने तद् िह स्रोतसाांत प्रणतबांध णनमाण होतो. ि तोच स्रोतःसांचारी िायूच्या गतीला कुां णठत करतो. 
िायूची गती अश्या रीतीने प्रणतहत झाली की अांगोपाांगाांचे आकुां चनप्रसरणरूपी सांचालन करण्याच्या कामी 
तो असमथव होतो आणण पणरणामी स्तांभ, शोथ, शलू इत्याणि णिकार प्रािुभूवत होतात. 

 
उपयुवक्त णिकाराांपैकी शोथ आणण स्तांभ ही लक्षणे ज्याांत णिद्यमान असतात अशा ऊरुस्तांभाणि 

बहुतेक सिव णिकारात शूल हे लक्षणही णिद्यमान असतेच. शोथस्तांभात्मक [िातणिकाराांच्या सूचीत शोथस्िरूप णिकाराांचा 
पृथक् उल्लखे केलेला नाही. तथाणप, ऊरूस्तांभाणि णिकाराांत ही शोथात्मकता प्रत्यांतराला येते. म्हणूनच णतचा येथे उल्लखे केला.] णिकार, मग 
ते िरील यािीत साांणगतलेले असोत अथिा िातरक्ताणिकाांच्या सारखे तीत उल्लणेखलेले नसोत, ते सिव प्रायः 
[‘प्रायः’ असे मुद्दामच म्हटले. काही णिकाराांतशोथ ककिा स्तांभ हे लक्षण असते, पण शूलाचा मात्र अभाि असतो. कारण त्या णिकाराांत मुळी णिणशष्ट 
णठकाणची सांिेिनाच नाहीशी झालेली असते. अथात् हे णिकार शोथस्तांभात्मक असले तरी सशूल मात्र नव्हेत.] शूलच असतात असा 
याचा अथव. 

 
एखाद्या णठकाणी स्रोतसाांत अिरोध उत्पन्न झाला की त्या णठकाणी आकुां चनप्रसरणरूप हालचाल 

होईनाशीहोते. आणण अशा िळेी सांज्ञािह स्रोतसाांत अडथळा णनमाण होऊन त्या णठकाणच्या सांििेनेतही 
केव्हा केव्हा माांद्य णनमाण होते. कधी कधी तर शोषणाचा अथिा सांचयाचा पणरणाम म्हणून सांज्ञाहानीही 
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सांभिते. शरीराच्या त्या णिणशष्ट व्याणधग्रस्त णिभागातील स्पशवज्ञान नाहीसे होण्यािरून या सांज्ञाहानीचा 
प्रत्यय येतो. 

 
वातणवकाराांचे प्रमुख प्रकार–सांकोच व स्तांभ 

 
तात्पयव, िातोद् भि णिकार िर णिल्याप्रमाणे अनेकणिध साांगण्यात आले असले तरी त्या सिांचे 

त्याांच्या स्िरूपानुसार प्रमुख प्रकार सामान्यतः िोनच सांभितात. (१) सांकोचरूप ि (२) स्तांभरूप. पेशी, 
स्नायू इत्यािींचा अथिा णिणशष्ट अांगोपाांगाांचा सांकोच होणे हे पणहल्या प्रकारात आढळून येते तर ग्रीिामन्याणि 
अियिाांचा स्तांभ होणे हे लक्षण िुसऱ्यात णिद्यमान असते. याांच्या व्यणतणरक्त भेिस्िरूप ि सुस्प्तस्िरूप अशा 
आणखी प्रकाराांचाही उल्लखे िातणिकाराांत केलेला आढळतो. तथाणप, तेही िरील िोन प्रकाराांतच समाणिष्ट 
होण्यासारखे आहेत. कारण त्याांत िेखील स्रोतोरोधामुळे उद् भिणाऱ्या िातणिकाराांचे सांकोचस्तांभरूपी 
दै्वणिध्य णिसून येतेच. ज्या णठकाणी स्स्नग्धता कमी होऊन शुष्कता णनमाण होते त्या णठकाणी त्िचाणि भाग 
फाटल्याकारणाने िायचेू उन्मागवगमन म्हणजे कोप सांभित नाही. उलट, मागािरोधामुळेच कोपोद् भि 
िातणिकाराांत णिशषे पीडा जाणिते. आणण हे लक्षात घेऊनच सांकोचात्मक ि स्तांभात्मक असे िातणिकाराांचे 
प्रधान भेि िोनच असल्याचे िर साांणगतले. शोथलक्षणात्मक णिकाराांचा अांतभािही तिनुरोधाने स्तांभात्मक 
णिकाराांत करणेच योग्य होय. 

 
या णद्वणिध णिकाराांपैकी सांकोचात्मक णिकाराांत प्रायः शलू नसतो. स्रोतोमागव शुष्क झाल्याने त्यात 

िायूचा सांचारच सांभित नाही ि पणरणामी शूल उद् भित नाही. अथात् सिवच सांकोचात्मक णिकाराांत शलू 
नसतो असे नव्हे. सांणधसांकोचाणिकाांत तो आढळून येतो. स्तांभरूप णिकाराांत स्स्थती उलट असते. त्याांत शलू 
सामान्यतः णिद्यमान असतोच. सांचयामुळे स्रोतोमागात िायू अिरुद्ध होतो ि पणरणामतः त्याच्या णठकाणी 
उन्मागवप्रिृत्ती उत्पन्न होते. शलू तीतूनच उद् भितो. हा शलूही सिवच स्तांभरूप णिकाराांत असतो असे नाही. 
सुप्ती हे लक्षण ज्याांत आढळते अशा णिकाराांत, ते स्तांभरूप असताही, शलू जाणित नाही. कारण त्याांत 
सांििेनाच क्षीण झालेली असते. 

 
अरुित्व व श्र्ावत्व 

 
िातणिकाराांत साांणगतलेली अरुणत्ि ि श्याित्ि म्हणजे त्िचा लालसर ि काळसर होणे ही लक्षणे 

कशी उद् भितात हे पाहण्यासारखे आहे. पेशीगत स्रोतसाांत अिरोध झाल्याने प्रकुणपत झालेल्या िायूकडून 
तत्स्थानीय पेशी पीणडल्या जातात, जोराने िाबल्या िा घासल्या जातात. त्यामुळे तेथील सूक्ष्म 
रक्तिाणहन्याांिरही िाब पडतो आणण त्याांतून रक्त अल्प प्रमाणात बाहेर म्हणजे स्रोतसाांच्या बाह्य भागािर 
येते. पणरणामी त्या णठकाणची त्िचा लाल झालेली णिसते. िातप्रकोपजन्य णिकाराांत शरीराच्या बाह्य 
भागािर णिणशष्ट णठकाणी जी लाली णिसून येते णतचे िास्तणिक स्िरूप हे असे असून शोथरूप ि स्तांभरूप 
णिकाराांत णतचे प्रत्यांतरही येते. 

 
िुसरे लक्षण श्याित्ि.त्याचेही काहीसे असेच आहे. शोषणामुळे अथिा अणतसांचयामुळे णिकृत 

झालेल्या व्याणधस्थानात, शारीर अियिाांना पोषक असणारा रसधातू, रसिहस्रोतसाांचा अिरोध 
झाल्याकारणाने पोहोचू शकत नाही. णिकृणतस्थानातील रक्तमाांसाणि धातूांचे पोषण त्यामुळे अथातच बांि 
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पडते आणण पोषणाभािी हे धात्िांश सत्त्िहीन होत जाऊन शिेटी त्याांना मलरूप प्राप्त होते. आणण त्याचाच 
पणरणाम म्हणून त्या णठकाणच्या त्िचेिर काळसरपणा णिसू लागतो. 

 
अथात् उपणरिर्गणत िस्तुस्स्थती णिचारात घेऊनच श्याित्ि ि अरुणत्ि या प्रकाराांचा उद् भि 

िातप्रकोपातून होतो असे साांगण्यात आले आहे. आणण ते अगिी योग्य होय. अन्यथा स्ितः रूपरणहत 
असलेला िायू [‘रूपरणहतस्पशविान् िायुः’ – त. सां.] िणोत्पणत्तला कारणीभतू होणे शक्यच नाही. 

 
४० णपत्तणवकार 

 
आता यापुढे णपत्तणिकाराांचा णिचार कराियाचा. चरकसांणहतेत पुढील चाळीस णिकाराांचा उल्लखे 

स्पष्ट स्िरूपात आणिष्कृत होणारे णपत्तणिकार म्हणनू करण्यात आला आहे– (१) ओष (अग्नीने 
भाजल्याप्रमाणे िाह होणे. पाश्ववस्स्थत िन्हीने व्हािी तशी पीडा होणे [‘पाश्ववस्स्थतेनेििस्न्हना पीडा’ च. सां. व्याख्या.], 
असे स्पष्टीकरण चक्रपाणी करतात.) (२) प्लोष (एखाद्या णिणशष्ट भागात होणारा सिवसामान्य िाह. 
चक्रपाणी प्लोषाला ककणचत् िाह मानतात [‘प्लोषः ककणचत् िहनणमि’ च. सां. व्याख्या.].(३) िाह (सिांगिाह)(४) 
धूमक (घशातून धूर णनघाल्यागत िाटणे) (५) ििथू (णिणशष्ट णठकाणी तीव्र िाह होणे. धक्धक् होणे या 
शब्िाांनी लोकात प्रचणलत असलेला णिकार म्हणणे ििथू असे चक्रपाणींनी म्हटले आहे [‘धकधणककेणत लोके 

ख्याता’ – च. सां. व्याख्या.]. (६) अांतिाह (कोष्ठान्तगवत िाह) (७) अांसिाह (खाांद्याांत िाह होणे) (८) णििाह 
(उपभकु्त अन्न णििग्धहोणे. आमाशयात होणाऱ्या िाहािरून याचे अनुमान होते) (९) अम्लक (आांबट ढेकर 
येणे) (१०) अांगगांध (शरीराची तीव्र िुगुंधी) (११) अणतस्ििे (१२) ऊष्माणधक्य (शरीराचा स्पशव अणधक उष्ण 
भासणे) (१३) माांसक्लेि (माांसधातूतील द्रिता िाढणे) (१४) शोणणतक्लेि (रक्त अणधक पातळ होणे) 
(१५) अांगाििरण (हातपाय आणि अियिाांची त्िचा फाटणे) (१६) त्िग िाह (१७) त्िग णििारण (त्िचा 
फाटणे) (१८) रक्तणपत्त (नाक, डोळे, गुि, णशस्न, आणि मागांतून रक्ताचा स्त्राि होणे. रक्तणपत्त म्हणजे 
णपत्तिूणषत रक्ताचा स्त्राि. ‘णपत्त ही रक्ताची णिकृती असल्याने, त्याच्याशी रक्ताांचा सांसगव होत असल्याने, 
अशा रक्ताकडून ते िूणषत होत असल्याने आणण त्याचा गांध ि िणवही रक्तसदृश होत असल्याने अशा 
णपत्ताला रक्त म्हणजे रक्तणपत्त म्हणतात [‘णपत्तां रक्तस्य णिकृतेः सांसगात् िूषणािणपÀ गांधिणानुितृ्तिे रक्तेन व्यपणिश्यते’ À  अ. हृ.], 
असे स्पष्टीकरण आचायव िाग भट याांनी केलेले आहे.) (१९) रक्तकोठ (णठपक्या णठपक्याप्रपाणे णिसणारी 
रक्तिणी सूज) (२०) चमाििरण (त्िचा सोलिटणे. पूिोक्त त्िग णििारण णनराळे. त्यात त्िचा फाटते, 
भेगाळते, प्रस्तुत णिकारात त्िचेचे पापुदे्र सोलल्याप्रमाणे णनघून जातात) (२१) हणरतत्ि (शरीर णहरिट 
होणे) (२२) रक्तमांडल (रक्तिणी मांडलाकार कोठ) (२३) हणरद्रता (शरीर हळिीप्रमाणे णपिळसर होणे) 
(२४) कक्षा (णिस्फोटाचा–फोडाचा–एक प्रकार. बाहू, पाश्वव, खाांिे, फासळ्या ि कक्षा या भागाांत होणारा 
उष्णिणी, ििेनायुक्त ि णपत्तप्रकोपजन्य फोड म्हणजे कक्षा असे सुश्रतुसांणहतेत क्षुद्ररोगाांच्या िणवनात 
साांगण्यात आले आहे [‘बाहुपाश्वांसकक्षासु कृष्णिणा सिेिनाम् À णपत्तप्रकोपसांभतूाां कक्षाणमणत णिणनर्गिशते्’ – À सुां. सां.].)(२५) 
णतक्तास्यता (तोंड कडू होणे) (२६) पूणतमुखता(मुखिुगुंधी) (२७) नीणलका (शरीरािर उठणारे णनळसर 
डाग. काहींच्या मतानुसार नीणलका म्हणजे णनराळ्या णठकाणी होणारे ि णनराळ्या िणाने युक्त असणारे 
व्यांगच होय, असा उल्लखे टीकाकार डल्हणाांनी केला आहे [‘व्यांगमेि स्थानाांतरेण च नीणलकेत्यन्ये’ सु. सां. व्याख्या.] आणण 
शरीरािर िा तोंडािर उद् भिणाऱ्या कृष्णिणी व्यांगालाच नीणलका म्हणतात असे आचायव माधिाांनी म्हटले 
आहे [‘कृष्णमेिांगुणां गाते्र मुखे िा नीणलकाां णििुः’ – मा. णन.].) (२८) अतृप्ती (पयाप्त आहार सेिन करूनही णपत्ताच्या 
आणधक्यामुळे तृप्ती न िाटणे) (२९) आस्यपाक (तोंड येणे, मुखान्तगवत कलेचा पाक होऊन ती फाटणे) 
(३०) तृष्णाणधक्य (३१) कामला (कािीळ) (३२) गलपाक (मुखपाकाप्रमाणे घशातील कलेचा पाक होणे) 
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(३३) अणक्षपाक (डोळ्याांच्या पापण्याांचा आतून होणारा पाक) (३४) गुिपाक (३५) मेढ्रपाक (३६) 
तमःप्रिशे (अांधारात प्रिशे केल्यागत िाटणे, अांधारी िाटणे) (३७) जीिािान (कोठेही राहाि,े बसाि ेअसे न 
िाटणे, अणतग्लानी (३८) हणरतपीतता (त्िचा, डोळे, मतू्र, ि पुरीष याांच्या णठकाणी णहरिट, णपिळट िणव 
उद् भिणे) (३९) लोणहतगांधास्यता (तोंडात रक्तासारखी िुगुंधी येणे) (४०) रक्तणिस्फोटक (रक्तिणी 
फोड). या चाळीसही णिकाराांत उष्णता आणण तीक्ष्णता या िोनही गुणाांची अणभिृद्धी सिवत्र सारखीच 
आढळून येते. समस्त णपत्तणिकार हे उष्णतीक्ष्णगुणाांच्या अणभिृद्धीतून उद् भितात, असा याचा अथव. 

 
णपत्तणवकाराांचे स्वरूप 

 
िर िर्गणलेल्या णपत्तणिकाराांचे स्िरूप सामान्यतः पुढीलप्रमाणे असल्याचे णिसून येते :– कोठ्यात 

प्रणिष्ट झालेल्या अन्नाचे पचन यथाित् झाले नाही तर त्यात अम्लता उत्पन्न होते. आांबट ढेकर येणे आणण 
घशात अम्लता ि जळजळ जाणिणे हे णिकार या अन्नगत अम्लतेतूनच उद् भितात. कोठ्यात होणारा िाह 
आहारातील णििग्धतेमुळे उद् भितो, तर रक्तातील उष्णता म्हणजे णपत्त िाढले की, सािविेणहक िाह 
प्रािुभूवत होतो. कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण अशा आहाराचा पणरणाम रक्त िूणषत होण्यात होतो. 
िाग्भटाचायांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘शुद्ध स्िरूपातील रक्ताची रुची मधुर ि ककणचत खारट असते, त्याचा स्पशव 
अनुष्णाशीत भासतो आणण ते द्रिरूप असते [‘मधुरां लिणां ककणचिशीतोष्णमसांहतम्’अ. हृ.]. अशा रक्तात तीक्ष्णोष्णाणि 
आहाराच्या योगाने ज्याप्रमाणे णििग्धता णनमाण होते त्याचप्रमाणे त्यात तीक्ष्णत्ि ि अम्लत्िही अस्िाभाणिक 
प्रमाणात िृकद्धगत होते. रक्तात उद् भिणाऱ्या या णिकृतीमुळेच मग ते अणधक िाहक बनते. अांगाििरण, 
रक्तमाांसाचे क्लेिन, रक्त कोठ,रक्तमांडळे हे णिकार या रक्तगत िाहातूनच प्रािुभूवत होतात. रक्तातील 
तीक्ष्ण गुणाच्या आणधक्याचा पणरणाम रक्तिह स्रोतसाांचे णििारण होऊन त्याांतून रक्ताचा स्त्राि होण्यात 
होतो. या रक्ताचा, अथात् णपत्तयुक्त अशुद्ध रक्ताचा,स्त्राि नाक, डोळे, कान, ि तोंड या ऊध्िवगत आणण 
योनी, गुि ि णशस्न या अधोगत भागाांपैकी कोणत्याही मागाने होऊ लागला म्हणजे त्यालाच रक्तणपत्त 
म्हणतात. नाक, तोंड आणि अियिाांतील पेशींच्या आिरणस्िरूप असणाऱ्या णिणभन्नस्थानीय कलाांचा पाक 
होणे हा या रक्तगत तीक्ष्णतेचाच पणरणाम होय. मुखपाक, गुिपाक आणि णिकार म्हणजे या पाकाचे प्रकार 
होत. णपत्ताचे रक्तातील प्रमाण िाढले म्हणजे रक्तात ते िाह उत्पन्न करते. हे णििग्ध रक्तच त्िचा आणि 
णठकाणी णपिळटपणा णनमाण करण्याला कारण होते. िूणषत रक्तात तीक्ष्णतेचे प्रमाण अणधक झाले की 
रक्तिह स्रोतसाांचे णििारण होऊन रक्तणपत्तउद् भिते, तर हीच तीक्ष्णता तुलनेने कमी प्रमाणात असली 
म्हणजे त्िचा आणि णठकाणी पीतिणवता सांभिते. णकत्येक िळेी त्िचा णहरिट ि णनळसर णिसू लागते. 
तिन्तगवत रक्ताचा कोथ होऊन ते सत्त्िहीन अत एि मलस्िरूप झाल्याचे ते सूचक असते. साराांश, िाह, 
कोथआणण उष्णतेचे आणधक्य हीच लक्षणे समस्त णपत्तणिकाराांत सामान्यत्िाने णिसून येतात. काहीत िाह 
णिसतो, काहीत कोथ सांभितो तर काहीत उष्णता िाढलेली आढळून येते. 

 
शरीरातील उष्णतेची म्हणजे द्रिहीन णपत्ताची िाढ अणधक झाली की गाते्र सांतप्त होतात. तथाणप, 

हा ऊष्मा णििगधता अथिा कोथ मात्र उत्पन्न करीत नाही. यािर अशी एक शांका उद्भि ूशकेल की शरीर 
स्िभाितः आद्रव असल्याने शरीरगत द्रिद्रव्याची िाढ न होता केिळ तिाश्रयी णपत्ताची िाढ होणे कसे शक्य 
आहे? परांतु, या शांकेचे उत्तर कणठण नाही. शरीरगत णपत्त द्रिद्रिाच्या आश्रयानेच राहते हे खरेच होय. हे 
द्रित्ि म्हणजे जलाांशाचे आणधक्य. ते उणािले की तिाश्रयी उष्णतेचेच आणधक्य सांभिते, द्रिद्रव्याची िाढ 
होत नाही. उष्णतीक्ष्णाणि गुणाांचे बाहुल्य असणाऱ्या द्रव्याांचा उपयोग प्रचुर प्रमाणात केल्याने जेव्हा णपत्ताची 
िाढ होते तेव्हा उष्णतेबरोबर द्रिद्रव्याचे प्रमाणही िाढते. द्रिाणश्रत उष्णतेपासूनच णििग्धतेची उत्पत्ती होत 
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असल्याने द्रिरणहत उष्णतेपासून णििग्धता सांभिणे शक्य नाही. स्िाभाणिक प्रमाणात असलेले द्रिद्रव्याणश्रत 
णपत्त आपले सारणकट्टणिभाजनाचे कायव एकीकडे करीत असताना या आपल्या पचनणक्रयेच्या योगानेच ते 
िुसरीकडे पच्यमान द्रव्यातील काही अांशाांचे सांधान करीत असते. परांतु, या द्रिाणश्रत णपत्ताच्या प्रमाणात 
जेव्हा िैषम्य उद् भिते तेव्हा मात्र उपणरणनर्गिष्ट सांधानकायात खांड पडतो ि पच्यमान द्रव्यातील सिव अांश 
परस्पराांपासून णिभक्त होतात आणण अणधक प्रमाणात िग्ध होतात. णििग्धता ही सांज्ञा या अिस्थेलाच 
िेण्यात आली आहे. ही णििग्धताच णतच्या णिश्लेषणात्मकतेमुळे पुढे णिनाशक होते. अथात् द्रिहीन 
णपत्ताच्या अणभिृद्धीतून ही णििग्धता उद् भित नाही हे िर साांणगतलेच. आणण णििग्धताउद् भिली नाही की 
कोथही सांभित नाही. कारण कोथ म्हणजे धातूांच्या णठकाणी णनमाण होणारी णिनाशोन्मुख प्रिृत्ती. ती 
धात्िांशाांच्या णििाहातूनच उियाला येते. द्रिाणश्रत णपत्त णिकृत झाले की तीक्ष्णता उत्पन्न होते. आणण तीतूनच 
िाह (णििग्धता), कोथ ि क्लेि (म्हणजे माांसाणि घनद्रव्याांतून याांतील द्रिाांश पृथक् होणे) याांचा उद् भि 
होतो. णििाह, क्लेि, धातूांचे ि स्रोतसाांचे णििारण, कामला, रक्तणपत्त, कुष्ठ, पाांडू भ्रम आणि ज्या नानाणिध 
णिकाराांचा उल्लेख ४० णपत्तणिकाराांत करण्यात आला आहे ते सिव या िाहक्लेिकोथाांतूनच उद् भितात. 
अथात् त्याांपकैी काही िाहात्मक असतात, काही क्लेिोत्पन्न असतात तर काही कोथजणनत असतात. 
ककबहुना, आहायवद्रव्ये आणण रसरक्ताणि धातू याांच्या पचनात णपत्तप्रकोपामुळे उद् भिणाऱ्या णिकृतीलाच 
िाह म्हणतात, ही िस्तुस्स्थती णिचारात घेता, असेही म्हणाियास हरकत नाही की, पचनणक्रयेच्या 
िैषम्यातून उद् भिणारे प्रायः सिवच णपत्तणिकार हे िाहस्िरूप असतात. कारण िाह हे लक्षण त्याांत 
सामान्यत्िाने णिद्यमान असते. 

 
आणखी एक गोष्ट येथेच ध्यानात घेण्यासारखी आहे. ती ही की णपत्तप्रकोपजन्य म्हणनू ज्या चाळीस 

णिकाराांचा उल्लेख चरकसांणहतेत करण्यात आला आहे त्याांतील काही पुनरुक्त असल्याचे णिसून येते. 
उिाहरणाथव, िाहनामक णिकार साांणगतल्यानांतर पुनः अांगिाह स्ितांत्रणिकार म्हणून उल्लेणखणे ही पुनरुक्ती 
होय. ििथू हा अांगिाहाचाच एक प्रकार असल्याने अांगिाहाचा उल्लेख करून पनुः ििथूचाही णनिेश 
स्ितांत्रपणे करणे हाही पुनरुक्तीचाच एक प्रकार मानािा लागतो. परांतु, स्िरूपतः सारखे असलेले पण 
स्ितांत्रतया पणरगणणत केलेले आणखीही णकत्येक णिकार या णपत्तणिकाराांच्या यािीत उल्लणेखलेले णिसून 
येतात. उिाहरणाथव, त्िग णििारण ि माांसणििारण साांणगतल्यािर पनुः चमवणििारण साांगणे, ककिा हणरतत्ि 
ि हाणरद्रता याांचा उल्लखे केल्यानांतर पुनि नेत्र, मूत्र, पुरीष याांच्या णठकाणी सांभिणाऱ्या हणरततेचा ि 
हाणरद्रतेचा णनिेश स्ितांत्रपणे करणे. अथात् स्िरूपतः अणभन्न असूनही स्थानाणि भेिाांमुळे णिणभन्न 
भासणाऱ्याांना स्ितांत्र णिकार कल्पून पणरगणना केली तरच उपणरिर्गणत ४० या सांख्येची पूती होऊ शकते हे 
उघड होय. 

 
२० श्लेष्ट्मणवकार 

 
यापढेु श्लेष्मणिकाराांचा णिचार कराियाचा. पढुील िीस णिकाराांचा णनिेश, स्पष्ट रूपात अणभव्यक्त 

होणारे श्लेष्मणिकार म्हणून चरकसांणहतेत करण्यात आला आहे– (१) तृप्ती (आहार न घेताच तो 
घेतल्याप्रमाणे िाटणे) (२) तांद्रा (झोपेच्या अभािीही झोपल्यागत णनिेष्टता सांभिणे) (३) णनद्राणधक्य (४) 
गुरुगात्रता (अांग जड होणे) (५) स्तैणमत्य (त्िचेच्या बाह्य भागािर शतै्याणधक्य प्रतीत होणे) (६) आलस्य 
(७) मुखस्त्राि (तोंडाला पाणी सुटणे) (८) मुखमाधुखव (तोंडात णनत्य मधुररसच जाणिणे) (९) मलाणधक्य 
(नासानेत्राणि स्रोतसाांत अणधक मल सांणचत होणे) (१०) बलास (बलक्षय, मांिज्िर आणण अांगस्थौल्य असे 
तीन अथव चक्रपाणींनी या शब्िाचे णिले आहेत [‘बलासःबलक्षयो....मांिज्िणरत्िां स्थूलाांगता िा’ – च.सां. व्याख्या]. त्याांपकैी 
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बलक्षय हा िातणिकार असल्याने आणण अांगस्थौल्य हे पढेु साांगण्यात येणाऱ्या अणतस्थौल्य नामक णिकाराहून 
णनराळे नसल्याने बलास या शब्िाचा मांिज्िर हा अथवच ग्राह्य िाटतो.) (११) श्लेष्मोणद्गरण (मुखािाटे 
श्लेष्मस्त्राि होणे) (१२) कां ठोपलेप (घसा कफाने णचकट होणे) (१३) हृियोपलेप (हृियात कफ 
णचकटल्यागत िाटणे) (१४) श्वेतािभासता (त्िचा पाांढुरकी होणे) (१५) धमनीप्रणतचय (धमन्याांचा म्हणजे 
िातिाणहनींचा अिरोध झाल्यागत िाटणे) (१६) उििव (त्िचेिर णिसणाऱ्या कां डुयुक्त ि मांडलकार गाांधी) 
(१७) शीतास्ग्नता (अस्ग्नमाांद्य) (१८) गलगांड (घशात उद् भिणारी गांडरूप लाांबट सूज) (१९) अणतस्थौल्य 
(स्तन, उिर आणि अियिाांच्या स्थूलतेिरून उपलणक्षत होणारे स्थौल्याणधक्य) (२०) नेत्रमूत्रपुरीषशे्वतता 
[श्वेतािभासता ि नेत्र–मूत्र–पुरीष–श्वेतता याांचा उल्लखे णभन्न णभन्न णिकार म्हणून करण्यात आला असला तरी श्वतेता भासमान होणे, हे लक्षण 
उभयत्र समान असल्याने या िोन णिकाराांना िस्तुतः एकरूप मानाियास हरकत नाही.] (नेत्राणि णठकाणी श्वतेत्त्ि प्रत्याला येणे). 

 
णपत्तणिकाराांप्रमाणे श्लेष्मणिकाराांच्या िरील यािीतही पुनरुक्ती आढळते. उिा. श्वेतािभासता 

आणण नेत्रमूत्रपुरीष-श्वेतता हे णिकार णनरणनराळे साांगण्यात आले आहेत. श्वेतािभासता हे स्िरूप िस्तुतः 
िोघाांत सारखेच आहे. 

 
या सिव कफणिकाराांत शतै्य, णिणशष्ट शारीर द्रव्याचा अणधक प्रमाणात होणारा सांचय आणण 

अस्ग्नमाांद्य ही तीन लक्षणे सामान्यपणे णिद्यमान असतातच असे णिसून येते. काहीत ती सिवच्या सिव 
आढळतात तर काहीत त्याांपकैी एक ि िोन लक्षणाांचा आढळ होतो. 

 
णवकाराांतील रुणचवैषम्र् 

 
िाताणििोषोद् भि णिकाराांत जे रुणचिैषम्य उत्पन्न होते, त्याचेही स्िरूप णिचारात घेण्यासारखे 

आहे. िातिोषोत्पन्न णिकाराांत तोंड तुरट, ि बेचि होते, णपत्तप्रकोपजन्य णिकाराांत सिव द्रव्याांची रुची णतखट 
ि कडिट भासते आणण कफोद् भि णिकाराांत सिवच पिाथव गोड लागतात. याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

 
बोधक कफ या नाांिाचे द्रव्य रसनागत स्रोतसाांत णिद्यमान असते. आहाराणि द्रव्याांची िास्तणिक 

रुची त्याच्या योगानेच ज्ञात होते. या द्रव्यात म्हणजे बोधक कफात अयोग्य प्रमाणात िाढलेल्या णपत्तकफाचे 
णमश्रण झाले की, तोंडात टाकलेल्या पिाथाची स्िाभाणिक रुची प्रतीत न होता सिव पिाथव अनुक्रमे कडिट, 
णतखट आणण गोड िाटू लागतात. अथात् णपत्तणमश्रणाचा पणरणाम तोंड कडिट, णतखट होण्यात होतो तर 
कफणमश्रणाने सिवच द्रव्याांची रुची मधुर प्रतीत होते. उलटपक्षी, िातिोषातील रूक्ष गुणाची िाढ झाली की, 
क्लेिनात म्हणजे बोधक कफाच्या स्त्रािात अल्पता उद् भिते. णतचा पणरणाम म्हणून रसनेंणद्रयाच्या णठकाणी 
ज्याप्रमाणे शुष्कता णनमाण होते त्याचप्रमाणे याच क्लेिनाच्या अभािी आहायव द्रव्यातील रसाचे ज्ञानही 
प्रव्यक्त रूपात होत नाही [क्लेिन योग्य प्रमाणात झाले म्हणजेच त्यात णिलीन िा णिदु्रत झालेल्या आहायवद्रव्यातील अांशाांचा रसनागत 

स्रोतसाांत प्रिशे होऊन त्याांची रुची रसनेंणद्रयाला प्रतीत होते.]. अथात् आहाराणिकाांतील रसाांच्या या अव्यक्त िा अस्फुट 
ज्ञानानेच तोंड तुरट होते [आम्राणि फळाांचा मधुररस त्याांच्या पणरपक्व िशते व्यक्त िा प्रकट होतो. अपक्व िशते अव्यक्त अथिा अप्रकट 
असतो. त्याच्या या अप्रकट अिस्थेतील आस्िािालाच व्यिहारात कषाय म्हणजे तुरट रस म्हणतात.]. तसेच काही कारणाने मधुराणि 
रसाांची जाणीि करून िेणाऱ्या सांज्ञािाणहनीचाच नाश झाला तर मग मात्र कोणतीच चि कळत नाही ि तोंड 
बेचि होते. 
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तत्त्वशून्द्र् पणरगिन 
 
िातोद् भि ८०, णपत्तोद् भि ४० ि कफोद् भि २० याप्रमाणे चरकसांहणतते साांणगतलेल्या णिकाराांचे िर 

िणवन केलेले स्िरूप पाहता एक गोष्ट उघड होते की, िूष्यभेि, स्थानभेि, णक्रयाभेि इत्याणि प्रकारे एखाद्या 
णिणशष्ट तत्त्िाला अनुसरून ही गणना केली असािी असे णनिान णिसत तरी नाही. अस्थीत िायचेू िास्तव्य 
असते, स्ििे ि रक्त याांत णपत्त णनिास करते [‘तत्रास्थणन स्स्थतो िायुः णपत्तां तु स्िेिरक्तयोः’अ. हृ.], इत्याणि िणवनात 
साांणगतलेली अस्थी, रक्त, स्ििे इत्याणि द्रव्ये म्हणजे िूष्ये होत. पक्वाशय, कटी, सक्थी इत्याणि िाताची 
स्थाने होत [‘पक्वाशयकटीसस्क्थ....’अ. हृ.], अशा प्रकारच्या िणवनात िाताणिकाांच्या स्थानाांचा णनिेश करण्यात 
आला आहे. तसेच, िोषाांच्या श्वसनपचनाणि णक्रयाही साांगण्यात आल्या आहेत. परांतु, द्रव्यगत, स्थानगत ि 
णक्रयागत भेिाांना अनुसरून उपयुवणल्लणखत णिकाराांची पणरगणना केलेली णिसत नाही. िर्गणलेले णिकार 
आणिष्कृततम म्हणजे स्पष्ट रूपात व्यक्त होणारे असल्याचे साांगण्यात आले आहे. परांतु, त्यातही णिशषे 
सयुस्क्तकता प्रतीत होत नाही. कारण नखभेि, िांतभेि आिींचा सुद्धा समािशे ज्यात करण्यात आला आहे, 
त्या ८० िातणिकाराांत िातरक्त, आमिात अशा सारखे कष्टप्रि णिकार िेखील जसे आढळत नाहीत तसेच 
अांगिाह, ििथू, प्लोष याांचा िेखील णनिेश ज्याांत आहे अशा णपत्तणिकाराांत कुष्ठ, मसूणरका आणि णिकार 
मात्र उल्लणेखलेले नाहीत. श्लेष्मणिकारही याला अपिाि नाहीत. िीस णिकाराांच्या यािीत अांगगौरि, 
आलस्य इत्यािींचा सुद्धा अांतभाि आहे, परांतु, त्यात राजयक्ष्मा, प्रमेह आणि कृच्छ्साध्य णिकाराांचा मात्र 
उल्लेख नाही. तात्पयव, ८०, ४०, २० ही सांख्याणनणिती कोणत्या धोरणानुसार करण्यात आली आणण 
णिकाराांची आणिष्कृततमता म्हणजे काय? याचा खुलासा योग्य तऱ्हेने होत नाही, हे खरें. 

 
णत्रणवध वैषम्र् 

 
िाताणि िोष स्िाभाणिक स्स्थतीत असताना जी कृती करतात ती शरीराला उपकारक होते. परांतु, 

तीत णिपरीतता सांभिली म्हणजे तीच शरीराला अपकारक होते. णतलाच मग णिकृती म्हणतात. गती, पचन, 
ि पोषण हे अनुक्रमे िातणपत्तकफाांचे स्िाभाणिक कायव. त्यात उद् भिणारे िैषम्य तिनुरोधानेच णत्रणिध असते. 
समस्त णिकाराांचा उद् भि त्यातूनच होतो. गती हे िायूचे कायव. शारीर धातूांच्या णठकाणी ती सम्यक् स्स्थतीत 
असली म्हणजे िेहोपकारक होते. ती णिपरीत झाली म्हणजे नानाणिध णिकृतींना जन्म िेते. अशा स्स्थतीत 
णतलाच शूल म्हणतात. पचनाचेही तसेच. पचन हे णपत्ताचे कायव. धातुपचनाचे कायव योग्यतया होत असले 
म्हणजे ते शरीराला णहतकर होते. त्यात िैषम्य सांभिले म्हणजे मात्र त्या पचनालाच िाह ही सांज्ञा णिली 
जाते. त्यातूनच बहुणिध णिकार पुढे उद् भितात. कफाच्या पोषणात्मक िा सांश्लेषणात्मक णक्रयेची स्स्थतीही 
अशीच असते. धातुघटकाांची सांघटना करणे हे कायव जोिर यथाित् होत असते, तोिर ते िेहाला उपकारक 
असते. त्यात णिकृती उद् भिली म्हणजे मात्र तेच शरीराला अपायकारक ठरते. या णिकृत सांश्लेषणालाच 
शोथ म्हणतात. तात्पयव, गती, पचन ि पोषण ही अनुक्रमे िाताणि िोषाांची तीन स्िाभाणिक कमे असून 
अनुक्रमे शूल, िाह ि शोथ ही त्याांचीच णिकृत िा णिषम कमे होत. नानाप्रकारच्या शलूात्मक, िाहात्मक ि 
शोथात्मक णिकाराांची उत्पत्ती या णत्रणिध िैषम्यातूनच होते. 

 
रोगाांतील वैणवध्र् 

 
प्रकुणपत झालेले िाताणि िोष अथिा आमद्रव्ये शरीराच्या णनरणनराळ्या भागाांत प्रिशे करून 

णनरणनराळे रोग उत्पन्न करतात. व्याध्युत्पािक िोष हे कारण तेच असले तरी स्थाने, िूष्ये, णक्रया 
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इत्यािीकाांच्या णभन्नतेला अनुसरून तिुत्पन्न कायांत म्हणजेच नानाणिध रोगाांत मात्र िैणिध्य सांभिते. 
शास्रकाराांनी याचा उल्लेख केलेला आहे. ‘एकच प्रकुणपत िोष णभन्न णभन्न कारणाांना अनुसरून णभन्न णभन्न रोग 
उत्पन्न करतो’[‘स एि कुणपतो िोषः समुत्यानणिशषेतः À स्थानाांतराणण च प्राप्य जनयांत्यामयान् बहून्’À–च.सां.], ‘प्रकुणपत झालेले िोष 
प्रकोपण द्रव्याांतील आणण िूष्याांतील िैणशष्ट्याला म्हणजेच णिणभन्नतेला अनुसरून असांख्येय णिकार उत्पन्न 
करतात’[‘प्रकुणपतास्तु खलु ते प्रकोपणणिशषेात् िूष्यणिशषेात् च णिकारणिशषेानणभणनिवर्तयस्न्त अपणरसांख्येयत्िात्–च.सां.’], असे आचायव 
चरकाांनी म्हटले आहे. आचायव सुश्रुताांचाही अणभप्राय असाच णिसतो. ते म्हणतात:– अशा पूिोक्त प्रकारे 
प्रकुणपत झालेले िोष शरीराच्या त्या त्या भागात जाऊन ते ते रोग उत्पन्न करतात. ते जेव्हा उिरात प्रिशे 
करतात तेव्हा गुल्म, णिद्रधी, उिर, अस्ग्नसांग, आनाह, णिषणूचका, अणतसार इ. रोग उत्पन्न करतात; 
बस्तीत प्रिशे करतात तेव्हा प्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रिोष आणि रोगाांची उत्पत्ती करतात. िृषणाांत 
प्रिशे करून िृद्धीसांज्ञक णिकाराांना णनर्गमतात; मेढ्रात प्रिशे करून णनरुद्धप्रकश, उपिांश, शुक्रिोष आणि 
णिकाराांची णनर्गमती करतात, आणण गुिभागात जाऊन भगांिर अशव प्रभतृींची तर शरीराच्या ऊध्िव भागात 
जाऊन ऊध्िवजत्रुगत णिकाराांची णनष्पत्ती करतात. तसेच, कुणपत िोष जेव्हा त्िचा, माांस, रक्त याांत प्रिशे 
करतात तेव्हा क्षदु्र रोग, कुष्ठ ेि णिसपव णिकार याांचा उद् भि होतो. आणण तेच मेिोधातूत प्रणिष्ट झाले म्हणजे 
ग्रांथी, अपची, अबुवि, गलगांड, अलजी आणि रोग जन्माला येतात [‘एिां प्रकुणपताः ताांस्तान् शरीरप्रिेशानागम्य ताांस्तान् 
व्याधीन् जनयांणत À ते यिा उिरसांणनिेशां कुिवस्न्त तिा गुल्मणिद्रध्युिरास्ग्तसांगानाहणिसूणचकाणतसारप्रभतृीन् जनयस्न्त À बस्स्तगताः 
प्रमेहाश्मरीमूत्राघामतू्रिोषप्रभतृीन्À िषृणगता िृद्धीः, मेढ्रगता णनरुद्धप्रकशोपिांशशूकिोषप्रभतृीन्, गुिगता भांगिराशवःप्रभतृीन्, ऊध्िवजत्रगुतास्तू-
ध्िवजान्À त्िङमाांसशोणणतस्थाः क्षदु्ररोगान् कुष्ठाणन णिसपांि À मेिोगता ग्रांर्थयपच्यबुविगलगांडाजीप्रभतृीन् À’ – सु. सां.]. 

 
हेतु–स्थानाणिकाांतील िैणिध्याला अनुसरून णिणिध रूपाांत उत्पन्न होणाऱ्या या असांख्य णिकाराांपैकी 

काही साध्य आणण काही असाध्य असे असतात. सुखसाध्य णिकार हे सौम्य होत. कारण त्याांत पीडा असली 
तरी ती अल्प असते. असाध्य णिकाराांत मात्र ती तीव्रतेने जाणिते. रोगाांत उद् भिणारी ही साध्यासाध्यता 
अथिा तीव्रातीव्रता प्रकुणपत िोषाच्या णिणशष्ट बलाबलािरच अिलां बनू असते. 

 
अपथ्र् िेच दोषप्रकोपि 

 
नानाणिध रोगाांची उत्पत्ती प्रकुणपत िोषाांपासून होते. िोषाांना कुणपत करणाऱ्या द्रव्यालाच अपर्थय 

असे म्हणतात. ही अपर्थये िा िोषप्रकोपण द्रव्ये मुख्यत्ि ेचार आहेत– (१) आहार (२) णिहार (३) काळ, 
आणण (४) मानणसक कमव. आहारणिहारातील णिपरीततेप्रमाणेच िषा ऋतूत शीतता, शीत ऋतूत उष्णता 
याप्रमाणे कालगत णिपरीतताही िोषाांच्या कोपाला कारणीभतू होते. मानसकमवही असेच िोषप्रकोप उत्पन्न 
करते. मनात णिकृती उद् भिली की तत्सहकारी असलेल्या मनोिह िातिाणहन्याांत म्हणजेच सांज्ञािह 
स्रोतसाांत णिकृती उत्पन्न होते आणण पणरणामी धातूांत णिषमता उद् भिनू तीतून णनरणनराळे णिकार सांभितात. 

 
रोगोत्पत्तीची प्रणक्रर्ा 

 
णिकाराांची उत्पत्ती िोषाांच्या प्रकोपातून होते आणण हे िोष सिव शरीरव्यापी असतात. परांतु, रोगाांचा 

उद् भि मात्र सिव शरीरात न होता एखाद्या णिणशष्ट स्थानातच होतो. असे घडते याला कारण आहे. णिणशष्ट 
आहाराणिकाांनी णिणशष्ट िोष प्रकुणपत होत असला तरी हा प्रकोप णिणशष्ट स्थानीच व्याध्युत्पािक व्हािा हा 
त्या आहाराणिकाांतील णिशषे गुणाचाच पणरणाम होय. णिणशष्ट स्थानीच णिणशष्ट णक्रया करणाऱ्या या 
द्रव्यान्तगवत गुणालाच प्रभाि म्हणतात. रोगाचा आणिभाि णिणशष्ट णठकाणीच होण्याचे िुसरेही एक कारण 
आहे. ते म्हणजे स्थाणनक िैगुण्य. प्रकुणपत िोषाांचे साहचयव सहन करण्यास जी स्थाने असमथव ठरतात त्याच 
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स्थानाांत रोगाांचा आणिष्कार होतो. ‘प्रकुणपत झालेले िोष शरीरात सांचार करीत असताना स्थानिैगुण्यामुळे 
जेथे प्रणतबद्ध होतात तेथे रोग उद् भितो [‘कुणपतानाां णह िोषाणाां शरीरे पणरधािताम्À यत्र सांगः स्ििैगगुण्यात् व्याणधस्तत्रोपजायते’À – 

सु. सां.]’, असे सुश्रतुसांणहतेतही उल्लणेखले आहेच. 
 
अथात् केिळ िोषप्रकोप झाल्यानेच व्याध्युत्पत्ती होते असे नाही. णकत्येकिा असेही घडते की, 

णनत्यक्रमानुसार िोष णिकृत िा प्रकुणपत होतात. परांतु, िोषाांचा प्रणतकार करणाऱ्या शरीरान्तगवत 
सामर्थयामुळे त्याांचा आपोआप उपशम होऊन जातो ि रोगाचा आणिभाि होत नाही. बलसांपन्न व्यक्तींना 
अपर्थयसेिनही व्याणधकार होत नाही, याचे कारण हेच. ‘व्यायाम करणाऱ्या, मेिमज्जाणि स्स्नग्ध धातूांनी सांपन्न 
असणाऱ्या, प्रिीप्त जठराग्नीच्या, तारुण्यसांपन्न आणण बलशाली अशा व्यक्तींना अपर्थयसेिनही पीडाकर 
होत नाही’, असे िाग्भटाचायांनीही म्हटले आहे [‘व्यायामस्स्नग्धिीप्तास्ग्नियस्थबलशाणलनाम् À णिरोध्यणप न पीडाय’ै À अ. हृ.]. 

 
अथात् शरीरातील प्रणतकारशक्ती कुणपत िोषाांचा उपशम करण्यास जेव्हा असमथव ठरते तेव्हाच 

नानाणिध व्याधींचा सांभि होतो हे उघड होय. एकाच पणरस्स्थतीत असणाऱ्या व्यक्तींपैकी णिणशष्ट रोगाांचा 
प्रािुभाि काहींच्याच णठकाणी होतो, आणण इतराांच्या णठकाणी तो होत नाही, यात उपणरणनर्गिष्ट बलाबलच 
हेतूभतू असते हेही यािरून स्पष्ट होईल. 

 
साध्र्, कष्टसाध्र्, असाध्र् 

 
ही जी रोगोत्पत्तीची प्रणक्रया िर साांणगतली, णतच्या अनुषांगाने ि साध्यासाध्यतेला अनुसरून रोगाांचे 

प्रमुख प्रकार तीन सांभितात. सुखसाध्य, कष्टसाध्य ि असाध्य, हे ते तीन प्रकार होत. सुखसाध्य णिकार 
स्िल्पिोषोकद् भि ि म्हणनूच सौम्य म्हणजे कमी त्रासिायक आणण उपद्रिरणहत असून औषधाणि 
णचणकत्सेणशिायच बरे होतात. कष्टसाध्य णिकाराांत जोडीला उपद्रिही सांभितात. त्याांतील िोषाांचे प्रमाण 
मध्यम असते आणण योग्य णचणकत्सा केली तरच त्याांचा उपशम होतो. असाध्य गणलेले रोग मात्र बरेच 
त्रासिायक असतात.त्याांतील िोषाांचे प्रमाण तर तीव्र असतेच पण त्याांत सांभिणारे उपद्रिही तीव्र स्िरूपाचे 
असतात. अथात् योग्य णचणकत्सा करूनही ते बरे होत नाहीत. ‘ज्याची कारणे, पूिवरूपे ि रूपे ही साधारण 
आहेत, ज्यात उपद्रि नाहीत आणण द्रव्य, िेश, ॠतू, प्रकृती हे ज्याचे समान आहेत तो णिकार सुखसाध्य 
समजािा, ज्या णिकारात शस्र, क्षार िगैरे साधनाांचा उपयोग करािा लागतो आणण ज्यात लक्षणाणिकाांची 
सांकीणवता उत्पन्न होते तो रोग कष्टसाध्य समजािा आणण ज्यात सिवच लक्षणे अत्यांत णिपरीत स्िरूपात 
आढळतात तो असाध्य समजून त्याची णचणकत्सा करू नये’, असे यासांबांधी अष्टाांगहृियात म्हटले आहे 
[‘....अल्पहेत्िग्ररूपरूपोऽनुपद्रिः À अतुल्यिूष्यिेशतुवप्रकृणतः ...À.... सुखः À शस्त्राणिसाधनः कृच्रः सांकरे च ततो गिः À.... अनुपक्रम एि स्यात् 
स्स्थतोऽत्यांतणिपयवये À –अ.हृ.’]. 

 
––– 
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दशशन १८–णवणवध णवकाराांचे शूलदािशोथात्मक तै्रणवध्र् 
 

रोग म्ििजे दोषवैषम्र् 
 
िाताणि िोष आणण त्याांच्या णक्रया याांतील िैषम्य णिणिध णिकाराांना कारणीभतू कसे होते, ते आता 

पाहाियाचे. शारीर धातूांची आणण शरीरबलाची िृद्धी श्वसन, पचन, आणि स्िाभाणिक णक्रयाांच्या योगाने होत 
असते. या णक्रयाांत उद् भिणाऱ्या िैषम्यालाच व्याधी म्हणतात. िोषिैषम्य म्हणजे रोग, असा अष्टाांगहृियात 
उल्लेखही आहे. [‘रोगस्तु िोषिैषम्यम्–’ अ. हृ.]. चरकसांणहतेत िोषिैषम्याऐिजी धातुिैषम्याला रोग म्हटले आहे 
[‘रोगस्तु धातुिैषम्यम्’– च. सां.]. अथात् णिकृत िोषाांपासून रोगोत्पत्ती होण्यासाठी त्याांच्या णक्रयाांतही णिषमता 
उद् भिािी लागते. ‘रोगस्तु िोषिैषम्यम्’ असे म्हणणाऱ्या िाग्भटाचायांचा अणभप्राय सुद्धा िोष उन्मागवगामी 
झाल्यानांतर मगच रोगोत्पत्ती होते, असाच असल्याचे णिसते. ‘िोषाांच्या उन्मागवगाणमतेलाच कोप म्हणतात, 
या कोपािस्थेतच िोषाांची ती ही लक्षणे प्रकट होतात आणण अस्िस्थता ि रोग याांचा उद् भि होतो’, असे ते 
म्हणतात [‘कोपस्तून्मागवगाणमता । कलगानाां िशवनां स्िेषाां अस्िास्र्थयां रोगसांभिः’ । अ. हृ.]. तीन प्रकारच्या णक्रयािैषम्यातून 
उद् भिणारे णिकार आमाशयाणि स्थाने आणण ज्िराणि लक्षणे याांना अनुसरून अनेक आणण अनेकणिध 
सांभित असले तरी शरीरगत धातूांचा आणण णक्रयाांचा ऱ्हास होणे हा पणरणाम सिांत सामान्यत्िाने आढळून 
येतो. सािविेणहक ि प्रािेणशक णिकाराांच्या बलाबलानुसार या ऱ्हासणक्रयेत न्यनूाणधक्य णिसले तरी हा ऱ्हास 
सिव णिकाराांत घडून येतोच. 

 
सावशदेणिक व प्रादेणशक रोग 

 
शारीर धातूांपकैी काहींचा ऱ्हास काही रोगाांत सािविेणहक स्िरूपात होतो तर काही रोगात णिणशष्ट 

अियिाांपुरताच तो मयाणित असतो. सिवच धातू सिविा ऱ्हास पाितात असे नव्हे. रसरिताणि सातही धातू 
काही रोगात ऱ्हास पाितात तर काहीत णिणशष्ट धातूच क्षीण होतात. सिव शरीराप्रमाणे शरीराच्या एखाद्या 
अियिातही असा प्रकार घडतो. म्हणजे त्यातही कधी समस्त धातूांचा तर कधी काहींचाच क्षय होतो. 
शरीरातील समस्त धातूांचा अथिा सिव शरीरातील कोणत्याही एका धातूचा ज्या णिकारात ऱ्हास घडून येतो 
त्याांना सािविेणहक रोग म्हणतात तर णिणशष्ट भागात उद् भिणाऱ्या रोगाांना प्रािेणशक रोग म्हणतात. काही 
रोगाांत त्याांच्या असाध्यािस्थेत धातूांचा क्षय सिांशाने होतो तर काहीत तो अांशतःच घडून येतो. हे न्यनूाणधक्य 
िोषाांच्या बलाबलािर अिलांबून असते. 

 
साध्र्ासाध्र्ता 

 
शारीर धातूांच्या णठकाणी असणाऱ्या स्िाभाणिक सामर्थयाकडून आमयुक्त ि िुष्ट िोषाांचा ज्या िळेी 

प्रतीकार करण्यात येतो त्यािळेी रोगणिनाश होऊन धातूांचीही अणभिृद्धी होते. परांतु, हेच धातू िुष्ट िोषाांचा 
उपमश करण्याच्या कामी ज्या िळेी असमथव ठरतात तेव्हा त्याांचा ऱ्हास होतो आणण णिकारही असाध्य 
अिस्थेस प्राप्त होतात. अथात् शरीरगत सामर्थयाकडून िोषाांचा प्रतीकार झाला तर णचणकत्सा न करताही 
रोगपणरहार होतो. उलटपक्षी िोषाांचा उपमश करण्यासाठी णचणकत्सेचे साहाय्य घेऊन सुद्धा धातुगत 
सामर्थयवच जर उणे ठरले तर रोग असाध्य होतात. 
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धातूांचा णिणवध ऱ्िास 
 
शारीर धातूांचा ऱ्हास िोन कारणाांनी घडून येतो. धातूांची उत्पती णनत्यापेक्षा जेव्हा कमी प्रमाणात 

होते तेव्हा, आणण उत्पणत्तणिनाशात्मक स्िाभाणिक क्रम सोडून धातूांचा ऱ्हासच अणधक प्रमाणात घडून येतो 
तेव्हा. पचनपोषणाणि णक्रयाांतील िैषम्याला अनुसरूनच हे घडून येते. 

 
धाांतूांची उत्पत्ती कमी प्रमाणात होण्याला पचनाणि शारीर णक्रयाांतील िैषम्यच कारण असते. त्यामुळे 

णहतकर आणण धातुपोषक आहार सेिन करून सुद्धा धातूांची उत्पत्ती पयाप्त प्रमाणात होऊ शकत नाही. 
 
याउलट, शारीर णक्रयाांच्या अणतयोगातून म्हणजे त्या अणतणरक्त प्रमाणात झाल्यानेही धातूांचा क्षय 

होऊ शकतो. िैणहक कमाचा हा अणतयोग िोन प्रकारचा असतो. एक स्िाभाणिक आणण िुसरा अस्िाभाणिक. 
श्रम, व्यायाम, व्यिाय आणि कमांचा अणतयोग हा स्िाभाणिक असतो तर रोगोत्पािक आणण क्लेशिायक 
अणतयोग अस्िाभाणिक असतो. शारीर णक्रयाांच्या या अणतयोगामुळे श्राांत, क्लान्त झालेले रसाणि धातूांचे अांश 
सत्त्िहीन होतात आणण पणरणामी मलस्िरूप पाितात. अणतयोगामुळे सांभिणारा धातुक्षय असा घडून येतो. 

 
धातुघटकाांचा णत्रणवध क्षर् 

 
िाताणि िोषाांच्या स्िाभाणिक णक्रयाांत िैषम्य उद् भिले म्हणजे धातुघटकाांच्या उत्पािनातही िैषम्य 

उत्पन्न होते. अणतश्रमामुळे रूक्ष, शुष्क असा आहार सेिन केल्याने सुद्धा शारीर धातूांतील स्स्नग्धता ि द्रिता 
कमी होते, ते रूक्ष ि शुष्क होतात. धातू रूक्ष ि शुष्क होण्याचा पणरणाम स्रोतसे सांकुणचत होण्यात होतो. 
आहारातील धातुपोषक अांशाांचे अणभिहन या सांकुणचत झालेल्या स्रोतोमागांतून पयाप्त प्रमाणात होऊ शकत 
नाही. आणण अशा प्रकारे त्या अांशाांचे ग्रहण करण्यास अक्षम ठरलेल्या शारीर धातूांचे पोषणही फलतः 
मांिािते. मात्र याही स्स्थतीत त्याांना णनत्याच्या चलनाणि णक्रया कराव्या लागतातच. त्यामुळे ते क्षीणसार 
होतात आणण आपापली णनत्याची कमे यथाित् करण्याचे सामर्थयव त्याांच्या ठायी उरत नाही. शारीर धातूांत 
सांभिणारी ही क्षयरूपी णिकृती िातजणनत म्हणजे िातिोषाच्या िैषम्यातून णनमाण होत असते. 

 
धातूांच्या उत्पािनात अन्य कारणानेही खांड पडू शकतो. स्स्नग्ध ि द्रिरूप द्रव्याांचे प्रमाण शरीरात 

िाजिीपेक्षा अणधक झाले की, त्याांच्या योगाने स्रोतसाांचा अिरोध होतो आणण त्यामुळे पोषक द्रव्याांचे अांश 
आत्मसात् करून घेण्याच्या कामी धातू अक्षम ठरतात. स्स्नग्ध ि द्रिरूप द्रव्याांचाां स्रोतसाांच्या णठकाणी 
प्रमाणाहून अणधक सांचय होण्याच्या या अिस्थेला अणभष्यांि असे नाांि असून हा अणभष्यांिच शोथ आणण स्यांि 
याांना कारणीभतू होतो. धातूांचे पोषण न होणे हा पणरणाम त्यामुळेही घडून येतो ि ते सत्त्िहीन होतात. या 
प्रकारे होणारा धातुक्षय श्लेष्मणिकृतीतून उद् भितो. 

 
िायू आणण कफ याांच्याप्रमाणेच णिकृत णपत्तही धातुक्षयाला कारणीभतू होऊ शकते. तीक्ष्ण, उष्ण 

आणि आहाराचे सेिन केल्याने धातूांत णििग्धता उत्पन्न होते. णििग्धता म्हणजे पचनातील िैषम्यच. या 
णििाहामुळे धातूांचे पोषण तर नीट होत नाहीच परांतु, त्याांच्या णठकाणी कोथ णनमाण होतो. णििग्धतेचा 
पणरणाम म्हणनू धातुघटकाांच्या णठकाणी जी णिनाशोन्मुख अिस्था प्राप्त होते णतलाच कोथ म्हणतात. 
धातुक्षयाचा हा प्रकार अथातच णिकृतणपत्तजणनत असतो. 
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णििाहामुळे णपत्तज णिकृतींत ज्याप्रमाणे कोथ उत्पन्न होतो त्याप्रमाणे िातज ि कफज णिकृतींतही 
कोथाचा प्रािुभाि होतो. रूक्ष, शुष्क आहारामुळे धातुघटक शुष्क होिोत अथिा द्रिप्राय ि स्स्नग्धगुणी 
आहाराच्या अणतयोगाने त्याांच्यात क्लेि उत्पन्न होिो, ते शिेटी सत्त्िहीन ि म्हणूनच मलस्िरूप होतातच. 
या मलप्राय अांशाांना पढेु कोथािस्था प्राप्त होते. 

 
शोष, क्लेि ि कोथ ही तीन याप्रमाणे धातुक्षयाची प्रमुख कारणे असून नानाणिध रोगाांचे प्रकारही 

तिनुसार तीनच सांभितात. स्थाने, लक्षणे आणण नाांि ेयाांना अनुसरून रोगाांचे प्रकार अनेक होत असले तरी 
त्या सिांचा अांतभाि िरील तीन प्रकाराांत होऊ शकतो. चलन, पचन ि पोषण या णक्रया स्िाभाणिक अथिा 
अणिकृत स्स्थतीत असल्या म्हणजे त्याांचा पणरणाम शारीर धातूांचे सम्यक् पोषण होण्यात घडून येतो. परांतु, 
त्याांच्यात णिकृती उद् भिली म्हणजे मात्र धातुसांिधवनाऐिजी धातुक्षय होणे हा पणरणाम घडून येतो. अशा 
स्स्थतीतील या पचनाणि णक्रयाांनाच णिकार म्हणजे णिणक्रया या सांजे्ञने सांबोधण्यात येते. अथात् 
स्थानभेिाांनुसार आणण रोगी ि रोग याांच्या बलाबलानुसार णिकाराांत भेि अनेक सांभित असले तरी प्रत्येक 
णिकाराचे पयविसान शिेटी धातुक्षयातच होते हे णनर्गििाि. शरीरातील प्रमुख णक्रयाांच्या तै्रणिध्याला अनुसरून 
त्याांच्या णिणक्रयाांत सुद्धा तै्रणिध्यच सांभिते, आणण हे शोषाणिरूप तै्रणिध्यच सिव व्याधींना कारणीभतू असल्याने 
सिव णिकाराांचेही प्रमुख भेि तीनच सांभितात. त्याांपैकी काही शोषोद् भि असतात, काही क्लेिोत्पन्न असतात 
तर काही कोथजणनत असतात. शोषािस्थेतील ि क्लेिािस्थेतील णिकाराांची उपेक्षा झाली तर कालान्तराने 
त्याांतही शिेटी कोथािस्था प्राप्त होते, हेही येथेच ध्यानात ठेिण्यासारखे आहे. 

 
कोथ म्ििजे णवकृत पचनच 

 
सांश्लेषण अथिा एकीभाि हे धातूांच्या अणभिृद्धीचे प्रधान कारण असून णिश्लेषण अथिा पृथक् भाि हे 

सुसांहत अथिा एकीभतू झालेल्या धातुघटकाांचा ऱ्हास होण्याचे प्रमुख कारण होय. धातुघटकाांचे णिश्लेषण 
अथात् च पचनणक्रयेमुळे होत असते. ज्याच्या योगाने अिश्यकतेहून अणधक शीघ्रतेने ते घडून येते, त्या 
पचनिैषम्याला अथिा णिकृत पचनालाच कोथ म्हणतात. धातुघटकाांच्या णिश्लेषणाला प्राधान्याने तोच 
कारणीभतू होतो. ही कोथािस्था जोिर उत्पन्न होत नाही, तोिर, शोषणामुळे सत्त्िहीन ि क्षीण झालेल्या 
घात्िांशाांचे सुद्धा णिशीरण होत नाही. धातुघटक क्षीण ि मलस्िरूप झाले की, त्याांत क्लेि उत्पन्न होतो ि 
नांतरच त्याांना कोथािस्था प्राप्त होते. क्लेिाणिना कोथ सांभितच नाही [णिश्लेषणात्मक स्यांिनाला प्रथम द्रित्ि 

कारणीभतू व्हािे,हे सुसांगतच होय.]. तसेच धातुघटकाांत अणभष्यांि अथिा क्लेि उत्पन्न होऊन सुद्धा जोिर त्याांत 
कोथ उद् भित नाही तोिर ते णिशीणव होत नाहीत. 

 
रसरक्ताणि धातूांच्या णठकाणी या शोषाणि अिस्था िर सुचणिल्याप्रमाणे आधी शोष, नांतर क्लेि ि 

मागून कोथ या क्रमानुसार जश्या णनमाण होतात तश्याच त्या हा क्रम सोडून िेखील उत्पन्न होऊ शकतात. 
अथात् णिकृतीच्या कारणानुसार कधी क्लेि तर कधी कोथ सुद्धा आरांभी उद् भि ू शकतो. एक गोष्ट मात्र 
खरी की, यच्चयाित् सिव णिकार, मग ते शोषाणि क्रमानुसार णनमाण झालेले असोत िा तो क्रम सोडून त्याांची 
उत्पत्ती झालेली असो, ते जेव्हा धातुक्षयात पणरणत होतात तेव्हा त्याला प्राधान्याने कोथच कारणीभतू होत 
असतो कारण होत मुख्यतः णिश्लेषणकारी असतो. 
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शोषाचे स्वरूप 
 
शोष ि कोथ याांचे िैणशष्ट्य काही उिाहरणाांिरून आणखी णिशि होऊ शकेल. व्यिायाणि कमे 

आणण अणतश्रमाणि साहसपूणव गोष्टी याांचा अणतरेक झाल्याने धातू शुष्क होतात. धातूांच्या या शुष्कतेलाच शोष 
असे नाि आहे. राजयक्ष्म्याचा पयायिाचक म्हणून उल्लेणखण्यात आलेला शोष हा णिकार मात्र प्रस्तुत 
धातुक्षीणतारूपी शोषाहून णभन्न होय. आणण म्हणनूच क्षय हा राजयक्ष्म्याचा, एक हेतू म्हणून साांगण्यात आला 
आहे. ‘अणतणरक्त श्रम, िगेसांधारण, क्षय आणण णिषमाशन ही राजक्ष्म्याची चार कारणे होत,’ असे 
चरकाचायांनी म्हटले आहे [‘अयथाबलमारांभां िेगसांधारणां क्षयम् । यक्ष्मणः कारणां णिद्यात् चतुथव णिषमाशनम्’ । च. सां.]तर ‘शोष 
(म्हणजे राजयक्ष्मा) या णिकाराला क्षय िेखील कारणीभतू होतो’, असे आचायव माधिाांनी णनिेणशले आहे 
[‘क्षयो रोगस्य हेतुत्िे शोषस्याप्युपजायते’ । मा. णन.]. शोषनामक णिकाराांच्या यािीत साांणगतलेले रोगही राजयक्ष्म्याहून 
णभन्नच आढळतात. उिाहरणाथव, ‘व्यिाय, शोक, िाधवक्य, व्यायाम, िीघव मागवक्रमण, उपिास या कारणींनी 
तसेच व्रण उरःक्षत याांमुळे सांभिणाऱ्या रोगाांनाही णकत्येकजण शोषच मानतात’, असे सुश्रुताचायांनी म्हटले 
आहे [व्यिायशोकस्थाणियवव्यायामाध्िोपिासतः । व्रणोरःक्षतपीडाभ्याां शोषानन्ये ििस्न्त णह । ’ सु. सां. ।]. तसेच, ‘व्यिायाणिकाांच्या 
अणतरेकातून उद् भिणारे आणण रक्तक्षय, माांसक्षय याप्रमाणे त्या त्या धातूचा क्षय सुचणिणाऱ्या नाांिाांनी 
उल्लेणखण्यात आलेले णिकार हे क्षयाचेच प्रकार होत’, असेही त्याांचे िचन आहे [‘क्षया एि णह ते जे्ञयाः प्रत्येकां  
धातुसांणचताः’सु. सां.]. इतकेच नव्हे तर ‘त्या क्षयसांज्ञक णिकाराांची णचणकत्साही पूिी धातुक्षय णचणकत्सेत 
साांगण्यात आली आहे’, असे साांगून [‘णचणकस्त्सतां तु तेषाां णह प्रागुक्तां धातुसांक्षये’ । सु. सां.] उपणरणनर्गिष्ट क्षयनामक 
णिकाराांची णचणकत्सा राजयक्ष्म्याच्या णचणकत्सेहून णभन्न असल्याचेही सुश्रुताचायांनी सुचणिले आहे. 

 
अशा प्रकारे कोणत्याही कारणाने का होईना पण धातू शुष्क िा क्षीण झाल्यानांतर त्याांच्यात जेव्हा 

क्लेि म्हणजे अणभष्यन्ि उत्पन्न होतो तेव्हा उत्पत्ती, िृद्धी, पचन, पोषण या णक्रया त्या धातुघटकाांत मग 
घडेनाश्या होतात. कारण क्लेिाच्या म्हणजे द्रिद्रव्याांच्या अणभिृद्धीमुळे अिरुद्ध झालेल्या स्रोतसाांत रसाचा 
प्रिशेच होऊ शकत नाही. ‘रक्ताचाच मागव अिरुद्ध झाल्याने पुढे माांसाणिकाांची उत्पत्तीही होऊ शकत 
नाही’, असे चरकसांणहतेत [‘रक्तां णिबद्धमागवत्िात् माांसािीन् नानुपद्यते’.. च. सां.] तर ‘स्रोतसाांचा अिरोध झाला की रस 
रक्ताचीच उत्पत्ती करू शकत नाही, मग पुढे माांसाची काय करणार?’, असे अष्टाांगहृियात [‘रसोऽप्यस्य न 
रक्ताय माांसाय कुत एि च’ – अ. हृ.] यासांबांधी म्हटले आहे. सुश्रतुसांणहतेत[कफप्रधानैः िोषसै्तु रुदे्धषु रसित्मवसु .. । क्षीयन्ते धातिः 
सिे ...’ । सु. सां.] िेखील ‘कफप्रधान िोषाांनी रसिह स्रोतसे अिरुद्ध झाली की, सिव धातू क्षीण होऊ लागतात’, 
असेच साांणगतले आहे. अशाप्रकारे अणभष्यांिामुळे स्रोतसाांचा अिरोध होऊन धातूांचे उत्पािन, पोषण िगैरे बांि 
झाले की नांतर त्याांचा कोथ होऊ लागतो आणण पणरणामी ते णिशीणव होतात. या धातुणिनाशक अिस्थेलाच 
राजयक्ष्मा हे नाांि िेण्यात आले आहे. राजयक्ष्म्याचे जे कासश्वासाणि उपद्रि साांगण्यात आले आहेत त्याांची 
उत्पत्ती क्लेिकोथातूनच होत असते. राजयक्ष्म्याची जी णत्रिोषोद् भि अकरा लक्षणे साांगण्यात आली आहेत 
त्याांत कास, श्वास ि रक्तणपत्त ही प्रधान आहेत. इतर लक्षणे नसताही केिळ हीच तीन असली तरी िेखील 
प्रस्तुत णिकारात असाध्य अिस्था प्राप्त होते असा णनिेशही आढळतो. उिाहरणाथव, ‘कास, श्वास, रक्तणपत्त 
या लक्षणाांनी पीणडलेल्या शोषग्रस्त म्हणजे राजयक्ष्मी रोग्याला सोडून द्यािे’ म्हणजे त्याची णचणकत्सा करू 
नये, असे आचायव सुश्रुताांचे साांगणे आहे [‘णत्रणभिा पीणडतां कलगैः कासश्वासासगृामयैः । जह्यात् शोषर्गितां जन्तुां’ ... । सु. सां.]. 
श्लेष्मणिकृणतस्िरूप क्लेिापासून ि णपत्तणिकृणतस्िरूप कोथापासून या लक्षणत्रयीचा उगम होतो. ‘ज्िर, 
िाह, अणतसार ि रक्तणपत्त हे णिकार प्रकुणपत णपत्तापासून तर मस्तक भरल्यासारखे िाटणे, अनन्नाणभलाष, 
कास आणण कां ठोध्िांस हे णिकार कफप्रकोपासून सांभितात’, असा सुश्रुतसांणहतेत उल्लेखही आहे [‘ज्िरो 

िाहोऽणतसारि णपत्तात् रक्तस्य चागमः । णशरसः पणरपूणवत्िमभक्तश्छांि एि च । कासः कां ठस्य चोध्िांसो णिजे्ञयः कफकोपतः’ । सु.सां.]. 
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राजयक्ष्म्याच्या अकरा लक्षणाांपैकी सामान्यतः धातुक्षयसूचक असलेली स्िरभेि, शलू, अांसपाश्ववसांकोच ही 
तीन लक्षणे िायूची म्हणून उल्लेणखण्यात आली आहेत [‘स्िरभेिोऽणनलात् शलूां  सांकोचिाांसपाश्ववयोः’ –सु. सां.]. ज्िर, 
कास, रक्तणपत्त इत्याणि जे उपद्रि श्लेष्मणपत्तोद् भि म्हणून साांगण्यात आले आहेत ते के्विकोथोद् भिच होत. 
हे क्लेि ि कोथ ज्याांत नसतात आणण जे केिळ शोषस्िरूप असतात, अशा रोगाांतील उपद्रिही तीव्र 
स्िरूपाचे नसतात. शोष या सांजे्ञने अशाच णिकाराांचा णनिेश करण्यात आला आहे. ता पयव, शरीराच्या 
कोणत्याही एका भागात अथिा रसाणिकाांपैकी कोणत्याही एका धातूत सांभिणारा क्लेिकोथणििर्गजत क्षय 
म्हणजे शोष. 

 
कोथाचे स्वरूप 

 
शरीराचे स्िाभाणिक कमव सांश्लेषणात्मक असते. अथात् अणभिृणद्धकर द्रव्याांचे सांश्लेषण होण्यानेच 

शारीर घटकाांची िाढ होत असते. या सांश्लेषणकमात हीनयोग सांभिला म्हणजे शरीरातील धातुघटकाांत 
शोष णनमाण होतो. उलट, त्याच णक्रयेच्या अणतयोगाने पोषक द्रव्याांचा शारीर धातूांत अणधक प्रमाणात ि 
म्हणूनच अस्िाभाणिक सांचय होतो. सांश्लेषणात्मक कमव होण्याऐिजी धातुघटकाांच्या णिनाशाला कारणीभतू 
होणारे णिश्लेषणात्मक कमव होणे हा णमर्थयायोग. हे कमव अस्िाभाणिक असते. याप्रमाणे शारीर द्रव्याांच्या 
स्िाभाणिक उत्पािनकमात हीनयोग, अणतयोग ि णमर्थयायोग अशी तीन प्रकारची णिकृती सांभिते. त्याांपकैी 
हीनयोगाचा पणरणाम धातुघटकाांच्या ऱ्हासात होतो. तर अणतयोगाने याच धातुघटकाांची नको इतक्या 
अणधक प्रमाणात िाढ होते. णमर्थयायोगामुळे तर धातुघटकाांचा नाशच होतो. या णतघाांपैकी हीनयोग आणण 
अणतयोग हे स्िाभाणिक कमाचेच असल्याने ते णिशषेसे उपद्रिकारक होत नाहीत. परांतु, णमर्थयायोग हे कमवच 
अस्िाभाणिक असल्याने त्यातील उपद्रि णिशषे तीव्र असतात. हीनयोग ि अणतयोग या िोघाांतूनही 
णिकाराांची उत्पत्ती होत असतेच. कारण रसाणि धातूांपैकी एखाद्याचे उत्पािन प्रमाणापेक्षा कमीिा अणधक 
होणे हे णक्रयािैषम्यच होय. परांतु, णमर्थयायोगरूपी णक्रयािैषम्यात तीव्रता णिशषे असून ते णिनाशकही होते. 
कारण स्िाभाणिक उत्पािनकमाच्या अभािी त्यात णिश्लषेणात्मकता असते. अशा या णमर्थयायोगालाच कोथ 
म्हणतात. 

 
हा कोथ धातूांच्या क्षीणािस्थेत उत्पन्न होतो. पोषणाच्या अल्पतेमुळे सत्त्िहीन ि मलस्िरूप झालेले 

अांश यथाित् प्रमाणात उत्सर्गजत न झाले की, त्याांचा सांचय होतो. त्याांचे उत्सजवन झाले तर पुढे क्लेिाणि 
णिकृती उद् भितच नाहीत. या सांचयातूनच पढेु क्लेि म्हणजे अस्िाभाणिक ि णिकारोत्पािक आद्रवत्ि ि 
कोथ याांचा उद् भि होतो. अथात् धातूांचा शोष हा अशा प्रकारे रोगाांना प्रत्यक्षतया हेतुभतू होत नाही. तर 
क्लेिकोथाांना तो कारणीभतू होतो. तसेच, धातुघटकाांचे णिनाशकारी णिश्लेषण म्हणजे रोग, या 
लक्षणानुसार शोष हा नानाणिध रोगाांचे कारण असला तरी तो एक स्ितांत्र व्याधी नव्हे, हेही ध्यानात 
ठेिण्यासारखे आहे. 

 
क्लेदावस्था–व शोथ कोथ 

 
धातूांच्या णठकाणी क्लेिािस्था उत्पन्न होण्याची प्रमुख कारणे िोन सांभितात. पैकी केिळ द्रिपाय ि 

स्स्नग्ध पिाथांचे नव्हे तर पर्थयकर ि णहतािह अशा आहायव द्रव्याांचे िेखील सेिन जर अणधक प्रमाणात झाले 
तर त्याांचे ि फलतः धातूांचे पचन योग्यतया होत नाही. क्लेिोत्पत्तीचे हे एक कारण असून पचनणक्रयेतील 
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िैषम्य अथिा णमथ यायोग हे िुसरे कारण होय. त्याचाही पणरणाम मलस्िरूप झालेल्या धात्िांशाांच्या णठकाणी 
आद्रवता णनमाण होण्यात होतो. 

 
या क्लेिािस्थेतूनच पुढे शोथ ि कोथ याांची उत्पत्ती होते. क्लेिामुळे क्लेिस्थानातील स्रोतसाांचा 

अिरोध होतो आणण सांस्क्लन्न धात्िांशाांच्या णठकाणी स्रिणोन्मुखता णनमाण होते, पेशी ि स्नायू याांच्या 
चलनणक्रयेत माांद्य येते आणण धात्िांशाांचे अणभिहनही यथाित् प्रमाणात होईनासे होते. यातूनच शोथ 
उद् भितो. एकाच जागी धातुघटक अणधक प्रमाणात सांणचत होण्याचा तो पणरणाम असतो. ‘शरीराच्या 
कोणत्याही एका भागात उत्सेधरूपाने णिसून येणारा त्िङमाांसाश्रयी असा (साम) िोषसांचय म्हणजे शोफ 
(शोथ)’, असे सुश्रुतसांणहतेत म्हटले आहे [‘त्िङमाांसस्थायी िोषसांघातः शरीरैकिेशोस्त्थतः शोफ इत्युच्यते’ –सु. सां.]. 
चरकाांनीही उत्सेधसामान्य हेच शोथाचे लक्षण साांणगतले आहे [‘पुनिैक एि उत्सेधसामान्यात्’ – च. सां.]. ‘त्िचा ि 
माांस याांच्या आश्रयाने उत्पन्न होणारा कणठण असा जो उांचिटा त्याला त्याच्या सांचयात्मकतेमुळेच शोफ 
(शोथ) म्हणतात’, या िचनात [त्िङमाांससांश्रयम् । उत्सेधसांहतां शोफां  तमाहुर्गनचयाितः’ । अ. हृ.]िाग्भटाांनीही शोथाची 
सांचयात्मकताच उल्लणेखलेली आहे. तात्पयव, अयथाित् सांचय म्हणजे शोथ. स्तांभ (स्तब्धता अथिा 
सांचाराक्षमता), गुरुता (जडता), उत्सेघ (उांचिटा), शीतस्पशवित्त्ि [ही अिस्था आरांभी म्हणजे शोथाच्या आमािस्थेत 
उत्पन्न होत असते. पच्यमान अिस्थेत मात्र िाह उद् भितो. ‘तत्र मांिोष्मता त्िक् सिणवता शीतशोफता स्थैयव मांििेिनता अल्पशोफता च आमलक्षणां 
उणिद्ष्टम्...... िहयते पच्यते इि अस्ग्नक्षाराभ्याां ओषचोषपणरिाहि भिस्न्त ..... ज्िरिाहणपपासाभक्तारुणचि पच्यमानकलगणमणत’ (सु. सां.) म्हणजे 
िाह कमी, त्िक् सिणवता, शतै्ययुक्त सूज, स्थैयव, िेिना मांि, सूज अल्प ही लक्षणे आमािस्थेची सूचक असून अग्नीने भाजल्यासारखे िाटणे, क्षाराने 
अणभतप्त केल्यासारखे िाटणे, एकाच बाजूने आग होणे, उष्णतेमुळे शोष िा ओढ िाटणे, सिव बाजूने आग होणे ज्िर, िाह, तहान, अन्नाणिषयी 
अरुची ही पच्यमान अिस्थेची लक्षणे होत’, असे सुश्रतुाचायांनी म्हटले आहे.] अणिपाक (सारणकट्टणििचेनरूपी पचनाचा अभाि) 
आणण शूल इत्याणि णिकार या शोथापासून पढेु उत्पन्न होतात. 

 
शोथकोथाांना कारणीभतू होणाऱ्या क्लेिाची उत्पत्ती िोन प्रकाराांनी होते. तगनुसार अणिपाकोद् भि 

ि णमर्थयापाकोद् भि असे त्याचे प्रकार िोन सांभितात. आहारािींचे स्िाभाणिक पचन न होणे म्हणजे 
अणिपाक. आणण धातूांच्या णठकाणी णििग्धता उत्पन्न होणे हा णमर्थयापाक. अणिपाकोद् भि क्लेि प्रायः 
शोथकर असतो तर णमर्थयापाकातून उद् भिणाऱ्या क्लेिापासून प्रायः [प्रायः असे मुद्दामच म्हटले. कारण अणिपाकात जर 
तीक्ष्णता उद् भिली तर त्यापासूनही ज्याप्रमाणे कोथ सांभितो त्याचप्रमाणे णमर्थया णिपाकात जर तीक्ष्णत्ि उणािले तर त्यापासूनही प्रथम शोथ उत्पन्न 
होऊन नांतरच कोथािस्था णनमाण होते.] कोथ सांभितो. 

 
या शोथकोथाांना अनुसरून समस्त णिकाराांचे िगीकरणही िोन प्रकाराांत करता येईल. कारण 

स्थानाणि भेिाांना अनुसरून रोगाांचे प्रकार अनेक सांभित असले तरी त्याांपकैी काहीत शोथ तर काहीत कोथ 
हे लक्षण समान असल्याचे णिसून येते. शोथात्मक ि कोथात्मक या िोन प्रकाराांत म्हणूनच सांपूणव रोगाांचा 
समािशे होऊ शकतो. आणण या शोथकोथाांची उत्पत्ती क्लेिापासून होत असल्याने सिव रोग हे क्लेिहेतुक 
होत असेही म्हणता येईल. शोषािस्थेत सुद्धा जेव्हा उपद्रि तीव्र नसतात तेव्हा कोथाची उत्पत्ती 
क्लेिानांतरच होत असल्याने कोथाचेही कारण क्लेिच होय. प्रत्येक रोगाला हेतुभतू होणाऱ्या या 
क्लेिालाच अणभष्यांि म्हणतात. समस्त णिकार अणभष्यांिोद् भि असतात असे सामान्यतः म्हणनूच मानण्यात 
येते. 

 
क्लेद आणि मूत्रमल 

 
क्लेिाचे स्िरूप णिशि करणे या णठकाणी इष्ट होईल. आहारातून घेतलेली पोषक द्रव्ये जेव्हा 

द्रिरूप पाितात तेव्हाच त्याांचे शारीर धातूांत अणभसरण िा शोषण होऊ शकते. रसरक्ताणि धातूांच्या 
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उत्क्राांतीतही हेच तत्त्ि अनुस्यूत आहे. म्हणजे पूिव धातूचे णिणशष्ट स्िरूप नष्ट होऊन त्याला द्रिािस्था प्राप्त 
झाल्यानांतर मगच उत्तर धातूच्या णिणशष्ट रूपात तो उत्क्राांत होऊ शकतो. आहारद्रव्ये आणण शारीर धातू याांत 
घडून येणारे पचन म्हणजे सारणकट्टणििचेन हे सुद्धा द्रिािस्थेतच सांभि ू शकते. अथात् आहार ि धातूांचा 
येणेप्रमाणे अशांतः ऱ्हास होणे ि अांशतः त्याांची िृद्धी होणे या णक्रया शरीरात अखांडपणे पण क्रमशः चालूच 
असतात. 

 
शरीरातील रसरक्ताांच्या आश्रयाने राहणारा आणण त्याांच्यापेक्षा सत्त्िहीन पण आपल्या परीने 

िेहधारणकमात साहाय्यभतू होणारा असा जो मलरूप द्रि त्यालाच मूत्र अशी सांज्ञा आहे. 
 
हा मूत्रसांज्ञक द्रि केिळ मतू्राशयातच असत नाही, तर तो सिव शरीरव्यापी असतो. ‘अिष्टांभ हे 

पुरीषाचे, क्लेििाहन हे मूत्राचे िक्लेिणिधृती हे स्िेिाचे कायव होय’[‘अिष्टांभः पुरीषस्य मतू्रस्य क्लेििाहम् । स्िेिस्य 
क्लेिणिधृणतः । ’ अ. हृ.] इत्याणि िचनाांतून शारीर धातूांच्या णठकाणी क्लेिाचे अणभिहन करणे हे मतू्रमलाचे कायव 
णनिेणशण्यात आले असून ते शरीराला उपकारकही असते. मूत्राशयात सांणचत होणाऱ्या द्रिाचे हे कायव 
अथातच नव्हे. कारण तो द्रि उत्सजवनयोग्य असतो. त्िचाणिकाांच्या णठकाणी आद्रवता उत्पन्न करणाऱ्या ि ती 
कायम ठेिणाऱ्या द्रिद्रव्यालाच उपणरणनर्गिष्ट मूत्र ही सांज्ञा िेण्यात आली आहे. हेच मतू्र िेहकारक असते. 
‘शरीर हे िोषधातुमलमलूक होय’[‘िोषधातुमलमूलां  णह शरीरम्’–सु. सां.] इत्याणि िचने, मलही िेहधारक असल्याचे 
साांगतात. परांतु, ही िेहधारणा बस्ती ि पक्वाशय यात अनुक्रमे सांणचत होणाऱ्या उत्सजवनीय अशा 
मूत्रपुरीषाांच्याकडून होऊ शकणार नाही. अिष्टांभ हे पुरीषाचे ि क्लेििाहन हे मूत्राचे कायव साांगणाऱ्या 
आयुिेिीय ग्रांथकाराांनाही त्या णठकाणी पक्वाशय ि बस्ती याांत सांणचत होणारी उत्सजवनीय द्रव्ये अणभपे्रत 
नाहीत. क्लेिणिधृती करणाऱ्या स्ििेाबद्दलही असेच म्हणता येईल. रसरक्ताांतील द्रि यथाकाल सत्त्िहीन 
ि मलस्िरूप झाल्यानांतर बस्तीत सांणचत होतो ि तो जलाांश पढेु मूत्रमागाने उत्सर्गजत होतो. शरीरान्तगवत 
पेशी िगैरेतील आद्रवतेला कारणीभतू होणारा स्ििेरूपी िा बाष्पािस्थािस्स्थत जलाांशही कालान्तराने 
सत्त्िहीन झाला म्हणजे स्ििेिाणहनींच्याकडून त्याचे स्ििेरूपाने उत्सजवन होते. 

 
क्लेिाचे अणभिहन करणाऱ्या या मूत्रसांज्ञक जलाांशाची शरीरात जेव्हा प्रमाणाबाहेर िाढ होते तेव्हा 

क्लेिाचीही अस्िाभाणिक म्हणजे रोगोत्पत्तीला कारणीभतू होईल इतक्या प्रमाणात अणभिृद्धी होते. 
आहाराणिकाांत द्रिप्रधान द्रव्याांचे प्रमाण अणधक होण्याचा तो पणरणाम असतो. उलटपक्षी, क्लेिाचा ऱ्हास 
करणाऱ्या रूक्ष ि शुष्क अशा आहाराणिकाांनी क्लेिाचे शोषण होऊन पणरणामी शरीरातही शोष सांभितो. 

 
मेिणवकार 

 
उपणरणनर्गिष्ट मूत्राची म्हणजेच िेहव्यापी जलाांशाची िाढ प्रमाणाबाहेर झाली की यातून जे नानाणिध 

मूत्रणिकार उत्पन्न होतात त्याांनाच मेहणिकार म्हणतात. मेहणिकारातील सामान्य लक्षण म्हणजे मूत्राच्या 
अणतिदृ्धीने धातूांच्या णठकाणी, णिशषेतः माांसधातूत, अणभष्यांि म्हणजे स्यांिनािस्था उत्पन्न होते. रस ि रक्त 
हे धातू द्रिरूप असल्याने त्याांत होणारी क्लेिाची िाढ अस्िाभाणिकता उत्पन्न करू शकत नाही. उलट, 
अस्थींच्या कणठणत्िामुळे आणण मेि, मज्जा ि शुक्र या धातूांच्या स्स्नग्धतेमुळे या चारही धातूांत क्लेिाची िाढ 
होऊच शकत नाही. माांसधातू मात्र क्लेिाच्या िाढीला अनुकूल असतो. कारण त्याचे स्िरूप घन ि मृिु 
असते. त्यातच अणभष्यांि सांभितो. माांसधातूची सुणश्लष्टता त्यामुळे नष्ट होते. त्याचे घटक िा अणू णशणथल 
होतात. शराणिकाणि प्रमेहणपडकाांची उत्पत्तीही या माांसगत अणभष्यांिातूनच होते. प्रमेहणिकारातील व्रणही 
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या अणभष्यांिामुळेच कष्टसाध्य होतात. कारण अणभष्यांिामुळे णशणथल झालेल्या माांसाणूांचे पुनःसांधान कष्टानेच 
घडून येत असते. सिवशरीरव्यापी जलाांश म्हणजे क्लेि िूणषत झाल्याने माांसघटकाांतील सांहतत्ि कमी होते, 
हा णिचार चरकसांणहतेतही सूणचत केलेला णिसतो. ‘बहु ि अबद्ध स्िरूपातील मेि, माांस, शरीरज क्लेि, 
शुक्र, शोणणत, िसा, मज्जा, लसीका, रस ि ओज ही प्रमेहातील िूष्ये होत’, असे चरकचायांचे िचन असून 
[बहु अबद्धां मेिोमाांसां शरीरजः क्लेिः शुक्रां  शोणणतां िसा मज्जा लसीका रसिौजः सांख्याताः इणत िूष्यणिशषेाः’. –च. सां.], ‘अबद्ध म्हणजे 
असांहत (णशणथल)’, असे स्पष्टीकरण व्याख्याकार चक्रपाणींनी तेथे केले आहे [अबद्धणमणत असांहतम्’ –च. सां. व्याख्या 
। ]. प्रमेह णिकारात शरीर णशणथल होते, हेही चरकाचायांनी उल्लणेखलेले आहे. ‘प्रकुणपत झालेला श्लषे्मा, 
शरीर णशणथल झाल्याकारणाने सिव शरीरात त्िरीत प्रसृत होतो, आणण प्रथमतः तो मेिाशी णमश्र होतो’, असे 
ते म्हणतात [‘सः प्रकुणपतः णक्षप्रमेि शरीरे णिससृ्प्तां लभते, शरीरशणैथल्यात्, स णिसपवन्, शरीरे मेिसैिाणितो णमश्रीभािां गच्छणत’ – च. सां.]. हा 
प्रकुणपत श्लेष्मा िूणषत झालेल्या माांसधातूत शराणिकाणि पूययुक्त माांसणपडका उत्पन्न करतो [‘स माांसे 

माांसप्रिोषात् पूणतमाांसणपडकाः शराणिकाद्याः सांजनयणत’ –च. सां.], या िचनात प्रमेहातील माांसिुष्टीही चरकाचायांनी 
णनिेणशली आहे. या सिव लक्षणाांिरून प्रमेहणिकार हे सिविेहव्यापी असतात आणण त्याांना कारणीभतू होणारा 
अणभष्यांि हा मुख्यतः माांसगत असतो, हे अणभव्यक्त होऊ शकते. पुष्कळ ि गढूळ मूत्रप्रिृत्ती हे 
प्रमेहणिकाराांचे सामान्य स्िरूप साांगण्यात आले असले [‘सामान्यां लक्षणां तेषाां प्रभतूाणिलमूत्रता’ । – अ. हृ.] तरी 
प्रमेहणिकार केिळ िृक्क िा बस्ती याांच्याच आश्रयाने उद् भिणारे नसतात तर ते सिविेहव्यापी असतात. सिव 
शरीरात सांचार करणाऱ्या मतू्रसांज्ञक क्लेिाच्या िुष्टीमुळे ते सांभितात. म्हणूनच त्याांना मूत्रणिकार म्हणतात. 
शारीर अियिाांची (कधी सिव तर कधी काही) प्रमाणाणतणरक्त िा अस्िाभाणिक स्क्लन्नािस्था अथिा 
सजलस्स्थती, हे त्याचे थोडक्यात स्िरूप होय. 

 
क्लेदोत्पन्न णवकाराांचे प्रकार 

 
शरीराच्या ज्या ज्या भागात क्लेिाची अणभिृद्धी होते त्या त्या भागात नानाणिध रोग उत्पन्न होतात. 

िाताणि िोष ि रसाणि िूष्ये याांना अनुसरून ज्याप्रमाणे क्लेिाचे प्रकार सांभितात त्याचप्रमाणे या क्लेिाची 
अणभिृद्धी शरीराच्या कोणत्याही भागात होऊ शकत असल्यामुळे क्लेिोत्पन्न णिकाराांचे स्थानभेिानुसार 
िेखील अनेक प्रकार सांभि ूशकतात. 

 
सािविेणहक माांसधातूत ज्यािळेी अणभष्यांि उत्पन्न होतो तेव्हा जलाांशाची अणभिृद्धी होऊन 

प्रमेहणिकार उत्पन्न होतो. पुष्कळ ि गढूळ मूत्रप्रिृत्ती हे या णिकारातील लक्षण, णिकृणतचा सांचार सिव 
शरीरात झाल्यानांतर प्रत्यन्तराला येते. रसधात्िाणश्रत क्लेिाची िाढ झाली की, रसरक्तिह स्रोतसे त्या 
योगे अणतपूणरत होतात ि आमिात हा णिकार उत्पन्न होतो. आमयुक्त िायू हा या णिकृतीला कारणीभतू 
होतो. ‘अन्नज रस िातणपत्तकफाांच्या योगाने अणधकच िूणषत, अनेक िणवयुक्त ि बुळबुळीत होऊन 
स्रोतसाांच्या णठकाणी अणभष्यन्ि उत्पन्न करतो’, असे माधिचायांनी आमिाताच्या िणवनात साांणगतले आहे 
[‘िातणपत्तकफैभूवयो िूणषतः सोऽन्नजो रसः । स्रोताांस्यणभष्यांियणत नानािणोऽणतणपच्छ्णलः’ । मा. णन.]. अणतप्रमाणात िाढलेला क्लेि 
जेव्हा मूत्राशयानुगामी स्रोतसाांच्या कडून बस्तीत सांणचत होतो तेव्हा मूत्रमागाने अणतप्रमाणात त्याचे उत्सजवन 
होऊ लागते. अणतमूत्र िा बहुमूत्र यालाच म्हणतात. क्लेिाचा अणतणरक्त सांचय जेव्हा उिरात म्हणजे 
उिरान्तगवत कलेत होतो तेव्हा उिर [या णठकाणी उिर म्हणजे जलोिर समजाियाचे. कारण िातोिराणि अन्य प्रकाराांत जलसांचय 
नसतो.] होते. आणण तोच क्लेि अांडकोशात सांणचत झाला म्हणजे मूत्रिृद्धी हा णिकार उद् भितो. अांडकोश 
पाण्याने पखालीप्रमाणे भरलेला िाटणे, त्यात क्षोम ि पीडा जाणिणे आणण त्याचा स्पशव मुिु भासणे ही 
मूत्रिृणद्धची लक्षणे माधिचायांनी साांणगतलेली आहेत [‘अांभोणभः पूणवदृणतित् क्षोभां याणत सरुक् मृिुः’ । मा. णन.]. 
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उपणरणनर्गिष्ट णिकाराांत क्लेिाची अणभिृद्धी अशाप्रकारे समान असताही स्थानभेिाांनुसार तीत 
िैणिध्य उत्पन्न होते. आणण ते स्पष्ट व्हाि े या उदे्दशानेच या सिव क्लेिोत्पन्न णिकाराांना आमिात, उिर, 
मूत्रिृद्धी इत्याणि णनरणनराळी नाांि ेिेण्यात आली आहेत. 

 
रसधात्िाश्रयी क्लेिाची िाढ शरीराच्या सिव णिभागाांत णमळून झाली की सिांगशोथ (सिव शरीरािर 

सूज येणे) हा णिकार उत्पन्न होतो. उलट, हात, पाय, पोट, पाठ याप्रमाणे एखाद्या अियिात ती घडून 
आली तर प्रािेणशक शोथ (त्या त्या अियिाची सूज) उद् भितो. हा प्रािेणशक शोथच पणरपक्व झाला म्हणजे 
व्रणरूप पाितो. ‘णिणशष्ट जागी उद् भिलेला शोथ हे व्रणाचे पूिवलक्षण होय’, असे माधिाचायांचे िचन आहेच 
[‘एकिेशोस्त्थतः शोथो व्रणानाां पूिवलक्षणम्’ । – मा. णन.] 

 
रसधातूप्रमाणे माांसधातूतील क्लेिाचीही िुष्टी होते. ग्रांथी, अबुिव, अपची, गांडमाळा, णिद्रधी इत्याणि 

णिकार त्यातूनच उद् भितात. ते सिव माांसणिकृणतजणनत असतात. णनरणनराळ्या णठकाणच्या पण 
माांसधात्िाश्रयी क्लेिाच्या अणतिृद्धीतूनच या सिांची उत्पत्ती होते. 

 
श्लेष्ट्मणवकाराांची शोथलक्षिात्मकता 

 
सिव क्लेिोत्पन्न णिकाराांत शोथ हे लक्षण सामान्यत्िाने णिद्यमान असतेच. रस, रक्त, माांस, क्लेि 

इत्याणि द्रव्याांचा एखाद्या णठकाणी अणधक काळ आणण अणधक प्रमाणात सांचय झाला म्हणजे त्यातून शोथ 
उद् भितो. ककबहुना, हा सांचय म्हणजेच शोथ. सांचय अथिा सांग्रह हे कायव कफाचे आहे. कफाच्या या 
स्िाभाणिक कायात िैषम्य आले की शोथ उद् भितो. तो अथात् श्लेष्मोद् भि असतो. म्हणूनच सािविेणहक 
आणण प्रािेणशक असे शोथलक्षणात्मक सिव णिकार स्िरूपशः ि स्थानाांनुसार णिणभन्न असले तरी ते सिव 
श्लेष्मोत्पन्नच होत. िाग्भटाचायांनी म्हणूनच म्हटले आहे की, ‘िायूणशिाय शलू, णपत्ताणशिाय िाह आणण 
कफाणशिाय शोफ (शोथ) सांभित नाही’[‘शूलां  नतेऽणनलात् िाहः णपत्तात् शोफः कफोियात् – अ. हृ.]. 

 
कोथोत्पन्न णवकार 

 
क्लेिानांतर आता कोथाचा ि तिुत्पन्न णिकाराांचा णिचार कराियाचा. िेहाचे पोषण करणाऱ्या 

आहाराांशाांतील सारभाग ि मलभाग याांचे एकमेकाांपा सूनपृथक्करण होणे, हे पचनाचे स्िाभाणिक स्िरूप. 
परांतु, या पचनकायात जेव्हा अस्िाभाणिकता उद् भिते तेव्हा शरीरगत द्रव्याांतील म्हणजेच धातूांतील 
घटकाांचे पृथक्करण होऊ लागते. णपत्तप्रकोपक अशा तीक्ष्णोष्ण आहाराचा पणरणाम क्लेिात िाहकता उत्पन्न 
होण्यात होतो. या िाहामुळे सांघणटत धातुघटकाांना एकमेकाांचा सहिास त्रासिायक िाटू लागनू ते णिघणटत 
होऊ लागतात. आणण पणरणामी त्याांच्यात कोथािस्था म्हणजे णिशीणवता उत्पन्न होते. हा कोथ कधी रस ि 
रक्त या द्रिधातूांत सांभितो तर कधी माांस, अस्थी या घन धातूांतही सांभितो. मेि, मज्जा आणण शुक्र या 
उभयस्िरूपी धातूांत िेखील तो णकत्येकिा घडून येतो. अथात् ज्याांत कोथािस्था सामान्यत्िाने णिद्यमान 
आहे, अशा णिकाराांतही िूष्ये ि स्थाने याांना अनुसरून णिणभन्नस्िरूपता सांभितेच. 

 
कोथ जेव्हा रसरक्ताणश्रत असतो तेव्हा पाांडू रोग, कामला इ. णिकार उद् भितात. पाांडुरोगाच्या 

िणवनात चरकाचायव साांगतात की, ‘प्रकुणपत झालेले हृियस्थ णपत्त बलिान् िायूकडून प्रथम हृियसांबांधी 
धमनींमध्ये ि नांतर त्याांच्या द्वारे सिव शरीरात णिके्षणपत होते. नांतर ते त्िचा ि माांस याांच्यामध्ये आश्रय करून 
राहते ि कफ, िाय,ू रक्त, त्िचा, माांस याांना िूणषत करून णफक्कट, णहरिा इत्याणि बहुणिध िणव त्िचेच्या 
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णठकाणी उत्पन्न करते. यालाच पाांडुरोग म्हणतात’[‘समुिीणव यिा णपत्तां हृिये समिस्स्थतम् । िायुना बणलना णक्षप्तां सांप्राप्य 
धमनीिवश । प्रपन्नां केिलां  िेहां त्िङमाांसान्तरमाणश्रतम् । प्रिूष्य कफिातासृक् त्िङमाांसाणन करोणत तत् । पाांडुहाणरद्रहणरतान् िणान्बहुणिधाांस्त्िणच । स 
पाांडुरोग इत्युक्त.’ । – च. सां.]. कामला रोगाची उत्पत्ती िूणषत णपत्ताकडून रक्त ि माांस यात णििग्धता णनमाण 
झाल्यानांतर होते, असेही त्याांनीच साांणगतले आहे [‘तस्य णपत्तां असकृ् माांसां िग्ध िा रोगाय कल्पते’ – च. सां.]. कोथाचा 
प्रािुभाि रक्तधातूतच जेव्हा णिशषेत्िाने होतो तेव्हा रक्तणपत्त हा णिकार उद् भितो. आचायव चरक म्हणतात, 
‘अशा प्रकारचे आचरण करणाऱ्या व्यक्तीचे णपत्त प्रकुणपत होते ि रक्ताचीही प्रमाणाबाहेर िाढ होते. हे 
प्रकुणपत णपत्त िाढलेल्या रक्तासह सिव शरीरात सांचार करीत असताना जेव्हा यकृत् ि प्लीहा याांतून 
णनघणाऱ्या रक्तिह स्रोतसाांच्या मुखाांत अिरुद्ध होते तेव्हा ते रक्ताला िुणषत करते’[‘तस्यैिमाचरतः णपत्तां 
प्रकोपमापद्यते । लोणहतां च स्िप्रमाणां अणतितवते । तस्स्मन् प्रमाणाणतितृ्ते णपत्तां प्रकुणपतां शरीरां अनुसपवत् यिैि यकृत् प्लीहप्रभिाणाां लोणहतिहानाां च 
स्रोतसाां ... ... ...मुखान्यासाद्य प्रणतरुां ध्यात् तिैि लोणहतां िूषयणत’ – च. सां.]. बाह्य त्िचा ि लसीला याांत उद् भिलेल्या 
कोथापासून णिस्फोट, मसूणरका इत्याणि रोगाांची उत्पत्ती होते. कोथािस्था णिशषे तीव्र स्िरूपाची नसली 
म्हणजे मुखपाक (तोंड येणे), गुिपाक, मेढ्रपाक इत्याणि, तसेच णश्वत्र (पाांढरे कोड) आणण केिळ 
त्िचेच्याचआश्रयाने सांभिणारी नानाणिध क्षदु्रकुष्ठ े याांचा प्रािुवभाि होतो. उलट कोथाच्या तीव्रािस्थेतून 
महाकुष्ठे उद् भितात. रक्त ि माांस या धातूांची िुष्टी याांत होत असल्याने त्याांना महाकुष्ठे म्हणतात. ‘त्िचा, 
माांस, रक्त ि लसीका ही चार द्रव्ये िोषप्रकोपामुळे णिकृत होतात’, असे चरकाांचे िचन आहे 
[‘त्िङमाांसशोणणतलसीकाितुधा िोषोपघातणिकृताः’ –च. सां. । ]. अथात् त्याांच्या मतानुसार कुष्ठ णिकाराची उत्पत्ती या 
िूष्यचतुष्टयातील िैषम्यामुळे होते. शोथ शरीराच्या बाह्य भागात असो िा अन्तभागात असो, त्या णठकाणी 
सांणचत झालेला रक्ताणि धातुघटकाांचा कोथ झाला की, त्यातून पढेु व्रण उत्पन्न होतो. णििाहकारी िूणषत 
णपत्तामुळे धातुघटक णिणश्लष्ट होतात, त्याांचा कोथ होऊ लागतो आणण पणरणामी ते नाश पाितात. धातूांचा 
णिनाश घडिनू आणणाऱ्या या कोथालाच कुष्ठणिकार म्हणतात. या णिकारात धातुघटक कुणषत म्हणजे 
णिशीणवच होत असतात. ककबहुना, कुष्ठत्ि िा धातुणिशीरण हे सिव कोथात्मक णिकाराांचे एक स्िरूपच होय. 
हे कुष्ठत्ि समान असताही स्थानलक्षणाांनुसार त्याांचे भेि अनेक सांभितात ि त्याांचा णनिेशही तिनुसार 
णनरणनराळ्या नाांिाांनी करण्यात येतो, हे णनराळे. 
 
णपत्तणवकाराांची कोथलक्षिात्मकता 

 
कोथ हे लक्षण सिव िाहोत्पन्न णिकाराांतसामान्यत्िाने णिद्यमान असते. हा िाह णमथ यापाकातून 

म्हणजे पचनिैषम्यातून उद् भितो आणण णमथ यापाकाची उत्पत्ती िूणषत णपत्तापासून होते. तात्पयव, 
कोथलक्षणात्मक समस्त णिकार, मग ते सािविेणहक असोत िा प्रािेणशक असोत, कोणत्याही स्थानी िा 
कोणत्याही स्िरूपात उत्पन्न होिोत, ते सिव णपत्तोद् भिच होत. 

 
णवकाराांची प्रमुख कारिे–शोष, कोथ, क्लेद. 

 
सिव णिकाराांची, याप्रमाणे, प्रमुख कारणे तीनच सांभितातः शोष, कोथ, आणण क्लेि. क्षयात्मक, 

कोथात्मक आणण क्लेिात्मक असे समस्त णिकाराांचे प्रमुख प्रकारही तिनुसार तीनच मानता येतील. शोष 
िातिृद्धीतून, कोथ िूणषत णपत्तापासून आणण क्लेि कफप्रकोपातून उत्पन्न होत असल्याने प्रकुणपत िाताणि 
णत्रिोषच सिव रोगाांची मलूभतू कारणे होत यात सांशय नाही. 

 
अणिकृत िा स्िाभाणिक स्स्थतीतील िायू शरीरातील यच्चयाित् स्िाभाणिक हालचालींचे सांचालन 

करीत असतो. परांतु, स्रोतसाांचे सांशोषण िा अणतपूरण झाल्यामुळे रुद्ध झालेला िायू णिकृत होतो आणण 
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त्यापासून शूलसांज्ञक नानाणिध पीडा उत्पन्न होतात. णिणशष्ट णठकाणी अिरुद्ध झाल्यामुळे िायू जेव्हा 
उन्मागवगामी होतो तेव्हा त्याच्या क्षोभक ि पीडािायक अशा िगेाला शूल म्हणतात. णपत्त अणिकृत स्स्थतीत 
पचनाचे म्हणजे आहार आणण धातू याांतील सार–णकट्ट पृथक् करण्याचे कायव योग्य प्रकारे करीत असते. पण 
तेच जेव्हा णिकृत होते तेव्हा तीक्ष्णतेमुळे ते णििाहाला कारणीभतू होते. सांघणटत परमाणूांना ज्याच्या 
तीक्ष्णतेमुळे परस्पराांचा स्पशव िेखील सहन होईनासा होतो आणण त्याांच्या णिश्लेषणाला जे कारणीभतू होते, 
असे तीव्र िा णिकृत पचन म्हणजे णििाह. धातुणिनाशक कोथ त्यातूनच उद् भितो. कफाच्या बाबतीतही 
असेच आहे. तो जेव्हा अणिकृत असतो तेव्हा शरीरातील सिव सांचयात्मक िा पोषणात्मक काये योग्य रीतीने 
पार पाडीत असतो. पण तोच णिकृत झाला की सांचय अणधक प्रमाणात ि अणधक काळ झाल्याने तोच श्लेष्मा 
शोथोत्पािक होतो. िातणपत्तकफाांची स्िाभाणिक काये म्हणजे अनुक्रमे गती, पचन ि पोषण. शलू, िाह ि 
कोथ ही त्याांची अस्िाभाणिक कमे होत. शरीराच्या णभन्न णभन्न स्थानाांत चालणाऱ्या अनेक प्रकारच्या 
स्िाभाणिक णक्रयाांचा समािशे ज्याप्रमाणे गत्याणि तीन णक्रयाांत होऊ शकतो त्याचप्रमाणे शरीरात 
णनरणनराळ्या णठकाणी सांभिणाऱ्या नानाणिध व्याधींचा म्हणजे अस्िाभाणिक णक्रयाांचा अांतभािही शूल, िाह, 
शोथ या णतघाांतच करता येतो. अथात्, अणिकृत स्स्थतीत शरीराची जीिनयात्रा चालणिणारे िाताणि िोषच 
णिकृत झाले म्हणजे मात्र नानाणिध रोगाांच्या उत्पत्तीला याप्रमाणे कारणीभतू होत असतात. आचायव िाग्भट 
म्हणूनच म्हणतात की, ‘सम स्स्थतीत असले म्हणजे जे शरीराच्या िाढीला कारणीभतू होतात तेच िोष 
णिषम स्स्थतीत शरीराचा घात करण्यास प्रिृत्त होतात. म्हणून आचरण णहतकर ठेिाि,े आणण त्या योगेच 
िृद्धी ि क्षय याांच्यापासून िोषाांचे सांरक्षण कराि’े[‘य एि िेहस्य समा णििधृ्य ैत एि िोषा णिषमा िधाय । यस्माितस्ते णहतचयवयिै 
क्षयात् णििृदे्धणरि रक्षणीयाः । ’ अ. हृ.] 

 
––– 
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दशशन १९ – दोषाांचे सांसगश आणि सणन्नपात 
 

सांसगश आणि सणन्नपात 
 
अयोग्य अशा आहारणिहाराणिकाांनी िाताणि िोष िूणषत झाले की, ते कधी एकेकटे तर कधी िोन 

णमळून आणण कधी तीनही एकत्र येऊन नानाणिध णिकार उत्पन्न करतात. िोषाांचा प्रकोप करणाऱ्या 
आहाराणिकाांच्या स्िरूपानुसार काही रोगाांत एखाद्या िोषाचा प्रकोप होतो तर काहीत िोघाांचा. ज्यात 
तीनही िोष प्रकुणपत होतात असेही काही रोग असतात. एकिोषोद् भि, णद्ििोषोद् भि आणण णत्रिोषोद् भि 
असे रोगाांचे भेि तिनुसार तीन सांभितात. कोणते णिकार एकिोषोद् भि आहेत ि कोणते सांसगवज म्हणजे 
णद्विोषजन्य आणण कोणते सणन्नपातज म्हणजे णत्रिोषोद् भि होत, हे त्या त्या णिकाराांत णिसून येणाऱ्या त्या 
त्या िोषाांच्या लक्षणाांिरून समजू शकते. ‘कोणत्याही िोन िोषाांच्या क्षयापासून िा कोपापासून सांसगव 
सांभितो तर तीनही िोषाांचा क्षय िा कोप झाला की सणन्नपात उद् भितो’, असे आचायव िाग्भटाांनी म्हटलेही 
आहे ‘सांसगवः सणन्नपाति तद् णद्वणत्रक्षयकोपतः ’ । अ. हृ.. 

 
एक शांका 

 
कोणत्याही िोन िोषाांची एकाच णठकाणी एकिम िुष्टी होणे म्हणजे सांसगव आणण तीनही िोष अशा 

प्रकारे एकाच िळेी एकाच स्थानी िूणषत होणे म्हणजे सणन्नपात, असे म्हणण्यािर एक शांका उपस्स्थत होऊ 
शकेल. ती अशी– 

 
िाताणि िोषाांचे गुण शीत–उष्ण, स्स्नग्ध–रूक्ष याप्रमाणे परस्परणिरुद्ध असल्याने िोन अथिा 

तीनही िोषाांचा प्रकोप एकाच िळेी कसा होऊ शकेल? रूक्ष गुण स्स्नग्ध गुणाशी णिरुद्ध तर उष्ण गुण शीत 
गुणाला णिरोधी. त्याांची एकत्र एककाल अणभिृद्धी होणारच नाही. णपत्तश्लेष्मसांसगात उष्णता ि शीतता 
याांची अथिा कफिातसांसगात स्स्नग्धता ि रूक्षता या परस्परणिरोधी गुणाांची िाढ एकाच णठकाणी एकाच 
िळेी होऊ शकणार नाही. अन्योन्यणिरुद्ध अशा िोषलक्षणाांचा सांकरही अथातच तेथे सांभिणार नाही. 
सणन्नपातातही णिरूद्ध गुणाांची िाढ िा णिरोधी लक्षणाांचा सांकर अशक्यच. स्स्नग्धता–रूक्षता, शीतत्त्ि–
उष्णत्ि, गौरि–लाघि, द्रिता–घनता, मांिता–तीक्ष्णता इत्याणि प्रकारे िोषाांची लक्षणे परस्परणिरुद्ध 
आहेत. ती एकाच णिकारात एककाल सांमीणलत होणे शक्य नाही. 

 
िरील शांका काही उिाहरणाांिरून अणधक स्पष्ट होऊ शकेल. ज्िराचा िगे एकाच िळेी मांि ि तीक्ष्ण 

असा णद्वणिध िा मांि, तीक्ष्ण ि णिषम असा णत्रणिध असू शकणार नाही. कफानुबांधामुळे ज्िराचा िगे मांि 
असतो, ‘नात्युष्णगात्रता छर्गिः अांगसािोऽणिपाणकता’ म्हणजे शरीर फार उष्ण नसणे, छिी, गाते्र गळून गेल्याप्रमाणे िाटणे, अणिपाक ही 
कफज्िराची लक्षणे सुश्रुताचायव साांगतात (सु. सां.). आचायव माधिही उष्णता अणधक न जाणिणे या अथी ‘स्तैणमत्यां स्स्तणमतो िगेः । ’ (मा. णन.) या 
िचनात िेगाची स्स्तणमतता म्हणजे मांिताच उल्लेणखतात., तर णपत्तज्िरात णपत्तानुबांधामुळे तो तीक्ष्ण असतो 
‘िेगस्तीक्ष्णोऽणतसारि णनद्राल्पत्िां तथा िणमः’ (सु. सां.),. म्हणजे तीक्ष्ण िेग, अणतसार, णनद्रािस्था, िाांती इ. लक्षणे णपत्तज्िरिणवनात सुश्रुताांनी 
साांणगतली आहेत.. हे िोन प्रकारचे िगे एकाच िळेी एकाच णठकाणी म्हणजे कफणपत्तसांसगात कसे सांभि ू
शकतील? साणन्नपाणतक ज्िराबद्दलही असेच म्हणता येईल. ‘णत्रिोषोद् भि ज्िरात णतघाांचीही लक्षणे 
असतात’, असे या ज्िराचे सामान्य लक्षण सुश्रतुाने साांणगतले ‘सिवजे सिवकलगाणन’ – सु. सां.. परांतु, मांि, तीक्ष्ण ि 
िातानुबांधामुळे उद् भिणारा णिषम ‘िेपथुर्गिषमो िेगः कां ठौष्ठपणरशोषणम् ’ (सु. सां.). म्हणजे कां प, णिषमिेग घसा ि ओठ सुकणे ही 
िातज्िराची लक्षणे सुश्रुत साांगतात., हे णत्रणिध िगे एकाच िळेी कसे सांभिणार? 



 

 
 अनुक्रमणिका 

अणतसारात सुद्धा स्स्थती अशीच असते. अणतसारात कफानुबांधामुळे शीतता उद् भिते ‘शुक्लां  साांद्रां 
श्लेष्मणा श्लेष्मणमश्रां णिस्त्रां शीतां हृष्टरोमा मनुष्यः’ (मा. णन.) , म्हणजे कफाच्या अनुबांधामुळे शुक्ल, साांद्र, बुळबुळीत, अम्लगांधी आणण शीत अशी 
मलप्रिृत्ती होते आणण शरीरािर रोमाांच उभे राहतात, असे आचायव माधि म्हणतात., तर णपत्ताच्या सांबांधाने उष्णता उत्पन्न होते 
‘णपत्तात्  पीतां नीलमालोणहतां िा तृष्णामचू्छािाहपाकज्िरातवः’ (सु. स.) , म्हणजे णपत्तामुळे मळ णपिळसर, णनळसर िा रक्तिणी होतो, आणण तृष्णा, 
मूच्छा, िाह, पाक, गुिपाक, ज्िर याांमुळे रुग्ण पीणडत होतो, असे सुश्रुत म्हणतात.. अणतसारात हे िोनही प्रकार एकाच िळेी 
सांभिणार नाहीत. याचप्रमाणे घन, द्रि ि थोडी थोडी हे लक्षण ‘िातानुबांधामुळे उद् भिते. ‘िचो मुांचत्यल्पमल्पां सफेनां रूक्षां श्यािां 
साणनलां  मारुतेन’ (सु. सां.) म्हणजे िातामुळे मळ थोडा थोडा, फेसाळ, काळसर ि सशब्ि होतो, असा उल्लेख सुश्रुताांनी केला आहे. अशी तीन 
प्रकारची मलप्रिृत्तीही एकिम एकाच णठकाणी सांभिणार नाही. णनळसर, लालसर, पाांढुरका, णपिळसर या 
सिव िणांनी युक्त असा मल एकाच िळेी उत्सर्गजत होणेही शक्य नाही. कारण एक नसेल तेव्हाच िुसरा 
असणार. घनत्ि आणण सुणषरत्ि तसेच मृिुत्ि आणण घनत्ि हे परस्परणिरुद्ध गुणही अणतसारात एकाच िळेी 
णिद्यमान असू शकणार नाहीत. 

 
परांतु, असे असताही, ‘कोणत्याही िोन िोषाांच्या क्षय–कोपाांपासून सांसगव ि तीनही िोषाांच्या 

क्षयकोपाांतून सणन्नपात होतो,’ असे आचायव िाग्भटाांनी उल्लेणखले आहे ‘सांसगवः सणन्नपाति तणद्वणत्रक्षयकोपतः’ अ. हृ.. 
‘िातज्िर, णपत्तज्िर ि श्लेष्मज्िर याांची साांगण्यात आलेली लक्षणे णनरणनराळ्या प्रकारे जेव्हा णमश्र स्िरूपात 
आढळतात तेव्हा त्या णिणशष्ट णमश्रणाला अनुसरून त्या ज्िराला त्या प्रकारचा द्वांद्वज िा साणन्नपाणतक 
समजाि’े, असे चरकाचायांचेही िचन आहे ‘तत्र तथोक्तानाां णमश्रीभािणिशषेिशवनात्  द्वाांणद्वकमन्यतम्  ज्िरां साणन्नपाणतकां  िा 
णिद्यात् ’–च. सां.. 

 
तथाणप, कोणत्याही णिकारात िोन अथिा तीनही िोषाांची लक्षणे एकाच िळेी सांकारािस्थेत णिसून 

येणे अथिा सांसगव आणण सणन्नपात या अिस्थाांमध्ये िोन अथिा तीनही िोष एकाच िळेी प्रकुणपत होणे 
सांभिनीय मात्र णिसत नाही. 
 
शांकेचे णनरसन 

 
िरील शांकेचे णनरसन पुढीलप्रमाणे होऊ शकते. िोषाांचे स्स्नग्धरूक्षाणि गुण परस्परणिरुद्ध असल्याने 

त्याांची उपस्स्थती एकाच िळेी सांभि ूशकत नाही हे खरेच आहे. परांतु, सांसगव ि सणन्नपात याांचा असा अथवच 
नाही. तीन िोषाांच्या तीन कमांपैकी िोन ि तीनही कमांतील िैषम्य म्हणजे अनुक्रमे सांसगव ि सणन्नपात होय. 
रोगाांच्या उत्पत्तीला मुख्यतः कारणीभतू होते, िातािींच्या चलनाणि णक्रयाांतील िैषम्य. या णक्रयाांपैकी 
णकत्येकिा िोन तर णकत्येकिा तीनही कमांत णिपरीतता उद् भिते. उिाहरणाथव, कधी एकटे चलनच 
णिकृत होते तर कधी चलन ि पचन ही िोन आणण कधी तर चलन, पचन ि पोषण ही तीनही कमे एकिम 
णिकृत होतात आणण त्याांतून रोगाांची उत्पत्ती होते. एकिोषज, णद्विोषज, णत्रिोषज हे रोगाांचे प्रकार या 
णक्रयािैषम्याला अनुसरूनच सांभि ू शकतात. एकिोषोद् भि म्हणजे एकाच णक्रयेच्या णिपरीतेतून 
उद् भिलेला व्याधी. सांसगवज व्याधी म्हणजे िोन णक्रयाांच्या िैषम्यातून उत्पन्न होणारा. आणण तीनही 
णक्रयाांच्या णिकृतींतून उत्पन्न होणारा तो सणन्नपातज. 

 
गती, पचन ि सांग्रह ही अनुक्रमे िातणपत्तकफाांची स्िाभाणिक कमे. िातज, णपत्तज ि श्लेष्मज या 

सांज्ञा त्याांच्या िैषम्यातून उत्पन्न होणाऱ्या णिकाराांना अनुक्रमे िेण्यात येतात. शूल, िाह, ि शोथ ही लक्षणे 
त्या त्या णिकाराांत अनुक्रमे प्रधान असतात. 
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साांसर्गगक णवकृती 
 
सांसगव आणण सणन्नपात याांचे स्िरूप यािरून णिशि होऊ शकेल. पोषण आणण पचन ही िोन कमे 

णिकृत होणे हा श्लेष्मणपत्तसांसगव. तो शोथिाहकर होतो. आणण त्यापासून शोथिाहात्मक णिकाराांची उत्पत्ती 
होते. याचप्रमाणे पोषण ि गती ही िोन कमे णिकृत होणे हा श्लेष्मिातसांसगव आणण चलन ि पचन ही कमे 
णिकृत होणे हा िातणपत्तसांसगव. सांसगाचे हे तोन प्रकार अनुक्रमे शोथशूलकर आणण शूलिाहकर होतात 
आणण त्याांपासून अनुक्रमे शोथशूलात्मक आणण शूलिाहात्मक णिकार उत्पन्न होतात. सणन्नपाताची तऱ्हाही 
अशीच. पोषण, पचन आणण गती या तीनही णक्रयाांत एकिम िैषम्य उद् भिणे म्हणजे सणन्नपात. शोथ, िाह, 
शूल या सिांची त्यात उत्पत्ती होते. सणन्नपातोत्पन्न णिकाराांत तीनही िोषाांची लक्षणे णिसतात ती म्हणूनच. 
तीनही कमे णिकृत होण्याचा तो पणरणाम असतो 
 
साणन्नपाणतक णवकृती 

 
िाताणि िोषाांच्या णक्रया जेव्हा साम्यािस्थेत असतात तेव्हा सिव शारीर धातूांची अणभिृद्धी होत असते. 

उलट, याच णक्रयाांत िैषम्य उद् भिले की शारीर धातूांचा ऱ्हास होऊ लागतो. शारीर अियिाांतील सुसूक्ष्म 
घटकाांचे उत्पािन ि अणभिधवन णक्रयासाम्यामुळे होत असते. परांतु, णजला साणन्नपाणतक णिकृती म्हणतात 
तीत तीनही णक्रयाांच्या णिषमतेमुळे शारीर घटकाांचे उत्पािन ि अणभिधवन हेच केिळ थाांबत नाही तर शारीर 
धातू या अिस्थेत ऱ्हास पाि ूलागतात ि अखेर त्याांचा नाश होतो. जीिनाला साधनीभतू होणाऱ्या गत्याणि 
तीनही कमांत णिकृती उद् भिली की धातुघटकाांचे अणभिधवन होण्याऐिजी त्याांचा ऱ्हासच होणार. 
सणन्नपातोद् भि णिकार म्हणूनच क्षयकारी होतात. 

 
रोगोत्पत्ती करणाऱ्या द्रव्याला आम म्हणतात हे पूिी उल्लेणखलेच. िूणषत झालेले शरीरस्थ िोषही 

रोग उत्पन्न करतात. अथात् िूणषत झालेले िातणपत्तकफ आणण आमद्रव्य याांत तत्त्ितः भेि नाही. तेही 
आमस्िरूपच होत. तसेच, रोगोत्पािकता आलेले कोणतेही बाह्य द्रव्य सुद्धा–ज्याचा णनिेश णिष या सांजे्ञने 
करण्यात येतो असे–शरीरात प्रणिष्ट झाले की, शारीर द्रव्याांना म्हणजे रसरक्ताणि धातूांना ते िूणषत करते. हे 
द्रव्य असात्म्य म्हणजे शरीराला णिरुद्धगुणी असल्याने तेही व्याणधकर होते. या रोगोत्पािक बाह्य द्रव्याला 
आगांतु कारण आणण तिुत्पन्न रोगाांना आगांतुरोग असे म्हणतात. आमद्रव्य ि िूणषत िोष याांच्यापासून जे रोग 
उद् भितात त्याांना शरीरान्तगवत रोग अशी सांज्ञा आहे. 

 
ज्या द्रव्याच्या योगाने पोषणकमव िूणषत होते त्याला कफप्रकोपण म्हणतात. मग हे द्रव्य आमसांज्ञक 

शरीरस्थ असो अथिा बाह्य असो. याचप्रमाणे पचनकमाला िूणषत करणाऱ्या द्रव्याला णपत्तप्रकोपण आणण 
चलनकमात िूणषतता उत्पन्न करणाऱ्या द्रव्याला िातप्रकोपण म्हणण्यात येते. जे द्रव्य पोषणाणि तीनही 
कमांना िूणषत करून धातुघटकाांचाही णिनाश घटिनू आणते त्या द्रव्याला त्याच्या णिनाशकतेमुळेच णिषरूप 
मानण्यात येते. असे द्रव्य सणन्नपातप्रकोपण होय. 

 
णिष ते की जे शारीर द्रव्याांच्या नाशाला कारणीभतू होते. तीनही िाताणि िोष एकिम प्रकुणपत झाले 

म्हणजे णिषरूपच होतात. कारण त्याांच्या तीनही कमांत एकिम णिकृती उद् भिल्याने ते शरीराचा नाशच 
करतात. सणन्नपातोद् भि णिकारात, मग तो सिांगव्यापी असो िा णिणशष्ट स्थानी उद् भिलेला असो, तीनही 
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िोषाांचे िेहनाशकर िैषम्य सामान्यत्िाने णिद्यमान असल्याने त्या सिवच णिकाराांत णिषाची लक्षणेही उत्पन्न 
होतातच. 

 
तीन प्रकारच्या णिकाराांपकैी एकिोषोद् भि व्याधी साध्य असतात तर णद्विोषज व्याधी कष्टसाध्य 

असतात. सणन्नपातोद् भि अथिा णत्रिोषज व्याधी मात्र असाध्यच मानण्यात आले आहेत. एक, िोन ि तीन 
कमांतील िैषम्य हेच अनुक्रमे या साध्यतेचे िगैरे कारण होय. 
 
सांसगश व सणन्नपात र्ाांचे भेद 

 
सांसगव आणण सणन्नपात याांचे तरतमभािानुसार भेि अनेक सांभितात. ‘िोषाांचे प्रत्येकशः तीन, सांसगव 

नऊ, सणन्नपात तेरा, असे िृद्ध िोषाांचे पांचिीस; क्षीण िोषाांचे णततकेच; तीनही िोषाांच्या सणन्नपातात एकाची 
िृद्धी, िुसऱ्याची समता, णतसऱ्याची क्षीणता असे सहा, तसेच एकाचा क्षय ि िोघाांची िृद्धी आणण िोघाांचा 
क्षय ि एकाची िृद्धी असे सहा; याप्रमाणे एकूण भेि बासष्ट आणण ते्रसष्टािा आरोग्यकर’, असे एकूण ते्रसष्ट 
प्रकार आचायव िाग्भटाांनी उल्लेणखले आहेत ‘पृथक्  त्रीन्  णिणद्ध सांसगवः णत्रधा तत्र तु तान्  नि । .. त्रयोिश समस्तेषु– । 
पांचकिशणतणमत्येिां िृध्िैः क्षीणिै ताितः । एकैकिृणद्धसमताक्षयैः षट  ते पुनि षट  । एकक्षयद्वांद्विृध्या सणिपयवययाणप ते । भेिा णद्वषणष्टर्गनर्गिष्टाः णत्रषष्टः 
स्िास्र्थयकारणम्  । ’ अ. हृ.. परांतु, ते फार सूक्ष्म असून त्याांची लक्षणेही स्पष्ट नसल्याने या णठकाणी त्याांचा णनिेश 
केला नाही. 

 
––– 
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दशशन–२० णवणशष्ट णवकारातील अन्द्र् दोषाांचा सांबांध 
 
िोषिैषम्यातून उद् भिणाऱ्या णभन्न णभन्न णिकाराांना णभन्न णभन्न प्रकारचे िोषाणधक्य कसे कारणीभतू 

होते हे आता पाहाियाचे आहे. 
 

स्थानवैणशष्ट्य 
 
ज्िर, अणतसार, कुष्ठ इत्याणि णिणिध णिकार शरीराच्या णनरणनराळ्या स्थानाांतील णिकृतीला 

अनुसरून उत्पन्न होत असतात. णिणशष्ट स्थानी होणाऱ्या णिणशष्ट णिकृतीलाच व्याधी म्हणतात. ‘प्रकुणपत 
झालेले िोष शरीराच्या णभन्न णभन्न णठकाणी जाऊन णभन्न णभन्न व्याधी उत्पन्न करतात’, असे सुश्रुताांचे िचन 
आहे [‘एिां प्रकुणपतास्ताांस्तान् शरीरप्रिेशानागम्य ताांस्तान् व्याधीन् जनयस्न्त’ – सु. सां.]. ‘एकच िोष कुणपत होऊन 
उत्पणत्तणिशषेानुसार आणण णनरणनराळ्या स्थानाांत जाऊन अनेक प्रकारचे णिकार उत्पन्न करतो’, असे 
िाग्भटही साांगतात [‘स एि कुणपतो िोषः समुत्थानणिशषेतः । स्थानाांतराणण च प्राप्य णिकारान् कुरुते बहून्’ । अ. हृ.]. या णिकाराांचा 
णनिेश िातप्रधान, णपत्तप्रधान, कफप्रधान अशा प्रकारे त्याांतील िोषाणधक्याला अनुसरून णनरणनराळ्या 
प्रकारे करण्यात येतो. 

 
उत्पादक दोषाांचे प्राधान्द्र् 

 
णिणशष्ट िोष हाच णिकाराचा उत्पािक असल्याने णिकाराचे णिणशष्ट स्िरूपही उत्पािक िोषाला 

अनुसरून असते. ज्िर, अणतसार इ. पैकी कोणत्याही रोगाची उत्पत्ती ज्या िोषाच्या कोपातून होते त्या 
िोषाचेच त्या रोगात प्राधान्य असते. उिाहरणाथव, रक्तणपत्त, ज्िर, कुष्ठ इत्याणि जे णपत्तिुणष्टजन्य णिकार 
होत त्या सिांत णपत्ताचेच प्राधान्य असते, िातकफाांचे नव्हे. 

 
ज्िराच्या सांबांधात ‘उष्णतेणिना ज्िर नाही आणण णपत्ताणिना उष्णता नाही’, असे िाग्भटाांचे िचनच 

आहे [‘ऊष्मा णपत्तादृते नास्स्त ज्िरो नास्त्यूष्मणा णिना’ । अ. हृ.]. णपत्तच कुणपत ि उन्मागवगामी होऊन ज्िर उत्पन्न करते. 
आमाशयातून बाहेर पडून रसधातूकडे गमन करणे हे णपत्ताचे ज्िरातील उन्मागवगमन. ‘आपापल्या कारणाांनी 
कुणपत झालेले िोष आमाशयात आले की, तत्रस्थ उष्णतेसह पुढे रसधातूत णमश्र होतात. नांतर ते रसिह ि 
स्ििेिह स्रोतसाांत अिरोध आणण पाचक अग्नीत माांद्य उत्पन्न करून ि पचनस्थानातील उष्णतेला बाहेर 
काढतात आणण ज्िर उत्पन्न करतात’, असे सुश्रुताांनी यासांबांधी साांणगतले आहे [‘िुष्टाः स्िहेतुणभिोषाः 
प्राप्यामाशयमूष्मणा । सणहता रसमागत्य रसस्िेिप्रिाणहणाम् । स्रोतसाां मागवमािृत्य मांिीकृत्य हुताशनम् । णनरस्य बणहरूष्माणां पस्क्तस्थानाच्च केिलम् । 
... ज्िरागमां । जनयस्न्त...’ । सु. सां.]. 

 
रक्तणपत्ताचेही कारण णििग्ध णपत्तच. सुश्रतुाचायव म्हणतात, ‘स्िकारणाांनी णििग्ध झालेले णपत्त 

रक्तालाही लिकरच णििग्ध करते. हे णििग्ध रक्त नांतर ऊध्िव मागाने (नाक, तोंड इत्यािींमधून) िा 
अधोमागाने (मलमूत्राणि मागाने) अथिा कधी िोन्ही मागांनी उत्सर्गजत होते’[‘णििग्धां स्िगुणैः णपत्तां णििहत्याशु 

शोणणतम् । ततः प्रितवते रक्तां ऊध्िुं चाधो णद्वधाणप िा । – सु. सां.’]. 
 
कुष्ठणिकाराांत णपत्ताबरोबर िायू ि कफ या िोषाांचा तसेच त्िचा, लसीका, रक्त, माांस इत्याणि 

िूष्याांचाही अनुबांध असल्याचे साांगण्यात आले आहे. परांतु, कुष्ठाच्या सिव प्रकाराांत पाककोथात्मकता समान 
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असते [‘कालेनोपेणक्षतां यस्मात् सिुं कुष्णाणत तद् िपुः । प्रपद्य धातून् व्याप्यान्तः सिान् सांक्लेद्य चािहेत् । सस्िेिक्लेिसांकोथान् कृमीन् सूक्ष्मान् 
सुिारुणान्’ । – (अ. हृ) म्हणजे ‘कुष्ठाची उपेक्षा झाली की कालाांतराने ते सिव शरीरात कोथ (सडण्या कुजण्याची णक्रया) घडिनू आणते. या 
णिकारात कुणपत झालेले िोष सिव धातूांना आतून व्यापून टाकतात आणण त्या सिांत स्क्लन्नता उत्पन्न करून स्िेि, क्लेि ि कोथ याांनी युक्त असे 
सूक्ष्म पण िारुण कृमी उत्पन्न करतात’, असे िाग्भटाांनी म्हटले आहे.]. आणण हे पाककोथ णपत्तोत्पन्न असल्याने कुष्ठणिकाराांत 
णपत्तच प्रधान असते. 

 
अन्द्र् दोषाांचा अनुबांध 

 
कोणत्याही णिकारात अन्य िोषाांच्या अनुबांधामुळे णिकारोत्पािक मुख्य िोषाच्या लक्षणाांहून िगेळी 

िा णभन्न अशी लक्षणे उत्पन्न होत नाहीत. उिा. णपत्तप्रधान िाहात्मक रक्तणपत्ताणि णिकाराांत कफाचा सांबांध 
आला तरी िाहणिरोधी शतै्य त्यात उद् भित नाही. उत्पािक िोषाच्या लक्षणाांत सौम्यता अथिा तीव्रता 
सांभिणे, इतकाच फरक अशा िळेी घडून येतो. ज्िरातील सांतापात कफानुबांधाांमुळे सौम्यता येते म्हणजे 
त्याची िृद्धी अणधक होत नाही. िातानुबांधामुळे ज्िरिगेात णिषमता म्हणजे अणनणितता सांभिते. ‘ज्िर येणे, 
जाणे, िाढणे, कमी होणे तसेच ििेना आणण उष्णता या सिांत णनयणमतपणा नसणे, त्या त्या अियिास 
थाांबून थाांबून ििेना होणे’, इत्याणि िातज्िराची लक्षणे िाग्भटाांनी साांणगतलीही आहेत 
[‘आगमापगमक्षोभमृिुतािेिनोष्मणाम् । िैषम्यां तत्र तत्राांगे तास्ताः स्युिेिनाः चलाः’ । अ. हृ.]. परांतुज्या िळेी अनुबांधरणहत म्हणजे 
कफिाताांचा ज्यात सांबांध नाही अशा केिळ णपत्तापासून ज्िर उत्पन्न होतो, त्यािळेी तो णिशषे तीक्ष्ण असतो. 
‘णपत्तज्िरात िगे तीक्ष्ण असतो, अणतसार सांभितो,’ इत्याणि िणवन माधिाचायांनीम्हणनूच 
केलेआहे.[‘िेगस्तीक्ष्णोऽणतसारि’ । मा. णन. । ].अनुबांधरणहतकेिळणपत्त कुष्ठातही तीव्रपाककर अथिा णिशषेत्िाने 
कोथकर होते. 

 
रक्तणपत्तात जेव्हा िाताचा अनुबांध असतो तेव्हा रक्ताचा स्त्राि थोडा थोडा होतो. कफानुबांधाचा मात्र 

या णिकारातील िाह कमी िा सौम्य होण्यािर पणरणाम होत नाही. कारण तीव्र णििाहातूनच रक्तणपत्ताची 
उत्पत्ती होत असल्याने णििाह सौम्य होईल तर रक्तणपत्त सांभिणारच नाही. कफयुक्त रक्तणपत्त साांद्र, 
पाांढुरके, सस्नेह (ओषट) ि बुळबुळीत असते, असे चरकाचायांनी साांणगतले आहे [‘साांद्रां सपाांडु सस्नेहां णपस्च्छलां  च 
कफास्न्ितम्’ – च. सां.]. हे खरे. तथाणप, हे साांद्रत्िाणि गुण कफानुबांधातून उद् भितात, णििाह सौम्य असतो 
म्हणून नव्हे. 

 
णवकृणतसूचक लक्षिे 
 

पूिी साांणगतलेच आहे की, व्याधी ककिा रोग म्हणजे णिणशष्ट स्थानात उत्पन्न होणारी णिणशष्ट णिकृती. 
या णिकृतीचे अनुमान ज्यािरून होऊ शकते त्याला कलग अथिा लक्षण म्हणतात. उिा. सांताप, हे ज्िराचे, 
द्रिद्रव्याचे गुिमागाने अणधक उत्सजवन होणे हे अणतसाराचे, णिणशष्ट प्रकारची सूज हे गुल्माचे इत्याणि लक्षणे 
त्या त्या रोगस्िरूपाची णनिशवक होत. 

 
आयुिेिीय ग्रांथाांत उपद्रिस्िरूप असलेल्या अनेक णिकाराांचाही उल्लखे लक्षणे म्हणनूच केलेला 

आढळतो. उिाहरणाथव, ‘साांधे फुटणे, माांड्या आखडणे, कानाांत आिाज होणे, शांखास्थीजिळ पीडा होणे, 
तहान, हृियग्रह, कोरड्या कशका, कोरडा खोकला, थुांकी आणण ढेकर याांचा अिरोध’, इत्यािींचा सुद्धा 
उल्लेख िातज्िराच्या लक्षणाांतच चरकाांनी केला आहे [‘सांधीना णिश्लेषः, ऊिोः सािः... स्िनि कणवयोः, शांखयोः णनस्तोिः... 
णपपासा, हृियग्रहः, शुष्कछर्गिः, शुष्ककासः, क्षिथूद्गारणिणनग्राहः... । च. सां.]. िस्तुतः णिणशष्ट प्रकारचा िाह हाच प्राधान्याने 
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ज्िरातील िातानुबांधाचे लक्षण असून बाकीचे सिव उपद्रि होत. अणतसारिणवनातही िाताणि अनुबांध त्यातही 
चरकाांनी पढुीलप्रमाणे िशवणिला आहे. ‘णिज्जल (जलहीन) आमसणहत, णिप्लुत (प्रसरणशील), अिसािी 
(जणमनीिर पडल्यािर लीन होऊन राहणे, रूक्ष, द्रि, सशूल, आमगांधी, कधी सशब्ि तर कधी शब्िरणहत, 
इत्याणि प्रकारे मलाचे उत्सजवन िातानुबांधामुळे होत असते, िायू ि मूत्र याांचा त्यात अिरोधही असतो.’ 
‘कफानुबांधामुळे स्स्नग्ध, पाांढुरके, बुळबुळीत, तांतुयुक्त, आमयुक्त, जड, िुगुंधी, कफयुक्त, शूल कमी 
असलेले, िरचेिर पण थोडे थोडे आणण प्रिाणहकेसणहत असे मलोत्सजवन होते’[‘णिज्जलमानां णिप्लुतमिसाणि रूक्षां द्रिां 
सशूलमामगांधमीषत् शब्िां अशब्िां िा णिबद्धमूत्रिातां अणतसायवते पुरीषां ... ... िातात्’; ‘स्स्नग्धां श्वेतां णपस्च्छलां  तांतुमत् आमां गुरु िुगुंधां श्लेष्मोपणहतां 
अनुबद्धशूलां  अल्पाल्पां अभीक्ष्णां अणतसायवते सप्रिाणहकां .. श्लेष्माणतसारः । च. सां.]. गुल्मभेिाांचे िणवन करताना िातगुल्मात 
‘प्लीहािृद्धी, आटोप (एक प्रकारचा शलू), पोटात शब्ि होणे, अपचन, उिाितव, अांगमिव, मान, मस्तक, 
चाळे (शांखास्थी) याांत शलू, ब्रध्न (एकप्रकारची गाणठळ सूज) हे उपद्रि सांभितात’, असे चरकाचायांनी 
साांणगतले आहे [‘प्लीहाटोपाांत्रकूजनाणिपाकोिाितांगमिवमन्याणशरः शांखशूलब्रघ्नरोगाांिैनां उपद्रिांणत’ – च. सां.]. तसेच, ‘ज्िर, भ्रम, 
ििथू (णिणशष्ट णठकाणी होणारा तीव्र िाह), तहान, गळा, टाळू, तोंड याांचा शोष, मोह (ग्लानी), णिड्भेि 
(मलद्रिता)’ या णपत्तगुल्मातील उपद्रिाांच्या माणहतीत तर ज्िर, भ्रम इत्यािींचाही उपद्रि म्हणनूच उल्लखे 
करण्यात आला आहे [‘ज्िरभ्रमििथुणपपासागलतालुमुखशोषप्रमोहणिड्भेिािैनां उपद्रिस्न्त’ – च. सां.]. 

 
व्याधींची उपलक्षणेसाांगत असताना िाग्भटाांनी असे म्हटले आहे की, ‘व्याधी िोन प्रकारचे असतात, 

स्ितांत्र ि परतांत्र. पैकी परतांत्राचेही भेि िोन सांभितात, पूिवरूप आणण उपद्रिरूप’[‘णद्वधा स्िपरतांत्रत्िात् 
व्याधयोऽन्त्याः पुनर्गद्वधा । पूिवजाः पूिवरूपाख्या जाताः पिात् उपद्रिाः’ अ. हृ.]. यािरूनही हे स्पष्ट होते की, ज्िराणि रोगाांच्या 
लक्षणाांत िाहाणिकाांव्यणतणरक्त इतर णिकाराांचा समािशे केला असला तरी िस्तुतः ते उपद्रिरूपच होत. 
णपत्ताच्या िैषम्यातून ‘उद् भिलेल्या ज्िरात िातानुबांधामुळे िाह अणनयणमत असेल, कफानुबांधामुळे 
सापेक्षतया तो मांि होईल आणण अनुबांधरणहत केिळ णपत्तामुळे हा िाह तीक्ष्ण होईल. मात्र हा िातकफाांचा 
अनुबांध केव्हाही णपत्तणिरोधी लक्षणाांची णनर्गमती ज्िरात करू शकणार नाही. कारण हा रोग णपत्ताच्या िुष्टीतून 
उत्पन्न होत असतो. तात्पयव, िाहाची अणभिृद्धी हे ज्िराचे तर गुिमागाने अणतद्रिसरण हेच अणतसाराचे 
िास्तणिक लक्षण होय. शूल, शोष इत्याणि बाकीचे णिकार हे उपद्रिस्िरूपच होत.’ 

 
कािी आिखी उदािरिे 

 
प्रकुणपत िोषाांपकैी ज्याच्यापासून णिणशष्ट णिकाराची उत्पत्ती होते तोच त्या रोगाचे प्रधान कारण. 

अन्य िोषाांचा अनुबांध त्या णिणशष्ट णिकाराच्या स्िरूपात न्यूनाणधक्य िा तारतम्य उत्पन्न करीलही. परांतु, ते 
िोष त्याांची कारणे होऊ शकत नाहीत. 

 
मागे साांणगतलेच की, रोगोत्पािक िोषाांची जी लक्षणे असतात त्याांच्या णिरुद्ध अशी लक्षणे अन्य 

िोषाांचा अनुबांध असताही त्या णिणशष्ट णिकारात उद् भि ूशकत नाहीत. आणखी काही उिाहरणे त्यासाठी 
णिचारात घेऊ. 

 
कोष्ठसांणचत द्रिाचे गुिमागाने अणतसरण होणे, हे आहे अणतसाराचे लक्षण. िातानुबांधामुळे या द्रिाचे 

अणतसारण सापेक्षया अल्प होईल. पण मुख्य लक्षणाच्या णिरुद्ध अशी घनता मात्र त्यायोगे मलात णनमाण 
होणार नाही. कफानुबांधामुळे अणतसारातील द्रिामध्ये जी साांद्रता उत्पन्न होते, तीही याप्रमाणे सापेक्षच होय. 
िुसरे उिाहरण शोथाचे. श्लेष्मा हा सिव शोथणिकाराांचे प्रधान कारण. आणण उत्सेध (उन्नतत्ि) हे सिव 
प्रकारच्या शोथाांचे प्रमुख लक्षण. या शोथणिकाराांत जेव्हा िाताचा अनुबांध सांभितो तेव्हा उत्सेधात सापेक्षतेने 
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अल्पता येते. मुख्य लक्षणाला णिरोधी अशी शुष्कता णनमाण होत नाही. हीच गोष्ट प्रमेहणिकाराांची. क्लेिाची 
अणभिृद्धी हे सिव मेहाांतील सामान्य लक्षण. आणण कफिोष हे प्रमुख कारण. तोच क्लेिाची उत्पत्ती करतो. 
िाताच्या अनुबांधामुळे क्लेिात अल्पता उद् भिले पण उष्णता सांभिणार नाही. तसेच, णपत्ताचा अनुबांध होईल 
तर प्रमेहणिकारात िाह उद् भिले पण पाक सांभिणार नाही. णपडकाांचा पाक होणे हे लक्षण प्रमेहाचे नव्हे तर 
ते त्याांचे म्हणजे णपडकाांचेच होय. 

 
दूष्ट्र्भेद आणि स्थानभेद 

 
णिणशष्ट रोगाचा जो उत्पािक िोष असतो त्याच्या लक्षणाांत धातू आणण मल या िूष्याांना आणण 

अन्यान्य अियिाांना अनुसरून सुद्धा तरतमभाि सांभि ू शकतो. परांतु, िूष्ये आणण स्थाने याांतील भेिाला 
अनुसरून िेखील उत्पािक िोषाला णिरोधी अशी लक्षणे त्या रोगात उत्पन्न होत नाहीत. उिाहरणाथव, 
शोथ, रस ि रक्त या द्रि धातूांत मिूृ [‘द्रिस्िरूपी असलेला रस िा रक्त एका णठकाणी सांणचत होणे हे या सुजेचे स्िस्िरूप असल्याने 
िाबल्याने ती िबते पण पनुि िर येते.]. तरमाांसात तो घनस्िरूप असतो [िाबल्याने न िबणारा असा]. तसेच स्नायुगत शोथ 
गाणठळ तर अस्स्थधातूत तो कणठण असतो. माांसल भागातील सूज पृथुल म्हणजे फुगीर िा भरिार असते 
तर जेथे माांस कमी ि पेशी पसरट असतात अशा ललाटाणि जागी सूजही फारशी िर न आलेली अशी 
असते. 

 
िूष्यभेि आणण स्थानभेि याांच्यामुळे शोथाचे प्रकार अनेक सांभित असले तरी ते सिव श्लेष्मोत्पन्नच 

होत. िूणषत श्लेष्मा हाच सांचयाचे कारण होय. णपत्ताच्या अनुबांधामुळे शोथाच्या णठकाणी तीव्र िाह आणण 
पाक लिकर होणे ही लक्षणे उत्पन्न होतात तर िातानुबांधामुळे शोथस्थानी सांचय अल्प प्रमाणात होतो. 
उत्सेधाच्या स्िल्प आकारमानािरून त्याची कल्पनाही येते. िायू हा स्ितः सांचयकारी िा शोथोत्पािक 
नाही. अथात् व्याणधणििचेनात शास्रज्ञाांनी जेथे िातप्रधान शोथाचा उल्लखे केला आहे तेथे त्याचा अथव 
इतकाच समजाियाचा की, मूलतः िुष्टश्लेष्मोद् भि असूनही या णिणशष्ट शोथातील सांचय िातानुबांधामुळे 
अल्प प्रमाणात आहे. णपत्तातही िाताप्रमाणेच सांचयकाणरता अथिा शोथोत्पािकता नसते. म्हणूनच णिणशष्ट 
शोथ णपत्तप्रधान आहे, या म्हणण्यातील अथव इतकाच की, िुष्टश्लेष्मोत्पन्न असूनही णपत्तानुबांधामुळे त्यात िाह 
णिशषे आहे. 

 
रोगलक्षिाांचे सणवशेष ज्ञान अवश्र् 

 
िायू, णपत्त आणण कफ याांच्यापासून उद् भिणाऱ्या शोषात्मक, कोथात्मक आणण शोथात्मक रोगाांत 

अन्य िोषाांच्या अनुबांधामुळे येणेप्रमाणे जे श्लेष्मप्रधान, णपत्तप्रधान, िातप्रधान इत्याणि भेिप्रभेि सांभितात, ते 
णिचारात घेणे अथातच अिश्य असते. णिणशष्ट रोगातील लक्षणाांचे सणिशषे म्हणजे तरतमभाििशवक ज्ञान 
होणे हा त्यातील उदे्दश होय. उिाहरणाथव शोथ हे लक्षण ज्यात मुख्य असते, अशा कफोत्पन्न णिकाराता 
िातानुबांध उद् भितो तेव्हा क्षीण धात्िांशाांचाच मुख्यतः सांचय होतो. आणण पणरणामी उत्सेध स्िल्पच सांभितो. 
उलट, णपत्तानुबांधामुळे शोथात िाह जाणितो आणण पाकही लिकर होतो. त्याचप्रमाणे कोथलक्षणात्मक 
णपत्तोद् भि रोगात जेव्हा िातानुबांध असतो तेव्हा कोथािस्था णिशषेतः क्षीण झालेल्या धात्िांशाांतच सांभिते ि 
पणरणामी क्लेिही सापेक्षतया अल्पच असतो. उलट, याच कोथणिकारात कफाच्या अनुबांधामुळे क्लेिाचे 
प्रमाण तुलनेने अणधक असते. कफाच्या स्स्नग्धतेचा तो पणरणाम होय. िातोद् भि णिकाराांत शोष हे लक्षण 
प्रधान असते. त्यात णपत्तानुबांधाने णििाह तर कफानुबांधाने शोथ उत्पन्न होतो. शुष्क झालेल्या धातुघटकाांचा 
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सांचाराभािी एकत्रसांचय होतो ि त्यालाच पुढे शोथाचे स्िरूप येते. अन्य िोषाांच्या अनुबांधामुळे रोगाच्या 
स्िरूपात याप्रमाणे णनरणनराळे भेि उद् भित असतात. परांतु, ज्या िळेी एखाद्या रोगात अन्य िोषाांचा अनुबांध 
असत नाही त्यािळेी मात्र त्या रोगात त्याच्या उत्पािक िोषाची शोथाणि लक्षणे पूणव प्रमाणात प्रकट झालेली 
णिसून येतात. अथात् यािरूनही हीच गोष्ट स्पष्ट होते की, व्याणधणििचेनात उल्लणेखलेल्या अन्य िोषाांचा 
अनुबांध हा णिरुद्ध लक्षणाांचा नव्हे तर उत्पािक िोषाांच्या लक्षणाांत उद् भिणाऱ्या न्यनूाणधक्याचाच सूचक 
असतो. 

 
स्थानणवशेष व दुणष्टणवशेष 

 
प्रकुणपत झालेले िाताणि िोष अथिा शोष, कोथ ि शोथ या त्याांच्या तीन णिकृती रोगाांना सामान्यतः 

हेतुभतू असून रोगाांचेही प्रमुख प्रकार या णिकृतींना अनुसरून तीनच सांभितात. तथाणप, स्थानभेिाांनुसार 
त्याांत आणखीही बरेच भेिप्रभेि आढळून येतात. ज्िर, अणतसार, कुष्ठ, रक्तणपत्त, उिर, गांड, अबुवि, 
अपची, ग्रांथी, णिद्रधी, श्लीपि, आयाम, सांकोच इत्याणि सािविेणहक िा प्रािेणशक णिकार, तसेच राजयक्ष्मा, 
कास, श्वास, िातरक्त इत्याणि णिणिध स्थानाांतील आणण नानाणिध लक्षणाांनी युक्त असे हे सिव रोग अनेक 
प्रकारच्या स्थानिैगुण्याांतूनच उत्पन्न होत असतात. णिणशष्ट रोग णिणशष्ट स्थानात आणण णिणशष्ट प्रकारच्या 
िुष्टीतूनच उत्पन्न होत असतो. पुढे णिलेल्या काही उिाहरणाांिरून हा मुद्दा अणधक णिशि होऊ शकेल. 

 
अस्िाभाणिक आणण पीडाकर असे णिणशष्ट प्रकारचे चलन म्हणजे क्षोभ. हा क्षोभ क्लेिाच्या 

अणभिृद्धीमुळे जेव्हा आमाशयात उद् भितो तेव्हा छिी (िाांती) हा णिकार उत्पन्न होतो [‘िायुमवहास्रोतणस सांप्रिदृ्ध 
उत्क्लेश्य िोषाांस्तत ऊध्िवमस्यन् । आमाशयोत्क्लेशकृताां च ममव प्रपीडयन् छर्गिमुिीरयेत्तु’, (च. सां.) । म्हणजे, महास्रोतसात िायू अणभिृद्ध झाला 
की, तो िोषाांना उत्क्लेशपूिवक िर फेकू लागतो आणण ममाच्या णठकाणी पीडा उत्पन्न करीत आमाशयाचा उत्क्लेश करणाऱ्या छिीला उत्पन्न करतो, 
असे चरकाांनी साांणगतले आहे.]. परांतु, द्रिद्रव्याांचे प्रमाण िाढल्याने तोच जेव्हा अांत्रात उत्पन्न होतो तेव्हा अणतसार 
होतो [‘सांशम्यापाां धातुरन्तः कृशानुां िचोणमश्रा मारुतेन प्रणन्नुः । िृद्धोऽतीिाधः सरत्येष यस्मात् व्याकध घोरां तां त्ितीसारमाहुः’ । (सु. सां.) म्हणजे, 
अणधक प्रमाणात िाढलेला अप् धातु जेव्हा अांतरग्नीला प्रशणमत करतो ि पुरीषाशी णमश्र होऊन िायूकडून अधःक्षेणपत केला जातो तेव्हा मलमागाने 
त्याचे अधःसरण होते. या घोर व्याधीला म्हणूनच अणतसार म्हणतात, असे आचायव सुश्रुताांचे िचन आहे.]. श्वासमागात–
श्वासिहस्रोतसाांत-िैगुण्य उद् भणिल्याणिना खोकला होत नाही [‘अधः प्रणतहतो िायुः ऊध्िवस्रोतःसमाणश्रतः । 
उिानभािमापन्नः कां ठे सक्तः तथोरणस । ... शुष्को िा सकफो िाणप कसनात् कास उच्यते’ । (च. सां.) म्हणजे, ‘ज्याला खालून प्रणतबांध झाला आहे 
असा िाय ूिर जाण्याच्या इच्छेने ऊध्िवगामी स्रोतसाांत येतो आणण कां ठ िा उरोभाग याांत अिरुद्ध होतो. उरप्रभतृी अियिाांना त्रास िेत िेत कधी शुष्क 
तर कधी कफयुक्त अशा स्िरूपात तो पुढे बाहेर पडतो म्हणून याला कास म्हणतात.’ ‘कसन म्हणजे त्रासिायक चलन’, असे चरकाचायांनी 
णििेणचले आहे.], आणण फुफ्फुसात िैगुण्य णनमाण झाल्याणशिाय श्वास सांभित नाही [फुफ्फुसाश्रयी िायलूाच उरस्थ 
म्हणून उल्लेणखण्यात आले असून त्याच्या िैगुण्यामुळे श्वासाची उत्पत्ती होते, असे िणवनही आहे. ‘मारुतः प्राणिाहीणन स्रोताांस्याणिश्य कुप्यणत । 
उरस्थः कफमुद्धयू णहक्काश्वासान् करोणत सः । ’ (च. सां.) म्हणजे, उरस्थिायू प्राणिह स्रोतसाांत प्रणिष्ट होऊन जेव्हा कुणपत होतो तेव्हा कफाला 
चाळिनू उचकी आणण श्वास उत्पन्न करतो, असे चरकाचायव साांगतात.]. ज्िराची उत्पत्ती स्ििेिह स्रोतसाांचा [ही स्रोतसे त्िचेत 
असतात. तसेच ‘ज्यामुळे स्िेिन होते तो स्िेि, या णनरुक्तीनुसार जठरास्ग्नसांज्ञक णपत्ताचे अणभिहन करणारी स्रोतसे सुद्धा स्िेििह स्रोतसेच होत. 
कारण त्याांचा अिरोध झाल्याने कमी प्रमाणात कोठ्यात स्रिलेले णपत्त तेथील आहाराचे पचन करण्यास असमथव ठरते ि आमाची उत्पत्ती होते. 
णपत्ताच्या उन्मागवगाणमतेमुळे शरीरोष्मा िाढलेला असतो आणण त्िचेतील स्रोतसाांच्या अिरोधामुळे तो शरीराच्या बाहेरही णनघू शकत नाही. त्यामुळे 
शारीर धातूांत तो अणधक िाह उत्पन्न करतो. अथात् आहारपाचक णपत्त आणण मलस्िरूप स्िेि ही िोनही द्रव्ये ज्िरोत्पािक स्िेिािरोधात अणभपे्रत 
आहेत.’ ‘रसस्िेििहाणन स्रोताांणस णपधाय अस्ग्नां उपहत्य पस्क्तस्थानािूष्माणां बणहर्गनरस्य’ (च. सां.) म्हणजे, ‘रसिह आणण स्िेििह स्रोतसे बांि 
होतात, अग्नी मांि होतो, पचनस्थानातून उष्णता बाहेर पडते’, इत्याणि िणवन चरकाांनी िातज्िरोत्पत्तीच्या प्रसांगी केलेही आहे.] अिरोध 
झाल्याणशिाय होत नाही. माांसपेशीतील सूक्ष्म स्रोतसे अिरुद्ध झाल्याणशिाय शोथ सांभित नाही [‘स्रोतसाांच्या 
अिरोधामुळे सांणचत झालेली द्रव्येच उत्सेंधकर होतात.’ ‘बाह्याः णशराः प्राप्य यिा कफासकृ् णपत्ताणन सिूषयतीह िायुः । तैबवद्धमागवः स तिा णिसपवन् 
उत्सेधकलगां श्वयथुां करोणत । ’ (च. सां.) म्हणजे, ‘िायू जेव्हा बाह्य स्रोतसाांत प्रिशे करून तेथील कफ, रक्त ि णपत्त याांना िूणषत करतो तेव्हा त्याचा 
मागव या िूणषत कफाणिकाांनी अिरुद्ध होतो. अशा रीतीने रुद्धगती झालेल्या या िायूच्या णिसपवणातून पढेु उत्सेधलक्षणात्मक श्वयथू नाांिाचा णिकार 
णनमाण होतो’, असे श्वयथुणचणकत्सेत आचायव चरक म्हणतात.]. पाांडुरोगही रस आणण रक्त या धातूांत णििाह झाल्याणशिाय 
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उत्पन्न होत नाही [‘समुिीणुं यिा णपत्तां हृिये समिस्स्थतम् । िायुना बणलना णक्षप्तां सांप्राप्य धमनीिशव । प्रपन्नां केिलां  िेहां त्िङमाांसाांतरमाणश्रतम् । 
प्रिूष्य कफिातासकृ् त्िङमाांसाणन करोणत तत । पाांडुहाणरद्रहणरतान् िणान् बहुणिधाांस्त्िणच । स पाांडुरोग इत्युक्तः’ (च. सां.) – म्हणजे, ‘प्रकुणपत 
झालेले हृियस्थ णपत्त िायूकडून प्रक्षेणपत झाले की, धमनींच्या द्वारे समस्त शरीरात पसरते आणण त्िचा ि माांस याांच्या आश्रयाने कफ, िात, रक्त, 
त्िचा, माांस, याांना िूणषत करते, आणण त्िचेच्या णठकाणी पाांढुरका, णहरिट इत्याणि णिणिध िणव उत्पन्न करतो. या णिकाराला पाांडुरोग म्हणतात’, 
असे चरकाांनी साांणगतले आहे. पाांडुरोगाच्या या िणवनात हृियस्थ णपत्ताचा उल्लखे आहे. आणण हृिय हे रसधातूचे आश्रयस्थान आहे. अथात् प्रकुणपत 
झालेले हृियस्थ णपत्त रसधातूलाही िूणषत करते असे येथे अणभपे्रत णिसते.]. 

 
कुष्ठ सुद्धा माांसाणि धातूांत कोथ होत नाही तोिर उद् भित नाही [‘कुष्ठ ही सांज्ञाच या अणभप्रायाची सूचक आहे. 

कारण कोथ – कुजणे, णिशीरण– हे णतचे उपलक्षणच होय.]. रक्त ि णपत्त याांत णििग्धता उत्पन्न होऊन सुद्धा जेव्हा 
महास्रोतसाच्या अांत्रनामक भागात िाह होऊ लागतो तेव्हाच रक्ताणतसार उत्पन्न होतो. अांत्रगत रक्तच 
गुिमागाने या णिकारात उत्सर्गजत होते [‘णपत्ताणतसारी यस्त्ितेाां णक्रयाां मुक्त्िा णनषेिते । णपत्तलान्यन्नपानाणन तस्य णपत्तां महाबलम् । 
कुयात् रक्ताणतसारां तु’ (च. सां.), म्हणजे ‘जो णपत्ताणतसारी मनुष्य आहाराणिकाांच्या सेिनासांबांधी साांणगतलेला क्रम सोडून णपत्तकारक अन्नपानाांचे 
सेिन करतो त्याचे णपत्त प्रबल होऊन रक्ताणतसार उत्पन्न करते’, असे चरकाचायव साांगतात. या िचनात अन्त्राचा णनिेश नसताही हे णपत्त 
सांिभािरून कोष्ठगतच मानािे लागते. शोकाणतसारातील रक्ताचे अणतसारण कोष्ठणिकृतीमुळेच होत असते, असा उल्लेख सुश्रुताचायांनी केला आहे. 
‘तैस्तैभािैः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पािगेः पस्क्तमाणिध्य जांतोः कोष्ठां गत्िा क्षोभयेत् तस्य रक्तम्’ (सु. सां.), म्हणजे ‘त्या त्या कारणाांनी शोक 
करणाऱ्या अल्पाशी मनुष्याचा बाष्पिगे पचनाला, णपत्ताला–िूणषत करून ि अांत्रात प्रिशे करून त्याच्या रक्तात क्षोभ उत्पन्न करतो’, असे त्याांचे 
िचन आहे.]. 

 
अशा प्रकारे आपापल्या कारणाांनी णिकृत झालेले िोष अथिा िैषम्यािस्था प्राप्त झालेली त्याांची 

पचनाणि कमे, ज्याांच्यात िैगुण्य उद् भिलेले असते अशा नानाणिध स्थानाांत णनरणनराळ्या ज्िर, अणतसार 
िगैरे व्याधींना उत्पन्न करतात. िाग्भटाचायव म्हणूनच म्हणतात की, कुणपत झालेला िोष तोच असला तरी 
हेतुभेि आणण स्थानभेि याांना अनुसरून तो बहुणिध रोग उत्पन्न करतो [‘स एि कुणपतो िोषः समुत्थानणिशषेतः । 

स्थानान्तराणण च प्राप्य णिकारान् कुरुते बहून्’–अ. हृ.]. 
 

रोगाांचे स्थानभेदाांनुसार भेद 
 
स्थानभेिाांनुसार रोगाांचे तीन प्रकार होतात. सिांगज अथिा सिविेहव्यापी, एकागांज अथिा 

प्रािेणशक आणण उभयस्िरूपी. धातुशोष, प्रमेह, कुष्ठ हे रोग सािविेणहक होत तर कास, श्वास, अणतसार, 
गुल्म णिद्रधी, अबुवि, अश्मरी, छिी, अशव इत्याणि रोग प्रािेणशक आहेत. शोथ कधी सिव शरीरात होतो तर 
कधी णिणशष्ट णठकाणीही होतो. गांड, अबुवि, अपची, ग्रांथी, णिद्रधी, श्लीपि हे रोग शोथाचेच भेि असून ते 
णिणशष्ट स्थानी आणण णिणशष्ट धातूांतच सांभितात. शोथाप्रमाणे िाह आणण पाक हे सुद्धा कधी सिांगात तर 
कधी एखाद्याच स्थानात उद् भितात. णिसपव, व्रण, णिस्फोट हे कोथाचे प्रकार म्हणजे प्रािेणशक िाहभेि 
असून रसधातूच्या आश्रयाने उद् भिणारा ज्िर हा सािविेणहक िाह होय. 

 
‘प्रकुणपत झालेला िायू आमाशयात प्रिशे करून तेथील उष्णतेशी णमश्र होतो आणण तेथून पढेु 

आहारातून पणरणत झालेला जो रसनामक आद्य धातू त्यात जाऊन आणण रसिह ि स्ििेिह स्रोतसाांचा 
अिरोध करून, तसेच अग्नीला मांि करून आणण उष्णतेला म्हणजे पाचक अग्नीला त्याच्या स्थानातून 
बाहेर काढून सिव शरीरात व्यापून टाकतो त्यािळेी तो (िात) ज्िर उत्पन्न करतो’, असे या सांबांधात चरकाांचे 
िचन आहेच [‘स यिा प्रकुणपतः प्रणिश्यामाशयमूष्मणा सह णमश्रीभयू आद्यां आहारपणरणामधातुां रसनामानमन्िेणत रसस्िेििहाणन स्रोताांणस णपधाय 
अस्ग्नां उपहत्य पस्क्तस्थानािूष्माणां बणहर्गनरस्य केिलां  शरीरां अनुप्रपद्यते तिा ज्िरां अणभणनिवतवयणत’ । (च. सां.)]. आस्यपाक, गुिपाक, 
नासापाक इत्याणि पाकभेि हे प्रािेणशक िा एकाांगज होत. प्रकुणपत झालेले िाताणि िोष येणेप्रमाणे 
आपापल्या शलूाणि लक्षणाांनी युक्त असे सिांगसांश्रयी आणण एकाांगसांश्रयी रोग उत्पन्न करीत असतात. 
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मुख्र् प्रकार तीनच 
 
णनरणनराळ्या रोगाांची उत्पत्ती णनरणनराळ्या स्थानी होत असली आणण त्याांना नाांिहेी णनरणनराळी 

िेण्यात येत असली तरी त्याांपैकी काहीत शलू तर काहीत िाह आणण काहीत शोथ ही प्रकुणपत िातािींची 
लक्षणे समान असतात. तिनुसार िातज, णपत्तज आणण श्लेष्मज या तीनच प्रकाराांत सिव णिकाराांचा अांतभाि 
होऊ शकतो. 

 
िाताणि िोषाांपासून उद् भिलेल्या या णिकाराांत अन्य िोषाांचा अनुबांध सांभितो तेव्हासुद्धा उत्पािक 

िाताणि िोषाला अनुसरून णिकृतीचे सूचक शलूाणि प्रमुख लक्षण त्याांत सामान्यत्िाने णिद्यमान असतेच. 
तथाणप, या लक्षणाच्या णठकाणी णनरणनराळ्या णिकाराांमध्ये जे तारतम्य िा न्यूनाणधक्य आढळून येते त्याचेही 
स्िरूप यथाित् रीतीने ज्ञात होणे अिश्य असते. मुख्य उत्पािक िोषाबरोबरच अन्य िोषाांचा अनुबांधही 
व्याणधणिज्ञानात म्हणनूच णिचारात घेतला जातो. उिाहरणाथव, सांताप हे ज्याचे लक्षण आहे अशा णपत्तप्रधान 
ज्िरात कफानुबांधाचा उल्लखे करण्यात येतो तेव्हा त्या णिणशष्ट ज्िरात सांताप अणधक तीव्र नाही, हे 
सुचिाियाचे असते. 

 
––– 
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दशशन २१–णचणकत्सेतील दोषानुबांध 
 
िाताणि िोषाांची रोगोत्पािकता गेल्या प्रकरणात साांगून झाली आता त्याांच्या णचणकत्सेतील 

िोषानुबांध णिचारात घ्याियाचा. 
 

णचणकत्सेचे सामान्द्र् स्वरूप 
 
शरीरात उद् भिणाऱ्या समस्त णिकाराांना प्रकुणषत िोषच कारण असल्याने [िातािींचा प्रकोप हे शरीरज 

रोगाांचे कारण असले तरी मानस रोगाांचे मात्र कारण ते नव्हे. रजस् आणण तमस् या िोषाांपासून मनोणिकाराांची उत्पत्ती होते. बाह्य कारणाांपासून 
उद् भिलेल्या आांगतुस्िरूपी अशा शरीर णिकाराांच्याही उत्पत्तीला िातािींचा प्रकोप कारण होत नाही. ‘आगन्तुर्गह व्यथापूिवसमुत्पन्नो जघन्यां 
िातणपत्तश्लेष्मणाां िैषम्यमापाियणत’ (च.सां.) म्हणजे ‘आगांतू णिकारात पीडा आधी उद् भिते आणण िातणपत्तकफातील िैषम्य नांतर सांभिते’, असे 
तरकाचायांनी सुचणिलेही आहे.] िोषप्रशमन हेच णचणकत्सेचे सामान्य स्िरूप होय. णिणशष्ट णिकारािरील णचणकत्सेत 
व्याणधणिपरीत औषधािींचे प्राधान्य असते. ‘िोषाांना जेव्हा अनुबांध प्राप्त होतो म्हणजे स्ितांत्र व्याणधस्िरूपात 
जेव्हा ते अणभव्यक्त होतात, तेव्हा, अपतपवणात्मक उपचार केलेल्या रोगािर, त्याचा णनग्रह व्हािा म्हणनू, 
हेतुणिपरीत औषधे न िेता व्याणधणिपरीत औषधेच उपयोजािीत’, असे चरकाांनी म्हटले आहे [‘सणत त्िनुबांधे 

कृतापतपवणानाां व्याधींना णनिानणिपरीतमपास्य औषधमातांकणिपरीतमेि अिचारयेत् यथास्िम् । – च. सां.]. णचणकत्सा करणे म्हणजे 
धातुसाम्य उपन्न करणाऱ्या उपायाांची योजना करणे. आचायव चरकाांनी णचणकत्सेचे ते लक्षण म्हणूनच 
साणगतले आहे. ‘णचणकत्सा म्हणजे णिकृत पािलेल्या धातूांना सम स्स्थतीत आणण्यासाठी िैद्य, पणरचारक, 
रोगी ि औषध या चौघाांकडून होणारी प्रिृत्ती’, असे ते म्हणतात [‘चतुणा णभषगािीनाां शस्तानाां धातुिैकृते । 
प्रिृणत्तधातुसाम्याथा णचणकत्सेत्यणभधीयते । ’ च. सां.]. 

 
िाताणि िोष त्याांच्या स्िाभाणिक प्रमाणापेक्षा िाढले अथिा क्षीण झाले म्हणजे त्याांच्या स्िाभाणिक 

णक्रयाांत िैषम्य उद् भिते. अथात् िाढलेल्या िोषाांचे ऱ्हसन ि क्षीण िोषाांचे अणभिधवन करून त्याांच्या 
स्िाभाणिक णक्रयाांतील िैषम्य नष्ट करणे याचेच नाांि णचणकत्सा, असे थोडक्यात म्हणता येईल. ‘क्षीण 
झालेल्या िोषाांचे बृांहण कराि,े कुणपत झालेल्याांचे प्रशमन कराि,े िाढलेल्याांचे णनहवरण कराि े आणण 
समस्स्थतीतील िोषाांचे पणरपालन कराचे’, हे सुश्रुताांचे िचन या सांिभात उल्लखेनीय होय [‘िोषाः क्षीणा 

बृांहणयतव्याः कुणपताः प्रशमणयतव्याः, िृद्धाः, णनहृवतवव्याः समाः पणरपाल्याः । ’ – सु. सां.]. 
 

वृद्ध दोषच रोगोत्पादक 
 
िोषाांच्या िाढीप्रमाणे त्याांचा क्षयसुद्ध शरीराच्या अस्िास्र्थयाला सामान्यतः कारणीभतू होतो. तथाणप, 

ज्िर, कुष्ठ इत्याणि नानणिध रोगाांची उत्पत्ती मात्र मुख्यतः िोष िृद्ध झाल्यानेच होते. िाताणिकाांपैकी 
कोणताही िोष जेव्हा क्षीण होतो म्हणजे त्याचे शरीरातील स्िाभाणिक प्रमाण उणािते, तेव्हा त्याची जी 
उत्साहाणि स्िाभाणिक कमे असतात त्याांत फक्त यनूता सांभिते. िोष प्रकुणपत होतात तेव्हाच रोगोत्पत्ती 
करतात, असे ज्याप्रमाणे शास्र साांगते त्याचप्रमाणे ‘सांचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसांश्रय, व्यक्ती आणण भेि या 
िोषाांच्या सहा अिस्था जो जाणतो तोच खरा िैद्य होय’, इत्याणि िचनाांतून [सांचयां च प्रकोपां च प्रसरां स्थानसांश्रयम् । 
व्यस्क्तां भेि च योिणेत्त िोषाणाां स भिते् णभषक् । ’ (सु. सां.)] िोषाांचा कोप सांचयानांतर सांभितो, असेही सुचणिलेले आढळते. 
आपली स्िाभाणिक कमे करण्यासाठीही जे असमथव ठरतात ते क्षीण िोष णिणशष्ट णिकार उत्पन्न करूच 
शकणार नाहीत. एक िोष क्षीण झाल्यामुळे तणद्वरुद्ध िुसऱ्या िोषाची अभीिृद्धी होऊन त्यापासून रोगोत्पत्ती 
व्हािी हे अथातच अशक्य नाही. ककबहुना, याच हेतूने िोषाांच्या िृद्धीबरोबर त्याांची क्षीणािस्था सुद्धा 
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रोगोत्पत्तीचे कारण म्हणून उल्लेणखण्यात आली आहे. तथाणप, हे णततकेच खरे की, णिणशष्ट लक्षणाांनी युक्त 
असलेली कोणतीही व्याधी क्षीण झालेल्या नव्हे तर िाढलेल्या िोषापासूनच सांभि ूशकतो. 

 
िोषभेि, िूष्यभेि ि स्थानभेि याांना अनुसरून रोगाांचे प्रकार अनेक सांभित असले तरी त्या सिात 

िाताणि िोषाांच्या चलन, पचन, पोषण या स्िाभाणिक कमांतील िैषम्याची सूचक असलेली शलू, िाह, शोथ 
ही लक्षणे सामान्यत्िाने णिद्यमान असतातच. त्याांची उत्पत्ती िोषाांच्या िृद्धीतूनच होते. िातिदृ्धीतून शलू 
उत्पन्न होतो तर णपत्तिृद्धीमुळे िाह सांभितो. श्लेष्मिृद्धी शोथाला कारणीभतू होते. रोगोत्पत्तीला िोषाांची 
िृद्धीच कारण होते हे यािरूनही णिसून येईल. 

 
क्षीण िोषाांपासून सांभिणाऱ्या णिकृती आणण िृद्ध िोषाांपासून उद् भिणाऱ्या णिकृती याांत फरक आहे. 

चलनस्िभािी िायू क्षीण होतो तेव्हा त्याच्या उत्साहाणि शरीरोपकारक कायात माांद्य िा क्षीणता येते. 
परांतु,स्िाभाणिक प्रमाणाहून त्याची िृद्धी अणधक झाली म्हणजे मात्र शूल, शोष इत्याणि नानाणिध णिकार 
उद् भितात. णपत्त क्षीण झाले की, आहाराचे ि धातूांचे पचन यथाित् होत नाही. पण तेच जेव्हा िृद्ध पािते 
तेव्हा िाहपाकाणि णिणिध णिकाराांना जन्म िेते. त्याचप्रमाणे कफ जेव्हा क्षीण होतो तेव्हा सांश्लेषकतेच्या 
स्िल्पतेमुळे धातूांची अणभिृद्धी योग्य प्रमाणात होत नाही. उलट, त्याची िृद्धी झाली म्हणजे क्लेिशोथाणि 
णिकार उत्पन्न होतात. अथात् रोगाांची उत्पत्ती िोषाांच्या अणभिृद्धीतूनच होते, क्षयातून नव्हे, हे स्पष्ट होय. 

 
एखािा िोष क्षीण झाला की, तणद्वरुद्धगुणी िुसरा िोष िृद्ध होतो. आणण त्यापासून पुढे णिणिध 

रोगही उद् भितात. परांतु, ते िृद्ध िोषाच्या लक्षणाांना अनुसरूनच सांभितात. एखािा िोष एखाद्या िळेी 
िुसऱ्या िोषाच्या क्षीणतेमुळे िाढलेला असला तरी तो िाढतो तेव्हाच रोगोत्पािक होतो, असा याचा अथव. 
त्याचबरोबर हेही खरे की, ज्याची स्ितःची चलनाणि स्िाभाणिक कमेच क्षीण झाली आहेत अशा क्षीण 
िोषाच्या णठकाणी शलूाणि णिकृती उत्पन्न करण्याचे सामर्थयव असूच शकत नाही. 

 
णचणकत्सेतील तत्त्व–णनदानपणरवजशन 

 
अणभिृद्ध झालेले िाताणि िोषच पुढे णिकृत होतात. त्याांची ही णिकृती कधी समस्त शरीरात तर 

कधी एखाद्या स्थानातच उद् भिते. ती कोठेही सांभिली तरी णिकृत िा प्रकुणपत झालेल्या िोषाांचा शोधन, 
शमन, इत्याणि उपाग्राांनी उपशम करणे, हेच अशा प्रसांगी णचणकत्सेचे सिवसामान्य स्िरूप असते. ‘रोगाचे 
मूलकारण िूर करणे हीच थोडक्यात णक्रया िा णचणकत्सा’, असे सुश्रुताचायव म्हणतात [‘सांक्षेपतः णक्रयायोगो 

णनिानपणरिजवनम्’ – सु. सां.]. िाग्भटाचायांनीही रोगाांची णचणकत्सा’ णनिानणिपरीत म्हणजे त्याांचे मलू कारण िूर 
करणारी असािी’, असेच साांणगतले आहे [‘एिमन्यानणप व्याधीन् स्िणनिानणिपयवयात् । णचणकत्सेत् ....’ अ. हृ.]. णनिान या 
शब्िातून येथे, प्रकुणपत झालेले िातणपत्तकफ अणभपे्रत आहेत. ‘प्रकुणपत मल (िोष) हेच सिव रोगाांचे आणि 
कारण’ [‘सिेषामेि रोगाणाां णनिान कुणपता मलाः’ – मा. णन.], ‘सिव रोगाांचे एकमात्र कारण िोषच’ [‘िोषाां एि णह सिेषाां 
रोगाणामेककारणम्’ –अ.हृ.], इत्याणि िचने तसे सुचणितातही. णिणशष्ट स्थानी उद् भिलेल्या णिणशष्ट णिकारात ज्या 
िळेी व्याणधणिपरीत णचणकत्सा केली जाते तेव्हा तीतही व्याणधस्थानी कुणपत झालेल्या िोषाांचे प्रशमन व्हािचे 
लागते. अथात् रोगोत्पािक िोषाांचा उपमश करणे हे तत्त्ि णचणकत्सेच्या सिव प्रकाराांत सामान्यत्िाने णिद्यमान 
असतेच. 
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णचणकत्सेचे प्रकार–बृांिि व लांघन 
 
या णचणकत्सेचे प्रमुख प्रकार आयुिेिीयाांनी िोन मानले आहेत. एक लां घन ि िुसरा बृांहण. आचायव 

िाग्भट म्हणतात, ‘णिकाराांचेच मुख्य प्रकार िोन. तिनुसार णचणकत्सेचे प्रमुख प्रकारही िोनच. एक सांतपवण 
आणण िुसरा अपतपवण. बृांहण आणण लांघन हे अनुक्रमे त्याांचेच पयाय होत’ [‘उपक्रम्यस्य णह णद्वत्त्िात् णद्वधैिोपक्रमो मतः । 

एकः सतपवणस्तत्र णद्वतीयिा पतपवणः । बृहणां लां घनां चेणत तत्पयायािुिाहृतौ । ’ – अ. हृ.]. यापैकी बृांहण णचणकत्सा शरीराच्या 
अणभिृद्धीसाठी योजली जाते. एखाद्या णिणशष्ट रोगाचा नाश करणे हे णतचे उणद्दष्ट नसते. ‘क्षीण, क्षतयुक्त, 
कृश, िृद्ध, िुबवळ, नेहमी णफरतीिर असणारे आणण स्त्री ि मद्य याांचे णनत्य सेिन करणारे या सिांना बृांहण 
अिश्यक द्याि.े ग्रीष्मऋतूत तर ते इतराांनाही णहतािह होय. तसेच, शोष, अशव, ग्रहणीिोष आणण इतर रोग 
याांनी कृश झालेल्याना बृांहण म्हणून माांसाहारी प्राण्याांच्या माांसाचे लघुरस उपयुक्त ठरतात’, असे आचायव 
चरकाांचे साांगणे आहे [‘क्षीणाः क्षताः कृशा िृद्धा िुर्बला णनत्यमध्िगाः । स्त्रीमद्यणनत्या ग्रीष्मे च बृांहणीया नराः स्मृताः । शोषाशोग्रहणीिोषैः 
व्याणधणभः कर्गशताि ये । तेषा क्रव्यािमाांसानाां बृांहणा लघिो रसाः । ’ च. स.]. स्िभाितः कृश असलेल्याांना आणण नाना प्रकारच्या 
रोगाांनी कृश झालेल्याांनाच बृांहण इष्ट, असा याचा अथव. अष्टाांगहृियकाराांचा अणभप्रायही असाच णिसतो. 
‘व्याधी, औषध, मद्य, स्त्री, शोक याांच्या योगाने कृश झालेल्याांना, तसेच, भारिहन करणारे, णनत्यगमनशील, 
उरःक्षती, रूक्षिेही, िुबवल ि िातुळ शरीराच्या व्यक्ती, त्याचप्रमाणे गर्गभणी, सूणतका, बाल आणण िृद्ध या 
सिांना बृांहण णहतकर असून ग्रीष्म ऋतूत तर ते इतराांनाही द्यािे’, असे ते म्हणतात [‘बृांहयेद् 

व्याणधभषैज्यमद्यस्त्रीशोककर्णशतान् । भाराध्िोरःक्षतक्षीणरूक्षिुबवलिातलान् । गर्गभणीसूणतकाबालिृद्धान् ग्रीष्मेऽपरानणप । ’अ. हृ.]. अथात् बृांहण 
णचणकत्सा ही क्षीण आणण व्याणधक्षीण व्यक्तींच्यासाठीच उपयोगी होय. व्याणधताांच्याकणरता म्हणजे त्याांचे रोग 
घालणिण्यासाठी ती साांगण्यात आली नाही. 

 
णचणकत्सेचा िुसरा प्रकार म्हणजे लां घन. रोगोत्पािक िोषाचा नाश िा उपशम करण्यासाठी हा 

उपाय योजण्यात येतो. शोधन ि शमन असे त्याचे भेि िोन सांभितात. या िोन प्रकाराांनी लां घन रोगाचा 
णिनशा घडिनू आणते. णचणकत्सेचे थोडक्यात लक्षणही यािरून पढुीलप्रमाणे साांगता येईल. णिकृत िोषाचे 
अथिा रोग अत्पन्न करणाऱ्या आमसांज्ञक [णिकृतिोष आणण आमसांज्ञक द्रव्य याांची लक्षणे णनराळी नाहीत.] द्रव्याचे नानणिध 
उपायाांनी शरीराच्या बाहेर णनहवरण करणे म्हणजेच णचणकत्सा. तीच िोषाांचा उपमश िा नाश घडिनू आणते. 

 
लांघनाचे भेद–शोधन व शमन 

 
शोधन हा लां घनणचणकत्सेचा एक प्रकार असल्याचे िर उल्लेणखलेच. िाताणि िुष्ट िोषाांचे शरीराबाहेर 

उत्सजवन करणे म्हणजे शोधन. णनरूह, िमन, कायरेक, णशरोरेक आणण रक्तमोक्ष याप्रमाणे त्याांचे पाच 
प्रकार साांगण्यात आले आहेत. पैकी णनरूह [सामान्यतः सिव िातणिकाराांिर बस्ती ही प्रधान णचणकत्सा होय, असे साांगण्यात आले 
आहे. बस्तीचे प्रकार िोन : णनरूह ि अनुिासन. अनुिासन बस्तीचेच िुसरे नाांि स्नेहबस्ती. िाताचे त्याच्यायोगे शमन होते. णनरूह बस्ती िायचेू 
शोधन करतो. शोधन णचणकत्सेत त्याचा उल्लेख म्हणून करण्यात आला आहे.] हा एक बस्तीचाच प्रकार होय.कायरेक म्हणजे 
णिरेचन आणण णशरोरेक म्हणजे नस्य. 

 
शमन हा लां घन णचणकत्सेचा िुसरा प्रकार. िाढलेल्या िोषाांचे िमन, णिरेचन इत्याणिकाांनी 

शरीराबाहेर जसे उत्सजवन करण्यात येते तसे न करता त्याांचा उपशम करून पनुि िोषाांचे साम्य प्रस्थाणपत 
करणे म्हणजे शमन. त्याचे प्रकार सात साांणगतले आहेत. िीपन (जठराणिकाांतील अग्नीचे अणभिधवन 
करणारे औषध), पाचन (अपक्व आहाराणिकाांचे पचन करणारे औषध), क्षधेुचा अिरोध (उपिास), 
तृष्णािरोध (पाणी िगैरे द्रिद्रव्ये न णपणे), व्यायाम (रोगाच्या अिस्थाांना अनुसरून सिव शरीराला िा 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शरीराच्या णिणशष्ट अांगप्रत्यांगाांना श्रम िेणाऱ्या णिणशष्ट प्रकारच्या हालचाली), आतप (सूयवणकरणाांचे सेिन) 
आणण मारुत (शुद्ध िाय ूसेिन करणे), हे ते सात प्रकार होत. शमन णचणकत्सा या सात प्रकाराांनी रोगकारक 
िोषाांचा उपशम करते. 

 
रोगोत्पािक द्रव्य–आम अथिा िुष्ट िोष–जेव्हा शरीरातून पूणवतया उत्सर्गजत होते तेव्हाच रोगाचा 

उपशम होतो. मग हे उत्सजवन शोधनाने होिो िा शमनाने. िमन, णिरेचन इत्याणि शोधनोपायाांनी िोषाांचे 
उत्सजवन तत्काल घडून येते. शमन उपायाांनी तसे होत नसले तरी मलोत्सजवनाच्या स्िाभाणिक मागांनी 
आणण क्रमशः ते याही णचणकत्सेने घडून येतेच. 

 
रोगोत्पािक द्रव्याचे प्रमाण शरीरात जेव्हा अणधक होते तेव्हा ते िमनाणि शोधन उपायाांनी शरीरातून 

एकाच िळेी काढून टोकणे योग्य असते. ते अल्प प्रमाणात असेल तेव्हा मात्र िीपनाणि शमन उपायाांचीच 
योजना करािी. त्यायोगे शारीर धातूांच्यापासून हे द्रव्य िगेळे होते. आणण नांतर मलमूत्राणिकाांच्या सह 
स्िाभाणिक उत्सजवनमागांनी शरीरातून त्याचे थोड्या थोड्या प्रमाणात पण क्रमशः उत्सजवन होते. हाच 
अणभप्राय िाग्भटाचायांनी पढुील शब्िाांत व्यक्त केला आहे. ‘रोगोत्पािक द्रव्याचे प्रमाण अल्प असेल तर 
लां घन आणण मध्यम असेल तर लां घन ि पाचन णहतकर होते. परांतु, तेच प्रमाण पुष्कळ असेल तर मात्र 
शोधनच योग्य. मलाांचे समूळ उन्मूलन तेच करू शकते’ [‘तत्राल्पे लघनां पर्थयां मध्ये लांघनपाचम् । प्रभतेू शोधनां तस्ध्ि 

मूलािुन्मूलयेन्मलान्’ । –अ. हृ.]. 
 
णचणकत्सेचे हे शोधनाणि प्रकार याप्रमाणे िोषाांच्या प्रमाणाला अनुसरून साांगण्यात आले आहेत. 

शोधन आणण शमन या िोनही उपायाांचे फळ मात्र एकच. ते म्हणजे िुष्ट िोषाांचे णनहवरण. 
 
शोधनाचे जे पाांच प्रकार साांणगतले त्या प्रत्येकाचे कायव णनरणनराळे आहे. अणत प्रमाणात साठणिलेल्या 

िुष्ट कफाचे णनहवरण ककिा शोधन िमनाने होते. णिरेचनाने अणतसांणचत णपत्ताचे णनहवरण होते. आणणणनरूि 
बस्तीचा उपयोग िूणषत िाताचे शोधन करण्यासाठी केला जातो. णशरोभागात साचलेल्या कफाचे णनहवरण 
करण्यासाठी नस्य योजतात. नस्र् णिणशष्ट स्थानातील एक णिरेचन होय. त्याचा पथृक् णनिेश म्हणनूच 
करण्यात आला आहे. णिरेचनाचाच आणखी एक प्रकार म्हणजे णसरािधे ककिा रक्तमोक्ष. त्याने रक्ताश्रयी 
िोषाांचे अपहरण होते. म्हणूनच त्याचाही णनिेश स्ितांत्रपणे करण्यात येतो. 

 
दुष्ट दोषाांचे णनिशरि 

 
आमाशय, पच्यमानाशय ि पक्वाशय याांत सांणचत झालेल्या कफ, णपत्त ि िायू याांचे िमन, णिरेचन ि 

णनरूह णक्रयाांनी णनहवरण केल्याने सिव शरीरात पसरलेल्या िुष्ट िोषाांचे णनहवरण कसे होते, अशी शांका या 
णठकाणी उत्पन्न होणे स्िाभाणिक आहे. णतचे णनरसन पढुीलप्रमाणे करता येईल. 

 
सिव शरीरात पसरलेले आमसांज्ञक रोगोत्पािक द्रव्य स्नेहन आणण स्ििेन या णक्रयाांच्या द्वारे 

धातुघटकाांच्या पासून प्रथम िगेळे केले जाते. नांतर आमाशयाणि अियिाांत ते गेले की पुढे िमनाणिकाांच्या 
कडून मुखाणि मागांनी त्याचे यथाक्रमा उत्सजवन होते. रोगकारक द्रव्ये अथिा िुष्ट िोष धातुघटकाांच्याशी 
णमसळूनच असतात. आणण तश्याच स्स्थतीत आपापल्या शक्तीला आणण प्रमाणाला अनुसरून णनरणनराळ्या 
णठकाणी णनरणनराळे रोग ते उत्पन्न करतात. स्नेहनाने आणण स्ििेनाने त्याांचे धातूांपासून पृथक्करण होते. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

‘कोष्ठ, धातू, स्रोतसे, हात, पाय, अस्थी याांत खोलिर जाऊन बसलेले िोष स्नेहनाने प्रथम ओलसर होतात 
ि नांतर स्ििेनाने द्रिीभतू होतात. पुढे ते कोठ्यात आणले जाऊन शोधनणक्रयाांच्या द्वारे शरीराबाहेर 
उत्सर्गजत केले जातात’, असे िाग्भटाचायांनी यासांबांधी साांणगतले आहे.[‘स्नेहस्क्लन्ना कोष्ठगा धातुगा िा स्रोतोलीना ये च 
शाखास्स्थसांस्थाः । िोषाः स्िेिैस्ते द्रिीकृत्य कोष्ठां नीताः सम्यक् शुस्ध्िणभर्गनर्गहृयन्ते । ’ – अ. हृ.]. 

 
दुष्ट दोषाांचा धातूांत प्रवशे 

 
आरोग्य अशा आहाराणिकाांचे सेिन केल्याने िुष्ट िा कुणपत झालेले िाताणि िोष रसधातूबरोबर सिव 

शरीरात प्रसतृ होतात आणण शारीर धातूांत प्रणिष्ट होऊन अखेर नानाणिध रोगाांना उत्पन्न करतात. हे प्रकुणपत 
िोष म्हणजेच आमसांज्ञक द्रव्य. तेच रोगोत्पािक असते. आहारातील रूक्षतीक्ष्णाणि द्रव्याला अनुसरून या 
आमद्रव्यातही िातभणूयष्ठ, णपत्तभणूयष्ठ आणण कफभणूयष्ठ असे प्रकार सांभितात. त्यात अनेकिा णद्विोषप्रधान्य 
तर णकत्येकिा णत्रिोषप्रधान्य सुद्धा आढळून येते. शलूिाहाणि णनरणनराळी लक्षणे या आमभेिामुळेच 
णनरणनराळ्या रोगाांत प्रािूभूवत होतात. शोधनशमनात्मक णनरणनराळ्या उपायाांचा अिलां ब णनरणनराळ्या रोगाांत 
म्हणूनच करण्यात येतो. कारण शारीर धातूांत णमसळलेले आमद्रव्य त्याांच्यापासून िगेळे काढून ते 
शरीराबाहेर उत्सर्गजत करणे हेच त्याांचे मुख्य प्रयोजन असते. हे आमद्रव्य धातूांशी णमश्र झालेले असते तेव्हा 
ते शरीराबाहेर काढून टाकणे िुष्कर जाते. इतकेच नव्हे तर त्या प्रयत्नात धातूांचा नाशही होतो. 
िाग्भटाचायांनी हा मुद्दा एका दृष्टाांताद्वारे पुढीलप्रमाणे णिशि केला आहे. ते म्हणतात, ‘सिव िेहात प्रसतृ 
झालेले, धातूांत खोल गेलेले आणण स्िस्थानापासून च्युत न झालेले असे िुष्ट िोष शरीराबाहेर काढण्याचा 
प्रयत्न करू नये. अपक्व फळातून रस णपळून काढण्यासारखे ते िुष्कर होय. त्यायोगे रस न णनघता 
आश्रयभतू फळाचा मात्र नाश व्हािा, त्याचप्रमाणे िोषाांचे णनहवरण न होता धातूांचाच त्यात नाश होतो’ 
[‘सिविेहप्रणिसतृान् सामान् िोषान् न णनहवरेत् । लीनान् धातुष्िनुस्त्क्लष्टान् फलािामात् रसाणनि । आश्रयस्य णह नाशाय ते स्युिुवर्गनहवरत्ितः । ’ अ. 
हृः]. 
 
स्नेिन आणि स्वेदन र्ाांची र्ोजना 

 
धातूांत लीन झालेल्या िोषाांचे त्याांच्यपासून पृथक् करण करण्यासाठीच स्नेहस्ििेाांचा णनिेश शास्त्रात 

करण्यात आला आहे. 
 
स्नेहन आणण स्ििेन याांच्या द्वारे िुष्ट िोषाांचे पृथक्करण धातूांपासून कसे होते, याबद्दल 

चरकसांणहतेत पुढीलप्रमाणे िणवन आढळते–‘उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यिायी आणण णिकासी औषधे आपापल्या 
सामर्थयाच्या जोरािर प्रथम हृियात प्रिशे करतात आणण पुढे धमनींच्या द्वारे समस्त शरीरात सांचार 
करतात. त्याांची योजना युस्क्तपूिवक केली तर ही औषधे शरीराच्या समस्त स्थूल आणण सूक्ष्म स्रोतसाांत प्रिशे 
करून णनरणनराळ्या णठकाणी सांणचत झालेल्या िुष्ट िोषाांना प्रथम आपल्या उष्ण गुणाने पाझरिनू स्ितःच्याच 
तीक्ष्ण गुणाने धातूांपासून अखेर णिस्च्छन्नही करतात. 

 
‘याप्रमाणे पृथक् भतू झालेल्या िुष्ट िोषाांचा समुच्चय, तेल िा तूप लािलेल्या पात्राला ज्याप्रमाणे मध 

णचकटत नाही, त्याप्रमाणे स्नेहनणिधीने अांतःस्स्नग्ध झालेल्या शरीराला न णचकटता स्ितःच्या सूक्ष्म आणण 
अधोिाही स्िभािाला अनुसरून, आमाशयात येतो. तत्रस्थ उिानिायकूडून त्याचे पुढे तेथून प्रके्षपण होते. 
त्यापैकी काही अांश औषधातील ऊध्िवप्रभािी अशा अस्ग्निाय् िात्मक गुणाांमुळे शरीराच्या ऊध्िव भागात 
फेकला जाऊन ऊध्िव मागाने–िमनािाटे–त्याचे उत्सजवन होते तर काही अांश औषधातील अधःप्रभािी अशा 



 

 
 अनुक्रमणिका 

पृर्थिीजलात्मक गुणाांच्या योगाने शरीराच्या अधोभागात फेकला जाऊन अधोमागाने म्हणजे णिरेचनािाटे–
त्याचे णनहवरण होते. त्यातील काही भाग तर उभयगुणी औषधाांच्या योगाने खाली ि िर िोहोकडे प्रणक्षप्त 
होऊन उभय मागांनी उत्सर्गजत होतो’ [‘तत्रोष्णतीक्ष्णसूक्ष्मव्यिाणयणिकासीणन औषधाणन स्ियीयेण हृियमुपेत्य धमनीरनृसतृ्य 
सम्यक् युक्त्या स्थीलाणसु्रोतोभ्यः केिल शरीरगत िोषससांघातां आग्नेयत्िात् णिष्यन्ियस्न्तां तैक्ष्ण्यात् णिस्च्छन्िस्न्त । स णिस्च्छन्नः पणरप्लिः स्नेहभाणिते 
काये स्नेहाक्तभाजनस्थणमि क्षौद्रां असज्जन् अणपु्िणस्िभािात् आमाशयमागत्य उिानप्रणुन्नः अस्ग्निाय्िात्मकत्िात ऊध्िवमागप्रभािािौषधस्य ऊध्िव 
उणद्भद्यते, सणललपृणथव्यात्मकत्िात् अधोभागप्रभािािौषधस्य अधः प्रितवते, उभयति उभयगुणत्िात् । ’ – च. सां.]. 

 
स्नेहन आणण स्ििेन याांनी िगेळे झालेले रोगकारक द्रव्य पनुि कोठ्यात येते ते स्िाभाणिक 

आकषवणणक्रयेमुळे. रोगोत्पािक िोषाांचे प्रसरण कोठ्यातून शरीरात होणे आणण धातूघटकाांतून णिभक्त 
झाल्यानांतर त्याांचे पनुि कोठ्यात आगमन होणे या णक्रया, णिके्षपण आणण आकुां चन ही कमे करणाऱ्या 
िायूकडूनच होत असतात. आहारोत्पन्न रसाचे सूक्ष्माणतसूक्ष्म िाणहनींच्या द्वारे हृियातून समस्त शरीरात 
णिके्षपण होणे आणण मलरूप प्राप्त झालेल्या त्याच रसाचे िाणहनींच्याच द्वारे हृियात पुनि प्रत्यागमन होणे 
ही काये ज्याप्रमाणे प्रके्षपण आणण आकुां चन ही कमे करणाऱ्या िायूकडूनच होत असतात त्याचप्रमाणे 
कोष्ठगत िुष्ट िोषाांचे शरीरात प्रसरण होणे आणण शरीरात प्रसरण पािलेल्या िुष्ट िोषाांना पुनि कोठ्यात 
आणणे ही िोन कमेही त्याच िायूकडून घडून येत असतात. आणण ही णक्रया ध्यानात घेऊनच शरीरात प्रसतृ 
झालेले िुष्ट िोष प्रथम कोठ्यात आणले जातात आणण नांतर त्याांचे िमनणिरेचनाणि शोधनोपायाांनी 
शरीराबाहेर णनहवरण केले जाते. ककबहुना, िोषाांचा उपशम करण्याची ही शोधन णचणकत्सा याच उदे्दशाने 
साांगण्यात आली आहे. 

 
शरीरातील धातूांच्या अथिा अांगोपाांगाांच्या णठकाणी ज्या िळेी िुष्ट िोष अथिा आमसांज्ञक 

रोगोत्पािक द्रव्य अणतणरक्त प्रमाणात सांणचत होते तेव्हा त्याचे उत्सजवन मलोत्सजवनाच्या स्िाभाणिक िा 
णनत्याच्या णक्रयेकडून होऊ शकत नाही. म्हणूनच स्नेहन आणण स्ििेन याांनी हा िोष धातूांपासून प्रथम िगेळा 
काढून आणण त्याला कोठ्यात आणनू नांतर शोधनोपायाांनी त्याचे णनहवरण कराि ेलागते. ‘िुष्ट िोषाांचे प्रमाण 
अणधक झाले की, त्याांचे शोधन करणेच योग्य, तेच त्याांचे उन्मलून करते’, हे िाग्भटाांचे िचन याच 
अणभप्रायाचे िाचक होय [‘प्रभतेु शोधनां तणद्व मलूािुन्मूलयेन्मलान्’ – अ. हृ. ।]. 

 
दीपनाणद शमनोपार् 

 
रोगोत्पािक आमद्रव्याचे प्रमाण जेव्हा कमी असते तेव्हा पूिी साांणगतलेल्या णिपनपाचनाणि 

शमनोपायाांची योजना णहतकर होते. त्याांच्या योगेच धातूांपासून या आमद्रव्याांचे पथृक्करण होते. ते प्रायः 
द्रिस्िरूपच असते. आणण म्हणूनच मतू्र आणण स्ििेिह स्रोतसाांच्या मागांनी स्िाभाणिकरीत्या पण थोड्या 
थोड्या प्रमाणात ते शरीराबाहेर णनघून जाते. अथात् रोगाांचा पूणवपणे उपशम होण्यासाठी तत्कारणीभतू िुष्ट 
िोषाांचे णनहवरण व्हािचे लागते. मग ते शोधनाने होिो िा शमनाने. अष्टाांगहृियातील शमनाची व्याख्याही या 
सांिभात णिचारात घेण्यासारखी आहे. ‘िुष्ट िोषाांचे शोधन न करता आणण सम स्स्थतीतील िोषाांची िाढही न 
होऊ िेता िोषाांना णिषम स्स्थतीतून पुनि सम स्स्थतीत आणणे म्हणजे शमन’, असे आचायव िाग्भटाांनी 
म्हटले आहे [‘न शोधयणत यत् िोषान् समान् नोिोरयत्यणप । शमीकरोणत णिषमान् शमनम् .... । ’ – अ. हृ.]. िोषाांचे शोधन न करणे 
म्हणजे िमनणिरेचनाणिकाांनी िुष्ट िोषाांचे बलपूिवक ि एकिमच णनहवरण न करणे, इतकाच अथव या णठकाणी 
स्िीकारणे योग्य. अन्यथा प्रकुणपत िोष शरीरात कायम ठेिनूच शमनणचणकत्सा रोगाांचा उपशम करते असे 
मानाि ेलागेल. आणण ते तर असांगत होय. 
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शमन णचणकत्सेचे कािी णवशेष 
 
शमन णचणकत्सेचे आणखी काही णिशषेही णिचारात घेण्यासारखे आहेत. शरीराच्या णनरणनराळ्या 

भागाांत राहणाऱ्या म्हणजेच एकिेशज अशा िुष्ट िोषाांचा आणण तिुत्पन्न णिकाराांचा नाश करण्यासाठी 
िीपनाणि शमन उपायाांचा उपयोग होतो. उलट, सािविेणहक अथिा सिवशरीराश्रयी िोष आणण तिुद् भतू रोग 
शोधनोपायाांनी नष्ट होतात. 

 
णिणशष्ट णठकाणी पणरणाम करणाऱ्या व्याणधणिपरीत उपायाांचा अांतभािही शमन णचणकत्सेतच 

करण्यात येतो. णिणशष्ट स्थानातील िोषाांचे णिणशष्ट द्रिाच्या प्रभािाने प्रशमन करणे, याचा अथव, त्या 
स्थानातील िैगुण्याचा नाश करून तिाश्रयी िोषाांचे तेथून उत्सजवन करणे. मात्र ते शोधन नव्हे तर शमनच 
होय. शमन हे िोन प्रकारचे असल्याचे यािरून उघड होते. सिव िेहात प्रसृत झालेल्या आणण म्हणूनच अल्प 
प्रमाणात असलेल्या िोषाांचे णनहवरण करणे हे एकाचे उणद्दष्ट तर णिणशष्ट स्थानातील िोषाांचे णनहवरण हे 
िुसऱ्याचे. त्यापैकी शरीरव्यापी िोषाांचे णनहवरण करणाऱ्याला हेतुणिपरीत म्हणतात तर णिणशष्ट स्थानी आणण 
णिणशष्ट द्रव्याच्या प्रभािाने कायास्न्ित होणाऱ्या शमनाला व्याणधणिपरीत म्हणतात. या णभन्न सांज्ञा णभन्न 
पणरणाम सुचणिण्यासाठीच िेण्यात आल्या आहेत. 

 
शोधनाची प्रणक्रर्ा 

 
िमनाणि उपायाांनी कफाणिकाांचे प्रशमन पढुील प्रमाणे घडून येते:– 
 
कफ, णपत्त ि िायु याांची प्रमुख स्थाने म्हणजे आमाशय, लघ्िांत्र आणण पक्वाशय. त्याांच्या या 

स्थानाांतूनच िूणषत झालेल्या कफाणिकाांचे समस्त शरीरात म्हणजे शारीर धातूांत प्रसरण होत असते. िमनाने 
आमाशय शुद्ध िा णनमवळ होतो, णिरेचनाने लघ्िन्त्र सांशोणधत होते आणण पक्वाशयाची शुद्धी णनरूह बस्तीने 
होते. कफ, णपत्त आणण िायु याांचे फलतः शमन होते.चरकाचायांनी यासांबांधी पढुीलप्रमाणे सागनू ठेिले 
आहे. ‘कफजन्य णिकाराांिर सिव उपक्रमाांत िमन हे प्रधानतम होय. कारण ते प्रथम आमाशयातच प्रिशे 
करते आणण अनेक णिकार उत्पन्न करणारे तेथील िुष्ट कफाचे मूळच बाहेर खेचून काढते. िुष्ट कफाचा अशा 
रीतीने मुळातच नाश झाला म्हणजे शरीरात नांतर उद् भिणारे नानाणिध श्लेष्मणिकार आपोआपच शाांत 
होतात. हीच गोष्ट णिरेचनाची. णपत्तजन्य व्याधींिरील उपक्रमाांत सिवश्रेष्ठ तेच आहे. ते सुद्धा सिवप्रथम 
आमाशयात (म्हणजे क्षदु्राांत्रात) णशरते आणण अनेक णिकाराांना उत्पन्न करणाऱ्या तेथील िूणषत णपत्ताचे 
उन्मूलन करते. आस्थापन अनुिासन बस्तीही याचप्रमाणे िातणिकाराांिरील सिवश्रेष्ठ उपाय होय. तो प्रथम 
‘पक्वाशयातच प्रिशे करतो आणण अनेक णिकाराांना मलूभतू असणाऱ्या िाताचे णनमूवलन करतो’ [‘िमन तु 
सिोपक्रमेम्यः प्रधानतमां श्लेष्मणण मन्यन्ते णभषजः । तणद्ध आणित एि आमाशयमनुप्रणिश्य केिलां  िैकलां  िैकाणरकां  श्लेष्ममूलां  आकषवणत । तत्रािणजते 
श्लेष्मण्यणप शरीरान्तगवताः श्लेष्मणिकाराः प्रशास्न्तमापद्यन्ते । णिरेचनां तु सिोपक्रमेभ्यः णपत्त े प्रधानतमां मन्यांते णभषजः । तस्ध्ि अणित एि 
आमाशयमनुप्रणिश्य केिलां  िैकाणरक णपत्तमूलां  चापकषवणत । आस्थापनानुिासनां तु खलु सिोपक्रमेभ्यो िाते प्रधानतमां मन्यन्ते णभषजः । तिाणित एि 
पक्वाशयमनुप्रणिश्य केिलां  िैकाणरकां  िातमूल चापकषवणत । ’ – च. सां.]. िमनाणि उपायाांनी कफाणि िोषाांची त्याांच्या 
उत्पत्तीस्थानातच याप्रमाणे पणरशुद्धी झाली म्हणजे शरीरात होणाऱ्या त्याांच्या प्रसाराला आणण त्यापासून 
नानाणिध व्याधी उत्पन्न होण्याला आपोआपच प्रणतबांध होतो. 
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शमन णक्रर्ा 
 
शमन णचणकत्सेचे िीपनपाचनाणि प्रकार िोषाांचे प्रशमन पुढील प्रमाणे घडिनू आणतात. 

अणतप्रमाणात िा अयोग्य रीतीने आहाराचे सेिन केल्याने ज्या िळेी आहार ि धातू याांचे अजीणव होते, 
त्यािळेी उपिास करणे अथिा आहाराचे प्रमाण कमी करणे णहतकर होते, आहाराचे प्रमाण कमी करणे 
अथिा लघु, रूक्ष आणि द्रव्याांची आहारात योजना करणे ही गोष्ट अजीणाच्या तारतम्यानुसार कराियाची 
असते. आहायव अथिा औषधस्िरूपी पाचन द्रव्याांचेसेिनही अशा िळेी केले जाते. सुमठ, णमरी, कपपळी, कहग 
इत्याणि काही द्रव्ये अशी आहेतही. िीपन पाचन औषधे म्हणून ती योजली जातातच पण त्यणशिाय रुचकर 
आहायव पिाथांतही त्याांचा समािशे झालेला आहे. तात्पयव जठराग्नी जेव्हा मांि नसतो तेव्हा आहाराच्या 
अणतसेिनातून उद् भिलेले अपचन िूर करण्यासाठी अल्पाशन, अनशन अथिा पाचन द्रव्याांचे सेिन णहतािह 
होते. परांतु, हेच अपचन जेव्हा जठपाग्नीच्या अथिा धात्िग्नीच्या माांद्यातून उद् भिते तेव्हा अस्ग्निधवक अशी 
िीपन औषधे योजाियाची असतात. द्रव्यद्रव्याांचे सेिन अणत प्रमाणात केल्याने जे अजीणव उद् भिते, त्यािर 
तहानेचा णनरोध करणे म्हणजे कोणतेही द्रिद्रव्य िज्यव करणे णहतािह होते. अपाणचत अांशाचे त्या योगे पचन 
होते. व्यायाम, सूयवणकरण आणण शुद्ध िायु याांचे सेिन केल्याने रक्ताणि धातूांचे योग्य पचन होते. रोग, रोगी, 
िेश, ऋतू इत्याणिकाांचा णिचार करून त्याांची योजना मात्र उणचत रीतीने केली पाणहजे. अथात् धातूांचे पचन 
करण्यासाठीच या व्यायामाणिकाांचा उपयोग होतो. कोष्ठगत अजीणात व्यायाम िज्यव मानला आहे. 
‘िातणपत्ताचे रोगी, बाल, िृद्ध, आणण अजीणव झालेले याांनी व्यायामाचा त्याग करािा’, असा िाग्भटाांचा 
आिेश आहे [‘िातणपत्तामयी बालो िृद्धोऽजीणी च त त्यजेत्’ –अ. हृ.]. अथात्, व्यायाम केल्याने शरीरात लाघि ि 
कमवसामर्थयव प्राप्त होते, अग्नी प्रिीप्त होतो आणण मेिाचा क्षय होतो’, हे व्यायामाचे गुणिणवनही िाग्भटाांनीच 
केले आहे [‘लाघिां कमवसामर्थयव िीप्तोऽस्ग्नमेिसः क्षयः’ । –अ. हृ.]. अग्नी शद्बाने येथे कोठ्यातील नव्हे तर धातुगत अग्नी 
अणभपे्रत मानाियास हिा. ककबहुना, तसे स्स्िकारले तरच िाग्भटाांच्या उपणरणनर्गिष्ट आिेशाशी त्याांच्याच 
प्रस्तुत िचनाचा णिरोध येत नाही. व्यायामाणिकाांचा उपयोग धातूांचे पचन होण्यासाठी मुख्यतः होतो, असे जे 
साांणगतले ते म्हणूनच. 

 
एक स्वभाणवक प्रवृत्ती : रोगप्रतीकार 

 
रोगाांना हेतुभतू होणाऱ्या आमद्रव्याचे उत्सजवन शोधनाणि उपायाांनी करण्यात येतेच. परांतु सिव 

शरीराच्या णनरणनराळ्या स्थानाांत राहून णनरणनराळी कमे पार पाडणारे िातािींचे भेिप्रभेिही आपापल्या 
स्िाभाणिक सामर्थयाला अनुसरून समस्त शरीराांत ि शरीराच्या णनरणनराळ्या स्थानाांत सांणचत झालेल्या 
आमद्रव्याचे णनहवरण करून शारीर धातू णनमवळ राखण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. ककबहुना, शारीर 
धातूांच्या अणभिृणद्धप्रमाणे त्याांची पणरशुद्धी करणे हेही िोषाांचे एक स्िभािणसद्ध कमवच होय. 

 
रोगोत्पािक द्रव्याचे उत्सजवन करून धातूांची पणरशुद्धी करण्यासाठी िाताणि िोष ज्यािळेी प्रिृत्त 

होतात त्यािळेी त्याांच्या पचनोत्सजवनाणि कमांत अस्िाभाणिकता प्रािुभूवत होते. िुष्ट द्रव्याांचे पचन होणे 
म्हणजे धात्िांशापासून त्याांचे पृथक्करण होणे, तसेच त्याांचे पुढे उत्सजवन होणे इत्याणि कमे िेहस्िभािाशी 
णिरोधी तर असतातच पण णनत्याची िा पणरणचत िेखील नसतात. पणरणामी ती िाह, शूल आणण शोथ याांना 
आणण तिुत्पन्न नानाणिध व्याधींना कारणीभतू होतात. रोगोत्पािक द्रव्याचे अस्िाभाणिक पचन िाहाला 
कारणीभतू होते तर त्याांचेच अस्िाभाणिक उत्सजवन शूल उत्पन्न करते. तसेच त्याच्याच अस्िाभाणिक 
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सांचयातून शोथ उद् भतू होतो. अथात् व्याध्युत्पािक द्रव्याचा प्रणतकार करण्याच्या अिस्थेतूनच िाहाणि 
अस्िाभाणिक कमे प्रािुभूवत होतात. 

 
शरीराला पीडा िेणारे अथिा त्याच्या पचनेत्सजवनाणि स्िाभाणिक कमात णिषमता उत्पन्न करणारे 

कोणतेही द्रव्य हे रोगकारकरच होय. मग ते बाह्य असो िा आभ्यन्तर असो [बाह्य म्हणजे णिषाणिकाांप्रमाणे स्िभाितःच 

रोगोत्पत्ती करणारे आणण आभ्यन्तर म्हणजे आमसांज्ञक अपाणचत आहाराणि द्रव्य.]. णिकृत झालेले िातणपत्ताणि िोष, आमसांज्ञक 
द्रव्य आणण मल हे शब्ि या दृष्टीने समानाथवक असून व्याणधणिज्ञानात तरी त्याांचा िापर तशाच अथाने 
करण्यात आला आहे. 

 
णचणकत्सोपार् केवळ सािाय्र्क 

 
रोगाांचा णिनाश करणे हे शरीराचे स्िभािणसद्ध कमवच होय शरीराच्यास्िाभाणिक सामर्थयाकडूनच हा 

णिनाश घडून येत असतो. शरीराचे जीिन चालणिणारे िातणपत्तकफच त्याच्या णिकाराांचा उपशमही 
करतात. इतकेच नव्हे तर हे िोषसांज्ञक स्िाभाणिक सामर्थयव जेव्हा क्षीण होते तेव्हा प्रभािी औषधे सुद्धा 
कायवक्षम होऊ शकत नाहीत. अथात् णचणकत्सेचे नानाणिध भेि हे िस्तुतः शरीराच्या स्िाभाणिक सामर्थयाला 
केिळ सहायभतूच होत असतात. 

 
णचणकत्सेतील तै्रणवध्र् 

 
रोग अनेक असले तरी प्रमुख लक्षणे आणण कारणे याांना अनुसरून त्याांचे प्रमुख भेि ज्याप्रमाणे 

तीनच सांभितात त्याचप्रमाणे णचणकत्सेला अनुसरूनही त्याांच्यात तै्रणिध्यच आढळून येते. शलू, िाह, आणण 
शोथ ही णिकाराांची प्रमुख लक्षणे आणण णिकृत झालेले िात, णपत्त, कफ ही त्याांची प्रधान कारणे. तिनुसार 
िातशामक आणण कफशामक याप्रमाणे रोगाांना उपशम करणारी णचणकत्साही मुख्यतः तीनच प्रकारची 
असाियाची. 

 
शोधनातील तत्त्व–णवरेचन 

 
रोगोत्पािक िोषाांना अनुसरून समस्त णचणकत्साप्रकाराांचे येणेप्रमाणे णत्रणिध िगीकरण होत असले 

तरी त्या प्रत्येकात स्िरूपतः पुनि िोन भेि आढळून येतात. ते म्हणजेच शोधन आणण शमन. िमनाणि पाांच 
प्रकाराांनी शोधनाचा तर िीपनाणि सात प्रकाराांनी शमनाचा उल्लखे पूिी आला आहेच. हे िोन 
णचणकत्साप्रकार लां घनाचे भेि म्हणून साांणगतले असून सांपूणव णचणकत्लेचे बृांहण आणण लां घन असे प्रमुख भेि 
िोन सांभितात, असाही उल्लेख आहेच. याांपैकी बृांहण णचणकत्सेचा उपयोग धातुक्षीणतेमुळे क्षीण झालेल्या 
शरीराच्या सांिधवनासाठी करण्यात येतो. त्यामुळे धातूांचे अणभिधवन होत असले तरी िुष्ट िोषाांचे णनहवरण 
करून व्याणधणिनाश करण्याच्या कामी णतचा उपयोग होत नाही. अथात् बृांहण ही तत्त्ितः णचणकत्साच नव्हे 
लां घनाचा एक भेि म्हणनू साांणगतलेल्या शोधन णचणकत्सेचे जे िमनाणि पाांच प्रकार साांणगतले आहेत त्या 
सिांत िुष्ट िोषाांचे णियोजन अथिा णनहवरण समान असल्याचे णिसून येते. बस्ती, णिरेचन आणण िमन याांनी 
तर िातािींचे णिरेचनच होत असते. परांतु णसरामोक्षाने रक्तगत िुष्ट णपत्ताचे आणण नािन कमाने म्हणजे 
नस्याने मस्तकात साांचलेल्या कफाचे िेखील णिरेचनच करण्यात येते. अथात् शोधनाचे पाांच प्रकार नामतः 
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णभन्न असताांही िोष-णिरेचन-कमव त्या सिांत समान असल्याने स्रि प्रकारचे शोधन म्हणजे तत्त्ितः णिरेचनच 
होय. 

 
णचणकत्सेचा िुसरा प्रकार म्हणजे शमन. क्षधुाणनग्रह, तृष्णाणनग्रह इत्याणि त्याचे भेि सात साांणगतले 

आहेत. तथाणप, िाढलेल्या िोषाांचे प्रशमन करणे हे कमव त्या सिात समान असल्याने त्या सातही भेिाांना 
शमन ही एकच सांज्ञा तत्त्ितः योग्य होय. 

 
प्रमुख शमन द्रव्रे् 

 
िाढलेल्या िाताणि िोषाांचे शमन करण्यासाठी जी द्रव्ये योणजली जातात त्याांत अनुक्रमे तेल, तूप ि 

मध ही प्रधान मानली जातात. रूक्षगुणी िायूचे शमन स्नेहगुणोत्कट तोलाने होते तर तीक्ष्णगुणी णपत्त 
मांिगुणोल्बण तुपाने प्रशणमत होते. कफ हा स्स्नग्धगुणी असतो. रूक्षगुणी मध हे त्याचे सिवश्रेष्ठ शमन होय. 
िातणपत्तकफाांचे प्रशमन करणारी तेल, तूप ि मध ही द्रव्ये कशी श्रेष्ठ होत, हे साांगताना िाग्भटाचायांनी असे 
उद् गार काढले आहेत की, ‘िायू,णपत्त आणण कफ याांचे प्रशमन करण्यात अनुक्रमे तेल, तूप, ि मध ही द्रव्ये 
पर्थथकर होत, असे ब्रह्मिेि साांगो िा त्याचा मुलगा साांगो, त्याचा अथव एकच. मांत्रात्मक नसलेल्या 
बोलण्यात बोलणाराची योग्यता णिचारात घेण्याचे प्रयोजनच काय’? [‘िाते णपत्त ेश्लषे्मशाांती च पर्थयां तैलां  सर्गपमाणक्षकां  च 

क्रमेण । एतद् ब्रह्मा भाषतेब्रह्मजो िा का णनमवन्ते्र िक्तृभेिोस्क्तशस्क्तः’ । – अ. हृ.]. 
 
णचणकत्सेचे प्रधान लक्षि 

 
शरीराच्या णनरणनराळ्या अियिाांत िाताणि िोषाांच्या रूक्षस्स्नग्धाणि गुणाांचे प्रमाण णनरणनराळे 

आढळते. कुठे रूक्ष गुणाचे आणधक्य असते तर कुठे स्स्नग्ध गुण अणधक असतो. इतर काही णठकाणी शीताणि 
गुण अणधक असतात. अियिाांची घटकद्रव्ये, त्याांचे आकार आणण त्याांची काये याांतील णभन्नतेचा हा पणरणाम 
असतो. अथात् णनरणनराळ्या अियिाांतील िुष्ट िोषाांचा उपशम करण्यासाठी जे उपाय योजण्यात येतात 
त्याांतही प्रकार अनेक सांभितात. परांतु स्थाने आणण लक्षणे याांना अनुसरून व्याधींचे प्रकार अनेक होत 
असले तरी कुणपत झालेले िाताणि िोष ही तीनच त्याांची प्रमुख कारणे होत. िुष्ट िोषाांचे शोधन-आणण शमन 
करण्यासाठी िमनणिरेचनाणि आणण िीपनपाचनाणि उपायही असेच अनेक साांगण्यात आले आहेत. आणण 
िीपनपाचनाणि उपायही असेच अनेक साांगण्यात आले आहेत. तथाणप, सिव रोगाांना कारणीभतू होणाऱ्या 
तीन िोषाांचा उपशम तीन प्रकारे करणे आणण त्यायोगे तिुत्पन्न रोगाांचा नाश करणे, हेच त्या सिाचे स्िरूप 
असते. या सिव व्याणधणिनाशक उपायाांचा अांतभािही तिनुसार प्रमुख अशा तीनच प्रकाराांत होऊ शकतो. 
आणण रोगोत्पािक िोषाांचा उपशम करणे हे तर णचणकत्सेचे प्रधान लक्षणच होय. रोगणचणकत्सेत 
िोषाांनुबांधाचा णिचार करणे म्हणूनच अिश्य असते. 

 
––– 
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दशशन २२ – णवणशष्ट णचणकत्सेतील वातादींचा अनुबांध 
 
णनरणनराळे रोग णनरणनराळ्या स्थानाांच्या रसरक्ताणि िूष्याांच्या िैगुण्यातून उत्पन्न होत असले तरी 

सामान्य कारणरूप िोषाांचा सांबांध प्रत्येक रोगाच्या णचणकत्सेत णिचारात घ्यािाच लागतो. त्याचे स्िरूप 
आता पाहाियाचे. 

 
णवणशष्ट णचणकत्सेचे स्वरूप 

 
‘स्थान आणण धातू याांच्या िैषम्यातून सिव रोग उत्पन्न होत असले तरी तीन िोषाांना सोडून त्याांपैकी 

एकही असू शकत नाही [‘तया स्िधातुिैषम्यणनणमत्तमणप सिविा । णिकारजातां त्रीन् िोषान् (नाणतितव ते) ….’ अ. हृ.]’, असे 
अष्टाांगहृियात तर ‘स्थानिैषम्य आणण धातुिैषम्य याांतून जे अनेक रोगसमुिाय प्रािुभूवत होतात ते 
िायुणपत्तकफाांना सोडून असू शकत नाहीत [‘स्िधातुिैषम्यणनणमत्तजा ये णिकारसांघा बहिः शरीरे । न ते पृथक् 
णपत्तकफाणनलेभ्यः..…’ च. सां.]’, असे चरकसांणहतेत साांणगतले आहे. सिवरोगव्यापी िाताणि िोष हे त्या रोगाांचे 
सामान्य कारण असले तरी िोषभेिाांना अनुसरून रोगाांतही नानाणिध भेि आढळतात. ज्िर, कुष्ठ इत्याणि 
रोगाांत िोषभेिानुसारच णिणभन्न अिस्था उद् भित असतात. रोगागणणक साांगण्यात आलेले णचणकत्सोपायही 
याप्रमाणे अनेक आणण अनेकणिध असले तरी त्या सिांचे िणवन सुद्धा णत्रिोषाांना अनुसरूनच करण्यात 
आलेले आहे. णिणशष्ट रोग आणण त्यािरील णिणशष्ट णचणकत्सा याांच्यात याप्रमाणे िोषाांचा अनुबांध कायमच 
असतो. 

 
िोषाांचा प्रकोप झाल्यानांतरही एखाद्या णिणशष्ट स्थानात ज्या िळेी ते अिरूद्ध होतात त्याच िळेी 

रसरक्ताणि णिणशष्ट धातूत ज्िर, गुल्म आणि णिकार आपापल्या लक्षणाांनी स्पष्टपणे अणभव्यक्त होतात. 
णिणशष्ट स्थानाची िुष्टी अथिा िैगुण्य हा सिव रोगाांचा प्रधान हेतू म्हणनूच साांगण्यात आला आहे. त्याचा 
म्हणजे णिणशष्ट स्थानाांतील णिकृतीचा उपशम झाला की णिणशष्ट णिकारही नाश पाितो. ज्िराणि णिकारािर 
साांगण्यात आलेल्या णचणकत्सोपायाांचे स्िरूपही, त्या त्या व्याधींच्या णिणशष्ट स्थानातील िैगुण्याचा नाश 
करणे, असेच आहे. णचणकत्सा करणे म्हणजे धातूांत साम्य णनमाण करणे. ‘णचणकत्सक, पणरचारक, औषध 
आणण रुग्ण या चाराांच्या कडून, शारीर धातूांत णिकृती उत्पन्न झाल्यािर ती िूर करून धातूांत साम्य णनमाण 
करण्यासाठी होणारी जी प्रिृत्ती, णतचे नाांि णचणकत्सा’, अशी णचणकत्सेची व्याख्या चरकाांनी केली आहे. 
[‘चतुणाणमषगािीनाां शस्तानाां धातुिैकृते । प्रिृणत्तधातुसाम्याथा णचणकत्सेत्यणभधीयते । - च. सां. ।]. अथात् णिणशष्ट रोगािरील णचणकत्सा 
म्हणजे णिणशष्ट व्याणधस्थानातील िैगुण्याचा नाश करणे, हे उघड होय. 

 
णचणकत्सेचे प्रकार: िेतुणवपरीत आणि व्र्ाणधणवपरीत 

 
णचणकत्सेचे मुख्य प्रकार िोन साांगण्यात आले आहेत. हेतुणिपरीत आणण व्यणधणिपरीत. णिकृत 

झालेले िाताणि िोष, त्याांची उपेक्षा केल्याने म्हणजे त्याांची णचणकत्सा न केल्याने नानाणिध रोग उत्पन्न 
करतात. णिकाराांना हेतुभतू असणाऱ्या या प्रकुणपत िोषाांचा उपशम जीमुळे होतो त्या णचणकत्सेला 
हेतुणिपरीत म्हणतात [णिकारहेतूांचे प्रकारही िोन साांणगतले आहेत. एक सणन्नकृष्ट आणण िुसर णिप्रकृष्ट. णमर्थयाहारणिहार हे रोगाांचे णिप्रकृष्ट 
कारण. िोषाांचा प्रकोप त्यामुळेच होतो. अशा रीतीने कुणपत झालेले िोषच पुढे रोगोत्पत्ती करतात. रोगाांचे सणन्नकृष्ट कारण हे प्रकुणपत िोषच होत. 
‘सिेषामेि रोगाणाां णनिानां कुणपता मलाः । तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त णिणिधाणहतसेिनम्’ (मा.णन.) म्हणजे, सिव रोगाांचे मूळ कारण प्रकुणपत मल (िोष) 
आणण िोषप्रकोपाचे कारण णिणिध प्रकारचे अणहतकर सेिन, असे माधिाचायांनी साांणगतलेही आहे.]. 
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परांतु प्रकुणपत िोषाांचा उपशम होऊनही णिणशष्ट स्थानी उद् भिलेल्या रोगाांचा नाश हेतुणिपरीत 
णचणकत्सेने होत नाही. तो व्हािा यासाठी शास्रज्ञाांनी जे उपाय साांणगतले आहेत त्याांनाच व्याणधणिपरीत 
णचणकत्सा म्हणतात. ‘णिकृतीत अनुबांध उत्पन्न झाल्यानांतर म्हणजे रोगाचे णिणशष्ट स्िरूप स्पष्टपणे व्यक्त 
झाल्यानांतर हेतुणिपरीत णचणकत्सेची योजना करण्याचे सोडून िेऊन णिणशष्ट व्याणधणिपरीत णचणकत्सा 
णचणकत्सकाने उपयोगात आणािी […… अनुबांधे तु सणत हेतुणिपयवयम् । त्यक्त्िा यथायथां िैद्यो युांज्यात् व्याणधणिपयवयम् । ’ अ. हृ.], ही 
िाग्भटाचायाची सूचना या सांिभात ध्यानात ठेििण्यासारखी आहे. ज्िरासारख्या णपत्तजणनत णिकारािर 
नागरमोथा ि णपत्तपापडा ही द्रव्ये योजण्यात व्याणधणिपरीत णचणकत्सेचे हे तत्त्िच अिलां णबण्यात येत असते. 

 
पचन, उत्सजवन आणण पोषण हे िोषाांचे सािविेणहक स्िाभाणिक कायव. आहाराणिकाांचे पचन हे 

णपत्ताचे, मलमूत्रश्वासािींचा उत्सगव हे िायूचे आणण धातुपोषण हे कफाचे सािविेणहक कायव होय. िाताणि 
िोषाांची ही उत्सजवनाणि सामान्य कमेच शरीराच्या णनरणनराळ्या स्थानाांत श्वसनाणि णनरणनराळी रूपे धारण 
करीत असतात. शूल, िाह आणण शोथ या िात–णपत्त–कफाांच्या िेहव्यापी आणण सिवसामान्य णिकृती 
िेखील शरीराच्या णनरणनराळ्या स्थानी णनरणनराळ्या रूपाांनी, आणिभूवत होतात. णिणशष्ट स्थानी णिणशष्ट 
रूपाांनी अणभव्यक्त होणाऱ्या िोषाांच्या या णिकृतींनाच ज्िर, कुष्ठ इत्याणि सांज्ञा िेण्यात येतात. 
स्स्नग्धशीताणिगुणयुक्त औषधाांची तसेच व्यायाम, उपिास इत्यािींची योजना करून ज्यािळेी िाताणि 
िोषाांच्या शलूाणि सािविेणहक णिकृतींचे शमन करण्यात येते, तेव्हा या उपक्रमाला हेतुणिपरीत म्हणतात. 
रोगहेतुक िुष्ट िोषाांचा उपशम या रीतीने होत असतो. परांतु, अन्यान्य स्थानाांत उद् भिलेल्या ज्िर, अणतसार 
इत्याणि रोगाांचा नाश त्या त्या व्याधींचा नाश करणारी प्रभािी औषधे योजून जेव्हा करण्यात येतो तेव्हा त्या 
उपक्रमाला व्याणधणिपरीत म्हणतात. िोषाांचा प्रकोप होऊन सुद्धा एखाद्या व्याधीच्या म्हणजे णिणशष्ट 
णिकृतीच्या रूपाने तो जोिर प्रकट होत नाही तोिर हेतुणिपरीत म्हणजे िोषनाशक णचणकत्सा करणे योग्य 
असते. परांतु, णिणशष्ट व्याधीची उत्पत्ती होण्यात िोषप्रकोपाचा पणरणाम जेव्हा घडून येतो तेव्हा णिणशष्ट 
स्थानातील िैगुण्याचा उपशम करणारी व्याणधणिनाशक णचणकत्साच उपयुक्त होते. 

 
व्र्ाणधणवपरीत णचणकत्सेतील अन्द्र्दोषानुबांध 

 
व्याणधणिपरीत णचणकत्सेत अन्य िोषाांच्या अनुबांधाचा णिचार करणेही अिश्य असते. रोगोत्पािक 

स्थानिैगुण्यात णकत्येकिा उत्पािक िोषाव्यणतणरक्त अन्य िोषाांचा अनुबांधही णिद्यमान असतो. आणण 
णचणकत्सा करतेिळेी हा णिशषे णिचारातही घ्यािा लागतो. अथात् व्याणधणिपरीत णचणकत्सा करताना सुद्धा 
स्थानिैगुण्याबरोबरच त्या िैगुण्याला कारणीभतू होणाऱ्या िोषाचे बलाबल णिचारात घेणे अिश्य असते. 
काही उिाहरणाांिरून हा मुद्दा अणधक णिशि होऊ शकेल. 

 
कािी उदािरिे 

 
णपत्तप्राधान्यामुळे ज्िरात तीक्ष्णता जेव्हा अणधक असते, अथात् ज्िरिगे जेव्हा तीव्र असतो तेव्हा 

तीक्ष्णणिरोधी मांिगुणास्न्ित णपत्तशामक औषधे उपयुक्त होतात. ‘श्रीपणी, चांिन, िाळा, फालसा, जेणष्ठमध 
याांचा शकव रायुक्त कषाय णपत्तज्िराचा नाश करतो’ अथिा, ‘साणरिाणि कषाय साखरेसह सेिन केल्यानेही 
णपत्तज्िर नष्ट होतो [‘श्रीपणीचांिनोशीरपरूषकमधूकजः । शकव रामधुरो हस्न्त कषायः पैणत्तकां  ज्िरम् । ’, पीतां णपत्तज्िरां हन्यात् साणरिाद्य 
सशकव रम्’ । सु. सां.], इत्याणि सुश्रुताने साांणगतलेली णपत्तज्िरनाशक औषधे मांिगुणीच [मांि म्हणजे यात्राकर – 
‘मांिोयात्राकरः स्मतृः’, असे सुश्रुताांनी साांणगतलेआहे. ‘यात्राकर इणत शरीरस्थाणयत्िात् िेहस्य यात्राां ितवन करोतीणत’ (सु. सां. व्यख्या), अथात् 
यात्राकर म्हणजे शरीराची जीिनयात्रा चालणिणारा स्थायीभतू गुण असे डल्हणाचायांचे स्पष्टीकरण आहे.] आहेत. परांतु, ज्िरात 
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कफानुबांधामुळे जेव्हा शतै्याणि लक्षणे उद् भितात तेव्हा योजाियाचे ज्िरहर औषध तीक्ष्णोष्णगुणीच हि.े 
‘गौरि, शतै्य, उत्क्लेश, रोमाांच, अणतणनद्रा’ [‘गौरिां शीतमुत्क्लेिो रोमहषोऽणतणनद्रता’ सु. सां. सां.]इत्याणि कफज्िराची 
लक्षणे सुश्रुताचायांनी उल्लणेखली असून त्याच्या उपशमाथव तीक्ष्णोष्णगुणी औषधाांचा प्रयोगच त्याांनी 
साांणगतलेला आहे. ‘हणरद्रा, णचत्रक, कनब, उशीर, अणतणिष, िचा, कोष्ठ, इांद्रजि, मूिा, पटोल याांचाां काढा 
णमरी ि मध याांच्यासह श्लेष्मज्िरात सेिन करािा’ [हणरद्राां णचत्रकां  कनबां उशीराणतणिषे िचाम् । कुष्ठकमद्रयिान् मिूां पटोलां  चाणप 

साणधतम् । णपबेन्मणरचसांयुक्तां सक्षौद्रां कफजे ज्िरे’ । सु. सां.], असे ते कफज्िरणचणकत्सेत म्हणतात. शीतगुणाची िाढ 
झाल्याने उत्पन्न होणारे शरीरजाड्य िूर करण्यासाठी उष्ण, तीक्ष्ण [‘शीतगुण आल्हािक ि स्तांभक आहे, उष्ण त्याच्या 
णिपरीत असून मुख्यतः पाचक आहे. तसेच तीक्ष्ण गुण िाहपाककर आणण स्त्रािण आहे’, इत्याणि उपणरणनर्गिष्ट गुणाांचे स्पष्टीकरण सुश्रुतसांणहतेत 
केलेले आहे – ‘ल्हािनः स्तांभनः शीतः’, ‘उष्णस्तणद्वपरीतः स्यात् पाचनि णिशषेतः’,’िाहपाककरः तीक्ष्णः स्त्रािणः’ सु. सां.]गुणाची 
ज्िरनाशक औषधे श्लेष्मज्िरात उपयुक्त ठरतात. 

 
कासरोगात िाताच्या अनुबांधामुळे रूक्षता आणण शुष्कता उत्पन्न होते. ‘शुष्क कासामुळे उरोभाग, 

घसा, तोंड याांत कोरड पडते, शरीरािर रोमाांच उभे राहतात, श्वास घुसमटून डोळ्यापुढे अांधारी येते, 
कफात कोरडेपणा येतो आणण कष्टानेच तो बाहेर पडतो, तो तसा पडून गेला म्हणजे मग कासाचा जोर कमी 
होतो’ [‘शुष्कोरःकां ठिक्त्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः । …… सुष्ककासः कफां  शुष्कां  कृच्छ्रात् मुक्त्िाल्पताां व्रजेत् ’ – च. सां.], इत्याणि 
िातकासाची लक्षणे चरकाचायांनी साणगतली आहेत. या िातकासािर कासहर पण रूक्ष गुणाला णिरोधी 
म्हणजे स्स्नग्ध असे उपचार णहतकर होतात. ‘रूक्ष मुष्याच्या िातज कासािर सिवप्रथम स्स्नग्धोपचार 
करािते, िातनाशक द्रव्याांनी णसद्ध केलेले स्नेह, धूम लेह इत्यािींचाही उपयोग युस्क्तपूिवक करािा, करगणी 
आणण गुळिले याांच्या रसात णसद्ध केलेले घृतही िातकासाचा नाश करून अस्ग्निीपन करते [‘रूक्षस्याणनलजां 
कासां आिौ स्नेहैरूपाचरेत् । िातघ्नणसदै्धः स्नेहादै्यः धूमैलेपिै युस्क्ततः । कां टकारीगुडूणचभ्याां पृथक् णत्रशत्पलाद्रस े। प्रस्थः णसद्धो घृतात् िातकासनुद्’ 
िस्न्हिीपनः । ’– च. सां.]’, इत्याणि िातकासािरील चरकोक्त णचणकत्सा अशीच आहे. परांतु, याच कासणिकारात 
णपत्ताच्या अनुबांधामुळे जेव्हा िाह आणण पाक सांभितो तेव्हा मांि आणण शीत या गुणाांनी युक्त असलेले 
कासघ्न उपाय अिलां बाि ेलागतात. 

 
‘छातीत धुरकटल्यासारखे िाटणे (जळजळ), तसेच, तहान, िाह, मोह, अरुची, भ्रम’ [‘उरो धूमायनां 

तृष्णा, िाहो, मोहोऽरुणचभ्रवमः । ’ च. सां.], इत्याणि णपत्तकासाची लक्षणे उल्लेणखणाऱ्या चरकाचायांनीच खजूर, 
िांशलोचन, गोखरू इत्याकिचे तूप ि मध याांनी युक्त असे लेह सेिन करण्यास साांणगतले आहे [‘खजूवरां णपप्पली 
िाांशी श्विांष्रा चेणत पांच ते । घूतक्षौद्रयुतैलेहाः श्लोकाधेः णपत्तकाणसनाम्’ च. सां.]. ही सिव द्रव्ये मांिशीतगुणीच होत. 

 
णपत्ताच्या अनुबांधामुळे कोठ्यात जेव्हा िाह होत असतो तेव्हा मांिशीतगुणी आणण मधुर ि तुरट असे 

णिरांचन उपयुक्त होते. उलट, िातानुबांधामुळे कोठ्यात रूक्षता उद् भिली म्हणजे त्या प्रसांगी णिरेचन 
स्स्नग्धगुणी द्याि ेलागते. आणण तोच कोठा कफाच्या अनुबांधामुळे मांि झाला म्हणजे त्यािर िेण्याचे णिरेचन 
तीक्ष्णगुणी असाि े लागते. णपत्तात कषायमधुर, कफात कटु आणण िातात स्स्नग्धोष्णलिण असे णिरेचन 
िेण्यास अष्टाांगहृियात साांणगतलेही आहे [‘कषायमधुरैः णपत्ते णिरेकः कटुकैः कफे । स्स्नग्धोष्णलिणैिायौ……’ । – अ. हृ.]. 
णपत्तानुबांधािर द्राक्षाणत्रफलािींचे, िातानुबांध असताना एरांडेल िगैरे औषधाांचे आणण कफानुबांध असेल तेव्हा 
स्नुणहक्षीराणिकाांचे णिरेचन या दृष्टीनेच प्रशस्त होय. अथात् कोष्ठिुष्टीत णिरेचन सामान्य असताही णचणकत्सा 
करताना िाताणि िोषाांचा अनुबांध णिचारात घ्यािा लागतो आणण णिरेचनद्रव्येही तिनुसार िगेिगेळी योजािी 
लागतात. 
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िातानुबांधामुळे शोथणिकारात जेव्हा क्षीणधातूांचा सांचय होतो तेव्हा शोथनाशक पण धातुिधवक औषध 
योजाि ेलागते. उलट, णपत्तानुबांधामुळे धातुगत िाह जेव्हा शोथकर होतो तेव्हा शीतगुणी आणण िाहशामक 
अशा शोथघ्न औषधाची योजना करािी लागते. आणण कफाच्या अनुबांधामुळे स्स्नग्धता अणधक असली 
म्हणजे शोथहर औषध रूक्षगुणी योजणे इष्ट असते. िाताणि िोषाांच्या अनुबांधानुसार शोथाच्या णचणकत्सेत 
सांभिणारे भेि चरकसांणहतेत पुढीलप्रमाणे साांणगतले आहेत – 

 
‘स्स्नग्धगुणी शोथाची णचणकत्सा रूक्षगुणी द्रव्याांनी करािी आणण रूक्षगुणी शोथािर स्स्नग्ध उपचार 

योजािते… णपत्तिातोद् भि शोथािर णतक्त औषधाांनी युक्त अशा घृताची योजना करािी… कफोत्पन्न शोथािर 
क्षार आणण कटु ि उष्णगुणी द्रव्ये याांचा प्रयोग करािा [‘उपाचरेत् स्नेहणिकध णिरूक्षणःै । प्रकल्पयेत् स्नेहणिकध च रूक्षजे । … … घतृ 
तु णपत्ताणनलजे सणतक्तकम् । … … कफोस्त्थतां क्षारकटूष्णसांयुतैः । ’ च. सां.]. 

 
तात्पयव, कोणत्याही रोगाची णचणकत्सा करताना णतचे णिणशष्ट स्िरूप सम्यक् तया स्पष्ट व्हाि ेम्हणून 

त्या रोगातील अन्य िोषाांचा अनुबांध णिचारात घेणे अिश्यच असते. 
 

रोगणचणकत्सेतील मित्त्वाचे तत्त्व 
 
णिणशष्ट रोगाचा उपशम करणारा प्रभािसांज्ञक गुण ज्यात असत नाही असे केिळ िोषनाशक औषध 

रोगाचा नाश करू शकत नाही. त्याच बरोबर हेही खरे की िोषानुबांधाची उपेक्षा व्याणधणिपरीत णचणकत्सेत 
िेखील करता येत नाही. 

 
णिणशष्ट स्थानात िैगुण्य उत्पन्न झाल्याणशिाय कोणताही रोग सांभिचू शकत नाही. परांतु त्या 

रोगातील तारम्यसूचक अिस्था िा भेि िशवणिणारी लक्षणे मात्र णिणशष्ट िोषाच्या अनुबांधातूनच उत्पन्न होत 
असतात. 

 
कोणत्याही रोगाच्या णिणशष्ट अिस्थेचे सम्यक् ज्ञान होण्यासाठी त्यातील णिणशष्ट िोषाचा अनुबांध 

णिचारात घेणे ज्याप्रमाणे अिश्य असते, त्याप्रमाणे णचणकत्सेतही ते णततकेच अनुपेक्षणीय असते. कारण, 
णिणशष्ट स्थानातील िैगुण्याचा नाश झाला की त्या स्थानातील रोगाचाही उपशम होत असला तरी िोषसांबांध 
णिचारात घेऊन तिनुसार केलेली व्याणधणिपरीत णचणकत्सा कोणत्याही रोगािर शीघ्रफलप्रि होते हेही 
णततकेच महत्त्िाचे. अशी णचणकत्सा करणे हेच केव्हाही श्रयेस्कर. 

 
तात्पयव, प्रकुणपत िाताणि िोष हेच ज्िर, अणतसार आणि णिणिध रोगाांना आणण त्याांच्या मांितीक्ष्णाणि 

अिस्थाांना हेतुभतू असल्याने णचणकत्सा करतेिळेी–अगिी व्याणधणिपरीत णचणकत्सेत सुद्धा–त्याांचा सांबांध 
णिचारात घेणे अिश्य ि इष्ट असते. 

 
––– 
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दशशन२३– द्रव्र्गुिविशनातील दोषानुबांध 
 
जी द्रव्ये शरीराच्या अणभिृद्धीला कारणीभतू होतात तीच त्याला िूणषतही करतात. आहाराणिकाांतून 

योजण्यात येणाऱ्या अशा द्रव्याांचे गुणिणवनही शास्त्रात िोषानुरोधानेच करण्यात आले आहे. 
 

द्रव्र्ाची पाांचभौणतकता 
 
पांचभतूाांच्या अांशाांपासून शरीराची उत्पत्ती होते. शरीराचे पोषण करणारा आहारही पांचभतूाांच्या 

अांशाांपासून उत्पन्न होतो. िोघाांतही पाांचभौणतकत्ि समान असल्याने आहारातील द्रव्ये शारीर द्रव्याांच्या 
िाढीला सहायभतू होतात. ‘समानगुणी द्रव्याांनी सिांचीच िाढ होते’ [‘िृणद्धः समानैः सिैषाम्’ – अ. हृ.], असे 
अष्टाांगहृियात म्हटलेही आहे. आहारात योणजली जाणारी द्रव्येही अनेकणिध आहेत. धान्य, मूळ, फळ, 
आणि उद् णभजे, तसेच िूध, माांस िगैरे प्राणणज द्रव्ये ही सिव पांचभतूोत्पन्नच होत. ‘द्रव्य पांचभतूात्मक 
असते’[‘पांचभतूात्मकां  ततु्त’ – अ. हृ.], असे िाग्भटाांचे िचन आहेही. 

 
मधुराणद षड्रस 

 
ताांिूळ, गहू िगैरे धान्ये, तसेच फलमूलशाकाणि आहायव द्रव्ये अगणणत आहेत. रसभेिाांनुसार त्याांचे 

प्रमुख प्रकार सहा सांभितात. गोड, आांबट, खारट, णतखट, कडू आणण तुरट हे सहाच रस रसनेंणद्रयाला 
स्पष्टपणे जाणितात. णनरणनराळ्या द्रव्याांत पांचभतूाांच्या अांशाांचे णमश्रण णनरणनराळ्या प्रकारे होत असल्याने 
सांणमश्र स्िरूपाचे रस अनेक सांभित असले तरी ते िरील सहा रसाांइतके स्पष्टपणे प्रतीत होत नाहीत. सिव 
द्रव्ये पाांचभौणतक असल्याने मधुराणि सहाही रस प्रत्येक द्रव्यात णिद्यमान असतातच. काही स्पष्टपणे 
जाणितात तर काही अस्फुट असतात इतकेच. या णनयमाला अपिाि हरीतकी. हरीतकीत पाांचच रस 
असतात. लिण रस तीत नसतो, असे िणवन आहे. परांतु, यािरून द्रव्याांचे सिवरसत्ि अणसद्ध मानण्याचे 
कारण नाही. णनयम हे सिवसामान्य तत्त्िाचेच िाचक असतात. सहापकैी जो रस ज्या द्रव्यात प्राधान्याने 
प्रत्यांतराला येतो तोच त्या द्रव्याचा रस मानला जातो आणण तिनुसार त्या द्रव्याचाही णनिेश मधुर, अम्ल, 
लिण इत्याणि सांज्ञाांनी करण्यात येतो. 

 
प्रत्रे्क द्रव्र्ाचे वैणशष्ट्य 

 
रस, रक्त, माांस, मेि, अस्थी, मज्जा आणण शुक्र हे शारीर धातू पांचभतूात्मक असले तरी पांचभतूाांचे 

अांश त्या प्रत्येकात िगेिगेळ्या प्रमाणात असल्याने या सातही धातूांत स्िरूपतः आणण गुणकमवशः णभन्नता 
आढळून येते. उिा. रक्त द्रि असते, माांस घन असते तर अस्स्थधातू कणठण असतो. आहायव आणण औषधी 
द्रव्याांची स्स्थतीही अशीच असते. पांचभतूाांच्या अांशाांचे प्रमाण प्रत्येक द्रव्यात णनरणनराळे असल्याने त्यातही 
णिणभन्नता आढळते. घनद्रिाणि स्िरूप, शीतोष्णाणि गुण, तसेच, िीपन, पाचन, स्ििेन, िमन, णिरेचन, 
ज्िराणिरोग-णिनाशकता इत्याणि कमे या सिांत प्रत्येक द्रव्य िुसऱ्यापासून णनराळे असते. 

 
रसमाांसाणि धातूांची अणभिृद्धी त्याांच्याशी समान असणाऱ्या आहायव द्रव्याांनी होते तर णिरुद्ध 

गुणकमांच्या आणण णिसदृश द्रव्याांनी धातू ऱ्हास पाितात. ‘िोष, धातू आणण मल या सिांची समान द्रव्याांनी 
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िाढ होते तर णिरोधी द्रव्ये त्याांचा ऱ्हास करतात [‘िृणद्धः समानैः सिेषाां णिपरीतैर्गिपयवयः’ – अ. हृ.]’, असे िाग्भटाांचे 
िचनच आहे. 

 
िर साांणगतल्याप्रमाणे शारीर धातूांत णिणभन्नता आढळून येत असली तरी त्या सिांत घडून येणारी 

िृणद्धक्षयात्मक आणण णिकृणतस्िरूप कमे सारखीच असतात. त्या सिांचे कतृवत्ि िातणपत्तकफाांच्याकडे 
असते. ‘िायु, णपत्त आणण कफ हे िेहोत्पत्तीला हेतुभतू होतात, अणिकृत स्स्थतीत तेच शरीराचे धारण 
करतात’[‘िातणपत्तश्लेष्माण एि िेहसांभिहेतिः । तैरेिाव्यापनै्नः शरीरणमिां धायवते – सु. सां.], ‘जे िोष सम स्स्थतीत िेहाच्या 
िाढीला कारणीभतू होतात तेच णिषम झाले की िेहाचा नाश करतात’ [‘य एि िेहस्य समा णििधृ्य ैत एि िोषा णिषमा 
िधाय’ – अ. हृ.], इत्याणि िचनाांतून िोषाांचे सिवणक्रयाकाणरत्ि साांणगतलेही आहे. 

 
दोषगुि आणि द्रव्र्गुि 

 
िाताणि िोषाांचे शीतोष्णाणि गुण आहायव द्रव्याांच्या गुणाांशी िस्तुतः समान होत. िोषाांचे 

स्स्नग्धशीताणि गुण अथिा शरीरातील स्स्नग्धशीताणि गुण हेच ज्याांचे स्िरूप आहे, असे िाताणि िोष, 
रसरक्ताणि धातूांच्या आश्रयानेच राहत असतात. ‘अस्थीत िायू, स्ििे आणण रक्त याांत णपत्त आणण इतराांच्या 
णठकाणी कफ राहत असल्याने धातु–मल आणण िोष याांत परस्पर–आश्रयाश्रयी भाि आहे’ [‘तत्रास्थणन स्स्थतो 

िायुः णपत्तां तु स्िेिरक्तयोः । श्लेष्मा शषेेषु तेनैषाां आश्रयाश्रणयणाां णमथः’ अ. हृ.], असे िाग्भटाांनी म्हटलेही आहे. 
 
अथात रसरक्ताणि शारीर धातू आणण तत्पोषक आहायव द्रव्ये या िोघाांच्याही णठकाणी स्स्नग्धाणि गुण 

िस्तुतः समानच होत. 
 

स्वस्थणित द्रव्रे् 
 
ज्याच्या योगाने शारीर धातूांची आपापल्या स्िाभाणिक प्रमाणात अणभिृद्धी होते, त्या द्रव्याला 

‘स्िस्थणहत’ म्हणतात. स्िास्र्थयाच्या िाढीला ते कारणीभतू होते. स्िस्थ शरीरात धातूांचे िगैरे प्रमाण णकती 
असते या सांबांधी पढुीलप्रमाणे उल्लेख आढळतो. ‘मज्जा, मेि, िसा, मूत्र, णपत्त, कफ, परुीष, रक्त, रस आणण 
पाणी याांपैकी मजे्जचे प्रमाण एक अांजली असून मेिापासून पाण्यापयवन्तची द्रव्ये उत्तरोत्तर एकेका अांजलीने 
अणधक असतात. ओज, मस्स्तष्क (मेंिू), याांचे प्रमाण स्ितःच्या हाताने प्रत्येकी एक एक प्रसतृ (पसाभर–
अधी ओांजळ) असून स्तन्याचे प्रमाण िोन ओांजळ आणण आतविाचे चार ओांजळी असते’ 
[‘मज्जमेिोिसामूत्रणपत्तश्लेष्मशकृन्त्यसकृ् । रसो जलां  च िेहेऽस्स्मन् एकैकाांजणलिर्गधतम् । पृथक् स्िप्रसतृां प्रोक्तभोजो मस्स्तष्करेतसाम् । द्वािांजली तु 
स्तन्यस्य चत्िारो रजसः णस्त्रयः । ’ – अ. हृ.]. स्िस्थणहत द्रव्याांनी धातूांची िाढ या मयािेपयवन्त होत असते. उलट, 
कोणत्याही धातूच्या अयथाित् िाढीला िा क्षीणतेला जे कारणीभतू होते ते द्रव्य धातूांत िैषम्य णनमाण करून 
णिणिध णिकाराांचे उत्पािकही होते. ‘रोग म्हणजे धातुिैषम्य’ [‘रोगस्तु धातुिैषम्यम्’ च. सां.], असे चरकाांनीच 
उल्लेणखले आहे. 

 
धातूांची िाढ अथिा क्षय अस्िाभाणिक प्रमाणात झाल्याने तिाश्रयी िोषही णिकृत होतात. उपभकु्त 

द्रव्याांच्या गुणाांचाच तो पणरणाम असतो. आहायव द्रव्याांतील रूक्षस्स्नग्धाणि गुणच धात्िाश्रयी िोषगुणाांच्या 
अस्िाभाणिक िाढीला िा क्षयाला कारणीभतू होतात. ‘रसाांनी िूणषत झालेले िोष धातूांना िूणषत करतात 
आणण ते िोघे णमळून पुढे मलाांना िूणषत करतात’ [‘िोषा िुष्टा रसैधातून् िूषयन्त्युभये मलान्’ । – अ. हृ.], हे िाग्भटाांचे 
िचन या सांिभात ध्यानात घेण्यासारखे आहे. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

कोपन आणि शमन द्रव्रे् 
 
आहायव द्रव्याांतील गुणिैषम्य िोषाांच्या गुणिैषम्याला कारणीभतू होते. अशा गुणिैषम्यकारी 

द्रव्यालाच िोषप्रकोपण म्हणतात. आणण िैषम्य प्राप्त झालेल्या धातूांना, गुणाांना िा िोषाांना जे स्िाभाणिक िा 
समस्स्थती प्राप्त करून िेते, त्याला ‘शमन’ द्रव्य म्हणतात. त्यालाच आरोग्यिायक मानतात. कारण 
िोषधातुमलाांची साम्यािस्था म्हणजेच आरोग्य. 

 
पांचभतूाांच्या अांशाांपासून उत्पन्न झालेल्या द्रव्याांचे, अशा प्रकारे तीन प्रकार सांभितात. स्िस्थणहत, 

प्रकोपण आणण शमन. आहारभतू आणण औषणधस्िरूप द्रव्ये अनेक असली तरी पणरणामाला अनुसरून 
त्याांपैकी प्रत्येकाचा अन्तभाि िरीलपैकी कोणत्या तरी एका प्रकारात होऊ शकतो. याांपैकी आहारस्िरूपात 
जी द्रव्ये सेिन केली जातात त्याांना सामान्यतः स्िस्थणहत म्हणतात. आणण स्िस्थ स्स्थतीत धातूांच्या िा 
शरीराच्या सम्यक् िाढीला जो कारणीभतू होतो तोच आहार िस्तुतः णहतकर. शमन ि कोपन या सांज्ञा 
औषधी द्रव्याांच्या िाचक आहेत. क्षीण झालेल्या िोषधातूांची िाढ करून आणण िाढलेल्या िोषधातूांचा क्षय 
घडिनू आणून स्िास्र्थय प्रस्थाणपत करणे, हेच णचणकत्सेचे साफल्य. ‘क्षीण िोषाांचे अणभिधवन कराि,े कुणपत 
झालेल्याांचे शमन कराि,े िाढलेल्याांचे णनहवरण कराि ेआणण ते सम स्स्थतीत असतील तर त्याांचे पणरपालन 
कराि’े [‘िोषाः क्षीणा बृांहणयतव्याः, कुणपताः प्रशमणयतव्याः, िदृ्धा नहवतवव्याः, समाः पणरपाल्याः । ’ –सु. सां.], असे सुश्रतुाचायांनी म्हटले 
आहे. 

 
गुिाांची उभर्त्र अवस्स्थती 

 
पूिी साांणगतले की, रूक्ष, स्स्नग्ध, शीत, उष्ण इत्यािी गुण हे िाताणि िोष, आहायव पिाथव आणण 

औषधी द्रव्ये या णतघाांच्याही णठकाणी समानत्िाने णिद्यमान असतात. गुणस्िरूपी िोष हेच णनरणनराळ्या 
धातूांतील सिव णक्रयाांचे कारक असून त्या िोषाांचे िृणद्ध-क्षय आहायव आणण औषधी द्रव्याांच्यामुळे घडून येत 
असतात. रसरक्ताणि धातूांची जी िाढघट होते ती ते गुणयुक्त असतात म्हणूनच होऊ शकते. गुणहीन 
धातूांत िृणद्धक्षयात्मक काये होऊच शकत नाहीत. अथात् गुण हेच सिव णक्रयाांचे कारक होत. धातूांचे िृणद्ध-क्षय 
ज्याांच्यामुळे होतात ती द्रव्येही गुणयुक्तच असािी लागतात. गुणहीन अथिा हीनिीयव द्रव्याांत कायवक्षमता 
असत नाही. 

 
धात्वांश आणि द्रव्र्ाांश : दोष आणि रस 

 
रसरक्ताणि धातूांच्या सूक्ष्माणतसूक्ष्म अांशाांच्या णठकाणी ज्याप्रमाणे स्स्नग्धरूक्षाणि गुण णनिास करीत 

असतात त्याचप्रमाणे आहायव आणण औषधी द्रव्याांच्या परमसूक्ष्म अांशाांतही हे स्स्नग्धाणि गुण णिद्यमान 
असतात. धातूांचा हा जो सूक्ष्माणतसूक्ष्म गुणस्िरूपी (म्हणजे गुणमय िा गुणप्राय) अांश त्यालाच िोष अशी 
सांज्ञा असून आहायाणि द्रव्याांच्या तशाच प्रकारच्या अांशाला रस म्हणतात. द्रव्य आणण गुण हे पिाथव िस्तुतः 
णभन्न होत. तथाणप, प्रचुर प्रमाणात गुणाला आश्रयभतू होणारा धातूांचा िा द्रव्याांचा जो सूक्ष्मतम अांश, त्याला 
गुणच म्हणतात. गुण आणण गुणी याांतील अभेिोपचार तो हाच. 

 
 
 



 

 
 अनुक्रमणिका 

द्रव्र्ाांची समानगुिकमशता 
 
िाताणि िोषाांची गत्याणि कमे सिव शरीरात समान असताही धातू आणण स्थाने याांना अनुसरून त्या 

कमांत णनरणनराळे भेि सांभितात. हरीतकी, द्राके्ष, इत्याणि अनेक द्रव्ये सुद्धा सामान्यतः एकाच म्हणजे 
मधुराणि रसाची आणण म्हणनूच सारख्या गुणाांची आणण सदृशप्राय काये करणारी असली तरी त्याांपैकी 
प्रत्येकाचे स्िरूप िगेिगेळे असल्याने त्याांचे व्यस्क्तशः िगेिगेळे कायवही घडून येते. ‘तूप, सोने, गुळ, 
अक्रोड, केळे, नारळ, फालसा [‘घृतहेमगुडाक्षोटभोचचोचपरूषकम्’ –अ. हृ.]’ आणि मधुर िगव, ‘आिळा, कचच, 
महाळुांग, अम्लितेस [‘...... धात्री फलास्म्लका मातुलुांगाम्लिेतसम्’–अ. हृ.],’ इत्याणि अम्लिगव, ‘सैंधि, पािेलोण, 
काळे मीठ, णबडलोण, सामुद्रमीठ, खणनज लिण [‘िरां सौिचवलां  कृष्ण णबडां सामुद्रमौद् णभिम्’–अ. हृ.]’ इत्याणि 
लिणिगव, ‘कडू पडिळ, त्रायमाण, सुगांधी िाळा, काळा िाळा, चांिन [‘...... पटोली त्रायांती िालकोशीरचांिनम्’अ. 

हृ.]’, इत्याणि णतक्तिगव, ‘कहग, णमरे, पांचकोल’ (सुांठ, चिक, णचत्रक, कपपळी, कपपळीमूळ) [‘...... 
कहगुमणरचकृणमणजत् पांचकोलम्’–अ. हृ.], इत्याणि कटुिगव तसेच, ‘णहरडा, बहेेडा, णशरस, खैर, मध’ [‘...... पर्थयाक्षां णशरीषां 
खणिरो मधु’–अ. हृ.], इत्याणि कषायरसिगव, याप्रमाणे समानरसभणूयष्ठ अशा द्रव्याांचे िगव साांगण्यात आले 
आहेत. प्रत्येक िगातील द्रव्ये गुणकमवशः बरीचशी समान असल्याचाही उल्लेख आढळतो. ‘मधुर रसाची द्रव्ये 
प्रायः कफकर असतात’, ‘अम्लद्रव्ये बहुधा णपत्तजनक होतात’, ‘लिणरस डोळ्याांना सामान्यतः अपर्थयकर 
होतो’, ‘कडू आणण णतखट द्रव्ये बह्वांशी अिृष्य आणण िातप्रकोपक असतात’ ‘तुरट रस प्रायः शीतगुणी आणण 
स्तांभक असतो’ [‘मधुरां श्लेष्मलां  प्रायः’, ‘प्रायोऽम्लां  णपत्तजननम्’, ‘अपर्थयां लिणां प्रायः चक्षषुोः’, ‘णतक्तां कटु च भणूयष्ठां अिृष्यां िातकोपनम्’, 
‘कषायां प्रायशः शीतां स्तांभनां च । ’–अ.हृ.], असे आचायव िाग्भटाांनी साांणगतले आहे. अथात् एकाच िगातील समानगुणी 
द्रव्याांच्याकडून त्याांच्या स्िरूपानुसार िगेिगेळी काये िगेिगेळ्या णठकाणी घडून येत असतात, हाही मुद्दा 
शास्रज्ञाांनी उल्लेणखलेला आढळतो. ‘द्रव्य कधी स्ितःच्या प्रभािाने, कधी स्िगुणाांच्या प्रभािाने, कधी 
स्ितःच्या आणण स्िगुणाांच्या अशा उभयात्मक प्रभािाने, त्या त्या काळी त्या त्या णठकाणी, त्या त्या युक्तीचा 
अिलां ब करून आणण तो उदे्दश साधण्यासाठी जे कमव करते ते त्याचे कमव, ज्याच्या द्वारे ते घडते, ते िीयव, 
ज्या णठकाणी घडते ते त्याचे अणधकरण, ज्या िळेी घडते तो त्या कमाचा काळ, ज्या उपायाने केले जाते 
तोच त्याचा उपाय, आणण त्या योगे जे प्राप्त होते तेच त्याचे फल’ [‘द्रव्याणण णह द्रव्यप्रभािात् गुणप्रभािात् द्रव्यगुणप्रभािाच्च 
तस्स्मन् तस्स्मन् काले तत्तिणधकरणमासाद्य ताां ताां च युस्क्तमथुं च तां तमणभपे्रत्य यत्कुिवस्न्त तत्कमव, येन कुिवस्न्त तद् िीयुं, यत्र कुिवस्न्त तिणधकरणां 
यिा कुिवस्न्त स कालः यथा कुिवस्न्त स उपायः यत्साधयस्न्त तत्फलणमणत । ’ – च. सां.], असे चरकाचायव साांगतात. 

 
द्रव्र्ाचे वैर्स्क्तक णवणशष्ट कार्श–प्रभाव 

 
िरील णििचेनात उल्लेणखलेले द्रव्याचे िैयस्क्तक कायव म्हणजेच चरकोक्त द्रव्यप्रभाि. 

सुश्रुताचायांनी स्िगुण या सांजे्ञने त्याचा णनिेश केला आहे [‘स्ििीयवगुणयुक्ताणन द्रव्याणण कामुवकाणण च भिस्न्त’ –सु. सां.]. 
‘रस, णिपाक आणण िीयव याांच्या बाबतीत अन्य द्रव्याांच्याशी समानता असताही प्रत्येक द्रव्याचे णिणशष्ट म्हणजे 
केिळ त्याचेच असे एक कायव असते आणण तेच प्रभािजणनत होय’ [‘रसाणिसाम्ये यत्कमुं णिणशष्टां तत् प्रभािजम्’ –अ. हृ.], 
हे िाग्भटाांचे िचन प्रस्तुत सांिभात अत्यांत उद् बोधक होय. 

 
प्रभावाचे स्वरूप 

 
काही उिाहरणे णिचारात घेतल्यास द्रव्यप्रभािाचे स्िरूप अणधक णिशि होऊ शकेल. तूप हे 

स्स्नग्धगुणी आहे. ‘मधुर, सौम्य, मृिु, शीतिीयव, िोषाणिकाांत अल्प प्रमाणात अणभष्यन्ि उत्पन्न करणारे, 
स्स्नग्ध’ [‘घृतां तु मधुरां सौम्यां मृिु शीतिीयुं अल्पाणभष्यांणि स्नेहनां ......’ सु. सां.], इत्याणि त्याचे गुण साांगण्यात आले आहेत. 
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असे तूप समानगुणी धातूांचीच अणभिृद्धी घडिनू आणणार. मेि, मज्जा ि शुक्र हे धातू तुपाशी या दृष्टीने 
तुल्यगुणी आहेत. तुपाचे शुक्रमेिोिृणद्धकरत्ि चरकाांनी स्पष्टपणे उल्लेणखलेही आहे. ‘स्मृती, बदु्धी, अग्नी, 
शुक्र, ओज, कफ, मेि याांचे अणभिधवन तूप करते’ [‘स्मृणतबुध्यस्ग्नशुक्रोजःकफमेिोऽणभिधवनम् –च. सां.’], असे ते 
म्हणतात. रक्त, माांस, मेि याांच्याही बाबतीत तुपाप्रमाणेच साांगता येईल. रक्ताने णिशषेतः रक्ताचीच िाढ 
होते, माांसाचा उपयोग मुख्यतः माांसिदृ्धीसाठीच होतो, आणण मेिाने प्राधान्यतः मेिाचीच िाढ होते. 
चरकाांनी स्पष्टच साांगून ठेिले आहे की, ‘माांसाने इतर धातूांपेक्षा माांसधातूचीच िाढ अणधक होते, रक्त, मेि, 
िसा, अस्थी, मज्जा, शुक्र, याांच्या िाढीलाही अनुक्रमे तीच द्रव्ये मुख्यतः कारणीभतू होतात. गभवही मुख्यतः 
आमगभाने म्हणजे अांड्यानेच िाढीला लागतो’ [‘माांसमाप्यायते माांसेन भयूस्तरमन्येभ्यः शारीरधातुभ्यः । तथा लोणहतां, लोणहतेन, 
मेिो मेिसा, िसा िसया, अस्स्थ तरुणास्र्थना, मज्जा मज्ना, शुक्रां  शुके्रण, गभवस्त्िामगभणे’ –च. सां.]. धातूांचे स्िरूपसादृश्य हेच या 
अणभिृद्धीचे कारण होय. 

 
माांसाणि प्राणणज द्रव्याप्रमाणे उद् णभज्ज द्रव्याांतही प्रभाि असतो. शतािरी, द्राक्षा आणण णििारी या 

तीनही द्रव्याांत मधुर रस समान आहे. तथाणप शतािरी िूध उत्पन्न करणारी िा िाढणिणारी आहे, द्राक्षा 
णिरेचन आहे तर णििारी माांसिधवक आहे. ही णिशषे काये प्रभािजणनतच होत. 

 
एखािे द्रव्य णिरेचक असते तर एखािे िामक असते. तसेच एखािे स्ििेल असते तर एखािे मूत्रल 

असते. तीक्ष्ण गुणामुळे घडून येणारे उत्सजवन कमव या चारही द्रव्याांत समान असले तरी त्या त्या द्रव्याच्याच 
णिणशष्ट स्िरूपाला अथिा प्रभािाला अनुसरून या उत्सजवनकमात णिणभन्नता उद् भते आणण णभन्न णभन्न 
णठकाणी िमन, णिरेचन, मूत्रणिरेचन, स्ििेन इत्याणि रूपाांनी ती आणिभूवत होते. 

 
द्रव्र्ाचे स्थानणवणशष्ट कार्श प्रभावजणनत 

 
आहायाणि द्रव्याांतील स्स्नग्धरूक्षाणि गुणाांनी शरीरातील तत्सदृश स्स्नग्धाणि गुणाांची सािवणत्रक 

अणभिृद्धी होणे हे कायव सिवशरीरव्यापी असते. णनरणनराळ्या स्थानी आणण णनरणनराळ्या धातूांत मात्र 
द्रव्यगुणाांचे हे कायव िगेिगेळ्या स्िरूपात आणिभूवत होते. त्या त्या द्रव्याचे िैणशष्ट्य हे याचे कारण होय. 
त्यामुळेच ज्याांचे गुण आणण रस समान आहेत अशी द्रव्ये णनरणनराळ्या स्थानी णनरणनराळ्या स्िरूपाची काये 
करीत असतात. 

 
िाताणि िोषाांपकैी एखाद्या िोषाचा आपल्या णिणशष्ट गुणाांनी जे प्रकोप करते ते द्रव्य केिळ 

तेिढ्यानेच णिणशष्ट रोगाची उत्पत्ती करू शकत नाही. त्याप्रमाणे एखाद्या प्रकुणपत िोषाचे जे शमन करते ते 
द्रव्यही केिळ तेिढ्याने तिुत्पन्न रोगाचे शमन करू शकत नाही. िोषाांचा प्रकोप होऊन सुद्धा स्थानिैगुण्य 
सांभिते तेव्हाच रोग उद् भितो; आणण िोषाांचा उपशम होऊनही स्थानिैगुण्याचा उपशम होतो, तेव्हाच 
णिकाराचाही उपशम होतो. स्स्नग्धशीताणि गुणाांनी कफाचा प्रकोप होऊनही श्वास, कास, इत्याणि रोग 
सिविा उद् भितीलच असे नाही. श्वासमागाणि स्थाने िूणषत होतील तेव्हाच त्याांची उत्पत्ती व्हाियाची. 
तसेच, तीक्ष्णोष्णगुणी औषधाांची योजना करून कफाचा उपशम झाला तरी श्वासकासाणिकाांचा नाश 
करण्यासाठी णनराळे प्रभािी औषध योजािचे लागते. तात्पयव, िोषाांच्या केिळ प्रकोपातूनच णिणशष्ट रोगाची 
ज्याप्रमाणे उत्पत्ती होत नाही, त्याचप्रमाणे केिळ िोषाचा उपशम झाल्यानेच णिणशष्ट रोगाचा उपशमही होत 
नाही. 

 



 

 
 अनुक्रमणिका 

णिणशष्ट स्थानी िैगुण्य जोिर उत्पन्न होत नाही तोिर प्रकुणपत झालेला िोषही एखाद्या णिणशष्ट 
रोगाची उत्पत्ती करू शकत नाही. सुश्रुताचायव म्हणतात की, ‘प्रकुणपत झालेले िोष शरीरात सांचार करीत 
असताना स्थानिैगुण्यामुळे ज्या णठकाणी अिरुद्ध होतात, त्या णठकाणी रोग उद् भितो’ [‘कुणपतानाां णह िोषाणाां 
शरीरे पणरधािताम् । यत्र सांगः स्ििैगुण्यात् व्याणधस्तत्रोपजायते । –सु. सां.’]. तसेच, णिणशष्ट स्थानी एखाद्या द्रव्यामुळे िैगुण्य 
उत्पन्न होणे िा िुसऱ्या एखाद्या द्रव्यामुळे त्या िैगुण्याचा उपशम होणे, अथिा णिणशष्ट रोगाची उत्पत्ती होणे िा 
नाश होणे हे कायव िेखील त्या त्या द्रव्याच्या णठकाणी असणाऱ्या णिणशष्ट गुणामुळेच घडून येत असते. 
‘प्रभाि’ ही सांज्ञा या गुणाचीच िाचक असून त्याचे मळूही द्रव्याच्या णिणशष्ट स्िभािात िा स्िरूपातच 
अन्तर्गहत असते. 

 
द्रव्याच्या आश्रयाने राहून िोषाांच्या िृणद्धक्षयाला कारणीभतू होणाऱ्या स्स्नग्धशीताणि गुणाांना ‘िीयव’ 

अशी सांज्ञा असून णिणशष्ट रोगाचा उद् भि अथिा उपशम ज्यामुळे घडून येतो, अशा द्रव्याच्या णिणशष्ट 
स्िभािाला प्रभाि म्हणतात. 

 
‘ज्यामुळे द्रव्य कायवकारी होते, त्या गुणाला िीयव म्हणतात’ [‘येन कुिवस्न्त तत् िीयवम्’ –च. सां., सु. सां.], या 

चरक-सुश्रुताांच्या िचनाांिरून सकृत् िशवनी अशी शांका उपस्स्थत होते की, द्रव्याचे सािविेणहक आणण णिणशष्ट 
स्थानातील िेखील कायव जर िीयवसांज्ञक गुणानेच घडून येत असेल तर िीयव आणण प्रभाि याांचा िगेिगेळा 
णनिेश करणे समुणचत नाही. परांतु ही शांका णनराधार आहे. कारण, चरकसांणहतेतच साांणगतले आहे की, ‘द्रव्ये 
केिळ गुणप्रभािानेच कायवकारी होतात असे नाही तर ती कधी द्रव्यप्रभािाने, कधी गुणप्रभािाने आणण कधी 
द्रव्य ि गुण या िोघाांच्याही प्रभािाने कायवकारी होत असतात’[‘न केिलां  गुणप्रभािािेि द्रव्याणण कामुवकाणण भिस्न्त द्रव्याणण णह 
द्रव्यप्रभािात् गुणप्रभािात् द्रव्यगुणप्रभािाच्च... ...’ –च. सां.]. गुणप्रभािाहून द्रव्याचा प्रभाि णनराळा असल्याचे येथे स्पष्टपणे 
साांणगतले आहे. इतकेच नव्हे तर‘द्रव्याचा जो पणरणाम ते त्याचे कमव’ [‘यत् कुिवस्न्त तत् कमुं’ –च. स., सु. सां.], असे 
साांगून पुढे, ‘तो ज्या णठकाणी होतो ते त्याचे स्थान’ [‘यत्र कुिवस्न्त तिणधकरणम्’ –च. स., सु. सां.], असेही 
चरकसुश्रुताांनी णनिेणशले आहे. द्रव्याच्या शीतोष्णाणि गुणाांनी शरीरातील ते ते गुण िृद्धी पाितात, हे 
साांणगतल्यानांतर पुनि, ज्या णठकाणी द्रव्याचे कायव घडते, तेच त्याचे अणधष्ठान, असा आणखी णनराळा 
उल्लेख करण्यातील उदे्दशही, स्थानणिणशष्ट कायव द्रव्याच्या प्रभािसांज्ञक गुणानेच होत असते, हेच 
सुचणिण्याचा असािा. मृिुतीक्ष्णाणि गुणाांचा उल्लखे ‘िीयव’ या सांजे्ञने करण्यात येतो. ‘मिुृ, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, 
स्स्नग्ध, रूक्ष, उष्ण, शीत, याप्रमाणे काहीजण िीयव आठ प्रकारचे मानतात’ [‘मृिु–तीक्ष्ण–गुरु–लघु-स्स्नग्ध–

रूक्षोष्णशीतलां  िीयवमष्टणिधां केणचत्’ –च.सां.], ‘असे चरकसांणहतेत उल्लेणखलेले आहे, तर शीत, उष्ण, स्स्नग्ध, रूक्ष, 
मृिु, तीक्ष्ण, णपस्च्छल, णिशि हे गुण िीयवसांज्ञक होत’ [‘तत्र य इमे गुणाः िीयवसांज्ञकाः 

शीतोष्णस्स्नग्धरूक्षमृिुतीक्ष्णणपस्च्छलणिशिाः’ –सु. सां.], असे सुश्रुतसांणहतेतही साांणगतले आहे. प्रभाि हे कमव मात्र 
रसिीयवणिपाकाांहून िगेळे असते, ‘णिशषेः कमवणाां चैि प्रभािस्तस्य स स्मतृः’ म्हणजे णिणशष्ट कमाला प्रभाि 
म्हणतात, असे चरकसांणहतेत म्हटलेच आहे. ‘िीयव म्हणजे द्रव्याची िा गुणाची शक्ती’[‘िीयुं शस्क्तः सा द्रव्यस्थ 

गुणस्य िा’ च. स. च. पा. व्याख्या.], हे चक्रपाणीचे म्हणणे अथातच समुणचत नाही. कारण िीयव ही सांज्ञा गुणाांनाच 
िेण्यात आली आहे. शीतोष्णाणि गुण आणण गुणस्िरूप िाताणि िोष हे सिविेहव्यापी असल्याने िीयवसांज्ञक 
गुणाांचे कायव हे सिवसामान्य अथिा सािविेणहक स्िरूपाचे असते. परांतु तेच जेव्हा णिणशष्ट स्थानात णिणशष्ट 
रूपाने घडून येते तेव्हा तत्कर्तृक णिणशष्ट गुणाला प्रभाि म्हणतात. 
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प्रभाव अप्रचत्र् 
 
हा प्रभािसांज्ञक गुण द्रव्याच्या णठकाणी स्िभाितःच णिद्यमान असतो, आणण शरीराच्या णनरणनराळ्या 

णठकाणी होणाऱ्या णनरणनराळ्या प्रकारच्या रोगाांचा उपशमही तोच करीत असतो. स्स्नग्धौष्णाणि िीयवसांज्ञक 
गुणाांच्याकडून हे कायव होऊ शकत नाही. ‘कृणमघ्न द्रव्याांत िािकडग, कुष्ठघ्न द्रव्याांत खैर, िातहरद्रव्याांत 
रास्ना; णहक्का, श्वास, कास पाश्ववशूल हे णिकार घालणिणाऱ्या औषधाांत पुष्करमूळ, रक्तसांग्राहक आणण 
रक्तणपत्तशामक द्रव्याांत काश्मरी फल, मूत्रकृच्रनाशक आणण िातहर द्रव्याांत गोखरू ही द्रव्ये सिवश्रेष्ठ होत’ 
[‘णिडांगां कृणमघ्नानाां ..... खणिरः कुष्ठघ्नानाां, रास्ना िातहराणाां ..पुष्करमूलां  णहक्काश्वासकासपाश्ववशूलहराणाां, काश्मयवफलां  
रक्तसाांग्राणहकरक्तणपत्तप्रशमनानाां ... गोक्षरुको मूत्रकृच्राणनलहराणाम्... ...’ –च. सां.], इत्याणि णििचेन चरकाांनी एके णठकाणी 
केले आहे. िर उल्लेणखलेले प्रभाि गुणाचे रोगनाशकत्िच त्याांना येथे अणभपे्रत असल्याचे णिसून येते. 
‘ज्याांच्या णिणशष्ट गुणाांची कल्पना उपपत्तीने करता येत नाही परांतु, णिणशष्ट कायव करणारी म्हणून स्िभाितःच 
जी प्रणसद्ध असतात अश्या औषधींची योजना करताना सुज्ञाांनी आगमाला अथिा परांपरेला अनुसरणेच इष्ट 
असते’ [‘अमीमाांस्यान्यकचत्याणन प्रणसद्धाणन स्िभाितः । आगमेनोपयोज्याणन भेषजाणन णिचक्षणैः । –सु. सां.’], हा सुश्रुताचायांचा 
आिेशही प्रस्तुत अणभप्रायाचाच िाचक होय. अथात् प्रभाि म्हणजे शरीराच्या णिणशष्ट भागात णिणशष्ट रोगाचा 
उद् भि िा उपशम घडिनू आणणारा णिणशष्ट गुणधमव. रसिीयाणि काही गुण अनेक द्रव्याांत समान असताही 
हा णिणशष्ट गुण मात्र णिणशष्ट द्रव्यातच आढळून येतो. आणण त्या द्रव्याच्या णिणशष्ट स्िभािातूनच त्याची 
उत्पत्ती होत असते. 

 
द्रव्र्गुिाांचा दोषगुिाांवर िोिारा पणरिाम 

 
णहतकर अथिा पर्थयकर आहायव द्रव्ये सेिन केली म्हणजे त्या द्रव्याांतील रसाांच्या आश्रयाने राहणारे 

स्स्नग्धाणि गुण शरीरातील णक्रयाकारी िोषाांचे म्हणजे िोष-गुणाांचे योग्य प्रमाणात उपबृांहण करतात आणण 
पणरणामी शरीरात चालणारी यच्चयाित् स्िाभाणिक कायेही समुणचत रीतीने घडिनू आणतात. उलट, 
अणहतकर अथिा अपर्थयकर [‘स्िभाितः, णिणशष्ट सांस्काराने, एखाद्या अन्य द्रव्याशी णमश्र केल्याने अथिा अन्य कारणाांनी, जे द्रव्य शारीर 

धातूांना िूणषत करते त्याला अपर्थयकर म्हणतात.]द्रव्याांचे सेिन केले तर त्याांचे रसाणश्रत गुण िाताणि िोषाांत अथिा 
त्याांच्या गुणाांत िैषम्य णनमाण करून शरीरातील स्िाभाणिक कमेही फलतः िूणषत करतात. पर्थयकर अशा 
आहायव द्रव्याांचा उपयोग कमी अथिा अणधक प्रमाणात करण्यात आला तरी सुद्धा असेच घडते. िोषाांचे 
प्रमाण अनुक्रमे कमी अथिा अणधक होण्याचा तो पणरणाम असतो. 

 
दोषानुरोधी द्रव्र्गुिविशन 

 
शरीराच्या पचनाणि स्िाभाणिक कमात िैषम्य उद् भिले की ज्िर, राजयक्ष्मा आणि नानाणिध 

व्याधींचा णनरणनराळ्या णठकाणी प्रािुभाि होतो. सिव णक्रयाांचे एकमात्र कारण िोषच होत. साम्यािस्थेत 
म्हणजे आपापल्या स्िाभाणिक प्रमाणात असले की ते आरोग्याला कारणीभतू होतात. उलट िैषम्यािस्थेत 
[िोषधातुमलाांचे पणरमाण प्रत्येकाच्या शणररात िगेिगेळे असते. कारण प्रत्येकाची उांची िगैरे णनरणनराळी असते. ‘िैलक्षण्यात् शरीराणाां 
अस्थाणयत्िात् तथैि च । िोषधातुमलािीनाां पणरमाणां न णिद्यते’ । (सु. सां.), म्हणजे, प्रत्येकाचे शरीर िगेिगेळे आणण अस्थायी असल्याने 
िोषधातुमलाांचे शरीरातील णनणित प्रमाण साांगता येत नाही, असे सुश्रुताचायांनी म्हटले आहे. ‘मज्जभेिोिसामूत्रणपत्तश्लषे्मशकृन्त्यसकृ् । रसो जलां  च 
िेहेऽस्स्मन एकैकाांजणलिर्गधतम्’ –(अ. हृ.) म्हणजे मज्जा, मेि, िसा, मूत्र, णपत्त, श्लेष्मा, परुीष, रक्त, रस आणण पाणी याांचे शरीरातील प्रमाण 
उत्तरोत्तर एकेक अांजलीने अणधक असते. इत्याणि िचनाांतून शारीर द्रव्याांची जी पणरमाणे साांणगतली आहेत ती सिवसामान्यच समजाियास हिीत. 
िस्तुतः प्रत्येक शरीरात ती णनरणनराळीच असतात. परांतु असे असले तरी प्रत्येक स्िस्थ शरीरात या िोषािींचे जे स्िाभाणिक प्रमाण असते त्याच्या 
अपेक्षेनेच त्या त्या शरीरातील िोषाांच्या िृणद्धक्षयाची िा िैषम्याची कल्पना कराियाची असते.]तेच णनरणनराळ्या रोगाांची उत्पत्ती 
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करतात. आणण िोषाांची स्स्थती सम असणे िा णिषम होणे हे आहायाणि द्रव्याांच्या रसाश्रयी गुणाांिरच 
अिलां बून असते. द्रव्याांतील गुणाांचे णििरण म्हणूनच िोषानुरोधाने करण्यात आले आहे. 

 
काही द्रव्ये िाताचे शमन करतात तर काही त्याच्या प्रकोपाला कारण होतात. णपत्तकफाांचा उपशम 

आणण प्रकोप करणारी द्रव्येही आहेतच. इतकेच काय, पण द्रव्यातील णिणशष्ट भतूाांशसांयोगाला अनुसरून 
कोणत्याही िोन अथिा तीनही िोषाांच्या प्रकोपाला िा उपशमाला कारण होणारी अशीही काही द्रव्ये 
आढळतात. आपापल्या णिणशष्ट गुणाला अनुसरून एक, िोन, अथिा तीनही िोषाांचा प्रकोप िा उपशम 
याप्रमाणे द्रव्याांकडून घडून येत असतो. 

 
द्रव्र्गत गुिकमांचे अनुमान दोषानुरोधाने 

 
द्रव्याांच्या णठकाणी असणारे सिवसामान्य गुण आणण त्याांच्याकडून घडून येणारी सािविेणहक कमे याांचे 

अनुमान िोषाांच्या अनुरोधाने म्हणजे त्याांच्या क्षयिृद्धीिरून सामान्यतः होऊ शकते. परांतु, या चलनाणि 
सािविेणहक कमांतच श्वसन, मलमूत्रोत्सजवन आणि जे नानाणिध भेि णिणभन्न स्थानाांना अनुसरून आढळून 
येतात त्याांना द्रव्यातील णिणशष्ट गुणच कारणीभतू होत असतात. णिणशष्ट स्थानी णिणशष्ट कायव घडिनू आणणे 
हा णिणशष्ट द्रव्याचा स्िभािच होय. त्यालाच प्रभाि म्हणतात. 

 
द्रव्ये अनेक प्रकारची असतात आणण त्याांच्या णठकाणी गुणही नानाणिध असतात. िोष, धातू आणण 

मल याांच्या अनुरोधाने त्याांच्यापकैी काहींचे णििरण ज्याप्रमाणे करण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे ज्िर, 
श्वास, कास इत्याणि णिणशष्ट णिकाराांिर उपयोगी म्हणूनही काहींचा णनिेश करण्यात आला आहे. उिा. 
सुांठीचे कफिातघ्नत्ि िोषाांनुसार उल्लेखूनही हद्यत्ि हा णतचा आणखी एक गुण साांगण्यात आला आहे. 
हृियसांज्ञक णिणशष्ट स्थानी सुांठीचे जे णिणशष्ट कायव घडून येते, त्याचा तो बोधक असून सुांठीचा णिणशष्ट 
स्िभाि हे त्याचे कारण होय. कपपळीचे िणवनही असेच करण्यात आले आहे. िोषाांच्या अनुरोधाने ती 
कफिातघ्न असल्याचे साांगनू पुनि रोगानुसार णतचे िणवन श्वासकासघ्न म्हणूनही करण्यात आले आहे. 
णििारीच्या गुणिणवनात िेखील ती िोषानुसार णपत्तिातनाशक आणण धातूांच्या दृष्टीने माांसशुक्रिधवक 
असल्याचे साांगनू णशिाय ती मूत्रल आणण रक्तणपत्तनाशक असल्याचाही उल्लखे आढळतो. औषधाणि 
द्रव्याांच्या िोषशामक, धातुिधवन आणण णिणशष्टव्याणधनाशक इत्याणि गुणाांचे िणवन शास्त्रात याप्रमाणे करण्यात 
आलेले आहे. 

 
शरीराच्र्ा स्वास्थ्र्ास्वास्थ्र्ाला कारि द्रव्र्गुिच 

 
हे द्रव्यगुणच शरीराच्या स्िास्र्थयाला िस्तुतः कारणीभतू होतात. नानाणिध णिकृतींचा उपशमही तेच 

घडिनू आणतात. िोषाांच्या स्स्नग्धशीताणि गुणाांचे सम्यक् उपबृांहण करून शरीराचे आरोग्य ज्याप्रमाणे ते 
कायम राखतात त्याचप्रमाणे िोषाांचे िैषम्य णनमाण करून आणण आपापल्या स्िभािानुरूप णिणशष्ट स्थाने ि 
िूष्ये याांत िुष्टी उत्पन्न करून नानाणिध णिकाराांचीं उत्पत्तीही तेच करीत असतात. इतकेच नव्हे तर 
णनरणनराळ्या स्थानी उद् भिलेल्या णिकाराांची जेव्हा णचणकत्सा करण्यात येते तेव्हा हेतुभतू िोषाांचा आणण 
णिणशष्ट रोगाला कारणीभतू होणाऱ्या णिणशष्ट अनुबांधाचा नाश करून व्याणधणिनाश घडिनू आणण्याचे कायव 
िेखील या द्रव्यगुणाांच्या कडूनच होत असते. 
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दोषानुसारी गुिविशन सिेतुक 
 
आहायव पिाथव आणण औषधी द्रव्ये याांच्या णठकाणी असलेल्या अशा या गुणाांचे णििरण आयुिेिात 

म्हणूनच िोषाांना अनुसरून करण्यात आले आहे. अथात् णनरोगी आणण रोगी िोघाांच्याही णहताची इच्छा 
करणाऱ्याांना, णिशषेतः णचणकत्सकाांना, या द्रव्यगुणाांचे स्िरूप यथाित् समजून घेणे अत्यांत अिश्य होय. 
कारण स्िस्थ आणण आतुर याांना णहतकर होणाऱ्या उपायाांचे यथाित् ज्ञान होण्यानेच आरोग्यरक्षण आणण 
व्याणधणिनाश हा णचणकत्साशास्त्राचा णद्वणिध उदे्दश होऊ सफल शकेल. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
टीपे ३६ : व्याणधप्रत्यनीक णचणकत्सेत हेतुभतू िोषाचा उपशम द्रव्याच्या िीयवसांज्ञक गुणाने होतो, आणण णिणशष्ट व्याधीचा नाश प्रभािसांज्ञक गुणाने 
घडून येतो. 

––– 
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दशशन २४ – णत्रदोषाणवज्ञानातील णवजे्ञर् णवषर्ाांचे णदग्दशशन 
 
िातािींचे स्िरूप आणण शरीरात चालणाऱ्या णक्रयाणिणक्रयाांतील त्याांचे कतृवत्ि एतद् णिषयक 

सणिस्तर णििरण आतापाितेो करण्यात आले. त्याांच्या सांबांधी ज्ञात असणे अिश्य अशा गोष्टींची माणहती 
थोडक्यात पुढील प्रमाणे साांगता येईल:– 

 
१) मुख्र् शारीर द्रव्रे् : दोष-धातू–मल 

 
शरीराची मूलभतू द्रव्ये तीन–िोष, धातू आणण मल. िाय,ू णपत्त आणण कफ हे तीन िोष; रस, रक्त, 

माांस, मेि, अस्थी, मज्जा, शुक्र हे सात धातू तसेच पुरीष, मूत्र आणण स्ििे हे तीन मल णमळून त्याांची सांख्या 
एकूण तेरा होते. [िाताणि िोषाांचे प्रत्येकशः पाांच भेि, िसा लसीका इत्याणि उपधातू, धातूांचे कफणपत्ताणि मल इत्याणि प्रकारे गणना केल्यास 
या सांख्येचा णिस्तार आणखीही होऊ शकेल. िरील पणरगणन सांक्षेपतः करण्यात आले आहे]. शरीराच्या सिव स्थूल आणण सूक्ष्म 
अियिाांचा अन्तभाि या णतघाांतच होऊ शकतो. तेच सिव अियिाांचे उपािान कारण होत. शरीर हे 
िोषधातुमलमूलक असल्याचे सुश्रुताने साांणगतले आहे [‘िोषधातुमलमलूां  णह शरीरम्’ सु. सां.]. 

 
२) दोषधातूमलाांचे स्वरूप 

 
िाताणि िोष हे सूक्ष्म असून धातुमलाांच्यापेक्षा अणधक सामर्थयवसांपन्न असतात. रसरक्ताणि धातू हे 

िोषाांचे आधार होत. त्याांच्याच आश्रयाने िाताणि राहत असतात. िायू अस्थीच्या णठकाणी, णपत्त स्ििे आणण 
रक्त याांच्या आधारे आणण कफ इतराांच्या आश्रयाने शरीरात िास्तव्य करीत असल्याचे [‘तत्रास्थणन स्स्थतो िायुः 
णपत्तां तु स्िेिरक्तयोः । श्लेष्मा शषेेषु... ...’ अ. हृ.]. अष्टाांगहृियात साांणगतले आहे. धातूांच्या शस्क्तहीन िा हीनसत्त्ि 
अांशाांना मल म्हणतात. उत्पणत्तणिनाशात्मक जीिन सातत्याने अनुभणिण्याच्या प्रणक्रयेतच या धात्िांशाांची 
शक्ती कालाांतराने क्षीण झालेली असते. घनरूप द्रिरूप ि स्ििेरूप असे त्याांचे प्रकार तीन सांभितात. 

 
३) शरीरातील प्रमुख णक्रर्ा आणि तत्कतृशक द्रव्रे् 

 
शरीरात अनेक प्रकारच्या णक्रया णनरणनराळ्या स्थानी होत असल्या तरी त्या सिांचा अन्तभाि प्रमुख 

अशा तीनच णक्रयाांत होऊ शकतो. गती ककिा चलन, आहार आणण धातू याांचे पचन, आणण पोषण िा पोषक 
द्रव्याांचे आकषवण या त्या तीन णक्रया होत. त्याांचे कतृवत्ि अनुक्रमे िायू, णपत्त आणण कफ याांच्याकडे असते. या 
िातािींचेच प्राणाणि भेि णनरणनराळ्या णठकाणी णनरणनराळी काये करीत असतात. िायू, णपत्त आण कफ ही 
तीन शरीरातील प्रमुख कायवकारी द्रव्ये होत. ‘िाय,ू णपत्त आणण कफ हेच शरीरोत्पत्तीला कारण असून 
अणिकृत स्स्थतीत त्याांच्याकडून शरीराचे धारण होत असते’ [‘िातणपत्तश्लेष्माण एि िेहसांभिहेतिः । तैरेिाव्यापनैः ... ... 

शरीरणमिां धायवते’ – सु. सां.], असे सुश्रुतसांणहतेत उल्लेणखलेही आहे. 
 

४) दोषाांचे णवणशष्ट आधार 
 
सिवशरीरव्यापी असूनही प्रत्येक िोष मुख्यत्िकेरून णिणशष्ट धातुमलाांच्या आधारेच राहत असतो. 

धातूांच्या पैकी अस्थी हा िायचूा ि रक्त हा णपत्ताचा आधार असून बाकीचे रस, माांस, मेि, मज्जा ि शुक्र हे 
पाांच कफाचे आधार होत. मलाांपैकी मुख्यतः स्ििेाच्या आधारे णपत्त राहते तर मूत्र ि पुरीष याांच्या आधाराने 
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कफ राहत असतो. िायूचा मात्र असा एखािा णिणशष्ट आधारभतू मल साांगण्यात आला नाही. कारण एकही 
मल रूक्षाणिगुणस्िरूपी िायशूी समानगुणी नाही. 

 
५) दोषाांची णवणशष्ट स्थाने 

 
धातू आणण मल याांच्याप्रमाणे िोषाांच्याशी समानगुणी असलेली त्याांची प्रमुख स्थानेही साांगण्यात 

आलेली आहेत. हात, पाय, कटी, पक्वाशय, त्िचा, श्रिणेंणद्रय, अपानिेश, क्षुद्रान्त्र, हृिय, उरोभाग, 
मस्तक ही िायूची प्रमुख स्थाने होत [‘पक्वाशयकटीसस्क्थश्रोत्रास्स्थस्पशवनेस्न्द्रयम । स्थानां िातस्य तत्राणप पक्वाधानां णिशषेतः’ – या 
अष्टाांगहृियोक्त िातस्थानाांत क्षदु्राांत्राचा उल्लेख नाही. तथाणप, समानिायूच्या िणवनात ‘समानोऽस्ग्नसमीपस्थः’ म्हणजे समानिायू अस्ग्नसमीप 
असतो, असे सागूांन िाताचा हा एक प्रकार क्षदु्राांत्रात असल्याचे िाग्भटाांनीच सुचणिले आहे.].ग्रहणीकला, क्षदु्रान्त्र, यकृत्, नेत्र, 
हृिय, स्पशवनेंणद्रय ही णपत्ताची प्रधान स्थाने आहेत [‘नाणभरामाशयः स्ििेो लसीका हृियां रसः– दृक् स्पशवनां च णपत्तस्य नाणभरत्र 
णिशषेतः’ (अ. हृ.) या िाग्भटोक्त णपत्तस्थानाांत उल्लेणखलेल्या आमाशय या शब्िाचा अथव क्षदु्रान्त्र असा करणे योग्य होय. कारण आहाराचे पचन 
करणाऱ्या णपत्ताचे स्थान ते आहे. क्षदु्रान्त्राच्या िर असलेला पखालीच्या आकाराचा आमाशयसांज्ञक अियि हे कफाचे स्थान आहे, णपत्ताचे नव्हे.]. 
तसेच, मस्तक, कां ठ, उरोभाग, क्लोम, रसनेंणद्रय, सांधी, आमाशय, घ्राणेंणद्रय ही मुख्यतः कफाची स्थाने 
होत [‘उरःकां ठणशरःक्लोमपिाण्यामाशयो रसः । मेिो घ्राणां च णजह्वा च कफस्य सुतरामुरः’ – अ. हृ.]. सिवशरीरव्यापी असताही 
िाताणि िोष या उपणरणनर्गिष्ट स्थानाांत [िातािींची णिणशष्ट स्थाने साांगताना िाग्भटाांनी िरील स्थानाांव्यणतणरक्त धातूांचा ि मलाांचाही 
णनिेश केला आहे. परांतु त्याांचा उल्लखे पूिी स्ितांत्रतया िोषाांचे आधार म्हणून करण्यात आला असल्याने येथे त्याचा णनिेश पुनि केला 
नाही.]णिशषेत्िाने णनिास करीत असतात. 

 
६) अणवकृत आणि णवकृत दोषाांची प्रधानतम स्थाने 

 
िोषाांची प्रमुख स्थाने िर साांणगतली. त्याांतही प्रत्येकाचे एकेक प्रधानतम स्थान असल्याचे णिसून 

येते. त्याांपकैी प्राणिायूचे स्थान म्हणून उल्लणेखलेले मस्स्तष्क हे प्रकृणतस्थ िायचेू सिवप्रमुख स्थान असून 
स्थूलान्त्र िा पक्वाशय हे िूणषत िाताचे प्रधानतम स्थान होय. ग्रहणी हे अणिकृत णपत्ताचे आणण क्षदु्रान्त्र हे 
णिकृत णपत्ताचे स्थान. तसेच, प्रकृणतस्थ कफाचे हृिय हे सिवप्रमुख स्थान असून णिकृत कफाचे आमाशय हे 
मुख्य स्थान आहे. 

 
शास्रकाराांनी पक्वाशय, लघ्िन्त्र आणण उरोभाग ही अनुक्रमे िातणपत्तकफाांची प्रमुख स्थाने असल्याचे 

साांणगतले आहे. ‘िायूचे प्रधान स्थान पक्वाशय’, ‘नाभी (लघ्िन्त्र) हे णपत्ताचे’,‘उरोभाग हे कफाचे’, असे 
अष्टाांगहृियकार म्हणतात [‘तत्राणप पक्वाधानां णिशषेतः’, ‘नाणभरत्र णिशषेतः’, ‘कफस्य सुतरामुरः’ अ. हृ.]. ‘िाय ू हा कटी आणण 
पक्वाशय याांच्या आश्रयाने राहतो, त्याांपैकी िातस्थानाच्या िर आणण नाभीच्या खाली पक्वाशय असतो, 
णपत्ताचे स्थान पक्वाशय आणण आमाशय याांच्या मध्यभागी असून आमाशय हे कफाचे स्थान होय’, असे 
सुश्रुताचायांचेही िचन आहे [‘िातः श्रोणणगुिसांश्रयः । तिुपयवधोनणभः पक्वाशयः । पक्वामाशयमध्यां णपत्तस्य । आमाशयः श्लषे्मणः’ । सु. सां.]. 
असे असता मस्तक, ग्रहणी आणण हृिय ही िात–णपत्त–कफाांची अणिकृत अिस्थेत तरी प्रमुख स्थाने कशी 
मानाियाची अशी शांका सहज उद् भि ूशकते. णतचा पणरहार पुढीलप्रमाणे होऊ शकतो. 

 
बस्ती, णिरेचन आणण िमन हे उपाय पक्वाशय, लघ्िन्त्र आणण आमाशय याांत सांणचत झालेल्या िूणषत 

िात–णपत्त–कफाांचे शोधन करण्यासाठी साांगण्यात आले आहेत. ही स्थाने सांशोणधत झाली म्हणजे पुढे 
िोषिैषम्योद् भि व्याधींचा पणरहार होतो, असेही िणवन शास्त्रात आणखी करण्यात आले आहे. ‘आस्थापन, 
अनुिासन बस्ती हा िातणिकाराांिरील सिवश्रेष्ठ उपाय होय, प्रथमतः पक्वाशयातच प्रिशे करून अनेक 
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णिकाराांना मूलभतू असणाऱ्या िाताचे तो उन्मलून करतो [‘आस्थापनानुिासनां तु खलु सिोपक्रमेभ्यो िाते प्रधानतमां मन्यन्ते 
णभषजः । तिाणित एि पक्वाशयमनुप्रणिश्य केिलां  िैकाणरकां  िातमूलां  णछनणत्त’ । च. सां.]’; णपत्तजन्य व्याधींिरील उपक्रमाांत णिरेचन 
श्रेष्ठतम होय, ते सिवप्रथम आमाशयात म्हणजे क्षदु्रान्त्राांत प्रिशे करते आणण णिकाराांना उत्पन्न करणाऱ्या 
तेथील िूणषत णपत्ताला बाहेर ओढून काढते [‘णिरेचनां तु सिोपक्रमेभ्यः णपत्ते प्रधानतमां मन्यन्ते णभषजः । तद् णह आणित एि 
आमाशयमनुप्रणिश्य केिलां  िैकाणरकां  णपत्तमूलां  चापकषवणत’ । च. सां.]’; तसेच, ‘कफोद् भि णिकाराांिरील सिव उपायाांत 
प्रधानभतू उपाय म्हणजे िमन. ते प्रथम, आमाशयात प्रिशे करते आणण अनेक णिकाराांची उत्पत्ती करणाऱ्या 
तत्रस्थ िुष्ट कफाला बाहेर खेचनू काढते’ [‘िमनां तु सिोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणण प्रधानतमां मन्यन्ते णभषजः । तद् णह आणित एि 

आमाशयमनुप्रणिश्य केिलां  िैकाणरक श्लषे्ममूलां  अपकषवणत । ’ च. सां.]; याप्रमाणे एतत्सांबांधी णििचेन चरकसांणहतेत आढळते. 
पक्वाशय, लघ्िन्त्र आणण आमाशय हे अियि णिकृत िात-णपत्त-कफाांची प्रमुख स्थाने असल्याचे यािरून 
उघड होते. 

 
परांतु प्राणिाय,ू पाचक णपत्त आणण अिलां बक श्लेष्मा याांची जी स्िाभाणिक काये साांगण्यात आली 

आहेत त्याांचे महत्त्ि जीिनव्यापारात णिशषे आहे. आणण मस्स्तष्क, ग्रहणी ि हृिय हे अियि म्हणजे या 
प्राणाणिकाांचीच अनुक्रमे स्थाने होत. अथात् त्याांनाच िात-णपत्त-कफाांची स्िाभाणिक अिस्थेतील प्रमुख 
स्थाने मानणे योग्य होय. 

 
७) वातादींचे भेद 

 
िाताणि िोष सिविेहव्यापी आणण शरीरातील सिव णक्रया करणारे असले तरी त्याांची ही सिवसामान्य 

चलनाणि कमेच आमाशयाणि णिणभन्न णठकाणी िगेिगेळ्या प्रकारे घडून येत असतात. त्याांनाच अनुसरून 
िातािींचे प्रत्येकी पाांच पाांच भेि कस्ल्पण्यात आले आहेत. 

 
८) वातभेदाांची नाांवे व स्थाने 

 
प्राण, उिान, व्यान, समान आणण अपान हे पाांच िायचेू भेि होत. मस्स्तष्क आणण फुफ्फुस ही 

अनुक्रमे प्राण ि उिान याांची स्थाने आहेत. उरोभागातील रसणिके्षपण-यांत्र म्हणजे हृिय हे व्यान िायूचे 
आणण आमाशय [या णठकाणी आमाशय म्हणजे लघ्िन्त्र असा अथव अणभपे्रत आहे. समान हा अस्ग्नसमीपस्थ असतो, असे िणवनही आहेच.]हे 
समानाचे स्थान होय. अपान िायू अपानस्थानात म्हणजे उिराच्या अधोभागात असतो [अपान म्हणजे गुि. परांतु, 
शुक्र, आतवि, पुरीष, मूत्र आणण गभव याांचे उत्सजवन करणे हे कायव केिळ गुिभागातील अथिा सुश्रतुाने उल्लेणखलेल्या पक्वाशयाश्रयी िायूकडून 
(पक्वाधानानलयोऽपानः’ – सु. सां.) होऊ शकणार नाही. अपान या शब्िाचा अथव या सांिभात, उिराचा अधोभाग असा करणे, म्हणूनच योग्य 
होय.]. 

 
९) णपत्तभेदाांची नाांवे व स्थाने 

 
पाचक, रांजक, साधक, आलोचक आणण भ्राजक ही नाांि ेणपत्तभेिाची असून ग्रहणी, यकृत्, हृिय, 

नेत्र आणण त्िचा ही अनुक्रमे त्याांची स्थाने होत. 
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१०) कफाचे प्रकार आणि त्र्ाांची नाांव े
 
कफाचे प्रकार अिलां बक, बोधक, क्लेिक, तपवक आणण श्लेषक याप्रमाणे साांगण्यात आले आहेत. 

हे पाांच प्रकार अनुक्रमे हृिय [शास्रकाराांनी अिलां बक कफाचे स्थान म्हणून उरोभागाचा उल्लखे केला असला तरी हृिय हा त्यातील 
अणभप्राय असल्याचे यापूिी म्हणजे शा. त. ि. उत्तराधव िशवन १४ मध्ये स्पष्ट केले आहे.], रसना, आमाशय, मस्स्तष्क आणण सांधी या 
णठकाणी प्राधान्यतः आढळून येतात. 

 
११) दोषाांचे सावशदेणिक सामान्द्र् कार्श 

 
िोषाांची सिवसामान्य सािविेणहक कमे पुढीलप्रमाणे आहेत. िायू हा गणतमान असल्याने अणिकृत 

स्स्थतीत सिव प्रकारचे चलनात्मक कमव तो करीत असतो. तैजस णपत्त अणिकृत स्स्थतीत सिव प्रकारचे 
पचनात्मक कायव करीत असते. आणण सिव प्रकारचे सांश्लषेणात्मक कायव अणिकृत स्स्थतीतील कफाकडून 
होत असते. 

 
१२) प्रािवार्चूी कारे् 

 
िायूचा जो प्राणसांज्ञक भेि आहे, त्याचे कायव आहे सांज्ञाांचे म्हणजे सांििेनाांचे अणभिहन करणे. सिव 

अियिाांत जी णिणिध प्रकारची चलनात्मक काये चालतात ती सांििेनामलूकच असतात. या सांििेनाांचे 
अणभिहन प्राणिायू करीत असतो. ‘बणुद्धहृियेस्न्द्रयणचत्तधृक्’ (अ. हृ.) म्हणजे बदु्धी, हृिय, इांणद्रये आणण 
णचत्त याांना धारण करणारा, असे त्याचे िणवन याच उदे्दशाने करण्यात आले आहे. ढेकर िेणे, खोकणे, 
णनश्वास सोडणे, थुांकणे, अन्न तोंडातून खाली प्रणिष्ट होणे इत्याणि गणतस्िरूपाची अन्य कायेही या 
प्राणिायूचीच होत. 

 
१३) उदानवार्चूी कारे् 

 
उिानाचे प्रमुख कायव उत्साह. शरीरातील सिव लहान मोठ्या अियिाांना त्याांच्या कमांत प्रोत्साहन 

िा पे्ररणा उिानामुळेच णमळत असते. शरीराची णनरणनराळी अांगोपाांगे ही सूसूक्ष्म घटकाांच्या समुिायापासून 
बनलेली असतात. याांपैकी प्रत्येक अियिात जे णिणशष्ट स्िरूपाचे चलनात्मक कायव चालू असते ते त्याला 
घटकभतू असलेल्या सुसूक्ष्म परमाणूांतील चलनामुळे घडून येत असते. अांगोपाांगाच्या सुसूक्ष्म घटकाांतील हे 
चलनात्मक कमव अव्यक्त स्िरूपाचे असते. त्यालाच उत्साह म्हणतात. त्याचे कतृवत्ि ज्याच्याकडे असते तो 
िायूचा प्रभेि म्हणजेच उिान. 

 
१४) व्र्ानवार्चूी कारे् 

 
व्यानसांज्ञक िायू मुख्यतः गणतप्रि असतो. शरीराच्या णनरणनराळ्या अांगोपाांगाांत जी णनरणनराळी 

चलनात्मक कमे घडून येत असतात त्याांचे कतृवत्ि त्याच्याकडे असते. ‘गती, उत्के्षपण, अपके्षपण, णनमेष, 
उन्मेष इत्याणि प्राणणमात्राांच्या प्रायः सिव णक्रया तिायत्त असतात’ [‘गत्यपक्षपेणोत्क्षपेणनमेषोन्मेषाणाणिकाः । प्रायः सिाः णक्रया 
तस्स्मन् प्रणतबद्धाः शरीणरणाम्’ – अ. हृ.], असे अष्टाांगहृियात म्हटले आहे. 
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१५) समानवार्चेू कार्श 
 
आहाराचे पचन करण्यात सहायभतू होणे हे समान िायचेू कायव. आहाराचे पचन करणाऱ्या पाचक 

णपत्ताचा स्त्राि क्षदु्राांत्राचे आकुां चन आणण प्रसरण झाल्याने घडून येत असतो. हे आकुां चन–प्रसरण समान 
िायूकडून होत असते. 

 
१६) अपानवार्चेू कार्श 

 
शरीराच्या अधोभागातील स्रोतसाांना पे्रणरत करून शुक्र, आतवि, पुरीष्, मूत्र, गभव याांचे उत्सजवन 

करणे हे अपान िायूचे कायव आहे. 
 

१७) पाचक णपत्ताचे कार्श 
 
पाचक णपत्ताचे कायव मुख्यतः आहाराचे पचन करणे. 
 

१८) रांजक णपत्ताचे कार्श 
 
आहाररसाचे रांजन करण हे रांजक णपत्ताचे कायव. आहाररस यकृतात प्राप्त झाला म्हणजे तेथे 

असलेल्या रांजक णपत्ताकडून त्यात रांजकता उत्पन्न होते. 
 

१९) रांजक णपत्ताचा रक्तधातूतील एक प्रकार 
 
रक्त धातूच्या अणुस्िरूप अियिाांत परस्पराांणिषयी अनुराग अथिा सांघणटतपणा उत्पन्न करणे हे 

कायव रक्ताच्या णठकाणी असलेल्या णपत्ताकडून होत असते. रक्तगत णपत्ताला सुद्धा म्हणून रांजकच 
म्हणाियास हि.े 

 
२०) साधक णपत्ताचे कार्श 

 
साधक णपत्ताचे णिणशष्ट कायव आहे सांज्ञाजागृती. ‘साधक णपत्त, हृियात राहते. आणण बुद्धी, धारणा, 

अहांकार इत्याणिकाांच्या कडून ते अणभपे्रत अथव णमळिनू िेते, म्हणजे त्या त्या णिषयाचे यथाित् ज्ञान करून 
िेते’, असे अष्टाांगहृियात म्हटले आहे [‘बुस्ध्िमेधाणभमानादै्यरणभपे्रताथवसाधनम् । साधकां  हृिगतां णपत्तम् । ’ अ. हृ. या िणवनातील हृिय 
या शब्िाचा अथव मस्स्तष्क असा घेणे, या सांिभात उणचत होय.]. प्राणिायचेू स्थान म्हणनू साांगण्यात आलेल्या या मस्स्तष्कात 
असलेले हे उष्णगुणी साधक णपत्त आपल्या स्िभािानुसार त्या त्या इांणद्रयाथाणिषयी सांज्ञा जागतृ करीत 
असते. 

 
२१) आलोचक णपत्ताचे कार्श 

 
रूपािलोकन करणे हे आलोचक णपत्ताचे कायव होय. 
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२२) भ्राजक णपत्ताचे कार्श 
 
त्िचेच्या णठकाणी णिणशष्ट तेज आणण िणव कायम राखणे िा णनमाण करणे हे भ्राजक णपत्ताचे कायव. 

रक्त, लसीका, आणिमध्ये णनमवलता णनमाण केल्याने हे कायव त्याच्याकडून साधले जाते. 
 

२३) अवलांबक कफाचे कार्श 
 
कफाच्या प्रकाराांपैकी आद्य असा अिलां बक कफ हृियात असतो हे पूिी साांणगतलेच. तो हृियातून 

रसधातूबरोबर धमनींच्या द्वारे सिव शरीरात सांचार करतो आणण णनरणनराळ्या णठकाणी असलेल्या कफाच्या 
इतर प्रकाराांत स्स्नग्धाणि गुणाांनी पोषण करीत असतो. त्याला म्हणनूच अिलांबक म्हणतात. अन्य 
कफप्रकाराांचे तो एक प्रकारे आलांबनच असतो. 

 
२४) क्लेदक कफाचे कार्श 

 
क्लेिन म्हणजे द्रिीभिन करतो तो क्लेिक. त्याचे िास्तव्य आमाशयात असते. त्या णठकाणी प्राप्त 

झालेल्या धन, द्रि, शुष्क, आद्रव िगैरे सिव प्रकारच्या उपभकु्त द्रव्याांचे द्रिीभिन करणे हे कायव आमाशयात 
असलेल्या ज्या द्रव्याकडून होते, त्यालाच क्लेिक कफ म्हणतात. 

 
२५) बोधक कफाचे कार्श 

 
बोधक कफाचे स्थान रसना असून तोंडात टाकलेल्या द्रव्याच्या रसाचा बोध करून िेणे हे त्याचे 

कायव होय. 
 

२६) तपशक कफाचे कार्श 
 
आपल्या णिणशष्ट शीत गुणाने सिव इांणद्रयाांच्या णठकाणी तृप्ती अथिा समाधान उत्पन्न करणे, हे कायव 

तपवक कफाचे आहे. 
 

२७) श्लेषक कफाचे कार्श 
 
श्लेषक कफ सांधींच्या णठकाणी असतो. या सांधीत णिशषेतः अस्स्थसांधींत सांणश्लष्टता म्हणजे सुदृढता 

उत्पन्न करणे िा कायम राखणे हे या कफाचे कायव आहे. 
 

२८) प्रकृणतभेद 
 
शुक्र आणण आतवि म्हणजे पुरुषबीज आणण स्त्रीबीज याांतील िाताणि िोषाांच्या अिस्स्थतीला 

अनुसरून प्रत्येक शरीराची प्रकृती आपापल्या परीने आगळी असते. िातप्रकृती, णपत्तप्रकृती आणण 
कफप्रकृती याप्रमाणे या िेहप्रकृतीचे प्रमुख प्रकार िोषाांनुसार तीन सांभितात. 
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२९) वातप्रकृतीची लक्षिे 
 
त्िचा रूक्ष म्हणजे खरखणरत िा फुटीर असणे, अांगोपाांगे एखाद्या णिकाराने नव्हे तर स्िभाितःच 

कृश असणे, गाते्र असांहत म्हणजे णिणश्लष्टशी भासणे, हस्तपािाणि अियि ि हातापायाांची बोटे ककबहुना, 
सिव शरीरच प्रिीघव असणे, शरीराचा िणव मणलन, काळसर असणे, धैयविा बल कमी असणे, खाण्याणपण्यात 
णिशषे आसक्ती असणे, तसेच झोप कमी असणे इत्याणि िातप्रकृतीची लक्षणे आहेत. 

 
३०) णपत्तप्रकृतीची लक्षिे 

 
जठराग्नी तीक्ष्ण असणे, अियिात शणैथल्य म्हणजे सुदृढतेचा अभाि असणे, डोळे आणण 

हातापायाांचे तळि े आरक्त असणे, आणण शरीर णिशषेतः उष्ण आणण गौरिणी असणे ही णपत्तप्रकृतीची 
थोडक्यात लक्षणे होत. 

 
३१) श्लेष्ट्मप्रकृतीची लक्षिे 

 
योग्य प्रमाणात उपबृांणहत झाल्यामुळे ज्याची गाते्र सुणश्लष्ट म्हणजे सुसांहत आहेत, ज्याांचे सांधी 

कफप्रभािामुळे स्स्थर आणण माांसलत्िामुळे दृढ आणण गूढ आहेत, ज्याचे बाहू िीघव आहेत, ज्याचे शरीर 
एकां िरीत णिशाल आणण पुष्ट आहे, ज्याच्या शरीरात बल आहे आणण जो तेजस्िी ि शुक्लिणी आहे असा 
पुरुष श्लेष्मप्रकृतीचा समजािा. 

 
३२) प्रकृतीचे सांसगशसणन्नपातोत्पन्न भेद 

 
िोन अथिा तीन िोषाांच्या आणधक्यामुळे म्हणजेच सांसगव आणण सणन्नपात याांच्यामुळे प्रकृतीचे जे 

आणखी प्रकार सांभितात त्याांची लक्षणेही सांणमश्र स्िरूपाची असतात. अशा प्रकृतींचे ज्ञान शरीराच्या 
णठकाणी प्रकट झालेल्या लक्षणाांिरून आणण त्यातील िोषाांच्या तारतम्याला अनुसरूनच करून घ्याियाचे 
असते. 

 
३३) वर्ोमानानुसार वातादींचे प्राधान्द्र् 

 
बाल्य, तारुण्य आणण िाधवक्य याांत अनुक्रमे कफ, णपत्त आणण िायू याांचे आणधक्य असते आणण तेही 

स्िभाितःच असते. 
 

३४) अिोरात्रातील वातादींचे प्राधान्द्र् 
 
णििस आणण रात्र याांच्याही पूिव भागात कफ, मध्य भागात णपत्त आणण उत्तर भागात िाय ूहा बलिान 

असतो. याांपैकी प्रत्येक भाग हा पांचमुहूतात्मक असतो. 
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३५) आिारपचनाच्र्ा अवस्थाांतील दोषाांचे प्राधान्द्र् 
 
आमाशय हा आहाराचा प्रथमाधार. उपभकु्त अन्न या आमाशयात जोिर णिदु्रत स्स्थतीत आणण 

आमािस्थेत म्हणजे अपक्व रूपात णिद्यमान असते तोिर कफाचे आणधक्य असते. कफ िाढलेला असतो. पढेु 
त्याच अन्नाला पाचक णपत्ताच्या णमश्रणामुळे पच्यमान अिस्था प्राप्त झाली की णपत्ताची अणभिृद्धी होते. आणण 
शिेटी सार आणण णकट्ट याांचे पृथक्करण पूणव झाल्यािर त्या अन्नाला जेव्हा पक्वािस्था प्राप्त होते तेव्हा िायूची 
अणभिृद्धी होते. 

 
३६) अिोरात्राणदकाांतील दोषाांच्र्ा वाढीची स्वाभाणवकता 

 
ियोमान, अहोरात्र तसेच आहारपचनाच्या अिस्था याांना अनुसरून होणारी िाताणि िोषाांची िृद्धी 

ही स्िाभाणिकच असते. ती णिकृणतस्िरूप नसल्याने कोणताही रोग तीपासून उद् भित नाही. 
 

३७) दोषाांच्र्ा वैषम्र्ाची कारिे 
 
आहार, णिहार, कचताशोकाणि मानणसक कमे, तसेच िसांताणि ऋतू या चार [पूिवजन्मी केलेले कमव 

(प्राक्तन) हे िेखील शास्रकाराांनी िोषिैषम्याचे आणखी एक कारण साांणगतले आहे. परांतु ते मुख्यतः 
प्रकृणतभेिाचे कारण असल्याने येथे त्याचा उल्लखे केला नाही.], गोष्टीिोषाांच्या िैषम्याला म्हणजे त्याांत 
िृद्धी, क्षय अथिा प्रकोप उद् भिण्याला कारणीभतू होतात. 

 
३८) दोषाांचा चर्, प्रकोप आणि प्रशम करिारे ऋतू 

 
ग्रीष्म, िषा, शरि या तीन ऋतूांत अनुक्रमे िायूचा सांचय, प्रकोप ि प्रशम होतो. णपत्ताचा सांचय, 

प्रकोप ि प्रशम अनुक्रमे िषा, शरि, हेमांत या ऋतूांत होतो, आणण णशणशर, िसांत, ग्रीष्म या ऋतूांत अनुक्रमे 
कफाचा सांचय, प्रकोप ि प्रशम होतो. िाग्भटाचायांनीच अष्टाांगहृियात एका श्लोकात हे साांणगतले आहे 
[‘चयप्रकोपप्रशमा िायोग्रीष्माणिषु णत्रषु । िषाणिषु तु णपत्तस्य श्लेष्मणः णशणशराणिषु’ अ. हृ.]. 

 
३९) चर्प्रकोपाला कारिीभूत िोिाऱ्र्ा ऋतूांचे स्वभाव 

 
िाताणि िोष ग्रीष्माणि ऋतूांत सांणचत होऊन िेखील त्याांचा प्रकोप मात्र त्याच ऋतूांत न होता अन्य 

ऋतूांत का होतो, याचेही कारण आचायव िाग्भटाांनी अष्टाांगहृियात पुढीलप्रमाणे साांणगतले आहे. ते म्हणतात 
की, ग्रीष्म ऋतूत ऋतुस्िभािाला अनुसरून िेहात लघु आणण रूक्ष या गुणाांचे प्राबल्य असते. औषधी, 
आहारद्रव्ये िगैरेही या ऋतूत अशाच गुणाची असतात. िायू तर लघु आणण रूक्ष गुणाचाच असतो. अथात् 
ग्रीष्म ऋतूत लघुरूक्षगुणी औषधाणिकाांनी त्याच गुणाच्या िायूचा सांचय तद्गुणी झालेल्या शरीरात होणे 
स्िाभाणिक असते. परांतु अणतिृद्ध झालेला हा िायू त्या िळेी प्रकुणपत मात्र होत नाही. कारण कालस्िभाि. 
ग्रीष्म ऋतूतील उष्णतेचाच हा पणरणाम होय. िाय ूअणतिृद्ध होऊनही स्रोतोरोध होईल तेव्हाच तो प्रकुणपत 
होणार. हा स्रोतोरोध होणार शतै्यामुळे. ग्रीष्म ऋतूत शतै्याचा अभाि असतो म्हणनू िायचूा प्रकोप होत नाही. 
िषा ऋतूत मात्र शतै्यामुळेच तो प्रकुणपत होतो. णपत्ताचेही असेच. ते तीक्ष्णोष्णगुणी असते. िषा ऋतूत 
आांबट, खारट इत्याणि अम्लणिपाकी आहायव द्रव्ये, जल, औषधे इत्यािींचे सेिन केल्यास सदृशगुणी णपत्ताची 
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अणभिृद्धी झाली तरी त्याचा प्रकोप मात्र त्या ऋतूत होत नाही. िषा ऋतूतील शीततेचा हा पणरणाम असतो. 
स्स्नग्धशीतगुणी कफही याचप्रमाणे सदृशगुणी णशणशर ऋतूत स्स्नग्धशीतगुणी आहायव द्रव्ये, जल, औषिी 
इत्याणिकाांनी सांणचत होत असला तरी प्रकुणपत होत नाही. कारण तत्कालीन शीततेने तो त्यािळेी घनीभतू 
झालेला असतो. िसांत ऋतूतील उष्णतेच्या योगाने मात्र त्याचेच पुढे द्रिीभिन होते ि तो कुणपत होतो’ 
[‘चीयते लघुरूक्षाणभरौषधीणभः समीरणः । तणद्वधस्तणद्वधे िेहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यणत । अद् णभरम्लणिपाकाणभरौषधीणभि तादृशम् । णपत्तां याणत चयां 
कोपां न तु कालस्य शतै्यतः । चीयते स्स्नग्धशीताणभरुिकौषणधणभः कफः । तुल्येऽणप काले िेहे च स्कन्नत्िान्न प्रकुप्यणत’ – अ. हृ.]. िोषाांचे चय 
आणण प्रकोप याप्रमाणे कालस्िभािाला अनुसरून णभन्न ऋतूांत प्रणतिषी येत असतात. 

 
४०) ऋतुस्वभावामुळे प्रकुणपत झालेल्र्ा वातादींचे प्रशमन 

 
ऋतुस्िभािामुळे प्रकुणपत झालेल्या िातािींचे प्रशमन करण्यासाठी ऋतुचयेत णिणशष्ट आहार, णिहार 

आणण शोधन–शमन–स्िरूपी काही औषधे याांचे उपपािन करण्यात आले आहे. त्याांचा यथोणचत उपयोग 
केल्याने िोषाांचे शमन होते. 

 
४१) वात वृणद्धकर आणि वातक्षर्कर द्रव्रे् 

 
तुरट, णतखट ि कडू रसाची, लघु ि रूक्ष गुणाची तसेच शुष्क ि शीत अशी आहायव िा औषणधस्िरूप 

द्रव्ये णिशषेतः िातिृणद्धकर असतात. उलट, मधुर, आांबट ि खारट रसाची, गुरु, स्स्नग्ध ि उष्ण गुणाची 
द्रव्ये अणतप्रमाणात सेिन केल्याने िाताचा क्षय होतो. 

 
४२) णपत्तवृणद्धकर आणि णपत्तक्षर्कर द्रव्रे् 

 
तीक्ष्ण आणण उष्ण गुणाची, तसेच णतखट आणण आांबट रसाची द्रव्ये णपत्ताच्या िृद्धीला कारणीभतू 

होतात तर कडू, तुरट आणण मधुर रसाची तसेच मांि ि शीत गुणाची द्रव्ये णपत्ताचे प्रशमन करतात. 
 

४३) कफवृणद्धकर आणि कफक्षर्कर द्रव्रे् 
 
गोड, आांबट ि खारट रसाची, तसेच मांिशीतगुणी आणण स्स्नग्ध द्रव्ये ही कफिधवक असतात तर 

लघु ि रूक्ष गुणाची तसेच तुरट, खारट ि कडू रसाची अथिा तीक्ष्ण ि उष्ण द्रव्ये णिशषेतः कफाचे शमन 
करतात. 

 
४४) आिाराची मात्रा आणि दोषाांची अणभवृद्धी 

 
अल्पाशन अथिा अनशन हे िात िाढणिते तर अणधक प्रमाणात आहाराचे सेिन केल्याने कफ 

िाढतो. णमर्थयाशनाने [समशन, अध्यशन, णिषमाशन आणण णिरुद्धाशन हे चारही णमर्थयाशनाचेच प्रकार होत.] प्रायः णपत्ताची िाढ 
होते. णििग्धता उत्पन्न होण्याचा तो पणरणाम असतो. 
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४५) दोषवधशक शारीर कमे (णविार) 
 
व्यायाम, व्यिाय, श्रम इत्याणि शारीणरक कमे अणतणरक्त प्रमाणात केल्याने तसेच जागरणाने िाय ू

आणण णपत्त या िोघाांचीही सामान्यतः अणभिृद्धी होते. रूक्षता, लघुता आणि गुणाांची िाढ होण्याचा तो 
पणरणाम असतो. अणतश्रमाची कामे करणे अथिा अणधक बलिान व्यक्तीशी कुस्ती करणे इत्याणिकाांनी 
तसेच, हस्तपािाणि अियिाांच्या अस्िाभाणिक हालचालींनी णिशषेतः िाताची अणभिृद्धी होते. उद्योग न 
करता एका जागी बसून राहणे, अणतणनद्रा, सुखासीनपणा, आळशीपणा इत्याणिकाांच्यामुळे कफ िाढतो. 

 
४६) दोषवधशक मानस कमे 

 
कचता, शोक इत्याणि मनाला क्लेश िेणाऱ्या णिकाराांनी िायू ि णपत्त याांची अणभिृद्धी होते. कफाचा 

क्षयही [कचताणिकाांच्या योगाने मन अस्िस्थ झालेले असले म्हणजे आहार, णनद्रा इत्याणि गोष्टींचा अपेणक्षत 
उपयोग होत नाही. िातणपत्ताची िाढ आणण कफाचा क्षय होण्यात अखेर त्याचा पणरणाम होतो.]. त्यामुळेच 
घडून येतो. त्याची िृद्धी कोणत्याच मनोणिकाराने होत नाही. मनाला क्षुब्ध करणारे णिकार नसले म्हणजे जे 
मनःस्िास्र्थय लाभते त्याने सांपूणव शरीराचे स्िास्र्थय सांिर्गधत होत असले तरी त्यामुळे ते कफिधवक होत नाही. 
इतकेच नव्हे तर मनःस्िास्र्थयातून णकत्येकिा सांभिणारा आळशीपणा कफाच्या िाढीला कारणीभतू होत 
असला तरी िृद्धीचे हे कारण िस्तुतः शारीणरकच होय, मानणसक नव्हे. 

 
४७) दोषाांच्र्ा तीन णवकृती आणि त्र्ाांची लक्षिे 

 
िृद्धी, क्षय आणण प्रकोप याप्रमाणे िाताणि िोषाांत तीन प्रकारे णिकृती िा णिषमता सांभि ू शकते. 

िृद्धािस्थेत िोषाांच्या गुणकमांची िाढ होते तर क्षयािस्थेत त्याांचीच हानी होते. प्रकोपािस्थेत नानाणिध रोग 
प्रािुभूवत होतात. 

 
४८) वृद्धी व प्रकोप र्ाांचे स्वरूप 

 
िाताणि िोषाांची आपापल्या स्थानाांत स्िाभाणिक प्रमाणापेक्षा अणधक िाढ होण्याला िृद्धी िा चय 

[‘चयो िृणद्धः स्िधाम्न्येि’ अ. हृ.] अशी सांज्ञा असून अस्िाभाणिक मागाने गमन करण्याच्या िोषाांच्या प्रिृत्तीला प्रकोप 
[‘कोपस्तून्मागवगाणमता’ अ. हृ.] म्हणतात. 

 
४९) वातवृद्धीची लक्षिे 

 
िायूची िृद्धी झाली की शरीर रूक्ष ि कृश होते, बल कमी होते, झोप कधी कमी येते तर कधी येतच 

नाही, मलात शुष्कता येते, मलािरोध होतो, तसेच अांत्रकूजन आणण आध्मान [िातिदृ्धीने आतड्यात णिणशष्ट ध्िनी होणे 
म्हणजे अांत्रकूजन आणण पोट फुगून त्यात सशूल ध्िनी होणे म्हणजे आध्मान.] या णिकाराांचीही उत्पत्ती होते. 
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५०) वातक्षर्ाची लक्षिे 
 
िायूच्या क्षीणतेमुळे शरीरातील णनरणनराळ्या स्िाभाणिक कमांत माांद्य उद् भिते आणण गाते्र गळून 

जातात. त्याांतील उत्साहच कमी होतो. 
 

५१) कुणपत वार्चूी लक्षिे 
 
िायूचा प्रकोप झाला म्हणजे तोि, भेि, व्यध इत्याणि णनरणनराळे शलूाचे प्रकार, णनरणनराळ्या 

णठकाणच्या पेशींचा ि स्नायूांचा स्तांभ (जखडणे, ताठणे) झाल्याने उद् भिणारे मन्यास्तांभ, णजव्हास्तांभ, 
इत्याणि व्याधी, काही अियिाांत िा सिांगात कां प उद् भिणे, माांसशोषाणि कारणाांमुळे णिणशष्ट स्थानी 
आिळल्याप्रमाणे ििेना होणे, णिणशष्ट णठकाणी त्िचा काळसर िा ताांबसु होणे [जेथील धातुघटक क्षीण अथिा सत्त्िहीन 
होतात तेथील त्िचा काळसर भासते आणण जेथील धातुघटक प्रपीणडत होतात तेथील त्िचा लालसर णिसते.], आणण आके्षप, आयाम 
[‘मुहुराणक्षपणत कु्रद्धो गात्राण्या-क्षेपकोऽणनलः । पाणणपािां च सांशोष्य णसराः सस्नायुकां डराः । ’ (च. सां.), म्हणजे ‘कुणपत झालेला िायू हात, पाय 
तसेच णसरा, स्नाय ूआणण कां डरा याांच्यात शुष्कता उत्पन्न करून णनरणनराळ्या अियिाांच्या णठकाणी जेव्हा आक्षेप (झटके) उत्पन्न करतो तेव्हा त्या 
णिकाराला आके्षप म्हणतात’, असे चरकाांनी साांणगतले आहे. आयामाची लक्षणेही ते पुढीलप्रमाणे साांगतात – ‘अांतरायम्यते ग्रीिा मन्या च स्तभ्यते 
भशृम् । िांतानाां िांशनां लाला पृष्ठाक्षेपः णशरोग्रहः । जृांभा ििनसांगिाप्यन्तरायामलक्षणम्’ (च. सां.), म्हणजे ‘मान अन्तिवक्र होणे, ताठणे, िातणखळी 
बसणे, लाळ गळणे, पाठीला झटके येणे, मस्तक जखडल्यासारखे िाटणे, जाांभया येणे आणण तोंड जखडणे ही अांतरायामाची लक्षणे होत.’ 
‘पृष्ठमन्याणश्रता .बाह्याः शोषणयत्िा णसरा बली । िायुः कुयाद् हनुस्तांभां बणहरायामलक्षणम्’ (च.सां.), ‘कुणपत झालेल्या िायूमुळे पाठीच्या भागाकडे 
गेलेल्या मानेच्या मागील बाजूच्या णशरा शुष्क होऊन त्यामुळे मान आखडणे आणण ती बणहिवक्र होणे याला बणहरायाम म्हणतात’], तसेच बाहू, 
माांड्या िगैरेंचा शोष आणि णिकार उत्पन्न होणे, ही लक्षणे उद् भितात. 

 
५२) णपत्तवृद्धीची लक्षिे 

 
णपत्त िाढले की समस्त शरीरात उष्णता िाढते आणण पाचक णपत्त ि धात्िग्नी यातही तीक्ष्णता 

उत्पन्न होते. 
 

५३) णपत्तक्षर्ाची लक्षिे 
 
णपत्तक्षयात शरीरातील उष्णता कमी होते आणण अग्नीही मांि होतो. 
 

५४) णपत्तप्रकोपाची लक्षिे 
 
णपत्ताचा प्रकोप झाला म्हणजे िाह, पाक, कोथ ही लक्षणे उद् भितात. सहन न होण्याइतकी 

उष्णता िाढणे म्हणजे िाह; आणण जीभ, ओठ, घसा इत्याणि अियिाांची अांतस्त्िचा (कला) िाह होऊन 
णििाणरत होणे–फाटणे म्हणजे पाक. कोथ म्हणजे धातुघटक कुजून नष्ट होणे. कोथाचा सांभि माांसमय 
अियिाांत णिशषेत्िाने होत असतो. णपत्तप्रकोपामुळे या िाहाणिकाांणशिाय कुष्ठ, रक्तणपत्त इत्याणि िाहात्मक 
[िाह, पाक,कोथ या लक्षणाांपैकी कोणते तरी एकच लक्षण प्रधानत्िाने कुष्ठ, रक्तणपत्त इत्याणि णिकाराांत िस्तुतः णिद्यमान असते, तथाणप, हे सिव 
णिकार िाहमूलकच होत.]. णिकार उद् भितात. त्िचेच्या णठकाणी ताांबसु, णपिळसर, िा णहरिट िणव सिव शरीरात 
ि रोगस्थानी णिसू लागतो. तसेच, सिव पिाथव णजभेला णतखटही भासू लागतात. 
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५५) कफवृद्धीची लक्षिे 
 
कफाची िृद्धी झाली की अस्ग्नमाांद्य सांभिते. शरीरात अन्तबाह्य शतै्य जाणि ू लागते. शरीर जड 

भासू लागते आणण आळशीपणाही िाटू लागतो. ‘आलस्य म्हणजे सामर्थयव असूनही कमव करण्याणिषयी 
उत्साह नसणे’ [‘शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कमवण्यालस्यमुच्यते’ – च. सां.], असे सुश्रतुाचायांनी म्हटले आहे. 

 
५६) कफक्षर्ाची लक्षिे 

 
कफाचा क्षय झाला की सिव अियि गळल्यासारखे िाटतात, आणण णिशषेतः साांध्याांत शणैथल्य 

जाणि ूलागते. 
 

५७) कफप्रकोपाची लक्षिे 
 
कफाचा प्रकोप झाला म्हणजे णिणशष्ट स्थानी अथिा सिव शरीरात सूज उद् भिते, मान, हनुिटी 

इत्याणि अियिाांचे चलनिलन करता येत नाही, णनरणनराळी स्रोतसे अिरुद्ध होतात, आणण क्लेि ि कोथ 
ही लक्षणे ज्याांत समानत्िाने आढळतात असे प्रमेह, गांड, अबुवि िगैरे नानाणिध णिकारही प्रािुभूवत होतात. 

 
५८) सांसगश आणि सणन्नपात र्ाांचे स्वरूप 

 
िातणपत्त, णपत्तकफ, िातकफ याप्रमाणे कोणतेही िोन िोष जेव्हा एकाच िळेी िृध्ि, क्षीण िा 

प्रकुणपत होतात तेव्हा िोषाांच्या त्या स्स्थतीला सांसगव अशी सांज्ञा आहे. तीनही िोष एकाच िळेी िृध्ि, क्षीण 
अथिा प्रकुणपत झाले म्हणजे त्या स्स्थतीला सणन्नपात म्हणतात. 

 
५९) सांसगश आणि सणन्नपात र्ाांतील णक्रर्ावैषम्र् 

 
णिणशष्ट प्रकारच्या सांसगात त्यातील िोषद्वयाला अनुसरून णिणशष्ट प्रकारचे णक्रयािैषम्य उद् भिते 

तर सणन्नपातात सिवच िोषाांच्या णक्रयाांत णिषमता णनमाण होते. अथात् िृद्धी, क्षय आणण प्रकोप याांपैकी प्रत्येक 
अिस्थेत सांसगवरूप आणण सणन्नपातात्मक णिकृती सांभि ूशकते. 

 
६०) दोषाांचे भेद 

 
सांसगव आणण सणन्नपात याांचे िृणद्धक्षयाणि अिस्थाांनुसार जे प्रकार सांभितात त्याांतही तरतमभािाला 

अनुसरून पुनि आणखी पोटभेि आढळून येतात. तिनुसार िोषाांचे एकूण ६३ भेि शास्रकाराांनी उल्लणेखले 
आहेत. 

 
६१) दोषाांचे ते्रसष्ट भेद 

 
िाताणि िोष प्रत्येकशः िृद्ध आणण प्रत्येकशः क्षीण याप्रमाणे एकिोषीय णिकृतीचे भेि ६. सांसगाचे 

भेि १८. पैकी िोन िोषाांच्या समिृद्धीने ३ – िायुणपत्त, कफणपत्त, कफिायु. तरतमभािाला अनुसरून ६– 
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िृद्ध िायु, िृद्धतर णपत्त, िृद्धकफ िृद्धतर णपत्त, िृद्धिायु िृद्धतर कफ, िृद्धणपत्त िृद्धतर िायु, िृद्धणपत्त, 
िृद्धतर कफ, िृद्ध कफ िृद्धतर िायु; याप्रमाणे सांसगाचे िृद्धािस्थेतील प्रकार ९. तसेच ९ क्षयािस्थेतील. 
समक्षीणतेने ३- िायुणपत्त, कफणपत्त, िायुकफ. तरतमभािाला अनुसरून ६ – िायुक्षीण, णपत्तक्षीणतर, 
कफक्षीण, णपत्तक्षीणतर, कफक्षीण िायुक्षीणतर, णपत्तक्षीण िायुक्षीणतर, णपत्तक्षीण कफक्षीणतर, िायुक्षीण 
कफक्षीणतर, – याप्रमाणे सांसगाचे एकूणभेि १८. सणन्नपाताचे भेि एकूण ३८– िृद्धािस्थेत एक िोषाच्या 
आणधक्याने ३– िातणपत्तिृद्ध कफिदृ्धतर, णपतकफिदृ्ध िायुिृद्धतर, िातकफिधृ्िणपत्तिृध्ितर; िोन 
िोषाांच्या आणधक्याने ३ –िायुिृद्ध णपत्तकफ िृद्धतर, णपत्तिृद्ध कफिात िृद्धतर, कफिृद्ध िायुणपत्त िृद्धतर. 
िृद्ध िोषाांच्या तरतमभािाला अनुसरून ६ -िातिृद्ध णपत्तिृद्धतर कफिदृ्धतम, णपत्तिृद्ध कफिदृ्धतर 
िातिृद्धतम, कफिदृ्ध िायुिृध्ितर णपत्तिृध्ितम, िायुिृध्ि कफिधृ्ितर णपत्तिृध्ितम, णपत्तिृद्ध िायुिृध्ितर, 
कफिधृ्ितम, कफिधृ्िणपत्तिृध्ितर िायुिृध्ितम; सिांच्या समिृद्धीने एकएकूण िृध्ि िोषाांचे प्रकार १३. 
क्षीणािस्थेतील प्रकारही याचप्रमाणे १३. िोनही णमळून एकूण २६. एकाचा क्षय आणण िोघाांची िृध्िी, तसेच 
एकाची िृध्िी आणण िोघाांचा क्षय याप्रमाणे सणन्नपाताचे आणखी भेि ६ – िायुक्षीण णपत्तकफिृध्ि, णपत्तक्षीण 
िातकफिधृ्ि, कफक्षीणिातणपत्तिृध्ि; िायुिृध्ि कफणपत्तक्षीण, णपत्तिृध्ि कफिातक्षीण, कफिृध्ि 
िातणपत्तक्षीण. एकाची िृध्िी – एकाची समता एकाचा क्षय याप्रकारे एकूण ६– िायुिृध्िणपत्तसम कफ क्षीण, 
णपत्तिृध्ि िायुसम कफ क्षीण, कफिृध्ि िायुसम णपत्तक्षीण, णपत्तिृध्ि कफसम िायुक्षीण, कफिृध्िणपत्तसम 
िायुक्षीण, िायुिृध्ि कफसम णपत्तक्षीण. अशा प्रकारे सणन्नपाताचे भेि एकूण ३८ होतात. अशा रीतीने 
एकिोषीय ६, सांसगव १८, आणण सणन्नपात ३८ णमळून िोषभेि ६२. णशिाय स्िस्थाचे लक्षण म्हणनू 
साांणगतलेली तीनही िोषाांची समािस्था हा एक प्रकार अणधक. सिव णमळून िोषभेि एकूण ६३ होतात. 

 
६२) सांसगश आणि सणन्नपात र्ाांतील दोषलक्षिाांचे तारतम्र् 

 
सांसगव आणण सणन्नपात याांचे जे प्रकार िर उल्लेणखले त्याांत िोषाांच्या तारतम्याला अनुसरून त्या त्या 

िोषाांची शूलिाहाणि लक्षणेही तारतम्यानेच प्रकट होत असतात. उिाहरणाथव, जेव्हा िायु िृध्ि आणण णपत्त 
िृध्ितर असा प्रकार असतो तेव्हा तिुत्पन्न णिकाराांत शलूापेक्षा िाह अणधक जाणितो. उलट, ज्यािळेी णपत्त 
िृध्ि आणण िायु िृध्ितर अशी स्स्थती असते त्यािळेी त्या प्रकारच्या सांसगोत्पन्न णिकाराांत िाहापेक्षा शलूाचे 
प्रमाण अणधक असते. सणन्नपातोत्पन्न णिकाराांत सिव िोषाांची लक्षणे समस्न्ित असली तरी त्याांतही िायूच्या 
प्राधान्यामुळे शूल, णपत्ताच्या प्रमुखत्िामुळे िाह आणण कफाच्या आणधक्यामुळे शोथ हीच लक्षणे अनुक्रमे 
अणधक प्रमाणात प्रतीत होत असतात. िोषाांच्या िृद्धीमुळे त्याांची क्षीणताही अनुमाणनता येते. चलन, पचन, 
पोषण ही िातणपत्तकफाांची स्िाभाणिक कमे. णनरणनराळ्या णिकाराांत आढळून येणाऱ्या त्याांच्या हीनयोगाला 
अनुसरून त्या त्या णिकृतीतील क्षीणता समजून घेता येते. िोष आणण त्याांची लक्षणे याांच्यात िृणद्धक्षयरूपी 
तारतम्य याप्रमाणे अनेकप्रकारे सांभि ू शकते. िोषाांचे सणिशषे ज्ञान करून घेऊ इस्च्छणाराने ते सूक्ष्म 
णनरीक्षण करून जाणून घेतले पाणहजे. 

 
६३) वृद्धी, क्षर् आणि सम र्ा अवस्थाांतील दोषाांच्र्ा सणन्नपाताांचे स्वरूप 

 
सणन्नपाताच्या पूिोक्त ३८ प्रकाराांपैकी सहा प्रकार क्षीण आणण िृद्ध िोषाांच्या समिायानुसार 

साांगण्यात आले असून णशिाय आणखी सहा प्रकार िृद्ध, क्षीण आणण समस्स्थतीतील िोषाांच्या समिायाला 
अनुसरून उल्लणेखण्यात आले आहेत. हे बाराही प्रकार सणन्नपाताचे म्हणून साांगण्यात आले असले तरी ते 
केिळ सणन्नपातात्मक होत असे म्हणता येत नाही. िृद्ध आणण क्षीण िोषाांचा समिाय ज्यात झालेला असतो 
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अशा पणहल्या सहा भेिाांपकैी णतघाांत एका िोषाचा क्षय आणण िोन िोषाांची िृद्धी असा प्रकार असतो. तर 
एका िोषाची िृद्धी आणण िोन िोषाांचा क्षय हे बाकीच्या णतघाांचे स्िरूप असते. अथात् या सहाांपकैी कोणते 
तरी िोन िोष िृद्ध अथिा क्षीण अिस्थेत णिद्यमान असतात. आणण अणभिृद्ध अथिा क्षीण झालेल्या या 
िोषद्वयापासूनच त्या त्या णिणशष्ट णिकाराची उत्पत्ती होत असते. सणन्नपाताच्या या सहाही भेिाांचे स्िरूप 
सांसगवसदृश होय असे म्हणाियास हरकत नाही. िोन िोष िृध्ि असताना क्षीण असलेला णतसरा िोष 
त्याच्या क्षीणतेमुळे ज्याप्रमाणे रोगोत्पत्ती करू शकत नाही त्याचप्रमाणे िोन िोष क्षीण असले म्हणजे 
चलनाणिकाांपैकी िोन कमांत क्षीणता उद् भिते ि तीच रोगाला कारणीभतू होते. अथात् उपयुवक्त सहाही 
प्रकाराांत रोगोत्पत्तीच्या दृष्टीने िोन िोषाांची क्षीणता िा िृध्िी हीच महत्त्िाची असून तीमुळेच सणन्नपाताचे हे 
सहाही प्रकार सांसगाच्या भेिाांशी सरूप ठरू शकतात. 

 
एक िोष िृध्ि, िुसरा क्षीण आणण णतसरा सम अशी स्स्थती सणन्नपाताच्या ज्या प्रकाराांत णिद्यमान 

असल्याचे िर उल्लणेखले, त्या सहा प्रकाराांपकैी प्रत्येकात जो िोष िृध्ि असतो त्यापासूनच िस्तुतः त्या त्या 
णिकाराची उत्पत्ती होत असते. कारण सम स्स्थतीतील िोषाकडून रोगोत्पत्ती होतच नाही. आणण िृध्ि 
िोषाच्या णिरुध्िगुणी असलेला क्षीण िोष त्याच्या क्षीणतेमुळेच रोगोत्पत्तीच्या कामी असमथव ठरतो. अथात् 
या सहा प्रकाराांतील िैषम्याचे स्िरूप तत्त्ितः एकिोषोद् भि िैषम्यासारखेच असल्याने हे सहा भेि 
एकिोषीय प्रकाराांशी तुल्यरूप ठरू शकतात. 

 
सणन्नपाताच्या या १२ भेिाांचे स्िरूप केिळ सणन्नपातात्मक नाही, असे म्हणूनच िर म्हटले. 
 

६४) रोगाांत आढळिारी दोषणवणशष्ट लक्षिे 
 
स्थानाणि भेिाांना अनुसरून रोगाांचे प्रकार अनेक असले तरी िातप्रकोपोत्पन्न रोगाांत शोष आणण शलू 

ही लक्षणे प्रायः णिद्यमान असतात तर णपत्तप्रकोपजणनत व्याधी प्रायः िाहकोथात्मक असतात. कफाच्या 
कोपातून उद् भिणाऱ्या रोगाांत [णनरणनराळ्या णिकाराांत त्याांतील िोषाांच्या न्यूनाणधक्याला अनुसरून या शूलाणिकाांच्या व्यणतणरक्त अन्य 
लक्षणेही णकत्येकिा प्रािुभूवत होत असतात. उिा. िातकोपोत्पन्न णिकारात कधी शोथ उद् भितो तर कफोत्पन्न शोथात कधी शूलाचाही प्रािुभाि 
होतो. ही लक्षणे अथातच प्रधान नव्हेत.]. प्रायः शोथ आणण स्तांभ ही लक्षणे आढळून येतात. 

 
६५) औषधाांचे मुख्र् प्रकार 

 
औषधाांचे मुख्य प्रकार िोनच–शोधन आणण िमन. काही औषधे णिकारोत्पािक िोषाांचे शोधन 

करतात तर काही त्याांचे शमन करतात. सिव औषधाांचा अांतभाि या िोनच प्रकाराांत होऊ शकतो. 
 

६६) शोधन आणि शमन र्ाांचा णवणशष्ट उपर्ोग 
 
िाताणि िोषाांची िाढ अल्प प्रमाणात झाली असेल तर शमनाचा उपयोग करतात. या शमनाच्या 

सात प्रकाराांचे णििरण पूिी करण्यात आले आहेच. िोषाांच्या क्षीण अिस्थेत मात्र शमन णचणकत्सा करीत 
नाहीत. अशा िळेी बृांहण प्रशस्त मानले आहे. िोषाांची िृद्धी अणधक प्रमाणात होते तेव्हा शोधनाचा उपयोग 
करािा. त्याच्या पाांच प्रकाराांची माणहतीही पूिी िेण्यात आली आहे. 
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६७) वाताणदकाांचे शोधन आणि शमन 
 
िायु, णपत्त आणण कफ याांचे प्रमुख शोधन म्हणजे अनुक्रमे बस्ती, णिरेचन आणण िमन. गोड, आांबट 

आणण खारट रस ज्याांत अणधक आहेत आणण जे स्स्नग्धोष्णगुणी आहे असे आहायव िा औषधी द्रव्य तसेच 
स्नेहन आणण स्ििेन णिधी याांच्या योगाने िायूचे शमन होते. गोड, कडू आणण तुरट रस असलेली आणण 
मांिशीतगुणी अशी आहारस्िरूप ि औषणधद्रव्ये णपत्ताचे शमन करतात. कफनाशक द्रव्ये रसाने णतखट आणण 
कडू, तसेच गुणाने रूक्ष, उष्ण आणण तीक्ष्ण असतात. 

 
६८) वातादींची सवशश्रेष्ठ शमन द्रव्रे् 

 
िायु, णपत्त आणण कफ याांची सिवश्रेष्ठ शमनद्रव्ये म्हणजे तेल, तूप आणण मध. अष्टाांगहृियात 

िाग्भटाचायांनी तसे साांणगतलेही आहेच [‘िाते णपत्त ेश्लषे्मशाांतौ च पर्थयां तैलां  सर्गपमाणक्षकां  च क्रमेण’ । – अ. हृ.]. चरकाचायव या 
सांबांधात थोडे णनराळे साांगतात. तेलाणिकाांची शमनकाणरता प्रत्येकी िोन िोन िोषाांना अनुसरून त्याांनी 
िर्गणलेली आहे. ‘कफणपत्तािरील सिोत्कृष्ट शमन म्हणजे मध, तूप हे िातणपत्ताांचे सिोत्तम प्रशमन आणण 
िातकफाांचे सिवश्रेष्ठ शमन द्रव्य म्हणजे तेल [‘मधु श्लषे्मणपत्तप्रशमनानाम्, सर्गपिातणपत्तशमनानाम्, तैलां  िातश्लषे्मप्रशमनानाम्’ –च. 
सां.]’, असे त्याांचे म्हणणे आहे. 

 
६९) वातादींची सामान्द्र् णचणकत्सा 

 
प्रकुणपत झालेले िाताणि िोष हेच सिव रोगाांना हेतुभतू असतात. ‘िोष हेच सिव रोगाांचे एकमात्र 

कारण होय’ [‘िोषा एि णह सिेषाां रोगाणामेककारणम्’ । – अ. हृ.], असे अष्टाांगहृियात म्हटलेही आहे. त्याांचा उपशम 
करणे हेच णचणकत्सेचे सिवसामान्य स्िरूप. अशा णचणकत्सेलाच हेतुणिपरीत म्हणतात. 

 
७०) णवणभन्न स्थानी प्रकुणपत झालेल्र्ा वातादींचा उपशम 

 
िाताणि िोषाांत उद् भिलेली णिकृती जेव्हा एखाद्या आमाशयाणि णिणशष्ट स्थानाचा आश्रय करते 

तेव्हा ज्िर, गुल्म इत्याणि कोणत्या तरी णिणशष्ट रोगाची उत्पत्ती होते. या णिणशष्ट रोगाचा उपशम णिणशष्ट 
प्रभािगुणयुक्त [णिणशष्ट रोगाचा उपशम करणारा णिणशष्ट गुण म्हणजेच प्रभाि]. औषधाकडूनच होऊ शकतो. हेतुभतू िोषाचा 
उपशम करणारे औषध अशािळेी कायवक्षम होत नाही. अशा व्याणधणिनाशक णचणकत्सेलाच व्याणधणिपरीत 
म्हणतात. 

 
७१) स्वास्थ्र् रक्षि करण्र्ाचा उपार्–दोषाांना सम स्स्थतीत ठेविे 

 
शरीराचे स्िास्र्थय सम स्स्थतीत असलेल्या िाताणि िोषाांच्याकडूनच राखले जाते. अथात् िृद्ध 

िोषाांचे ऱ्हसन आणण क्षीण िोषाांचे अणभिधवन करून स्िास्र्थयाला कारणीभतू होणारे िोषसाम्य सिैि सुरणक्षत 
राखले पाणहजे. ‘सम स्स्थतीत जे िेहाच्या अणभिृद्धीला कारणीभतू होतात तेच िाताणि िोष णिषम स्स्थतीत 
िेहाचा नाश घडिनू आणतात. णहतकारक आहारणिहाराांच्या योगाने, म्हणनूच, या िाताणिकाांना त्याांच्या 
क्षयिृद्धीपासून सिैि सुरणक्षत ठेिाि’े, असा इषारा आचायव िाग्भटाांनी णिला आहे [‘य एि िेहस्य समा णििधृ्य ैत एि 

िोषा णिषमा िधाय । यस्माितस्ते णहतचयवयैि क्षयाद् णििृदे्धणरि रक्षणीयाः’ । –अ.हृ.].–––  
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साराांश (उत्तराधश) 
 
प्रस्तुत ग्रांथाच्या उत्तराधात आतापाितेो पढुील णिषयाांचे प्रणतपािन मुख्यत्ि ेकरण्यात आले :– 
 
(१) िाताणि िोषाांची णिणशष्ट स्थाने आणण त्याांचे आश्रय (२) स्थानभेिाांनुसार सांभिणारे त्याांचे 

कमवभेि (३) िातािींचे प्रत्येकशः पाांच भेि (४) या िोषभेिाांची णिणशष्ट स्थाने (५) िोषभेिाांचे स्िरूप (६) 
िोषभेिाांची णिणशष्ट कमे (७) चलन, पचन आणण पोषण या िोषाांच्या तीन स्िाभाणिक णक्रया (८) तिनुसार 
शरीराच्या णिणिध स्थानाांतील नानाणिध कमांचे तै्रणिध्य (९) पचन, उत्सजवन आणि कमे आणण त्याांचे प्राधान्य 
(१०) नानाणिध व्याधी आणण त्याांच्या णिणिध अिस्था याांना कारणीभतू होणारे तीन प्रकारचे णक्रयािैषम्य 
(११) रसाणि धातू आणण पक्वाशयाणि स्थाने याांना अनुसरून सांभिणारे रोगाांचे नानाणिध भेि (१२) चरकोक्त 
८० िातणिकार (१३) चरकोक्त ४० णपत्तणिकार (१४) चरकाांनीच साांणगतलेले २० श्लेष्मणिकार (१५) 
िोषाांचे सांसगव (१६) िोषाांचे सणन्नपात (१७) सांसगोद् भि आणण सणन्नपातोत्पन्न व्याधी (१८) रोग अनेकणिध 
असताही त्याांत सामान्यत्िाने सांभिणारी शलू, िाह आणण शोथ ही प्रमुख लक्षणे (१९) रोगाांतील िोषाांच्य 
अनुबांधानुसार रोगलक्षणाांत प्रत्यांतराला येणारे तारतम्य िा न्यूनाणधक्य (२०) िातािींचे शोधन करणारे 
बस्त्याणि उपाय (२१) िीपनपाचनाणि शमनोपाय (२२) रोगणचणकत्सेतील िोषानुबांध (२३) आहायव आणण 
औषणधस्िरूप द्रव्याांच्या गुणिणवनातील िोषानुबांध (२४) णत्रिोषणिज्ञानातील णिजे्ञय णिषयाांचे णिग्िशवन. 

 
हे सिव णििचेन अथातच आयुिेिीय ग्रांथाांतील णिशषेतः चरकसुश्रतुिाग्भटप्रणीत ग्रांथाांतील, 

अणभप्रायाला अनुसरूनच करण्यात आले आहे. ककबहुना, णत्रिोषणिज्ञानासांबांधी चरकाणिकाांचा िास्तणिक 
अणभप्रायच यथाित् स्िरूपात णिशि करण्याचा प्रयत्न या प्रणतपािनातून करण्यात आला आहे. 

 
––– 
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उपसांिार 
 
िाताणि िोष हेच सम स्स्थतीत सिव शारीर णक्रयाांना हेतुभतू होतात आणण णिषमािस्थेत समस्त 

णिकाराांचे उत्पािकही तेच असतात. अणिकृत आणण णिकृत स्स्थतीतील िाताणि िोष हेच याप्रमाणे 
शरीरातील सिव णक्रयाांचे आणण णिणक्रयाांचे प्रधान कारण होत. ‘िायु, णपत्त आणण कफ हीच शरीराची उत्पािक 
कारणे असून अणिकृत स्स्थतीत त्याांच्याकडूनच शरीराचे धारण होते. तसेच णिकृत झाले की तेच शरीराच्या 
नाशाला कारणीभतू होतात’, असे सुश्रुताचायांनी या सांबांधात म्हटले आहे [‘िातणपत्तश्लेष्माण एि िेहसांभिहेतिः । 
तैरेिाव्यापनै्नः ... ... शरीरणमिां धायवते । ... ... त एि च व्यापन्नाः प्रलयहेतिः । ’ – सु. सां.]. ‘सिव शरीरात सांचार करणारे 
िातणपत्तकफ अकुणपत स्स्थतीत शरीराला शुभकर असतात पण कुणपत झाले की तेच अशुभकर होतात; 
पुष्टी, बल, िणव, प्रसाि, इत्याणि शुभ कमे प्रकृणतभतू िोषाांकडून होत असतात तर णिकृत िोषाांकडून 
णिकारसांज्ञक अशुभ कमे घडून येतात’, अशा शब्िाांत चरकाचायांनीही उपणरणनर्गिष्ट अणभप्रायच व्यक्त केला 
[‘सिवशरीरचरास्तु िातणपत्तश्लेष्माणः सिवस्स्मन् शरीरे कुणपताकुणपताः शुभाभभुाणन कुिवस्न्त । प्रकृणतभतूाः शुभाणन उपचयबलिणवप्रसािािीणन, अशुभाणन 
पुनर्गिकृणतमापन्ना णिकारसांज्ञकाणन । ’ – च. सां.] आहे. 

 
अथात् स्िस्थाांच्या स्िास्र्थयरक्षणासाठी आणण रुग्णाांच्या रोगपणरहारासाठी णहतकर होणाऱ्या ज्या 

गोष्टी आयुिेिीय ग्रांथाांत णििणेचण्यात आल्या आहेत त्याांचे सम्यक् ज्ञान होण्याच्या दृष्टीने णचणकत्सकाांनी 
प्रथमतः िातणपत्तकफाांचे स्िरूप यथाित् रीतीने समजून घेणे अिश्य होय. स्िस्थ आणण आतुर या 
िोघाांच्याही शरीराांतील सिव कमांचे कतृवत्ि या िाताणिकाांच्याकडेच असते. त्याांचे ज्ञान णचणकत्सकाला जेव्हा 
यथाित् होईल तेव्हाच स्िस्थ आणण रोगी याांचे णहत तो सुयोग्य प्रकारे साधू शकेल. 

 
स्िस्थाांना आणण रुग्णाांना त्याांच्या णहताचे िशवन घडणिणे हे आयुिेिाचे साध्य. ते णसद्ध होण्यासाठी हे 

शारीर तत्त्वदशशनही एक साधन होिो, इतकीच शिेटी अपेक्षा. 
 

––– 
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णनष्ट्कषश 
 

प्रास्ताणवक 
 
१) पुरुषाथव हे पुरुषाचे साध्य असून त्यासाठी स्िास्र्थयसाधन अिश्य. 
२) हे स्िास्र्थयसाधन आयुिेिाने साधते म्हणनू आयुिेिाचे सम्यक् ज्ञान असणे अिश्य. 
३) आणण शरीराचे सिव प्राकृत–िैकृत व्यापार, शरीरात सांभिणारे णिणिध णिकार, त्याांचे 

शमनोपाय ि त्याांत योजण्याची औषधे या सांबांधीचे सिव णििचेन आयुिेिात णत्रिोषानुरोधाने 
केलेले असल्यामुळे आयुिेिाला तत्त्िरूप असलेल्या आणण शरीराला हेतुभतू असलेल्या 
िातणपत्तकफाांचे ज्ञान होणे अिश्य. 

 
दशशन १ 

 
१) पाांच महाभतेू ि सहािी चेतना याांच्यापासून बनलेल्या शरीराची िोष, धातू ि मल ही 

मूलद्रव्ये ककिा उपािानकारणे होत. 
२) िोष, धातू, ि मल शरीरात सतत ि सिवत्र णिद्यमान असतात. या णतघाांतच शरीरातील 

यच्चयाित् िस्तूांचे िगीकरण होऊ शकते. 
३) शरीराला िूणषत करतात ते िोष, धारण करतात ते धातू ि मणलन करतात ते मल, असा 

या शब्िाांचा धात्िथव असला तरी आयुिेिात या सांज्ञा णिणशष्ट अणभप्रायाने योजलेल्या आहेत. 
४) िाताणि िोष शस्क्तरूप असून शरीरातील सिव णक्रयाांचे ते कारक होत. रसाणि धातू 

द्रव्यरूप असून आकृणत–रूपाने ते शरीराचे धारण करतात. शकृिाणि मल म्हणजे धातूांचेच 
सत्त्िहीन अांश असून अिष्टांभाणि णक्रयाांच्या योगाने तेही शरीराचे धारक आहेत. 

५) िोष, धातू ि मल हे तीनही आपापल्या परीने िेहधारक असल्याने त्या सिांना ‘धातू’ म्हणून 
सांबोधणे शक्य आहे. तथाणप, त्याांच्या धारणकमांत भेि आहे आणण तो स्पष्ट होण्यासाठीच 
त्याांना सांज्ञा पृथक् योजण्यात आल्या आहेत. 

६) िोष, धातू ि मल या ‘स्िसांज्ञा’ आहेत. केिळ धात्िथानुसार णनरणनराळ्या द्रव्याांना 
अिस्थाभेिानुसार त्या योजू नयेत. िोष, म्हणजे िाताणि, धातू म्हणजे रसाणि ि मल 
म्हणजे शकृिाणि, हा त्याांतील तत्त्िाथव स्िीकायव ि व्यिहायव मानणे शरीरज्ञानासाठी अिश्य 
होय. 

 
दशशन २ 

 
१) शरीराचे मुख्य णिभाग िोन : एक द्रव्य ि िुसरा शक्ती. द्रव्य हे धारक ि व्यक्तस्िरूप 

असून शक्ती ही कारक ि अव्यक्तस्िरूप असते. 
२) हे िोन णिभाग अणिभाज्य ि परस्पराश्रयी असल्याने द्रव्य ि शक्ती या सांज्ञा ‘प्राधान्येन 

व्यपिेश’ या न्यायाने तारतम्यानुसार योजण्यात येतात. 
३) शरीरान्तगवत शक्तीच्या तारतम्यानुसार शक्त्युत्कषवसांपन्न, मध्यम शक्तीने युक्त ि अत्यल्प 

शक्तीने युक्त असे शारीरद्रद्रव्याांचे णत्रणिध िगीकरण होत असून या तीन णिभागाांनाच 
आयुिेिात िोष, धातू ि मल या सांज्ञा योजलेल्या आहेत. 
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४) पृणथव्याणि पांचमहाभतेू जीिसृष्टीचे उपािान होय आणण जीिन म्हणजे उत्पात्त्याणि णक्रयाांची 
क्रमशः अनुिृत्ती. पिाथांची उत्पत्ती ि िृद्धी पृणथव्याणिकाांच्या परमाणसुांयोगामुळे होते आणण 
त्याांचाच णियोग झाला की पिाथव क्षीण ि नष्ट होतात. शरीरातील प्रत्येक अियिात ही 
उत्पणत्तणिनाशात्मक णक्रया अणिरत सुरु असते ि म्हणून क्राांणतशीलता ही णजिांत शरीराची 
णनत्यािस्था होय. 

५) सांग्रह, पचन ि उत्सजवन हे शरीरातील सिव णक्रयाांचे प्रमुख भेि असून त्याांचे कतृवत्ि 
ज्याांच्याकडे असते त्या सूक्ष्म ि शस्क्तरूप अशा धातुघटकातील अांतर्गनष्ठ अांशाांनाच िोष 
म्हणतात. श्लेष्मा, णपत्त ि िायू हे त्याांचे कायवभेिानुसार सांभिणारे प्रकार होत. 

६) शरीराचा जो ‘द्रव्य’ सांज्ञक िुसरा णिभाग असतो त्यातच पचनाणि सिव णक्रया होत असतात. 
उत्पत्त्याणि अिस्था तोच अनुभिीत असतो ि शक्तीचे अणधष्ठानही तोच असतो. उत्पद्यमान 
अिस्थेत असणारा क ि क्षीयमाण अिस्थेत असणारा िुसरा, असे त्याचे िोन णिभाग असून 
त्याांनाच धातू ि मल म्हणतात. 

७) स्ितःच्या णिणशष्ट स्िरूपानुसार शरीराचे धारण करणारे रसरक्ताणि धातू एकूण सात 
आहेत. िोष, मल, आकृणतणिशषे, णिणिध कमे आणण अणभधाने या सिांना आश्रयस्िरूप 
असणाऱ्या या रसरक्ताणि द्रव्याांचेच शरीरात एक प्रकारे प्राधान्य असून त्याांची ‘धातू’ ही 
सांज्ञाही अन्िथवक अशीच आहे. घन, द्रि ि स्ििे असे त्याांचे प्रमुख भेि तीन सांभितात. 

८) एकातून िुसरा याप्रमाणे रसाणि धातूांची उत्क्राांती होत असताना त्यातून जे णनःसत्त्ि अांश 
पृथक् होतात त्याांना ‘मल’ ही सांज्ञा आहे. सात धातूांचे असे मलही सातच साांणगतले असून 
त्याांचे सुद्धा घन, द्रि ि स्ििे असे प्रमुख भेि तीनच सांभितात. शकृत्, मूत्र ि स्ििे हे शद्व 
त्याांचेच िाचक आहेत. 

९) हे शकृिाणि अणिकृतािस्थेत असले म्हणजे शरीराची जीिनयात्रा चालणिण्याच्या कामी 
उपकारक होतात. परांतु त्याांची प्रमाणाबाहेर िाढ झाली म्हणजे मात्र धातुघटकाांना 
सुरणक्षत राखण्याऐिजी ते मणलन करतात, ि म्हणूनच िेहमूलक असताही त्याांना ‘मल’ ही 
सांज्ञा िेण्यात आली आहे. 

 
दशशन ३ 

 
१) चेतनाणधणष्ठत पांचभतूणिकाराांचा समुिाय म्हणजे शरीर, परृ्थिी, अप्, तेज, िाय,ू आकाश ि 

चेतना ही सहा तत्त्ि ेशरीरात भािरूपाने सिैि णिद्यमान असतात. 
२) पिाथवमात्राची उत्पत्ती घनद्रिाणि द्रव्याांच्या एकीभािापासूनच होत असते. आणण त्यात 

घडणारी पचनाणि कमेही या एकीभािापासूनच सांभित असतात. या सिांत चेतना हीच 
आद्य पे्ररक असते. 

३) प्रत्येक नामारूपात्मक सृष्ट पिाथात पृर्थिीतत्त्ि अणधष्ठानभतू असल्याने यच्चयाित् सृष्ट 
पिाथव हे पार्गथिच असतात तथाणप पार्गथि, आप्य, तैजस, िायिीय, आकाशीय, असा जो 
त्याांचा णनिेश करण्यात येतो तो त्या त्या पिाथातील पणथव्यािींच्या आांणशक आणधक्याचाच 
िाचक असतो. 

४) पृणथव्याणि भतूचतुष्टयापैकी सिात स्थूलस्िरूप तत्त्ि म्हणजे पृर्थिी. आकषवकत्ि हा णतचा 
गुण असून पिाथवणिज्ञानात त्यालाच ‘गांध’ म्हणतात. 
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५) िायू हे भतूचतुष्टयापकैी सिात सूक्ष्म तत्त्ि होय.सांयोगणियोगात्मक सिव कमाचे कतृवत्ि 
प्रामुख्याने त्याच्याकडेच असते. चलनात्मकता या त्याच्या गुणालाच पिाथवणिज्ञानात 
‘स्पशव’ म्हणतात. 

६) अप् तत्त्िाचे शीतस्पशवित्त्ि ि तेजाचे उष्णस्पशवित्त्ि म्हणजे अनुक्रमे सांयोजक ि णियोजक 
गुण असून हे सांयोगणियोग चलनाचे अथिा गतीचेच िोन प्रकार होत. आकषवणरूप गती 
म्हणजे सांयोग ि अपकषवणरूप गती म्हणजे णियोग. 

७) सूक्ष्म भतूणिकाराांशाांच्या सांयोगापासून पिाथाची उत्पत्ती ि िृद्धी होते आणण णियोगामुळे 
ऱ्हास ि णिनाश होतो. शरीराांतगवत पिाथांचे म्हणजे रसाणि धातूांचे उत्पणत्तणिनाशही 
सांयोगणियोगात्मक असतात. 

८) १. उत्पािक परमाणूांचे सांयोजक अथिा मीलन २. सांमीणलत परमाणूांचे रसीभिन ककिा 
द्रिािस्थेत णिलयन ३. रसीभतू परमाणूांचे पचन ककिा सारणकट्टणििचेन आणण ४. मलरूप 
अांशाांचे उत्सजवन, या पिाथांच्या उत्पणत्तणिनाशाांतील क्रमािस्था होत. णजिांत शरीरात हे 
उत्पणत्तणिनाशात्मक कायव या क्रमाने अव्याहत सुरु असते. या क्रमसातत्यालाच जीिन 
म्हणतात. 

९) शारीर द्रव्याांच्या उत्पणत्तणिनाशाला अशाप्रकारे सांश्लेषण, पचन, ि णियोजन या तीनच 
णक्रया मुख्यतः साधनीभतू होत असतात, आणण त्या ज्याांच्यामुळे होतात त्या िोषसांज्ञक 
सामर्थयवसांपन्न ि सूक्ष्म द्रव्याांनाच आयुिेिात अनुक्रमे श्लेष्मा, णपत्त ि िायू अशा सांज्ञा िेण्यात 
आल्या आहेत. 

 
दशशन ४ 

 
१) शरीराचा अत्यांत सूक्ष्म घटकही षड्धातुक असतो. णिणशष्टाकृणतमत्त्ि, चैतन्य, आणि धमव 

पृणथव्याणि तत्त्िाांपासून त्याच्या णठकाणी उत्पन्न होतात. 
२) रजस्तमोयुक्त पुरुष म्हणजे जीिात्मा हा सिव शारीर णक्रयाांचा मुख्य पे्ररक असतो. ही पे्ररणा 

म्हणजे चैतन्य. ते णिद्यमान असणे म्हणजे सजीणित्ि ि त्याचा अभाि म्हणजे अजीणित्ि. 
३) पार्गथिाणि अांशाांच्या समुिायापासून बनलेला शरीराचा आद्य अियि आहाराणिकाांतून प्राप्त 

होणाऱ्या पार्गथिाणि अांशाांनी पणरपुष्ट होतो. एकूण सिव शरीराची अणभिृद्धी अशीच होते. 
आणण ही िाढ िृणद्धकर पिाथव अमयाि असताही णिणशष्ट मयािेपयवन्तच होऊ शकते. 

४) केिळ िाढच नव्हे तर िृद्धी, णिकास, उत्क्राांती, णिणशष्टाकृणतमत्त्ि, सामर्थयव ि आयुमान या 
सिवच बाबतीत सृष्ट पिाथव प्रणतणनयत असतात. 

५) णिणशष्ट आकारात िाढ पूणव झाली की, शारीर अियि ि रसरक्ताणि धातू सांतणतरूपाने िाढू 
लागतात. स्िणभन्न पिाथाची स्िीय अांशाांपासून होणारी स्िसमान उत्पत्ती म्हणजे सांतती. 

६) रसरक्ताणि सात धातू शुद्ध आहारापासून उत्पन्न होतात. रसापासून रक्त, रक्तापासून 
माांस याप्रमाणे रस, रक्त, माांस मेि, अस्थी, मज्जा ि शुक्र या क्रमानुसार त्याांची उत्पत्ती होत 
असते. रस, रक्त या त्याांच्या सांज्ञाही स्िरूपबोधक अशाच आहेत. हे सातही धातू 
शरीराच्या आद्य घटकात प्रथमपासून सूक्ष्म स्िरूपात णिद्यमान असतात आणण आहारोत्पन्न 
रसापासून त्याांची िाढ होते. 

७) आहाराचा शुद्धतर रस म्हणजे रक्त. त्यापासून ‘माांस’ हा व्यक्तरूप पिाथव उत्पन्न होतो. 
तसेच रसाणि धातूांचा शुद्धतर रस म्हणजे शुक्र. त्यापासून व्यक्तरूप गभाची उत्पत्ती होते. 
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दशशन ५ 
 
१) शुक्रातविसांयोग हे शरीराच्या आरांभक अियिाचे बीज असून शरीराची िृद्धी, णिकास ि 

उत्क्राांती तिनुरोधानेच होत असते. 
२) रसरक्ताणि सात धातूांपैकी माांस, ि अस्थी हे उत्पाद्य असून उिवणरत पाांच उत्पािक 

असतात. माांसास्थींत मूतवत्ि सामान्य आहे तर बाकीच्या पाांचाांत अमूतवत्ि सामान्य आहे. 
३) शरीराप्रमाणे शरीराचा प्रत्येक सूक्ष्म घटकही सप्तधातुक असतो. 
४) आहाररसापासून क्रमशः उत्पन्न होणाऱ्या रसाणि धातूांत उत्तरोत्तर अणधकाणधक णनमवलत्ि ि 

णचरणिनाणशत्ि उत्पन्न होत असते. याच प्रणक्रयेनुसार एक मणहन्याने आहाररसाचे शुक्र 
(अथिा आतवि) बनते. 

५) पोष्य-पोषक अांशाांचा प्रथम समागम होणे ि शिेटी सारणकट्टणिभाजन होणे हा 
धातूत्पत्तीतील क्रम आहे. धातूत्पत्तीला धातूांचेच जे अांश कारणीभतू होतात ते प्रसािसांज्ञक 
अांश असून त्याांचेच णिनाशोन्मुख णनःसत्त्ि अांश म्हणजे मलाख्य अांश होत. त्याांनाच अनुक्रमे 
िोष ि मल म्हणतात. 

६) शारीर द्रव्याांच्या णनर्गमतीत सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन या णत्रणिध सामर्थयाची 
आिश्यकता असते. हे सामर्थयव शरीरात ज्याांच्या णठकाणी असते ती सामर्थयोत्कषवसांपन्न 
द्रव्ये म्हणजेच अनुक्रमे श्लेष्मा, णपत्त ि िायू हे णत्रिोष होत. 

७) प्रत्येक िेह सप्तधातुक असतो. याला स्त्रीिेहही अपिाि नाही. मात्र त्यात गभोत्पािक 
शुक्रधातूऐिजी गभवसांिधवक आतवि असते. अथात् स्त्रीिेहातही िेहव्यापी अियोत्पािक शुक्र 
असतेच. 

८) पुरुष हा उत्पािनाकाांक्षी असतो तर स्त्री सांिधवनकाांणक्षणी असते. पुरुषिेह आकाराने ि 
सांतणतरूपाने िाढत असतो तर स्त्रीिेह केिळ आकारातच िाढत असतो. 

९) शरीराच्या शुक्रातविसांयोगरूपी बीजात अन्य शरीरोत्पािक सामर्थयव असेल तर त्या 
बीजापासून होणारा गभव पुरुषिेहधारी होतो आणण तसे सामर्थयव नसेल तर तो स्त्रीिेहधारी 
होतो. 

१०) शारीर पिाथात प्रमुख भेि िोन सांभितात– १) शक्ती ि २) द्रव्य. उत्पािक िस्तू 
शस्क्तरूप ि उत्पत्तीला सहायभतू होणारी द्रव्यरूप. पुरुष ि स्त्री ही नाांि ेअनुक्रमे त्याांना 
योजता येतील. 

११) परांतु ज्यात उत्पािक अथिा सांिधवक अशा िोनही प्रकारचे सामर्थयव नसते असाही 
शारीरद्रव्याांचा एक प्रकार सांभितो. त्या द्रव्याला ि तिुत्पन्न शरीराला नपुांसक म्हणतात. 

१२) शरीराप्रमाणे शारीर घटकातसुद्धा (१) उत्पािनक्षम, शस्क्तरूप (२) सांिधवनक्षम, द्रव्यरूप 
ि (३) उभयणिध सामर्थयाचा अभाि असणारा शस्क्तहीन द्रव्यरूप असे तीन प्रकार असून 
याांनाही अनुक्रमे पुरुष, स्त्री ि नपुांसक अशा सांज्ञा योजता येण्यासारख्या आहेत. 

१३) शरीराच्या उत्पािनणक्रयेत िोष हे उत्पािक ककिा कारक असून धातू साहाय्यक ककिा 
सांिधवक असतात. मलाांत मात्र हे िोनही प्रकारचे सामर्थयव नसते. िोष, धातू ि मल याांनाही 
अनुक्रमे, पुरुष, स्त्री ि नपुांसक या सांज्ञा म्हणनूच योजता येण्यासारख्या आहेत. 
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दशशन ६ 
 
१) पुरुषशरीराची िाढ पूणव झाल्यानांतर त्याचे िेहोत्पािक बीज स्त्रीच्या गभाशयात प्रणिष्ट झाले 

की णतच्या आहाररसातून णमळणाऱ्या पोषक अांशाांनी ते णिकणसत होते. ि हा णिका सपूणव 
झाला की निीन िेह धारण करून जन्माला येते. िृद्धी, णिकास ि उत्क्राांती हे याप्रमाणे 
अणभिृद्धीचेच तीन प्रकार होत. 

२) अियि उत्पन्न होणे, आहारातून णमळणाऱ्या पोषक अांशाांनी त्याची िाढ होणे ि ती पूणव 
झाली की त्याच्यापासून णिभक्त झालेल्या घटकाांकडून पुनि निीन अियि णनमाण होणे 
हा क्रम सजीि शरीरात अणिरत सुरु असतो. 

३) शरीर ही एक समुिायात्मक िस्तू आहे. शरीराचे स्थूल अियि सूक्ष्म अियिाांच्या 
समुिायाांपासून ि सूक्ष्म अशा असांख्य परमाणूांच्या समुिायाांपासून बनलेले असतात. स्थूल 
अियिाांच्या समुिायालाय शरीर म्हणतात. 

४) माांस ि अस्थी हे िोनच धातू शरीरात मूतव ककिा स्स्थरस्िरूप असून त्याांच्यामुळेच सिव 
लहानमोठ्या अियिाांत स्स्थरत्ि उत्पन्न होत असते. 

५) परांतु, माांसास्स्थमय असले तरी सिव अियि आकाराने ि स्िरूपाने सारखेच नसतात आणण 
ते ज्या सूक्ष्म घटकाांच्या समुिायाांपासून बनलेले असतात त्याांची आकारणभन्नता त्याला 
कारण असते. 

६) णिणशष्टाकृणतमत्त्ि येणे म्हणजे सृष्टी ककिा उत्पत्ती ि हे मूतवत्ि नष्ट होणे म्हणजे णिनाश. 
व्यक्तत्ि ि व्यक्तत्ि हे या उत्पणत्तणिनाशाांचेच पयाय होत. 

७) शरीरातील आद्य सृष्टी म्हणजे माांस ि अांणतम सृष्टी म्हणजे अस्थी. शरीरगत उत्पत्तीला 
अस्थीत पणरणतािस्था प्राप्त होते. 

 
दशशन ७ 

 
१) बाल्य, तारुण्य ि िाधवक्य या शरीराच्या तीन अिस्था आहेत. शारीर अियि बाल्यात 

अणिकाणसत असतात, तारुण्यात पूणव णिकणसत होतात ि िाधवक्यात क्षीण होऊ लागतात. 
बालियात उत्पािक सामर्थयव अणधक प्रमाणात असते. तारुण्यात त्याला इणतकतवव्यता 
प्राप्त होते ि िृद्धािस्थेत ते क्षीण होऊ लागते. ते सिवस्िी लुप्त झाले की शरीर नष्ट होते. 

२) या बाल्याणि अिस्था शरीराप्रमाणे शरीराचा प्रत्येक सूक्ष्म घटकही उपभोगीत असतो. 
आणण हे घटक ज्या रसरक्ताणिपासून तयार झालेले असतात त्याांची उत्पत्ती ि िृद्धी 
अणिरत होण्यािरच शारीर घटकाांची ि शरीराची अणभिृद्धी अिलां बून असते. 

३) रसरक्ताणि धातूांत एकप्रकारे पोष्यपोषक सांबांध असतो. या साताांपकैी माांस ि अस्थी या 
िोघाांत घनत्ि जसे िाढत्या प्रमाणात असते तसेच बाकीच्या पाांच द्रि धातूत णनमवलत्िही 
उत्तरोत्तर अणधकाणधक प्रमाणात असते. या द्रि धातूांत उत्पािक सामर्थयाचाही उत्तरोत्तर 
उत्कषव णिसून येतो. मात्र म्हणूनच त्याांचे पणरमाण उत्तरोत्तर कमी होत जाते. 

४) शारीरधातूांत जे स्स्थत्यांतर अणिरत होत असते ते सांयोगणियोगात्मक कमामुळे होत असून 
त्यात शीत ि उष्ण हे गुण साधक असतात. सिव कमवभेिाांचा सांयोगणियोगाांत ि सिव 
गुणभेिाांचा शीत ि उष्ण या िोघाांत अांतभाि होऊ शकतो. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

५) सिव सृष्ट पिाथांचे िगीकरण द्रव्य, गुण ि कमव या णतघाांतच करता येण्यासारखे आहे. 
अणधष्ठानभतू िस्तूला द्रव्य म्हणतात, चलनात्मकता हे कमाचे स्िरूप असते आणण 
द्रव्याच्या आश्रयाने राहणाऱ्या कायवकारी सामर्थयाला गुण म्हणतात. 

 
दशशन ८ 

१) सांयोगणियोगात्मक कमाचे जे कारक गुण त्याांनाच आयुिेिात ‘िीयव’ म्हणतात. या िीयाचे 
एकूण भेि आठ आहेत. त्याांपैकी शीत ि उष्ण हे प्राधानकारणरूप, स्स्नग्ध ि रूक्ष हे 
कायवरूप आणण गुरु, मृिू, तीक्ष्ण ि लघु हे कायवलक्षणरूप होत. 

२) या आठ गुणाांणशिाय आणखी बारा गुणाांचे िणवन आयुिेिात केलेले आहे. हे गुण म्हणजे 
स्स्नग्ध ि रूक्ष याांचेच तरतमभािसूचक असे लक्षणात्मक गुण होत. 

३) या एकूण िीसही गुणाांत शीत ि उष्ण हे िोनच गुण प्रधान असून त्याांचा णनिेश ‘प्राधान्येन 
व्यापिेशः’ या न्यायाने करण्यात येतो. 

 
दशशन ९ 

 
१) द्रव्य ि गुण याांत आधाराधेयत्ि असून गुण हे द्रव्याश्रयानेच अणभव्यक्त ि कायवकारी होतात. 
२) कायानुमेय असलेल्या गुणाांना पांचभतूाांचे सूक्ष्म अांश आश्रयभतू असून स्थूल अांशाांच्या 

णठकाणी त्याांचा अनुभि येत असतो. पांचभतूणिकार म्हणजेच गुण होत असा आयुिेिाचा 
अणभप्राय णिसतो. ‘िीयव’ ही सांज्ञा आयुिेिात या गुणाांनाच णिलेली आहे. 

३) पांचभतूोत्पन्न द्रव्याांत पांचभतूाांचा सांयोग णभन्न णभन्न प्रमाणात होत असल्याने गुणभेि ि 
कमवभेि आढळून येतो. तथाणप, सांयोग ि णियोग या िोघाांत सिव कमवभेिाांचा आणण शीत ि 
उष्ण या िोघाांत सिव गुणभेिाांचा अांतभाि होऊ शकतो. 

४) स्स्नग्धाणि गुणाांचे स्िरूप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे-शीतत्त्ि हा अप् तत्त्िाचा ि उष्णत्ि 
हा तेजाचा गुण आहे. पृर्थिी ि अप् या िोन तत्त्िाांच्या आणधक्यामुळे स्स्नग्धत्ि उत्पन्न होते 
तर तेज ि िायू याांच्या आणधक्यामुळे रूक्षत्ि णनमाण होते. स्थूलत्ि, स्स्थरत्ि ि गुरुत्ि हे 
स्स्नग्ध गुणाचे, तर सूक्ष्मत्ि, चलत्ि ि लघुत्ि हे रूक्ष गुणाचे लक्षणरूप गुण होत. 
स्थूलत्िािींचा पणरणाम म्हणनू पिाथांच्या णठकाणी उत्पन्न होणाऱ्या णचरकाणरतेला मांित्ि 
म्हणतात तर सूक्ष्मात्िािींच्या पणरणामरूपी आशुकाणरतेला व्यिाणयत्ि म्हणतात. मांित्ि हे 
स्स्थरत्िाचे ि व्यिाणयत्ि हे चलनगुणाचे आणधक्य होय. उष्णत्ि हा तेजाचा गुण िायुगुणाशी 
सांयुक्त झाला की, त्यालाच तीक्ष्णत्ि म्हणतात. णिकाणसत्ि ही याचीच आणधक्यसूचक 
अिस्था होय. पृर्थिी, अप्, ि तेज या णतघाांच्या सांयोगापासून द्रित्ि णनमाण होते. सरत्ि हे 
त्याचे लक्षण आहे. द्रित्ि ईषद्घन असले म्हणजे त्यालाच साांद्रत्ि म्हणतात. द्रिसांयुक्त 
तीक्ष्णतेला णिस्रता असे नाि आहे. िैशद्य ही सूक्ष्मगुणाचीच एक अिस्था असते. आणण 
रूक्षत्ि असताही मृिुस्पशव असणे याला श्लक्ष्णत्ि म्हणतात. 

५) सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन हे सिव शारीर णक्रयाांचे मुख्य प्रकार असून या तीन णक्रयाांचे 
कतृवत्ि ज्याांच्याकडे असते त्या तीन प्रकारच्या गुणसमुिायाांनाच श्लेष्मा, णपत्त ि िायू अशा 
सांज्ञा आहेत. 
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दशशन १० 
 
१) स्स्नग्धाणि िहा गुणाांचा समुिाय म्हणजे श्लेष्मा, तीक्ष्णाणि गुणत्रयी म्हणजे णपत्त ि रूक्षाणि 

गुणसप्तक म्हणजे िायू. 
२) िोष-गुण ि गुणसांग्रहोक्त गुण याप्रमाणे आयुिेिीय ग्रांथाांत गुणिणवन िोन प्रकारे करण्यात 

आले असून त्याांत सांख्याभेिही आढळतो. तथाणप प्राधान्याने स्स्नग्धत्ि ि शीतत्त्ि हे 
कफाचे, उष्णत्ि ि द्रित्ि हे णपत्ताचे आणण रूक्षत्ि ि सूक्ष्मत्ि हे िायूचे स्िरूप असून 
तिनुरोधाने सांग्रहोक्त गुणाांचा िोषगुणाांत अांतभाि होऊ शकतो. 

३) पृणथव्याणि महाभतूाांचे णनत्य ि अणनत्य असे प्रत्येकी प्रकार िोन सांभितात. (आकाश याला 
अपिाि आहे)./: ‘णनत्य’'सांज्ञक अांश अणिनाशी, सूक्ष्म ि शस्क्तसांपन्न असतो तर ‘अणनत्य’ 
हा णिनाशी, स्थूल ि शस्क्तणिहीन असतो. सृष्ट द्रव्ये ही अणनत्यसांज्ञक अांशाांची णिकाररूपे 
आहेत तर गुण हे णनत्याणश्रत शक्तीचे णिकार होत. गांधरसाणि स्िाभाणिक गुण पांचभतूाश्रयी 
असतात तर स्स्नग्धरूक्षाणि सांयोगजन्य गुण भतूसांघाताश्रयी असतात. 

४) सृष्ट पिाथांतील उत्पणत्त–णिनाश त्याांच्या अणनत्यभतूाांशोत्पन्न भागाांत होत असतात आणण 
‘णनत्य’ सांज्ञक भागाच्या आश्रयाने कायवसाधक गुण णनिास करीत असतात. स्स्नग्धाणि गुण 
ि तत्समुिायरूपी िाताणि िोष हे शारीरद्रव्याांच्या सूक्ष्म अांशाांच्या आश्रयानेच राहत 
असतात. 

५) िोष केिळ द्रव्यरूपही नव्हेत िा केिळ शस्क्तरूपही नव्हेत. ते गुणरूप होत. गुण म्हणजे 
शस्क्तणिशषे ि हे िैणशष््ट य द्रव्यानुबांधाने येते. अथात् शरीरातील शक्त्युत्कषवसांपन्न पण सूक्ष्म 
असे द्रव्य म्हणजे िोष. 

६) पृणथव्याणि महाभतूाांचे स्िाभाणिक गुण प्रत्येकशः णभन्न असतात. त्याांचा ि तिाश्रयी भतूाांचा 
जेव्हा सांयोग होतो तेव्हा स्स्नग्धाणि गुणाांची ि तिुत्पन्न सषृ्ट द्रव्याांची उत्पत्ती होते. 

७) पृर्थिी ि अप् या िोन भतूाांच्या आणण गांध ि रस या तिाणश्रत गुणाांच्या सांयोगापासून 
स्स्नग्ध–गुणाांची ि नांतर त्यामुळे शारीर द्रव्याांची णनर्गमती होते. सांयोजक श्लेष्मा 
स्स्नग्धगणप्रधान असून तोही भजूलसांयोगोद् भिच असतो. 

८) कफाप्रमाणे णिभाजक णपत्त ि णियोजक िायू हे िोषही भतूसांयोगोद् भिच होत. शरीरस्थ 
णपत्त तेजःप्रधान असले तरी द्रित्िानुणिद्ध असते ि िायूही केिळ िायुस्िरूपच नसतो तर 
अप् सांयुक्त अथिा शीतगुणास्न्ित असतो. 

दशशन ११ 
 
१) पांचमहाभतेू ही सृष्टीची उपािन कारणे असून त्याांचा आांणशक सांयोग णिणभन्न प्रमाणात ि 

स्िरूपात होत असल्याने सृष्टीतही णभन्नता आढळते. 
२) पांचभतेू स्िभाितः जड असतात. त्याांपासून णिणिध प्रकारची सृष्टी जी णनमाण होते ती 

तिाणश्रत चेतनाांशामुळे. हे चतैन्य अनुमेय असते. 
३) पांचभतूाांपैकी सूक्ष्मतम जो िायू त्याच्या णठकाणी चतैन्य सिांत अणधक असते; तर पृर्थिीच्या 

णठकाणी ते सिांत कमी असते. चैतन्याच्या न्यूनाणधक अस्स्तत्िािरूनच सृष्ट द्रव्याांना 
अचेतन िा सचेतन असे म्हणण्यात येते. 

४) यच्चयाित् सृष्ट द्रव्याांचे िगीकरण शक्ती ि द्रव्य या िोन णिभागाांत होऊ शकते. उत्पत्त्याणि 
णिणिध कमे ज्यामुळे घडून येतात तो णिभाग म्हणजे शक्ती ि ही काये ज्याच्या आश्रयाने ि 
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ज्यात घडून येतात तो णिभाग म्हणजे द्रव्य. हे णिभाग पूणवपणे अन्योन्यणनरपेक्ष नसतात. 
ज्यात सामर्थयव प्राचुयाने ि द्रव्य स्िल्पाांशाने असते त्या णिभागाला शक्ती ि उलट प्रकार 
ज्यात असतो त्याला द्रव्य म्हणतात. 

५) अन्य सृष्ट पिाथांप्रमाणे मानिी िेहाचेही प्रमुख णिभाग िरीलप्रमाणे िोनच सांभितात. 
त्याांपैकी रसरक्ताणि धातू हे द्रव्यस्िरूप ि िाताणि िोष हे शस्क्तस्िरूप होत. 

६) शरीरस्थ सामर्थयव रसाणि धातूांच्या सूक्ष्म भागाचा आश्रय करून राहते ि अशा सामर्थयवसांपन्न 
सूक्ष्म द्रव्यालाच सामर्थयव ककिा शक्ती म्हणतात. आयुिेिीयाांची ‘िोष’ ही सांज्ञा त्याचीच 
िाचक आहे. 

७) आहाराणिकाांमुळे िृद्धी, ऱ्हास आणण उत्क्राांती इत्याणि अिस्था रसाणि धातूांत अनुभिास 
येतात. परांतु हे अिस्थाांतर ज्यामुळे सांभिते त्या िोषसांज्ञक अांतिवती सामर्थयात मात्र 
कोणतेच स्स्थत्यांतर होत नाही. त्याच्या प्रमाणात न्यूनाणधक्य होते इतकेच. शारीर 
द्रव्याांच्या, णिणिध अियिाांच्या ि धीधैयाणि गुणाांच्याही िाढीत शरीराच्या या स्िाभाणिक 
सामर्थयालाच महत्त्ि असून ‘सहज बल’ या शब्िाांनी चरकाचायांनी त्याचाच णनिेश केलेला 
आहे. 

८) शरीराची जीिनयात्रा चालणिणारे सामर्थयव णत्रणिध असते ि तीन कमाचे प्रितवक असते. 
श्लेष्मा, णपत्त ि िायू या सांज्ञा या सामर्थयवभेिाांना िेण्यात आल्या असून त्या अनुक्रमे 
सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन या कमांच्या िाचक आहेत. 

 
दशशन १२ 

 
१) शरीराची जीिनयात्रा ज्याच्यािर अिलां बनू असते. त्या िातणपत्तकफाांना आयुिेिात ‘िोष’ 

ही सांज्ञा णिलेली आहे. 
२) ही सांज्ञा धात्िथानुसारी नाही तर पाणरभाणषक आहे. कारण णिकृत ि अणिकृत अथिा 

िेहधारक ि िेहघातक या िोन्ही अिस्थाांत िातािींना ‘िोष’ म्हणूनच सांबोधले आहे. ‘िोष’ 
हा शद्ब योजाियाचा तो इतक्याच कणरता की अणिकृत अिस्थेत िेहधारक असणारे िाताणि 
णिकृत झाले म्हणजे मात्र िेहघातक होतात हे लक्षात असाि.े 

३) या िोषाांचे णकत्येकजण स्थूल ि सूक्ष्म असे भेि कस्ल्पतात. पण ते योग्य नाही. शरीराच्या 
अपणरसांख्येय अशा सुसूक्ष्म घटकाांत सुद्धा णनत्य ि सिवत्र णिद्यमान असणारे िोष सूक्ष्मच 
होत. 

४) िोष, धातू ि मल हे सिवच िस्तुतः िेहधारक असले तरी त्याांच्या धारणकमात फरक आहे 
ि तो स्पष्ट होण्यासाठीच या तीन णभन्न सांज्ञा योजण्यात आल्या आहेत. एकूण शरीराची 
णिभागणी या णतघाांतच होऊ शकते. शस्क्तरूप, शक्त्याश्रयरूप ि शस्क्तहीन असणाऱ्या या 
िोषधातुमलाांना उत्पािक, उत्पाद्य ि क्षीयमाण अशीही स्िरूपबोधक नाि ेयोजता येतील. 

 
दशशन १३ 

 
१) िाताणि िोष िेहव्यापी असल्याने सांयोजन, णिभाजन ि णियोजन ही त्याांची काये सिव 

शरीरात अनुभिाला येतच असतात. तथाणप, स्थानभेिाांनुसार त्याांच्या स्िरूपाांत फरक 
पडतो. त्यामुळे णक्रयाकारी िोषाांचेही तिनुसार भेि कस्ल्पण्यात आले आहेत. 
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२) गती, पचन ि पोषण या णक्रया सािवणत्रक असल्या तरी त्याांचा अनुभि णिशषेत्िाने णिणशष्ट 
अियिाांच्या णठकाणीच येतो. हे अियि म्हणजेच िाताणि िोषाांची साांगण्यात आलेली 
पक्वाशयाणि स्थाने होत. त्याांतही पक्वाशय हे िाताचे, ग्रहणी हे णपत्ताचे ि हृिय हे कफाचे 
प्रमुख स्थान होय. चलन, पचन, ि पोषण ही काये अनुक्रमे याच अियिाांत प्रामुख्याने 
घडून येतात. 

३) शरीराच्या णनरणनराळ्या अियिाांत राहणारे िोष धातुमलाांचा आश्रय करून असतात. या 
आश्रयिशकापैकी अस्थी हे िायूचे, स्ििे ि रक्त ही णपत्ताची आणण उिवणरत सात ही 
कफाची आश्रयस्थाने आहेत. 

४) िाताणि िोष गुणसमुिायरूपी होत. त्याांचे हे स्िाभाणिक गुण सिव शरीरात सारखेच 
आढळत नाहीत. गुणाांच्या या णिणिधतेमुळेच णिणिध प्रकारच्या कमांचा सांभि होतो. 
पक्वाशयाणि िाताची, ग्रहणी इत्याणि णपत्ताची ि हृिय िगैरे कफाची, म्हणनू ज्याांचा णनिेश 
करण्यात आला आहे ती स्थाने म्हणजे या नानाणिध गुणाांचीच आश्रयस्थाने होत. 

 
दशशन १४ 

 
१) शरीरातील जीिनव्यापाराला साधनीभतू होणाऱ्या णक्रयाांना अनुसरून िाताणि िोषाांचे 

स्थानभेिाने प्रत्येकी पाच भेि सांभितात. 
२) िातभेिाांपैकी प्राण मस्स्तष्कात राहतो. ज्ञानेंणद्रयाांना पे्ररणा िेणे हे त्याचे प्रधान कायव. 

उरोभाग ि कां ठ याांत चालणाऱ्या श्वसनाणि णक्रयाांना तो साहाय्यकही होतो. तो सूक्ष्म 
असतो आणम मनोबुद्ध्यािींच्या अनुबांधामुळे त्याचे अनुमान करता येते. 

३) उिान िायुफुफ्फुसात असतो. शारीर अियिाांना आपापली काये करण्यात प्रयत्नशील ि 
उत्साहसांपन्न राखून त्यायोगे बलशाली कायवक्षम आणण काांणतपूणव राखणे हे त्याचे कायव 
होय. श्वसनाकृष्ट बाह्य िायूमुळे त्याचे उपबृांहण होते. 

४) हृियस्थ व्यान रसधातूशी णमश्र होऊन सिव शरीरात सांचार करतो ि णनरणनराळ्या 
अियिाांतील सिव णक्रया तोच घडिनू आणतो. प्राण ि उिान याांच्यापेक्षा तो सापेक्षतया 
स्थूल असतो. 

५) प्रिृत्ती, िगे ि आकुां चनप्रसरण ही एकाच गतीची तीन स्िरूपे, प्रकार अथिा अिस्था होत. 
चलनकतृवक िायूचे भेिही तिनुसार तीन सांभितात. प्राण, उिान ि व्यान या नािाांनी 
त्याांचा णनिेश करताही येईल. प्राणाणि त्रयीच्या णक्रया अशा प्रकारे परस्परानुणिद्ध 
असल्याचे णिसून येते. 

६) अन्नाचे ग्रहण करणे, पचन करणे, ि त्यातील सारणकट्टाांचे सम्यक् णियोजन करणे ही काये 
समान िायूची होत. लघ्िांत्र हे त्याचे स्थान आहे. 

७) अपानिाय ूअपानप्रिेशात राहतो. शुक्रातवि, मलमूत्र, गभव आिींचे अणभिहन करणे हे त्याचे 
कायव. 

८) णपत्तभेिाांपैकी पाचक ग्रहणीत राहते. द्रिीभतू अन्नातील रसरूप साराांश ि मलमतू्ररूप 
णकट्टाांश याांचे पृथक्करण करणे हे त्याचे प्रधान कायव होय. 

९) लघ्िांत्रातून आलेल्या अन्नरसात रांजकता णनमाण करून त्याला णिशुद्धतर बनणिणे हे रांजक 
णपत्ताचे कायव आहे. ते यकृत् प्लीहेत असते. 
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१०) साधक णपत्त हृियात राहते. प्राणाशी सहकायव करून प्रज्ञा, धारणा, अणभमान इत्यािींच्या 
योगाने त्या त्या इांणद्रयाांना ते णिषय प्राप्त करून िेण्यात ते साधनीभतू होते. 

११) कनीणनका ि त्िचा ही अनुक्रमे आलोचक ि भ्राजक णपत्ताची स्थाने होत. त्याांपैकी 
पिाथवमात्राचे रूप ग्रहण करणे हे आलोचकाचे ि त्िचेचा िणव तेजस्िी राखणे हे भ्राजकाचे 
कायव आहे. 

१२) णपत्ताचे प्रकार मूलतः िोनच सांभितात : द्रिरूप ि अद्रिरूप, यकृत्, लघ्िांत्र इत्यािींतील 
णपत्त द्रिरूप असते तर ग्रहणी मस्स्तष्क इत्यािींतील अद्रिरूप असते. 

१३) कफभेिाांपैकी अिलां बक कफ हृियात राहतो. अन्य कफस्थानाांचे ि समस्त शरीराचे 
स्स्नग्धशीताणि गुणाांनी धारण करणे हे त्याचे कायव होय. 

१४) क्लेिक कफ अन्नाचे क्लेिन करतो तर बोधक कफामुळे णजभेिर टाकलेल्या द्रव्यातील 
मधुराणि रसाांचा बोध होतो. आमाशय ि रसनागात स्रोतसे ही या कफभेिाांची अनुक्रमे 
स्थाने होत. 

१५) ज्ञानेंणद्रये ि मस्तक याांना प्रसन्न ठेिणे हे तपवकाचे, तर सिव सांणधस्थाने सुणश्लष्ट राखणे हे 
श्लेषकाचे कायव होय. तपवक कफ मस्तकाच राहतो ि श्लषेक कफ सांणधस्थानाांत असतो. 

 
दशशन १५ 

 
१) शरीराचे जीिन म्हणजे शारीर घटकाांची उत्पत्ती, िाढ, णिनाश, इत्याणि कमांचे सातत्य. 

आहारपचन, श्वसन, रसणिके्षपण, धातूांची अणभिृद्धी आणण धातुमलाांचे णियोजन या णक्रया 
जीिनकमाला साधनीभतू असून त्या ज्याांच्यामुळे सांभितात तेच िाताणि िोष होत. 

२) िरील णक्रयापांचकाची णनष्पत्ती, पचन, पोषण ि उत्सजवन या कमवत्रयीपासून होते. हे णत्रणिध 
कमव आकुां चनप्रसरणामुळे सांभिते. आणण आकुां चनप्रसरणाला चलन कारणीभतू होते. 

३) सिव कमांना आत्मभतू असणारे चलन हे स्िाभाणिक सांििेनेमुळे सांभिते. बाह्य स्पशाने 
अथिा अांतःपे्ररणेने णतचे उद्दीपन होते. नांतर सांत्रािाणहनींतून ती सांचार करू लागते. आणण 
णिणशष्ट स्थानी णतचे आगमन झाले की तेथील स्नायूांत चलनाचा उद् भि होतो. तत्सांबांध 
पेशीत त्यानांतर हालचाल उत्पन्न होते आणण त्याचा पणरणाम म्हणून उत्सजवनाणि कमे घडून 
येतात. 

४) या कमात पचनाचे महत्त्ि णिशषे आहे. ते ज्या स्थानाांत घडून येते त्याांना पचनसांस्थान 
म्हणतात. मुख, आमाशय, लघ्िांत्र, ग्रहणी ि पक्वाशय ही ती स्थाने होत. या स्थानाांत 
राहणाऱ्या णत्रिोषाांकडूनच आहाराचे क्रमशः पचन होते. 

५) श्वसन ही पचनणक्रयेइतकीच िुसरी महत्त्िाची णक्रया होय. नाणसका, श्वासनणलका ि 
फुफ्फुसे हे अिघड णतला साधनीभतू होतात. त्याांना श्वसनसांस्थान असे म्हणतात. या 
अियिाांचे आकुां चनप्रसरण अणिरतपणे सुरु असते ि म्हणूनच श्वसनात खांड पडत नाही. 
या णक्रयेतील िायूचा सांबांध स्पष्ट आहे. 

६) पचन ि श्वसन या िोन णक्रयाांप्रमाणे धातूांचे पोषणही िोषकतृवकच असते. 
७) तात्पयव, शरीराच्या णिणभन्न स्थानाांत ज्या ज्या म्हणनू णक्रया सांभितात त्या सिांचा अांतभाि 

चलन, पचन ि पोषण या प्रमुख णक्रयाांत होतो. आणण या कमवत्रयीचे कतृवत्ि अनुक्रमे िायू, 
णपत्त ि कफ याांच्याकडे असल्याने शरीरातील यच्चयाित् कमे णत्रिोषकतृवक असतात, हे 
उघड होय. 
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१६ दशशन 
 
१) िोषाांच्या णिकृतीमुळे शरीराच्या स्िाभाणिक कमांत जी णिकृती उत्पन्न होते णतचे प्रकार तीन 

सांभितात. ऱ्हास, िृद्धी ि िैपरीत्य. हीनयोग, अणतयोग ि णमर्थयायोग ही नाि े अनुक्रमे 
त्याांचीच िाचक आहेत. 

२) िोषाांच्या गुणकमांतील न्यूनाणधक्यतेमुळे अस्िास्र्थय उद् भिते, परांतु रोग णनमाण 
होण्यासाठी त्याांच्या गुणकमांत णिपरीतताच उत्पन्न व्हािी लागते आणण त्यासाठी िोषाांचा 
कोप व्हािा लागतो. आपले स्थान सोडून अन्यत्र गमन करण्याची प्रिृत्ती म्हणजे कोप. 

३) णिकार अगणणत असले तरी िातकोपजणनत, णपत्तकोपजणनत ि श्लेष्मकोपजणनत असे 
त्याांचे प्रमुख प्रकार तीन असून शूल, िाह, ि शोथ ही लक्षणे या प्रकाराांत अनुक्रमे प्रधान 
असतात. ही लक्षणे म्हणजे अनुक्रमे चलन, पचन ि पोषण या स्िाभाणिक णक्रयाांच्या 
णिकृतीच होत. 

४) िातािींना प्रकुणपत करणाऱ्या द्रव्याांना आम ही सांज्ञा असून आहायव द्रव्ये आणण शारीर धातू 
याांतील अपाणचत अांश म्हणजे ही आमद्रव्ये होत. आहायव पिाथांतील गुणधमांना अनुसरून 
िातप्रकोपण णपत्तप्रकोपण ि कफप्रकोपण असे प्रकार त्यातही आढळून येतात. या आमाचा 
उल्लेख णिकृणतणिज्ञानात िोष या नाांिानेही करण्यात आला आहे. 

५) आमयुक्त अथिा कुणपत िोषाांचा सांचार सिव शरीरात होत असला तरी स्थानिैगुण्यामुळे 
त्याांना जेथे अडथडा णनमाण होतो तेथीलच धातू िूणषत व्हािते आणण तेथेच रोगोत्पत्ती 
व्हािी असा णनयम आहे. 

६) सांणचत आमद्रव्याचा णिणशष्ट स्थानातील धातूत प्रथम प्रिशे होतो, नांतर धातुघटकाांपासून 
धात्िग्नीच्याां योगाने त्या द्रव्याचे पृथक्करण सुरु होते, आणण ही णक्रया पूणव झाली की शारीर 
धातूांपासून ते द्रव्य शिेटी पूणवपणे णियुक्त होते. या अिस्थाांनाच अनुक्रमे आमािस्था, 
पच्यमानािस्था ि पक्वािस्था अशी नाांि ेअसून प्रत्येक रोगात सांभिणाऱ्या या अिस्थाांतही 
श्लेष्मा, णपत्त ि िायू याांचा सांबांध अनुक्रमे णिद्यमान असतोच. णियुक्त झालेले आमद्रव्य 
मलमागाने िा व्रणमागाने नांतर उत्सर्गजत होते ि रोगाचा उपशम होतो. 

 
दशशन १७ 

 
१) प्रकुणपत िोषाांपासून उद् भिणारे णिकार असांख्य असले तरी स्पष्ट स्िरूपाांत आणिष्कृत 

होणारे िातणिकार ८०, णपत्तणिकार ४० आणण कफणिकार २० सांभितात, असे चरकाचायव 
म्हणतात. 

२) िायूच्या अस्िाभाणिक प्रिृत्तीतून स्रोतसाणिकाांच्या णठकाणी जी पीडा उद् भिते णतला शूल 
म्हणतात. हा शलू सिव िातणिकराांत सामान्यपणे णिद्यमान असतोच. 

३) िायूच्या स्िाभाणिक गतीत जो अिरोध उद् भितो त्याला सांचय िा सांकोच याांपैकी काही 
तरी एक कारण असते. 

४) समस्त िातणिकाराांचे प्रमुख प्रकार िोनच सांभितात. सांकोचरूप ि स्तांभरूप. सांकोचरूप 
णिकाराांत शलू प्रायः भासत नाही तर स्तांभरूप णिकाराांत तो बहुधा जाणितोच. स्तांभरूप 
णिकार शोथातून तर सांकोचरूप णिकार शोषातून उद् भितात. 
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५) पचनणक्रयेच्या िैषम्यातून उद् भिणारे प्रायः सिवच णपत्तणिकार िाहस्िरूप असतात. तथाणप, 
त्याांपैकी काहींची उत्पत्ती िाहातून, काहींची कोथातून तर काहींची क्लेिातून होत 
असल्याने तिनुसार त्याांचे प्रकारही तीन सांभितात. आहायव द्रव्ये आणण रसाणि धातू याांच्या 
पचनात उद् भिणारी णपत्तकोपजन्य णिकृती म्हणजे िाह, धातुघटकाांच्या णठकाणी 
उद् भिणारी णिनाशोन्मुख प्रित्तीम्हणजे कोथ आणण माांसाणि घनद्रव्याांतून त्याांतील द्रिाांश 
पृथक् होणे म्हणजे क्लेि. 

६) चरकसांणहतेत जे २० कफणिकार साांगण्यात आले आहेत, त्या सिात शतै्य, शारीर द्रव्याांचा 
अणतणरक्त सांचय आणण अस्ग्नमाांद्य ही तीन लक्षणे क्वणचत् समस्त तर क्वणचत् व्यस्त रूपाांत 
पण णनत्य णिद्यमान असताच. 

७) िातोद् भि, णपत्तोद् भि ि कफोद् भि णिकाराांची अमुक्रमे ८०, ४०, २० ही चरकोक्त 
पणरगणना कोणत्या तत्त्िानुसार करण्यात आली हे जसे स्पष्ट होत नाही, तसेच तीत 
णनिेणशलेली आणिष्कृतततमता म्हणजे काय याचाही योग्य खुलासा होत नाही. 

८) गती पचन, पोषण ही अनुक्रमे िातणपत्तकफाांची अणिकृत िा स्िाभाणिक कमे असून शूल, 
िाह, शोथ ही त्याांचीच णिकृत िा अस्िाभाणिक कमे होत. समस्त णिकार या 
णिकृणतत्रयीतूनच उद् भितात. 

९) व्याध्युत्पािक िोष हे कारण एकच असले तरी स्थानाणिकाांच्या णभन्नतेनुसार तिुत्पन्न काये 
म्हणजेच नानाणिध रोग मात्र अनेक सांभितात. त्याांपैकी काही सुखसाध्य, काही कष्टसाध्य 
तर काही असाध्य असतात. प्रकुणपत िोषाांच्या बलाबलािरच ही साध्यासाध्यता अिलांबून 
असते. 

१०) िोषाांचा प्रकोप ज्यामुळे होतो त्या द्रव्यालाच अपर्थय म्हणतात. आहार, णिहार, काल आणण 
मानणसक कमव याप्रमाणे अपर्थयाचे प्रमुख प्रकार चार सांभितात. 

११) णिकारोत्पािक प्रकुणपत िोष सिव शरीरव्यापी असतानाही णिणशष्ट णिकार मात्र शरीराच्या 
णिणशष्ट णठकाणीच उद् भितो. स्थाणनक िैगुण्य हे एक याला कारण असतेच. तथाणप, 
आहाराणि अपर्थयातील णिणशष्ट गुणाचाही तो पणरणाम होय. या गुणालाच प्रभाि म्हणतात. 

१२) रोगाची उत्पत्ती केिळ िोषप्रकोपातून होत नाही. त्याच्या जोडीला शरीरातील 
रोगप्रणतकारशक्ती िुबळी व्हािी लागते. 

 
दशशन १८ 

 
१) िाताणि िोषाांच्या स्िाभाणिक णक्रयाांतील िैषम्याला व्याधी म्हणतात. 
२) शणररगत धातूांचा आणण णक्रयाांचा ऱ्हास होणे हा पणरणाम सिव णिकाराांत घडून येतो. 
३) िुष्ट िोषाांचा प्रणतकार करण्याच्या कामी धातू स्िभाितः समथव असतात तेव्हा णिकार साध्य 

असतात. तिभािी त्याांना असाध्यता प्राप्त होते. 
४) शारीर धातूांचा ऱ्हास िोन कारणाांनी घडून येतो. उत्पािनात अल्पता उद् भिते तेव्हा आणण 

धातूांचा ऱ्हासच अणधक होतो तेव्हा. पचनाणि णक्रयाांतील िैषम्यामुळेच हे घडून येते. 
५) िातािींच्या गत्याणि प्रमुख णक्रयाांना अनुसरून त्याांच्या णिणक्रयाांतही तै्रणिध्य सांभिते. या 

णिणक्रयाांनाच अनुक्रमे शोष, कोथ ि क्लेि ही नाांि े असून सिव णिकार त्याांतच अांतभूवत 
होतात. 
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६) धातूांच्या णठकाणी उद् भिणाऱ्या शोषाणि अिस्था णकत्येकिा शोष, क्लेि, कोथ या 
क्रमानुसार तर अनेकिा हा क्रम सोडूनही उत्पन्न होऊ शकतात. णिश्लेषणकारी कोथच 
धातुघटकाांच्या णिनाशाला मुख्यतः कारण होतो. 

७) धातुगत शुष्कतेला शोष म्हणतात. या शोषतूनच अनेकिा क्लेि ि कोथ याांची उत्पत्ती 
होऊन धातू णिशीणव होतात. या अिस्थेलाच राजयक्ष्मा म्हणतात. 

८) णकत्येकिा धातूांच्या णठकाणी शुष्कता येऊनही तीतून पुढे क्लेिकोथाांची उत्पत्ती होत नाही. 
अशा धातुक्षयाला शोष म्हणतात. तो स्ितांत्र व्याधी नव्हे ि साक्षात् व्याणधहेतूही नव्हे. 
क्लेिकोथाांना तो कारण होतो. 

९) धातुघटकाांच्या उत्पािनकमात सांभिणाऱ्या णिकृणतस्िरूप हीन, अणत ि णमर्थया या 
योगाांपैकी पणहले िोन णिशषे उपद्रि िेत नाहीत. णमर्थयायोग मात्र णिनाशक असतो. कोथ 
त्यालाच म्हणतात. 

१०) धातूांच्या णठकाणी क्लेि िोन प्रकारे उद् भतो : आहाराणिकाांच्या अणतयोगाने ि पचनाच्या 
णमर्थयायोगाने. पणहला प्रकार प्रायः शोथकर तर िुसरा बहुधा कोथकर असतो. 

११) शोथ आणण कोथ या िोघाांत समस्त णिकार अांतभूवत होऊ शकतात. काहीत शोथ तर 
बाकीच्यात कोथ हे लक्षण समान असते. शोथ–कोथाांची उत्पत्ती क्लेिापासून होत 
असल्याने सिव रोगाांना क्लेिोत्पन्नही मानता येईल. 

१२) क्लेि म्हणजे रसरक्ताश्रयी आणण सापेक्षतया सत्त्िहीन पण आपल्या परीने िेहधारणकमात 
सहायभतू होणारा िेहव्यापी द्रि. क्लेििाहन हे कमव करणारा मूत्रसांज्ञक मल हाच. 

१३) क्लेिाच्या अणतिदृ्धीतून णिणिध मूत्रणिकार सांभितात. प्रमेहणिकार त्याांनाच म्हणतात. 
कोणत्याही स्थानी ते होऊ शकतात. प्रमेहातील अणभष्यांि मुख्यतः माांसगत असतो. 

१४) क्लेिाच्या िेहव्यापकतेमुळे िोष, िूष्ये ि स्थाने याांना अनुसरून त्याचे ि तिुत्पन्न णिकाराांचे 
प्रकार अनेक होतात. 

१५) शोथ हे सिव क्लेिजणनत णिकाराांतील सामान्य लक्षण. शोथ म्हणजे अयथाित् सांचय. 
अथात् शोथलक्षणात्मक सिव णिकार श्लेष्म्याच्या िैषम्यातूनच उद् भितात. 

१६) आहाराणिकाांतील सार ि णकट्ट पृथक् करणे हे पचनाचे स्िाभाणिक स्िरूप. आणण रसाणि 
धातूांचे णिश्लेषण होऊ लागणे हे पचनातील िैषम्य.णपत्तप्रकोपक आहाराणिकाांच्या 
अणतसेिनामुळे ते घडून येते. िाहाणतरेकाने णिणश्लष्ट झालेले धातुघटक णिशीणव होऊन 
नाश पाितात. 

१७) धातुणिनाशक कोथािस्थेला व्यापक अथाने कुष्ठणिकृती म्हणता येईल. कुष्ठत्ि हे सिव 
कोथात्मक णिकाराांचे एक स्िरूपच होय. 

१८) कोथािस्था सिव धातूांत आणण सिव णठकाणी सांभि ू शकते. िूष्ये स्थाने याांना अनुसरून 
कोथात्मक णिकृतीचे प्रकार अनेक सांभितात. 

१९) कोथ हे समस्त िाहोत्पन्न णिकाराांतील सामान्य लक्षण. आणण िाह हा पचनिैषम्यातून 
उद् भितो. अथात् कोथलक्षणात्मक सिव णिकार पचनकतृवक णपत्ताच्या िैषम्यातून उत्पन्न 
होतात. 

२०) समस्त णिकाराांची प्रमुख कारणे तीन : शोष, कोथ ि क्लेि. सिव णिकाराांचे मुख्य प्रकारही 
तीनच : क्षयात्मक, कोथात्मक ि क्लेिात्मक. िायू, णपत्त आणण कफ या णत्रिोषाांच्या 
प्रकोपातूनच त्याांची उत्पत्ती होते. 
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२१) गती, पचन ि पोषण ही िातणपत्तकफाांची स्िभाणिक कमे असून अनुक्रमे शूल, िाह ि शोथ 
ही त्याांचीच अस्िाभाणिक कमे होत. शरीरातील सिव स्िाभाणिक णक्रयाांचा समािशे जसा 
गत्याणि त्रयीत होऊ शकतो तसाच सिव णिणक्रयाांचा म्हणजे णिकाराांचा समािशेही शलूाणि 
त्रयीत होऊ शकतो. 

 
दशशन १९ 

 
१) रोगाांची उत्पत्ती होते तेव्हा कधी एक, कधी िोन तर कधी तीनही िोष एकिम प्रकुणपत 

होतात. एकिोषोद् भि, णद्विोषोद् भि आणण णत्रिोषोद् भि असे रोगाांचे प्रकार तिनुरोधाने 
सांभितात. याांपैकी िुसऱ्या ि णतसऱ्या प्रकाराांना अनुक्रमे सांसगव आणण साणन्नपात अशा सांज्ञा 
आहेत. 

२) परांतु, िातािींचे स्स्नग्धरुक्षणि गुण परस्पर णिरुद्ध असल्याने त्याांची िा त्याांच्या लक्षणाांची 
उपस्स्थती एकाच णठकाणी ि एकाच िळेी सांभि ू शकत नाही. सांसगव आणण सणन्नपात या 
शब्िातून तसा अथव अणभपे्रतही नाही. 

३) िातािींच्या चलनाणि प्रमुख णक्रयाांत िैषम्य उद् भिले की रोगाांची उत्पत्ती होते. हे िैषम्य 
णकत्येकिा िोन तर णकत्येकिा तीनही णक्रयाांत एकिम सांभिते. आणण हेच सांसगव आणण 
अणभपे्रत आहे. 

४) िातणपत्तकफाांच्या स्िाभाणिक कमांतील शलूाणि णिकृतीपासून जे णिकार उद् भितात ते 
अनुक्रमे शूलात्मक, िाहात्मक आणण शोथात्मक असतात. हे सिव णिकार एकिोषज होत. 
परांतु णकत्येक णिकाराांत शलूाणि णिकृतींपकैी कधी िोघाांची तर कधी णतघाांचीही उत्पत्ती 
एकिमच होते. अशा णिकाराांनाच अनुक्रमे सांसगवज आणण साणन्नपातज अथिा णद्विोषज 
आणण णत्रिोषज व्याधी म्हणतात. 

५) चलनाणि णक्रयाांच्या साम्यािस्थेत शारीर द्रव्याांची उत्पत्ती ि अणभिृद्धी होते तर त्याांच्याच 
िैषम्यािस्थेत शारीर द्रव्ये ऱ्हास पाऊ लागतात. तीनही णक्रयाांच्या एककाल णिकृतींतून तर 
शारीर द्रव्याांचा नाशच होतो. साणन्नपाणतक णिकार म्हणूनच क्षयकारी असतात. 

६) पोषणाणि कमे िूणषत करणाऱ्या द्रव्याांना अनुक्रमे कफप्रकोपण, णपत्तप्रकोपण ि 
िातप्रकोपण अशी नाांि े आहेत. जे द्रव्य या तीनही कमांना एकिम िूणषत करून शारीर 
घटकाांचा नाश घडिनू आणते त्याला सणन्नपातप्रकोपण म्हणतात. असे णिनाशक द्रव्य 
णिषरूपच होय. सणन्नपातोद् भि णिकाराांत एकिम प्रकुणपत झालेले तीन िोषही त्याांच्या 
णिनाशकतेमुळे शरीराला णिषरूपच होतात. 

७) सणन्नपाणतक णिकार म्हणूनच असाध्य मानण्यात आले आहेत. णद्विोषोद् भि व्याधी मात्र 
कष्टाने बरे होतात. एकिोषज तर साध्यच होत. 

 
दशशन २० 

 
१) णिणशष्ट स्थानातील णिणशष्ट णिकृती म्हणजे रोग. त्याचे अनुमान ज्यािरून होऊ शकते ते 

त्या रोगाचे लक्षण. 
२) णिणशष्ट िोष हाच णिणशष्ट णिकृतीचा उत्पािक असल्याने कोणत्याही रोगात कोणत्या तरी 

पण एकाच िोषाचे प्राधान्य असते. 
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३) अन्य िोषाांचा अनुबांध कोणत्याही उत्पािक िोषाला णिरोधी अशी लक्षणे उत्पन्न करीत 
नाही. मुख्य िोषाच्या लक्षणाांत केिळ न्यूनाणधक्य िा तरतमभािच तो उत्पन्न करतो. अन्य 
िोषाांचा अनुबांध नसतो त्यािळेी उत्पािक िोषाांची शोथाणि लक्षणे त्या त्या पूणव प्रमाणात 
प्रकट होतात. 

४) उत्पािक िोषाांच्या लक्षणाांत िूष्ये आणण स्थाने याांना अनुसरूनसुद्धा तरतमभाि सांभि ू
शकतो. तथाणप, िूष्यभेि आणण स्थानभेि िेखील कोणत्याही रोगात उत्पािक िोषाला 
णिरोधी अशी लक्षणे उत्पन्न करीत नाही. 

५) आपापल्या कारणाांनी णिकृत झालेले िोष, ज्याांच्यात िैगुण्य उद् भिलेले आहे. अशा 
णनरणनराळ्या स्थानाांत णनरणनराळे रोग उत्पन्न करतात. त्याांपैकी काही सािविेणहक, काही 
प्रािेणशक आणण काही उभयात्मक असतात. 

६) परांतु, स्थाने आणण नाि े णभन्न असताही या रोगाांपकैी काहीत शूल, काहीत िाह आणण 
काहीत शोथ ही लक्षणे समान असतात. िातज, णपत्तज आणण कफज या तीन प्रकाराांत 
तिनुसार त्याांचा अांतभाि होऊ शकतो. 

७) अन्य िोषाांचा अनुबांध असतानाही िाताणि िोषाांची शलूाणि लक्षणे तिुत्पन्न णिकाराांत 
सामान्यत्िाने णिद्यमान असतात. तथाणप, त्याांचे णनरणनराळ्या रोगाांतील तारतम्य सुद्धा 
सम्यक ज्ञात होणे अिश्य असते. उत्पािक िोषाबरोबर अन्यिोषानुबांधही व्याणधणिज्ञानात 
म्हणूनच णिचारात घ्याियाचा. 

 
दशशन २१ 

 
१) प्रकुणपत िोष हेच सिव णिकाराांचे कारण असल्याने िोषप्रशमन हेच णचणकत्सेचे सामान्य 

स्िरूप होय. 
२) णचणकत्सा करणे म्हणजे िैषम्य प्राप्त झालेल्या िोषाांत साम्य उत्पन्न करणाऱ्या उपायाांची 

योजना करणे. 
३) शरीराच्या अस्िास्र्थयाला िोषाांचे िृणद्धक्षय हे िोनही कारणीभतू होत असले तरी रोगोत्पत्ती 

मात्र िोषाांच्या िृद्धीतूनच होते. ही िृद्धीच िोषप्रकोपाला कारण होते. 
४) णिकृती सािविेणहक असो िा प्रािेणशक असो, तिुत्पािक िोषाचा उपशम करणे हेच 

तीिरील णचणकत्सेचे सिवसामान्य स्िरूप. 
५) या णचणकत्सेचे बृांहण आणण लां घन असे प्रमुख भेि िोन. पैकी बृांहण शरीराच्या अणभिृध्यथव 

योजण्यात येत असल्याने आणण णिणशष्ट रोगाचा नाश करणे हे त्याचे उणद्दष्ट नसल्याने बृांहण 
ही िस्तुतः णचणकसाच नव्हे. 

६) खरी णचणकत्सा म्हणजे लां घन. रोगोत्पािक िोषाचे अथिा आमचे शरीराबाहेर णनहवरण 
करणे, हे णचणकत्सालक्षण लां घनाला पूणवपणे लागू पडते. शोधन आणण शमन असे त्याचे 
प्रमुख भेि िोन सांभितात. 

७) िाताणि िुष्ट िोषाांचे शरीराबाहेर बलपूिवक आणण एकिमच णनहवरण करणे म्हणजे शोधन. 
आणण तसे न करता कुणपत िोषाांचा उपशम करून त्याांचे साम्य पुनः प्रस्थाणपत करणे 
म्हणजे शमन. शोधनाचे िमनाणि पाांच आणण शमनाचे िीपनाणि सात प्रकार साांगण्यात 
आले आहेत. 
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८) रोगोत्पािक द्रव्य शरीरातून पूणवतया जेव्हा उत्सर्गजत होते तेव्हाच रोगाचा उपशम होतो. हे 
उत्सजवन शोधनोपायाांनी तत्काळ घडून येते. तर शमनोपायाांनी ते मलोत्सजानाच्या 
स्िाभाणिक मागांनी आणण क्रमशः होत असते. 

९) प्रकुणपत िोष िा आमसांज्ञक रोगोत्पािक द्रव्य रसधातूबरोबर सिव शरीरात प्रसतृ होऊन ते 
नानाणिध रोग उत्पन्न करते. आहायव द्रव्याांच्या रूक्षाणि गुणाांना अनुसरून या आमाचेही 
िातप्रधान, णपत्तप्रधान आणण कफप्रधान असे भेि सांभितात. त्याांचाच पणरणाम म्हणून 
णनरणनराळ्या रोगाांत शूल, िाह आणण शोथ ही लक्षणे प्रािुभूवत होतात. 

१०) शारीर धातूांत अणतणरक्त प्रमाणात सांणचत झालेल्या आमद्रव्याचे णनहवरण मलोत्सजवनाच्या 
स्िाभाणिक णक्रयेने होऊ शकत नाही. स्नेहल आणण स्ििेन या णक्रयाांनी ही आमद्रव्ये 
धातूांपासून िगेळी झाली म्हणजे कोठ्यात येतात आणण तेथून पुढे िमनाणि शोधनोपायाांनी 
ती यथाक्रम शरीरातून उत्सर्गजत होतात. 

११) आमद्रव्याांचे प्रमाण जेव्हा कमी असते तेव्हा िीपनाणि शमनोपाय योजतात. त्याांच्या योगेच 
ही द्रव्ये धातूांपासून णिभक्त होतात. ती प्रायः द्रिरूपच असल्याने मूत्र आणण स्ििे याांच्याशी 
णमश्र होऊन स्िाभाणिक मागांनी पण थोड्या थोड्या प्रमाणात ती शरीराबाहेर णनघून 
जातात. 

१२) शोधन णचणकत्सेचा उपयोग सिवशरीराश्रयी िुष्ट िोष आणण तिुत्पन्न रोग याांिर होतो तर 
शमन णचणकत्सेने णिणशष्ट स्थानाांत प्रकुणपत झालेल्या िोषाांचा आणण तिुद् भतू रोगाांचा नाश 
होतो. 

१३) शमन णचणकत्सेचेही हेतुणिरुद्ध आणण व्याणधणिरुद्ध असे िोन प्रकार सांभितात. 
सिवशरीरव्यापी पण स्िल्प प्रमाणातील िोषाांचे णनहवरण करणे हे पणहल्याचे तर णिणशष्ट 
स्थानी णिणशष्ट द्रव्याच्या प्रभािाने कायास्न्ित होणे हे िुसऱ्याचे स्िरूप असते. 

१४) िायू, णपत्त आणण कफ याांच्या पासून उद् भिणाऱ्या णिकाराांिरील सिवश्रेष्ठ उपाय म्हणजे 
बस्ती, णिरेचन आणण िमन. पक्वाशय, लघ्िांत्र आणण आमाशय या िातणपत्तकफाांच्या प्रधान 
स्थानाांत प्रिशे करून िूणषत िातािींचे ते मुळातच उन्मूलन करतात. 

१५) िाढलेल्या िातणपत्तकफाांचे प्रशमन करण्यासाठी जो द्रव्ये योजली जातात त्याांत अनुक्रमे 
तेल, तूप आणण मध ही सिवश्रषे्ठ होत. 

१६) रोगकारक आमाचे उत्सजवन शोधनशमनात्मक उपयाांनी होत असतेच. परांतु, शरीराच्या 
णनरणनराळ्या स्थानाांत राहणारे िाताणि िोषही आपापल्या शक्त्यनुसार आमणनहवरणाचे 
कायव करीत असतात. ते त्याांचे एक स्िभािणसद्ध कमव असून णचणकत्सेचे नानाणिध भेि हे 
केिळ त्यात सहायभतूच होत असतात. 

१७) व्याध्युत्पािक द्रव्याचा प्रणतकार करण्याच्या िातािींच्या या प्रिृत्तीतूनच शूल, िाह आणण 
शोथ ही त्याांची अस्िाभाणिक कमे प्रािुभूवत होतात. 

१८) शूल, िाह आणण शोथ ही तीनच सिव णिकाराांची प्रधान कारणे होत. त्याांचा उपशम करणारी 
णचणकत्साही िातशामक, णपत्तशामक आणण कफशामक याप्रमाणे मुख्यतः तीनच प्रकारची 
असते. णचणकत्सेतील िोषानुबांध म्हणनूच णिचारात घ्याियाचा. 
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दशशन २२ 
 
१) प्रकुणपत िोष हे सिव रोगाांचे सामान्य कारण. रोगाांतील भेिही िोषभेिाांनुसारच सांभितात. 

िोषाांचा हा सिव रोगाांतील अनुबांध णचणकत्सा करताना म्हणूनच णिचारात घ्यािा लागतो. 
२) णिणशष्ट स्थानातील िैगुण्य हाच प्रत्येक व्याधीचा प्रधान हेतू आणण ते नष्ट करणे हीच त्या 

णिणशष्ट रोगाची णचणकत्सा. 
३) णचणकत्सेचे प्रमुख प्रकार िोन : हेतुणिपरीत आणण व्याणधणिपरीत हेतूभतू प्रकुणलप िोषाांचा 

नाश करणारी ती हेतुणिपरीत, आणण णिणशष्ट स्थानी उद् भिलेल्या णिणशष्ट व्याधीचा नाश 
करणारी ती व्याणधणिपरीत. 

४) िातािींची उत्सजवनाणि सािविेणहक काये णनरणनराळ्या स्थानाांत श्वसनाणि णनरणनराळी रूपे 
धारण करतात. या िातािींच्या शलूाणि सािविेणहक णिकृती िेखील णनरणनराळ्या स्थायी 
णनरणनराळ्या व्याधींच्या रूपाांनी आणिभूवत होतात. 

५) शूलाणि णिकृणत णिणशष्ट व्याधीच्या रूपाने जोिर प्रकट होत नाही तोिर हेतुणिपरीत 
णचणकत्सा उपयुक्त होते. व्याध्युत्पत्ती झाल्यानांतर मात्र व्याणधणिपरीत णचणकत्साच अिश्य 
असते. 

६) रोगोत्पािक स्थानिैगुण्यात उत्पािक िोषाबरोबर णकत्येकिा अन्य िोषाांचाही अनुबांध 
असतो. आणण व्याणधणिपरीत णचणकत्सा करताना तोही णिचारात घ्यािा लागतो. 

७) केिळ िोषनाशक औषध व्याणधणिनाशक होत नाही. आणण िोषानुबांधाची उपेक्षा 
व्याणधणचणकत्सेतही करता येत नाही. 

८) स्थानिैगुण्याचा उपशम करणारी व्याणधणिपरीत णचणकत्सा तिुत्पन्न रोगाचाही नाश करते. 
परांतु अन्य िोषानुबांध णिचारात घेऊन णतची योजना केली तर गुण अणधक लिकर येतो. 
अशी णचणकत्सा केव्हाही श्रेयस्कर होय. 

 
दशशन २३ 

 
१) शरीराप्रमाणे शरीरािर पणरणाम करणारी द्रव्येही पाांचभौणतकच असतात. 
२) द्रव्याांचे मधुराणि रसभेिाांनुसार भेि सहा सांभितात. 
३) पाांचभौणतकता समान असताही प्रत्येक शारीर धातू स्िरूपगुणकमवशः ज्याप्रमा िुसऱ्याहून 

णनराळा असतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक पांचभतूोत्पन्न आहायाणि द्रव्यही िुसऱ्यापासून णनराळे 
असते. 

४) शारीर धातूांची अणभिृद्धी तत्सदृश आहायाणि द्रव्याांनी होते तर णिसदृश द्रव्याांनी त्याांचा 
ऱ्हास होतो. या िृणद्धक्षयाांचे कतृवत्ि धात्िाश्रयी िोषाांकडे असते. 

५) रसाणि धातू आणण आहायाणि द्रव्ये याांच्या णठकाणी असणारे स्स्नग्धाणि गुण िस्तुतः 
समानच असतात. धात्िाश्रयी िोषाांिर द्रव्यगुणाांचाच बरािाईट पणरणाम होत असतो. 

६) पाांचभौणतक द्रव्याांचे पणरणामानुसार प्रमुख प्रकार तीन पडतात. त्याांपैकी स्िस्थ स्स्थतीत 
धातूांच्या सम्यक् िाढीला जी द्रव्ये कारणीभतू होतात त्याांना स्िस्थणहत म्हणतात. 

७) द्रव्याांचे राणहलेले िोन प्रकार म्हणजे ‘कोपन’ आणण ‘शमन’. ज्यामुळे िाताणि िोषाांत िैषम्य 
उद् भिते त्याला कोपन द्रव्य म्हणतात आणण हे िोषिैषम्य ज्यामुळे नष्ट होते त्या द्रव्याला 
शमन म्हणतात. 
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८) रसाणि धातू गुणयुक्त असतात तेव्हाच त्याांत िृणद्धक्षय होऊ शकतात. ते घडिनू आणणारी 
आहायाणि द्रव्येही त्यासाठी गुणयुक्तच असािी लागतात. हे गुण रसरक्ताणि धातू आणण 
आहायाणि द्रव्ये याांच्या परमसूक्ष्म अांशाांच्या णठकाणी णनिास करीत असतात. धातूांच्या आणण 
द्रव्याांच्या या सूक्ष्माणतसूक्ष्म अांशाांनाच अनुक्रमे िाताणि िोष ि मधुराणि रस अशा सांज्ञा 
आहेत. 

९) िाताणि िोषाांची गत्याणि काये सिव शरीरात समान असताही स्थाने आणण िूष्ये याांना 
अनुसरून त्या कमांत अनेक भेि सांभितात. समानरसाच्या आणण समानगुणी अशा 
आहायाणि द्रव्याांच्याकडून सुद्धा त्याांच्या त्याांच्या स्िरूपानुसार िगेिगेळी काये िगेिगेळ्या 
णठकाणी घडून येत असतात. 

१०) आहायाणि द्रव्याांच्या आश्रयाने राहून धात्िाश्रयी िोषाांच्या िृणद्धक्षयाला कारणीभतू होणाऱ्या 
स्स्नग्धशीताणि गुणाांना िीयव अशी सांज्ञा असून णिणशष्ट स्थानातील िैगुण्याचा िा णिणशष्ट 
रोगाचा उद् भि अथिा उपशम ज्यामुळे घडून येतो अशा द्रव्याच्या णिणशष्ट गुणाला प्रभाि 
म्हणतात. िीयवसांज्ञक गुणाांचे कायव सिवसामान्य अथिा सािविेणहक स्िरूपाचे असते तर 
प्रभािाचे कायव णिणशष्ट स्थानात णिणशष्ट रूपाने घडून येत असते. 

११) प्रभािसांज्ञक गुण उपपत्तीने अथिा तकाने समजू शकत नाही. त्याचे मूळ णिणशष्ट द्रव्याच्या 
स्िरूपातच अांतर्गहत असते. प्रभाियुक्त द्रव्याांची योजना करताना आगमाला अनुसरणे 
म्हणूनच इष्ट असते. 

१२) शरीराच्या स्िास्र्थयाला आणण अस्िास्र्थयाला द्रव्यगुणच िस्तुतः कारणीभतू होतात. तसेच 
शरीरातील सािविेणहक आणण णिणशष्ट स्थानाांतील णिकृतींचा नाशही तेच घडिनू आणतात. 
त्याांचे णििरण आयुिेिात म्हणूनच िोषानुरोधाने करण्यात आले आहे. द्रिगुणिणवनातील 
हा िोषानुबांध ध्यानात घेणे णचणकत्सेच्या दृष्टीनेही अिश्य होय. 

 
दशशन २४ 

 
णत्रिोषणिज्ञानात मुख्यतः पुढील णिषयाांचे ज्ञान असणे अिश्य होय :– 
 
१ मुख्य शारीर द्रव्ये आणण त्याांचे स्िरूप. 
२ शरीरातील प्रमुख णक्रया आणण त्याांची काये. 
३ िाताणि िोषाांची स्थाने, त्याांचे प्रकार आणण त्याांची काये. 
४ िोष आणण िेहप्रकृती. 
५ िाताणि िोषाांचा ियोमान, णिनमान आणण आहारपचन याांतील अनुबांध. 
६ िोषिैषम्याची कारणे. 
७ िसांताणि ऋतु आणण िोषाांच्या चयाणि अिस्था. 
८ िाताणिकाांची िृणद्धकर आणण क्षयकर द्रव्ये. 
९ िाताणिकाांची अणभिृद्धी करणारे आहार, णिहार आणण मनोव्यापार. 
१० िात-णपत्त-कफाांच्या तीन णिकृती-िृद्धी, क्षय आणण प्रकोप. 
११ िोषाांचे सांसगव आणण सणन्नपात. 
१२ िोषाांचे ते्रसष्ट भेि. 
१३ णनरणनराळ्या रोगाांत समानत्िाने आढळणारी िातािींची प्रमुख लक्षणे. 
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१४ औषधाांचे मुख्य भेि-शोधन आणण शमन ि त्याांचे स्िरूप. 
१५ िातािींचे प्रमुख शोधनोपाय. 
१६ िातािींची सिवश्रेष्ठ द्रव्ये. 
१७ िातािींची सामान्य आणण णिणशष्ट णचणकत्सा. 
१८ स्िास्र्थयाचा उपाय–िातािींना समस्स्थतीत ठेिणे. 
 

––– 
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पणरणशष्ट 
 
 
 
 
 
 

शारीरां तत्त्वदशशनम 
 
 

नाम 
 
 

वाताणददोषणवज्ञानम् 
 
 

(मूलसांणिता) 
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मूलग्रांथानुक्रमः 
 

प्रकरणाणन पूवाधशम् श्लोकसांख्या 
 मांगलाणि प्रस्तािनम् १३ 

१) िोषधातुमलसांज्ञािशवनम् ४१ 
२) िोशधातुमलानाां स्िरूपिशवनम् ५१ 
३) स्िरूपकमवसांज्ञाणिशषेिशवनम् ६१ 
४) धातूत्पणत्तक्रमस्िरूपिशवनम् ३० 
५) शारीरद्रव्यसामर्थयविशवनम् ६५॥ 
६) शरीरस्य सांघातात्मतािशवनम् ४४ 
७) शारीरधातूनाां सामर्थयवणिशषेिशवनम् २९॥ 
८) शारीरपिाथानाां गुणणिशषेिशवनम् २९ 
९) गुणणिशषेिशवनम् ३३ 

१०) िोषाणाां गुणसमुिायत्ििशवनम् ४९ 
११) िोषाणाां सामर्थयवणिशषेिशवनम् ४३ 
१२) िातािीनाां िोषाणभधेयत्ििशवनम् २० 

 उक्ताथवसांग्रहः १४ 
उत्तराधशम् 

१) िोषागुणाश्रयस्थानणिशषेिशवनम् ६३ 
२) िोषभेिस्िरूपिशवनम् ४६ 
३) िोषत्रयानुसारेण कमवणत्रतयप्राधान्यिशवनम् १०९ 
४) िोषणत्रतयानुसारेण णिकारणत्रतयिशवनम् ५८ 
५) िाताणििोषाणाां णिकारसांख्यास्िरूपिशवनम् ९२ 
६) शूलिाहशोथात्मकणिकारतै्रणिध्यिशवनम् ८९ 
७) सांसगवसणन्नपातस्िरूपिशवनम् ४२ 
८) णिकृणतणिशषेोत्पािकिोषानुबांधिशवनम् ५२॥ 
९) णचणकत्सायाां िोषानुबांधिशवनम् ५३ 

१०) णचणकत्साणिशषेे िाताद्यनुबांधिशवनम् २९ 
११) द्रव्यगुणिणवने िोषानुबांधिशवनम् ५९ 
१२) समासतो िातािीनाां णिजे्ञयणिषयिशवनम् ९६ 

 उक्ताथवसांग्रहः ११ 
 उपसांहारः ३ 

२४  १३२५॥ 
 

श्रीमच्चरकसुश्रतुधन्िन्तणरप्रभणृतभ्य आयुिेिप्रणेतृभ्यो नमः॥ 
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मांगलाणद प्रस्तावनम् 
 
प्रणम्य कनकाणित्यां भिुनस्यकैिशवनम् 
गुरुां  च बालशमाणमायुिेिाथविशवनम्     ॥ 
शारीराणाां िातणपत्तश्लेष्मणाां मूलरूणपणाम् 
आयुिेिोपणिष्टानाां स्िरूपगुणकमवणभः     ॥ 
आयुिेिीयतांत्राणामणभप्रायानुसारतः 
णिरच्यतेऽिबोधाथव शारीरां तत्त्ििशवनम्     ॥ 
धमाथवकाममोक्षाख्यः पुरुषाथवितुर्गिधः 
तस्यारोग्यां साधनां स्िािायुिेिोऽस्य साधनम्    ॥ 
स्िास्र्थयसांरक्षणां व्याणधणिनाशनणमणत स्मृतम् 
दे्वधा साध्यां सुणिज्ञात आयुिेिस्तु साधयेत्     ॥ 
स्िस्थातुरणहतां सिवमायुिेिेऽणभभाणषतम् 
िातणपत्तकफाख्याांस्त्रीन् िोषाांस्तिनुितवते     ॥ 
स्िाभाणिकाः शरीरस्य णक्रयाि णिषमा अणप 
िोषत्रयानुसारेण िर्गणताः स्युयवथायथम्     ॥ 
नानाणिधानाां व्याधीनामुत्पणत्तः प्रसरस्तथा 
िर्गणताि शमोपायास्तेषाां िोषानुरोधतः     ॥ 
गुणकमाण्यौषधानामाहायाणाां रसाियः 
िोषत्रयानुसारेणाऽऽयुिेिे णिशिीकृताः     ॥ 
िातणपत्तकाफिात्रो णिजे्ञयाः स्युणिणकत्सकैः 
नैिायुिेिणिज्ञानां िोषज्ञानादृते भिते्     ॥१०॥ 
गुणाः स्िरूपां कमाणण िेहे तेषामिस्स्थणतः 
सामर्थयव चािगांतव्यां िातािीनाां सुणनणितम्     ॥ 
कथां िेहां ितवयस्न्त व्याधीन्सांजनयन्यणप 
कथां व्याणधणिनाशि स्यात् णत्रिोषानुरोधतः     ॥ 
स्िस्थातुराणाां णहतसाधनायायुिेिशास्त्रां भणुि सांप्रिृत्तम् 
िायुि णपत्तां च कफणस्त्रिोषास्तत्ित्त्िरूपाः प्रथमां पणरक्ष्याः   ॥१३॥ 
 

___ 
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पूवाधशम् 
प्रथमां दशशनम् 

(िोषधातुमलसांज्ञािशवनम्) 
 
अथातो िेहसांख्यानां िोषधातुमलास्रयः 
समासतः शरीरेऽस्स्मन् शरीरां तन्मयां मतम्     ॥ 
अांगोपाांगान्यनेकाणन णशरःशाखाणिकाणन िै 
आमपक्वाशयाद्यािानेके अियिास्तथा     ॥ 
त्िक्कलास्नायुधमनीस्रोताांणस णिणिधान्यणप 
मूलद्रव्याणण सिेषाां िोषधातुमलास्रयः     ॥ 
परमाणुस्िरूपाि सूक्ष्मा अियिा अणप 
णिभज्यन्ते स्िरूपेण िोषधातुमला इणत     ॥ 
(शरीराियिः सूक्ष्मतरसे्त्रधा णिभज्यते 
िोषो धातुमवलिेणत िेहस्तन्मलूको यतः À) 
उपािानां णह िेहस्य िोषतुमलास्रयः 
सिा सिवत्र णिद्यन्ते शरीराियिषुे ते     ॥ 
शरीरिूषणाद्दोषा धातिो िेहधारणात् 
मणलनीकरणाच्चाणप शरीरस्य मलाः स्मृताः     ॥ 
एिां सांज्ञाणभरेताणभरप्रायोऽनुमीयते 
िोषाणाां कमव िेहेऽस्स्मन् केिलां  िूषणात्मकम्    ॥ 
मुख्याधाराः शरीरस्य धातिस्ते समीणरताः 
मणलनीकरणािेि मला इत्यणभभाणषताः     ॥ 
शद्बाथवस्यानुरोधेन यद्यिमुपगम्यते 
आयुिेिीयतांत्राणामणभप्रायोऽन्यथा भिते्     ॥ 
िूषणांकेिलां कमवमणलनीकरणांतथा 
िोषाणाां च मलानाां च यद्यायुिेिसांमतम्     ॥१०॥ 
िेहस्य मूलणमत्येते तिा िक्तुां न पायवते À 
िायुः णपत्तां कफिणेत त्रयो िोषाः समासतः     ॥ 
णिकृताऽणिकृता िेहां घ्नस्न्त ते ितवयस्न्त च 
इत्यासीद् िर्गणतां तस्माद् बातािीनाां न केिलम्    ॥ 
सांिूषणात्मक कमव तैः शरीरां णिधायवते 
िोषा एि णह मुख्याः स्युिोषधातुमलेष्िणप     ॥ 
यतः शरीरां तैरेिाव्यापनै्नधायवते सिा 
अिष्टांभाणिकां  कमव मलानामप्युिीणरतम्     ॥ 
िेहसांधारकां  तस्मान्मला इत्यणप धारकाः 
िोषधातुमला मूलां  िेहस्यातः प्रकीर्गततम्     ॥ 
िेहसांधारणाद् िोषा धातिि मला अणप 
धातििेणत णनिेष्टुां शक्यते सांज्ञयैकया     ॥ 
णभन्नसांज्ञाणभरेतेषाां कथां िा पणरकीतवनम् 
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आयुिेिीयतांते्रषु कचतनीयणमिां भिते्     ॥ 
िोषधातुमला एि शरीरणमणत भण्यते 
कस्य िा धारकास्ते स्युः शरीरस्येतरस्य िा     ॥ 
परस्परां धारकाः स्युणरत्यथोऽत्रािगम्यते 
एिां त्रयो धातुसांज्ञामणप ते प्राप्नुिस्न्त णह     ॥ 
एिां धातुत्िसामान्ये तणद्वशषेािबुद्धये 
िोषधातुमलािेणत तेषाां सांज्ञाः प्रक्लणपताः     ॥२०॥ 
पृथक् णत्रत्िां िोषधातुमलानाां यिुिाहृतम् 
स्पष्टो णिशषेिैतेषु सामर्थयवगुणकमवणभः     ॥ 
सामर्थयवस्य स्िरूपस्य णिशषेो न भिदे्यणि 
पिाथानाां ततो णभन्नसांज्ञानामसमुद् भिः     ॥ 
िोषधातुमलाख्येषु िैणशष्ट्यां चेन्न णिद्यते 
णभन्नसांज्ञाणभराहूणतरायुिेिे कथां भिते्     ॥ 
शरीरमूलां  सामान्याद् िोषधातुमलाअणप 
परस्परां ते णभन्नाः स्युः स्िरूपगुणकमवणभः     ॥ 
धारणाख्यां कमव मुख्यां धातूनाणमणत धातिः 
रसाियः समाख्याताः प्रमुखा न तथेतरौ     ॥ 
िाताणिभ्यो रसाद्याि श्रेष्ठा इत्यिगम्यते 
शरीरसांिृणद्धकरास्तथा तद् िृणत्तकारकाः     ॥ 
िाताद्या एि कणथतािायुिेिे न धातिः 
कर्तारश्चाथ मुख्ााः के धारणाख्स्् कममणाः    ॥ 
िाताद्या िा रसाद्या िा कचतनीयणमिां भिते् 
िोषािीनाां श्रेष्ठतरा िेहधारणकमवणण     ॥ 
शरीरधारणाख्यां तत् कथां कमव प्रितवते 
इणत णनिीयमाने तत्कता णनिीयते खलु     ॥ 
िोषा िाताियो िेहे मताः सिवणक्रयाकराः 
शस्क्तस्िरूपास्ते िेहां ितवयन्त्यणप धातिः     ॥३०॥ 
रसाद्या द्रव्यरूपेण धारयन्त्याकृकत तथा 
द्वौ णिभागौ पिाथवस्य द्रव्यशस्क्तणिभेितः     ॥ 
साकारत्िां द्रव्यतः स्यात् णक्रयाित्त्िां च शस्क्ततः 
द्रव्यमाकृणतरूपेण धारयत्यणप शस्क्ततः     ॥ 
कमवरूपां पिाथवस्य जीणित्िां प्रणतपद्यते 
श्रेष्ठा शक्तर्तरर्तोऽप््स््ाश्चाधारो द्रव््मेव हि    ॥ 
आकारस्य णक्रयाणाां चाणभधानस्याणप धारकम् 
द्रव्यां तद्धातुणरत्याख्याां यथाथां प्रणतपद्यते     ॥ 
द्रव्यरूपाः शरीरेऽस्स्मन् रसाद्याः सप्त धातिः 
तिाणश्रता िातणपत्तकफाः सूक्ष्माः णक्रयाकराः    ॥ 
शस्क्तरूपाः कारकास्ते धारणाथा न धातिः 
धात्िाख्यया शस्क्तरूपां तेषाां कतृवत्िणमत्यणप     ॥ 
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स्यािस्फुटमतस्ते न िाच्याः स्युधातुसांज्ञया 
िाताियो रसाद्या िा एकया धातुसांज्ञया     ॥ 
िेहमूलत्िसामान्यात् शकृिाद्यास्तथैि च 
समाहूतास्ततस्तेषु णिशषेो नाणधगम्यते     ॥ 
िोषो धातुमवलिेणत सांज्ञाः सांज्ञाथविाचकाः 
आयुिेिीयतांते्रषु स्िसांज्ञा इणत णनणिताः     ॥ 
व्यणभचाणरण्यि न स्युधात्िथवस्यानुसारतः 
तांत्राथवमनुबद्धाः स्युस्तांत्राथवप्रणतपत्तये     ॥४०॥ 
अतः सांज्ञाणिपयासां िोषिीनाां न कारयेत् 
तत्त्िाथव एषाां णनणेयः शारीरज्ञानहेति े     ॥४१॥ 

 
इणत िोषधातुमलसांज्ञािशवनां नाम प्रथमां दशशनम् 

___ 
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णिणतर्ां दशशनम् 
(िोषधातुमलानाां स्िरूपम्) 

 
द्रव्यशस्क्तणिभेिेन स्थूलसूक्ष्मणिभेितः 
दृश्यादृश्यस्िरूपेण शरीरां णद्वणिधां स्मृतम्     ॥ 
द्रव्यरूपः स्थूलभागः शरीरस्याकृणतभविते् 
शस्क्तरूपः सूक्ष्मभागो िेहकणवकरो भिते्     ॥ 
सामर्थयेन णिना कायुं न ककणचत्सांभित्यणप 
द्रव्याधारां णिना शस्क्तरिस्थातुां न शक्नुयात्     ॥ 
नैि शस्क्तद्रवव्यहीना किाणचिुपलभ्यते 
द्रव्यां शस्क्तणिहीनां च न ककणचिुपलभ्यते     ॥ 
सूक्ष्मद्रव्याणश्रता शस्क्तः शस्क्तनाम्नाऽणभधीयते 
स्िल्पशस्क्तयुतां द्रव्यां द्रव्यनाम्नाणभधीयते     ॥ 
सांज्ञाि व्यिहाराथुं सांकेताथानुगाि ताः 
स्थूलद्रव््ं र्तथा सूक्ष्मद्रव््हमत््हि  ण््रे्त     ॥ 
शस्क्तः शस्क्तस्िरूपां िा द्रव्यां सूक्ष्मां समाणश्रतम् 
स्थूलद्रव्ये व्यक्तरूपेऽणिभक्तां न णिभज्यते     ॥ 
शरीरमेिां णद्वणिधां स्थूलसूक्ष्मणिितः 
द्रव्यशस्क्तणिभागाद् िा द्रव्यरूपां पुनद्वणिधा     ॥ 
सामर्थयवयुक्तां सामर्थयवहीनमेिां णिभज्यते 
शस्क्तरूप शस्क्तयुक्तां शस्क्तहीनां तथैि च     ॥ 
शरीररूपां णत्रणिधां िोषधातुमलाहृयम् 
िोषाः सूक्ष्माः शस्क्तरूपाः शस्क्तयुक्ताि धातिः    ॥१०॥ 
मलाः शस्क्तणिहीनाि भतूाथोऽयां सुणनणितः 
कचतनीयो िोषधातुमलानाां तत्त्िणनणवये     ॥ 
समुत्पणत्ति सांिृणद्धः क्रमािुत्क्रास्न्तरेि च 
ऱ्हासो णिनाश इत्येिां जीिनां पणरकीर्गततम्     ॥ 
भणूमरापि तेजि िायुिाकाशमेि च 
पांचभतूान्युपािानां जीिलोकस्य कारणम्     ॥ 
णक्षत्यािीनाां तु भतूानाां चतुणा परमाणिः 
सम्भयूमानािाकाश ेचेतनायाः प्रभाितः     ॥ 
प्राप्नुिस्न्त पिाथवत्िमाकारगुणकमवणभः 
गुणकमाकारभेिािणभधानान्तराणण च     ॥ 
भतूाांशानाां तु सांयोगािुत्पणत्तिृवणद्धरेि च 
ऱ्हासो णिनाशि भिदे् भतूाांशानाां णियोगतः     ॥ 
पिाथा िृणद्धमायास्न्त निीनैरुपबृांणहताः 
आहाराणिगतैबाह्यःै समानगुणकमवणभः     ॥ 
णिपरीतगुणैरेिमाहारादु्यपयोणजतैः 
क्षीणा भिस्न्त शारीरा िोषधातुमलास्तथा     ॥ 
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व्यक्तरूपाः शरीरेऽस्स्मन् रसाद्याः सप्त धातिः 
आहारेणणभिधवन्ते क्रमात् क्षीणा भिस्न्त च     ॥ 
रसाद् रक्तां ततो माांसां माांसान्मेिस्ततोऽस्स्थ च 
अस्र्थनो मज्जा ततः शुक्रणमत्युत्क्रान्ता भिस्न्त च    ॥२०॥ 
धात्िन्तरां यिा धातोः पूिवस्मािुपजायते 
णकट्टां  सांजायते तणद्ध मलनाम्नाणभधीयते     ॥ 
निीनािोपजायन्ते जाताः केणचद् ऱ्हसस्न्त च 
क्रमािांशाः शरीरस्य पिाथानाां णनरांतरम्     ॥ 
क्रमािुत्पद्यमानि क्षीयमाणस्तथा क्रमात् 
एिां शरीराियिः क्रास्न्तरूपोऽिणतष्ठते     ॥ 
जीणित्ि ेन स्स्थरत्िां स्यात् क्रास्न्तरूपां णह जीणितम् 
उत्पद्यमानो धात्िाख्यः क्षीयमाणो मलः स्मृतः    ॥ 
सांग्रहः पोषकाांशानाां तत्सात्मीकरणां तथा 
हकट्टस््ोत्सर्मनं शुद्धधार्तोरुत्राक्तर्तरुत्र्तमे    ॥ 
शस्क्तरूपेण सूक्ष्मेण सिवमन्तर्गििर्गतना 
णक्रयते येन भागोऽसौ शरीरस्य णह कमवकृत्     ॥ 
यस्स्मन् णक्रयाः प्रितवन्ते यस्योत्पणत्तः क्षयोऽथिा 
आधारो द्रव्यरूपि भागोऽन्यो णद्वणिधो णह सः    ॥ 
उत्पद्यमानािस्थायाां सामर्थयाणधक्यसांयुतः 
हीनशस्क्तः क्षीयमाणािस्थायाणमतरस्तथा     ॥ 
त्रयिैते िोषधातुमलनाम्ना क्रमात् स्मृताः 
सामर्थयवरूपो िोषाख्यो घात्िाख्यः शस्क्तसांयुतः    ॥ 
हीनशस्क्तमवलाख्यि िेहमूलणममे त्रयः 
सांग्रह श्लेषणात् सात्मीकरणां पचनात् तथा     ॥ 
णिसजवनां तथोत्सगात् कमैिां णत्रणिधां मतम् 
त्रयो भिस्न्त कतारः कमवणणस्त्रणिधस्य णह     ॥ 
सांग्राहकः पाचकि तृतीयस्तु णिसजवकः 
श्लेष्मा णपत्तां िायुणरणत त्रयस्ते पणरकीर्गतताः     ॥ 
श्लेष्मा सांश्लेषणात् णपत्तां पचनाांत् गणतकमवणा 
िायुः सांज्ञाणभरेतेषाां णत्रणिधां कमव सूणचतम्     ॥ 
शरीरस्योपकतारस्रयः श्लेष्माणिका अणप 
त एि णिकृता सन्तः शरीरां िूषयस्न्त णह     ॥ 
णिकृताऽणिकृतािापकाणरणिोपकाणरणः 
श्लेष्मणपत्ताणनला िोषसांज्ञयैि प्रकीर्गतताः     ॥ 
िेहे द्रव्यां व्यक्तरूपां सप्तधा तणद्वभज्यते 
समासतस्तणद्वणिधां घनद्रिणिभेितः      ॥ 
घनां णद्वभेिां कणठणमेकमन्यत् तथा मृिु 
स्यािस्स्थ कणठनां माांसां मृिु दे्वधा द्रिां भिते्     ॥ 
एकां  जलेन सदृशमन्यत् ककणचत् ततो घनम् 
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तस्स्मन् जलस्िरूपां स्यात् रसो रक्तणमणत द्वयम्    ॥ 
मेिो मज्जा शुक्रणमणत त्रयां ककणचत् घनां भिते् 
रसासृङमाांसमेिोऽस्स्थमज्जशुक्राणण धातिः     ॥ 
समाख्याताः शरीरस्याकृकत ते धारयस्न्त णह 
सामर्थयुं नाम रूपां च णिणशष्टां गुणकमवणभः     ॥४०॥ 
हीनशक्तेमवलाख्यस्य त्रयो भेिाः प्रकीर्गतताः 
घनो मलः पुरीषाख्यो द्रिो मतू्रमुिाहृतम्     ॥ 
मलभेिो बाष्परूपिाख्यातः स्ििेसांज्ञया 
िोषास्रयः श्लेष्मणपत्ताणनलाख्याः सप्त धातिः    ॥ 
रसासृङमाांसमेिोऽस्स्थमज्जशुक्राणभधास्तथा 
त्रयो मलाः शकृन्मूत्रस्ििेाख्याः समुिाहृताः     ॥ 
सांरणक्षता मलैः सिे प्रच्छन्ना िेहधातिः 
भिन्त्यतः पुरीषाद्या िेहमूलणमणत स्मृताः     ॥ 
धातूांि मणलनीकुयुवयविा िृद्धा भिस्न्त ते 
पुरीषाद्याः समाख्यातास्ततस्ते मलसांज्ञया     ॥ 
धातूनामेि सामर्थयव तत्सूक्ष्माांशसमाणश्रतम् 
अांशाः केणचत् शस्क्तहीनास्तेषामेि मलाः स्मतृाः    ॥ 
तेषाां िृणद्धः क्षयस्तेषामुत्क्रास्न्तर्गिकृणतस्तथा 
कायुं धात्िाश्रयां सिव शारीरां तु शुभाशुभम्     ॥ 
िातािीन् शस्क्तरूपाांस्ते धआरयन्त्येकतो यथा 
शकृिािीन् शस्क्तहीनान् मलाख्यानन्यतस्तथा    ॥ 
िोषाणाां च मलानाां च नाम्नो रूपस्य धारकाः 
कमवणाां णिणिधानाां च रसाद्या एि धातिः     ॥ 
शरीरमूलां  सामान्यां िोषधातुमलास्रयः 
सामान्येनोपणिष्टास्ते णिशषेोऽथ णिचायवते     ॥५०॥ 
िोषधातुमलसांज्ञकास्रयो िेहमूलणमणत कीर्गततां बधैुः 
शस्क्तरूपमथ शस्क्तसांयुतां शस्क्तहीनणमणत णभद्यते णत्रधा   ॥५१॥ 

 
इणत िोषधातुमलानाां स्िरूपिशवनां नाम णितीर्ां दशशनम् À 

___ 
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तृतीर्ां दशशनम् 
(स्िरूपकमवसांज्ञाणिशषेिशवनम्) 

 
पांचभतूणिकाराांशाः सांभतूािेतनाणश्रताः 
शरीरमुच्यते तस्य धातिः षणडमे मताः     ॥ 
स्थूलत्िां च द्रित्िां चोष्णता णिरलता तथा 
सुणषरत्िां च चैतन्यां भािाः षट समुिाहृताः     ॥ 
क्ष्मािीनाां पांचभतूानाां चेतनायाः क्रमेण िै 
क्रमािेतेषु सूक्ष्मत्िां व्याणपत्िां चोत्तरोत्तरम्     ॥ 
शक्त्त्युत्कषवि सिेषाां चेतनाणश्रत एि सः 
स्थूलमाद्रव तथा चोष्णां द्रव्यां णिरलणमत्याणप     ॥ 
सौणषयवमथ चैतन्यमेतेषाां समुिायतः 
नामरूपान्तराः सिे पिाथाः सांभिस्न्त णह     ॥ 
सांभिन्त्यणप कमाणण तेषु तज्जीिनां मतम् 
णक्रयानुरूपां सामर्थयुं कालिायुरुिीणरतम्     ॥ 
दृश्याः चैते पिाथाि स्थूलाः सापेक्षमुच्यते 
पार्गथिािणेत सिेषाां स्थूलत्िां पार्गथिां यतः     ॥ 
एिां पिाथवमात्रस्य नामरूपात्मकस्य णह 
भरूणधष्ठानणमत्युक्तां क्ष्मामणधष्ठाय जायते     ॥ 
आकषवकत्िां भमेूि णिणशष्टो गुण उच्यते 
तेनाकृष्टाः स्युरणधका भतूाांशाः पार्गथिषुे णह     ॥ 
भयूस्त्िात् परमाणूनाां स्थूलत्िमुपजायते 
पार्गथिषुे यिाणधक्यमम्भसाां सांप्रजायते     ॥१०॥ 
इतरेभ्यस्तिा तेषु द्रित्िमुपजायते 
तेजसिाणधकाांशत्िात् द्रव्यमुष्णां तथा लघु     ॥ 
िाताणधक्यात् तथा सौक्ष्म्यां लघुत्िमुपजायते 
सुणषरत्िां तथाऽकाशाद् णिरलत्िां णह जायते     ॥ 
भौमा एि पिाथाः स्युस्तेषु स्थौल्याणिकां  खलु 
अांशाणधक्याणद्ध भतूानाां जायते तद्यथायथम्     ॥ 
आणधक्यस्यािबोधाय तत्तन्नाम्नोपणिश्यते 
सिे मूतवत्िमापन्नाः पिाथाः सस्न्त पार्गथिाः     ॥ 
साकारत्िां घनत्िां च पार्गथिाांशऽेिणतष्ठते 
पिाथानामुपािानां चतैन्यां भतूपांचकम्     ॥ 
चेतनाऽद्या पे्रणरका स्यािांशस्तु परमात्मनः 
तते्रणरतास्तु भतूाांशाः सांभयून्ते परस्परम्     ॥ 
अिकाशस्िरूपेण खां भतेूष्ििणतष्ठते 
तणद्वभतु्िाच्च णनत्यत्िािणिभाज्यां भिते् सिा     ॥ 
भमू्यम्बुतेजोिायूनाां चतुणां परमाणिः 
णतष्ठन्त्याकाशिकाश ेतत्र भतूचतुष्टये     ॥ 
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भणूमरापिेणत भतूद्वयां स्थूलमुिाहृतम् 
तेजो िायुिेणत भतूद्वयां सूक्ष्ममुिीणरतम्     ॥ 
अद्भ्यः स्थूलतरा पृर्थिी िायुः सूक्ष्मस्तु तेजसः 
स्थूलद्रव्यस्िरूपा भरूाख्याताऽधाररूणपणी     ॥२०॥ 
स्थैयुं सांघातकाणरत्िां स्यािस्याः प्रमुखो गुणः 
पृर्थिी गांधितीत्यासीद् भतूज्ञरैुपिर्गणतः     ॥ 
िायुः सूक्ष्मतरोऽदृश्यः कमवकृत् प्रमुखः स्मृतः 
तस्यासीद् िणवनां शासे्त्र स्याद्वायुः स्पशविाणनणत    ॥ 
कमवणाां णिणिधानाां णह स्िरूपां चलनात्मता 
उत्के्षपणमपके्षपः प्रसराकुां चने तथा      ॥ 
गणतिैिां पांचणिधां कमव स्याच्चलनात्मकम् 
स्स्थरा द्रव्यस्िरूपाि पार्गथिाः परमाणिः     ॥ 
चलाः कणवस्िरूपाि िायव्यास्तु तथाऽणिः 
द्रव्यां स्याद् गणतरूपां च स्स्थणतरूपणमणत णद्वधा    ॥ 
णद्वधा िा द्रव्यरूपेणा कमवरूपेण णभद्यते 
सांभयूमानािैकत्र पार्गथिाः परमाणिः     ॥ 
प्रव्यक्तरूपे णतष्ठस्न्त मूतवत्िमुपयास्न्त च 
मूतवभािां प्रपन्नानाां पिाथानाां यिाऽणिः     ॥ 
णिसृज्यन्ते णिनाशः स्यािमतूवत्िां णह तत्स्मृतम् 
सांग्रहात् परमाणनूामुत्पणत्तिृवणद्धरेि च     ॥ 
तेषाां णियोगाद् भिणत णिनाशो ऱ्हास इत्यणप 
सांग्रहः स्यात् समाकषात् पार्गथिोऽयां गुणः स्मृतः    ॥ 
अपकषाद् णियोगः स्याद् िायव्योऽयां गुणः स्मृतः 
पिाथानाां समुत्पणत्तणिनाशौ भितः क्रमात्     ॥३०॥ 
रसीभिस्न्त सांभतूाः प्रथमां परमाणिः 
तेषाां मूतवत्िनाशः स्याद् द्रिरूपां प्रजायते     ॥ 
द्रिरूपमणूनाां तद् रसनाम्नाणभधीयते 
रसो नाम णह मूतानाां द्रिरूपे णिलीनता     ॥ 
ततो णिभाजनां तस्स्मन् पृथक्करणणमत्यणप 
भिते् पचननाम्नाऽणप तच्छासे्त्र पणरकीत्यवते     ॥ 
पृथग्भतूाः केणचिांशाः समाना गुणकमवणभः 
सांभयून्ते पुनस्तेभ्यः पिाथान्तरसांभिः     ॥ 
णिनाशो मूतवरूपाणाणमतरेषाां समुद् भिः 
क्रमोऽयमणनशां तच्च जीिनां पणरकीत्यवते     ॥ 
आकृष्टमाणािैकत्र सांगृहीतास्तथाऽणिः 
परस्पराकलगनेने मूतवत्िमुपयास्न्त णह     ॥ 
यािद्गाढकलगनां स्यािणूनामेकरूपता 
मूतवत्िां च पिाथवत्िां णभन्नरूपगुणात्मकम्     ॥ 
मूतवत्िनाशः प्रथमां रसरूपेण जायते 
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मूतवत्िां पुनरायाणत रसरूपस्य सांग्रहात्     ॥ 
उत्पत्तौ च णिनाश ेच रसो मध्येऽिणतष्ठते 
तस्स्मन् पूिवणिनाशि तस्मािुत्तरसांभिः     ॥ 
मूतवभािां समापन्नाः पिाथाः सांघरूणपणः 
सांघि परमाणनूामाकषवमगुणात्मकः     ॥४०॥ 
मूतवभािणिनाशि पिाथानाां णियोगतः 
णियोगः परमाणूनामपकषवगुणात्मकः     ॥ 
सांयोगि णियोगि कमैिां णद्वणिधां स्मृतम् 
आकषवणापकषौ िा णद्वप्रकारा गणतर्गह सा     ॥ 
गणतयविाऽकषवरूपा सांयोगः सांभिते् तिा 
यिाऽपकषवरूपा स्याद् णियोगः सांभिते् तिा    ॥ 
गणतगुवणः समीरस्यानुणिद्धोऽणद्भयविा भिते् 
तिा सांयोगकाणरत्िां यिा तेजोनुणिद्धता     ॥ 
भिणेद्वयोगकाणरत्िमुभये चलनात्मता 
प्रधाना स्याितो िायुः प्रधानः कमवकृन्मतः     ॥ 
स्पशवित्त्िणमणत ख्यातां तत्कमव चलनात्मकम् 
अपाां शीतस्पशवित्त्िां गुणः सांयोजकः स्मृतः     ॥ 
गुणिोष्णस्पशवित्त्िां तेजसः स्याणद्वभाजकः 
सांसृणष्टरेिां प्रलयः सिेषाां िातकृन्मतः     ॥ 
मानुषाणाां शरीराणाां पिाथाः सप्त धातिः 
उत्पद्यन्ते णििधवन्ते सिे सांयोगकमवणा     ॥ 
क्षीयन्ते च णिनश्यस्न्त णियोगाख्येनकमवणा 
सांयोगस्यणियोगस्यमध्ये कमव णिभाजकम्     ॥ 
स्याििश्यां येन पूिापरत्िां णह णिभज्यते 
त्रीणण सांसजवने कमाण्यिश्याणन भिस्न्त णह     ॥५०॥ 
सांग्रहः पोषकाांशानाां सारणकट्टणिभाजनम् 
णकट्टस्योत्सजवनां चेणत िेहे तत्कमवकाणरणः     ॥ 
एकः सांग्राहकिाथ णद्वतीयः स्याद् णिभाजकः 
णियोजकस्तृतीयः स्यात् तत्सांज्ञािाथवसूचकाः    ॥ 
श्लेष्मा णपत्तां िायुरेिमायुिेिोपकस्ल्पताः 
‘णश्लष्’‘तप्’‘िा’ इणत धातूांना रूपाण्यन्िथवकाणन णह    ॥ 
णिसगािानणिके्षपैः सोमसूयाणनला यथा 
धारयस्न्त जगद् िेहां कफणपत्ताणनलास्तथा     ॥ 
इत्याख्यातां कमव तणद्ध श्लेषणां पचनां गणतः 
आकषवणां णिभजनां चापकषवणणमत्यणप     ॥ 
सांयोगि णिभागि णियोजनमथाणप िा 
सांग्रहो णिग्रहोत्सगौ शद्बाः पयायिाचकाः     ॥ 
िेहद्रव्ये धातुरूप एतत्कमवत्रयस्य ये 
कर्ताराः कहथर्तााः श्लेष्मा हि त्रं्त वा्ुहरहर्त त्र्ाः    ॥ 
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धातूनाां द्रव्यरूपाणाां सूक्ष्मभागाणश्रतास्स्त्िमे 
सूक्ष्मद्रव्यस्िरूपाि शस्क्तरूपा न केिलम्     ॥ 
धातूांना कायवकतारः सूक्ष्माांशाः शस्क्तरूणपणः 
सूक्ष्मद्रव्यस्िरूपास्ते श्लेष्मा णपत्तां समीरणः     ॥ 
द्रव्यां सांग्रहसामर्थयवरूपां श्लेष्मा णनगद्यते 
पृथक्करणसामर्थयवरूपां णपत्तां प्रकीर्गततम्     ॥६०॥ 
उत्सजवनस्य सामर्थयवरूपो िायुरुिीणरतः 
िोषाः सूक्ष्मद्रव्यरूपाः शस्क्तरूपा इणत स्मृताः    ॥६१॥ 
इणत श्लेष्मणपत्ताणनलानाां स्िरूपकमवसांज्ञाणिशपेिशवनां नाम 
 

तृतीर्ां दशशनम् 
___ 
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चतुथश दशशनम् 
धातूत्पणत्तक्रमस्िरूपिशवनम् 

 
सूक्ष्मे शरीराियि ेव्यक्तत्िां पार्गथिाद् गुणात् 
रसत्िमद्भ्यिोष्णत्िां तैजसां िायिी गणतः     ॥ 
सुणषरत्िां नाभसां स्याचै्चतन्यां चेतनात्मकम् 
सांयोगकारी भतूानाां सांयोगािस्स्थतोऽणप च     ॥ 
तिुत्पणत्तणिनाशान्तां सिुं कमव करोणत यः 
जीिात्मा इणत सांख्यातः स्यािांशः परमात्मनः    ॥ 
तत्कृता पे्ररणाऽख्यातां चतैन्यां चेतनाऽथिा 
जीणित्िां चेतनाित्त्िमजीणित्िमचेतनम्     ॥ 
एिां जीिात्मनः पांचभतूानाां समिायतः 
समुत्पन्नः सूक्ष्मतरः शरीराियिः पुनः     ॥ 
आहाराणिगतैरांशःै सांिृद्धः सांप्रजायते 
सूक्ष्माि तस्याियािाः पणरपुष्टा भिस्न्त च     ॥ 
सांख्यामतीत्य ितवन्ते िधवनान्यणप िधवनम् 
मयाणितमतो िेहिृणद्धमवयाणिता भिते्     ॥ 
णनयता स्याद् यथा िृणद्धः शरीरस्य तथा स्स्थणतः 
अन्यथा व्याप्यते णिश्वां कालोऽनांतस्तथैि च     ॥ 
िृद्धौ णिकासे चोत्क्रोन्तौ सामर्थयाकारयोस्तथा 
मयाणिताः पिाथाः स्युः सिे सृष्टास्तथाऽयुणष    ॥ 
स्िाकारेणाणभिृणद्धि पणरपूणा यिा भिते् 
सांतत्त्या िृणद्धमायास्न्त शरीराियिास्तिा     ॥१०॥ 
स्िाकारेण स्िीयगुणःै समानामुपसजवनम् 
स्िीयैरांशःै समाख्याता सांतणतः स्यात् स्िरूणपणी    ॥ 
एकस्मािपरिैिमुत्पद्यन्ते ततः क्रमात् 
स्थूलत्िमणप पुणवत्िमेणभरेिोपजयते     ॥ 
तत्राहाररसात् पूिव रसधातुः प्रजायते 
यकृद्गतेनोष्मणाऽसौ ततः सम्यस्ग्िपाणचतः     ॥ 
रसधातुणरणत ख्यातो िेहसांचरणक्षमः 
पुनर्गिपक्वः शुद्धोऽसौ िेहे रक्तणमणत स्मृतम्     ॥ 
पोषकाांशाः शरीरस्य णिलीना द्रिरूणपणः 
िसस्न्त धातौ रक्ताख्ये द्रिरूपेऽथ जायते     ॥ 
तस्माद् घनो व्यक्तरूपो धातुमांसणमणत स्मृतम् 
द्रिाद् रक्तात् केणचिांशाः समाकृष्टाः परस्परम्    ॥ 
घनस्िरूपां मूतवत्िमापन्ना माांससांज्ञकाः 
आहायाणाां पिाथानाां मूतानाां रसनां रसः 
नाम्नाऽहाररसः पाकाज्जायते जाठरास्ग्नना 
यकृत्प्लीह्ोः पुनः शुद्धो रसधातुर्गनगद्यते     ॥ 
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धात्िस्ग्नना रसो धातुः शारीरेण णिपाणचतः 
भिचे्छुद्धतरो नाम्ना रक्तणमत्यणभधीयते     ॥ 
पूिवरूपणिनाशः स्यात् मूतानाां रसरूपता 
णियोगाख्यणमिां कमव पनुरुत्पणत्तकारणम्     ॥२०॥ 
अव्यक्तरूपाच्च रसात् केणचत् सांयोगकमवणा 
पुनमूवतवत्िमायास्न्त सांयुक्ताः परमाणिः     ॥ 
व्यक्तरूपां घनां माांसां स्थूलमुत्पद्यते तिा 
माांसणमत्यस्य शद्बस्य स्यािथो व्यक्तरूपता     ॥ 
अथोऽणभव्यज्यतेऽव्यक्तरूपत्िां रसशद्बतः 
सूच्यते रक्तशदे्बनानुरागि परस्परम्     ॥ 
स्यान्माांसां मृिुसांघातः सांहताः परमाणिः 
रसीभिन्त्यणप पुनस्तस्मान्मेिः प्रजायते     ॥ 
स्यात्सांघातस्िरूपस्य माांसस्य रस एि सः 
मेिसोऽस्स्थ व्यक्तरूपां स्यान्माांसात् कणठनां स्स्थरम्    ॥ 
अस्स्थनाम्नाऽस्य काणठन्यां स्स्थरत्िमणप सूच्यते 
रसश्चास्थना ंहवल्नामज मार्ाधारु्ताः जायर्ा्रे्त    ॥ 
तस्स्मन् गभवस्य बीजाणन मणज्जताणन भिस्न्त णह 
मज्नः शुद्धतरां रूपां नाम्ना शुक्रणमणत स्मृतम्     ॥ 
शुक्लत्िां च तथाऽच्छत्त्िां नाम्नाऽनेनाणधगम्यते 
यथाऽहाररसः शुद्धतरो रक्तणमणत स्मृतम्     ॥ 
तथा धातुरसः शुद्धतरः शुक्रमुिीणरतम् 
इत्याहाररसात् शुद्धात् जायन्ते सप्त धातिः    ॥ 
आदे्य शरीराियि ेसिेषामप्यिस्स्थणतः 
सूक्ष्मरूपेण िृणद्धःस्यात् तेषामाहारजाद् रसात्    ॥ ३०॥ 
इणत शारीरधातूनाां उत्पणत्तक्रमस्िरूपिशवनां नाम 
 

चतुथश दशशनम् 
––– 
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पांचमां दशशनम् 
(शारीरद्रव्यसामर्थयविशवनम्) 

 
आद्यः शरीराियिो यस्माद् बीजात् प्रितवते 
िृणद्धर्गिकासिोत्क्रास्न्तिेहे तिनुितवते     ॥ 
प्रव्यक्तरूपां िेहेऽस्स्मन् माांसमाद्यां ततोऽस्स्थ च 
रसो माांसस्य मेिोऽस्स्थधातोरुत्पणत्तकारणम्    ॥ 
उत्पाद्यमुत्पािनां च घनां द्रिणमणत क्रमात् 
उत्पाद्यां व्यक्तरूपां स्यािुत्पािनमतोऽन्यथा     ॥ 
रसो रक्तां तथा मेिो मज्जा शुक्रणमणत द्रिम् 
अमूतवरूपमव्यक्तां व्यक्तां माांसां तथाऽस्स्थ च     ॥ 
सिे रसत्िसामान्यािमूता स्य ूरसा इणत 
तणद्वशषेािबोधाथुं सांज्ञाभेिः प्रकस्ल्पतः     ॥ 
माांसेऽस्थणन च सामान्यां मूतवत्िमणप णभन्नता 
स्िरूपे स्याितः सांज्ञाभेििाप्युपयोणजतः     ॥ 
रसधातोर्गिशुद्धः स्याद् रक्तधातुर्गिशषेतः 
पृथक्करणसामर्थयुंमस्स्मांस्स्तष्ठणत चाणधकम्     ॥ 
घनस्िरूपान्माांसाणद्ध जातां मेिोऽणधको घनम् 
शुद्धां चेणत पृथक् तस्य सांज्ञया पणरकीतवनम्     ॥ 
मज्जा घनः शुद्धतरः स्यािस्स्थजणनतो यतः 
तस्मािणप णिशुद्ध च शुक्रां  सांज्ञान्तरां ततः     ॥ 
घनमस्र्थयणधकां  माांसािस्स्मन् कणठनताऽणधका 
स्स्थरत्िणमणत णभने्नन नाम्ना सांबोणधतां खलु     ॥ १०॥ 
स्िरूभेिात् सांज्ञाणभर्गिणभन्नाः सप्त धातिः 
रसाियः स्थूलसूक्ष्मभेिाद् दे्वधा समासतः     ॥ 
दृश्यादृश्यस्िरूपेण मूतामूतवणिभेितः 
घनद्रवहवणागाच्चाकर्मणादि कर्मर्ताः     ॥ 
सांघीभािाद् णिलयनात् तथोत्पते्तर्गिनाशतः 
णद्वत्त्िां नैिाणतितवन्ते परस्परणिरोधकम्     ॥ 
व्यक्तरूपा यथा िेहे रसाद्याः सप्त धातिः 
अव्यक्ता सूक्ष्मरूपेषु शरीराियिषे्िणप     ॥ 
साकारो िेहघटकः सप्तधातुमयो भिते् 
सूक्ष्मास्तस्स्मन् िसन्त्येि रसाद्याः सप्तधातिः    ॥ 
साकारत्िात् स्स्थरत्िाच्च माांसमस्र्थयनुमीयते 
रसत्िाच्च रसो रक्तां मेिो मज्जाऽनुमीयते     ॥ 
उत्पािनात् तथाऽन्येषाां शुक्रां  चाप्युपगम्यते 
सूक्ष्मत्िान्नोपलभ्यन्ते स्थूलत्िनेाऽत्र धातिः     ॥ 
शुक्रान्तमाहाररसािुत्क्रान्ताि यथोत्तरम् 
भिस्न्त धातिः शुद्धास्तथा णचरणिनाणशनः     ॥ 
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सांयोगि णियोगि द्वौ साधकतमौ मतौ 
समुत्पते्तस्तथोत्क्रान्तेधातूनाां िधवनस्य च     ॥ 
प्राग भिदे् रसनां पोष्यपोषकाणाां समागमे 
ससत्त्िणनःसत्त्ियोि स्यात् पथृक्करणां ततः     ॥ २०॥ 
पोषणां च तथोत्पणत्तरांशःै सत्त्िाणधकैि यैः 
श्लेष्मणपत्ताणनलाख्यास्ते त्रयो िोषा इणत स्मृताः    ॥ 
अ हूयन्ते तथा हीनसत्त्िािाांशा मला इणत 
प्रसािाख्या मलाख्याि धातिो णद्वणिधा मताः    ॥ 
तेषु प्रसािरूपास्ते सांिृध्युत्पणत्तकाणरणः 
हीनसत्त्िाः क्षीयमाणािस्थास्ते मलसांज्ञकाः     ॥ 
उत्पािनेऽणभिदृ्धौ चाकषवणां सांग्रहस्तथा 
साधकस्तां णिना सांघीभािस्याभाि एि च     ॥ 
सांयुज्यन्ते सांगृहीतास्तस्मान्मतूवस्य सांभिः 
मूतानाां नामकरणां सामर्थयाकृणतभेितः     ॥ 
मूतानाां णह पिाथानाां सांयोगिाणिकारणम् 
द्रव्यान्तिवर्गतना भाव्यां तस्मात् सांयोगकाणरणा    ॥ 
सांयोजनां श्लेषणां च शब्िौ पयायिाचकौ 
श्लेष्मेऽत्यायुिेितांते्रष्िाख्यातः श्लेषणाणिणत     ॥ 
धातुराकलगनाथे णश्लष् शब्िज्ञरैुपिर्गणतः 
श्लेष्मेणत सांज्ञयाऽख्यातः कता सांयोगकमवणः    ॥ 
ससत्त्िणनःसत्त्ियोि स्यात् पथृक्करणां यतः 
णिभाजनाह्वयां णपत्तां तणद्वभाजकमुच्यते     ॥ 
आयुिेिे णपत्तनाम्ना सूणचतां स्याद् णिभाजकम् 
आकषवणां ससत्त्िानामणनूाां धातुसांग्रहे     ॥ ३०॥ 
उत्सजवनां तथा हीनसत्त्िानाां णक्रयते यया 
गणतः सा िायुराख्यातः सांज्ञया स्याद् णियोजकः    ॥ 
रसाियः सप्त िेहे धातिः समुिाहृताः 
समुिायस्िरूपेण व्यक्तरूपा भिस्न्त णह     ॥ 
िसस्न्त सूक्ष्मािाियि ेसूक्ष्मािाव्यक्तरूणपणः 
रसरक्ते शरीरस्थे समुिायात्मके यथा     ॥ 
अणिः सिवधातूनाां िसन्त्युत्पािनक्षमाः 
तथैिाियि ेसूक्ष्मे तस्योत्पणत्तकरा अणप     ॥ 
समुिायास्त्मका पेशी माांसस्य व्यक्तरूणपणी 
तथैि सूक्ष्माियि ेमूर्गतः स्यान्माांसरूणपणी     ॥ 
अस्थीणन िेहे स्थूलाणन स्स्थराणण कणठनाणन च 
तथाऽस्स्थ सूक्ष्माियि ेसूक्ष्मां स्यात् स्स्थरता यतः    ॥ 
शुके्र सिवशरीरस्थे शरीरोत्पािका यथा 
बीजस्याांशास्तथा सूक्ष्माियि ेिेहरूणपणण     ॥ 
सूक्ष्मस्याियिस्योत्पािकािाांशा िसस्न्त णह 
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एिां शरीरित् सूक्ष्मेऽियि ेसप्त धातिः     ॥ 
स्त्रीिेहे िेहजनकः शुक्रधातुनव णिद्यते 
तथाणप स्त्रीशरीरां चाख्यातां स्यात् सप्तधातुकम्    ॥ 
आतविां सांतणतकरां स्त्रीशरीरेऽिणतष्ठते 
तत् साधनां स्यािुत्पते्तनव बीजां पौरुषां तथा     ॥ ४०॥ 
बीजां िीयेणौषधीनाां के्षत्रस्थेन प्ररोहणत 
के्षत्रस्थेन तथा बीजां शरीरस्य प्ररोहणत     ॥ 
योणषतोऽणप स्रिन्त्येि शुक्रां  पुांसः समागमे 
गभवस्य तु न तत् ककणचत्करोतीणत न णचन्त्यते    ॥ 
इत्याख्याते स्त्रीशरीरमाख्यातां सप्तधातुकम् 
सूक्ष्मस्याियिस्योत्पािकां  शुक्रां  भिणेिणत     ॥ 
िेहान्तरोत्पणत्तकरांबीजांयस्स्मन्सपौरुषः 
िेहािाख्यायते स्त्रीणाां बीजां यस्स्मन् न णिद्यते    ॥ 
िेहः स्त्रीपुरुषो बीजमनुसतृ्य प्रजायते 
जीिात्मनो िासनायाः प्रभािाद् िा णनसगवजात्    ॥ 
नृिेहािाणभिधवन्ते िेहोत्पािनकाांक्षया 
स्त्रीिेहािाणभिधवन्ते तथा सांिधवनेच्छया     ॥ 
आकारेण स्िसांतत्त्या णद्वधैिां पणरिधवनम् 
नृिेहे स्त्रीशरीरे च स्िाकारेणिै केिलम्     ॥ 
स्िाकारस्योत्पणत्तकरः स्त्रीिेहे शुक्रसांज्ञकः 
णिद्यते धातुराख्यातः स्त्रीिेहः सप्तधातुकः     ॥ 
िेहोत्पणत्तकरे बीजे सामर्थयुं चेत् न णिद्यते 
शरीरोत्पािकां  गभो िेहः स्त्री जायते तिा     ॥ 
पुमान् शुक्रस्य बाहुल्यात् जायतेणत समीणरतम् 
सामर्थयुं शुक्रबाहुल्ये शरीरोत्पािकां  भिते्     ॥५०॥ 
यिाऽतविां स्याद् बहुलां  स्त्रीगभो जायते तिा 
िेहोत्पािनसामर्थयवहीनां स्त्रीबीजमातविम्     ॥ 
बीजस्स्थताि ये भािाः सामर्थयवमणप यद् भिते् 
त एि िेहे िधवन्ते तत्सामर्थयानुरोधतः     ॥ 
उत्पािनक्षमां बीजां िधवनक्षममातविम् 
पुमानुत्पािनाकाांक्षी स्त्री सांिधवनकाांणक्षणी     ॥ 
बीजाणधकः स्यात् पुरुषः स्त्री तथा चातविाणधका 
उत्पािनां स्यात् सामर्थयुं स्त्रीिेहे तन्न णिद्यते     ॥ 
पुमानुत्पािनाकाांक्षी स्त्रीशरीराश्रयेण िै 
आत्मानां सजृणत स्त्री स्यात् तिणधष्ठानरूणपणी    ॥ 
के्षत्राश्रयेणैि बीजमणप के्षते्र प्ररोहणत 
बीजस्यैि प्ररोहः स्यात् के्षत्रां साधनमेि तु     ॥ 
अन्िथवकां  स्यात् स्त्रीनाम बीजणिस्तारकमवणा 
बीजां गभाशयगतां तद्वीयेण प्ररोहणत      ॥ 
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सिाियिसांपूणे िेह इत्यणभधीयते 
उत्पािनक्षमाः केणचत् केणचत् सांिधवनक्षमाः     ॥ 
बीजप्रभािाज्जायन्ते िेहास्तेषाां भिस्न्त ये 
बीजाणधकाः पुमाांसस्ते शरीरोत्पािनक्षमाः     ॥ 
हीनबीजाः के्षत्ररूपाः स्त्रीिेहा इणत ते स्मृताः 
समुिायात्मके िेहे यथा स्त्रीपुांनपुांसकम्     ॥ ६०॥ 
भेिः शरीराियिषे्िणप सूक्ष्मेषु णिद्यते 
पिाथा णद्वणिधा िेहे द्रव्यशस्क्तणिभेितः     ॥ 
उत्पािका तेषु शस्क्तद्रवव्यमुत्पणत्तसाधनम् 
न बीजमणधकां  नाणप द्रव्यमेिां यिा भिते्     ॥ 
उत्पािने िधवने िा क्षमत्िां नात्र णिद्यते 
न पुमान् न च िा स्त्री स्यािाख्यातां तन्नपुांसकम्    ॥ 
शरीराियिषे्ििेां भेिः सूक्ष्मेषु जायते 
उत्पािनक्षमां द्रव्यां सूक्ष्मां तत् स्यात् पुमाणनणत    ॥ 
सांिधवनक्षमां शस्क्तयुक्तां स्त्रीनाम कीर्गततम् 
यिुत्पणत्तकरां न स्यात् न च सांिधवनक्षमम्     ॥ ६५॥ 
स्थूलां  शस्क्तणिहीनां च तद् द्रव्यां तु नपुांसकम् 

 
इणत शारीरद्रव्यसामर्थयविशवनां नाम पांचमां दशशनम् 

 
–– 
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षष्ठां दषशनम् 
(शरीरस्य सांघातात्मतािशवनम्) 

 
िेहे िोषाः शस्क्तरूपाः श्लेष्माणपत्ताणनलास्रयः 
द्रव्यरूपास्तधारा रसाद्याःसप्त धातिः     ॥ 
शस्क्तहीनद्रव्यरूपाः पुरीषाद्यास्रयो मलाः 
िोषोधातुमवलिेणत क्रमात् पुांस्त्रीनपुांसकम्     ॥ 
उत्पािनकरा िोषा धातुषतू्पािनां भिते् 
नोत्पािनक्षमा नाणप मलाः सांिधवनक्षमाः     ॥ 
जीिमानः शरीरेण षण्ढः स्िनैेि ितवते 
मलानाां जीणितां िेहे षण्ढत्िनेािणतष्ठते     ॥ 
बीजाणन यस्स्मन् सिेषाां िेहाांगानाां िसस्न्त णह 
सूक्ष्मरूपेण िेहस्य तद् बीजणमणत कीत्यवते     ॥ 
गभाशयगतां बीजां मातुराहारजाद् रसात् 
आकृष्य पोषकाांशान् स्िान् तैभवित्युपबृांणहतम्    ॥ 
णिकासाद् व्यक्तरूपाणण भिन्त्यांगाणन च क्रमात् 
एिां सांपूणवताां याणत शरीरेण शरीरधृक्     ॥ 
स्िातांत्र्यस्येच््या पिािितीणो भित्यसौ 
िधवमानः णक्रयाकारी भनत्याहारजाद् रसात्     ॥ 
िृणद्धर्गिकासिोत्क्रास्न्तरेिां िृणद्धणस्त्ररूणपणी 
स्यािांगानाां शरीरस्य िृणद्धः स्यािुपबृांहणम्     ॥ 
णिकासः स्िीयसांतत्योत्पािनात् सांप्रजायते 
अांगोत्पणत्तणिकासाच्चोत्क्रास्न्तजवन्मान्तरां मतम्    ॥१०॥ 
आहारगान् पोषकाांशान् समाकृष्योपबृांणहतः 
स्िाकृत्या पूणवताां याणत शरीराियिस्ततः     ॥ 
तद्बीजभतूािाियिाः केचनोत्पणत्तकाांक्षया 
णियुज्यमानाः कुिवस्न्त स्िीयां सांघटनां पनुः     ॥ 
िृद्धाः स्िाकारपूणाि भिन्त्याहारजाद् रसात् 
तति पुरुत्पणत्तरन्येषाां भिणत क्रमात्     ॥ 
शरीराियिािैिमुत्पद्यन्ते सहस्रशः 
िधवन्ते च तथोत्पन्नाः क्रमोऽयां जीिनां मतम्     ॥ 
बीजस्थानामियिानाां सांिणृद्धरथ पूणवता 
निोत्पनै्नरियिैः स्यािुत्क्रास्न्तरनन्तरम्     ॥ 
शरीराियिाः सिे समुिायात्मकाः खलु 
सुसूक्ष्माियिानाां च समुिायो भिते् क्रमात्     ॥ 
माांसास्स्थनी शरीरेऽस्स्मन् मूतुं धातुद्वयां मतम् 
भिन्त्यियिाः सिे मूतवरूपा णह तन्मयाः     ॥ 
माांसां रसेन रक्तेन धातुना पणरपूणरतम् 
मेिसा चािणलप्तां स्यािस्स्थ मज्ना प्रपूणरतम्    ॥ 
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माांसां तथास्र्थयियिानाां सूक्ष्माणाां समुिायतः 
दृश्यां स्थूलस्िरूपां स्यािाकारस्यानुरोधतः     ॥ 
आकारः स्यािियिानाां सिेषाां िष्मवणो यथा 
सूक्ष्मस्याणप शरीरस्याियिस्याकृणतभविते्     ॥२०॥ 
माांसास्स्थजणनता एिाकृणतः स्यान्नान्यसांभिा 
आकारस्योत्पािनां च सृणष्टणरत्यणभधीयते     ॥ 
आकारस्यािशवनां च णिनाश इणत कीत्यवते 
रसरूपत्िमायास्न्त णिनष्टाः परमाणिः     ॥ 
मूतवमस्स्थां तथा माांसां िेहे सृणष्टर्गद्वधा मता 
अणशतानाां पिाथानाां रसरूपे णिलीनता     ॥ 
णिशुणद्धः स्याद् रक्तरूपे तेषामेि णिशषेतः 
तति परमाणूनाां सांघान्माांसां प्रजायते     ॥ 
सृणष्टिेहे मूतवरूपा प्रथमा माांसरूणपणी 
बीजस्य परमाणूनामांगोत्पािनकमवणाम्     ॥ 
आहारजानामांशानाां तथा पोषणकमवणाम 
उत्क्राांस्न्तरूपा चोत्पणत्तः शरीरे माांसरूणपणी     ॥ 
मासांरूपेण मूतवत्िमापन्नाः परमाणिः 
मेिोरूपे णिलीयन्ते केणचिुत्क्रान्त्यपेक्षया     ॥ 
मेिस्तु माांसस्याणूनाां रसनाद्रस इत्यणप 
मेिसः सांहतीभािमापन्नाः परमाणिः     ॥ 
कणठनां दृढसांघातमस्स्थरूपां व्रजस्न्त ते 
णद्वतीयेऽयां समुत्पणत्तिेहे चोत्क्रास्न्तरीणरता     ॥ 
शरीरे स्यािस्स्थरूपेणोत्क्रान्तेः पणरपूणवता 
मूतवरूपां ततः ककणचद् िेहे नोत्पद्यते खलु     ॥३०॥ 
णिलीयन्ते केणचिांशाः स्युरस्थीणन दृढान्यणप 
रसोऽमस्स्थजणनतो मज्जाधातुणरणत स्मृतः     ॥ 
धातोमवज्नः शुद्धतरां रूपां शुक्रणमणत स्मृतम् 
तस्मादे्दहान्तरोत्पणत्तकरात् स्याद् गभवसांभिः     ॥ 
िेहे नोत्पद्यते ककणचत् शुक्राद् गभवकरािणप 
ततोऽस्स्थ पूणवरूपां स्याद् िेहोत्क्रान्तेणरणत स्मतृम्    ॥ 
बाह्याहारान्मूतवरूपाद् रसो यः सांप्रजायते 
स पुना रक्तरूपेण भिते् शुद्धतरो यिा     ॥ 
माांसोत्पणत्तक्षमिैिां मज्जाधातुर्गिशोणधतः 
शुक्रां  िेहस्येतरस्योत्पािने भिणत क्षमम्     ॥ 
एिां माांसास्स्थनी िेहे द्वौ धातू मूतवरूणपणौ 
अव्यक्तरूपास्रत्पूिापरे ते स्य ूरसाियः     ॥ 
णिणिघाकारसांस्थानाः शरीराियिस्स्थताः 
शतशो माांससांघाताः पेशीनाम्ना प्रकीर्णतताः    ॥ 
त्िक्कलाधमनीस्नायुस्रोतास्यन्त्राणण रज्जिः 
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तेषाां माांसमुपािान मृिुसांघातरूणपणाम्     ॥ 
अस्थीन्यनेकरूपाणण कपालािीणन याणन च 
सूक्ष्मास्स्थघटका एि तिुपािानकारणम्     ॥ 
अस्थीणन स्थूलरूपाणण णभन्नसांस्थाकृतीणन च 
तथा सूक्ष्मेष्िियिषुे स्स्थरत्िां यत् तिस्स्थजम्    ॥४०॥ 
अमूतानाां सुसूक्ष्माणामणूनाां समुिायतः 
जायन्तेऽियिाः सूक्ष्माः शारीरा मूतवरूणपणः     ॥ 
समुिायात् तथा सूक्ष्माियिानाां भिस्न्त णह 
दृश्याः शरीराियिाः णशर शाखाियोऽणखलाः    ॥ 
भिस्न्त सूक्ष्माियिाः सूक्ष्माणसुमुिायतः 
स्थूलािाियिाः सिे सूक्ष्माियिसांघजाः     ॥ 
स्थूलाियिसांघातः शरीरां पणरकीर्गततम् 
शरीरमणखलां  स्थूलसूक्ष्मां सांघात्मकां  खलु     ॥४४॥ 

 
इणत शरीरस्य सांघातात्मतािशवनां नाम षष्ठां दशशनम् 

––– 
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सप्तमां दशशनम् 
(शरीरधातूनाां सामर्थयवणिशषेिशवनम्) 

 
ग्रािद् िृणद्धर्गिकासः स्याद् िेहो बाल इणत स्मतृः 
िषािाषोडशात् पिात् तरुणः सांप्रकीत्यवते     ॥ 
न णिकासो न िा ऱ्हासः तारुण्ये िपुषो भिते् 
सांक्षीयमाणधातुत्िात् ततः स्थणिर उच्यते     ॥ 
स्थणिरत्ि ेणह धातूनाां क्रमाद् ऱ्हासः प्रजायते 
आशताद्बांततो िेहः पांचत्िमुपयाणत च     ॥ 
बालत्िां तरुणत्िां च स्थणिरत्िां यिीणरतम् 
आयुि तत् शरीरस्य सामान्यािथ कालतः     ॥ 
क्रमािायुरिस्थासु न्यूनत्िमुपयाणत च 
याित्कालां  शरीराणण जीिन्त्यायुरुिीणरतम्     ॥ 
सामर्थयवमुत्पणत्तकरां बाले िेहेऽिणतष्ठते 
अक्षीणबहुलां  तस्मािुत्पणत्तजायतेऽणधका     ॥ 
तरुणे स्थूलणिस्तारे शरीरे स्थूलताणधका 
अप्युत्पािनसामर्थयवस्येणतकतवव्यता भिते्     ॥ 
शरीरे पूणवताां याते सामर्थयुं याणत पूणवताम् 
शरीराियिोत्पणत्तणिकासौ भितो यतः     ॥ 
तस्स्मन् िेहान्तरोत्पणत्तक्षमां बीजमिस्स्थतम् 
न तत् शरीराियिोत्पािनाय भित्यलम्     ॥ 
णिहीयमानसामर्थये शरीरे स्थणिरे क्रमात् 
सुसूक्ष्माियिोत्पािनाल्पत्िाद् व्रजणत क्षयम्     ॥१०॥ 
क्षीयमाणः क्रमािेिां स्थणिरो याणत पांचताम 
यिोत्पािनसामर्थयवहाणनभविणत सिवथा     ॥ 
मूतािाियिाः सिेऽमूतवरूपेण धातुना 
रसनाम्नाऽिणलप्तास्युस्तदे्भिाि रसासृजी     ॥ 
मेिो मज्जा तथा शुक्रां  णभन्नसांज्ञा भिस्न्त णह 
तस्योत्पणत्तभविने्मूताियोत्पिनेऽणनशम्     ॥ 
याििुत्पद्यते रक्तां तािन्माांसां प्रजायते 
माांसानुसारेणोत्पणत्तमेिसः सांप्रजायते     ॥ 
मेिसोऽस्थीणन जायन्ते तत्प्रमाणानुरोधतः 
अस्र्थनाां प्रमाणानुरोधान्मज्जाधातुः प्रजायते     ॥ 
शुक्रमेिां णह धातूनामुत्पािनपरांपरा 
पूिों धातुः परां कुयाद् िृद्धः क्षीणि तणद्वधम्     ॥ 
पूिे परेषामाहाराः स्युरेिां धातिोऽणखलाः 
अमूता मूतवरूपाणाां पूिवरूपां यथोत्तरम्     ॥ 
शुद्धत्िाच्च घनत्िाच्च धातििोत्तरोत्तरम् 
रसाियः स्युः शुक्रान्ता णनमवलाणिरजीणिनः     ॥ 
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तथोत्पािनसामर्थयवमणधकां  भिणत क्रमात् 
रुणधरान्मृिुसांघातां माांसमस्स्थ ततो दृढम्     ॥ 
शुक्रां  िेहान्तरोत्पणत्तक्षमां तस्मात्प्रजायते 
रसोऽिरः स्याद् धातूनाां सिेषाां शुक्रमुत्तमम्     ॥२०॥ 
मानां च द्रिधातूनामनूां स्यािुत्तरोरम् 
शुद्धाः सामर्थयविन्तिाणधकां  यस्माद्भिस्न्त ते     ॥ 
शरीरे सिवधातूनामुत्पणत्तः सांप्रजायते 
पणरपाट्यानया तािज्जीिनां पणरकीत्यवते     ॥ 
मूतामूतवस्िरूपाणाां धातूनाां जायते क्रमात् 
स्स्थत्यन्तरां णह सांयोगणियोगाख्येन कमवणा     ॥ 
सांयोगि णियोगि चलनाख्यस्य कमवणः 
प्रकारौ द्वौ पिाथानाां मतूानाां सजवने मतौ     ॥ 
तयोः शीतत्िमुष्णत्िां साधकां  स्याद् गुणद्वयम् 
सृष्टेरनन्तरूपायाः कमवणः कारणां गुणः     ॥ 
णभन्नां प्रणतपिाथव स्यात् कमवरूपां यतो गुणः 
णभन्नस्िरूपो भिणत गुणभेिास्ततो मताः     ॥ 
यथा णिणिधरूपाणण कमाण्यन्तभविस्न्त णह 
सांयोगे च णियोगे च गुणभेिास्तथैि च     ॥ 
साधकाः कमवजातस्य शीतोष्णाख्ये गुणद्वये 
गुणः सांयोगकृत् शीतः स्यािुष्णस्तु णियोगकृत्    ॥ 
द्रव्यां गुणास्तथा कमव ते्रधा सृणष्टर्गिभज्यते 
द्रव्यां भित्यणधष्ठानां कमव स्याच्चलनात्मकम्     ॥२९॥ 
द्रव्यस्स्थतां यचै्चतन्यां कमवकृत् स गुणः स्मतृःÀ 

 
इणत शरीरधातूनाां सामर्थयवणिशषेिशवनां नाम सप्तमां दशशनम् 

––– 
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अष्टमां दशशनम् 
(शारीरपिाथानाां गुणणिशषेिशवनम्) 

 
पांचभतूात्मकां  द्रव्यमात्मनोंऽशस्तु चेतना 
द्रव्यचतैन्यसांयोगात् कमवजातस्य सांभिः     ॥ 
पांचभतूात्मके द्रव्ये पणृथव्याधाररूणपणी 
स्याद् िायुः कमवकता च णिशषेाद् गणतमान् यतः    ॥ 
सांयुज्यन्ते णियुज्यन्ते पृणथव्याः परमाणिः 
सांयोगस्य णियोगस्य कता तेषाां समीरणः     ॥ 
पृर्थिी गांधिती िायुगुंधिाह इतीणरतम् 
आख्यापयणत सांयोगणियोगौ पार्गथिाणिणत     ॥ 
गतेराकषवरूपायाः सांयोगः सांप्रजायते 
अपकषवस्िरूपायास्तस्या एि णियोजनम्     ॥ 
गतेराकषवकत्िां चाप्सांयोगात् सांप्रजायते 
अपकषवस्िरूपां च तेजोयोगाद् गतेभविते्     ॥ 
स्पशो गुणः समीरस्य गणतिा चलनां णह तत् 
शीतोष्णत्ि ेद्वौ णिशषेौ स्पशवस्य चलनस्य िा     ॥ 
आकषवकत्िां स्यात् शीतस्पशवित्त्िमपाां गुणः 
उष्णस्पशवििाख्यातां तेजस्तिपकषवकम्     ॥ 
भमू्याणिपांचभतूानामिकाशो नभः स्मतृम् 
पृणथव्याधाररूपा स्याच्चलनात्मा समीरणः     ॥ 
आपस्तेजि चलनणिशषेोत्पािकां  भिते् 
आकषवणां स्यािाल्हािािुदे्वगाच्चापकषवणम्     ॥१०॥ 
आल्हािि तथोदे्वगः शीतमुष्णां गुणद्वयम् 
सांयोगि णियोगि शीतोष्णाख्यात् गुणद्वयात्    ॥ 
आयुिेिे शीतमुष्णां िीयवनाम्नाणभभाणषतम् 
गुणद्वयां पिाथानाां प्रधानां कमवकारणम्     ॥ 
शीतोष्णयोः क्रमाद् भेिाः प्रत्येकां  कणथतास्रयः 
शीतस्य भेिाः स्स्नग्धत्िां गुरुत्िां मृिुता तथा     ॥ 
रौक्ष्यां तैक्ष्ण्यां लघुत्िां च भेिािोष्णस्य कीर्गतताः 
भेिैरेणभः समायुक्तां शीतोष्णां िीयवमष्टधा     ॥ 
भेिः कायानुमेयानाां गुणानाां िीयवसांज्ञकः 
शीतत्िने समाकृष्टा णिलीयन्ते परस्परम्     ॥ 
मूतवत्िमुपगच्छस्न्त येन स्स्नग्धो गुणः स्मतृः 
गुणः कपडीभािहेतुः स्स्नग्धस्तज्ज्ञैरुिाहृतः     ॥ 
कपडीभािाद् गुरुत्िां च मूतवरूपेऽणभजायते 
स्पशानुमेयां लीनत्िान्मृिुत्िमणप जायते     ॥ 
णियोजनकाांणक्षणिासहमानाः परस्परम् 
भिस्न्त येन नाम्नाऽसौ गुणस्तीक्ष्ण इणत स्मृतः    ॥ 
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णियोगभािाल्लघुता रौक्ष्यां चाणप प्रजायते 
सांयुक्तभािमापने्न स्स्नग्धत्िमुपजायते     ॥ 
तद्गुरुत्िान्मृिुत्िाच्च स्स्नग्धत्िमुपलक्ष्यते 
णियुक्तभािमापने्न रूक्षत्िमुपजायते     ॥२०॥ 
तत्तीक्ष्णत्िाल्लघुत्िाच्च रूक्षत्िमुपलक्ष्यते 
शीतत्िमुष्णत्िणमणत द्वौ साधकतमौ गुणौ     ॥ 
कायवस्िरूपे स्स्नग्धत्िां रूक्षत्िां चोपपद्यते 
गुरुत्िां च मृिुत्िां च द्वौ स्स्नग्धत्िस्य सूचकौ     ॥ 
तीक्ष्णत्िां च लघुत्िां च गुणौ रूक्षत्िसूचकौ 
कायवलक्षणरूपाि चत्िारः स्युणरमे गुणाः     ॥ 
मांिः श्लक्ष्णस्तथा सान्द्रः स्स्थरः स्थूलस्तथाऽणिलः 
स्स्नग्धत्िलक्षणािैते तारतम्योद् भिा गुणाः     ॥ 
खरत्िमाशुकाणरत्िां द्रित्िां चलता तथा 
िैशद्यां सूक्ष्मता रौक्ष्यां तारतम्योद् भिा गुणाः     ॥ 
शीतोष्णजणनते कायवरूपे स्स्नग्धत्िरूक्षते 
तल्लक्षणस्िरूपास्तु गुणािान्ये न कारकाः     ॥ 
सांयोगाच्च णियोगाच्च शीतोष्णगुणकमवणः 
णभन्नरूपाः प्रजायन्ते येऽिस्थान्तरसूचकाः     ॥ 
गुणा लक्षणरूपास्ते गुिाद्या षोडश स्मृताः 
णभन्नाांशभतूसांयोगात् सांभिस्न्त गुणास्स्त्िमे     ॥ 
गुणद्वांय शीतमुष्णां पृथक्त्िान्नोपलभ्यते 
व्यपिेशः शीतमुष्णणमत्याणधक्यस्य सूचकः     ॥२९॥ 

 
इणत शारीरपिाथानाां गुणणिशषेिशवनां नाम अष्टमां दशशनम् 

––– 
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नवमां दशशनम् 
(गुणणिशषेिशवनम्) 

 
द्रव्याणश्रता एि गुणाः सिे कमाणण कुिवते 
द्रव्य एिानुभयून्ते द्रव्याधारा गुणाः स्मृताः     ॥ 
द्रव्याणण पांचभतूाणन तत्सूक्ष्माांशसमाश्रयाः 
कायानुमेयाः सामर्थयवभेिाः प्रोक्ता गुणा इणत     ॥ 
भणूमरापस्तथा तेजो िायुभूवतचतुष्टयम् 
णनत्याणनत्यत्िभेिेन प्रत्येकां  णभद्यते णद्वधा     ॥ 
परमाणुस्िरूपां तणन्नत्यणमत्यणभधीयते 
कायवस्िरूपां स्थूलां  चाणनत्यणमत्यणभधीयते     ॥ 
णनत्याणश्रतां यत्सामर्थयुं तद्वीयुं िा गुणः स्मतृः 
कायवरूपेऽनुभयून्ते गुणा णनत्याणश्रता अणप     ॥ 
परमाणुस्िरूपाणाां भतूानाां समिायतः 
गुणान्तराणण जायन्ते तणद्भन्नाांशानुयोगतः     ॥ 
सामर्थयुं यत् पिाथेषु गुणो िा िीयवमेि िा 
सूक्ष्मद्रव्याणश्रतां स्यान्न पृथक्त्िनेोपलभ्यते     ॥ 
अपाां गुणः स्यात् शीतत्िां तद् भमू्यांशसमस्न्ितम् 
परस्पराकलगनेन रसनाच्च परस्परम्     ॥ 
तिा मूतवत्िमायास्न्त पार्गथिाः परमाणिः 
स्नेहो भमू्यम्बुसांयोगात् स्स्नग्धत्िां तत् प्रकीर्गततम्    ॥ 
स्स्नग्धत्िऽेस्स्मन् यिा तेजःसांयोगो जायते तिा 
प्रािुभविणत शणैथल्यां द्रित्िमुपजायते     ॥१०॥ 
णिभाजनात्मकस्तेजोगुणिोष्णत्िमीणरतम् 
तत्प्रभािात् स्यांिमानािस्थायाां द्रिता गुणः     ॥ 
णशणथलत्िात् द्रिीभतूा रसरूपत्िमागताः 
समीरणेनानुणिद्धाः स्युर्गियोजनकमवणा     ॥ 
णियोगाकाांणक्षणो रूक्षा भिस्न्त परमाणिः 
स्स्नग्धत्िां स्यात् स्नेहभािः सहिाससुखात्मकः    ॥ 
सहिासोदे्वगकारी गुणो रूक्ष उिाहृतः 
स्स्नग्धत्िां चाणप रूक्षत्िमनुमेयािुभौ गुणौ     ॥ 
मृिुस्पशवतया पूिुं खरस्पशवतयाऽपरम् 
सांयोगे गुरुता स्थौल्यां स्थैयुं चाप्युपजायते     ॥ 
स्स्थरत्िाणच्चरकाणरत्िां गुणो मांि इणत स्मृतः 
णियोजनादू्रक्षतया सूक्ष्मत्िां चलता तथा     ॥ 
लघुत्िां जायते कायवरूपािैते गुणाः स्मृताः 
द्रि ेसरत्िां भिणत सान्द्र ईषद्घनः स्मृतः     ॥ 
जायते तेजसोऽल्पत्िात् स भमू्यम्बुसमागमे 
णिभाजनां कमव तीव्रतरां तीक्ष्णत्िमुच्यते     ॥ 
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आणधक्यात् तेजसस्तणद्ध स्याणद्वयोजनसाधनम् 
तीक्ष्णत्िां द्रिसांयुक्तां णिस्रत्िमणभधीयते     ॥ 
श्लक्ष्णत्िां तणद्वजानीयाद् रूके्षऽणप मृिुता भिते् 
स्यन्िनस्य यिाल्पत्िां द्रित्ि ेसांप्रजायते     ॥२०॥ 
साांद्रीभािो णह िैशद्यां सूक्ष्मत्िऽन्तभविणेिणत 
अणततैक्ष्ण्यां णिकाणसत्िां भेिस्तीक्ष्णगुणस्य िै     ॥ 
चलत्िस्याणतशाणयत्िां व्यिायी गुण ईणरतः 
णत्रणिधां कमव सांयोगो णिभागि णियोजनम्     ॥ 
गुणा किशणतसांख्याकास्तत्कारणमुिाहृतम् 
समाकृष्टाः शीतगुणात् भिस्न्त परमाणिः     ॥ 
स्स्नग्धत्िािेकताां याताः सांघरूपा भिस्न्त णह 
सांयोगकारणां शीतः स्स्नग्धिणेत गुणद्वयम्     ॥ 
उष्णत्िां परमाणनूाां प्रधानां स्याद् णिभागकृत् 
णियोजनां रूक्षगुणाद् णियुक्तानाां प्रजायते     ॥ 
सांयोगस्य णियोगस्य शीतोष्माख्यां गुणद्वयम् 
प्रधानां साधनां िीयुं प्रमुखां तणद्ध कीर्गततम्     ॥ 
पांचभतूाांशसांयोगात् तारतम्यानुसारतः 
भेिाः शीतोष्णगुणयोरिस्थान्तरसांभिाः     ॥ 
गुणभेिाः कमवभेिकरािान्तभविस्न्त णह 
गुरुमांिाियः सिे शीतोष्णाख्ये गुणद्वये     ॥ 
त्रीणण कमाणण सांयोगो णिभागि णियोजनम् 
त्रयि गुणसांघाताः श्लेष्मणपत्ताणनलास्रयः     ॥ 
गुणानाां समुिायेन येन सांयोजनां भिते् 
स चायुिेितांते्रषु श्लेष्मेणत पणरभाणषतः     ॥३०॥ 
गुणानाां समुिायेन येन कमव णिभाजनम् 
स चायुिेितांते्रषु णपत्तनाम्ना प्रकीर्गततः     ॥ 
णियोगाख्यां कमव येन गुणसांघेन जायते 
आयुिेिीयतांते्रषु स िै िायुणरणत स्मृतः     ॥ 
सांयोजनाख्यां च णिभाजनाख्यां णियोजनाख्यां णत्रणिधां णह कमव 
प्रितवते यैगुवणसांघरूपःै श्लेषा च णपत्तां च समीरणः क्रमात्   ॥३३॥ 

 
इणत गुणणिशषेिशवनां नाम नवमां दशशनम् 

––– 
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दशमां दशशनम् 
(िोषाणाां गुणसमुिायत्ििशवनम्) 

 
स्स्नग्धः शीतो गुरुमवन्िः श्लक्ष्णः साांद्रि णपस्च्छलः 
स्थूलः स्स्थरो मृिुिेणत श्लेष्मरूपा गुणा िश     ॥ 
तीक्ष्णमुष्णां द्रिां चेणत णपत्तां स्यात् णत्रगुणात्मकम् 
रौक्ष्यां सौक्ष्म्यां चलत्िां च िैशद्यां लाघिां तथा     ॥ 
खरत्िां कणठनत्िां च सप्त िातगुणा मताः 
श्लेष्मणपताणनलािैिां गुणसांघातरूणपणः     ॥ 
केिलां  गुणरूपा िा श्लेष्मणपत्ताणनलास्रयः 
अथिा द्रव्यरूपाः स्युकितनीयणमिां भिते्     ॥ 
श्लेष्मणपत्ताणनला एि शारीरां कमव कुिवते 
तस्मात् शस्क्तस्िरूपास्ते शस्क्तहीनां न कमवकृत्    ॥ 
शस्क्तरूपाः श्लेष्मणपत्ताणनलािाप्याश्रयां णिना 
न शक्नुिन्त्यिस्थातुां न च िा कमवकाणरणः     ॥ 
शीताियो गुणािाणप शस्क्तरूपा न केिलम् 
णिणशष्टां शस्क्तरूपां यद् गुणस्तणिणत कर्थयते     ॥ 
शक्तौ द्रव्यानुबांधेन णिशषेिोपजायते 
सषृ्टौ कायवस्िरूपायाां स्स्नग्धशीताियो गुणाः    ॥ 
भमू्याणिभतूसांयोगात् सृणष्टः स्यात् कायवरूणपणी 
गुणाः स्िाभाणिका गांधरसाद्याः पणरकीर्गतताः     ॥ 
द्रव्यमेिाश्रयस्तेषामाख्यातो भतूपांचकम् 
णनत्याणनत्यत्िभेिेन णद्वधा भतूचतुष्टयम्     ॥१०॥ 
भणूमरापस्तथा तेजितुथवस्तु समीरणः 
आकाशां पांचमां णनत्यां तिेकां  न णिभज्यते     ॥ 
चतुर्गिधाः पिाथवस्य भिस्न्त परमाणिः 
भौमािाप्यास्तैजसाि िायव्या इणत नामतः     ॥ 
अणिनाणश तु णनत्यां स्याद् यिणनत्यां णिनाणश तत् 
णनत्यां सूक्ष्मां शस्क्तरूपमणनत्यां हीनशस्क्तकम्    ॥ 
स्थूलां  स्याणन्नणखला सणष्टस्तणद्वकारस्िरूणपणी 
णनत्यभतूाश्रया शस्क्तस्तणद्वकारा गुणाः स्मतृाः    ॥ 
सृणष्टराकाररूपेण जायतेऽथ णिनश्यणत 
उत्पणत्ति णिनाशिाणनत्यभतूगतो भिते्     ॥ 
परमाणुस्िरूपस्तत्सूक्ष्माांशो न णिनश्यणत 
तिाणश्रता भिचे्छस्क्तगुवणो िा कायवसाधकः     ॥ 
गुणाः शीताियस्तस्मात् सूक्ष्मद्रव्याश्रया मताः 
गुणसांघातरूपाि श्लेष्मणपत्ताणनला अणप     ॥ 
न केिलां  शस्क्तरूपाः सूक्ष्मद्रव्याश्रया यतः 
न केिलां  द्रव्यरूपाः शस्क्तमन्तो भिन्त्यतः     ॥ 
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न िोषाः पांचभतूाणन अणप भतूणिकारजाः 
शक्त्युत्कषवयुतां द्रव्यां सुसूक्ष्मां िोषसांज्ञकम्     ॥ 
भमू्याणिपांचभतूानाां भिन्त्येकैकशो गुणाः 
तत्सांयोगात् कायवरूपाऽणखला सृणष्टर्गह जायते    ॥२०॥ 
सृष्टु्यत्पणत्तकरािाणप गुणाः सांयोगरूणपणः 
भमू्यम्भसोर्गह सांयोगात् श्लेषकत्िां प्रजायते     ॥ 
भमेूगुंधो गुणिापाां रसिेणत प्रकीर्गततः 
सांयोगािुभयोः श्लेषकत्िां स्यािेकताकरम्     ॥ 
पिाथानाां समुत्पत्तौ भमेूगुंधगुणेन िै 
समाकृष्टा राणशरूपमाप्नुयुः परमाणिः     ॥ 
एकीभािि रसनात् परस्परणिलीनता 
अब गुणाज्जायते पिात् पिाथान्तरसांभिः     ॥ 
केिलाद्रसनान्न स्यान्मतूवरूपस्य सांभिः 
न च स्यािेकरूपत्िां केिलाकषवणाद् गुणात्     ॥ 
स्नेहः श्लेषकता नाम सरसाकषवणां गुणः 
पिाथानाां समुत्पत्तौ क्ष्माम्बुसांयोगजः स्मतृः     ॥ 
श्लेष्माणप भमू्यम्बसुांयोगजः स्यािुभयात्मकः 
श्लेष्माम्भःपणृथिीभ्याणमत्यायुिेिेऽणभभाणषतम्    ॥ 
श्लेष्मा न केिला भणूमनां च िा केिलां  जलम् 
योगाद् भमू्यम्भसोः सांयोजकः श्लेष्मा प्रजायते    ॥ 
णपत्तां तैजसमाख्यातां तेजस्तन्न णह केिलम् 
द्रित्िाणिगुणा न स्युः तेजसः केिलस्य णह     ॥ 
तेजिोष्णां द्रित्िािनद्धां णपत्तणमतीणरतम् 
पृणथिीजलतेजोणभद्रवित्िमुपजायते      ॥३०॥ 
द्रित्िां परमाणनूाां णभन्नानाां रसरूपता 
तस्स्मन् पृथग्भािकरां णपत्तणमत्युच्यते बधैुः     ॥ 
णपत्तां सस्नेहतीक्ष्णोष्णां लघु णिस्त्रां सरां द्रिम् 
आयुिेिीयतांत्राांतगवतणमत्युपिर्गणतम्     ॥ 
तस्माद् द्रिाणश्रतां तेजः णपत्तां तेजो न केिलम् 
णिभाजनां णपत्तकमव न स्यात् केिलतेजसः     ॥ 
शरीरस्थः णक्रयाकारी िायुिायुनव केिल 
शरीरे गणतरूपां स्यात् तस्य कमव न केिलम्     ॥ 
आकषवणां गतेभिेस्तथा स्यािपकषवणम् 
योगािणद्भस्तेजसा च योगिाही ततः स्मृतः     ॥ 
मूतवरूपपिाथेषु स्थूलद्रव्यािृतो मरुत् 
कमवकारी भिते् तस्मात् िायुः शीत इणत स्मृतः    ॥ 
िायोगुवणः केिलस्य नोष्णत्िां नाणप शीतता 
अनुष्णाशीत इत्यस्य िणवनां स्पशविाणनणत     ॥ 
आिृतोऽणद्भः पिाथानामुत्पािनकरो भिते् 
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सांयोजकत्िां सांयोगािणद्भिायौ प्रजायते     ॥ 
उत्पणत्ति पिाथानाां सांयोगािेि कीर्गतता 
सांयोजकत्िां शीतत्िां िायोरप्सांयुतस्य णह     ॥ 
अप्सांयुतः शरीरस्थो िायुिायुनव केिलः 
आयुिेिीयतांते्रषु िायुः शीत इणत स्मृतः     ॥४०॥ 
कमवजातस्य चैतन्यमेकमेिणह कारणम् 
कमव द्रव्याणश्रतां तद् भरूापस्तेजः समीरणः     ॥ 
एिां चतुर्गिधां तस्स्मन् भरूणधष्ठानरूणपणी 
स्थूलद्रव्यस्िरूपा च कमवरूपः समीरणः     ॥ 
सूक्ष्मद्रव्यस्िरूपि स णह कमवप्रितवकः 
स्स्थरा भणूमिलो िायुः कमव स्याच्चलनात्मकम्    ॥ 
आकषवणां स्यात् कमैकां  णद्वतीयमपकषवणम् 
प्रमुखौ द्वाणिमौ भेिौ चलनाख्यस्य कमवणः     ॥ 
आकषवणात् स्यात् सांयोगो णियोगिापकषवणात् 
पिाथानाां समुत्पणत्तर्गिनाशि भिते् क्रमात्     ॥ 
अिकाशस्िरूपां स्यािाकाशां भतूपांचके 
पृणथव्याधाररूपा स्याद्वायुः सिवणक्रयाकरः     ॥ 
आपस्तेजिेणत भतूद्वयां कमवणिशषेकृत् 
पांचभतूाांशसांयोगोद् भिाः स्स्नग्धाियो गुणाः     ॥ 
स्स्नग्धाणिगुणसांघातः श्लेष्मा सांश्लेषकमवकृत् 
उष्णाणिगुणसांघातः पाचकां  णपत्तमीणरतम्     ॥ 
रौक्ष्याणिगुणसांघातरूपो िायुर्गियोजकः 
श्लेष्मणपत्ताणनलािैिां गुणसांधातरूणपणः     ॥४९॥ 

 
इणत िोषाणाां गुणसमुिायत्ििशवनां नाम दशमां दशशनम् 

––– 
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एकादशां दशशनम् 
(िोषाणाां सामर्थयवणिशषेिशवनम्) 

 
सृणष्टः पांचमहाभतूणिकारजणनताऽणखला 
तस्याः पांचमहाभतूान्युपािानणमणत स्मृतम्     ॥ 
णभन्नप्रमाणािस्थानाः सांहताः परमाणिः 
भमू्यािीनाां णभन्नरूपाः पिाथाः सांभिस्न्त णह     ॥ 
भिस्न्त पांचभतूाणन जडान्येि स्िभाितः 
णिकारकारी चतैन्यस्याांशस्तेष्ििणतष्ठते     ॥ 
चैतन्यमनुमानेन णिजे्ञयां स्यािगोचरम् 
अणधणष्ठतिेतनाांशो भतेूष्िणखलकमवकृत्     ॥ 
स्थूलत्िां भतूसांघाते पृणथव्यामणधकां  भिते् 
ऊनां क्रमािांबुतेजः समीरेषतू्तरोत्तरम्     ॥ 
स्थूलत्िां न तथाकाश ेन तस्स्मन् णिकृणत्तभविते् 
अिकाशस्िरूपां तिेकां  णनत्यां णिभ ुस्मृतम्     ॥ 
पांचभतेूष्िणधष्ठानां चैतन्यस्य समीरणे 
आणधक्येन क्रमािूनां तेजस्यप्सु तथा भणुि     ॥ 
द्रव्यां सचेतनां चेणत चेतनाणधकमुच्यते 
यिल्पचेतनां द्रव्यमुच्यते तद्ध्यचेतनम्     ॥ 
न्यूनाणधकत्िने सिवद्रव्ये चैतन्यसांस्स्थणतः 
शासे्त्रषु व्यिहाराथवमेिां सांज्ञाणिणनियः     ॥ 
येन सृष्टपिाथानाां कमाणण णिणिधाणन िै 
प्रितवन्ते चेतनाांशस्तत्सामर्थयवणमतीणरतम्     ॥१०॥ 
णिभागिाल्पसामर्थयवः पिाथान्तरगोचरः 
सांकेताथानुसारेण तद् द्रव्यणमणत भण्यते     ॥ 
पिाथवमात्रमेिां स्याच्छक्तद्रवव्यणमणत णद्वधा 
शस्क्तरूपः पिाथवस्य सामर्थयोत्कषवसांयुतः     ॥ 
णिभागः शस्क्तनाम्नाऽसाणितरः शस्क्तहीनकः 
णिभागो द्रव्यनाम्नाऽसौ पिाथवस्य णनगद्यते     ॥ 
िेहोऽणप मानुषिैिां शस्क्तद्रव्यणिभेितः 
णद्वधा णिभज्यते द्रव्यां रसाद्याः सप्त धातिः     ॥ 
शस्क्तणस्त्ररूपा िोषास्ते िाचणपत्तकफास्रयः 
स्थूलद्रव्यस्िरूपेण णिणशष्टाकारधारणात्     ॥ 
सांकीर्गतताः शरीरस्य रसाद्याः सप्त धातिः 
उत्पणत्ति तथा िृणद्धर्गिकासोत्क्रास्न्तरेि च     ॥ 
रसािीनाां प्रितवन्ते धातूनाां णनणखलाः णक्रयाः 
सामर्थयेनान्तर्गनणिष्टसूक्ष्मभागाणश्रतेन िै     ॥ 
बाह्याहारेण पुष्णस्न्त रसाद्या अणप धातिः 
सामर्थयवहीना जायन्ते तिाहारो णह णनष्फलः     ॥ 
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बाल्ये ियणस सांिृणद्धकरो यः सांप्रितवते 
स एि युनामाहारः शरीरस्स्थणतकारणम्     ॥ 
स एि च जराजजवणरताांगानाां न िधवनः 
स्िभाितो ये हीनाांगा णिकृताांगाि मानिाः     ॥२०॥ 
तेषाां शरीरिैगुण्यमाहारान्न णिनश्यणत 
आहारेण समानेन पोष्यमाणा णह जन्तिः     ॥ 
णभन्नस्िरूपा िधवन्ते नराश्वमणहषाियः 
रसः पुरुषिेहे यः शुक्रत्िमुपगच्छणत     ॥ 
स एि योणषताां िेहे स्तन्यातविकरो भिते् 
एतिालोच्य शारीरधातुष्िन्तरिस्स्थतम्     ॥ 
सामर्थयुं णिद्यते धातुणभन्नणमत्यिधायवते 
दृश्यधातुगतत्िऽेणप तस्यादृश्यत्िमेि च     ॥ 
रसािीनाां तु धातूनाां भाग सूक्ष्मतमो णह यः 
तिाणश्रतां णह सामर्थयुं सामर्थयवणमणत भण्यते     ॥ 
रसाियः सप्त दृश्यस्िरूपा धातिि ये 
िृकद्ध ऱ्हास तथोत्क्रास्न्तणिकासािाप्नुिस्न्त ते    ॥ 
िृद्ध्याणिकां  तु धातूनाां कमान्तिवर्गतना भिते् 
सामर्थयेन न तस्य स्याद् िृणद्धः स्स्थत्यन्तराणण िा    ॥ 
बाल्ये सामर्थयवमक्षीणां िेहिृणद्धकरां भिते् 
तरुणे ियणस क्षीणां स्स्थणतमात्रकरां भिते्     ॥ 
तस्स्मन् सांक्षीयमाणे तु िृद्धः क्षीणः क्रमाद् भिते् 
यिा सामर्थयवनाशः स्याद् िेहनाशस्तिा भिते्    ॥ 
सामर्थयवमेतद् िेहस्य यिाहाराणिणभः पनुः 
न िधवते तिा िेहे जरठत्िां प्रजायते      ॥३०॥ 
िृद्धौ णिकासे चोत्क्रान्तौ शरीरां च तथाऽयुणष 
णनयतां णह भिते् तस्मात् सामर्थयुं णनयतां भिते्    ॥ 
शरीरस्य णह सामर्थयुं शरीराणश्रतमेि च 
शरीरां रसरक्ताद्याः पिाथाः सप्त धातिः     ॥ 
अतो धात्िाश्रया शस्क्तः सामर्थयुं न तु केिलम् 
शस्क्तद्रवव्याश्रयाभािाििगन्तुां न शक्यते     ॥ 
अतः सूक्ष्मद्रव्यरूपां सामर्थयवणमणत कर्थयते 
सूक्ष्मद्रव्यणमिां स्थूलद्रव्यमाणश्रत्य णतष्ठणत     ॥ 
स्थूलद्रव्ये स्िसामर्थयात् सिवकमवकरां भिते् 
शरीरे धातिः सप्त स्थूलद्रव्यां रसाियः     ॥ 
सूक्ष्मभागाणश्रतां तेषु सामर्थयवमिणतष्ठते 
कम सांयोजनां चैकां  णद्वतीयां तु णिभाजनम्     ॥ 
णियोजनां तृतीयां स्यािेिां कमवत्रयां भिते् 
रसािीनाां जीिनां तद्धातूनाां पणरकीत्यवते     ॥ 
कमवत्रयानुरोधेन शस्क्तभेिास्रयो मताः 
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कमवभेिानुसारेण सांज्ञाभेिः प्रकस्ल्पतः     ॥ 
द्रव्याश्रयणैि सामर्थयवस्य भेिः प्रजायते 
द्रव्याणश्रतां णह सामर्थयुं कमवभेिप्रितवकम्     ॥ 
सूक्ष्मद्रव्यमतः शस्क्तरूपां सामर्थयवमुच्यते 
शरीरे जीिनद्रव्यां णत्रणिधां शस्क्तरूपकम्     ॥४०॥ 
करोणत णत्रणिधां कमव िेहे सांयोजनाणिकम् 
श्लेष्मा णपत्तां िायुरेिां सांज्ञास्तत्कमवसूचकाः     ॥ 
श्लेष्मा सांयोजकः णपत्तमाख्यातां तु णिभाजकम् 
णियोजको िायुरेिां सांज्ञाः स्युरुपयोणजताः     ॥ 
श्लेष्मा णपत्तां िायुरेि जीिनाख्यस्य कमवणः 
अन्िथवकास्रयो मुख्याः कतारः पणरकीर्गतताः     ॥४३॥ 

 
इणत िोषाणाां सामर्थयवणिशषेिशवनां नाम एकादशां दशशनम् 

––– 
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िादशां दशशनम् 
(िातािीनाां िोषाणभधेयत्ििशवनम्) 

 
भिस्न्त जीिनाधारास्रयः श्लेष्माियस्त्िणप 
तेषामायुिेिशासे्त्र कीतवनां िोषसांज्ञया     ॥ 
श्लेष्माियस्तु णिकृताः शरीरां िूषयस्न्त णह     ॥ 
शरीरमुपकुिवस्न्त त एिाणिषमाः सिा     ॥ 
िोषसांज्ञा न चैतेषाां धात्िथवमनुसाणरणी 
शास्त्रीयव्यिहाराथव स्िसांज्ञा इणत णनणिता     ॥ 
णिसगािानणिके्षणिपःै सोमसूयाणनला यथा 
धारयस्न्त जगदे्दहां कफणपत्ताणनलास्तथा     ॥ 
इत्यायुिेितांते्रषु कमव श्रेष्ठमुिीणरतम् 
िोषाणाां न ततस्ते स्युः केिलां  िेहिूषकाः     ॥ 
श्लेष्मणपत्ताणनला एि भियुेर्गिषमा यिा 
तापयस्न्त शरीरां ते णिकारैर्गिणिधात्मकैः     ॥ 
हेतुनानेन सांजे्ञयां श्लेष्मािीनाां णनयोणजता     ॥ 
िोषा इणत शरीरस्य प्रकृणतस्थास्तु धारकाः     ॥ 
त्रयो िाताियः सप्त रसरक्ताियस्तथा 
पुरीषाद्यास्रयः सिे कणथता िेहधारकाः     ॥ 
िेहसांधारकाः सिे िोषधातुमला अणप 
धारणाख्यां कमव तेषाां नैि साधारणां भिते्     ॥ 
शस्क्तरूपेण िाताद्या द्रव्यरूपेण धातिः 
धारयस्न्त पुरीषाद्याः कमवणाऽिरणेन णह     ॥१०॥ 
िाताियो रसाद्याि पुरीषाद्यास्तथैि च 
सांबोणधतास्त्िकेयैि समया धातुसांज्ञया     ॥ 
स्िरूपभेििैतेषाां भेिि गुणकमवणोः 
िुबोधः स्याितो णभन्नसांज्ञा णनधाणरताः खलु     ॥ 
शस्क्तमन्तः सूक्ष्मरूपाः कतारः सिवकमवणाम् 
णमर्थयाहारणिहारेण णिकृता िूषयन्त्यणप     ॥ 
कफणपत्ताणनला िेहां िोषा इत्यणभभाणषताः 
स्थूलरूपेण िेहस्याकृकत सांधारयस्न्त ये     ॥ 
सूक्ष्मभागाणश्रतां स्िान्तगवतां सामर्थयवणमत्यणप 
बणहभागाणश्रतां हीनसामर्थयुं मलसांज्ञकम्     ॥ 
धारयन्त्यन्िथवसांज्ञाां रसाद्याः सप्त धातिः 
सामर्थयवहीनो धातूनाां णिभागो मलसांज्ञकः     ॥ 
द्रव्यभेिात् णत्रधा िेहो िोषधातुमला इणत 
िोषाः सूक्ष्मद्रव्यरूपाः शस्क्तमन्तस्रयः स्मतृाः    ॥ 
स्थूलद्रव्यस्िरूपाि शक्त्याधारा णह धातिः 
स्थूलद्रव्यां शस्क्तहीनां पुरीषाद्यास्रयो मलाः     ॥ 
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उत्पािकाः सस्न्त िोषा उत्पाद्या धातिः स्मतृा 
णिभागािैि धातूनाां क्षीयमाणा मलाणभधाः     ॥ 
िोषो धातुमवलिैिां णत्रधा िेहो णिभज्यते 
शारीराणाां पिाथानाां भेिा मुख्यास्रयस्स्त्िमे     ॥२०॥ 
 

इणत िातािीनाां िोषाणभधेयत्ििशवनां नाम िादशां दशशनम् 
––– 
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उक्ताथशसांग्रिः 
 
णत्रधा शरीरसांख्यानां िोषधातुमला इणत 
पांचभतूात्मकत्िां च शरीरस्य गुणाः पृथक्     ॥ 
पांचभतूाांशसांबांधो गुणानाां गुणलक्षणम् 
गुणराणशस्िरूपां च िोषाणाां समुिाहृतम्     ॥ 
सांयोजनां श्लेष्मकमव णपत्तकमव णिभाजकम् 
िायोर्गियोजनां कमव सिविेहगतां तथा     ॥ 
उत्पणत्तरथ िृणद्धिोत्क्रास्न्तनाशस्तथैि च 
णिकासो जीिनां चेणत सांयोगादै्ययवथा भिते्     ॥ 
रसािीनाां तु धातूनामुत्पणत्तक्रमिणवनम् 
पुरुषाणाां तथा स्त्रीणाां शरीरे सप्त धातिः     ॥ 
जीिात्मा तस्य सांबांधो िेहे श्रषे्ठत्िमेि च 
शस्क्तरूपः शस्क्तयुक्तः शस्क्तहीनस्तथैि च    ॥ 
शरीरभागो िोषाख्यो धात्िाख्यि मलाह्ियः 
िोषाणाां कायवकाणरत्िां कमवभेिास्रयस्तथा     ॥ 
श्लेष्माणिनामधेयैस्तत्कमवणामुपसूचनम् 
िोषो धातुमवलिेणत सांज्ञाः सांज्ञाथविाचकाः     ॥ 
णिपयासेन सांज्ञानाां णिपयवस्ताथवसांभिः 
द्रव्यत्िमथ सूक्ष्मत्िां णक्रयाकाणरत्िणमत्यणप     ॥ 
िातािीनाां तु िोषाणाां शस्क्तरूपां न केिलम् 
सामर्थयवस्याश्रयत्िां च स्थूलद्रव्यत्िमेि च     ॥१०॥ 
धातूनाां च तथा हीनशस्क्तत्िां मलरूणपणाम् 
स्थूलद्रव्यत्िणमत्येतद् यथािद् णिशिीकृतम्    ॥ 
िोषधातुमलानाां च सामान्यां कमव िेहगम् 
जीिनाख्यां चािगन्तुमलमेतद् भिणेिणत     ॥ 
कमाणण याणन कुिवस्न्त िोषाः स्थानान्तराणश्रताः 
िोषस्थानानुरोधात् तिुत्तराधे प्रिक्ष्यते     ॥ 
स्िरूपगुणकमाणण िोषािीनाां समासतः 
पूिाधेऽस्स्मन् कीर्गतताणन शारीरे तत्त्ििशवने     ॥१४॥ 

 
इणत उक्ताथवसांग्रहः 

 
––– 

इणत शारीरे तत्त्वदशशने पूवाधशम् ।  
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उत्तराधशम् 
प्रथमां दशशनम् 

(िोषधातुगुणाश्रयस्थानणिशषेिशवनम्) 
 
णिसगािानणिके्षपास्स्तस्त्रः स्िाभाणिकाः णक्रयाः 
िेहस्य तासाां कतारः श्लेष्माणपत्ताणनलास्रयः     ॥ 
गणतः स्यात् साधकतमा त्रयाणामणप कमवणाम् 
प्रधानि ततो िोषेष्िणप िायुरुिाहृतः     ॥ 
चलनाद् णिणनितवन्ते शरीरस्याणखलाः णक्रयाः 
तस्स्मन् णिकृणतमापने्न नानाणिकृणतसांभिः     ॥ 
प्राधान्याणिह िातस्य िोषाणामुपिणवने 
िायुः णपत्तां कफिणेत िणवनक्रम आदृतः     ॥ 
गत्याख्यां पचनाख्यां च पोषणाख्यां यिीणरतम् 
शरीरे कमव सिवत्राणिरतां सांप्रितवते      ॥ 
अणप स्थानान्तरेष्ितेत् कमव णिके्षपणाणिकम् 
प्रितवते णभन्नरूपां स्थानकमानुरोधतः     ॥ 
स्थानभेिानुसारेण कमवभेिः प्रजायते 
कमान्तरकरािैि िोषभेिाः प्रकस्ल्पताः     ॥ 
णिशषेतः प्रितवन्ते यत्र गत्यात्मकाः णक्रयाः 
स्थानेष्ितेेषु िातस्य प्राधान्यां पणरकीर्गततम्     ॥ 
कमव प्रितवते येषु पचनाख्यां णिशषेतः 
तेषु स्थानेषु णपत्तस्य प्राधान्यां पणरकीर्गततम्     ॥ 
पोषणाख्यां कमव यत्र णिशषेेण प्रितवते 
स्थानेषु श्लेष्मणस्तेषु प्राधान्यां पणरकीर्गततम्     ॥१०॥ 
रसणिके्षपणां िेहे णनश्वसोच्छ् िसनणक्रया 
उत्सजवनां मलािीनाां तथा िाचः प्रितवतम्     ॥ 
सांचालनां च णिणिधां हस्तयोः पाियोरणप 
िायोगवणतस्िरूपस्य सिािैिांणिधाः णक्रयाः     ॥ 
भकु्ताहारस्य पचनां तथा धातुणििचेनम् 
सुसूक्ष्माियिानाां च सारणकट्टणिभाजनम्     ॥ 
कमाणीमाणत कुरुते णपत्तां पचनकमवकृत् 
आहारात् पोषकाांशानाां सांग्रहः सांणधबांधनम्     ॥ 
शरीराियिानाां च सांधानािुपबृांहणम् 
णिधीयते श्लेष्मणतैत् सिव श्लषेणकमवणा     ॥ 
शरीराियिषे्ििेां कमवभेिानुसारतः 
िातणपत्तबलासानाां प्राधान्यमुपिर्गणतम्     ॥ 
िोषाणाां स्स्नग्धरूक्षाद्या ये गुणाः पणरकीर्गतताः 
समप्रमाणाः सिेषु स्थानेषु न भिस्न्त ते     ॥ 
रसासृङमाांसमेिोऽस्स्थमज्जशुक्राणण धातिः 
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समाख्यातास्तेषु रसो रक्तां चेणत द्वयां द्रिम्     ॥ 
माांसमस्स्थ घनां चान्यत् णत्रतयां तूभयात्मकम् 
घनां शकृत् द्रिां मूत्रां स्यात् स्ििेो बाष्परूपकः    ॥ 
िोषाणामाश्रयः सप्त धातिि मलास्रयः 
तत्रास्थणन स्स्थतो िायुः णपत्तां तु स्ििेरक्तयोः    ॥२०॥ 
श्लेष्मा शषेेस्ष्िणत ख्याता िोषाणामाश्रया िश 
णिणिधािणशताहाराद्रसो यः सांप्रजायते     ॥ 
सारस्िरूपो णिणिधां द्रव्यां तस्स्मन् द्रिीकृतम् 
धातुिृणद्धकरां सूक्ष्मां णमश्रीभयूाऽिणतष्ठते     ॥ 
रसे द्रिस्िरूपेऽणप णिणिधाः परमाणिः 
णतष्ठन्त्येकत्िमापन्ना णिलीनाच्च परस्परम्     ॥ 
द्रव्याांशसांधानकरः श्लेष्मा सांधानकमवकृत् 
रसो धातुरतः श्लेषमस्थानमेकां  प्रकीर्गततम्     ॥ 
मेिो मज्जा तथा शुक्रां  स्स्नग्धरूपा णह धातिः 
तेषु श्लेष्मा स्स्नग्धरूपो णिशषेेणािणतष्ठते     ॥ 
श्लेष्मस्थानां माांसधातुः सांघातािणधगम्यते 
द्रिस्िरूपे रुणधरे णिलीनाः परमाणिः     ॥ 
णिभज्यमानास्स्तष्ठस्न्तसिविाणपत्ततेजसा 
णिभक्तािाथमाांसत्िमायास्न्तपरमाणिः     ॥ 
रक्तस्थेनोष्मणा सारणकट्टाांशानाां णिभाजनम् 
भित्यतो रक्तधातुः णपत्तस्थानमुिीणरतम्     ॥ 
अस्थीणन दृढसांघातरूपाणण कणठनान्यणप 
िातस्थानां समाख्याांत कचतनीयणमिां भिते्     ॥ 
िेहे सांघातरूपां स्यािस्स्थ माांसणमणत द्वयम् 
दृढरूपां णिशषेेण स्यािस्स्थ कणठनां तयोः     ॥३०॥ 
परस्पराकलगनेन सांहताः परमाणिः 
िायुना शोणषताः पिात् काणठन्यमुपयास्न्त ते    ॥ 
स्स्थरत्िां कणठनीभािािस्स्थधाताििस्स्थतम् 
काणठन्योत्पािनािस्स्थ िातस्थानणमणत स्मृतम्    ॥ 
शरीरगानाां धातूनामांशा ये क्षीणशक्तयः 
शकृन्मूत्रां स्ििे इणत णत्रणिधा मलसांज्ञकाः     ॥ 
शकृद् घनत्िान्सूत्रां च द्रित्िात् समुिाहृतम् 
श्लेष्मस्थानां स्ििे औष्ण्यास्त्पत्तस्थानमुिाहृतम्    ॥ 
पोषणां पचनां धातुमलानाां च णिसजवनम् 
प्रितवते सिा िेहे सिवत्राणिरतां तथा      ॥ 
अणप भकु्तस्य पचनां सारणकट्टणििचेम् 
सांश्लेषणां च धातूनाां पोषकद्रव्यसांग्रहात्     ॥ 
द्रव्याणाां मलरूपाणाां तथा चोत्सजवनां बणहः 
णक्रयाः स्थानान्तरेष्ितेाः प्रितवन्ते णिशषेतः     ॥ 
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पक्वाशयकटीसस्क्थश्रोत्रास्स्थस्पशवनेस्न्द्रयम 
स्थानां िातस्य तत्राणप पक्वाधानां णिशषेतः     ॥ 
नाणभरामाशयः स्ििेो लसीका रुणधरां रसः 
दृक् स्पशवनां च णपत्तस्य नाणभरत्र णिशषेतः     ॥ 
उर कां ठणशरःक्लोमपिाण्यामाशयो रसः 
मेिो घ्राणां च णजह्िा च कफस्य सुतरामुरः     ॥४०॥ 
एिां िाताणििोषाणाां स्थानभेिः प्रकीर्गततः 
पक्वाशयस्थः कुरुते पुरीषोत्सजवनां बणहः     ॥ 
िायुः कटीसस्क्थगतः श्रोणणसस्क्थणिचालनम् 
शब्िः श्रिणहेतुः स्यात् श्रिणस्थः समीरणः     ॥ 
स्यािस्स्थसांस्स्थतो िायुरस्र्थनाां काणठन्यकारणम् 
बणहरन्तः स्पशवहेतुिायुरेि त्िगाणश्रतः     ॥ 
स्थूलान्त्रसांणचतस्यान्नमलस्योत्के्षपणां बणहः 
कुरुते शकृिाख्यस्य समीरो िगेिान् यतः     ॥ 
स्थानां प्रधानमाख्यातां िायोः पक्वाशयस्ततः 
नाणभः प्रधानां णपत्तस्य स्थानां यत् समुिाहृतम्    ॥ 
पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहण्याख्या कला णह सा 
स्थानां पाचकणपत्तस्याद्रिरूपस्य तन्मतम्     ॥ 
आहारस्यात्र भकु्तस्य सारणकट्टणििचेनम् 
प्रमुखां ग्रहणी णपत्तस्थानमस्मात् प्रकीर्गततम्     ॥ 
अन्तःकोष्ठे महास्रोतोणिभागाः प्रमुखास्रयः 
भकु्तस्य प्रथमाधारिैको दृणतसमाकृणतः     ॥ 
णद्वतीयस्तिधोिेश ेक्षुद्रान्त्रणमणत कर्थयते 
तृतीयभागः स्यात् स्थूलमन्त्रां पक्वाशयाणभधः    ॥ 
भागद्वयां तु प्रथमां प्रोक्तमामाशयाख्यया 
यतिाहार एतस्स्मन्नणिपक्वोऽिणतष्ठते     ॥५०॥ 
अणप सांज्ञान्तरां कमवणिशषेस्यािबोधकम् 
अिश्यां स्याणद्ध भकु्तस्य क्लेिनां केिलां  कफात्    ॥ 
भित्यादे्य णिभागे च णद्वतीये स्ििेनां ततः 
सम्यक् सांस्ििेनािेि सारणकट्टणििचेनम्     ॥ 
प्रथमेऽन्नां द्रिीभतूमाममेिािणतष्ठते 
णिपच्यमानािस्थायाां तद् णद्वतीयेऽिणतष्ठते     ॥ 
पच्यमानाशयिणेत नामास्यान्िथवकां  भिते् 
क्षुद्रान्त्रापरपयाये पच्यमानाशयाणभधे     ॥ 
स्थाने स्स्थतां द्रिां द्रव्यां णपत्तमाहारपाचकम् 
णपत्तां स्ििेगतिोष्मा स्िभािािणधगम्यते     ॥ 
लसीकायाां च रुणधरे द्रि णपत्तां णिपाककृत् 
रसो धातुः सौम्य इणत श्लेष्मस्थानमुिाहृतम्     ॥ 
अणप हेतुद्रवित्िस्य णपत्तमस्स्मन् समाणश्रतम् 
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चक्षुःसमाणश्रतां तेजोरूपां णपत्तां सुिशवनम्     ॥ 
त्िकगणद्रयगतां णपत्तां स्पशोष्णत्िात् प्रतीयते 
स्स्नग्धशीतस्िरूपां यद् द्रव्यां स्थानेषु णिद्यते     ॥ 
उरःकां ठाणिषु श्लेष्मा णिशषेेण णनगद्यते 
शस्क्तप्रिानािन्येषाां प्रधानिोरणस स्स्थतः     ॥ 
रसाद्या धातिः सप्त पुरीषाद्यास्रयो मलाः 
शरीराियिािान्ये अणप पक्वाशयाियः     ॥६०॥ 
िोषस्थानाणन मुख्याणन गुणकमानुसारतः 
अथ िोषगुणाः सिे सिवस्थानेषु िा णक्रयाः     ॥ 
न समानास्तु सामान्यां त्रयाणाां िोषकमवणाम् 
णिसगािानणिके्षपाख्यानाां सिवत्र णिद्यते     ॥ 
स्थानभेिानुसारेण णक्रयाभेिः प्रजायते 
गुणािान्यतरे कमवभेिानामणप कारकाः     ॥६३॥ 
तेषामेिाश्रया िोषस्थानानीत्यणभभाणषताः 
 

इणत िोषगुणाश्रयस्थानणिशषेिशवनां नाम प्रथमां दशशनम् ।  
––– 
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णितीर्ां दशशनम् 
(िोषभेिस्िरूपिशवनम्) 

 
शीतोष्णगणतरूपाणाां िोषाणाां कमवभेितः 
प्रत्येकशः पांच भेिाः प्रमुखािोपकस्ल्पताः     ॥ 
प्राणोिानौ तथा व्यानः समानिाथ पांचमः 
अपानिेणत िातस्य पांचभेिाः प्रकीर्गतताः     ॥ 
पाचकां  रांजकां  चैि साधकालोचके तथा 
भ्राजकां  चेणत णपत्तस्य भेिाः पांचोपकस्ल्पताः     ॥ 
अिलां बकसांज्ञि क्लेिको बोधकस्तथा 
तपवकः श्लेषकिेणत श्लेष्मभेिा उिाहृताः     ॥ 
प्राणः सांज्ञािाणहनीनाां भलेू मधूवन्यिस्स्थतः 
सूक्ष्मरूपो बणुद्धणचते्तस्न्द्रयाणाां स णह धारकः     ॥ 
हृिािीनाणमस्न्द्रयाणामणभपे्रताथवसाधने 
प्रमुखः पे्ररकिायां ततः प्राण इणत स्मतः     ॥ 
कमव प्रधानां श्वसनां तथाऽन्नस्य प्रिशेनम् 
णनष्ठीिनां चोणद्गरणां क्षिथोि प्रितवनम्     ॥ 
आकुां चनात् प्रसरणात् कां ठस्यैिांणिधाः णक्रयाः 
उरःकां ठचरः प्राणाणभधानः कुरुतेऽणनलः     ॥ 
उरस्थिाथ पिनो नासानाणभगलाांिरन् 
िाक्प्रिृणत्तप्रयत्नोजाबलिमवस्मृणतणक्रयः     ॥ 
धमनीनाां िाग्िहानामीरणाद् िाक्प्रितवनम् 
कमवप्रिृणत्तः शारीराियिानाां स्िभािजा     ॥१०॥ 
स्थूलानामथ सूक्ष्माणाां स प्रयत्न इणत स्मृतः 
स एि िगेसांपन्निोत्साह इणत कर्थयते     ॥ 
समीरणात् समारस्याियिाः कायवतत्पराः 
भिन्त्यतः प्रयत्नस्योत्साहस्योत्पािकोऽणनलः    ॥ 
सप्रयत्नाि सोत्साहा यथास्िां कमवकाणरणः 
शारीरघटकािान्नरसतिोपबृांणहताः     ॥ 
सम्यग्बलास्न्िता िणवसांपन्नाि भिस्न्त णह 
बलिणवकरिैिमुिानो िायुरीणरतः      ॥ 
व्यानो हृणि स्स्थतः कृत्स्निेहचारी महाजिः 
गत्यपके्षपणोत्के्षपणनमेषोन्मेषणाणिकाः     ॥ 
प्रायो िेहणक्रयाः सिाः करोतीत्यणभभाणषतम् 
हृियस्थो व्यानिायू रसेन सह धातुना     ॥ 
णिसपवणन्नणखले िेहे भित्यणखलकमवकृत् 
प्रिृणत्तस्तु प्रयत्नाख्या िगेिोत्साहसांज्ञकः     ॥ 
आकुां चनां प्रसरणां गणतः स्यात् णत्रणिधास्त्मका 
प्रधानमेतत् णत्रतयां साधकां  सिवकमवणाम्     ॥ 
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प्राणोिानव्यानसांज्ञास्रयो भेिा नभस्ितः 
णत्रतयां साधयन्त्येतिनुबद्धाः परस्परम्     ॥ 
प्रसारणाकुां चनाभ्याां क्षुद्रान्त्रस्य समीरणः 
अन्नां गृण्हाणत णपत्तां चोिीरयत्यन्नपाचकम्     ॥२०॥ 
सारणकट्टौ णिभजते णिणक्षपेच्च यथायथम् 
अन्तःकोष्ठचरो िायुः समानाख्य उिाहृतः     ॥ 
उिरस्याध प्रिेश अपानाख्ये समाणश्रतः 
शुक्रतविशकृन्मूत्रगभवणनष्क्रमणणक्रयः     ॥ 
स्रोतःसणमरणािुक्त अपानाख्यः समीरणः 
िायोिलस्िभािस्य कमव स्याच्चलनात्मकम्     ॥ 
सामान्यमणप सिवत्र स्थानभेिानुसारतः 
णक्रयाणिशषेि ततो भेिाः पांच प्रकीर्गतताः     ॥ 
पक्वामाशमध्यस्थां णपत्तां पाचकसांज्ञकम् 
त्यक्तद्रित्िां पाकाणिकमवणाऽनलशणद्बतम्     ॥ 
श्लेष्मणा क्लेिकाख्येन भकु्तमामाशयस्स्थतम् 
द्रिीभतूमधो याणत पच्यमानाशये ततः     ॥ 
स्स्िद्यते द्रिरूपेण णपते्तन सह मूस्च्छवतम् 
स्ििेनानन्तरां चास्य सारणकट्टणिभाजनम्     ॥ 
ग्रहण्याां सारभागस्य रसरूपस्य शोषणम् 
णपते्तन पाचकाख्येन भित्यद्रिरूणपणा     ॥ 
क्षुद्रान्त्रचरमो भागः स्थूलान्त्रस्योपणर स्स्थतः 
अन्नां गृण्हात्याणिपाकातः सा ग्रहणी मता     ॥ 
तद्गतां पाचकां  णपत्तां साररूपरसानुगम् 
णपत्तभेिानणप स्थानान्तरस्थानुपबृांहयेत्     ॥३०॥ 
णपत्तां यकृद्गतां भकु्तरसरांजनकारणम् 
रसपाककरां तणद्ध द्रिां रांजकसांज्ञकम्     ॥ 
णपत्तां सांज्ञािाणहनीनाां मलेू हृणि समाणश्रतम् 
िायुना सणहतां सम्यकगणद्रयाथवप्रसाधने     ॥ 
बुणद्धमेधाणभमानादै्यः साधकां  साधकाह्ियम् 
णपत्तमालोचकां  तेजोरूपां चक्षःुसमाणश्रतम्     ॥ 
लसीकायाां सरुणधरे रसे त्िणच समाणश्रतः 
ि णोत्कषवकरिोष्मा णपत्तां तद् भ्राजकां  मतम्     ॥ 
स्थानानुरोधात् णपत्तस्य कमवभेिोपपािकाः 
द्रिाद्रिस्िरूपस्य पांच भेिा इणत स्मृताः     ॥ 
श्लेष्मभेिाः स्मृताः पांच ततै्रकिोरणस स्स्थतः 
स्थानान्तरगतश्लेष्मभेिानामिलां बनम्     ॥ 
करोत्यसौ णिशषेेण णत्रकस्य हृियस्य च 
स्ििीयेणेणत णिख्यातिािलां बकसांज्ञया     ॥ 
स्स्नग्धाणिगुणसांपन्नां द्रव्यमन्नरसाणश्रतम् 
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प्रसृतां चाणखले िेहे स्िान् गुणानणभिधवयेत्     ॥ 
स्थानान्तरेष्ितः श्लेष्मभेिानामिलां बकः 
आमाशयगतस्यान्नसांघातस्य करोणत यत्     ॥ 
क्लेिनां तद् द्रिद्रव्यमाख्यातां क्लेिकः कफः 
स्स्नग्धः सांश्लेषणात् श्लेष्मा कपडीभािस्य कारणम्    ॥४०॥ 
णिश्लेषणां कारणां स्यात् क्लेिनाख्यस्य कमवणः 
श्लेष्मभेिः क्लेिकाख्यः स्िभािने णिरुध्यते     ॥ 
णिदु्रता अणप भकु्ताांशाः सांधायिै परस्परम् 
णतष्ठन्त्यतः क्लेिकोऽणप श्लेष्मा सांधानकारणम्    ॥ 
णिद्रिणान्मुखस्थस्य द्रिस्य रसबोधनम् 
करोणत रसनास्थायी नाम्ना श्लेष्मा स बोधकः    ॥ 
सांज्ञािातिहस्रोतोमूले मधूवन्यिस्स्थतः 
शीतस्िभािािक्षाणाां तपवकस्तपवको मतः     ॥ 
द्रव्यां स्स्नग्धस्िरूपां यद् णिशषेािस्स्थसांणधषु 
करोणत श्लेषणां श्लेष्मभेिः श्लषेकसांणज्ञतः     ॥ 
मुख्यािैिां पांच भेिाः स्थानकमानुरोधतः 
िातािीनाां तु िोषाणाां प्रत्येकमुपकस्ल्पताः     ॥४६॥ 
 

इणत िोषभेिस्िरूपिशवनां नाम णितीर्ां दशशनम् 
––– 
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तृतीर्ां दशशनम् 
(िोषत्रयानुसारेण कमवणत्रतयप्राधान्यिशवनम्) 

 
षडांगाणन शरीरस्योपाांगाणन णिणिधान्यणप 
घटकानाां सुसूक्ष्माणाां जायन्ते समिायतः     ॥ 
अांगोपािानरूपाणाां घटकानामहर्गनशम् 
भित्युत्पािनां नाशिाणभिृणद्धि सांक्षयः     ॥ 
सातत्यां कमवणामेषाां जीिनां पणरकर्थयते 
सम्यगाहारपचनां रसके्षपणां तथा      ॥ 
श्वसनां चाथ धातूनाां सिेषाां पोषणां क्रमात् 
उत्सजवनां मलािीनाणमत्येिां कमवपांचकम्     ॥ 
प्रधानां साधकतमां जीिनाख्यस्य कमवणः 
प्रोक्तािैतस्य कतारो िातणपत्तकफास्रयः     ॥ 
णत्रणिधां कमव पचनपोषणोत्सजवनात्मकम् 
प्रसारणाकुां चनाभ्याां चलनाद् णिणनितवते     ॥ 
आकुां चनात् सांग्रहः स्यािुत्सगवि प्रसारणात् 
प्रसारणाकुां चनाभ्याां सिे स्त्रािा भिस्न्त णह     ॥ 
सांििेना कारणां स्याच्चलनस्य स्िभािजा 
कमवस्थानान्यियिाः प्रायः सिे शरीरगाः     ॥ 
णिणिधाकृणतसांस्थानमाांसपेशीसमुद् भिाः 
पेश्यस्तु माांससांघाता णिणिधाकृतयः स्मृताः     ॥ 
पेश्यः कलाः णसराः स्नाय्िः स्रोताांसोत्युपिर्गणताः 
शरीराियिा णभन्नाः स्िरूपगुणकमवणभः     ॥१०॥ 
अणप णभन्नाणभधानास्ते माांससांघातसांभिाः 
परस्परां चानुबद्धाः णक्रयाणनिवतवनक्षमाः     ॥ 
तन्व्यः प्रच्छािकािान्तस्त्िच एि कलाः स्मृताः 
िाणहन्यि णसरास्तासाां द्रिद्रव्यस्य िाहकाः     ॥ 
णसरासांज्ञाि ता एि धमन्यो िातिाहकाः 
पेशीसांणधणनबद्धा ये स्थूलाः सूक्ष्माि तन्तिः     ॥ 
सांचालकाि तेंऽगानामाख्याता स्नायुसांज्ञया 
स्रोताांणस मागाः सामान्यात् णसराधमणनिर्गजताः    ॥ 
अिणशष्टा माांससांघाः पेश्यस्ताः पणरकीर्गतताः 
परस्परां चानुबद्धािैते सिवणक्रयाकराः     ॥ 
सांस्पशाद् बाह्यिस्तूनामन्तःपे्ररणयाऽथिा 
प्रणतबदु्धा िाणहनीणभिेिना पणरसपवणत     ॥ 
स्थानान्तरेषु च ततो धमन्यः स्नायुसांगताः 
कुिवस्न्त चलनां स्नाय्िाां ताि पेशीसमाणश्रताः     ॥ 
णक्रयाः कुिवस्न्त पेशीनाां णिणिधािलनास्त्मकाः 
पेशीसांचालनािाकुां चनप्रसरणात्मकात्     ॥ 
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णिके्षपणां मलािीनाां पोषकाणाां च सांग्रहः 
सूक्ष्मस्रोतोमुखेभ्यि स्त्रािाणाां स्रिणां बणहः     ॥ 
सांचालनां च गात्राणाां भित्युत्के्षपणाणिकम् 
सांििेना गणतः स्त्रािः पचनां पोषणां तथा     ॥२०॥ 
उत्सजवनां चेणत मुख्याः षट स्युजीिनहेतिः 
स्थानान्तरगताः सिाः पचनोत्सजवनाणिकाः     ॥ 
प्रितवन्ते णक्रयास्तासाां षणडमे हेतिः स्मृताः 
आहारेणाणभिधवन्ते रसाद्याः सिवधातिः     ॥ 
सम्यस्ग्िपके्वन कमव प्रधानां पचनां ततः 
मुखमामाशयः क्षदु्रमन्त्रां च ग्रहणीकला     ॥ 
पक्वाशयाख्यां स्थूलान्त्रां स्थानेष्ितेेष्ििस्स्थताः 
क्रमािाहारपचनां त्रयो िोषाः प्रकुिवते     ॥ 
चिवणां क्लेिनां सांस्ििेनां सारणििचेनम् 
णिभागाः पचनाख्यस्य कमवणः प्रमुखाः स्मृताः    ॥ 
स्थानाणन तेषाां पचनसांस्थानमणभधीयते 
अन्नां भक्ष्यां च पेयां च चोष्यां लेह्यां चतुर्गिधम्     ॥ 
घनद्रव्यणिभागेन णद्वणिधां िा समीणरतम् 
अिश्यां णिरलत्िाय घनस्यान्नस्य चिवणम्     ॥ 
स्िभािने द्रिां नापेक्षते पेयाणिकां  त्रयम् 
स्पशनेान्नस्य कुिवस्न्त िक्त्रगा ििेनािहाः     ॥ 
आकुां चनां प्रसरणां पेशीनाां प्रणतबोणधताः 
स्त्रािः सांचालनात् पेशीस्रोतोभ्यः सांप्रजायते     ॥ 
तस्मािन्नां द्रिीभतूां कण्ठेनाकृष्यते सुखम् 
स्रोतोगतस्यास्य रसो रसनेनानुभयूते     ॥३०॥ 
स्त्रािोऽयां बोधकश्लेष्मा कणथतो रसबोधनात् 
कण्ठस्र्थयान्नमागवस्याकुां चनां च प्रसारणम्     ॥ 
आद्रीकृतस्य िाऽद्रवस्यान्नस्याकषवणकारणम् 
आकुां चनप्रसारणािास्त्रािो यि जायते     ॥ 
स्स्नग्धः श्लेष्माणभधोऽन्नस्य सुखसांचारकारणम् 
कण्ठेनामाशयगतां चान्नां प्रस्क्लद्यते ततः     ॥ 
श्लेष्मणा क्लेिकाख्येन द्रिरूपां प्रजायते 
कण्ठेनाकर्गषतां भकु्तां प्रथमां यत्र णतष्ठणत     ॥ 
णनर्गमतो माांसपेशीणभरामाशय इणत स्मतृः 
पेशीसमाणश्रतां द्रव्यां णनःस्त्रतुां चलनाद् बणहः     ॥ 
स्रोतोभ्यिान्नसांघातक्लेिनां क्लेिकः कफः 
अन्नमामाशयगतां फेणनलां  च द्रिीकृतम्     ॥ 
जायते मधुरीभतूां षड रसत्ि ेभित्यणप 
कटुक्षाराद्यस्न्ितस्य सांस्पशवः क्षोभकारणम्     ॥ 
न स्याणित्येि मधुरीभािाणभप्राय इष्यते 
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णिक्लेिनां च मधुरीकरणां णभन्नकमवणी     ॥ 
णभन्नां तत्कारणद्रव्यमिश्यमणधगम्यते 
स्रित्यामाशयाद् द्रव्यद्वयां चोभयकमवकृत्     ॥ 
द्रव्यां णभन्नगुणां स्थानािेकस्मािेि न स्रिते् 
णभन्नां द्रव्यां णभन्नभागात् स्रितीत्यणधगम्यते     ॥४०॥ 
माधुयोत्पािकद्रव्यस्त्राणिभागेन सांयुतः 
णिभागिान्नसांघातक्लेिकश्लषे्मसांश्रयः     ॥ 
आमाशयाणभधानेन ख्यात इत्यनुमीयते 
अधो याणत द्रिीभतूां भकु्तमामाशयात् क्रमात्     ॥ 
णपत्तां च च्यिमानेऽस्स्मन् णमश्रीभिणत याकृतम् 
लघ्िन्त्रां प्राप्तमन्नां तु पच्यमानाशयाणभधे     ॥ 
णपते्तन स्स्िद्यते पेशीस्रोतःप्रणिस्त्रतेुन च 
सम्यक् प्रस्िणेितां चान्नां ग्रहण्याां प्रणिभज्यते     ॥ 
पाचकाख्येन णपते्तन सारः णकट्टणमणत णद्वधा 
सांस्ििेनाथुंणपत्तस्य द्रिस्य स्त्राि इष्यते     ॥ 
तेजोरूपेण सांस्स्िने्नऽद्रिणे रसशोषणम् 
पांचभतूात्मकत्िऽेणप यत्तैजसगुणोियात्     ॥ 
त्यक्तद्रित्िां ग्रहणीसांणश्रतां णपत्तमीणरतम् 
सारस्िरूपोऽन्नरसः स्रोतोणभरुपशोणषतः     ॥ 
यकृद् याणत णसरानीतः शरीरस्योपबृांहणः 
णकट्टां च णद्वणिधां मूत्रां बस्तौ सांचीयते द्रिम्     ॥ 
मलाशयाख्ये स्थूलान्ते्र घनां सांचीयते शकृत् 
ऊध्िवमाकृष्यते पक्वाशयस्याकुां चनान्मलः     ॥ 
उत्सृज्यते च तस्यैिाधोभागस्य प्रसारणात् 
अपानाख्येन मरुता पेशीस्रोत स्स्थतेन च     ॥५०॥ 
मूत्रोत्सगवकरो िायुबवस्स्तपेशीसमाणश्रतः 
अन्तः पक्वाशये िायुयविान्नमलसांभिः     ॥ 
मलस्िरूप एिस्यािन्यः पेशीसमाणश्रतः 
समीरणः कमवकरः पक्वाशयसमीरणः     ॥ 
िायुरुत्सजवनाहवः स्यान्मलरूपो यथा मलः 
एिां णिपक्वािाहाराद् यः सारः सांप्रजायते     ॥ 
धातिस्तेन पुष्यन्ते रसाख्येन रसाियः 
आहारे सिवधातूनाां पोषकद्रव्यसांग्रहः     ॥ 
द्रिरूपिास्य सार आहाररस उच्यते 
शरीराियिाः सिे धातिि मला अणप     ॥ 
अणप णभन्नस्िरूपास्ते पांचभतूाांशसांभिाः 
णिणिधां द्रव्यमाहायुं पांचभतूाांशसांभिम्     ॥ 
नभोऽिकाशरूपां स्यात् शरीरे पाांचभौणतके 
भौमात्याग्नेयिायव्याितुधा परमाणिः     ॥ 
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अनै्नस्तद्गुणभणूयष्ठैर्गििधवन्ते चतुर्गिधैः 
माांसास्स्थ भौमां शारीरां द्रव्यमाप्यां रसाणिकम्     ॥ 
पार्गथिाप्याांशभणूयष्ठेनाहारेण णििधवते 
कट िम्लरसभणूयष्ठमन्नमुष्णां णििधवनम्     ॥ 
तैजसानाां तथा तेजस्तेजोराणशसमुद् भिम् 
रूक्षां णतक्तरसां िायोरन्नां भिणत िधवनम्     ॥६०॥ 
िायुिायोः श्वासगतः श्रेष्ठां चान्यणद्विधवनम् 
पयाप्तैरप्यन्नपानैस्तेजोिायुर्गििर्गजतैः     ॥ 
न ना जीित्यतस्तेजो िायुजीिनसाधनम् 
द्रव्यां स्थूलां  द्रिां स्थूलैद्रविैरनै्नर्गििधवते     ॥ 
सूक्ष्मां तेजोिायुरूपां तेजसा िायुना तथा 
भतूानाां पणृथिी स्थूला द्रव्याणधष्ठानरूणपणी     ॥ 
स्थूलाः शरीराियिाः पार्गथिाांशसमुद् भिाः 
पार्गथिान्नौर्गिशषेेण स्यात् तेषामणभिधवनम्     ॥ 
कमवित्त्िां शरीरस्य जीिनां पणरकर्थयते 
शरीराियिानाां च यत्कमव चलनात्मकम्     ॥ 
करोणत सिव तद्वायुः पार्गथिाणसुमाणश्रतः 
अन्नां शरीराियिपोषकां  णिणिधां यथा      ॥ 
िायोराहार एि स्याद्वायुः श्वासाहृतस्तथा 
िायोरच्छस्य बाह्यस्य नासयाऽन्तःप्रिशेनम्     ॥ 
उत्सजवनां िूणषतस्य शरीरान्तगवतस्य च 
यातायातणमिां िायोः श्वसनां पणरकीत्यवते     ॥ 
तत्साधकािाियिाः श्वाससांस्थानसांज्ञकाः 
नासापटुां श्वासिहां स्रोतः कण्ठगतां तथा     ॥ 
णद्वभागः फुफ्फुसिैिां श्वाससांस्थानमीणरतम् 
नासायाः श्वासमागवस्याकुां चनां च प्रसारणम्     ॥७०॥ 
फुफ्फुसस्याप्यणिरतां तच्च श्वसनकमवकृत् 
पेशीणिणनर्गमते चान्तःसुणषरे फुफ्फुसद्वये     ॥ 
िायुः सांचीयते श्वासमागेणान्तः समाहृतः 
उत्सृज्यते िूणषति फुफ्फुसाकुां चनाद् बणहः     ॥ 
बुद् बुिाकृणतणभः कोषैिायुनाऽन्तः प्रपूणरतैः 
समांततः प्रणिणचताः पेश्यः फुफ्फुसणपण्डयोः     ॥ 
आकुां चनप्रसरणक्षमािाणप ततोऽणनशम् 
आकुां चनां प्ररसणां सिव श्वसनकारणम्     ॥ 
णिधीयते िायुनाऽतः श्वासकमवकरो णह सः 
नासाकृष्टोऽणखले िेहे िाणहनीणभः प्रसाणरतः     ॥ 
अशषेाियिािस्थिातानामुपबृांहणः 
आकृष्यमाणः स्रोतोभी रसिाहारसांभिः     ॥ 
णपते्तन रांजकाख्येन यकृत्प्लीह्रोि रांणजतः 
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हृद्गतो िायुना िेहेऽणखले णिणक्षप्यते सिा     ॥ 
आकुां चनप्रसरणाद् िायुः पेशीसमाणश्रतः 
हृियस्थां रसां व्यानो िाणहनीणभः णक्षपेद् बणहः     ॥ 
स च शाखोपशाखाणभिाणहनीनाां समन्ततः 
ऊध्िव चाधि णतयवक् च शरीरे पणरसपवणत     ॥ 
धातूनांगान्युपाांगाणन स पुष्णात्यणखलानणप 
हृत्पेशीनाां िाणहनीनाां सशाखानाां समीरणः     ॥८०॥ 
समीरणः स्याद् व्यानाख्यो रसणिके्षपकमवकृत् 
सम्यस्ग्िपक्वाहारस्य रसोऽन्नरससांज्ञकः     ॥ 
पुना रांजकणपते्तन णिपक्वो रागसांयुतः 
रसधातुणरणत ख्यातो णभन्निाहारजाद् रसात्     ॥ 
सिविेहगतो धातुनव चाहारसस्तथा 
यि णिणक्षप्यते िेहे हृियस्थेन िायुना     ॥ 
रक्तिणोऽणप नाम्नाऽसौ रसधातुणरणत स्मृतः 
व्यानेन रसधातुर्गह णिके्षपोणचतकमवणा     ॥ 
युगपत् सिवतोऽजस्त्रां िेहे णिणक्षप्यते सिा 
रसनाम्नोपणिष्टः स्याद् धातुरेिां हृणि स्स्थतः     ॥ 
णबसानाणमि सूक्ष्माणण िूरां प्रणिसृताणन च 
द्वाराणण स्रोतसाां िेहे रसो यैरुपचीयते     ॥ 
सिविेहगतिैिां रसधातुरुिाहृतः 
मूलां  हृियमाख्यातां स्रोतसाां रसिाणहनाम्     ॥ 
रक्तस्य तु यकृत् प्लीहा तथा रक्तिहाः णसराः 
णिके्षपणां रसस्यैि धातोणरत्यणभभाणषतम्     ॥ 
पोषकाांशाः शरीरस्याऽहारद्रव्यसमाहृताः 
णिलीना यत्र णतष्ठस्न्त स रसो धातुरीणरतः     ॥ 
रसत्िां स्याद् णिलीनत्िां रसनाद् रस उच्यते 
प्रसृतिाणखले िेहे रसधातुरनन्तरम्     ॥९०॥ 
णिपक्विोष्मणा रक्तधातुणरत्यणभधीयते 
परस्परानुराणगत्िां नाम रक्तत्िणमष्यते     ॥ 
द्रव्यां तु स्यांिनािस्थािस्स्थतां रससांज्ञकम् 
णिश्लेषणां चाणप भिते् स्यांिने द्रिकारणे     ॥ 
रक्तत्ि ेसांहतीभािहेतुः सांश्लषे इष्यते 
परस्परानुराणगत्िात् सांणश्लष्टाः परमाणिः     ॥ 
सांहतीभािमापन्ना माांसणमत्यणभधीयते 
व्यक्तीभािाथवको माांसशब्ि इत्यणभभाणषतः     ॥ 
द्रव्यां मूतुं व्यक्तरूपां माांसनाम्नोपणिश्यते 
उत्सजवनां णनःश्वसनां पचनां पोषणां तथा     ॥ 
िोषत्रयानुबद्धाः स्युः सिािैिांणिधाः णक्रयाः 
शकृन्मूत्रां तथा स्ििेो मलािान्ये शरीरगाः     ॥ 
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हेतुरुत्सजवने तेषाां िायुः स्रोतःसमीरणः 
आकुां चनां प्रसरणां हस्तयोः पाियोरणप     ॥ 
अन्नस्य चिवणां चान्तःप्रिशेो िाक्प्रितवनम् 
आशयानाां स्रोतसाां च चलनां णिणिधात्मकम्     ॥ 
सिुं सांपाियत्येतत् िायुिलनकमवकृत् 
उत्साह आद्यां चलनमणनूाां पे्ररणात्मकम्     ॥ 
स्थानान्तरगतां तस्य व्यक्तत्िां णिणिधाः णक्रयाः 
णद्वणिधां व्यक्तमव्यक्तां यत्कमव चलनात्मकम्     ॥१००॥ 
तत्करोणत शरीरस्य िायुिलनकारणम् 
द्रव्याांशानाां रसस्थानाां सारणकट्टणििचेनम्     ॥ 
जायते येन रक्तस्थां तत् णपत्तां समुिाहृतम् 
पचनां पोषकाांशानाां धातूनामणप पोषणे     ॥ 
करोणत णपत्तां तद् धातुपाचकां  पणरकीर्गततम् 
अन्नमन्नरसो रक्तमपरे िेहधातिः      ॥ 
पच्यन्ते येन तद् द्रव्यमाख्यातां णपत्तसांज्ञया 
प्रभािण्यौष्ण्यकाणरत्िां शरीरे रूपिशवनम्     ॥ 
बुणद्धमेधाणभमानादै्यरणभपे्रताथवसाधनम् 
करोणत णपत्तमणखलां  कमव िेहस्य तैजसम्     ॥ 
सांधीनाां बांधनां स्थैयवमांगानामुपसजवनम् 
शतै्यां क्षमत्िां स्स्नग्धत्िां पोषकद्रव्यसांग्रहः     ॥ 
शरीरस्यैतिणखलां  कमव सांश्लषेणाणिकम् 
करोत्यब गुणभणूयष्ठः श्लेष्मा सिवशरीरगः     ॥ 
प्रितवन्ते शरीरस्य णक्रयाः स्नानान्तरेषु याः 
णिणिधाः साधकां  तासाां प्रमुखां कमवणाां त्रयम्     ॥ 
सांचालनां णिपचनां तथा च पणरपोषणम् 
कमवत्रयस्य कतारो िातणपत्तकफास्रयः     ॥१०९॥ 
 

इणत िोषत्रयानुसारेण सिवकमवणाां कमवणत्रतयप्राधान्यिशवनां नामÀ 
 

तृतीर्ां दशशनम् 
––– 
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चतुथश दशशनम् 
(िोषणत्रतयानुसारेण णिकारणत्रतयिशवनम्) 

 
िाताियिाणिकृताः शरीरस्योपकारकाः 
त एि णिकृताः सन्तो नानाणिकृणतकारकाः     ॥ 
िोषा णिकृणतमापन्ना णिकृकत िेहकमवणाम् 
कुिवस्न्त ऱ्हासो िृणद्धि िैपरीत्यणमणत णत्रधा     ॥ 
उत्साहहाणनरणनले क्षीणे हाणनि कमवणाम् 
णिणिधानाां सिविेहगतानाां चलनात्मनाम्     ॥ 
णपते्त मन्िोऽनलः क्षीणे मांििोष्मा शरीरगः 
क्षीणे श्लेष्मणण शणैथल्यां सांणधष्िांगेषु जायते     ॥ 
िृदे्ध समीरणे रौक्ष्यां बलहाणनि जायते 
कृशताऽणनद्रता काष्ण्युं िीनता बद्धणि्कतता     ॥ 
णपत्ताणभिृद्धौ िाहि पीतणिण्मतू्रनेत्रता 
मांिास्ग्नत्िमनुत्साहस्तांद्रा शतै्यां श्लथाांगता     ॥ 
णनद्राणधक्यां श्लेष्मिृद्धौ श्वतेत्िां च त्िगाणिषु 
कमवस्िभािजां िोषिृध्द् या स्थानान्तरेषु यत्     ॥ 
जायते िैपरीत्यां तत् व्याणधनाम्नोपणिश्यते 
ऱ्हासो िृणद्धरनारोग्यमणप स्याद् गुणकमवणाम्    ॥ 
पीडाकरत्िां रोगत्िां िैपरीत्योद् भिां भिते् 
क्षीणाः कुिवस्न्त िाताद्याः सांक्षयां गुणकमवणाम्     ॥ 
िृद्धाि िृकद्ध कुणपता िैपरीत्यस्य कारणाः 
िैपरीत्यां णिपयासः स्थानानुगतकमवणाम्     ॥१०॥ 
रुग्भेिा णिणिधास्तोिभेिनव्यधनाियः 
सांकोचो िषे्टनां कां पः स्पांिनां स्तांभनां तथा     ॥ 
णिबांधि मलािीनाां कुणपतः कुरुतेऽणनलः 
शूलो िातणिकारेषु प्रधानो णिणिधः स्मतृः     ॥ 
णििाहितथाकोथःस्त्रािःस्ििेिपाणकता 
करोणत कुणपतां णपत्तां प्रधानो िाह उच्यते     ॥ 
शोथो णिबांधः काणठन्यमुपलेपि शीतता 
करोणत कुणपतः श्लेष्मा प्रधानः शोथ उच्यते     ॥ 
णिश्लेषणां च पचनां पोषणां णत्रणिधाः णक्रयाः 
शूलो िाहस्तथा शोथस्तासाां णिकृतयः स्मृताः    ॥ 
स्थानान्तरेषु कमवणण शरीरे णिणिधान्यणप 
सांचालने च पचने पोषणेऽन्तभविस्न्त णह     ॥ 
णिकारािाणप णिणिधास्तथा स्थानान्तरोद् भिाः 
शूले िाहे तथा शोथे सिेऽप्यन्तभविस्न्त णह     ॥ 
स्िभािािस्स्थतो िायुरव्याहतगणतयविा 
स्रोतःसांचालनात् सम्यगुत्सगाणिणक्रयाकरः     ॥ 
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स्रोतोरोधेनािरुद्धः सांशोषाद् िाऽणतसांचयात् 
चलस्िभािािुन्मागवगतः पीडाकरो भिते्     ॥ 
कु्रदे्धन िायुना सोतःपेशीनाां यत्प्रपीडनम् 
णक्रयतेऽनेकरूपां तत् शूल इत्यणभधीयते     ॥२०॥ 
प्रमाणािस्स्थतां णपत्तां स्ििीयेण णिभाजनम् 
करोत्यन्नस्य धातूनाां कमव तत्पचनां स्मृतम्     ॥ 
धातून् सांिूषयेत् णपत्तमाहारमणप िूणषतम् 
तैक्ष्ष्यमु पद्यते तेन पाकः कोथि जायते     ॥ 
व्रणोत्पणत्तकरः पाकः पेशीनाां स्रोतसामणप 
िैिग्ध्यमुपतापि स िाहः पणरकीर्गततः     ॥ 
सांग्रहात् पोषकाांशानाां सांश्लेषाच्च परस्परम् 
स्िभािािस्स्थतः श्लेष्मा कुरुते कमव पोषणम्     ॥ 
उत्सजवनस्य हीनत्िात् सांग्रहस्याणतयोगतः 
जायते सांचयः शोथः स एि पणरकीत्यवते     ॥ 
बहििानेकरूपा व्याधयः सांभिन्त्यणप 
नाणतक्रामस्न्त ते शलूो िाहः शोथ इणत त्रयम्    ॥ 
शूलात्मकास्तथा िाहात्मकाः शोथात्मका इणत 
स्थानान्तरगताः सिे णभद्यन्ते व्याधयणस्त्रधा     ॥ 
िातप्रकोपो व्याधीनाां हेतुः शलूात्मनाां मतः 
शूलात्मकाः समाख्याता व्याधयो िातसांभिाः    ॥ 
णपत्तप्रकोपो व्याधीनाां हेतुिाहात्मनाां मतः 
िाहात्मकाः समाख्याता व्याधयः णपत्तसांभिाः    ॥ 
श्लेष्मप्रकोपो व्याधीनाां हेतुः शोथात्मनाां मतः 
शोथात्मकाः समाख्याता व्याधयः श्लेष्मसांभिाः    ॥३०॥ 
नानाणिधानाां िाताद्याः कमवणाां हेतिो यथा 
णिणिधानाां णिकाराणामणप ते हेतिस्रयः     ॥ 
व्याधीनामामता पच्यमानता पक्वता तथा 
श्लेष्मणपत्ताणनलैस्स्तस्रिािस्थाः सांभिस्न्त णह    ॥ 
व्याध्युत्पणत्तकरां द्रव्यमपक्वां  पाचकास्ग्नना 
स्थानान्तरगतां िुष्टमाख्यातां चामसांज्ञया     ॥ 
आमद्रव्यां तु भकु्तािेः कारणस्यानुरोधतः 
िोषप्रकोपणां िेहे सिवतः पणरसपवणत      ॥ 
स्थानान्तरस्य िैगुण्यात् णिसपवन् यत्र सज्जणत 
णिकारां कुरुते तत्र धातूनाां सांप्रिूषणात्     ॥ 
िातणपत्तकफा िोषािामद्रव्येण मूस्च्छवताः 
शरीरस्थान् िूषयस्न्त सिवतः पणरसपवणात्     ॥ 
आमद्रव्येण सांयुक्ता िातणपत्तकफास्रयः 
िुष्टाि व्याणधणिज्ञाने णनर्गिष्टा िोषसांज्ञया     ॥ 
सांचयि प्रकोपि प्रसरः स्थानसांश्रयः 
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िोषाणामामयुक्तानामेि स्याद् व्याणधकारकः    ॥ 
रूक्षां शलूकरां चामद्रव्यां तद् िातसांज्ञकम् 
आमद्रव्यां णपत्तसांज्ञमुष्णां तीक्ष्णां णििाहकृत्     ॥ 
स्स्न्गधां शोथकरां चामद्रव्यां स्यात् श्लेष्मसांज्ञकम् 
णनिानोक्तािामिोषशब्िौ पयायिाचकौ     ॥४०॥ 
अणिपक्वाहाररसस्त्त्िाम इत्यणभधीयते 
िुप्टां िेहगतां चान्यद् द्रव्यमप्यामसांज्ञकम्     ॥ 
ऊष्मणोऽल्पबलत्िने धातुमाद्यमपाणचतम् 
िुष्टमामाशयगतां रसमामां प्रचक्षते      ॥ 
अन्ये िोषेभ्य एिाणतिुष्टेभ्योऽन्योन्यमूच्छवनात् 
कोद्रिभे्यो णिषस्येि ििन्त्यामस्य सांभिम्     ॥ 
इत्याख्यातां ततः सिवशरीरे धातुिूषणात् 
व्याध्युत्पणत्तकरां यच्च पोषणानुपयोणग यत्     ॥ 
मलस्िरूपां तत् सिवनाम इत्यणभधीयते 
णििग्धां िा शरीरस्थमपर्थयां िा स्िभाितः     ॥ 
येन द्रव्येण धातूनामुत्पणत्तरणभिधवनम् 
न जायते जायते च णिकृणतर्गिणिधास्त्मका     ॥ 
आमाणभधानां तद् द्रव्यां शरीरस्यापकारकम् 
अणभप्रायस्तांत्रकृतामयमेिाणधगम्यते     ॥ 
शारीरद्रव्यणभन्नां यत् णक्रयािैषम्यकारम् 
द्रव्यमामाणभधानां तद् िोषनाम्नोपणिश्यते     ॥ 
द्रव्यमामाणभधानां िा िोषः प्रकुणपतोऽणप िा 
स्थानान्तरेषु सांसक्तः सांचयां चाणधगच्छणत     ॥ 
प्रणिशचे्च ततो धातुष्िसृङ्मासाणिषु क्रमात् 
णिपाकिास्य भिणत धातुस्थेनोष्मणा पुनः     ॥५०॥ 
धातुणभः प्रणिभक्तस्योत्सजवनां जायते बणहः 
आमद्रव्योत्सजवनेन व्याणधरप्युपशाम्यणत     ॥ 
आमाख्यां द्रव्यमथिा िोषः सांचीयते यिा 
प्रणिश्य धातून् व्याधीनामामािस्था णह सा मता    ॥ 
यस्याां धातूष्मणा िोषो धातुणभः प्रणिभज्यते 
व्याधीनाां सा पच्यमानािस्थेणत पणरकीत्यवते     ॥ 
आमः सांणनणचतो यस्याां धातुभ्यि पृथग भिते् 
पक्वािस्था व्याणधणिणद्भव्याधीनाां समुिाहृता    ॥ 
धातुणभः प्रणिभक्तस्य िोषस्योत्सजवनां बणहः 
स्िाभाणिकैः शकृन्मतू्रस्ििेानामयनैभविते्     ॥ 
िोषः शरीरैकिेश ेशोथरूपेण सांणचतः 
त्िग्भेिनाद् बणहयाणत व्रण इत्युच्यते णह सः     ॥ 
त्रीणण मुख्याणन कमाणण तणद्वकारा अणप त्रयः 
अिस्थानाां च कलगानाां मुख्या भेिास्रयो मताः    ॥ 
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व्याधीनाां णिणिधत्िऽेणप स्थानसांस्थानभेितः 
प्रधाना हेतिः प्रोक्ता िातणपत्तकफास्रयः     ॥५८॥ 
 

इणत िोषत्रयानुसारेण णिकारणत्रतयिशवनां नाम चतुथश दशशनम्À 
––– 
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पांचमां दशशनम् 
(िाताणििोषाणाां णिकारसांख्यास्िरूपिशवनम्) 

 
कुणपतानाां णह िोषाणाां शरीरे पणरसपवताम् 
णिणिधस्थानसांस्थाना णिकारा बहिः स्मृताः     ॥ 
अशीणतिातजाित्िाकरशिुक्तास्तु णपत्तजाः 
णिकाराणाां श्लेष्मजानाां किशणतः पणरकीर्गतता    ॥ 
नखभेिः पािशलूः पािभ्रांशो णिपाणिका 
कपणडकोदे्वष्टनां सुप्तपािता िातखुडडता     ॥ 
गृघ्रसी जानुभेिि जानुणिश्लषेणां तथा 
ऊरुस्तांभिोरुसािो गुिभ्रांशि पांगुता     ॥ 
गुिार्गतिृवषणोत्के्षपो िांक्षणानाह एि च 
शफेस्तांभ उिाितो णिड्भेिः श्रोणणभेिनम्     ॥ 
खांजत्िां िामनत्िां च कुब्जत्िां च णत्रकग्रहः 
पृष्ठग्रहि हृन्मोहस्तथा पाश्वािमिवकः     ॥ 
हृद्राि उिरािषे्ट उद्धषो िक्षसस्तथा 
ग्रीिास्तांभो बाहुशोष उपरोधि िक्षसः     ॥ 
कां ठोध्िांसस्तथा मन्यास्तांभि हनुताडनम् 
मूकत्िां िांतशणैथल्यमोष्ठभेिोऽरसज्ञता     ॥ 
िांतभेिि िाक् सांगः कषायास्यत्िणमत्यणप 
िक्षस्तोिस्तथा गांधाज्ञता च मुखशोषणम्     ॥ 
घ्राणनाशः कणवशूलमशब्िश्रिणां तथा 
उचै्चःश्रुणति बाणधयुं ित्मवस्तांभस्तथाऽर्गितम्     ॥१०॥ 
णतणमरो ित्मवसांकोचिाणक्षशूलां  तथैि च 
अणक्षव्युिासो ग्लाणनि भ्रवू्युिासि िपेथुः     ॥ 
शांखभेिः केशभणूमस्फुटनां च णशरोरुजा 
ललाटभेििैकाांगरोगः पक्षिधस्तथा     ॥ 
जृांभा रौक्ष्यां च सिांगरोगिाके्षपकः श्रमः 
िण्डकि णिषाििाणतप्रलापो भ्रमस्तथा     ॥ 
श्यािारुणािभासत्िां पारुष्यां च त्िगाणिषु 
णहक्काऽस्िप्नस्तथा स्िापासनाणिष्िनिस्स्थणतः    ॥ 
असांख्येयणिकाराणामाणिष्कृततमा इमे 
अशीणतरुक्ताः प्राधान्याणद्वकारा िातसांभिाः     ॥ 
भेिस्तोिि शूलिोद्धषवः सांिषे्ट एि च 
अर्गतिैिां षड णिकाराः शलूभेिा उिाहृताः     ॥ 
आिषे्टिािमिविोत्के्षपः सांकोच इत्यणप 
आकुां चनोद् भिािैते णिकाराः समुिाहृताः     ॥ 
शोषस्िरूपा णिणिधा णिकारा रौक्ष्यसांभिाः 
स्तांभो ग्रहिोपरोधः सांकोचः स्तांभसांभिाः     ॥ 
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क्षोभािप्यणतयोगाद् िा प्रलापाके्षपकाियः 
स्िगुणग्रहणेऽशस्क्तकरणद्रयाणाां िधोऽणप िा     ॥ 
सुस्प्तिैते समाख्याताः सांज्ञाणिकृणतकारणाः 
भेिोऽत्र णद्वणिधः शूलस्िरूपि णििारणम्     ॥२०॥ 
जानुश्रोण्याणिभेिस्तु शलूरूप उिाहृतः 
नखिांतौष्ठपािानाां भेिस्तु स्याद् णििारणम्     ॥ 
णिकारो भेिरूपेषु णिड्भेिः पणरकीर्गततः 
णिड्भेिः स्याद् द्रिाणधक्यात् िायुः स्याद् द्रिशोषकः    ॥ 
शकृद्ग्रहकरो िायुनव स्याद् णिड्भेिकारकः 
अल्पमल्पां फेणनलां  च मारुतेनाणतसायवते     ॥ 
अणतसारेऽणप िातानुबांधािेि द्रिाल्पता 
िायोर्गिकारेषु रौक्ष्यािणभधैयेऽणप णिड्ग्रहे     ॥ 
णिड्भेि एिाणभणहतकितनीयणमिां भिते् 
स्रोत स्ियनभतेूषु रुद्धो िायुर्गिमागवगः     ॥ 
मिवयेत् पीडयेद् िगेात् स शूलः पणरकर्थयते 
सांचयस्याणतयोगाद् िा सांकोचाद् रौक्ष्यसांभिात्    ॥ 
स्रोतोमागेषु रुदे्धषु रुद्धो भिणत मारुतः 
ग्रीिामन्याणिषु स्तांभः स्नायुशोथसमुद् भिः     ॥ 
पृष्ठणत्रकग्रहाद्याि पेश्यन्तः शोथसांभिाः 
कुब्जत्ििामनत्िाद्याः स्नायुसांशोषसांभिाः     ॥ 
स्तांभसांकोचरूपाि सिांगैकाांगसांभिाः 
भिस्न्त शोथात् शोषाद् िा स्िाय्िािीनाां यथायथम्    ॥ 
भिस्न्त गणतिैषम्यािन्ये कां पभ्रमाियः 
िायोधातुक्षयाद् िृणद्धः कोपः स्यान्मागवरोधतः    ॥३०॥ 
िेहे रौक्ष्याणभिृणद्धः स्यािणभिृदे्ध समीरणे 
रौक्ष्याद् भिणत माांसाणिधातूनामुपशोषणम्     ॥ 
तस्मािांगेषु पारुष्यां त्िगािीनाां णििारणम् 
आकुां चनस्िरूपाि णिकाराः सांभिस्न्त णह     ॥ 
स्स्नग्धरिस्िरूपाणाां द्रव्याणामणतसांचयात् 
स्रोतोरोधो भिते् तेन मारुतिोपरुध्यते     ॥ 
रुद्धः सांचालनेंऽगानामसमथवि जायते 
स्तांभः शोथि शूलि णिकाराः सांभिन्त्यतः     ॥ 
शोथस्तांभात्मकाः प्रायो णिकाराः शूलसांयुताः 
चलने हीनताां याते क्वणचत् सांज्ञाणप हीयते     ॥ 
सांशोषणात् तथा शोथात् सांज्ञाहाणनभवित्यतः 
सांकोचलक्षणाः केणचत् स्तांभरूपाि केचन     ॥ 
एिां िातणिकाराणाां दै्वणिध्यां स्यात् स्िरूपतः 
सांकोचलक्षणाः प्रायो णिकाराः शूलिर्गजताः     ॥ 
णिकाराः स्तांभरूपाि प्रायशः शूलसांयुताः 
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स्रोतरोधात् प्रकुणपतो िायुरांगाणन पीडयेत्     ॥ 
तेष्िसृग बणहरायाणत िाणहनीनाां प्रपीडनात् 
प्रपीणडताांगेषु ततोऽरुणत्िमिभासते     ॥ 
रसधातुनव णिकृतेष्िांगेषु प्रणतपद्यते 
स्रोतोरोधान्न पुष्णस्न्त रुगणधष्ठानधातिः     ॥४०॥ 
मलस्िरूपमायास्न्त श्याित्िमुपजायते 
श्याित्िमरुणत्वां च िायोणरत्यणभभाणषतम्     ॥ 
िणोत्पणत्तकरो िायुनव रूपरणहतः स्ियम् 
ओषि प्लोषि िाहि धूमको ििथुस्तथा     ॥ 
अन्तिाहोंऽसिाहि णििाहिाम्लकस्तथा 
अांगगांधस्त्िणतस्ििेिाांगेष्िाणधक्यमूष्मणः     ॥ 
माांसशोणणतयोः क्लेििाांगानामििारणम् 
हस्तपािाणिकानाां त्िग्िाहि त्िस्ग्ििारणम्     ॥ 
रक्तणपत्तां रक्तकोठािमाििरणां तथा 
हणरतत्िां रक्तमांडलाणन हाणरद्रताऽणप च     ॥ 
कक्षा णतक्तास्यता पूणतमुखता नीणलका तथा 
अतृस्प्तिास्यपाकि तृष्णाणधक्यां च कामला     ॥ 
गलपाकोऽणक्षपाकि पाकि गुिमेढ्रयोः 
तमःप्रिशेनां जीिािानां हणरतपीतता      ॥ 
त्िङनेत्रमूत्रिचवःसु मुखे लोणहतगांणधता 
रक्तणिस्फोटकाित्िाकरशिेिमुिाहृताः     ॥ 
आणिष्कृततमा मुख्या णिकाराः णपत्तकोपजाः 
औष्ण्यां तैक्ष्ण्यां च सिेषु णिकारेष्िनुितवते     ॥ 
अने्न कोष्ठगतेऽम्लत्िमणिपाकात् प्रजायते 
तेनाम्लोद्वारता कां ठेऽम्लत्िां िाहि जायते     ॥५०॥ 
कोष्ठे णििग्धािाहाराद् िाहः समुपजायते 
रक्तोष्मणा णििृदे्धन िाहः स्यात् सिविेहगः     ॥ 
रक्तां कट िम्लतीक्ष्णोष्णैराहारैः पणरिुष्यणत 
णििग्धमम्लां  तीक्ष्णां च स्याद् णिशषेेण िाहकृत्    ॥ 
तस्मािांगाििरणां क्लेिनां माांसशोणणते 
रक्तकोठाि रक्ताणन मांडलाणन भिन्त्यणप     ॥ 
स्रोतोभ्यिाणततीक्ष्णत्िाद् णिणभने्नभ्यः स्रित्यसृक् 
णपत्तयुक्तमधोऽध्िुं तद् रक्तणपत्तमुिीयवते     ॥ 
तैक्ष्ण्यात् कलानाां पाकः स्यात् पाकिास्यगुिाणिषु 
िृद्धां रक्तगतां णपत्तां णििग्धां णििहत्यसकृ्     ॥ 
असृग णििग्धां जनयेत् पीतत्िां च त्िगाणिषु 
हणरतत्िां च नीलत्िां कोथािस्थाां गतेऽसणृज     ॥ 
िाहः कोथिोष्मिृणद्धमुवख्यां णिकृणतलक्षणम् 
णपत्तरोगेषु सिेषु सामान्यमनुितवते      ॥ 
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ऊष्माणभिृद्धो गाते्रषु सांपापां जनयत्यणत 
नोत्पाियेद् णििग्धत्िां न िा कोथकरो भिते्     ॥ 
द्रिस्िरूपे णिकृते णपते्त तैक्ष्ण्यां णििधवते 
तैक्ष्ण्याद् िाहि कोथि क्लेिः समुपजायते     ॥ 
णििाहः क्लेिनां धातुस्रोतसामििारणम् 
कामलारक्तणपत्ताद्याः कुष्ठपाांडुभ्रमाियः     ॥६०॥ 
णिकारा णिणिधा िाहक्लेिकोथात्मका अमी 
आहारस्य रसािीनाां धातूनाां णपत्तकोपतः     ॥ 
प्रिुष्टां पचनां िाहसांज्ञया पणरकीत्यवते 
िाहस्िरूपाः प्रायेण णिकाराः णपतसांभिाः     ॥ 
चत्िाकरशिणभख्याता णिकाराः णपत्तकोपतः 
एतेषु पणरसांख्याताः पौनःपनु्येन केचन     ॥ 
िाहाख्यानेनाांगिाहोऽनाख्यातोऽप्यनुमीयते 
आख्यानािांगिाहस्याऽख्याति ििथुभविते्     ॥ 
त्िङमाांसिरणाद् णभन्नां न स्याच्चमाििारणम् 
हणरतत्िां तथा हाणरद्रत्िमाख्यातमेकिा     ॥ 
तने्नत्रमूत्रिचवसुः पनुरप्यणभभाणषतम् 
एिां णपत्तणिकारेषु णद्वरुस्क्तरुपलक्ष्यते     ॥ 
तृस्प्तस्तांद्रा च णनद्राया आणधक्यां गुरुगात्रता 
स्तैणमत्यां च तथाऽलस्यां स्त्रािो मधुरता मुखे     ॥ 
मलाणधक्यां बलासिोणद्गरणां श्लेष्मणस्तथा 
कण्ठस्य हृियस्योपलेपः श्वतेािभासता     ॥ 
धमनीनाां प्रणतचयोऽििवः शीतास्ग्नता तथा 
गलगण्डस्तथैिाणतस्थौल्यां च पणरकीर्गततम्     ॥ 
नेत्रमूत्रपुरीषेषु श्वतेत्िणमणत किशणतः 
आणिष्कृततमाः श्लेष्मणिकाराः पणरकीर्गतताः    ॥७०॥ 
शीतत्िां सांचयाणधक्यमस्ग्नमाांद्यणमणत त्रयम् 
श्लेष्मोद् भिषुे सिेषु णिकारेष्िनुितवते     ॥ 
श्वेतािभासता श्वेतनेत्रमूत्रपुरीषता 
श्वेतािभाससामान्यािेकरूपणमिां द्वयम्     ॥ 
िातािास्ये कषायत्िां रसाज्ञत्िां च जायते 
कटुणतक्तास्यता णपत्तात् श्लेष्मणा मधुरास्यता    ॥ 
रसािबोधके द्रव्ये रसनायामिस्स्थते 
श्लेष्माणभधे णपत्तकफां  णमश्रीभयू णििर्गधतम्     ॥ 
आस्ये कटुत्िां णतक्तत्िां माधुयुं जनयेत् क्रमात् 
सांभयूमानमाहाररसे स्िीयरसानुगम्     ॥ 
सांशोष्यमाणे रसनेस्न्द्रये रूके्षण िायुना 
क्लेिाभािािन्नरसो न सम्यगिबुध्यते     ॥ 
अव्यक्तत्िाद् रसस्यास्ये कषायत्िां प्रजायते 



 

 
 अनुक्रमणिका 

घातात् सांज्ञािाणहनीनाां रसज्ञानां च जायते     ॥ 
िोषोद्भिानाां सांख्याने णिकाराणाां णिणनणिते 
िूष्यस्थानणक्रयाभेिािीनाां युस्क्तनव दृश्यते     ॥ 
स्िाभाणिकां  कमव िातािीनाां िेहोपकारकम् 
जायते णिपरीतां तन्नाम्ना णिकृणतरुच्यते     ॥ 
सम्यग्गत्या णह धातूनाां गणतिेहोपकाणरणी 
णिपरीता शूलसांज्ञा नानाणिकृणतकाणरणी     ॥८०॥ 
सम्यक् पाकाणद्ध धातूनाां पस्क्तिेहोपकाणरणी 
णिपरीता िाहसांज्ञा नानाणिकृणतकाणरणी     ॥ 
धातुसांहननात् सम्यक् णक्रया िेहोपकाणरणी 
श्लेषणाख्या णिरुद्धा सा शोथसांज्ञाऽपकाणरणी    ॥ 
गणतः पस्क्तः श्लेषणां च णतस्त्राः स्िाभाणिकाः णक्रयाः 
शूलो िाहि शोथि तणद्वकारास्रयो मताः     ॥ 
िातािीनाां प्रिुष्टानामामद्रव्यस्य िा पुनः 
स्थानान्तरानुसारेण णिकारान्तरसांभिः     ॥ 
सौम्याः केणचत् सुसाध्याि साध्यास्तीव्राि केचन 
भिस्न्त व्याधयो िोषबलाबलणिशषेतः     ॥ 
आहारि णिहारि कालः कमव च मानसम् 
िोषप्रकोपणणमिां स्यािपर्थयचतुष्टयम्     ॥ 
हेत्िन्तरैः स्िभािाद् िाऽबलत्िां येषु णिद्यते 
स्थानेषु तेष्ििे िोषाः कुणपता व्याणधकारकाः     ॥ 
िोषाः शरीरसामर्थयात् किाणचत् कुणपता अणप 
स्ियमेिोपशाम्यन्ते न भिदे् व्याणधिशवनम्     ॥ 
िोषप्रशमनायाऽलां  यिा न स्यात् शरीरगम् 
स्िाभाणिकां  बलां  हीनां जायन्ते व्याधयस्तिा     ॥ 
स्िल्पिोषोद् भिाः सौम्या णिहीनोपद्रिाि ये 
व्याधयः सुखसाध्यास्ते प्रशमन्त्यौषधैर्गिना     ॥९०॥ 
सम्यक् णचणकस्त्सता मध्यिोषािोपद्रिैयुवताः 
प्रशमस्न्त णिकारास्ते कष्टसाध्याः प्रकीर्गतताः    ॥ 
प्रभतूिोषास्तीव्राि तीव्रोपद्रिसांयुताः 
असाध्या व्याधयस्ते न प्रशमस्न्त णचणकस्त्सतैः    ॥९२॥ 
 

इणत िाताणििोषाणाां णिकारसांख्यास्िरूपिशवनां नाम पांचमां दशशनम् ।  
––– 
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षष्ठां दशशनम् 
(शूलिाहशोथात्मकणिकारतै्रणिध्यिशवनम्) 

 
शरीरसांिृणद्धकराः सिा स्िाभाणिकाः णक्रयाः 
िैषम्यां णिणिधां तासाां व्याधयः क्षयकारकाः     ॥ 
स्थानसांस्थानभेिेन णिकारा णिणिधा अणप 
णक्रयािैषम्यभेिेन शरीरक्षयकारणाः     ॥ 
क्षीयन्ते धातिः कैणिद् व्याणधणभः सिविेहगाः 
रसािीनामन्यतमाः कैणिद् गात्रान्तरस्स्थताः    ॥ 
सिवधातुक्षयकराः कर्थयन्ते सािविेणहकाः 
स्थानान्तराणश्रतािान्ये रोगाः प्रािेणशका इणत    ॥ 
सिांशने क्षयां केणचत् णकयताांशने केचन 
रोगाः कुिवस्न्त धातूनाां बलाबलणिभेितः     ॥ 
िोषाणामामयुक्तानाां प्रिुष्टानाां यिा भिते् 
स्िाभाणिकेन धातूनाां सामर्थयेन प्रणतणक्रया     ॥ 
तिा व्याणधणिनाशः स्याद् धातूनाां चाणभिधवनम् 
िुष्टिोषप्रशमने धातििाक्षमा यिा      ॥ 
धातिः सांक्षयां यास्न्त रोगािासाध्यताां तिा 
उत्पािनाल्पता चाणतसांक्षयः क्रमिर्गजतः     ॥ 
धातुक्षयः स्याद् णद्वणिधः णक्रयािैषम्यभेितः 
उपभकु्तां सम्यगन्नां धातूनामुपबृांहणम्     ॥ 
धातूत्पणत्तकरां न स्याद् िैषम्याद् िेहकमवणाम् 
धातुक्षयिाणतयोगाज्जायते िेहकमवणाम्     ॥१०॥ 
स्नेहक्लेिक्षयाद् रूक्षशुष्काः शारीरधातिः 
सांकोचात् स्रोतसाां पोष्यद्रव्याांशग्रहणाक्षमाः     ॥ 
न पुष्यस्न्त णक्रयायोगद्धीनसत्त्िा भिस्न्त च 
अणतस्स्नग्धाि सांस्क्लन्नाः स्नेहक्लेिाणतयोगतः    ॥ 
पोष्यद्रव्याांशपचनाक्षमाः स्रोतोणनरोधनात् 
न च पुष्णन्त्यणभष्यांिाद्धीनसत्त्िा भिस्न्त णह     ॥ 
णििग्धत्िां गतास्तीक्ष्णोष्णादै्यरनै्नि धातिः 
णििाहान्न च पुष्णस्न्त कोथस्तेषपूजायते     ॥ 
सांशोषात् क्लेिनाद् िाणप धात्िांशाः क्षीणशक्तयः 
मलस्िरूपाः कालेन कोथस्तेषपूजायते     ॥ 
शोषः क्लेिस्तथा कोथणस्रधैिां क्षयकारणम् 
नानाणिधानाां व्याधीनाां भेिािाणप त्रयो मताः     ॥ 
रोगाः शोषोद् भिाः केणचत् केणचत् क्लेिोद् भिास्तथा 
केणचत् कोथोद् भिािेणत णभद्यन्ते व्याधयणस्त्रधा    ॥ 
व्याधयो णिणिधािाणप स्थानसांस्थाननामणभः 
णत्रणिधा एि ते शोषक्लेिकोथोद् भिा इणत     ॥ 



 

 
 अनुक्रमणिका 

कालेनोपेणक्षताः सिे कोथत्िमुपयास्न्त णह 
सांश्लेषणां णह धातूनाां प्रधानां िृणद्धकारणम्     ॥ 
णिश्लेषणां सांहतानाां प्रधानां क्षयकारणम् 
यस्माद् णिश्लेषणां तीव्रिगेां धातुषु जायते     ॥२०॥ 
पचनां कमव णिकृतां कोथ इत्यणभधीयते 
सांशोषणाद्धीनसत्त्िाः क्षीणािस्थाां गता अणप     ॥ 
धातिो न णिशीयवन्ते याित् कोथो जायते 
क्षीणेषु मलरूपेषु सांक्लेििोपजायते     ॥ 
सांक्लेिानांतरां कोथो न कोथः क्लेििर्गजतः 
कोथािेि णिशीयवन्तेऽणभष्यन्ना अणप धातिः     ॥ 
शोषः क्लेिि कोथि जायन्ते धातुषु क्रमात् 
क्लेिः कोथोऽणप िाऽरांभाद् भिदेे्धतुणिभेितः    ॥ 
कोथः सिवणिकाराणाां प्रधानः क्षयकृन्मतः 
अणतयुक्तैव्यविायादै्यः कमवणा साहसेन िा     ॥ 
शोषो भिणत धातूनाां शोष इत्यणभधीयते 
सांक्लेििाथ शुष्केषु यिा धातुषु जायते     ॥ 
न चोत्पणत्तनव िा िृणद्धनव पस्क्तनव च पोषणम् 
कोथः सांजायते तेन णिशीयवन्ते च धातिः     ॥ 
तिा धातुक्षयकरो राजयक्ष्माऽणभधीयते 
कासः श्वासो रक्तणपत्तणमत्याद्या राजयक्ष्मणण    ॥ 
उपद्रिाः समाख्याताः क्लेिकोथोद् भिास्तु ते 
क्लेिहीनाः कोथहीनाः केिलां  शोषरूणपणः     ॥ 
तीव्रोपद्रिहीनास्ते व्याधयः शोषसांज्ञकाः 
शरीरस्यैकिेशस्य तथा धात्िन्तरस्य िा     ॥३०॥ 
क्लेिकोथणिहीनो यः क्षयः शोषोऽणभधीयते 
स्िाभाणिकां  शरीरस्य कमव सांश्लेषणात्मकम्     ॥ 
शोषस्तद्धीनयोगात् स्यात् सांचयिाणतयोगतः 
णिश्लेषणां क्षयकरां णमर्थयायोग उिाहृतः     ॥ 
स्िाभाणिकस्यैि हीनाणतयोगौ कमवणा यतः 
नोपद्रिकरौ णमर्थयायोगस्तीव्ररुजाकरः     ॥ 
णिश्लेषणकरो णमर्थयायोगः स्यात् कोथसांज्ञकः 
सांक्षयाद्धीनसत्त्िा ये धात्िांशा मलरूणपणः     ॥ 
भिस्न्त सांणचतास्तेषु क्लेिः कोथि जायते 
शोषो न हेतुव्याधीनाां हेतुः स्यात् क्लेिकोथयोः    ॥ 
व्याणधनव केिलां  शोषः स्यान्नानाव्याणधकारणम् 
अणतयुक्तैद्रविस्स्नग्धैस्तथाऽहाराणतयोगतः     ॥ 
अणिपाकेन धातूनाां सांक्लेिः सांप्रजायते 
णमर्थयाणिपाकािथिा क्लेिः क्षीणेषु धातुषु     ॥ 
स्रोतोणनरोधः सांक्लेिािणभष्यन्िि जायते 
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हीयते चलनां तस्माद् धातूनाां चाणभिाहनम्     ॥ 
ततः सांजायते शोथो धात्िांशरैणतसांणचतैः 
स्तांभो गुरुत्चेमुत्सेधः शीतत्िमणिपाणकता     ॥ 
शूलिते्याियः शोथाद् णिकाराः सांभिस्न्त णह 
हेतुः क्लेिस्याणिपाको णमर्थयापाक इणत णद्वधा    ॥४०॥ 
अणिपाकोद् भिः क्लेिः प्रायः शोथकरो भिते् 
णमर्थयाणिपाकात् प्रायेण क्लेिः कोथकरो भिते्    ॥ 
स्थाननामाणिभेिेन णिकारा णिणिधा अणप 
णद्वधा शोथात्मकाः केणचत् केणचत् कोथात्मका इणत    ॥ 
क्लेिि हेतुः सिेषामणभष्यन्ि इणत स्मतृः 
अणभष्यन्िोद् भिाः सिे णिकाराः सांभिस्न्त णह    ॥ 
द्रिाण्येिाणभसपवस्न्त पोष्यद्रव्याणण धातुषु 
द्रिािस्थाां गता एिोत्क्रामन्ते धातिः क्रमात्     ॥ 
द्रिस्िरूपे पचनां सारणकट्टणििचेनम् 
िृणद्धक्षयकरां कमवसातत्यां जायते क्रमात्     ॥ 
धातुरूपः स्यात् शरीरे रसरक्ताणश्रतो द्रिः 
मलरूपो हीनसत्त्िश्याख्यातो मूत्रसांज्ञया     ॥ 
िेहोपकारकां  कमव मूत्रस्य क्लेििाहनम् 
समाख्यातां न तद् बस्स्तसांणचतां साधयेज्जलम्     ॥ 
त्िक्कलास्नायुधमनीपेशीस्रोतःणसराणिषु 
आद्रवताकारणां माांसमयेष्िियिषुे यत्     ॥ 
जलां  तिेिाणभणहतां मूत्रां िेहस्य धारकम् 
रसरक्ताद्धीनसत्त्िां बस्तौ सांचीयते जलम्     ॥ 
णनयाणत मूत्रमागेण तथा सिवशरीरगम् 
हीनसत्त्िां स्ििेरूपां णनयाणत स्िाििाणहणभः     ॥५०॥ 
जलस्य मूत्रसांज्ञस्याऽणभिदृ्ध् या क्लेिसांभिः 
आहारादै्यहेतुणभि सांक्षयात् शोषसांभिः     ॥ 
द्रिणेाणतणििृदे्धन मूत्राख्येन भिस्न्त ये 
व्याधयो णिणिधा मूत्रणिकारा मेहसांज्ञकाः     ॥ 
अणतप्रिृणत्तमूवत्रस्य सामान्यां मेहलक्षणम् 
अणभष्यन्िि धातूनाां माांसस्य स्याद् णिशषेतः    ॥ 
अणभष्यन्िाणद्ध माांसस्य णपणडकानाां समुद् भिः 
प्रमेणहणामणभष्यन्िाद् व्रणः कृच्रोण णसध्यणत    ॥ 
कलगैरेिांणिधैमांसाणभष्यन्िोऽप्यनुमीयते 
प्रमेहाणाां सिविेहव्याणपत्िमणधगम्यते     ॥ 
क्लेिाणभिृणद्धः स्थानेषु केषुणचज्जायते यिा 
स्थानान्तराि णिणिधा जायन्ते व्याधयस्तिा     ॥ 
िोषिूष्यणिशषेेण भेिः क्लेिेषु जायते 
सांजायन्ते व्याणधभेिाः स्थानभेिानुसारतः     ॥ 
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सिविेहगतां माांसमणभष्यन्नां यिा भिते् 
जलरूपस्याणभिृद्ध् या मेहः सांजायते तिा     ॥ 
रसधात्िाणश्रतः क्लेििाणभिृद्धो यिा भिते् 
स्रोतःसांपूरणािामिातो व्याणधः प्रजायते     ॥ 
क्लेिोऽणतिृद्धःस्रोतोणभराकृष्टो बस्स्तसांणचतः 
णिणनयात्यणतमाते्रणाणतमूत्रत्िां प्रजायते     ॥६०॥ 
यिा सांचीयते क्लेििाणतिदृ्धोऽिरान्तरे 
आकृष्यमाणः स्रोतोणभरुिरां पणरकीत्यवते     ॥ 
मुष्ककोषान्तरे क्लेिः सांणचतो िृणद्धसांज्ञया 
सांज्ञाभेिो णिकाराणाां स्थानभेिािबुद्धये     ॥ 
रसधात्िाणश्रतः क्लेिो यिा स्यात् सिविेहगः 
प्रिृद्धस्तेन सिांगशोथः सांजायते तिा     ॥ 
िेहैकिेश ेक्लेिस्य रसधातुगतस्य िा 
िृणद्धः सांजायते प्रािेणशकः शोथस्तिा भिते्     ॥ 
ग्रांर्थयबुविापचीगांडमालाणिद्रणधसांज्ञकाः 
सांजायन्ते क्लेििुष्ट्या णिकारा माांससांणश्रताः    ॥ 
क्लेिोद् भिानाां व्याधीनाां शोथः सामान्यलक्षणम् 
शोथः स्यात् सांचयाणधक्याितः श्लेष्मोद् भिो मतः    ॥ 
सिांगैकाांगजाः सिे णिकाराः शोथलक्षणाः 
णिणभन्नाः स्थानसांख्यानैरणप श्लेष्मोिभिा णह ते    ॥ 
णमर्थयापाकाच्च तीक्ष्णोष्णैराहारैिाहसांयुतः 
क्लेिो भिणत कोथि तिा धातुषु जायते     ॥ 
किाणचत् द्रिरूपेषु कोथो भिणत धातुषु 
रसरक्तादे्यषु घनस्िरूपेषु किाचन     ॥ 
माांसादे्यषु किाणचद् िोभयरूपेषु धातुषु 
व्याधयः कोथसामान्ये णभन्नरूपा भिस्न्त णह      ॥७०॥ 
रसरक्तोद् भि ेकोथे पाांडुरुक्कामलाियः 
रक्ताणश्रते णिशषेेण रक्तणपत्तसमुद् भिः     ॥ 
त्िग लसीकागते णिस्फोटाद्याि समसूणरकाः 
नाणततीक्ष्णोयिा कोथिास्यपाकाणिसांभिः     ॥ 
णश्वत्रां क्षदु्राणण कुष्ठाणन जायन्ते णिणिधाणन च 
तीव्रात् कोथाणद्ध धातूनाां महाकुष्ठसमुद् भिः     ॥ 
शोथे बाह्यऽेन्तगवते िा व्रणः कोथात् प्रजायते 
धातुक्षयकरः कोथः णपत्तां िुष्टां णििाहकृत्     ॥ 
व्याणधः कुष्ठणमणत प्रोक्तो येन कुष्णस्न्त धातिः 
ततः कोथात्मकाः सिे णिकाराः कुष्ठरूणपणः     ॥ 
रोगाः कुष्ठत्िसमामान्ये णिणभन्नस्थानलक्षणाः 
कीर्गतता णभन्नसांज्ञाणभः स्थानभेिानुरोधतः     ॥ 
िाहोद् भिानाां व्याधीनाां कोथः सामान्यलक्षणम् 
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णमर्थयाणिपाकाद् िाहः स्याद् िुष्टणपत्तोद् भिो णह सः    ॥ 
सिांगैकाांगजाः सिे णिकाराः कोथलक्षणाः 
णिणभन्नाः स्थानसांस्थानैरणप णपत्तोद् भिा णह ते    ॥ 
शोषः क्लेिि कोथि णत्रणिधां व्याणधकारणम् 
क्षयः क्लेिि कोथि व्याधयणस्त्रणिधास्ततः     ॥ 
िातिृद्ध्या भिते् शोषः णपत्तात् कोथः प्रिूणषतात् 
क्लेिः स्यात् श्लेष्मणिैिां णत्रिोषा व्याणधहेतिः    ॥८०॥ 
सम्यग्गणतप्रिो िायुः शरीरेऽणिकृतो यिा 
स एि णिकृतो रुद्धगणतः शलूकरो भिते्     ॥ 
स्थानान्तरेषु रुद्धत्िाद् िायोरुन्मागवगाणमनः 
िगेः पीडाकरः क्षोभः शूल इत्यणभधीयते     ॥ 
सम्यक् पाककरां णपत्तां शरीरेऽणिकृतां यिा 
तिेि णिकृतां तैक्ष्ण्यात् स्याद् णििाहस्य कारणम्    ॥ 
तैक्ष्ण्यात् स्पशासणहष्णुत्िां यद् णिश्लेषणकारणम् 
स णििाह इणत ख्यातस्ततः कोथः प्रजायते     ॥ 
सम्यक् चयकरः श्लेष्मा शरीरेऽणिकृतो यिा 
स एि णिकृतिाणतसांचयात् शोथकृद् भिते्     ॥ 
गणतः पस्क्तियिेणत िोषकमव स्िभािजम् 
शूलो िाहि शोथि िोषकमव णिकारजम्     ॥ 
स्थानान्तरेषु िेहस्य कमाणण णिणिधान्यणप 
गणतपस्क्तचयाख्येषु णत्रष्ििेान्तभविस्न्त णह      ॥ 
स्थानान्तरेषु णिणिधा व्याधयः सांभिन्त्यणप 
ते शूलिाहशोथेषु णत्रष्ििेान्तभविस्न्त णह     ॥ 
िाताियिाणिकृता िोषा जीिनहेतिः 
त्रयो णिकृणतमापन्नास्त एि व्याणधहेतिः     ॥८९॥ 
 

इणत शलूिाहशोथात्मकणिकारतै्रणिध्यिशवनां नाम षष्ठां दशशनम ।  
––– 
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सप्तमां दशशनम् 
(सांसगवसणन्नपातिशवनम्) 

 
णमर्थयाहारणिहारादै्यिुवष्टा िाताियस्रयः 
व्यस्ताः समस्ता णिणिधान् व्याधीनुत्पाियस्न्त णह    ॥ 
एकिोषोद् भिा केणचद् रोगाः केणचद् णद्विोषजाः 
केणचत् णत्रिोषजणनताः प्रकोपणणिभेितः     ॥ 
एकिोषोद् भिाः सांसगवजािाणप णत्रिोषजाः 
व्याधयिानुमीयन्ते यथास्िां िोषलक्षणःै     ॥ 
िोषयोरन्यतरयोरेकस्थाने यिा भिते् 
प्रिुणष्टयुवगपद् िोषणिणद्भः सांसगव आहृतः     ॥ 
सिेषामेि िोषाणामेकस्थाने यिा भिते् 
प्रिुणष्टयुवगपत् सांणनतापिाख्यायते तिा     ॥ 
शीतोष्णस्स्नग्धरूक्षाद्या णिरुद्धाि परस्परम् 
गुणास्तेषाां नाणभिृणद्धरेकत्र युगपद् भिते्     ॥ 
णपत्तािौष्ण्यां कफात् शतै्यां सांसगे श्लेष्मणपत्तयोः 
स्स्नग्धता रूक्षता चाणप सांसग ेकफिातयोः     ॥ 
गुणयोरणभिृणद्धनव परस्परणिरुद्धयोः 
न चान्योन्यणिरुद्धानाां कलगानामणप सांकरः     ॥ 
सणन्नपातेऽणप िोषाणाां परस्परणिरोणधनाम् 
गुणानामणभिृणद्धनव लक्षणानाां न सांकरः     ॥ 
स्स्नग्धता रूक्षता शतै्यमौष्ण्यां गौरिलाघि े
द्रित्िां च घनत्िां च मांिता तीक्ष्णता तथा     ॥१०॥ 
एिमािीणन िोषाणाां णिरुद्धाणन परस्परम् 
कलगान्यतिान्यतमे व्याधौ तेषामसांभिः     ॥ 
ज्िरस्य िगेो न भिने्मन्िस्तीक्ष्ण इणत णद्वधा 
न भिदे् िा णत्रधा मन्िस्तीक्ष्णो णिषम इत्यणप    ॥ 
नाणतसारे शीतमुष्णणमणत दे्वधाऽणतसायवते 
घनां द्रिां तथाऽल्पाल्पां न णत्रधा िाऽणतसायवते     ॥ 
नीलत्िमरुणत्िां च शे्वतता पीतता तथा 
िणानाां युगपद् व्याधािकेत्र च न सांभिः     ॥ 
घनत्िां सुणषरत्िां च स्पशवि कणठनो मृिुः 
व्याधौ युगपिेकत्र न भियुेः किाचन     ॥ 
सिेषाां समितेानामथिा िोषयोद्ववयोः 
व्याधािकेत्र युगपन्न भिकेल्लगसांकरः     ॥ 
व्याध्युत्पणत्तकरां मुख्यां िैषम्यां िोषकमवणाम् 
तेषाां द्वयोस्रयाणाां िा युगपद् णिकृणतभविते्     ॥ 
णिकृतां चलनां कमव किाणचद् व्याणधकारणम् 
चलनां पचनां चेणत किाणचत् णद्वतयां भिते्     ॥ 
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किाणचत् त्रीणण कमाणण पोषणां पचनां गणतः 
णिकृताणन भियुेिा व्याधीनुत्पाियस्न्त च     ॥ 
एकिोषोस्त्थतिैककमविैषम्यसांभिः 
कमवद्वयस्य िैषम्याज्जातः सांसगवजः स्मतृः     ॥२०॥ 
कमवत्रयस्य िैषम्याज्जातः स्यात् सणन्नपातजः 
गणतिैषम्यजाः सिे णिकारा िातजाः स्मृताः     ॥ 
पचनस्य च िैषम्याज्जातास्ते णपत्तजा इणत 
सांग्रहस्य च िैषम्याज्जातास्ते श्लेष्मजा इणत     ॥ 
गणतिैषम्यजा िातणिकाराः शलूलक्षणाः 
णपत्तजा पस्क्तिैषम्यजणनता िाहलक्षणाः     ॥ 
जाताः सांग्रहिैषम्यात् श्लेष्मजा शोथलक्षणाः 
पोषणां पचनां चेणत कमवणी णिषमे यिा     ॥ 
स श्लेष्मणपत्तसांसगवः शोथिाहकरो भिते् 
शोथिाहात्मकास्तस्माद् णिकाराः सांभिस्न्त णह    ॥ 
पोषणां गणतणरत्येते कमवणी णिषमे यिा 
स श्लेष्मिातसांसगवः शोथशलूकरो भिते्     ॥ 
शोथशूलात्मकास्तस्माद् व्याधयः सांभिस्न्त णह 
चलनां पचनां कमवणद्वतयां णिषमां यिा      ॥ 
सिातणपत्तसांसगवःशूलिाहकरोभिते् 
शूलिाहात्मकास्तस्माद् णिकाराः सांभिस्न्त णह    ॥ 
कमवत्रयां च णिषमां पोषणां पचनां गणतः 
सणन्नपातः शोथिाहशूलोत्पणत्तकरो भिते्     ॥ 
शोथो िाहि शूलि णिकारे सणन्नपातजे 
सिाकलगाणन जायन्ते िैषम्यात् सिवकमवणाम्     ॥३०॥ 
िोषाणाां कमवणाां साम्यां सिेषाां िृणद्धकारणम् 
िैषम्यां च तथा तेषाां सिेषाां क्षयकारणम्     ॥ 
उत्पािनां िधवनां िा शरीरे न भिदे् यिा 
ऱ्हासो णिनाशि भिदे् णिकृणतः साणन्नपाणतकी    ॥ 
रोगोत्पणत्तकरां द्रव्यमाम इत्यणभभाणषतम् 
शरीरस्थाः प्रिुष्टा िा िोषा िाताियस्रयः     ॥ 
यद्वा शरीरमाणिश्य द्रव्यां द्रव्याणण िूषयेत् 
शरीरस्थान्यसात्म्यां तद् व्याणधकारणमुच्यते     ॥ 
पोषणाख्यां कमव येन द्रव्यां द्रव्याणण िूष्यते 
श्लेष्मप्रकोपणां तत् स्यात् पचनां येन िूष्यते     ॥ 
णपत्तप्रकोपणां नाम चलनाख्यस्य कमवणः 
द्रव्यां प्रिूषकां  िायोस्तत् प्रकोपणमुच्यते     ॥ 
प्रिूषकां  यत् सिेषाां कमवणाां नाशकारणम् 
द्रव्यां तद् णिषरूपां स्यात् सणन्नपातप्रकोपणम्     ॥ 
णिषां नाम णह तद् द्रव्यां णिनाशायोपकल्पते 
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िोषाः प्रिुष्टा िाताद्या णिषरूपत्िमागताः     ॥ 
णिनाशायोपकल्पन्ते िैषम्यात् सिवकमवणाम् 
णिनाशकत्िसामान्यात् णिकारे सणन्नपातजे     ॥ 
णिषरूपाणण जायन्ते सिांगैकाांगजेऽथिा 
एकिोषोस्त्थताः साध्याः कृच्रसाध्या णद्विोषजाः    ॥४०॥ 
असाध्याः सन्नपातोत्था व्याधयः समुिाहृताः 
क्रमािेकणद्वणत्रकमविैषम्यजणनता इब     ॥ 
सांसगवसणन्नपातानाां तारतम्यणिकल्पनात् 
भेिा भिस्न्त नोक्तास्ते सौक्ष्म्यािव्यक्तलक्षणाः    ॥४२॥ 
 

इणत सांसगवसणन्नपातस्िरूपिशवनां नाम सप्तमां दशशनम् ।  
––– 
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अष्टमां दशशनम् 
(णिकृणतणिशषेोत्पािकिोषानुबांधिशवनम्) 

 
ज्िराणिसारकुष्ठाद्या रोगाः स्थानान्तराणश्रताः 
िोषाणधक्यानुसारेण भेिस्तेषपूकल्प्यते     ॥ 
रोगो िाताणधकः णपत्ताणधकः श्लेष्माणधकस्तथा 
व्याणधर्गिणशष्टो िुष्टेन येन िोषेण जायते     ॥ 
स एि तस्स्मन् प्रमुखः स्याद् व्याधौ न तथेतरौ 
रक्तणपत्तां ज्िरः कुष्ठणमत्याद्याः णपत्तिुणष्टजाः     ॥ 
णपत्तमेि प्रधानां स्यािेतेषु न तथेतरौ 
ऊष्मा णपत्तादृते नास्स्त ज्िरो नास्त्यूष्मणा णिना    ॥ 
िुष्टमुन्मागवगां णपत्तां ज्िरां सांजनयेणिणत 
णििग्धां णपत्तमेि स्याद् रक्तणपत्तस्य कारणम्    ॥ 
िोषिूष्यानुबांधेऽणप सामान्यात् पाककोथयोः 
णपत्तां कुष्ठेषु सिेषु प्रधानां पाककोथकृत्     ॥ 
िोषानुबांधाद् व्याधीनाां भेिो कलगेषु जायते 
सौम्यतातीव्रतारूपो न कलगान्तरसांभिः     ॥ 
कफानुबांधात् सौम्यत्िां ज्िरिगेस्य जायते 
िातानुबांधाद् िैषम्यां ज्िरिगेस्य जायते     ॥ 
यिानुबांधरणहतां णपत्तां ज्िरकरां भिते 
ज्िरिगेस्य तीक्ष्णत्िां णिशषेाज्जायते तिा     ॥ 
कुषे्ठषु केिलां  णपत्तां तीव्रपाककरां भिते् 
िातानुबांधािास्त्रािो रक्तणपते्तऽल्पशो भिते्     ॥१०॥ 
रक्तणपत्तां यिा तीक्ष्णाद् णििाहािेि जायते 
श्लेष्मानुबांधिैतस्स्मन् न भिदे् िाहहाणनकृत     ॥ 
लक्ष्यते णिकृणतयेन तकल्लगमणभधीयते 
जायते णिकृणतयेन स िोषो रोगकारकः     ॥ 
अन्यिोषस्यानुबांधाद् व्याणधकलगेषु जायते 
कलगानाां तारतम्यां न णिरुद्धानाां समुद् भिः     ॥ 
अणतसारस्य कलगां स्याद् द्रिाणामणतसारणम् 
िातानुबांधािल्पत्िां न भिदे् गाढणिट कता     ॥ 
साांद्रत्िमणप सापेक्षमुक्तां श्लेष्मानुबांधतः 
श्लेष्मा शोथणिकाराणाां सिेषाां हेतुरुत्तमः     ॥ 
उत्सेधः सिवशोथानाां लक्षणां समुिाहृतम् 
िातानुबांधािल्पत्िमुत्सेधस्य न शुष्कता     ॥ 
क्लेिाणभिृणद्धमेहानामुक्तां सामान्यलक्षणम् 
णनिान कफकृत् सिुं श्लेष्मा क्लेिकरो यतः    ॥ 
िातानुबांधान्मेहेषु क्लेिाल्पत्िां न शोषणम् 
िाहः णपत्तानुबांधेन भिते् पाको न जायते     ॥ 
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िोषाणाां व्याणधहेतूनाां िूष्यस्थानणिभेितः 
भिले्लक्षणभेिोऽणप िैलक्षण्यां न जायते     ॥ 
रसरक्ताणश्रतः शोथो मृिुमांसाणश्रतो घनः 
स्नाय्िाणश्रतो ग्रांणथलि कणठनो जायतेऽस्स्थषु    ॥२०॥ 
पृथुलो माांसले िेश ेस्िल्पमाांसे तनुभविते् 
शोथभेिाः स्थानिूष्यप्रभेिाद् णभन्नरूणपणः     ॥ 
श्लेष्मोद् भिा एि िुष्टः श्लेष्मा सांचयकारणम् 
णपत्तानुबांधात् शोथेषु णििाहिाशुपाणकता     ॥ 
िातानुबांधात् शोथेषु सांचयस्याल्पता भिते् 
िायुनव सांचयकरो न शोथोत्पािकस्ततः     ॥ 
िुष्टश्लेष्मोद् भि ेशोथे सांचयाल्पत्िसूचकम् 
शोथो िातप्रधानिेत्युक्तां व्याणधणििचेने     ॥ 
न सांचयकरां णपत्तां न शोथोत्पािकां  ततः 
प्रिुष्टश्लेष्मसांभतेू शोथे स्याद् िाहसूचकम्     ॥ 
शोथः णपत्तप्रधानिते्याख्यानां व्याणधणनिये 
िोषान्तरानुबांधेन व्याणधभेिप्रकल्पने     ॥ 
हेतुयवथास्िां कलगानाां णिशषेज्ञानणमष्यते 
व्याधौ कफोद् भि ेिातानुबांधः शोथलक्षणे     ॥ 
सांचयात् क्षीणधातूनामुत्सेधाल्पत्िसूचकः 
णपत्तानुबांधो िाहस्याशुपाकस्यािबोधकः     ॥ 
व्याधौ णपत्तोद् भि ेिातानुबांधः कोथलक्षणे 
कोथात सांक्षीणधातूनाां क्लेिाल्पत्िस्य सूचकः    ॥ 
श्लेष्मानुबांधः स्स्नग्धत्िािणतक्लेिािबोधकः 
व्याधौ िातोद् भि ेणपत्तानुबांधः शोषलक्षणे     ॥३०॥ 
णििाहसूचकः श्लेष्मानुबांधः शोथसूचकः 
अन्यिोषानुबांधेन रणहतः स्िस्िलक्षणम्     ॥ 
व्याकध सांजनयेद् िोषो िुष्टः सांपूणवलक्षणम् 
सिेषामेि रोगाणाां िुष्टा िाताियस्रयः     ॥ 
शोष कोथि शोथि तत्कृता णिकृणतणस्त्रधा 
सामान्यहेतुणस्त्रणिधा रोगा णिकृणतभेितः     ॥ 
स्थानभेिानुसारेण णिशषेस्तेषु जायते 
ज्िराणतसारकुष्ठाद्या रक्तणपत्तोिरायः     ॥ 
गांडाबुविापचीग्रांणथणिद्रणधश्लीपिाियः 
आयामस्तांभसांकोचाः सिांगकैाांगसांभिाः     ॥ 
यक्ष्मकासश्वासशलूिातरक्ताांियि ये 
णिणिधस्थानसांस्थानाः स्थानिैगुण्यसांभिाः     ॥ 
स्थानिुणष्टणिशषेः स्याद् णिणशष्टव्याणधकारणम् 
क्षोभिामाशये क्लेिाणभिृद्ध्या छर्गिकृत भिते    ॥ 
अणतसारकरिान्ते्र भििेब्धातुिधवनात् 
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श्वासमागवस्य िैगुण्यां णिना कासो न जायते     ॥ 
श्वासः फुफ्फुसिैगुण्यां णिना व्याणधनव जायते 
भिते् स्ििेिहस्रोतोणनरोधां न णिना ज्िरः     ॥ 
माांसस्रोतोऽिरोधेन णिना शोथो न जायते 
रसरक्तणििाहेन णिना पाण्डुनव जायते     ॥४०॥ 
कुष्ठां माांसाणिधातूनाां न कोथेन णिना भिते् 
रक्तणपते्त णििग्धेऽणप णििाहिाणधको यिा     ॥ 
अन्तःकोष्ठगतो रक्ताणतसारः सांभिते् तिा 
िोषा णिकृणतमापन्नाः कमाणण णिकृताणन िा     ॥ 
स्थानेषु णिगुणेष्ििे व्याधीनुत्पाियस्न्त णह 
रोगाः सिांगगाः केणचत् केणचिेकाांगसांभिाः     ॥ 
केणचिेकाांगसिांगसांभिा इणत ते णत्रधा 
धातुशोषः प्रमेहि कुष्ठां सिांगगा इमे     ॥ 
कासः श्वासिाणतसारो गुल्मो णिद्रणधरबुविम् 
अश्मरी छर्गिरशांसीत्याियिैकिेशजाः     ॥ 
भिते् शोथस्तु सिांगे स्थानेष्िन्यतमेषु िा 
गांडाबुविापचीग्रांणथणिद्रणधश्लीपिाियः     ॥ 
रोगािैते शोथभेिाः स्थानधात्िन्तरोद् भिाः 
िाहः पाकि सिांगे स्थानेष्िन्यतमेषु िा     ॥ 
णिसपवव्रणणिस्फोटाियः स्थानान्तरोद् भिाः 
णभन्नसांज्ञािास्यनासागुिपाकाियस्तथा     ॥ 
ज्िरः सिांगगिाणप िाहभेिो रसाणश्रतः 
िातणपत्तकफा िुष्टाः सिांगैकाांगसांश्रयान्     ॥ 
व्याधीन् यथास्िां शूलाणिलक्षणान् जनयस्न्त णह 
यस्य िोषस्य िैषम्यां समानां येषु यक्ष्मसु     ॥५०॥ 
ते णभन्नाः स्थानसांज्ञाणभरणप तद् िोषसांभिाः 
िोषान्तरानुबांधेऽणप मुख्यां णिकृणतलक्षणम्     ॥ 
शूलाणिकां  च सिेषु सामान्येनािणतष्ठते 
िोषिैषम्यकलगानाां तारतम्यािबुद्धये     ॥ 
िोषान्तरस्यानुबांधो रोगेषु पणरकीर्गततः ।  
 

इणत णिकृणतणिशषेोत्पािकिोषानुबांधिशवनां नाम अष्टमां दशशनम् ।  
––– 
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नवमां दशशनम् 
(णचणकत्सायाां िोषानुबांधिशवनम्) 

 
िोषाः प्रिुष्टाः सिेषाां व्याधीनाां कारणां यतः 
िोषप्रशमनां तस्मात् सामान्यां स्याणच्चणकस्त्सतम्    ॥ 
िृद्धाः क्षीणाि िाताद्याः णक्रयािैषम्यहेतिः 
िृद्धानाां ऱ्हासनां तेषाां क्षीणानाां चाणभिधवनम्     ॥ 
णचणकस्त्सतां समासेन णक्रयािैषम्यनाशनम् 
िृणद्धः क्षयि िोषाणामस्िास्र्थयोत्पािकािणप     ॥ 
प्राधान्येन णिकाराणामुत्पणत्तरणभिधवनम् 
क्षीणे िोषे क्षयां यास्न्त कमाणण णिणिधान्यणप     ॥ 
िोषाणभिृद्ध्या व्याधीनाां णिणिधानाां समुद् भिः 
सिवरोगेषु सामान्यां कमविैषम्यलक्षम्     ॥ 
शूलो िाहि शोथि िोषिृणद्धसमुद् भिम् 
मांित्िां कमवणाां क्षीणे मारुते चलनात्मणन     ॥ 
सांिृदे्ध शलूशोषाद्या णिकारा णिणिधात्मकाः 
क्षीणे णपते्त न पचनां भिते् पचनकमवणण     ॥ 
सांिृदे्ध िाहपाकाद्या णिकारा सांभिस्न्त णह 
क्षीणे श्लेष्मणण धातूनाां नाणभिृणद्धभवििेणप     ॥ 
क्लेिशोथात्मका िृदे्ध णिकाराः सांभिस्न्त णह 
सांक्षीणेऽन्यतरे िोषे िृद्धिान्यतरो भिते्     ॥ 
िृद्धि कुरुते रोगान् णिणिधान् स्िस्िलक्षणान् 
क्षीणस्िलक्षणः क्षीणो णिकारोत्पािनेऽक्षमः     ॥१०॥ 
िोषाणामणभिृद्धानाां िेहे स्थानान्तरेषु िा 
प्रिुष्टानामुपशमः सामान्यां स्याणच्चणकस्त्सतम्     ॥ 
णचणकस्त्सतां लां घनाख्यां बृांहणाख्यणमणत णद्वधा 
समाख्यातां तयोर् बृांहणाख्यां िेहाणभिधवनम्     ॥ 
शोधनां शमनां चेणत लां घनां िोषनाशनम् 
िुष्टो िोषश्यामसांज्ञां द्रव्यां िा व्याणधकारणम्     ॥ 
णिणनयाणत बणहिेहािुपायरै्गिणिधात्मकैः 
णचणकत्सा सा णिकाराणाां िोषोपशमकाणरणी     ॥ 
िातािीनाां प्रिुष्टानाां िोषाणाां बणहरीरणम् 
णनरूहो िमनां कायणशरोरेकोऽस्रणिस्त्रणुतः     ॥ 
शोधनाख्यां समाख्यातां पांचधा णिणचणकस्त्सतम् 
नोिीरयेत् बणहिोषान् साम्यमुत्पाियेणिणत     ॥ 
िीपनां पाचनां क्षुतृड्व्यायामातपमारुताः 
णचणकस्त्सतां सप्तणिधां शमनाख्यमुिीणरतम्     ॥ 
द्रव्यां बणहर्गिणनयाणत शरीराद् रोगकारणम् 
शोधनात् शमनाद् िाणप रोगशास्न्तभविते् तिा    ॥ 
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द्रव्यां रोगकरां चाणतप्रिृद्धां िमनाणिणभः 
शोधनाख्यैरेककालां  बलाणन्नस्ऱ्हवयते बणहः     ॥ 
द्रव्यमल्पां रोगकरां शमनैिीपनाणिणभः 
णनयाणत मलमतू्राणिसणहतां चाल्पशः क्रमात्     ॥२०॥ 
िोषप्रमाणानुसारमुपायाःशोधनाियः 
िुष्टिोषापहरणाः समाख्याता यथायथम्     ॥ 
िुष्टश्लेष्मापहरणां शोधनां िमनाणभधम् 
णिरेचनां णपत्तहरां णनरूहो िातशोधनः     ॥ 
श्लेष्माषाां मूस्घ्नव णनणचतां नस्यकमव णिणनहवरेत् 
शोधनां रक्तिोषस्य णसरािधेः प्रकीर्गततम्     ॥ 
द्रव्यमामां सिवधातुप्रसृतां रोगकारणम् 
पृथकृ्कतां स्नेहनेन स्ििेनेन च कमवणा     ॥ 
कोष्ठप्राप्तां णिणनयाणत िमनादै्यर्गिशोधनैः 
शमनैिीपनादै्यस्तन्मूत्रस्ििेानुगां भिते्     ॥ 
िेहाद् बणहर्गिणनयाणत मागःै स्िाभाणिकैः क्रमात् 
िुष्टिोषशप्रशमनात् णिकारोपशमो भिते्     ॥ 
स्थानाणश्रताः सांशमनैः शोधनैः सिविेहगाः 
प्रशमां यास्न्त िाताद्या व्याधयि तिुद् भिाः     ॥ 
िुष्टिामाशयात् श्लेष्मा शरीरे पणरसपवणत 
णिशुदे्ध च ततस्तस्स्मन् िमनैरुपशाम्यणत     ॥ 
िुष्टमन्त्रगतां णपत्तां शरीरे पणरसपवणत 
णिशुदे्धऽन्ते्र णिरेकेण तच्छास्न्तमुपगच्छणत     ॥ 
िायुः पक्वाशये िुष्टः शरीरे पणरसपवणत 
णिशुदे्ध च णनरूहेण बस्स्तना पणरशाम्यणत     ॥३०॥ 
अत्याहाराद् यिाऽजीणवमाहारािेः प्रजायते 
अनाहारस्तिा हीनमात्राहारि पाचनम्     ॥ 
द्रव्यमुष्णगुणां िाणप पचनायोपकल्पते 
आहारस्याणिपाकि मांिास्ग्नत्िाद् भिदे् यिा    ॥ 
िीपनैरोषधैरस्ग्निधवनां च भिते् तिा 
द्रिद्रव्यस्याणतयोगािणिपाको यिा भिते्     ॥ 
तृष्णाणनरोधात् पचनां व्यायामातपमारुतैः 
सम्यस्ग्िपाको धातूनाां यथाििुपकस्ल्पतैः     ॥ 
िुष्टो िोषोऽथिा द्रव्यमामाख्यां रोगकारणम् 
स्थानान्तरे िा सिवत्र शरीरे सांचयां गतम्     ॥ 
स्थानान्तराणश्रता िोषभेिा िा सिविेहगाः 
णनरस्य धातुशुध्यथुं प्रयतन्ते स्िभाितः     ॥ 
णिशोधनाथुं िोषाणाां कमव पाकाणि यद् भिते् 
तत् स्िाभािणिरुद्धत्िात् िाहशूलाणिकारणम्    ॥ 
यद् यद् रुजाकरां िेहे णक्रयािैषम्यकारणम् 
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बाह्यां िाऽभ्यन्तरां द्रव्यां तत् सिुं व्याणधकृन्मतम्    ॥ 
िोषाः प्रिुष्टा िाताद्या द्रव्यमामां तथा मलाः 
रोगकतृवत्िसामान्यात् शब्िािैकाथविाणचनः     ॥ 
स्िाभाणिकां  शरीरस्य कमव व्याणधणिनाशनम् 
उपायास्तत्सहायाि णिणिधां स्याणच्चणकस्त्सतम्    ॥४०॥ 
शूलो िाहः शोथ इणत णत्रणिधां व्याणधलक्षणम् 
शूलादु्यत्पािकां  तस्मात् णत्रणिधां व्याणधकारणम्    ॥ 
िाताियि णिकृतास्तस्माद् व्याणधणचणकस्त्सतम् 
िातािीनाां प्रशमनां णत्रणिधां स्यात् समासतः     ॥ 
शोधनाख्यां समाख्यातां पांचधा िमनाणिकम् 
समाख्यातां िीपनाणि सप्तधा णिणचणकस्त्सतम्    ॥ 
बृांहणां लां घनां चेत्याख्यातां दे्वधा णचणकस्त्सतम् 
शोधनां शमनां चात्र णभद्यते लांघनां णद्वधा     ॥ 
णचणकस्त्सतां बृांहणाख्यां क्षीणिेहस्य िधवनम् 
धातुिृणद्धकरत्िऽेणप न तद् व्याणधणिनाशनम्     ॥ 
णियोजकत्िसामान्यािेकमेि णिरेचनम् 
बस्स्तर्गिरेको िमनां िातािीनाां णिरेचनम्     ॥ 
णपत्तां रक्तगतां िुष्टां णसरामोक्षो णिरेचयेत् 
णिरेचयेन्नािनां च श्लेष्माणां मसू्घ्नव सांणचतम्     ॥ 
समाख्यातां सप्तणिधां क्षुत्तृष्णाणनग्रहाणिकम् 
सामान्यात् शमनस्यतैिेकां  शमनसांज्ञकम्     ॥ 
रूक्षस्य िायोः शमनां तैलां  स्नेहगुणोत्कटम् 
तथा तीक्ष्णस्य णपत्तस्य घृतां मांिगुणोत्कटम्     ॥ 
स्स्नग्धस्य माणक्षकां  रूक्षां श्लेष्मणः शमनां मतम् 
तैलािीणन क्रमात् िातािीनाां सांशमनां परम्     ॥५०॥ 
स्थानान्तरेषु िोषाणाां स्स्नग्धरूक्षाियो गुणाः 
णभन्नप्रमाणाः शमनां तेषाां नानाणिधां भिते्     ॥ 
नानाणिधत्ि ेव्याधीनाां िाताद्या हेतिस्रयः 
सांशोधनात् सांशमनाद् णिणिधोपक्रमा अणप     ॥ 
िातािीनामुपशमाणस्त्रणिधा व्याणधनाशनाः 
अतोऽनुबांधो िोषाणाां कचतनीयणिणकस्त्सते     ॥५३॥ 
 

इणत णचणकत्सायाां िाताद्यनुबांधिशवनां नाम नवमां दशशनम् ।  
––– 
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दशमां दशशनम् 
(णचणकत्साणिशषेे िाताद्यनुबांधिशवनम्) 

 
अणप स्िधातुिैषम्यणनणमत्ता व्याधयोऽणखलाः 
सामान्यहेतुः सिेषाां िुष्टा िातियस्रयः     ॥ 
िोषभेिानुसारेण व्याणधभेिाः प्रकीर्गतताः 
व्याधीनाां प्रशमोपायास्ततो नानाणिधा अणप     ॥ 
िोषत्रयानुसारेण िर्गणताः स्युयवथायथम् 
िुष्टानामणप िोषाणाां सांगः स्थानान्तरे यिा     ॥ 
धात्िन्तरेषु च व्याणधरणभव्यक्तो भिते् तिा 
स्थानिुणष्टर्गिकाराणाां प्रधानो हेतुरुच्यते     ॥ 
स्थानिैगुण्योपशमात् णिकारोपशमो भिते् 
णचणकस्त्सतां णिकाराणाां ज्िरािीनाां प्रकीर्गततम्    ॥ 
सिुं यथायथां व्याणधस्थानिैगुण्यनाशनम् 
हेतुव्याणधणिपयवस्तभेिात् दे्वधा णचणकस्त्सतम्     ॥ 
िुष्टािोपेणक्षता िाताियः म्युव्याणधकारकाः 
तेषाां णिकारहेतूनाां प्रशमो येन जायते     ॥ 
णचणकस्त्सतां च तदे्धतुणिपरीतां प्रचक्षते 
व्याधयः प्रशमां यास्न्त स्थानान्तरसमाश्रयाः     ॥ 
यस्माणच्चणकस्त्सतां व्याणधणिपरीतां तिुच्यते 
सामान्यां कमव िोषाणाां पचनोत्सजवनाणिकम्     ॥ 
णभन्नरूपां स्थानभेिाज्जायते श्वसनाणिकम् 
िाहाियि िोषाणाां णिकाराः सिविेहगाः     ॥१०॥ 
स्थानान्तरगतास्ते णह व्याधयः स्युज्िवराियः 
औषधैः प्रशमां यास्न्त िाहाद्याः सिविेहगाः     ॥ 
िोषप्रशमनैहेतुणिरुद्धः स्यािुपक्रमः 
यैरौषधेः शमां यास्न्त स्थानान्तरगता गिाः     ॥ 
व्याणधप्रशमनैव्याणधणिरुद्धः स्यािुपक्रमः 
िोषप्रकोपेऽणप यिा व्याधीनामसुद् भिः     ॥ 
उपक्रमस्तिा हेतुर्गिरुद्धो िोषनाशनः 
िोषप्रकोपाद् व्याधीनाां समुत्पणत्तयविा भिते्     ॥ 
णचणकत्सा स्थानिैगुण्योपशमात् व्याणधनाणशनी 
िोषाणाां स्थानिैगुण्येऽनुबांधि भििेतः     ॥ 
उपक्रमेऽणप रोगाणाां तणद्वशषेािबुद्धये 
िोषाणाां व्याणधहेतूनाां कचतनीयां बलाबलम्     ॥ 
ज्िरे भिदे्यिा णपत्तप्राधान्यात् तीक्ष्णताऽणधका 
तिा ज्िरहरां मांिगुणोपेतां णभषस्ग्जतम्     ॥ 
कफानुबांधाकल्लगाणन शतै्यािीणन ज्िरे यिा 
णभषस्ग्जतां ज्िरहरां तीक्ष्णोष्णगुणसांयुतम्     ॥ 
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कासे िातस्यानुबांधाद् रूक्षता शुष्कता यिा 
तिा कासहरां स्स्नग्धगुणयुक्तां णभषस्ग्जतम्     ॥ 
कासः णपत्तस्यानुबांधाद् िाहपाकयुतो यिा 
णभषस्ग्जतां मांिशीतगुणां कासहरां तिा     ॥२०॥ 
कोष्ठे णपत्तस्यानुबांधाद् िाहयुक्ते णिरेचनम् 
मांिशीतगुणां स्िािु कषायां च प्रशस्यते     ॥ 
कोष्ठे िातस्यानुबांधाद् रूके्ष स्स्नग्धां णिरेचनम् 
श्लेष्मणा मांिकोष्ठस्यौषधां तीक्ष्णां णिरेचनम्     ॥ 
िातानुबांधः क्षीणानाां धातूनाां सांचयाद् यिा 
श्वयथो भेषजां धातुिधवनां शोथनाशनम्     ॥ 
णपत्तानुबांधाद् धातूनाां िाहः शोथकरो यिा 
शीतां िाहप्रशमनां भषैज्यां श्वयथो तिा     ॥ 
श्लेष्मानुबांधात श्वयथौ स्स्ग्धत्िमणधकां  यिा 
तिा शोथहरां रूक्षगुणयुक्तां णभषस्ग्जतम्     ॥ 
न केिलां  िोषहरां भषैज्यां व्याणधनाशनम् 
नोपेक्षणीयो िोषानुबांधो व्याणधणचणकस्त्सते     ॥ 
स्थानिुकष्ट णिना व्याणधणिशषेाणामसांभिः 
व्याध्यिस्थाणिशषेि भिदे् िोषानुबांधतः     ॥ 
णिकारोपशमः स्थानिैगुण्योपशमाद् भिते् 
िोषानुसाणरणी व्याणधणचणकत्साऽशुफलप्रिा     ॥ 
व्याधीनाां णभन्नरूपाणामिस्थानाां च हेतिः 
कचतनीयाणिणकत्सायाां िुष्टा िाताियस्रयः     ॥२९॥ 
 

इणत णचणकत्साणिशषेे िाताद्यनुबांधिशवने नाम दशमां दशशनम् ।  
––– 
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एकादशां दशशनम् 
(द्रव्यगुणिणवने िोषानुबांधिशवनम्) 

 
शरीरां पांचभतूाांशसमुिायोद् भिां यथा 
तत्पोषकस्तथाऽहारः पांचभतूाांशसांभिः     ॥ 
णिणिधां द्रव्यमाहायुं धान्यमलूफलाणिकम् 
िुग्धमाांसाणिकां  सिुं पांचभतूसमुद् भिम्     ॥ 
बहुसांख्यमणप द्रव्यमाहायुं रसभेितः 
षड णिधां स्याद् रसाः स्िािुरम्लि लिणस्तथा    ॥ 
कटुः कषायस्स्तक्ति षडणभव्यक्तलक्षणाः 
व्यक्ताव्यक्तस्िरूपेण सिवद्रव्येष्ििस्स्थताः     ॥ 
रसानामणप सिेषाां व्यपिेशस्तु भयूसा 
रसान्तरेण द्रव्याणाां मधुराम्लाणिसांज्ञया     ॥ 
पांचभतूात्मकत्िऽेणप रसाद्या िेहधातिः 
पांचभतूाांशिैशषे्याद् णिणभन्नाि परस्परम्     ॥ 
एिां द्रव्याणण भतूानाां पणरमाणणिभेितः 
परस्परां णिणभन्नाणन स्िरूपगुणकमवणभः     ॥ 
द्रव्यःै समानैराहायैधातूनामणभिधवनम् 
माांसािीनाां भिदे् ऱ्हासो णिरुदै्धिोपयोणजतैः     ॥ 
िैलक्षण्येऽणप धातूनाां कमव िृणद्धक्षयात्मकम् 
समानां चास्य कतारो िोषा िाताियस्रयः     ॥ 
िातािीनाां तु शीतोष्णस्स्नग्धरूक्षाियो गुणाः 
गुणैः समानािाहायवद्रव्याणाां िेहधातुगाः     ॥१०॥ 
शरीरगानाां धातूनाां यथाििणभिधवनम् 
द्रव्यां स्िस्थणहतां नाम स्िास्र्थयसांिृणद्धकारणम्    ॥ 
िृणद्धक्षयकरां धातोद्रवव्यमन्यतरस्य यत् 
िैषम्योत्पािनान्नानाणिकारोत्पािकां  भिते्     ॥ 
क्रमां णिहाय धातूनामणभिदृ्ध् या क्षयेण िा 
िाताियः प्रकुप्यस्न्त िोषा धातुष्ििस्स्थताः     ॥ 
गुणा िाताणििोषाणाां भकु्तद्रव्यगतैगुवणःै 
क्रमां णिहाय धातुस्था णििधवन्ते ऱ्हसस्न्त िा     ॥ 
िोषाणाां गुणिैषम्याद् िैषम्यां जायते यतः 
गुणिैषम्यकृद् भकु्तां भिदे् िोषप्रकोपणम्     ॥ 
धातून् गुणान् िा िोषान् िा यदै्वषम्युपागतान् 
समीकरोणत तद् द्रव्यमारोग्याय प्रकल्पते     ॥ 
एिां स्िस्थणहतां द्रव्यां कोपनां शमनां तथा 
णत्रणिधां पांचभतूाांशसमुिायोद् भिां भिते्     ॥ 
तेषाां स्िस्थणहतां नाम द्रव्यमाहारसांज्ञकम् 
शमनां कोपनां नाम द्रव्यमौषधसांज्ञकम्     ॥ 
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िातािीनाां समाख्याता रूक्षस्स्नग्धाियि ये 
आहायौषधरूपाणाां द्रव्याणामणप ते गुणाः     ॥ 
धातूनाां णभन्नरूपाणामणप सिवणक्रयाकराः 
गुणस्िरूपा िाताद्यास्तद् िृणद्धक्षयकारणम्     ॥२०॥ 
द्रव्यमाहायवमाख्यातमथिौषधसांज्ञकम् 
धातूनाां गुणयुक्तानामेि िृणद्धः क्षयोऽणप िा     ॥ 
भिने्न गुणहीनानाां गुणाः सिवणक्रयाकराः 
धातुिृणद्धक्षयकरां द्रव्यां गुणयुतां भिते्     ॥ 
धात्िांशषुे सुसूक्ष्मेषु स्स्नग्धरूक्षाियो यथा 
द्रव्याणाां च तथाांशषुे गुणाः सूक्ष्मेष्ििस्स्थताः     ॥ 
गुणस्िरूपः सूक्ष्मोंऽशो धातूनाां िोषसांज्ञकः 
गुणयुक्तः सुसूक्ष्मोंऽशो द्रव्याणाां रससांज्ञकः     ॥ 
िोषाणाां कमुं सामान्यमणप सिवशरीरगम् 
धातुस्थानणिशषेेण कमवभेिः प्रजायते     ॥ 
द्रव्याणाां रससामान्यात् समानगुणकमवणाम् 
व्यस्क्तभेिात् कमव णभन्नां धातुस्थानान्तरे भिते्    ॥ 
घृतां स्स्नग्धगुणां स्स्नग्धधातूनामणभिधवनम् 
रक्तां णिशषेेण भिदे् रक्तस्यैिाणभिधवनम्     ॥ 
माांसिृणद्धकरां माांसां भिने्मेिि मेिसः 
धातुस्िरूपसामान्यां हेतुरत्रोपणिश्यते     ॥ 
शतािरी स्तन्यकरी स्िाद्वी द्राक्षा णिरेचनी 
भिदे् द्रव्यप्रभािणे णििारी माांसिर्गधनी     ॥ 
द्रव्यां णिरेचनां ककणचत् ककणचत् िाांणतकरां भिते् 
स्ििेस्योत्सजवनां ककणचत् ककणचन्मूत्रणिरेचनम्    ॥३०॥ 
तीक्ष्णत्िस्योत्सजवनस्य सामान्ये द्रव्यभेितः 
स्थानान्तरगतिैषाां कमवभेिः प्रजायते     ॥ 
द्रव्याणाां गुणसामान्यात् सामान्यां सिविेहगम् 
भिते् कमव स्थानधातुभेिाद् णभन्नां स्िभाितः     ॥ 
िातािीनामन्यतमां स्िगुणैयवत् प्रकोपयेत् 
द्रव्यां व्याणधणिशषेस्योत्पािकां  न च तद् भिते्    ॥ 
िोषः प्रकुणपतो िाऽणप स्थानिैगुण्यमन्तरा 
न च व्याणधणिशषेाणाां भििुेत्पािनक्षमः     ॥ 
द्रव्यां व्याणधणिशषेस्योत्पािकां  शमनां तथा 
स्िभािानुगतैरेि गुणभेिैः प्रजायते      ॥ 
द्रव्याणश्रता णह िोषाणाां िृणद्धक्षयकरा गुणाः 
स्स्नग्धशीताियो िीयवसांज्ञया पणरकीर्गतताः     ॥ 
येन व्याणधणिशषेाणामुत्पणत्तः प्रशमोऽणप िा 
भिते् स्िभािो द्रव्याणाां प्रभाि इणत कीर्गततः     ॥ 
व्याधयः प्रशमां यास्न्त स्थानान्तरसमुद् भिाः 
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णभन्नरूपाः प्रभािणे द्रव्याणाां न गुणान्तरैः     ॥ 
िेहस्यान्यतरे स्थाने णिणशष्टां कमव यद् भिते् 
द्रव्याणाां गुणसामान्ये स प्रभािः स्िभािजः     ॥४०॥ 
उपभकु्तात् समाहाराद् गुणा द्रव्यरसाश्रयाः 
णक्रयाकराणाां िोषाणाां यथाििुपबृांहणात्     ॥ 
सांपाियस्न्त शारीरां सिुं कमव स्िभािजम् 
आहायाणामपर्थयानाां गुणा द्रव्यरसाश्रयाः     ॥ 
हीनाणतयोगागाद् िोषाणामणभिृद्ध् या क्षयेण िा 
सांिूषयस्न्त शारीरां सिुं कमव स्िभािजम्     ॥ 
व्याधयः कमविैषम्यात् स्थानान्तरसमुद् भिाः 
ज्िरयक्ष्माणिसांज्ञाि णिणिधाः सांभिस्न्त णह     ॥ 
िोषा एि णह सिेषाां कमवणामेककारणम् 
साम्यमारोग्यकरणां िैषम्यां रोगकारणम्     ॥ 
िोषाणाां कारणां तस्य गुणा द्रव्यरसाश्रयाः 
इणत द्रव्यगुणाख्यानां कृतां िोषानुसारतः     ॥ 
िातस्य शमनां ककणचद् द्रव्यमन्यत् प्रकोपणम् 
ककणचस्त्पत्तस्य शमनां तस्यैिान्यत् प्रकोपणम्    ॥ 
श्लेष्माणां शमयेत् ककणचत् तमेिान्यत् प्रकोपयेत् 
ककणचत् भतूाांशसांयोगभेिानामनुरोधतः     ॥ 
सांसगुं सणन्नपातां च शमयेद् िा प्रकोपयेत् 
द्रव्याणाां गुणकमाणण िोषभेिानुसारतः     ॥ 
सामान्येनानुमीयन्ते सिविेहगताणन णह 
िैणशष्ट्यां कमवणाां नानाणिधां स्थानान्तरेषु यत्    ॥५०॥ 
द्रव्यस्िरूपिैणशष्ट्यां तत् करोणत स्िभािजम् 
नानाणिधानाां द्रव्याणाां गुणा नानाणिधास्ततः     ॥ 
िोषान् धातूांस्तथा व्याधीनुणद्दश्य पणरकीर्गतताः 
यथा शुांठी कफां  िातां हन्तीणत गुणिणवनम्     ॥ 
कृत्िा िोषानुसारेण स्थानान्तरगतो गुणः 
हृद्यत्िां पनुराख्यातः स णिणशष्टः स्िभािजः     ॥ 
णपप्पली कफिातघ्नीऽत्युक्त्िा िोषानुसारतः 
श्वासकासघ्नत्िमुक्तां पुना रोगानुसारतः     ॥ 
णििारी णपत्तिातघ्नी माांसशुक्राणभिर्गधनी 
मूत्रला िणवबलिा रक्तणपत्तणिनाणशनी     ॥ 
िोषधातुणिकारोपशमत्िणमणत कीर्गततम् 
स्िास्र्थयिृणत्तकरा िोषगुणानामुपबृांहणात्     ॥ 
रोगोत्पणत्तकरािाणप िोषिैम्यकारणात् 
स्िभाितः स्थानिूष्यान्तराणाां च प्रिूषणात्     ॥ 
स्थानान्तरोद् भिानाां च णिकाराणामुपक्रमे 
िोषानुबांधशमना गुणा िोषानुसारतः     ॥ 
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आहायाणामौषधानाां द्रव्याणामुपिर्गणताः 
यथाििणधगन्तव्याः स्िस्थातुरणहतैणषणभः     ॥५९॥ 
 

इणत द्रव्यगुणिणवने िोषानुबांधिशवनां नाम एकादशां िशवनम् ।  
––– 
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िादशां दशशनम् 
(समासतो िातािीनाां णिजे्ञयणिषयिशवनम्) 

 
१) दोषधातुमलाख्र्ाणन शारीरद्रव्र्ाणि 
िोषास्रयो िातणपत्तश्लेष्माणः सप्त धातिः 
रससृङमाांसमेिोऽस्स्थमज्जशुक्राणण नामतः     ॥ 
मलास्रयः स्ििेमूत्रपुरीषाद्याः समासतः 
िेहमूलणमणत ख्याता िोषधातुमलास्स्त्त्िमे     ॥ 
शरीराियिाः सिे णत्रष्ििेान्तभविस्न्त णह 
 
२) दोषधातुमलानाां स्वरूपम् ।  
सामर्थयोत्कषवसांपन्नाः सूक्ष्मा िाताियस्रयः     ॥ 
स्थूला रसाियः सप्त िोषाधाराि धातिः 
हीनसत्त्िा णह धातूनामांशास्ते मलसांज्ञकाः     ॥ 
 
३) शारीरकमाणि प्रमुखाणन तत्कतारश्च ।  
त्रीणण कमाणण मुख्याणन गणतः पस्क्ति सांग्रहः 
िायुः णपत्तां कफिणेत कतारः प्रमुखास्रयः     ॥ 
 
४) दोषािाां णवशेषाधारा धातवो मलाश्च ।  
िाताियः सिविेहव्याणपनोऽणप णिशषेतः 
िायुरस्स्थन स्स्थतः णपत्तां रुणधरे समिस्स्थतम्    ॥ 
शषेेष्ििस्स्थतः श्लेष्मा पांचसांख्येषु धातुषु 
स्ििेे प्रणतणष्ठतां णपत्तां श्लेष्मा मतू्रपुरीषयोः     ॥ 
 
५) दोषादीनाां णवणशष्टान्द्र्ाश्रर्स्थानाणन ।  
करपािां कणटः पक्वाशयस्त्िक् श्रिणेस्न्द्रयम् 
अपानिेशः क्षदु्रान्त्रां हृिुरो मस्तकस्तथा     ॥ 
िायोः स्थानाणन मुख्याणन णपत्तस्य ग्रहणी कला 
क्षुद्रमन्त्रां यकृने्नत्रां हृियां स्पशवनेस्न्द्रयम्     ॥ 
श्लेष्मणि णशरः कां ठोऽरः क्लोम रसनेस्न्द्रयम् 
पिाण्यामाशयो घ्राणमेताणन स्युर्गिशषेतः     ॥१०॥ 
 
६) स्वस्थानाां णवकृतानाां च दोषािाां प्रधानतमाणन स्थानाणन ।  
सिेषु प्रमुखे िायोः प्रकृणतस्थस्य मस्तकम् 
स्थानां तथा िूणषतस्य पक्वाधानां णिशषेतः     ॥ 
ग्रहणी प्रकृणतस्थस्य क्षुद्रान्त्रां णिकृतस्य च 
णपत्तस्य प्रमुखां स्थानमाख्यातां श्लेष्मणस्तथा    ॥ 
हृियां प्रकृणतस्थस्यामाशयो णिकृतस्य च 
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७) वातादीनाां भेदाः ।  
स्थानान्तरेषु िोषाणाां कमवभेिानुसारतः     ॥ 
तािीनाां पांच भेिाः प्रत्येकां  पणरकस्ल्पताः 
 
८) वातभेदानाां नामस्थानाणन ।  
प्राणोिानौ तथा व्यानः समानिाथ पांचमः     ॥ 
अपान इणत िातस्य भेिाः पांच प्रकीर्गतताः 
प्राणः णशरस्युिानिोरणस व्यानो हृणि स्स्थतः    ॥ 
आमाशये समानिापानो िायुरपानगः 
 
९) णपत्तभेदानाां नामस्थानाणन ।  
पाचकां  रांजकां  साधकाख्यमालोचकां  तथा     ॥ 
भ्राजकां  चेणत णपत्तस्य पाचकां  ग्रहणीगतम् 
यकृत्स्थां रांजकाख्यां च साधकाख्यां हृणि स्स्थतम्    ॥ 
आलोचकां  दृणष्टगतां भ्राजकां  त्िणच सांस्स्थतम् 
 
१०) श्लेष्ट्मभेदानाां नामस्थानाणन ।  
अिलां बकसांज्ञि बोधकः क्लेिकस्तथा     ॥ 
तपवकः श्लेषकः पांच श्लेष्मभेिा उिाहृताः 
हृत्स्थोऽिलां बकाख्यः स्याद् बोधको रसनागतः    ॥ 
आमाशये क्लेिकाख्यस्तपवकः णशरणस स्स्थतः 
श्लेषकाख्यो णिशषेेणािस्स्थतिास्स्थसांणधषु     ॥२०॥ 
 
११) दोषािाां सवशशरीरगतां सामान्द्र्ां कमश ।  
शरीरस्याणखलां  कमुं णिणिधां चलनात्मकम् 
करोत्यणिकृतो िायुगवणतमान् सिविेहगः     ॥ 
प्रकृणतस्थां तथा णपत्तां तैजसां पचनात्मकम् 
सिविेहगतां कमव णिणिधां णिणनितवयेत्     ॥ 
करोत्यणिकृतः श्लेष्मा कमव सांश्लेषणात्मकम् 
 
१२) प्रािवार्ोः कमाणि ।  
िायुः प्राणो णिशषेेण सांज्ञािहनकारणम्     ॥ 
उद्गारकासणनःश्वासष्ठीिनान्नप्रिशेनम् 
गणतरूपां कमव नानाणिधां चासौ णनितवयेत्     ॥ 
 
१३) उदानस्र् वार्ोः कमाणि ।  
उिानाख्यो णिशषेेण िायुरुत्साहकारणः 
कमेस्न्द्रयाणाां सिेषाां तथा िाचः प्रितवनः     ॥ 
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१४) व्र्ानवार्ोः कमश ।  
गणतप्रिो णिशषेेण व्यानः सिवणक्रयाकरः 
 
१५) समानवार्ोः कमश ।  
आकुां चनप्रसरणात् क्षुद्रान्त्रस्य णिशषेतः     ॥ 
करोत्याहारपचनां समानाख्यः समीरणः 
 
१६) अपानवातकमश ।  
अपानिाधोगतानाां स्रोतसाां सांप्रितवनात्     ॥ 
शुक्रातविशकृन्मूत्रगभवणनष्क्रमणणक्रयः 
 
१७) पाचकणपत्तकमश 
पाचकाख्यां णिशषेेण णपत्तमाहारपाचकम्     ॥ 
 
१८) रांजकणपत्तस्र् कमश ।  
रांजकाख्यां तथाऽहाररसरांजनकारणम् 
 
१९) रक्तगतो रांजकणपत्तभेदः ।  
रक्तस्य रांजनात् णपत्तां रक्तस्थमणप रांजनम्     ॥ 
 
२०) साधकणपत्तस्र् कमश ।  
साधकस्य णिशषेेण कमव सांज्ञाप्रबोधनम् 
 
२१) आलोचकाख्र्स्र् णपत्तस्र् कमश ।  
आलोचकस्य णपत्तस्य कमव रूपािलोकनम्     ॥३०॥ 
 
२२) भ्राजकणपत्तस्र् कमश ।  
णपत्तां भ्राजकमाख्यातां प्रभािणवकरां त्िणच 
 
२३) अवलांबकाख्र्स्र् श्लेष्ट्मिः कमश ।  
श्लेष्मािलां बको िेहे स्स्नग्धत्िादु्यपबृांहणात्     ॥ 
स्थानान्तरगतश्लेष्मभेिानामिलां बकः 
 
२४) क्लेदकश्लेष्ट्मिः कमश ।  
द्रिीकरोणत भकु्तान्नसांघातां क्लेिकः कफः     ॥ 
 
२५) बोधकस्र् श्लेष्ट्मिः कमश ।  
श्लेष्मा बोधकसांज्ञि भकु्तान्नरसबोधनः 
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२६) तपशकस्र् श्लेष्ट्मिः कमश ।  
शीतभािाकिणद्रयाणाां तपवकस्तपवकः कफः     ॥ 
 
२७) श्लेषकस्र् श्लेष्ट्मिः कमश ।  
श्लेषकाख्यि सांधीनाां सांश्लेषणकरो भिते् 
 
२८) प्रकृणतभेदाः ।  
शुक्रातविस्थैिातादै्यिणैशष्ट्यमुपजायते     ॥ 
िेहान्तरेषु िोषानुसाणरणी प्रकृणतणस्त्रधा 
 
२९) वातप्रकृणतलक्षिम् ।  
रौक्ष्यां कृशाांगत्िमसांहतत्िां िीघांगता धूसरिणवता च 
सत्त्िाल्पता लोलुपताऽल्पणनद्रता कलगाणन िातप्रकृतेः समासतः  ॥ 
 
३०) णपत्तप्रकृणतलक्षिम् ।  
तीक्ष्णानलत्िां णशणथलत्िमांगे दृक्पािहस्तेषु च लोणहतत्त्िम् 
कलगाणन णपत्तप्रकृतेः शरीरमुष्णां णिशषेेण च गौरिणवम्    ॥ 
 
३१) श्लेष्ट्मप्रकृणतलक्षिाणन ।  
सुणश्लष्टगात्रः स्स्थरगूढसांणधः प्रलां बबाहुः पृथुपीनिेहः 
बलास्न्ितिोज्िलशुक्रिणवः श्लेष्माणधकः स्यात् पुरुषः प्रकृत्या   ॥ 
 
३२) सांसगशसणन्नपातोद भवाः प्रकृणतभेदाः ।  
सांसगवसणन्नपातानाां तारतम्यानुसारतः 
कलगानुमेयाः प्रकृणतभेिा व्याणमश्रलक्षणाः     ॥ 
 
३३) वर्ोमानानुसारां वातादीनाां प्राधान्द्र्म् ।  
बालां  श्लेष्माणधकां  मध्यां ियः णपत्ताणधकां  भिते् 
ियणस स्थणिरे िायुरणधकः स्यात् स्िभाितः     ॥ 
 
३४) अिोराते्र वातादीनाां प्राधान्द्र्म् ।  
आणिमध्यािसानेषु बलिन्तो भिस्न्त णह 
णििसस्य णनशायाि श्लेष्मणपत्ताणनलाः क्रमात्    ॥४०॥ 
 
३५) भुक्तपचनावस्थानुसारां दोषािाां प्राधान्द्र्म् ।  
आमािस्थािस्स्थतेऽने्न भकु्ते श्लेष्मा णििधवते 
णिपच्यमानािस्थे च णपत्तां पके्व समीरणः     ॥ 
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३६) अिोरात्राणदसांभवा दोषाणभवृणद्धः स्वभावजा ।  
स्िाभाणिका िृणद्धणरयां न भिदे् व्याणधकारणम् 
 
३७) कालस्वभावाणदवैषम्र्िेतुः ।  
ऋतुभेिास्तथाऽहारणिहारौ कमव मानसम्     ॥ 
िैषम्ये हेतुराख्यातो िातािीनाां चतुर्गिधः 
 
३८) दोषािाां चर्प्रकोपप्रशमकारिा ऋतवः ।  
चयप्रकोपप्रशमा िायोग्रीष्माणिषु णत्रषु     ॥ 
िषाणिषु तु णपत्तस्य श्लेष्मणः णशणशराणिषु 
 
३९) चर्प्रकोपकारिानाां ऋतुभेदानाां स्वभावणवशेषाः ।  
चीयते लघुरूक्षाणभरोषधीणभः समीरणः     ॥ 
तणद्वधस्तणद्वधे िेहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यणत 
अणद्भरम्लणिपाकाणभरौषधीणभि तादृशम्     ॥ 
णपत्तां याणत चयां कोपां न तु कालस्य शतै्यतः 
चीयते स्स्नग्धशीताणभरुिकौषणधणभः कफः     ॥ 
तणद्वधस्तणद्वधे िेहे स्कन्नत्िान्न प्रकुप्यणत 
चयाः कोपाि िोषाणामेिां कालस्िभािजाः     ॥ 
 
४०) ऋतुस्वभावात् प्रकुणपतानाां वातादीनाां प्रशमनाणन ।  
िाताद्याः प्रशमां यास्न्त िोषा ऋत्िन्तरोद् भिाः 
आहारादै्यः समुणचतै ऋतुचयोपपाणितैः     ॥ 
 
४१) वातवृणद्धक्षर्कराणि द्रव्र्ाणि ।  
कषायणतक्तकटुकरसां द्रव्यां णिशषेतः 
लघुरूक्षगुणां शुष्कां  शीतां िातणििधवनम्     ॥ 
स्िाद्वम्लपटुभणूयष्ठां गुरु स्स्नग्धां णिशषेतः 
द्रव्यमुष्णगुणोपेतां स्याद्वातक्षयकारणम्     ॥५०॥ 
 
४२) णपत्तस्र् वृणद्धक्षर्कराणि द्रव्र्ाणि ।  
तीक्ष्णोष्णगुणभणूयष्ठां कट् िम्ललिणोल्बणम् 
आहाराणिगतां द्रव्यां भिते् णपत्तणििधवनम्     ॥ 
णतक्तां कषायां मधुरां द्रव्यां शीतगुणास्न्ितम् 
णपत्तप्रशमनां मांिगुणोपेतां णिशषेतः      ॥ 
 
४३) श्लेष्ट्मवृणद्धक्षर्कराणि द्रव्र्ाणि ।  
स्िाद्वम्ललिणां शीतां गुरुमांिगुणास्न्ितम् 
स्स्नग्धोल्बणां णिशषेेण भिते् श्लेष्मणििधवनम्     ॥ 
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लघुरूक्षगुणां द्रव्यां कषायकटुणतक्तकम् 
भिते् श्लेष्मप्रशमनां तीक्ष्णमुष्णां णिशषेतः     ॥ 
 
४४) आिारमात्राभेदा वातादीनामणभवृणद्धकराः ।  
हीनाणतमात्रमशनां िातश्लेष्मणििधवनम् 
क्रमास्न्मर्थयाशनां प्रायो भिते् णपत्तणििधवनम्     ॥ 
 
४५) वाताणददोषाणभवधशनां शारीरां कमश (णविारः) ।  
अणतव्यिायव्यायामश्रमाद्या िेहकमवणाम् 
प्रिृणत्तरणधकाऽस्िापो िातणपत्तणििधवनम्     ॥ 
साहसां कमव णिषमािेष्टा िातप्रकोपणम् 
आस्यास्िप्नसुखालस्याणिकां  श्लेष्मणििधवनम्    ॥ 
 
४६) दोषाणभवृणद्धकराणि मानसकमाणि ।  
णचन्ताशोकाणिकां  िातणपत्तयोरणभिधवनम् 
श्लेष्मक्षयकरां हेतुः श्लेष्मिृद्धौ न मानसः     ॥ 
 
४७) दोषािाां णत्रणवधा णवकृणतस्तल्लक्षिां च 
िृणद्धः क्षयः प्रकोपि िोषाणाां णिकृणतणस्त्रधा 
अणभिृणद्धभविदे् िृद्धौ यथास्िां गुणकमवणाम्     ॥ 
ऱ्हासे हाणनः प्रकोपे च णिणिधव्याणधसांभिः 
 
४८) वृदे्धः प्रकोपस्र् च स्वरूपम् ।  
िृणद्धियो िा स्थानेषु िोषाणामणभिधवनम्     ॥६०॥ 
उन्मागणेाणभगमनां प्रकोपः पणरकीर्गततः 
 
४९) वातवृणद्धलक्षिाणन 
िृदे्ध समीरणे रौक्ष्यां बलहाणनः कृशाांगता     ॥ 
अन्त्रकूजनमाध्मानां णनद्राहाणनः शकृद्ग्रहः 
 
५०) वातक्षर्लक्षिम् ।  
चेष्टाहाणनस्तथा गात्रसािः क्षीणे समीरणे     ॥ 
 
५१) कुणपतस्र् वार्ोलशक्षिाणन ।  
शूलभेिाि णिणिधास्तोिभेिव्यधाियः 
स्तांभः कां पो िषे्टनां च िणवः श्यािोऽरुणोऽणप िा    ॥ 
आके्षपायामशोषाद्याः कुणपतेऽथ समीरणे 
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५२) णपत्तवृणद्धलक्षिाणन ।  
णपते्तऽणभिृदे्ध िेहोष्मिृणद्धस्तीक्ष्णास्ग्नता भिते्    ॥ 
 
५३) णपत्तक्षर्लक्षिाणन ।  
मांिास्ग्नता तथा क्षीणे णपते्त मांिोष्मताऽणप च 
 
५४)णपत्तप्रकोपलक्षिाणन ।  
णपते्त प्रकुणपते िाहः पाकः कोथि जायते     ॥ 
िाहात्मकाः कुष्ठरक्तणपत्ताद्या व्याधयस्तथा 
रक्तहाणरद्रहणरतिणवत्िां कटुिक्त्रता     ॥ 
 
५५) श्लेष्ट्मवृणद्धलक्षिम् ।  
िृदे्ध मांिास्ग्नताऽलस्यां शतै्यां श्लेष्मणण गौरिम् 
 
५६) श्लेष्ट्मक्षर्लक्षिम् ।  
क्षीणेंऽगानाां णिशषेेण पिवणाां चािसािनम्     ॥ 
 
५७) श्लेष्ट्मप्रकोपलक्षिाणन ।  
शोथः स्तांभिािरोधो भिस्न्त कुणपते कफे 
णिकारा णिणिधाः क्लेिशोथसामान्यलक्षणाः     ॥ 
 
५८) दोषािाां सांसगशसणन्नपातस्वरूपम् ।  
िृद्धाः क्षीणाः प्रकुणपता यिा िाताियो णद्वशः 
यौगपदे्यन सांसगवः सणन्नपातः समस्तशः     ॥ 
 
५९) सांसगशसणन्नपातकमाणि ।  
यथास्िां कमविैषम्यां सांसगे िोषयोद्ववयोः 
सणन्नपाते च णिकृणतः सिेषामणप कमवणाम      ॥७०॥ 
 
६०) दोषािाां भेदाः ।  
सांसगवसणन्नपातानाां तारम्यणिकल्पनात् 
भेिाणस्त्रषणष्टसांख्याकास्तन्त्रकृणद्भरुिाहृताः     ॥ 
 
६१) दोषभेदानाां णत्रषणष्टसांख्र्ाकानाां णनरूपिम् ।  
िृद्धास्रयस्रयः क्षीणाः प्रत्येकणमणत षट स्मतृाः 
िायुः णपत्तां कफः णपत्तां श्लेष्मा िायुणरणत त्रयः     ॥ 
सांसगाः समिृद्ध् या षट तारतम्यणिकल्पनात् 
तािन्तः क्षीणिोषाणामष्टािश इणत स्मतृाः     ॥ 
त्रयिैकस्याणतशयात् द्वयोरणतशयात् त्रयः 
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षडेि तारतम्यानुरोधति भिस्न्त षट     ॥ 
समिृणद्धिैक एिां सणन्नपातास्रयोिश 
तािन्त एि क्षीणानाां षड किशणतणरणत स्मृताः     ॥ 
भेिािैकक्षयद्वांद्विृद्ध्या षट सणिपयवयाः 
एकैकिृणद्धसमताक्षयैः षट समुिाहृताः     ॥ 
द्वािशिैां सणन्नपातािाष्टकत्रशद् भिस्न्त णह 
भेििैकः समािस्था सिेषाां स्िास्र्थयलक्षणः     ॥ 
णत्रषणष्टरेिां िोषाणाां प्रभेिाः पणरकस्ल्पताः 
 
६२) सांसगशसणन्नपातेषु दोषप्रलगानाां तारतम्र्म् ।  
सांसगवसणन्नपातेषु तारम्यानुसारतः      ॥ 
यथास्िां िोषकलगानाां तारतम्यसमुद् भिः 
िृद्धो िायुस्तथा णपत्तमणतिृद्धां यिा भिते्     ॥ 
िृद्धां णपत्तां तथा िायुरणतिदृ्धो भिदे् यिा॥८०॥ 
व्याधािन्यतरे िाहाद् भिते् शलूोऽणधकस्तिा 
सणन्नपातोद् भि ेव्याधौ सिवकलगसमस्न्िते     ॥ 
कलगां प्रिृद्धिोषस्य भिते् सिेषु चाणधकम् 
िातणपत्तकफाणधक्याद् णिकारे सणन्नपातजे     ॥ 
शूलो िाहस्तथा शोथिाणधको भिणत क्रमात् 
कमवणाां चलनािीनाां हीनयोगानुसारतः     ॥ 
व्याध्यन्तरेषु िोषाणामनुमेयि सांक्षयः 
िोषलक्षणभेिानाां तारतम्यनेकधा      ॥ 
यथाििणधगन्तव्यां यत्नाद् िोषणिचक्षणःै 
 
६३) वृणद्धक्षर्साम्र्ावस्थावस्स्थतानाां दोषसांसगािाां स्वरूपम् ।  
िोषाणाां क्षीणिृद्धानाां समानाां समिायतः॥ 
भेिा द्वािश तेष्िाद्याः सांसगवसमरूणपणः 
षडन्ये च पृथग्िोषिैषम्यसमलक्षणाः     ॥ 
 
६४) दोषभेदानुसारां व्र्ाणधणवशेषलक्षिाणन ।  
शोषशूलात्मकाः प्रायो णिकारा िातकोपजाः 
िाहकोथात्मकाः प्रायः णपत्तकोपसमुद् भिाः     ॥ 
शोथस्तांभात्मकाः प्रायः श्लेष्मकोपसमुद् भिाः 
 
६५) औषधानाां प्रधानां स्वरूपम् ।  
शोधनां शमनां चेणत िोषाणामौषधां णद्वधा     ॥ 
 
६६) शोधनशमनर्ोरुपर्ोगणवशेषः ।  
अल्पेषु शमनां िोषेष्िणभिृदे्धषु शोधनम् 
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६७) दोषभेदानुसारां शोधनशमनणवशेषाः ।  
िाते णपते्त कफे बस्स्तर्गिरेको िमनां क्रमात्     ॥ 
शोधनां शमनां िायोः स्नेहनां स्ििेनां तथा 
स्िाद्वम्लोष्णां पटु स्स्नग्धां द्रव्यमाहायवमौषधम्     ॥९०॥ 
मन्िशीतगुणां द्रव्यां स्िािुणतक्तकषायकम् 
आहायवमौषधां िाऽणप णपत्तस्य शमनां भिते्     ॥ 
कटुणतक्तरसां रूक्षमुष्णां तीक्ष्णां च भेषजम् 
द्रव्यमाहायवमथिा श्लेष्मप्रशमनां भिते्     ॥ 
 
६८) वातादीनाां सवशश्रेष्ठाणन शमनद्रव्र्ाणि ।  
िातप्रशमनां तैलां  णपत्तप्रशमनां घृतम् 
सिवप्रधानमाख्यातां श्लेष्मप्रशमनां मधु     ॥ 
 
६९) वातादीनाां सामान्द्र्ा णचणकत्सा ।  
िातणपत्तकफा िोषाः प्रिुष्टा व्याणधहेतिः 
तेषाां प्रशमनां हेतुणिपरीतां णचणकस्त्सतम्     ॥ 
 
७०) स्थानान्द्तरेषु प्रदुष्टानाां वातादीनाां प्रशमनम् ।  
स्थानान्तरेषु िोषाणाां णिकृणतव्याणधकाणरणी 
भिदे् व्याणधप्रशमनां प्रभािास्न्ितमौषधम्     ॥ 
 
७१) वातादीनाां साम्र्ां स्वास्थ्र्कारिम् ।  
ऱ्हासनािणतिृद्धानाां क्षीणानामणभिधवनात् 
समत्िमणभरक्ष्यां स्याद् िोषाणाां स्िास्र्थयकारणम्    ॥९६॥ 
 

इणत समासतो िाताणिणिजे्ञयणिषयिशवनां नाम िादशां िशवनम् ।  
––– 
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उक्ताथशसांग्रिः 
 
िातािीनाां सिविेहव्याणपत्िऽेणप णिशषेतः 
स्थानान्तराश्रयः कमवभेिः स्थानान्तरोद् भिः    ॥ 
प्रत्येकां  पांचभेिाि स्थानान्तरसमाणश्रताः 
स्िरूपां णिणिधां तेषाां णिणिधाि णक्रया अणप     ॥ 
िातािीनाां णक्रयाः स्िाभाणिकाि णत्रणिधास्त्मकाः 
नानाणिधानाां णत्रणिधां स्िरूपां कमवणामणप     ॥ 
णक्रयाणिशषेाः प्रमुखाः पचनोत्सजवनाियः 
नानाणिधानाां व्याधीनामिस्थानाां च कारणम्     ॥ 
णत्रणिधां कमविैषम्यां व्याधयि तिुद् भिाः 
व्याणधभेिाि णिणिधा िूष्यस्थानणिभेितः     ॥ 
अशीणतिातजा रोगाित्िाकरशच्च णपत्तजाः 
श्लेष्मजा किशणतस्तेषाां स्िरूपां णिणिधात्मकम्    ॥ 
सांसगवः सणन्नपाति व्याध्यिस्थास्तिुद् भिाः 
शूलो िाहि शोथि णत्रणिधां व्याणधलक्षणम्     ॥ 
िोषानुबांधाकल्लगेषु तारतम्यसमुद् भिः 
हेतुव्याणधप्रत्यनीकस्िरूपे व्याध्युपक्रमे 
अनुबांधस्तथाऽहायौषधानामुपिणवने     ॥ 
समासति णिजे्ञयणिशषेाणाां समुच्चयः 
इणत िाताणििोषानुसांबद्धां णिशिीकृतम्     ॥१०॥ 
आयुिेिीयतांत्राणामणभप्रायानुरोधतः 
यथाििुत्तराधेऽस्स्मन् शारीरे तत्त्ििशवने     ॥११॥ 

 
इणत उक्ताथवसांग्रहः ।  

इणत शारीरे तत्त्ििशवने उत्तराधवम् ।  
––– 
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उपसांिारः 
 
िोषा एि णह सिेषाां कमवणाां कारणां समाः 
णिषमाि णिकाराणाां श्लेष्मणपत्ताणनलास्रयः     ॥१॥ 
स्िस्थातुरणहतस्यायुिेिोक्तस्यािबदु्धये 
श्लेष्मणपत्ताणनलाः सम्यगिबोध्याणिणकत्सकैः    ॥२॥ 
स्िस्थानामातुराणाां च जनानाां णहतिशवनम् 
साध्य तत्साधनां भयूात् शारीरां तत्त्ििशवनम्     ॥३॥ 
 

–– 
 

शारीरां तत्त्ििशवनां समाप्तम् ।  
 

–– 
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वैद्यभूषि पुरुषोत्तमशास्त्री णिलेकर र्ाांचे ग्रांथ – 
 

१. शारीरां तत्त्ििशवनां नाम िाताणििोषणिज्ञानम् (सांस्कृत) 
२. आयुिेिातील मलूतत्त्िे अथिा णत्रिोष (मराठी) 
३. आयुिेिीय औषधी णिज्ञान अथिा रस-िीयव-णिपाक-प्रभाि-णिज्ञान (मराठी) 
४. साथव रसरत्नसमुच्चय-भाग १ -पूिवखांड-अ॰ १ ते ११ (मराठी) 

 
वैद्य श्री. पु. णिलेकर कृत अन्द्र् ग्रांथ – 

 
१ तांत्रयुक्ती (िैद्यक–मराठी) 
२. आयुिेि–सरस्िती (िैद्यक–सांस्कृत) 
३. मानि शरीर रचना एिां णक्रया णिज्ञान (व्यायाम िैद्यक–कहिी) 
४. स्िास्र्थय णिज्ञान (व्यायाम िैद्यक–कहिी) 
५. कृष्णाकाठचे यज्ञयोगी (चणरत्र–मराठी) 
६. काही कण काही क्षण (णिणिध सांकलन) 
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साणित्र् आणि सांस्कृती मांडळाची प्रकाशने खालील कें द्राांवर णमळतील − 
 
(१) प्रकाशन व्र्वस्थापक, 
 शासन मुद्रण ि लेखन सामाग्री णिभाग, चनीरोड, 
 मुांबई − ४००००४. 
 
(२) व्र्वस्थापक, 
 शासन लेखन सामाग्री आणण ग्रांथागार, शहागांज, गाांधीचौक, 

औरांगाबाि − ४३१००१. 
 
(३) व्र्वस्थापक, 
 शासकीय ग्रांथागार, बडि ेणबस्ल्डांग, पी. िाय्. सी., णजमखाना, 
 पुणे − ४११००४. 
 
(४) व्र्वस्थापक, 
 शासन मुद्रण ि ग्रांथागार, णसस्व्हल लाईन्स्,  

नागपूर–४४०००१. 
 
 
मांडळाची प्रकाशने णमळणिण्यासाठी कृपया िरील पैकी जिळच्या कें द्राशी 
परस्पर पत्रव्यिहार करािा. 
 
इतर आिश्यक माणहतीसाठी खालील पत्त्यािर णलहाि े: − 
 
 
 सणचव, 
 महाराष्र राज्य साणहत्य आणण सांस्कृती मांडळ, 
 मांत्रालय, मुांबई − ४०००३२. 

 

  


