
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Urvashi H. Patel] [Subject: Sanskrit]        

Vol. 2, Issue:2, February 2014 
    (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

44  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                          www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 
 

અથર્વર્ેદમયાં પર્યવર્રણ સાંબાંધી સૂકતો 
   ડૉ. ઉર્વશી એચ. પટેલ 

     વ્ ર્યખ ર્યતય સાંક કsત 

   એન.પી.પટેલ મહિલય કોલેજ, આદશવ કેમ્ પસ, ડેરી રોડ, પયલનપુર 

      બનયસકયાંઠય (ગુજરયત) 
 

ર્ેદનય પ્રત્ ર્ેક ભર્ગયગની જમેજ અથર્વરે્દની પોતયની કેટલીક ભર્શેાતયછ  ે જનેય આધયરે રે્દઞો તેને અતુલનીર્ મયને  ે. 

અથર્વરે્દને ઞયનકાં ડ, અમsતરે્દ કે આત્ મરે્દ પણ કિેર્યમયાં આરે્  ે. 
 

અથર્વરે્દને આર્ુરે્દ પણ કિે  ે તેમયાં ર્નૌાભધછ, ગક મો અને રસયર્ણો વારયરય રોગોનુાં શમત થયર્  ે તે બતયર્યર્ુાં  ે. 

કષ્ ટસય્ ર્ અને અસય્ ર્ અનેક રોગોનુાં ઉપશમન કરનયરી ર્નૌાભધછ અને ર્sક્ષમભણછનુાં ર્ણવન કર્ુું   ે. આથી જ 

અથર્વરે્દને આર્ુરે્દનુાં મૂળ કિેર્યમયાં આરે્  ે. ‘ફૂટ’ નયમની ર્નક પભત ચયમડીનયાં રોગો અને કોનનો રોગ દૂર કરી દે  ે. 

‘માંડૂકપણી’ દયઝી ગર્ેલય અાંગની બળતરય શયાંત કરે  ે. એર્ી જ રીતે સિદેર્ી, પsષ્ ઠર્ણી, પયઠુ, મધુક, અજુવન ર્ગેરે એર્ી 

ઔાભધછ  ે જ ેમૂત્રયભતસયર, અભતમૂત્ર, નયડી વ્રણ, ક્ષર્ જરે્ય રોગોને દૂર કરે  ે. માંત્રો તેમજ અભગમાંભત્રત જળ ર્ગેરે 

વારયરય રોગોને કેર્ી રીતે દૂર કરી શકયર્  ે તેનુાં ર્ણવન અથર્વરે્દમયાં કરર્યમયાં આવ્ ર્ુાં  ે. અથર્વરે્દમયાં પર્યવર્રણ સાંબાંધી સૂકતો 

જોર્ય મળે  ે જમેયાંનય કેટલયાંક સૂકતો આ પ્રમયણે  ે. આ સૂકતોમયાં પણ જળ, ઔાભધછ, ર્યર્ુ, અભન ન, સૂર્વ, ચન્દ્ ્ , 

સહરતયછ (નદીછ) ર્ગેરેનુાં ર્ણવન થર્ુાં  ે. 
 

(૧) અપયાંગાેજ (જળ ભચહકત્ સય) સકૂત : આ સૂકતનય દેર્તય આપ:  ે. આપ:નો સયમયન્દ્ ર્ અથવ જળ-પયણી કરર્યમયાં 

આરે્  ે. જરે્ય સૂત્રોમયાં પણ આજ ગયર્ પ્રગટ થયર્  ે. આ સૂકતમયાં જળ-પયણીન ેપ્રયથવનય 

કરર્યમયાં આર્ી  ે કે િે સુખદયર્ક જળ ! તમયરય રસ ર્ડે અમને પsષ્ ટ કરો. અન્દ્ ન પ્રયભત ત મયટે અમે આપને 

મેળર્ીએ. 

(અથર્વર્ેદ સાંહિતય ગયગ-૧ પs. ૪.૫) 

(૨) આપ: સકૂત : જ ેજળ સોનયની જમે પ્રકયભશત થતય રાં ગર્યળુાં ખૂબ જ મનોિર, શુદ્ધતય આપનયરાં   ે. જ ેજળ અમયરી 

વ્ ર્યભધછને દૂર કરી અમને બધયાંને સુખ અને શયાંભત આપો. જ ેજળમયાં રિીને રયજા ર્રણ સત્ ર્ અને અસત્ ર્નુાં 

ભનરીક્ષણ કરતયાં રિે  ે. જ ેસુાંદર ર્ણવર્યળુાં જળ અભન નને ગગવમયાં ધયરણ કરે  ે. તે જળ બધયાંને સુખ શયાંભત આપો. 

(કયાંડ-૧-૧૪૧-અથર્વર્ેદ સાંહિતય ગયગ-૧ પs. ૨૨) 

(૩) અસ્રયર્ગેાજ પરમધયમ સકૂત : જ ેમુજજર્યન પર્વત પરથી નીચે લયર્ર્યમયાં આરે્  ે તેની ર્ક પભતથી ્ેષ્ ઠ ઔાભધ 

બને  ે. આ ઔાભધછ અભતસયર, બિુમુત્ર, નયડીવ્રણ ર્ગેરેમયાં રોગોનો નયશ કરર્ય સક્ષમ  ે. ઔાભધ મયટે 

ર્યપરર્યમયાં આર્ેલુાં જળ આનાંદદયર્ક બનીને અમયરી વ્ ર્યભધછનુાં શમન કરનયરાં  થયછ. 
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(કયાંડ-૨ ૧૬૯-અથર્વર્ેદ સાંહિતય ગયગ-૧) 

(૪) સરુક્ષય સકૂત : િે પ્રયણ અને અપયન ! આપ બાંને મsત્ ર્ુથી અમયરી રક્ષય કરો. અમયરી આિુભતછને ક ર્ીકયરો. િે 

સૂર્વદેર્ ! આપ જોર્યની શહકત આપીને અમયરી રક્ષય કરો. 

(કયાંડ-૨ ૨૪૩ અથર્વર્ેદ સાંહિતય પs. ૧૫) 

(૫) બળપ્રયભત ત સકૂત :  િે અભન નદેર્ ! આપ છજક ર્ી  ો તેથી અમે આપને આિુભત 

આપીએ  ીએ.  િે –અભન નદેર્ ! આપ શૌર્વર્યન  ો. 

 િે અભન નદેર્ ! આપ બળ સાંપન્દ્ ન  ો તેથી અમને બળ આપો. 

(કયાંડ-૨ ૨૮૬ થી ૨૫૨ અથર્વર્ેદ સાંહિતય પs. ૧૫) 

(૬) શત્રનુયશન સકૂત :  િે ર્યર્ુદેર્ ! આપની 

અાંદર જ ે પ્રતયપ  ે. તે દુશ્ મનોને તપયરે્  ે િે ર્યર્ુદેર્ તે શહકત ર્ડે આપ દુશ્ મનોની શહકતનુાં િરણ કરો. િે 

ર્યર્ુદેર્! આપની અાંદર જ ેપ્રજર્ભલત કરર્યની શહકત  ે તે શત્રુછને બયળી નયખો. 

(કયાંડ-૨ ૨૬૭ અથર્વર્ેદ સાંહિતય પs. ૧૭) 

(૭) શત્રનુયશન સકૂત : િે સૂર્વદેર્ ! આપની 

અાંદર જ ેસાંતત ત કરર્યની શહકત  ે, તેમજ િરણ કરર્યની શહકત  ે તે શહકત વારયરય તે શત્રુછની શહકતનુાં િરણ 

કરો. (કયાંડ-૨ ૨૭૦ અથવ પs. ૧૮) 

(૮) શત્રનુયશન સકૂત : િે ચન્ ્  દેર્ ! આપની 

અાંદર જ તપયર્ર્યની શહકત  ે તે વારયરય. જ ેઅમયરો વેારા કરે  ે તેમને સાંતયપ આપો. (કયાંડ-૨ અથવ ૨૭૩) 

(૯) પભુશ્ નપણી સકૂત :  આ સૂકતમયાં પsભશ્ નપણી (ર્નૌાભધ) નય પ્રગયર્નો ઉલ્ લેખ  ે. ‘પsભશ્ ન’ નો અથવ પsથ ર્ી પણ 

થયર્  ે તે પ્રમયણે ‘‘પsભશ્ નપણી’’ નો અથવ ‘‘પsથ ર્ીનુાં પયલન કરનયરી હદવ્ ર્શહકત’’ સૂકતનય દેર્તયનય રૂપે 

‘‘ર્નક પભત’’ નો ઉલ્ લેખ  ે. આ ચમકનયરી ઔાભધ દયદર, ખરજર્ુાં, કોન જરે્ય રોગોનો સમૂળ નયશ કરનયરી  ે. 

  (૨૯૧-કયાંડ-૨ અથવ-ગયગ-૧) 

(૧૦) આપો દેર્તય સકૂત : િે સહરતયછ ! આપ સયરી રીતે સદૈર્ ગભતશીલ રિેનયરી  ો. મેઘોનય ગડગડયટ પ ી આપ 

જ ેનયદ કરો  ો. તેથી આપનુાં ‘નદી’ એરુ્ાં નયમ પડર્ુાં  ે જ ેઆપને અનુરૂપ  ે. ર્રૂણદેર્થી પ્રેરયઇને તરત જ 

મળીને નયચતી ચયલતય લયગી ત્ ર્યરે ઇન્દ્ ્  દેર્ે આપને પ્રયત ત કરી. આ ‘આત નોત’ હિર્યને કયરણે આપનુાં નયમ 

‘આપ:’ પડર્ુાં  ે ઇન્દ્ ્ ે બળથી આપનુાં ર્રૂણ કર્ુું  તેથી ‘ર્યહર’ નયમ પડર્ુાં. જળકલ્ ર્યણકયરી  ે. તેનય ર્થયર્ોન ર્ 

ઉપર્ોગથી પ્રયણીમયાં દશવનશહકત, ્ર્ણશહકત અને બોલર્યની શહકત આપે  ે. 

 (૪૫૧ કયાંડ-૩, ગયગ-૧) 

(૧૧) રોહિણી ર્નક પભત સકૂત : આ સૂકતમયાં તુટેલય અાંગોને જોડર્ય તથય દયમર્ય મયટે ‘રોહિણી’ નયમની ઔાભધછનો 

ઉલ્ લેખ  ે. 

આ રોહિણી તુટેલય િયડકયાંને જોડે  ે. શક ત્ર પ્રિયરથી જો તમયરયાં અાંગ તૂટી જાર્ તો માંત્ર અને ઔાભધથી સયજા થઇ 

શકે  ે. 
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(૧૨) ર્sભષ્ ણ સકૂત : ર્યર્ુથી ર્ુકત હદશય-છ સયથે ર્યદળો ઉહદત થયછ અને ર્sભષ્ ટ કરર્ય પણી લઇ આર્તય ર્યદળ ર્યર્ુ 

વારયરય પ્રેરયઇને એકત્ર થયછ અને આ ર્યદળ જળ ધયરય પsથ ર્ીને તsત ત કરો. 

(૭૦૨ કયાંડ-૮ અથવ ગયગ-૧) 

(૧૩) કsાઠતિમનયશન સકૂત : આ સૂકતમયાં કsષ્ ઠ નયમની ઔાભધનુાં ર્ણવન  ે. રૈ્ધક ગ્રાંથે ગયર્પ્રકયશમયાં તેનુાં ર્ણવન  ે. 

આ ઔાભધ મયથયનો દુ:ખયર્ો, આાંખની નબળયઇ, ર્યર્ુ, કફ ર્ગેરે રોગોને દૂર કરનયરી  ે. 

(૯૪૪ કયાંડ-૫ અથવ ગયગ-૧, સૂકત-૮) 

(૧૪) અપયમયગવ સૂકત :  આ સૂકતમયાં કsત્ ર્ય નયમની ઔાભધની ર્યત કરર્યમયાં આર્ી  ે. 

(૭૪૧ સૂકત-૫ ગયગ-૧) 

આ ઔાભધ વારયરય આનુર્ાંભશક રોગો દૂર કરે  ે. 

(૧૫) ર્યજીકરણ સકૂત : આ સૂકતમયાં બળ-ર્ીર્વર્ધવક ઔાભધનો ઉલ્ લેખ  ે. આચયર્વ સયર્ણે આને કભપત્ થ સયથે જોડર્ુાં 

 ે. ખોદીને કયનર્યને કયરણે આને કભપત્ થ (કોઠી)નુાં મૂળ પણ મયનર્યમયાં આરે્  ે. ઔાધ શયભક ત્રછ મયટે આ 

સાંશોધનનો ભર્ાર્  ે. 

(કયાંડ-૫ અથવ ગયગ-૧)

આ ઔાભધ અમsત સમયન  ે અને ર્નક પભતછમયાં સયરરૂપ  ે. 

(૧૬) ભર્ાનયશન સકૂત : સsભષ્ ટની ઉત્ પભિ  ર્ખતે ઉપર્ોગી પદયથથોનની સયથે ભર્ાનો પણ ઉ્દભગર્ થર્ો િતો. ભર્ાન ે

પ્રગયર્િીન બનયર્નયર સોમપ્રર્યિ પ્રકs ભિ મયાં ઉપલબ્ ધ  ે. ર્રણયર્તી ઔાભધમયાં રિેલો રસ અમયરય ભર્ાને દૂર 

કરો. એમયાં અમsતનો ક ત્રોત  ે. તે અમsતોપમ જળ દ્યયરય ભર્ા દૂર થયર્  ે. 

(૧૭) ર્નક પભત સકૂત : આ સૂકતમયાં પ્રત્ ર્ક્ષરૂપે (શોક) ને િરયર્ી પભતને પોતયનય ભપ્રર્પયત્રરૂપે ક થયપર્યનો ગયર્  ે. 

જનેય મયટે ‘બયણયપણી’ ઔાધીનો પ્રર્ોગ બતયવ્ ર્ો  ે. 

 

 

 સાંદગવ ગ્રાંથો : 
- અથર્વર્ેદ સાંહિતય 

સરળ ગુજરયતી ગયર્યથવ સહિત ગયગ-૧ 

- અથર્વર્ેદ  

આપણી સાંક કs ભતનો ગવ્ ર્ર્યરસો 

સાંપયદક : 
- ર્ેદમૂભતવ તપોભનષ્ ઠર્ાં ્ીરયમ શમયવ 

આચયર્વ ગગર્તી દેર્ી શમયવ 

- ડૉ. રયજબિયદુર પયાંડે.  


