मधु म ान् नो वनसपितः
(10-ാാം കാസിെല മധമാന ോനാ വനസതിഃ എന പാഠഭാഗെതപറി
അവധികാലപരിശീലനം മതല അധയാപകര ഉനയിച സംശയങളം
അവയള വിശദീകരണവം)

ഹരിപസാദ് . വി . ടി , കടമര്
പരവപകം മധമാന ോനാ വനസതിഃ എന പാഠഭാഗതില വകായരോവദം എന
ഗനെതപറി പരാമരശികനണോലാ? കഴിഞവരഷംവെര പഠിപിച പാഠപസക
തില വകായരോവദം, വരാഹമിഹിരെന ഗനമാെണനാണോലാ പഠിപിചത്.
പതിയപാഠപസകതില വകായരോവദം സരപാലെന ഗനമാെണനം പറയന.
ഇത് ൈവരദയമോല?
സമാധാനപകംവരാഹമിഹിരെന ഗനം 100 അധയായങളള ബഹതംഹിതയാണ്.
അതിെന 54-ാാം അധയായം ദകാരഗളം എനോപരില അറിയെപടന. ഉദകം
എനാല ജലം. അരഗളം എനാല സാക അഥവാ തഴത്. ഭമിയില വീഴന
മഴെവളെത ഒഴകിോപാകാെത തഴതിട നിരതനതോപാെല തടഞനിരതാന
സമരതങളായ ഏെതെതലാം വകങെള വാപീകപതടാകാദികളെട കരകളില
നടവളരതണെമന (ഉ)ദകാരഗളം എന അധയായതില വിശദീകരികന.
അപകാരം നടവളരോതണന സസയങളെട ോരാപണ-രകണ-ോപാഷണാദിക
ളാണ് പാസംഗികമായി 55ാാം അധയായമായ വകായരോവദതില പരാമരശിക
െപടിരികനത്. ോകവലം 31 പദയങള മാതമാണ് ഈ അധയായതിലളത്.
ശാരങഗധരസംഹിത മതലായ ഗനങളിലം ഇപകാരം ആനഷംഗികമായ
പരാമരശങളായിടാണ് വകായരോവദം കടനവരനത്. എനാല സരപാലനാ
കെട ഒര സവതനകതിയായിടാണ് വകായരോവദം എന ഗനം രചിചിരി
കനത്. ഇതില 13 അധയായങളം ആെക 325 പദയങളം ഉണ്. ബഹതംഹിത
യിെല ചില പദയങള സരപാലെന ഗനതിലം സരപാലെന ചില പദയങള
ശാരങഗധര സംഹിതയിലം കാണാവനതാണ്. പരാശരന രചിച മെറാര
വകായരോവദെമന ഗനവം പസിദമാണ്.
hariprasadvtkadamboor@gmail.com

9446431656 , 0497 2831656

പരവപകംവകായരോവദം വകങളെട ചികിതെയ മാതം പരാമരശികന കതി
ആയിരികമോലാ? അോപാള െചടികെളയം വളികെളയം സംബനിച ചികിതാ
വിധി പരാമരശികന കതികള ഏെതാെകയാണ്?
സമാധാനാപകംഭമിയില നിനം മളചണാകന ഭരഹങെള അഥവാ സസയങെള
മഴവനമാണ് ഇവിെട വകം എന സാമാനയപദം െകാണ് നിരോദശിചിരികനത്.
അതിനാല വകായരോവദം, മഴവന െചടികളോടയം വളികളോടയം മരങളോടയം
രകണോപാഷണാദികെള പരാമരശികന വിഷയൈവവിധയം കലരന ഗനമാ
കന. എനാല സസയങെള വകം, വനസതി, വീരത്, ഓഷധി എനിങെന
നാലായി വിഭജികോമാള വകം എനതിന് പതകായന മരങള എന മാതോമ
അരതമള. വകലതാദികള എന പറയനിടതാകെട പകനതം പകാതത
മായ മഴവന മരങളം വകശബതിെന വിവകയിലെപടം. ഇപകാരം സനരഭം
ോനാകിയാണ് ഇവിെട വകശബതിെന അരതം ഗഹിോകണത്. പതയപകാരം
മറകന പരഷന ചതതിെനാകോമ ജിവിചിരികിലം എനിടത്
പരഷന എന പദതിന് മനഷയന എനാണ് സാമാനയമായ അരതെമങിലം സീപരഷനമാര എനിടത് ആണവരഗം എനം, അവളെട പരഷന എനിടത്
ഭരതാവ് എനം അരതം മാറിവരനതോപാെല വകശബതിനം അരതാനരം
കലിചെകാളണം.
പരവപകംഓഷധികള എനാല ഔഷധെചടികളാോണാ? പതാനങളളതാണ്
വീരത് എന പറയനതെകാണ് ഉോദശികനെതന്?
സമാധാനപകംസസയങെള അവയെട സവരപോഭദമനസരിച് വരഗീകരികന രീതി
ൈവദികകാലഘടം മതോല ഉണായിരന. സസയങള പവളത് (പഷിണി), ഫല
ങളളത് (ഫലിനി), പകാതത് (അപഷ), കായാതത് (അഫല), നിലത്
പടരനത് (പസണതി), തണളത് (കാണിനി), മധരമളത് (മധമതി), കറിെചടി
യായി വളരനത് (സംബിനി), മരതില ചറികയറനത് (വലി) എനിങെന പല
തരതില വിഭജികെപടിടണ്. ചരകസശതാദികളം സതികാരനായ മനവം സസയ
ങെള വനസതി, വകം, വീരത്, ഓഷധി എനിങെന പധാനമായം നാലായി
വിഭജിചിരികന. ഒനിച് ധാരാളം പഷങള ഉണാകനവയം പകള െകാഴിയന
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ോതാടകടി ഫലങള ദശയമായിതീരകയം ആ ഫലങെളലാം ഒനിച് പാകമാകന
ോതാടകടി മാതസസയം തെന നശിചോപാകനവയമാണ് ഓഷധികള. വാഴ,െനല്,
ോഗാതമ്, ഉലവ മതലായവ ഓഷധികളക് ഉദാഹരണങളാകന. (ോകസരങള,
പരാഗങള, ദളങള എനിവോയാടകടിയ) പകള വയകമായി കാണാെതതെന
കായള ഉണാകനതാണ് വനസതികള. പാവ്, അതി എനിവ വനസതികളാ
കന. പകളം കായളമള മരങളാണ് വകങള. മാവ്, െതങ്, െനലി മതലായവ
വകങളകദാഹരണമാണ്. ഇളംകമകളകാണ് പതാനം എന പറയനത്.
പതാനങളപോയാഗിച് പടരന കയറനവയാണ് വീരതകള. മനിരി, െവളരി,
കയവലി മതലായവ വീരതകളാണ്. വീരതകളം വനസതികളം വകങളം
ഓഷധികളം എലാം ഔഷധഗണസംയകങളാകയാല ഔഷധസസയങളം കടി
യാണ്. ഓഷധി - ഔഷധം എനീ നാമസാമയമാണ് ഇവ രണം ഒനാെണന് െതറി
ദരികാന കാരണം.
പരവപകംഗചം, ഗലമം,തണം എനിങെനയം ോഭദമളതായി പരാമരശിച കാണന.
ഗചം എനാല പങല എന ഒര വിവരതനവം കണ. പങല, സസയങളെട ഒര
അവയവം മാതമാകയാല അവെയ സസയോഭദമായി കണകാകനെതങെന?
സമാധാനപകംസസയങെള വകം,വനസതി, വീരത്, ഓഷധി എനിങെന പധാനമായി
വിഭജികപടത കടാെത വീണം ഗചം, ഗലമം, തണം എനിങെന മെറാര
തരതില കടി വിഭജിചിടണ്. ഗചം എനതിന് പങല എന് അരതമെണങിലം
ആ അരതതിലല ഇവിെട ഗചശബം പോയാഗികെപടിരികനത്. മനസതിയെട
പസിദവയാഖയാതാവായ കലകഭടന മലത ഏവ യത ലതാസമോഹാ ഭവതി,
ന ച പകാണാനി ോത ഗചാഃ മലികാദയഃ -എന് നിരവചിച് ഉദാഹരിചി
രികന. അതായത് കാണമിലാതതം മരടമതല ഇളംകമകോളാടകടി ശാഖക
ളായി വളരനതമായ കറിെചടികളാണ് ഗചങള. മല മതലായവ ഉദാഹരണം.
ഗലങളാകാെട ഒോര മരടിലനിനം കടമായി വളരന തണവിോശഷങളാണ്.
രാമചം, ദരഭ, മതങ മതലായവ ഗലങളാകന. ഭമിക് സമാനരമായി പടരന
വളരനതാണ് സാധാരണയായി തണങള എന വിോശഷിപികെപടനത്.
ഗചങളില തെന ചിലത് ഫലപാകാനങളമാകാം. അതിനാല ഒോര സമയം അവ
ഓഷധിയായം പരിഗണികെപടന.
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പരവപകംകശാണം, കരകടി മതലായവ വീരതകളാെണന് ഉദാഹരിചിരി
കന. അവയം വിളെവടകനോതാടകടി നശികെമനതിനാല ഓഷധിഗണതിലം
െപടിോല? അങെനയാെണങില ഒര ഉഭയഗണം കടി ോവണതോല?
സമാധാനപകംകമളവം െവളരിയം കകിരിയം പാവലെമലാം ഫലം പാകമാകന
ോതാെട നശികനില. അവയില വയതയസ പാകതിലള കായള ഒോര സമയം
ഉണാകാറണ്. ആദയമാദയം ഉണായ ഫലങള മത പഴകോമാഴം പകതി പാകമാ
യതം ഇളം പായമായതം പവിരിഞ് ഒോനാ രോണാ ദിവസങള മാതമായതമായ
ഫലങള വളികളില കണവരന. അതിനാല അവെയ ഫലപാകാനങളായ
ഓഷധികള എന വിോശഷിപികാനാവില.
പരവപകംസസയങെള അവയെട ഉളറപിനനസരിച് വിഭജിചിരികനതിെന രീതി
വിശദീകരികാോമാ?
സമാധാനപകംവകങെള അവയെട ഉളറപിെന വയതയാസമനസരിചം നാലായി വിഭജിചി
ടണ്. പറോനാട് ഉറപളതം, ഉളഭാഗം ആരകള നിറഞതം ശനയമായതമായ
െതങ്, കവങ്, പന, മള മതലായവെയ ബഹിസാരങള എന പറയന.
പറോനാലിനളില ഉറപള കാതലകള ഉള പാവ് മതലായവയാണ് അനഃസാര
വകങള. ോതക്, പളി മതലായ അകവം പറവം സാരവതായ മരങളാണ് സരവ
സാരങള. ആകപാെട ഉറപിലാത മരിങ, പാല മതലായവ നിസാരതരകളായം
അറിയെപടന.
പരപകംദശകപസമാ വാപീ.... എന തടങന പസിദപദയം നീതിസാരതില
കാണനണോലാ? പാഠപസകതില സരപാലെന പദയമാെണന് പറയനെതന
െകാണ്?
സമാധാനപകംപസത പസിദപദയം നീതിസാരതിലെടയാണ് സാമാനയജനങളകിടയില
എെറ പചരിചിരികനത്. നീതിസാരതില കാണന പല പദയങളം ഗനാനര
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ങളില നിനം സമാഹരിചവയാണ്. അകടതില സരപാലെന വകായരോവദ
തില നിനം ഉദരികെപടതാണ് ദശകപസമാ വാപീ...എന പദയവം,
അശവതോമകം പിചമനോമകം ...എനപദയവം. (യഥാകമം വകായരോവദതി
െല ഒനാം അധയായതിെല മനാമെതയം ഇരപതിഒനമെതയം പദയങള).
ശാരങഗധരസംഹിതയിലം ഈ പദയങള ഉദരികെപടിടണ്.
പരവപകംവാതയായനെന കാമസതതില വകായരോവദെതപറി പരാമരശികന
െണന ോകളകന. ആ ഗനതില അതിെന പസകിെയന്?
സമാധാനപകംനാഗരികവനിതകള അവശയം പരിശീലിോകണ അറപതിനാല് കലാവിദയ
കെളപറി വാതയായനന തെന കാമസതതില പസാവികനണ്. ഭാരതീയമായ
അറപതിനാല് കലാവിദയകളില ഒനാണ് വകായരോവദം അഥവാ ഉപവന
വിോനാദം. പമദവനങളില നടവളരോതണ വകലതാദികെളപറിയം അവയെട
പരിരകണവിധികെളപറിയം നാഗരികവനിതകള അറിഞിരിോകണെമനതിനാ
ലാണ് പാസംഗികമായി വകായരോവദെതപറിയം കാമസതകാരന പസാവിചി
ടളത്.
പരവപക-സമാധാനപോകണാത വിചിനിതം
ദദയാചഭം കതകിനാം പാഠഭാഗവിോശാധനാത്
...ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്...
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