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ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸಯ ಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ 

ಮನೋಜ್  ಟಿ ಇ. 

ಬಿ ಎಸಿ್ಸ , ದಿ್ವ ತೀಯ ವರ್ಷ(ಸ್ಸಬಿಜೆಡ್) 

ಸರ್ಕಷರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆಷ ರ್ಕಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

manojdhadha3839@gmail.com   Ph: 9731713839 

ಆಯುರ್ವಷದದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲ್ಪ ಡುವ ಔರ್ಧೀಯ ಸಸಯ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಳಿಸಬಯಸ್ಸದ್ದ ೀನೆ. ಆಯುರ್ವಷದ 

ಚಿಕಿತಿ್ಸ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಣೆ್ಣ  ಮತ್ತ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮಸಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ಸ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆ ಮತುತ  ಇತ್ರೆ ಸಸಯ ಗಲ್ 

ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದ್. ಆಯುರ್ವಷದದಲಿ್ಲ  600 ಕೂೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು 250 ಕೂೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಒಂಟಿ 

ಸಸಯ  ಔರ್ಧಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್.  

ಕಪ್ಪಪ  ಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಲು ನ್ನು , ಅಲೀವೆರಾ, ಶ್ರ ೀಗಂಧ, ಸಾಫಿ್ವರ್ ಮಂತಾದ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು ನೀವು 

ಗಾಯಗಳನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ದ್.  

ಆಯುರ್ವೇದದಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ಕೆಲ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳ ಪರಿಚಯ 

ಏಲ್ಕಿೂ  ಮತುತ  ಕೊತ್ತ ಂಬರಿ ಮಂತಾದ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ಹಸ್ಸವುಳಳ ಗುಣಗಳಿಗ್ಗ 

ಹೆಸರುವಾಸ್ಸಯಾಗಿದ್. ಅಲೀವೆರಾ, ಶ್ರ ೀಗಂಧ, ಆರಿಶ್ನ್, ಖರೆರ್ಕಸದ ನಂತ್ಹಾ ಗಿಡ ಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು 

ನಂಜುನ್ನರೀಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ದ್. 

ತ್ತಳಸಿ 

 ಆಯುರ್ವಷದ ಗರ ಂಥಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಮ, ಕೃರ್ೆ , ವನಾ, ಕರ್ಪಷರ ತುಳಸ್ಸ ನಾಲುೂ  ವಿಧಗಳು. 

ತುಳಸ್ಸಯನ್ನು  ಚಹಾವಾಗಿ ತ್ಸಗ್ಗದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದ್. 

ತುಳಸ್ಸ ಎಣೆ್ಣ ಯನ್ನು  ಕಿೀಟಗಳ ಮತುತ  ಬ್ಯಯ ಕಿಟ ೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದದ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ದ್ ಅದರ ಎಲೆಗಳ ರಸವು 

ಶ್ೀತ್ ಜಿ್ ರವು, ಬ್ಯರ ಂಕೈಟಿೀಸ್, ಮತುತ  ಕೆಮು  ನ್ನವಾರಣ್ಣಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿದ್. 

ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು  ಗುಣಪ್ಡಿಸಲು ತುಳಸ್ಸ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್.  

ಅಲೋವೆರಾ 

 ಅಲೀವೆರಾ ಸೂಯಷನ್ ಕೆಳಗ್ಗ ಚೆನಾು ಗಿ ಒಣಗಿದ ಒದ್ದಯಾದ ಮಣೆ್ಣನಂದ್ವಗ್ಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದ್. 

ಅಲೀವೆರಾವು ಸಾಯ ಪ್ ಹೀಲ್ಲಂಗ್ ಅನ್ನು  ರ್ವಗಗೊಳಿಸುತ್ತ ದ್ ಮತುತ  ಸೀಂಕಿನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ದ್. 

ಗಾಯಗಳು, ಕಡಿತ್, ಸುಟಟ ಗಾಯಗಳು, ಉರಿಯೂತ್ ಹಾಗೂ ಜೀಣಾಷಂಗವ್ಯಯ ಹದ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ದ್.  

ಧೈಮ್ 

 ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಪ್ರ ಭಲ್ವಾದ ನಂಜುನ್ನರೀಧಕ ಪ್ರ ಕೃತಗ್ಗ ಹೆಸರುವಾಸ್ಸ. ಗಾಯ ಸ್ಸಟ ಿಕ್ಟಟ  ಸಮಸ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ , 

ಕೆಮು  ನ್ನವಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ದ್. 
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ರೋಸಮ ರಿ 

 ರೀಸು ರಿ ನ್ಮು  ಮೆದುಳಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚು  ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ತ್ರುವ ಮೂಲ್ಕ ಬುದ್ವದ ಶಕಿತ  ಹೆಚಿು ಸುವಲಿ್ಲ  

ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗಿದ್. 

ರ್ಯೇವೆೆಂಡರ್ 

 ಲಾಯ ವೆಂಡರ್ ನ್ನು  ಸುಗಂಧ ದರ ವಯ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುತಾತ ರೆ. ಒತ್ತ ಡ ಮತುತ  

ನ್ನದಾರ ಹೀನ್ತ್ಸಯನ್ನು  ಶಮನ್ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗಿದ್. 

ಮೆಂತ್ಯ  

 ಮೆಂತ್ಯ  ಸಪ್ಪಪ  ಮತುತ  ಬಿೀಜ್ಗಳು ತೂಕ ಹೆಚಿು ಸುವಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಯಕೃತತ ನ್ ರ್ಕಯ ನಿ್ ರ್ 

ನ್ನವಾರಣ್ಣಯಲಿ್ಲ , ರಕತ ದ ಕೊಬಿಿ ನ್ ಮಟಟ ವನ್ನು  ತ್ಗೆಿ ಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗಿದ್. 

ಪುದಿನಾ 

 ಪ್ಪದ್ವನಾವು ವಿಶಿದ ಹಳೆಯ ಔರ್ಧಯಗಿದುದ , ನಂಜುನ್ನರೀಧಕವಾಗಿ, ಜಿ್ ರ ನ್ನವಾರಣ್ಣಯಲಿ್ಲ , 

ಬ್ಯಯಿಯ ದುವಾಷಸನೆ ನ್ನವಾರಣ್ಣಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುತಾತ ರೆ. 

ರ್ಕಯ ಸ್ಸಯಾಟೀರಾ/ ಚಕರ ಮಂಡ: ಮಳೆಗಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸಯ ವಾಗಿದುದ  ಇಡಿೀ ಸಸಯ  

ವನ್ನು  ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಔರ್ಧಯ ಪ್ದದ ತಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಬಳಸುತಾತ ರೆ. 

ಭೆಂಗರಾಜ 

 ಸೂಯಷರ್ಕಂತ ಕುಟಂಬಕೊ  ಸೇರಿದುದ  ಭಾರತ್ದ ಎಲಿ್  ಕಡೆ ವಿಪ್ಪಲ್ವಾಗಿ ಸ್ಸಗುತ್ತ ದ್. ಚಮಷದ 

ಸೀಂಕು, ಹಲಿು  ನೀವು ನ್ನವಾರಣ್ಣಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುತಾತ ರೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರ 

ಮಾನ್ವ ತ್ನ್ು  ಜೀವನ್ದ ಶೈಲ್ಲಯು ಟೆಕೊು ೀ ಅರಿವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತತ ದುದ  ಪಾರ ಕೃತಕ ಜ್ಞಾ ನ್ದ್ವಂದ 

ಹೊರಗುಳಿಯುತತ ದಾದ ನೆ. ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು ನೈಸಗಿೀಷಕ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳಿಂದಾದದ ರಿಂದ ಅಡಡ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಂದ 

ಮಕತ ವಾಗಿದ್. ಗಿಡಗಳು ಎಲಿಾರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಎಲಿಾ  ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವಾರು 

ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗ್ಗ ರಾಮಭಾಣವಾಗಿದ್. ಔರ್ಧೀಯ ಮೂಲ್ಲಕೆಗಳು ಮಾನ್ವನ್ ಆಧುನ್ನಕ ಕೃತ್ಯ ಗಳಿಂದ 

ಅಸುರಕಿಿತ್ವಾಗಿದುದ  ಹಲ್ವಾರು ಔರ್ಧಯ ಸಸಯ ಗಳು ಈಗಲೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗ್ಗ ತ್ಲುಪಿವೆ. ಔರ್ಧೀಯ 

ಮೂಲ್ಲಕೆಗಳನ್ನು  ಮಂದ್ವನ್ ಪಿೀಳಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸುರಕಿಿತ್ವಾಗಿಡುವ ಜ್ವಾಬ್ಯದ ರಿ ಮಾನ್ವನ್ ಮೇಲೆ ಇದುದ  

ಸಸಯ ರಾಶ್ಯನ್ನು  ಸಂರಕಿಿ ಸದ್ವದದ ರೆ ಮಾನ್ವ ನಾಶ ನ್ನಶ್ು ತ್ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ತಳಿಸುತತ ದ್ದ ೀನೆ. 
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