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सुर्र्व माचिि - एि अभ्यास 

वक्ता – वदै्य वववके सान ेसर 

 सुवर्ण माविकाबद्दल शास्त्रीय व व्यावहारीक मुद्दद्याांची चचाण झाली. 

 ग्रांथामधील सुवर्ण माविकाच ेवर्णन, व्यवहारात उपलब्ध सुवर्ण माविकाची मावहती, शोधन मारर्ाच े

महत्व, तयार झालेल्या सुवर्ण माविक भस्माच्या रांगरुपादि व आधुवनक परीिा या बद्दलची मावहती उपरोक्त 

ववषयासांिभाणत वैद्य वववेक साने सराांनी माांडली.  

1. स्वर्ाणसारखी चमक असरे्, अत्यल्प अांशात सुवर्ाणची उपलब्धी असरे् ककवा सुवर्ाणच्या गुर्धमाणशी साधर्मयण 

आढळरे् यावरुन यास सुवर्ण माविक असे र्महर्तात. 

2. व्यवहारात Chalcopyrite व Iron pyrite असे रासायवनक प्रकार उपलब्ध होतात. ग्रांथात स्वर्ण माविक व 

तार माविक याांचे वर्णन आह.े 

3. माविकात लोह, गांधक व अल्प प्रमार्ात ताम्र असते. 

4. शोधन – सुवर्ण माविक + एरांड तेल + काांजी / ललबू ह ेसामान्यतः अवधक केले जार्ारे शोधन आह.े 

माविक + सैंधव + ललबूस्वरस याखेरीज इतरही काांही प्रकार आहते. काही परांपराांनुसार आमलकी स्वरस 

िखेील वापरला जातो. शोधन करत असताांना वववशष्ट उद्दशेानुसार शुविद्रव्य वापरावे लागते. उिा. Arsenic 

content साठी किलीकां ि स्वरसात शोधन करावे. ताम्रासाठी सैंधव वापरावे. ताम्राच े मारर् करताांना 

एरांडाचा, गांधकाचा उपयोग करावा. रसायनत्व वाढवण्यासाठी त्या त्या योग्य द्रव्याने शोधन करावे. 

5. मारर् – 1) माविक + गांधक + ललबूस्वरस  

           —> गजपूट  —>  10 वेळा 

          2) तीव्राविवर भाजन करुन आर्मल द्रव्याचा वशडकावा — पुटनसांस्कार. 

6. माविक भस्म कुठे वापरायचे ? यावरुन शोधन मारर् कशाने करावयाच ेयाचा वनर्णय घ्यावा. यावरुनच 

त्याचे गावमत्व व वववशष्ट अवयवावर काम करण्याची खुबी त्यास प्राप्त होते. 

शोधनाने ताम्राचा कलांक जारे्, सुवर्ण माविकाला वववशष्ट रांग येर्े व रसायनत्व येर्े अशा गोष्टी होतात. 

7. लोहाांना मारर्ां श्रेष्ठां सवषेाां रसभस्मना । मवूलवभः मध्यम प्राहुः ः कवनष्ठां गन्धकादिवभः । अलरलोहने लोहानाां 

मारर्ां िगुुणर्प्रिम ।। या सूत्राचे स्पष्टीकरर् व उहापोह करताांना काांही वेळा ववरोधी धातूांच्या सांयोगान ेमारर् 

कररे् वववशष्ट व्याधीसर्मप्राप्तीसाठी उपयोगी होऊ शकते असेही सराांनी साांगीतले. 

8. भस्माची 'वनरुत्थत्व' ही परीिा अत्यांत महत्वाची आहे. अस ेन झाल्यास वा उत्तम शोधन मारर् न करता 

वापरल्यास ते आरोग्यास हानी कारक ठरेल. अशी औषधे बाजारात आल्यास लवकरच आयुवेिीक औषधाांवर 

बँन येण्याची शक्यता िरू नाही ह ेिखेील सराांनी स्पष्ट केले.  

9. कल्पाांचा ववचार करताना घटकद्रव्याकडून कल्प कसा बघावा, सुवर्णमाविकाचे त्या वववशष्ट कल्पातील 

योगिान काय आह.े  माविकामध्ये रक्तप्रसािन, रसायन ह ेगुर् आहतेच परांतु वववशष्ट कल्पामधील माविकाची 

रचना कशा िषृ्टीने आली आह ेयाचा ववचार महत्वाचा आह ेह ेसराांनी आवजूणन माांडले. 

10. एकेरी ककवा कल्पाांतगणत माविक वापरताांना त्याचे शोधन मारर् करताना वापरलेली सांयोगद्रव्ये, 

भावनाद्रव्ये याांचा ववचार अत्यांत महत्वाचा आह.े तरच त्याचे वववशष्ट फलीत अनुभवास येऊ शकेल असे सराांनी 

पुनर्ववदित केले. 
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