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र्क्ते – र्ैद्य महेंद्र पाध्ये 

मोबाइल नं. – 9673428235 

वैद्य महेंद्र पाध्ये यांचा 18 वर्ाांचा क्ललनरकल पॅ्रक्लिसचा अनुभव आहे व रत्नागिरी तसेच 
मुंबई येथे ते आयुवेदाचर पॅ्रक्लिस करतात. त्यांच्या पॅ्रक्लिसमध्ये रसौर्धरंच्या ववशरे्तीः 
सुवर्णकलपांचर उत्तम मात्रा वापरण्याकड ेकल ददसून येतो. तसेच कोकर्ातरल ववशशष्ि वातावरर् 
व हेतूसेवनांचा अभ्यास हे त्यांच्या व्यवसायातरल प्रमुख घिक वाितात. कोकर्ात आढळर्ा-या 
वैववध्यपूर्ण ूग्र्ांच्या यश्वर गचिकत्सेचा अनुभव त्यांच्याकड ेआहे. 
 वैद्य महेंद्र पाध्ये यांनर मांडलेलया केसेस पुढील प्रमारे् –  

िेस क्र. 1 –  

्त्रर/35 वर्े, चतुथण शे्र्र कामिार 

लक्षणे – संन्यासाव्था, सूततकाव्था (4 थे मूल), ज्वर, अक््नमांद्य, तरव्र बद्धकोष्ठता, 
जातोदकाव्था 
पूर्वर्तृ्त – उपेक्षित कामला – संपूर्ण िशभणर्र अव्थेमध्ये कामला(अलोपॅगथक तनदान), त्यासाठी 
कुठलीही गचिकत्सा नाही. या दरम्यान ज्वर नाही.  

प्रसूतत पश्चात लिेचच संन्यासाव्था. अलोपॅथर गचिकत्सकांनर असाध्य म्हरू्न नाकारलेली 
केस (untreatable), ूग्रे्च ेप्रार्ाच ेकायण ( आहार ग्रहर्) सुूग होत,े ूग्र्ा क्जभेवर चािवलेले 
गिळू शकत होतर. 
ननदान – यकृत दालयोदर, संन्यास 

चिकित्सा – 
1.  इच्छाभेदी – 3 िोळ्या 300 शम.ली. िोमूत्रासह – सलि 8 ददवस – या गचिकत्सेने 8-10 
द्रवमल प्रवतणन, कू्रर कोष्ठ असलयाने तरव्र ववरेचनाचा तनर्णय. 
2. सुवर्ण सूतशखेर – मधातून चािर् – दर 5 शमतनिांनर 
3. अन्य पुड्या – आ.व., रलतपाचक इ. 
  या गचिकत्सेने 8 ददवसांनर संन्यासाव्थेतून ूग्र्ा बाहेर आली.  

ज्वर हा ्तनपान न केलयाने आलेला आहे असा ववचार कूगन ्तन्य तनहणरर् करण्याचा सलला 
ददला. ्तन्य तनहणरर् पश्चात ्ज्वर िेला. 
पुढील 2 मदहने आठवड्यातून एकदा 1 इच्छाभेदी व िोमूत्र.  

या दरम्यान 2 मदहने केवळ दु् धाहार देण्याचा सलला. 



गचिकत्सेनंतर ूग्र्ा पुन्हा पूवणवत ्कामावर जाऊ लािली. 
 

उत्तम मात्रतेरल वापरलेली इच्छाभेदी रस व ववरेचनाचा केलेला प्रयोि हे या केसच ेवैशशष््य आहे.  

 

िेस क्र. 2 –  

पुरुर्/28 वर्े, वजन – 27 िक.गॅ्र., उंचर – 5फूि 4 इंच 

भारवदृ्ध्यथण गचिकत्सेसाठी ूग्र् आलेला होता. 
KCO – Ulcerative Colitis, Intestinal koch’s(?) 

हेत ु– ववदाही अन्न सेवन, वपत्त प्रकोपक आहार ववहार 

लक्षणे – प्रभूत द्रवमल, उदरशूल, पश्चात ्रलतप्रवतणन 

ननदान – वपत्तज ग्रहर्र 
चिकित्सा – 1 ते 1.5 मदहने सामाव्थेचर गचिकत्सा केली. तनरामाव्थेमध्ये मांसमेदोबलय 
गचिकत्सा केली. सुवर्ण शसदंरू 60 शमग्र (सूक्ष्म नसलेली मात्रा) – सकाळ संध्याकाळ ताजे नवनरत 
व खडरसाखरेसह चर योजना केली. 
गचिकत्सा चालू असेपयांत 39 िक.गॅ्र. पयांत भारवदृ्धर झाली. सध्या भार – 55 िक.गॅ्र. आहे.  

 

तनदान बल जा्त असताना केलेली उत्तम मात्रतेरल रसायन जातकुळरतरल और्ध योजना. 
 

िेस क्र. 3 –  

पुरुर्/72 वर् े

Sr. Creatinin +++ 

लक्षणे – सवाांि शोफ, अतनद्रा, ग्रगथत मलप्रवकृ्त्त, मूत्रप्रवकृ्त्त – रात्रर 2-3 वळेा 
हेतु – ववदाही अन्न सेवन, तळलेला मांसाहार, अत्यगधक मद्यपान 

ननदान – वपत्तज प्रमेह 

चिकित्सा – वसंतकुसुमाकर ( रसायनाथण) – 1-1-1िे सकाळ, संध्याकाळर, रात्रर दधुातून 

अन्य पुड्या – रलतपाचक, चदं्रकला, ताप्यादी, प्रवाळपंचामतृ इ. 
उपशय 

 

िेस क्र. 4 –  

मुलिर/13 वर् े

दृक्ष्िमांद्य – वाढत जार्ारे 

हेतु – िभाणव्थेत मातेच ेरोज दगधसेवन, बबक््क्स, बेकरीच ेपदाथण, सवण प्रकारच ेमासे- तळलेले, 
भाजलेले 

लक्षणे - दृक्ष्िमांद्य – वाढत जार्ारे, नख व मुख वैवण्यण, अक््नमांद्य 



ननदान – कृमर, कफज दृक्ष्िमांद्य 

चिकित्सा – ल.मा.व., कृशमकुठार, नेत्र्य बत्रफळा (बबभरतक3, आमलकी2, हररतकी1 भाि) , 
पंचके्न्द्रय वधणन तेल न्य 

पथ्य – कफप्रकोपक हेतु बंद 

45 दद मधे दृक्ष्ि मधे उत्तम सुधारर्ा झाली.  

 

कोकर्ातरल हेतू सेवनात – ललेदवधणक हेतू बरेच जा्त आहेत त्यामुळे कृशमकुठाराचा वापर बरेच 
प्रमार्ात करावा लाितो.  

 

िेस क्र. 5 –  

भाजर माकेि दलाल- रात्रर 2.30 च्या सुमारास कामाला सुरुवात, रात्रर वडापाव, भजर असे ववदाही 
अन्नसेवन, चहा ++ 

लक्षणे – भ्रम, दौबणलय, उदरपरडनासहत्त्व, सामता, नाडर – वातप्रधान वपत्तानुबंधर 
H/O – ज्वर 8-10 वेळा 
K/C/O – Liver Cirrhosis (USG) 

ननदान – वपत्तज ज्वर 

चिकित्सा – सुवर्ण माशलनर वसंत मधासह (सामता म्हरू्न अनुपान मध) 
अन्य पुड्या – आ.व., ताप्यादी, सु.माक्षिक, बत्रफळा, रलतपाचक, अभ्रक इ. 
2 मदहन्यांनंतर – USG Report – Hepatomegaly, Not having Liver Cirrhosis 

गचिकत्सा चालूच  

ननरामार्स्त्था - सुवर्ण माशलनर वसंत दधुासह 

अन्य पुड्या – चदं्रकला, अक््थमज्जापाचक, रलतपाचक, अभ्रक इ. 
 

यावर झालेलया चचतेरल मुदे्द पुढीलप्रमारे् –  

 और्धयोजना करताना सामता, तनरामता, अक््न, बल यांचा ववचार वैद्यांकडून प्रामुख्याने 
केला िेला. 

 वरील ववचार कूगनच और्ध मात्रा व अनुपान योजना.  

 सामता, धातुित सामता असलयास और्ध मात्रा अगधक वापरण्याचर वैद्यांचर पद्धत आहे. 
परंतु वरीष्ठ वैद्यांच्या मते अक््नला अनुसूगनच मात्रचेर योजना करावर व यो्य 
और्धयोजना केलेली असलयास कमर मात्रतेही और्धाच ेअपेक्षित कायण होते असा अनुभव 

आहे. अनेक कलप एकबत्रत एका पुडरत ददलयाने कलपाचर ग्रंथोलत मात्रा वापररे् शलय 
नाही. 



 सवणसाधारर्परे् कोकर्ातरल आहारीय हेतु – कोकर्ात पॅ्रक्लिस करताना प्रामुख्याने 
आढळर्ारे हेतु म्हर्जे ववववध पद्धतरंनर खालले जार्ारे माशांच ेववववध प्रकार (खारवलेले, 
तळलेले इ.), मासे बनवण्यासाठी केले जार्ारे ओलया नारळाच ेवािर् जे ववदाही 
िुर्धमाणच ेअसते, बदलत्या जरवनशैलीनुसार मासे बनवण्याच्या पारंपाररक पद्धतरत व 
तनयमात केला जार्ारा बदल उदा. मासे व भात असा पारंपाररक आहार न घेता पोळर 
बरोबर मासे खारे् तसेच तेलाच ेपारंपाररक प्रकार न वापरता बाजारात नव्याने उपलब्ध 
तेलांचा वापर (सोयाबरन तेल व ओला नारळ हे एकत्र वापररे् हातनकारक), 
मद्यपान(हातभट्टर), कष्िाळु जरवनशैली, तसेच कोकर्प्रदेशातरल हवामानाचे वैववध्य. परंतु 
तनसिाणशर अनुूगप अशर जरवनशैली असलयाने खपू संकीर्ण हेतु आढळत नाहीत असाही 
अनुभव आहे. 

 मत््य हा आहारीय हेतु बंद करण्याचा सलला देण्यापूवी त्याऐवजर वेिळे िुर्धमण   
असर्ा-या मत््य प्रकाराचर तसेच त्यासाठी उपयुलत अशा आहार कलपनेचर वेिळर काही 
पद्धत रु्र्ास सांिता येते का याचा ववचार करावा. खा-या पाण्यातरल मासे, िोड्या 
पाण्यातरल मास,े खोल पाण्यातले मासे, गचखलातरल/खाडरतरल मासे असा माशांच्या 
िुर्धमाांचा ववचार पथ्य सांिताना आवश्यक आहे.  

 याबरोबरच माशांच्या संदभाणतरल एका वैद्यांचा अनुभव असा आहे की वमनापूवी 
उत्ललेशाथण ग्रंथामध्ये माशांचा उललेख आला आहे त्यानुसार जर वमनापूवी उत्ललेशासाठी 
मासे खार्ा-या ूग्र्ास दपुारच्या जेवर्ात पोिभर मासे खाण्यास ददलयास आधरच े
्नेहपानही ूग्र् व्यवक््थत करतो व दोर्ोत्ललेश उत्तम होऊन वमनावेळर उत्तम 
कफवपत्तप्रवतणन होत.े वमनपश्चात ्मत््योद्वेि ूग्र्ास जार्वत नाही. 

 सुवर्णशसदंरुाचा उपयोि बलरिर्ाथण होतो असे वैद्य महेंद्र पाध्ये यांचा अनुभव आहे. 
आमवात, शुक्रिय, Thyroid malignancy अशा अनेक व्याधरंमध्ये सुवर्णशसदंरुाचा उपयोि 
बलरिर्ाथण केला आहे. सामाव्थेमध्ये आलयाचा रस व मधासह तसेच तनरामाव्थेमध्ये 
तूप, दधुासह सुवर्णशसदंरुाचा उपयोि केलयास फायदा होतो. 

 


