
*पचंग�*ǿ ǿ

‘पचं’ �हणज पेाच आ�ण ‘ग�’ �हणज गेायी
पासनू ( दशेीगायीपासनू ) उ�प� होणारे
पदाथ�.
�ाव�न गोम�ू, गोमय (शणे), गोरस (�ध),
गोदधी (दही), गोघतृ (तपू) �ा पदाथा��या
�म�णापासनू तयार होत ते ‘ेपचंग�’होय.
कोण�याही धा�म�क काय��सगंी शरीर श�ु�द
हो�यासाठ� �थम पचंग�ाच �ेाशन
करावयाच अेसत.े �ाखरेीज, दवे��तमचे वे
माळचे पे�व�ीकरण करताना �थम
�या�ंयावर पचंग� �ो�ण करतात.
थोड�यात, धम�शा����ा श�ु�द
(श�ुचता) �ा�त हो�यासाठ� पचंग�ाचे



�ाशन �क�वा �ो�ण करतात. पचंग�व हा
म�ं �हणनू �ाशन के�यान सेव� दोष जातात.

*'य�वग��थगतपापदंहे�ेत��तमामके|*

*�ाशना�पचंग��यदह�य��न�रव�धनम|्|’*

अथा�त, ‘�या�माण अे�नी इधंन न� करतो
�या�माण देहेात �ाधी�पान सेाचनू
रा�हलले पेाप पचंग� �ाशनान ने�
होत.े’पचंग�ाच �ेाशन करताना उपरो�
म�ंाच पेठण करतात. �ा म�ंातील
*’पापम’्* ह पेद *‘�ाधी’* �ा अथ�
वापरलले आेह.े *‘�वक्’* �हणज �ेवचा.
गोम�ूा�या �न�यमद�नान केाही �वचारोग
समळू नाहीस हेोतात अस आेयवु�दात
सा�ंगतलले आेह.े तसचे काही



अ��थ�वकारावंर आ�ण काही यकृतसबंधंी
�ाध�वर गोम�ू व गाईच �ेध उपय�ु ठरत.े

पचंग�ाची �च�क�सा कर�यापवू� �थम
�व�छ, श�ुद आ�ण प�व� �ा तीन
सकं�पना समजनू
घणे आेव�यकआह.े वरवर पाहता �ा
�त�ही श�दाचं अेथ� समान अस�यासारखे
वाटतात. पण �याचंा मलूाथ� पा�ह�यास
�या�ंयातील भदे �प� होतो. एखादा पदाथ�
�व�छ असला तरी तो श�ुद व प�व�
असलेच अस नेाही. उदा. भसेळय�ु हळद�
सारखा पदाथ� �व�छ असला तरी �याचा
अश�ुद घटकाशंी सयंोग झाललेा असतो.
शरीरा�या बाबतीतही �ा सकं�पना
�नगडीत आहते.

शरीराची �कतीही �व�छता केली तरी �यात
जर �ाधी�पान अेश�ुदता भरललेी असले



तर त अे�पजीवी ठरत.े �या�माण ते शेरीर
�कतीशी �व�छ व श�ुद असल तेरी प�व�
नसले तर �याच हेव तेस सेाथ�क होऊ शकत
नाही. प�व�ता �क�वा पा�व�य हा गणुधम�
वातावरण व मन �ा�ंयाशी �नगडीत असतो.
पा�व�याचा उ�व स�ंकारात असतो. हे
स�ंकार माता�प�यापंासनू तसचे
पवू�ज�मापासनू लाभलले अेसतात.

पचंग�ाचा म�ुय उपयोग उपरो� लौ�कक
अथा�न सेमज�या जाणा�या �व�छतशेी
नसनू श�ुदतशेी व पा�व�याशी आह.े
शरीरात स�ंकारज�य अप�व�ता �क�वा
अश�ुदता मरुललेी असले तर ती �वचपेासनू
अ��थपय�त सव�� �ापनू रा�हललेी असत.े
पचंग� �ाशन के�यामळु हेी अश�ुदता व
अपा�व�य न� हो�यास मदत होत.े
कोण�याही दवेताकृ�यापवू� पचंग� �ाशन



कर�यास सा�ंगतलले आेह.े पवू� ज�मातील
पाप कालातंरान �ेाधी�पान शेरीरात �कट
होत.े �या�ंया प�रहारासाठ� औषधा�ंया
जोडीला दान, जप, होम व दवेताराधन
कराव अेस शेा�� सागंत.े �यापकै�
दवेताराधन व औषध �ा दो�ही गो�ी
पचंग�ाबाबत लाग पूडतात.
दवेताराधनाम�य पेचंग�ाचा उपयोग होतो
ह सेव��तु आहचे, पण पचंग�ाचा �क�वा
पचंग�ातील पथृक पदाथा�चा – अनके
�ध�र �ाध�चा उपशम हो�यासाठ� –
औषध �हणनू दखेील उपयोग होतो.
*‘मातर:सव�भतूानागंोषपुा�मान�व�य्त|े’*
(महाभारत), *‘गो�तमुा�ान�व�य्त|े’*
(ऋ�वदे),

*‘सव�दवेा:��थतादहे|े'*

(बहृ�पाराशार�म�ृत)



इ�याद� शा�� वचनावं�न गाईच मेह�व
�स�द होत.े भारतीयानंा अना�दकालापासनू
गाईच मेहा��य �वद�त आहचे. पण अगद�
अलीकडचे जम�नी, अम�ेरका, र�शया
इ�याद� अ�त�गत दशेातंही गायीपासनू
( �वशषेत: भारतीय गायीपासनू)

�मळणा�या म�ु, शणे, �ध, दही व तपू
इ�याद� पदाथा�वर �योग शाळते शा��श�ुद
सशंोधन होऊन �याचं अेन�य साधारण
मह�व �स�द झालले आेह.े �नरोगी
दशेीगायी�या �धात कोणतहेी दोष
नस�यामळु �ेया �धा पासनू तयार होणारे
दही व तपू ह पेदाथ�ही श�ुद , पाचक,
कृमीनाशक, बलवध�क, ब�ुद�वध�क,
उ�साहवध�क असतात. गोमयापासनू तयार
झाल�ेया श�ेयाचं (ेगोवया�च)े

�वलन होताना �यातनू �नघणाया� धरुातील



वाय�ूया �व�वध चाच�या, �च�क�सा व
�योग झालले अेसनू �या धरूापासनू
कोण�याही �कारच अे�न� ��षण होत
नाही; �क�ब�ना तो धरू पया�वरणास
उपकारकच असतो अस �ेस�द झाल आेह.े
गोम�ूातील मलू��ाचंी रासाय�नक चाचणी
होऊन ती �� रेोगरोधक, रोग��तकारक,
जतंनुाशक व कुज�याची ��या थाबंवणारी
असतात असहेी �स�द झाल आेह.े

शा��ो� पचंग� तयार कर�यासाठ� गोम�ू
एक भाग, गोमय (शणे) अधा� भाग, गो��ध
(�ध) तीन भाग, गोदधी (दही) दोन भाग,
गोघतृ (तपू) एक भाग व कुशोदक (दभा�चे
पाणी) एक भाग �याव.े �माणा साठ�
स�ंय�ेच पळ� घते�यास वरील�माण सेमुारे
साडआेठ प�या पचंग� तयार होत.े
साम�यात: लागणार पेचंग� असचे तयार



करतात.

पचंग�ासाठ� गभ�वती गाईच �ेध व दही
घऊे नय.े गाय �सतू झा�यावर समुारे
एकवीस �दवसानतंर �तच �ेध उपयोगात
आणता यते.े

पचंग�ासाठ� लागणार तेाज गेोम�ू दोन-
तीन पदरी तलम व��ातनू गाळनु �याव.े
पचंग�ासाठ� गायी�या �धापासनू
�वरजलले देही �याव.े कुश (दभ�) श�यतो
ताज �ेयावते,अ�यथा स�ंहातील
चालतात.

*अशोककाका कुलकण�*


