
पचंामतृ

पयोद�धघतृ चंवै शक� रामधसुयंतु।ं
पचंामतृ�म�त�यात भंा�षत मंनुयो�व�ः॥

गाईच �ेध, दही व तपू; तसचे मध आ�ण साखर या
पाच पदाथा��या �म�णाला पचंामतृ अस �ेहणतात.
पचंामतृ दवे-दवेता�ंया षोडशोपचार पजूते
अ�याव�यक मानल गेले आेह.े �या पजूते �नानानतंर
दवेाला पचंामतृाच �ेनान घालतात. पजूा�वधीम�ये
पचंामतृात समा�व� असल�ेया ��यके पदाथा�साठ�
एक म�ं �दललेा असतो. गभ�वतीला �दनश�ु� पा�न
एकदा पचंामतृ �प�यास �ाव,े अशी सचूना
�यो�त�त�वात केललेी आह.े

�ध :



शा��कारानंी �धाला ‘अमतृ’ �हटल आेह.े �ध
ब�ु�वध�क असत.े �ध तापव�यानतंर �यावर जमा
होणारी साय पचनास जड पण बलवध�क, पौ��क
असत.े

दही :

फारस आेबंट नसलले,े मधरु दही ह �ेधाप�ेाही
अ�धक गणुकारी आह.े त शे�यतो रा�ी खाऊ नय.े
दही आव�या�या चणूा�बरोबर घते�यास र�ाच वे
�प�ाच आेजार कमी होतात.

तपू :

गाईच तेपू सव���े समजल जेात.े तपुा�या सवेनाने
धातचूी व�ृ� होत,े म�� शातं राहतो, शरीरातील
उ�णता कमी होऊन र�ाची श�ु� होत.े खा�यासाठ�
ताज तेर औषधासाठ� जनु तेपू वापरल जेात.े ज�ुया
तपुाचा वापर मलमा�माण केरता यतेो. नाकातनू



र� यते अस�यास नाकात तपुाच देोन-दोन थ�ब
सोडावते. �प�ामळु डेोके �खत अस�यास टाळवूर
व कानशीलावर थोड तेपू चोळ�यास डोके�खी
थाबंत.े मा� तपुाच अे�त�र� सवेन झा�यास ते
हा�नकारक ठरत.े आ�ल�प�, मदेव�ृ�,
द�यासार�या आजारात तपुाचा जा�त वापर क�
नय.े

मध :

मध मन�ुयास �नरोगी, बलवान व द�घा�यषुी
बनव�यास मदत करत.े मध �सनस�ंथ�ेया
�वकारावंर गणुकारी असत.े मध दाह, खाज सटुण,े
फोड यासंार�या �वचा�वकारावंर उपयोगी असत.े

मध ठरावीक �माणात रोज �नयमान घेतेल तेर �दय
स�ुढ हो�यास मदत होत.े मा� मध गरम
पदाथा�बरोबर घऊे नय.े मध व तपू सम�माणात



खाऊ नय.े मधा�या सवेनान चेरबी घटत.े एक चमचा
मध, अडळुशाचा रस व अधा� चमचा आ�याचा रस
एक� क�न घते�यास खोकला बरा होतो.
मलावरोधावरही मध उपय�ु आह.े

साखर :

थकवा �व�रत भ�न काढ�यासाठ� साखरचेा खास
उपयोग होतो. खडीसाखर जलुाबावर गणुकारी आह.े
साखर �ाम�ुयान �ेप�दोष �र करणारी आह.े
खडीसाखर�ेया अ�तसवेनान मेधमुहे, स�ंधवात
यासंारख आेजार उ�वतात. भारतात काही �ठकाणी
पचंामतृात साखर ऐेवजी उसाचा रस वापरला जातो.

पचंामतृाम�य तेळुशीची पानहेी टाकली जातात.
भारतातील अनके दवे�थानामं�य शेकेडो वषा�पासनू
दवेदवेता�ंया मतू�च पेचंामतृान अे�भषके केले
जातात. दवेाला पचंामतृान �ेनान घडव�यानतंर ते



पचंामतृ �सादा�या �पाम�य वेाटल जेात.े तथापी
वषा�नवुष�पचंामतृा�या अ�भषकेामळु मे�ंदरामंधील
परुातन मतू�ची झीज होऊ लागली अस�याच ले�ात
आल.े �यामळु केाही वषा�पवू� पढंरपरू यथेील
�वठोबा�या मतू�वर महापजू�ेया वळे� केला जाणारा
पचंामतृाचा अ�भषके बदं कर�यात आला. आता
�वठोबा�या मतू�ला दररोज सकाळ� पाच वाजता
�न�यपजू�ेया वळे� �ध, मध आ�ण तपू यानंी �नान
घातल जेात.े �याम�य सेाखर आ�ण दही अ�य�प
�माणात वापरल जेात.े

पचंामतृात वापर�या जाणा-या पाच घटकाचंा
��तका�मक �वचार कर�यात आला आह.े �यातील
�ध ह शे�ुतचे,े पा�व�याच �े�तक मानल गेले आेह.े
याम�य मेाणसान �ेधा�माण �ेन�कलकं �हाव अेसा
अथ� अ�भ�ते आह.े दही ह �ेधा�माणचे �दसत मेा�
त इेतर पदाथा�ना �वतः�या गणुाम�य �ेपातंरीत करत.े
माणसान �ेथम �न�कलकं �हाव आे�ण �यानतंर



�या�या सहवासाम�य येणेा-या इतर ���वर तोच
स�ंकार करावा असा अथ� �यामाग आेह.े तसचे ते
भरभराट�च �े�तक आह.े पचंामतृातील तपू हे
��न�धतचे अेथा�त �नहेाच �ेोतक आह.े माणसाची
सव� नाती �नहेपणू� असावीत असा �यामागचा अथ�.
तपू ह �ेवजयाच �े�तक अस�याचहेी मानल जेात.े
मध गोड असला तरी �या�या ठायी ताकद�च,े एक�चे
गणु आहते. ���न शेरीरान आे�ण मनाने
मधा�माण शे��वान असाव आे�ण पर�पराशंी
एक�न वेागाव अेसा अथ� �यातनू �� होतो. तर
पचंामतृात वापर�या जाणा-या साखर�ेमाण �े��ने
�या�या आय�ुयात, सभंाषणात माधयु� ठेवाव अेसा
�यामागचा अथ� सा�ंगतला गलेा आह.े साखर ह सेखु
आ�ण आनदं याचं �े�तक ठरत.े

वदेामं�य पेचंामतृात वापर�या गले�ेया पाच घटकाचंे
पाच वगेवगेळ पे�रणाम �वषद कर�यात आल आेहते.
पचंामतृा�या वापरामळु मेानवास दवेाकंडनू ह�ा



असल�ेया गो�ी �ा�त होतात अस �ेहटल आेह.े

पचंामतृ तयार करताना �यातील घटकाचं �ेमाणही
ठरवल गेले आेह.े �ध, �धा�या अ�या� �माणात दही,
द�ा�या अ�या� �माणात तपू, तपूा�या अ�या�
�माणात मध आ�ण मधा�या अ�या� �माणात साखर
�मसळनू पचंामतृ तयार केल जेात.े काही �ठकाणी
मध आ�ण साखर वगळता बाक� सव� घटक
सम�माणात �यावते अस सेचुवल आेह.े

पचंामतृाचा समावशे दवेपजू�ेमाण आेहारातही केला
जातो. गो�ा मसा�याम�य तेयार होणार पेचंामतृ
�नराळचे. या पचंामतृात �ाम�ुयान गेळू, खोबर,े
श�गदाण,े लाल व �हर�ा �मरचीच केाप, महारा�ीय
मसाला याचंा समावशे होतो. ब-याच वळेा यात
कार�याच केापही घालतात. या सव� �ज�सामंळुे
याला गोड, आबंट, थोडी कडवट चव यते.े हा पदाथ�
अ�प �माणात भकू वाढवणारा व अ�ाच पेचन



घडवनू आणणारा असतो. सणा�ंया �दवसात खपू
गोड व तळलले पेदाथ� आपण खातो. �यासोबत
पचंामतृ असल �ेहणज अे� पच�यास मदत होत.े
पोळ� �क�वा वरणभातासोबत पचंामतृ सवेन करतात.
काही नवीन �वयपंाका�या प�तीम�य पेचंामतृाम�ये
काज वू मनकुास�ुा घालतात. पचंामतृामधील
मोहरी, �जर,े �ह�ग, कढ��ल�ब व �मरची या पदाथा�मळुे
मदंावललेी भकू वाढत वे अ� पचायलाही सोप जेात.े
�यामधील खोबर,े श�गदाण वे मनकुामंळु �ेयाम�ये
पोषक म�ूय भेरपरू असतात. �यासोबत �व�वध
�कारची आव�यक जीवनस�व आेपणास
पचंामतृामधनू �मळतात. याची चव
पचंप�वा�ासंोबत वगेळ�च मजा दऊेन जात.े

पचंामतृ आयवु�दा�या ���कोनातनूही औषधी आह.े
त रेोज यो�य �माणात सवेन केल तेर लहान मलु,े
वयोव�ृ यानंा उपय�ु ठरत.े पचंामतृामळु शेरीर प�ु
होत.े पोटात आग पडण,े जळजळण येावर ते



उपायकारक आह.े पचंामतृामळु मेान�सक ताण
कमी होतो. त बे�ु�वध�क असनू �यामळु वेजन वाढत.े
सकाळ� उठ�याबरोबर पचंामतृ घतेल तेर
अध��शशीवर उतार �मळतो. त रेोज सवेन के�यास
शरीरास श�� �ा�त होत.े �यामळु �ेमरणश��
वाढत,े का��त उजळत,े वात-्�प�-कफ �ा ��दोषाचंे
सतंलुन होत.े

पचंामतृ करताना साखर एक चमचा, मध दोन चमच,े
तपू तीन चमच,े दही चार चमच आे�ण �ध पाच
चमच अेस �ंमाण �याव.ं

---------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�


