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 Need

 Dravya karmukata

 Prabhava

 References from Samhita

 Utility



 Action of Dravya explained on the basis of 

Rasapanchaka

 Rules of Dravya action.

 Samana-Vichitra Pratyayarabdha – may be 

immerged as a  need to explain the unexplained 

actions of a Dravya.



 प्रभाव – प्र+भू

 प्रभवति सामर्थ्यतवतिषं्ट भवति द्रव्यमनेन इति प्रभावः ।

 रसवीर्यतवपाकानां सामानं्य र्त्र लक्ष्यिे ।

तविेषः कमयणां चैव प्रभावस्तस्य स सृ्मिः ॥ च.सू.26/67

 अमीमांस्यान्यतचन्त्यातन प्रतसद्धातन स्वभाविः ।

आगमेनोपर्ोज्यातन भेषजातन तवचक्षणैः ॥ सु.सू.40/19

 रसाति सामे्य र्त्कमयतवतिषं्ट िि् प्रभावजम् । अ.सं.सू.17/32

अ.हृ.सू.9/26



 सामान्यतमति िुल्यिा । सामानं्य लक्ष्यि इत्यनेन रसातिकार्यते्वन र्न्नावधारतर्िंु

िक्यिे कारं् िि् प्रभावकृितमति सूचर्ति, अि एवोकं्त- प्रभावोऽतचन्त्य उच्यिे; 
रसवीर्यतवपाककार्यिर्ाऽतचन्त्य इत्यर्यः ।

 प्रभावशे्चह द्रव्यिक्तक्तरतभपे्रिा, सा च द्रव्याणां सामान्यतविेषः िन्तीत्वातिरु्क्ता
व्यक्तक्तरेव, र्िः िक्तक्ततहय स्वरूपमेव भावानां, नातिररकं्त तकतदद्धमायन्तरम् (चक्र.)

 प्रभावोऽतचन्त्यतक्रर्ाहेिुवीर्यमेवेति िक्तक्ततविेष एव प्रभाव इत्यतभधीर्िे ।

सामान्यतमति िुल्यिा; कमयणां तविेषः न िुल्यिेत्यर्यः । एिेन द्रव्यर्ोर्द्यर्ो
रसातिसामे्य सत्यपे्यकक्तस्मन् द्रवे्य जार्िे कार्यतविेषः इिरत्र िु न जार्िे, इत्यत्र र्ि्
कारणिर्ा वाचं्य ििेव प्रभाव इत्यर्यः । (ति.)

 र्त्र द्रवे्य रस-वीर्य-तवपाकानां सामान्यम् अनै्यः सह सामं्य लक्ष्यिे, कमयणां
पुनतवयिेषः िस्य द्रव्यस्य स तवतिष्टकमयहेिुः प्रभावः सृ्मिः । (र्ो.)



 र्त्र वसु्ततन रस-वीर्य-तवपाकानां सामानं्य र्स्य रसस्य र्ि् कारं्, र्स्य तवपाकस्य

र्ि् कारं्, र्स्य वीर्यस्य च र्ि् कारं् ित्तस्य सामानं्य र्त्र वसु्ततन लक्ष्यिे, ित्र कमयणां
र्ो तविेषो लक्ष्यिे स कमयणां तविेषस्तस्य वसु्तनः प्रभावः सृ्मिः ।

 ननु रे्न र्ा तक्रर्ा तक्रर्िे िस्यां तक्रर्ार्ा िस्य िर्द्ीर्यमुकं्त, ििो वीर्यमेव प्रभावः।

 ित्र र्स्य र्ि् कमय िि् िस्या तचन्तर्ा तनवयकंु्त िकं्य, िद्व्यतिररक्तः द्रव्यस्य र्ि्

कमयतविेषः सोऽतचन्त्यः, ित्तद्रस-पाक-गुण-कमयतभः कार्यिर्ा तचन्ततर्िुमिक्यः

ििः प्रभावः िक्तक्ततविेष उच्यिे । (ग.)

 वीरं् िक्तक्तः, सा च पृतर्व्यािीनां भूिानां र्ः सारभागस्तितििर्रूपा बोध्या; सा च
तर्द्तवधा तचन्त्यातचन्त्यतक्रर्ाहेिुते्वन; ित्र तचन्त्यतक्रर्ाहेिुर्ाय द्रव्य-रसािीनां स्व-
स्वकमयतण स्वभावतसद्धा िक्तक्त: अतचन्त्यतक्रर्ाहेिुश्च प्रभावापरपर्ायर्ा द्रव्याणां

रसाद्यननुरूपकार्यकारणिक्तक्तः । (ति.)



 रस-वीर्य-तवपाकानां परस्परसामे्यऽतप र्द्यतर्द्तिषं्ट कमय दृश्यिे ित्ति् प्रभावजं तवक्तद्ध
। एिाविैििुकं्त भवति – तवतिष्टा सवायतििातर्नी द्रव्यिक्तक्तः “प्रभाव”-िब्दवाच्या
। …. अिः प्रभावस्य ित्स्वभावत्वाि् स प्रभावोऽतचन्त्यः कीदृक् किा कुिस्य इति

ज्ञािंु न िक्यिे । सितप ित्कारणं महाभूितविेषपररणामाख्यम् अस्मतर्द्धैः

ित्रातधगनंु्त न िक्यि इति अर्यः ।(अ.सं.इन्िु)

 र्द्र्ोद्रयव्यर्ो रसािीनां रस-वीर्य-तवपाकानां सामे्य सति, र्िेकं द्रव्यमन्यि् कमय

कुरुिे, अन्यि् पुनरन्यतर्द्तिषं्ट कमय, िि् प्रभावजं प्रभावाज्जाितमति जे्ञर्म् । अर्मस्य
द्रव्यस्य प्रभाव इति तवतिष्टकमयकरणातन्नश्चीर्ि इत्यर्यः । ननु, प्रभावः क उच्यिे? 
इति चेि् बू्रमः- रस-वीर्य-तवपाकातिगुणातििार्ी स्वभावो र्ः, स प्रभावः । (अ.हृ./ 
अ.ि.)

 र्द्र्ोद्रयव्यर्ो रसातिसामे्य सत्यपे्यकस्य र्तर्द्तिषं्ट कमय दृश्यिे, िि् प्रभावजम् ।
(अ.हृ./हे)



 Specificity in Karma (action) is Prabhava.

 Prabhava is not Karma.

 Action is produced because of Prabhava.

 It means Prabhava is produced due to specific 

constitution of Dravya.



 िन्ती रसादै्यसु्तल्यातप तचत्रकस्य तवरेचनी ।

मधुकस्य च मृर्द्ीका घृिं क्षीरस्य िीपनम् ॥अ.हृ.सू.९/२६

S.N. Dravya Rasa Vipaka Virya Karma 

due to 

Prabhava

1. Danti Katu Katu Ushna Virechana

2. Chitraka Katu Katu Ushna -

3. Madhuka Madhura Madhura Shita -

4. Mridvika Madhura Madhura Shita Virechana

5. Kshira Madhura Madhura Shita -

6. Ghrita Madhura Madhura Shita Dipana



 Mani-dharana

 Mantra

 Shalyaharana

 Vamana-virechana

 Medhya

 Agada

 Rakshoghna



इति सामान्यिः कमय द्रव्यािीनां, पुनश्च िि् ।

तवतचत्रप्रत्यर्ारब्धद्रव्यभेिेन तभद्यिे ॥
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 समान+प्रत्यर्+आरब्ध

प्रत्यर् = कारण Reason

 रै्ः एव महाभूिैः रसवीर्ायिर्ो द्रव्यातििा आरब्धाः, िैः एव
िर्ा भूिैः ििािर्मतप द्रव्यम् । अिः सामान्यिः कमय

द्रव्यािीनामुक्तम् । (अरुणित्त)



 तवतचत्र+प्रत्यर्+आरब्ध

 तवतचत्राश्च िे प्रत्यर्ाश्च तवतचत्रप्रत्यर्ाः

नानाकारसतन्नवेितविेषरु्क्तातन महाभूिातन, प्रतिसतं्त्व
प्राक्तनिुभािुभकमयपे्रररिो तवतचत्रो महाभूिपररणाम इत्यर्यः

।

 र्क्तस्मन् द्रवे्य रसािीनामन्यातन महाभूिान्यारकाणकातण द्रव्य

स्यचारकाणकाण्यपरातण, िि्द्रवं्य तवतचत्रप्रत्यर्ारब्धम्| ििेवं
द्रव्याणां रै्द्तवध्यम् | (अरुणित्त)



 तवतचत्राः-परस्परतवलक्षणाः, प्रत्यर्ाः-
कारणभूिा महाभूिसङ्घािाः, िैरारबं्ध र्द््द्दद्रवं्य िस्य भेिो-
द्रव्यान्तरतवतिष्टत्वम्, िेन|

 पातर्यवाद्यवान्तरसामान्यभेिस्य पूवयमुक्तत्वाि् पुनस्ततितु्यक्त
म्|एििुकं्त भवति,-
क्वक्तिि्द्रवे्य र्ादृगेव भूिसङ्घािो द्रव्यस्यारकाणकः, िदृगेव र
सािीनाम्| ित्समानप्रत्यर्ारब्धम्, ित्सामान्यगुणान्नातिक्राम
ति|

 क्वतचिन्यादृगू्भिसङ्घािो द्रव्यस्यारकाणकोऽन्यादृ्रससस्यान्यादृ
क् गुणसे्यत्याति, ितर्द्तचत्रप्रत्यर्ारब्धम्, ित्सामान्यगुणानति
क्रामति | (हेमातद्र)



 स्वािुरसोपेिो गुरुगुणरु्क्तक्तश्च गोधूमो मधुररसोपतिषं्ट वाितज
तं्त्व र्ि् कमय िि् करोति, समानप्रत्यर्ारब्धत्वाि्| र्वसु्त स्वािुर
सोपेिो गुरुगुणरु्क्तक्तश्च गोधूमो मधुररसोपतिषं्ट र्र्द्ाितजतं्त्व क
मय िन्न करोति, अतप िु वािकृत्त्वमेव करोति, तवतचत्रप्रत्यर्ारब्ध
त्वाि्|

 मत्स्यः स्वािुरसोपेिो गुरुगुणोपेिश्च न मधुररसोपतिष्टः िीिवीर्यः,
तकं ितहय ? उष्णवीर्यः, तवतचत्रप्रत्यर्ारब्धत्वाि्| क्षीरं च स्वािुरसो
पेिं गुरुगुणरु्कं्त च मधुररसोपतिषं्ट िीिवीर्यम्, समानप्रत्यर्ारब्ध
त्वाि् |

 स्वािुरसरु्क्तो गुरुगुणरु्क्तश्च तसंहो न र्र्ारसं मधुरतवपाकः, तकं
ितहय ? कटुको तवपाके, तवतचत्रप्रत्यर्ारब्धत्वाि्| िूकरो मधुररसरु्
क्तो गुरुगुणोपेिश्च र्र्ारसं मधुरतवपाक एव, समानप्रत्यर्ारब्ध
त्वाि्|

 एवं र्ातन समानप्रत्यर्ारब्धातन द्रव्यातण िेषां रसोपिेिेनैव गुणा
तनतियष्टा भवक्तन्त|



S.N. Dravya Rasa Guna Action/ Virya/ 

Vipaka

Samana/Vichitra

1 Godhuma Madhura Guru Vatajit Samana

2 Yava Madhura Guru Vatakrit Vicitra

3 Paya Madhura Guru Shita virya Samana

4 Matsya Madhura Guru Ushna virya Vichitra

5 Shukara Madhura Guru Madhura vipaka Samana

6 Simha Madhura Guru Katu vipaka Vichitra



 रे् च रससंर्ोगा वक्ष्यमाणासे्त रसातिसमानप्रत्यर्ारबै्धमयधुराललवलवणतिक्तक
टुकषार्रूपैतमयर्ः कल्पनीर्ाः, न िु तवतचत्रप्रत्यर्ारबै्धमयधुराललवलवणतिक्तक
टुकषार्रूपैः| र्स्माते्तषां न र्र्ािास्त्रतनरूतपिा रसवीर्यतवपाकािर्ो तवद्यने्त
, तवतचत्रप्रत्यर्ारब्धवाि्| [अिो रसोपिेिव्याप्त्या िैद्रयवै्यसे्त रससंर्ोगाः कल्प
तर्िंु न रु्ज्यने्त|]

 अरं् रससंर्ोगभेि एवंगुणोऽर्मेवंगुणः, एवंगुणत्वािामुक्तिक्तिषरे् र्ोज्य एि
क्तस्मक्तिषरे् चार्तमति तनिेषटंु न िक्यिे, अतनज्ञायिस्वरूपत्वाि्| न तह तवतचत्रप्र
त्यर्ारबै्धरे् रससंर्ोगाः तक्रर्ने्त, िेषां स्वरूपं कर्मप्यवधारतर्िंु िक्यिे| अ
तप च, समानप्रत्यर्ारबै्धरे् संर्ोगाः कल्प्प्यने्त, िेषां संर्ोतगनां वीर्यति र्ो तवरो
धः िीिोष्णलक्षणः, स न िोषार्|

 रे् िु तवतचत्रप्रत्यर्ारबै्धः संर्ोगाः कल्प्प्यने्त, िेषां संर्ोतगनां र्ः िीिोष्णलक्षणो
तवरोधः, स िोषारे्ति वेद्यम्| अन्यर्ा रसालापानकािीनामनेकद्रव्यकृिानामन
भ्यवहार एव प्रापु्नर्ाि्|

 िर्ा, त्रर्क्तसं्त्रिर्द्गाय रे् वक्ष्यमाणासे्तषु र्िर्ौतगकं िज्जह्याि् र्ौतगकं त्वनुक्त
मतप रु्ञ्ज्ज्यातिति र्र्द्क्ष्यिे ित्र रसातिसमानप्रत्यर्ारब्धमेव र्ोज्यम्, न तवतच
त्रप्रत्यर्ारब्धम्| िस्य रसवीर्यतवपाकानां तनश्चर्स्य किुयमिक्यत्वाि्|



 Samyoga should be done of 

Samanapratyayarabdha Dravya because their 

actions can be explained.

 Same applies to the Shodhanadi Gana

explained by Ashtangahridaya.



 VPA – discusses about Virya, Vipaka, Karma of 

Dravya.

 Prabhava – for explanation of Karma



 VPA Dravya – Clinical importance.

 Haritaki

 Amalaki

 Saindhava

 Danti

 Ghrita

 Shunthi




