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ফুঔন্ধ
স্বাস্থ্য  বযক্ষা ফাদ পযঢাভ দুই অঢযন্ত গুরুত্বধূদজ আবিও। এই দুবঝভ গুডকঢ ফাদ ফাদ পযঢাভ
বওাহযভ ূঘও  হঝ। বযক্ষা বদা দবফদ অগ্রকবঢ অম্ভ, দঢফবদ ুস্বাস্থ্য যবঢহভও দই পযঢাহও
বওঙুহঢই বমষ্ঠ আকাফীভ বতহও বদহব দবহঢ ধাভহ দা ফাদুর। প্রাঘীদ ওাম দণহওই পাভঢ হরজভ ফাদুর
ববপন্ন যাবথভ বরুহে এও বদচস্ব প্রবঢভক্ষা ধবভওাঞাহফা ৃবি ওভহঢ ক্ষফ লহববঙম - আহতযাধান্ত
বজ্ঞাবদও বপবি দঢ দব আবুহজতীব স্বাস্থ্য যস্থ্া প্রাঘীদ ফুবদ - ঋবর - আবুহজত বঘবওৎও/কহরও ভা বঢবভ
ওহভ দকহঙদ, ঢাভ উৎওরজঢা আচ এই অযাহমাধযাবণও, দভাহাবঝও াচজাবভ এং বদউবিবাভ দফবটবহদভ
ধৃবণীহঢ ফাদ পাহ স্বীওৃঢ। আবফ কবজঢ দব ফহলযঢমা ওহমহচভ ংস্কৃঢ বপাক ঢাহতভ প্রণফ আন্তচজাবমও
ধবিওা আচহওভ এই অবঢফাবভভ আহল এফদ এওবঝ অঢযন্ত গুরুত্বধূডজ বরব দও ববপন্ন দমঔাভ ফাথযহফ
ধাঞওহতভ ওাহঙ দধৌৌঁহঙ বতহঢ উহতযাকী লহবহঙ।
বরাতগ্রস্ত এং বধতঙ্কুম ধৃবণী যাধী দব ধবভবস্থ্বঢহঢ আচ াভা ধৃবণীভ ফাদুর শুথু চীদ দব, ভং
মা বাব ,ফৃঢুয বাধদ ওহভ ঘহমহঙদ, দঔাহদ বওন্তু হু বুক আহকভ ঋে ধভীবক্ষঢ এই বজ্ঞাদ - আবুহজত
যাে - ফাদুর দও এই অতৃযয আঢঢাবীভ বরুহে আপযন্তভীড যবক্ত থজদ ওহভ ঘমাভ ফন্ত্র বুবকহব দকহঙ। এই
বজ্ঞাদ, এই প্রাঘীদ গ্রন্থামী ম্পহওজ বাভা অজ্ঞ, দই  ফাদুর  বপ্রব চহদভ প্রহবাচহদ ম্পূডজ অজ্ঞাহঢই
আবুহজত - ধন্থী লহব উহঞহঙদ। াভ াবট দঢই কভফ চহম আতা, ঢুমবধাঢা, মি এং আহভা দাদা স্তু
বতহব বঢবভ বহযর ধাদীব ( ধবিফ এং উিভ পাভহঢ ' ওাটলা' দাহফ ধবভবঘঢ) বতদবন্দদ চীহদ বদববফঢ
লহব উহঞহঙ। এওুয যঢহওভ পাভহঢই দব, বহতহয  ফাদ ফাতৃঢ এই প্রাঘীদ পাভঢীব বঘবওৎা যাে।
দবাক , আবুহজত এং প্রাওৃবঢও ববপন্ন ধেবঢ  ধতাণজ দব ফাদুহরভ শুপাণজী, বঘবওৎাভ দাহফ অদয যাখাঢ
খঝাব দা ফাদ যভীহভ, আচ দঢা জচদববতঢ। ঢাই, যাববও পাহ  অহদহওই আবুহজত দও আধদ
ওহভ বদহব ধৃবণীহচাটা আবণজও ফন্দা দও ৃোিুম দতবঔহব প্রবঢ খহভ খহভ দধৌৌঁহঙ বতহে ওম বী
ফাদুহরভ চদয ববপন্ন আবুহজবতও রুথ, ঘযদ প্রা, ফথু, দাদা ভওহফভ প্রাথদী  বদঢয যলাবজয স্তু ফুল। চাবদ, ঢাবওজও া ভাচনদবঢও তৃবিপবি বদহব হু ফাদুর এভ ফাহমাঘদা ওভহদ, বঢবজও ফন্তয
ওভহদ বওন্তু এওঝা ওণা শুথু ঢাহতভ দও মহঢ ঘাই - হু যঢাব্দী থহভ প্রঘবমঢ, ধভীবক্ষঢ এই বঘবওৎা
আফাহতভ এওান্ত আধদ, বা আফাহতভ দতহযভ আলাবা, ফাবঝভ, আফাহতভ ফাদুরহতভ বতবলও কঞহদভ ওণা
দপহ হু প্রহঘিা - মব্ধ এও অদদয াথদ, বা আফাহতভ দতহযভ ম্পত, ঢাহও পুহম া অফাদদা দা ওহভ,
আথুবদও বুহকাধহবাকী ওহভ দঢামাঝাই দঢা পাহমা। দব চাবঢ ঢাহতভ ইবঢলা দও অস্বীওাভ ওহভ, পুহম বাব
আধদ কবভফা, আধদ ওৃবঢ, বদচহতভ দনহম আা ধণ বাহতভ ওাহঙ আঙা - ঢাভা বও ওহভ আকাফীভ ধহণ
ূহবজাতহবভ আযা ভাঔহ, বও ওহভ এহকাহ দঢুদ দওাহদা ধহণ ববত অবপজ্ঞঢাই দা ণাহও ধণ ঘমাভ? আচ
দবঔাহদ দতহয বহতহয লাই দঝও মযাহভঝবভ দঢ বঢবভ ওৃবিফ পযাওবহদভ ফাদ ম্পহওজ বন্দগ্ধ আধাফভ
চদঢা, দঔাহদ খহভ খহভ আবুহজত দধৌৌঁহঙ দতব অতৃযয দই পাইভাহভ বরুহে প্রহঢযও ফাদুহরভ দভাক প্রবঢহভাথ ক্ষফঢা াবটহব দতবাভ খহভাবা, বদভাধত, স্বল্পযহবভ ভত - শুথু এওবঝ পাইভা দা, এফবদ
আহভা দাদা যাবথ দণহও তূভ ণাওহঢ লচ উধাব। এওবঝ পাইভা দবফদ এওবতহদ যবক্তযামী লববদ, দঢফবদ
এই ফাদ ফাচ থীহভ থীহভ আপযন্তভীড প্রবঢহভাথ কহট ঢুমহ বঞও, পভা ণাওুও ফহদ, আস্থ্া ণাওুও
প্রওৃবঢভ ' ধভ, বশ্বা অঝুঝ ণাও যঢাব্দী - প্রাঘীদ আফাহতভ বদচস্ব বজ্ঞাদ  বঘবওৎা যাহে।
আন্তচজাহমভ ফাথযহফ দব, এই বরব বদহব আকাফী বতহদ ফহলযঢমা ওহমহচভ ংস্কৃঢ বপাক আহভা ট
দওাহদা আহমাঘদা পা আহবাচদ ওরুও - দতহযভ ববপন্ন প্রান্ত দণহও, বহতয দণহও বতগ্ধ গুডীচদ

আুদ, আবুহজত ঘঘজা  ঢজফাদ ধবভবস্থ্বঢ বদহব আহমাঘদা দলাও, আফাহতভ আকাফী প্রচন্ম চাদুও
আফাহতভ এই অীফ জ্ঞাদ - পান্ডাহভভ ওণা, ঋে দলাও ঢাহতভ ঢণা আফাহতভ ওহমভ ফদ - ফদদ, এই
ওাফদা ওবভ। অথযাবধওা টক্টভ যজাদী ঘহটাধাথযাব, অথযাধও প্রযান্ত দত এং অদয বপাকীব অথযাধও দতভ
এই আন্তচজাবমও ধবিওা প্রওাযদাভ উহতযাক দও াথুাত চাদাই, এং আযাওবভ ঢাভা বদববফঢ পাহ এই
প্রওাযদা ঘাবমহব বাহদ। ঢাহতভ কহরডাফূমও ববপন্ন দমঔা দবদ আকাফীবতহদ ঙাি ঙািীহতভ এং আগ্রলী
ধাঞওহতভ এও ুস্থ্ ুন্দভ ফাহচভ বতওবদহতজযদ ওভহঢ ধাহভ, জ্ঞাহদভ অচাদা প্রান্তভ উহন্মাবঘঢ ওভহঢ
ধাহভ। ুস্থ্ দলাও এই ধৃবণী, ওহম পাহমা ণাওুদ।
অথযক্ষ টক্টভ রুম্পা তা।

আয়ুহজতঘঘজা : দতহয  বহতহয
ট. যজাডী ঘহটাধাথযায়

ফাদ-পযঢাভ ঊরামগ্ন দণহওই প্রওৃবঢভ হি ফাদহভ অবহেতয ম্পওজ কহে উহঞহঙ। এই ম্পওজ
ওঔদ পয়-পীবঢভ আাভ ওঔদ ঔযঢাভ। ফাদুর প্রওৃবঢভ দরাহে চন্মগ্রলড ওহভ ঢাভ ওাঙ দণহও
দাদাপাহ উধওৃঢ লহয়হঙ। প্রওৃবঢভ দভারাদহম ফাদুর ওঔদ তগ্ধ লহয়হঙ, আাভ এই প্রওৃবঢভ ওাঙ
দণহওই ফাদুর দাদাপাহ ালাবয মাপ ওহভহঙ। ফাদুর, চীচন্তু, উবিত - ই প্রওৃবঢভ অি। ফাদুর
ঔাহতযভ যাধাহভ প্রওৃবঢভ উধভ জহঢাপাহ বদপজভযীম। আাভ ুস্থ্ ণাওাভ চহদয ঢাভা থীহভ থীহভ
প্রওৃবঢবদপজভ লহয় উহঞ। কাহঙভ নম-ফূম ঔাতয বলহহ যলাভ ওভহঢ ওভহঢই লয়ঢ ফাদুর এওবতদ
দচহদবঙম এভ উধওাবভঢা। এইপাহই ফাদ-পযঢাভ অগ্রকবঢভ হি হি ববপন্ন কাঙ-কাঙাবমভ রবথ গুড
ম্পহওজ ফাদুর অকঢ লয়। এইফস্ত রবথ ৃহক্ষভ ধভীক্ষাফূমও প্রহয়াহকভ ফহথয বতহয় আত্মপ্রওায ওহভ
ুবযাম আয়ুহজত যাে।
পাভঢহরজভ হু পারাভ ফাঢৃস্থ্াদীয়া ংস্কৃঢ পারায় বঘবওৎাবরয়ও হু গ্রন্থ ভবঘঢ লহয়হঙ। ববতও যােহওই
আয়ুহজহতভ ফূমরূহধ স্বীওৃবঢ দতয়া লহয়হঙ। ুপ্রাঘীদ বুহক ঋহেত  অণজহহতভ ফহথয আয়ুহজহতভ ূক্ষ্ম
ীচ ুপ্ত অস্থ্ায় ধায়া বায়। ঢহ ঋহেহতভ ঢুমদায় অণজহহত আয়ুহজহতভ ীচ অবথও ধবভফাহড
ধবভমবক্ষঢ লয়। ঢাই ধভঢজীওাহম ুশ্রুঢ আয়ুহজতযােহও অণজহহতভ উধািরূহধ বদহতজয ওহভহঙদ।
ধভঢজীওাহম এই আয়ুহজতযাে আহভা অবথও বস্তাভ মাপ ওহভ।
আয়ুহজহতভ আঝবঝ যাঔা-১) যমযঢন্ত্র ( Major Surgery), ২) যামাওযঢন্ত্র (Minor Surgery),
৩) ওায়বঘবওৎা (Therapeutics), ৪) পূঢবতযা (Demonology), ৫) দওৌফাভপৃঢয (Paediatrics),
৬) অকতঢন্ত্র (Toxicology), ৭) ভায়দ (Elixirs), ৮) াচীওভড (Aphrodisiacs).
ববতও বুক দণহওই যাভীভস্থ্াদ বজ্ঞাদ (Anatomy), ভ্রূডবতযা (Embriology)- এই ওম স্বাস্থ্যবজ্ঞাদ
বরহয় বহযরপাহ ঘঘজা লঢ। এই বরয়গুহমা আয়ুহজত যাহেভ াহণ ঢহপ্রাঢপাহ চবেহয় ভহয়হঙ।
আয়ুহজতযাহেভ প্রক্তারূহধ া প্রঢজওরূহধ বববদ জচদধবভবঘঢ বঢবদ অবিধুি আহিয়। বঢবদই
ঘভওংবলঢাভ ফুঔয প্রক্তা। ঢহ আঔযাদ অদুাহভ ৃবিভ উরামহগ্ন যাবথভ ফবন্দভরূহধই প্রাডীহতল বদফজাড
ওহভবঙহমদ চকৎস্রিা ব্রহ্মা।আাভ স্বল্পায়ুম্পন্ন চীহভ ফিহমভ চহদয বঢবদই আয়ুহজহতভ বদফজাড ওহভদ।
ঢাই অিাি আয়ুহজহতভ স্রিারূহধ ঢাৌঁভ দাফ আঔযাঢ লয়। ব্রহ্মাভ ওাঙ দণহও বষ্জু, ফলাহত, ূবজ, তক্ষ,
প্রচাধবঢ, অবশ্বদীওুফাভদ্বয় এং অহযহর ইহেভ ফাথযহফ আয়ুহজত ধবভধুবি মাপ ওহভ। দুাঃঔাঢজ ফঢজাীভ
ফিহমভ চহদয ঋবরকড পভদ্বাচহও ইহেভ ওাহঙ ধাবঞহয়বঙহমদ আয়ুহজহতভ জ্ঞাদ মাহপভ চহদয। পভদ্বাচ
আয়ুহজহতভ জ্ঞাদ মাপ ওহভ প্রঢযাঢজদ ওহভ ঋবরকডহও এই যাহোধহতয ওহভবঙহমডদ। এই ঋবরহতভ ফহথয
অদযঢফ লহমদ আহিয়। পভদ্বাহচভ ওাঙ দণহও প্রাপ্ত বতযা আহিয় অবগ্নহয প্রপৃবঢ ঙয় বযরযহও উধহতয
ওহভদ। ঢহ ওাবলবদভ ঢযঢা বদরূধড ওভা এঔদ ম্ভ লয়বদ।

আয়ুহজহতভ গ্রন্থগুবমভ ফহথয জপ্রণফ এং ৃলিফ গ্রন্থ লম ঘভওংবলঢা। ঢজফাহদ প্রাপ্ত এই গ্রহন্থভ ভঘবয়ঢা
আহিয় অবগ্নহয। এই গ্রহন্থভ আঝবঝ বপাক া স্থ্াদ ভহয়হঙ- ১) ূি স্থ্াদ, ২) বদতাদ স্থ্াদ, ৩) বফাদ
স্থ্াদ, ৪) যাভীভ স্থ্াদ, ৫) ইবেয় স্থ্াদ, ৬) বঘবওৎা স্লাদ, ৭) ওল্প স্থ্াদ, ৮) ববে। এই বপাকগুবম দফাঝ
এওয' ওুবেবঝ অথযাহয় বপক্ত। ঘভওংবলঢাভ পারয ভঘদা ওহভবঙহমদ ফলবরজ ধঢঞ্জবম।
ঘভওংবলঢাভ ফঢ ুশ্রুঢংবলঢা আয়ুহজহতভ এওবঝ বঔযাঢ গ্রন্থ। ুশ্রুঢ বশ্বাবফহিভ ধুি  থিন্তবভভ
বযরয। ঢজফাহদ দব ুশ্রুঢংবলঢা উধমব্ধ লয় ঢা ুশ্রুহঢভ ভঘদা দয় হমই ধবণ্ডঢকড অদুফাদ ওহভদ।
ুশ্রুঢঢন্ত্র বদি লহম দাকাচুজদ ঢাভ ংস্কাভাথদ ওহভদ।ঘরধাবড তি ুশ্রুঢংবলঢাভ ঝীওা ভঘদা
ওহভবঙহমদ। ুশ্রুঢ যমযবঘবওৎায় অঢযন্ত ধাভতযজী বঙহমদ। ঢাৌঁভ গ্রহন্থ যমযঢন্ত্র াঢ পাহক বপক্ত- দঙতদ
(Amputation), দপতদ (Excision), দমঔদ (Scrapping), িবযদ (Probing), আলভড
(Extraction), বস্রড (Drainage), ীদ (Stiching)।
ফলবরজ আহিহয়ভ অদযঢফ বযরয দপম বভবঘঢ দপমঢন্ত্র া দপমংবলঢা ফূমঢ ঘভওংবলঢা 
ুশ্রুঢংবলঢাভ অদুভহড ভবঘঢ। এই গ্রহন্থ আঝবঝ স্থ্াদ া পাক আহঙ এং এই গ্রন্থবঝ ১১৩ বঝ অথযাহয়
বপক্ত। দপমংবলঢাভ ফঢ লাভীঢংবলঢা আয়ুহজহতভ এওবঝ উহেঔহবাকয গ্রন্থ।
আহিয় ম্প্রতাহয়ভ দচযাবঢষ্কস্বরূধ াগ্পট বভবঘঢ বঢদবঝ উহেঔহবাকয গ্রন্থ লম অিািহৃতয়, অিািংগ্রল
এং ভভত্নফূচ্চয়। অিািংগ্রল গ্রহন্থ আয়ুহজহতভ আঝবঝ অি ংকৃলীঢ লহম াগ্পট স্বয়ং ঢাৌঁভ গ্রন্থহও
ওায়বঘবওৎাভ গ্রন্থরূহধই উহেঔ ওহভহঙদ। এই গ্রন্থবঝ ূিস্থ্াদ, বদতাদস্থ্াদ, যাভীভস্থ্াদ, বঘবওৎাস্থ্াদ,
ওল্পস্থ্াদ উিভস্থ্াদ- এই ঙয়বঝ পাহক বপক্ত। ভভত্নফূচ্চয় গ্রহন্থ রহথভ দদববথ বডজঢ লহয়হঙ। ওবণঢ
আহঙ তাবক্ষডাহঢয ঘভও  ুশ্রুহঢভ গ্রহন্থভ ঢুমদায় াগ্পহটভ গ্রহন্থভ চদবপ্রয়ঢা অবথও।
বঘবওৎাযাহেভ রুবেবদিয় দাফও গুরুত্বধূডজ গ্রহন্থভ ভঘবয়ঢা ফাথ ওভ। ওভ উধাবথ দণহও অদুবফঢ লয়
বঢবদ াগামী বঙহমদ। রুবেবদিয় গ্রন্থবঝ ' বদতাদ' দাহফ প্রবে। এই গ্রন্থবঝভ ববযিয লম এই গ্রহন্থ ববপন্ন
দভাহকভ ওাভড ঙাো ফৃঢুযভ অযবলঢ ধূহজভ মক্ষডফূল বডজঢ লহয়হঙ। এই গ্রহন্থভ অদযঢফ ঝীওা লম
বচয় ভবক্ষহঢভ যাঔযাফথুহওার।
আয়ুহজত যাহেভ অধভ এওবঝ ুবঔযাঢ গ্রন্থ লম ঘরধাবড তি বভবঘঢ বঘবওৎাাভংগ্রল।
এই গ্রহন্থ ববপন্ন দভাকবদডজয় বরয়ও আহমাঘদা ঙাো থাঢ ধতাহণজভ গুডাগুড আহমাবঘঢ লহয়হঙ। ঘরধাবড
তি ঘভওংবলঢা  ুশ্রুঢংবলঢাভ উধভ বণারহফ আয়ুহজততীবধওা  পাদুফঢী দাহফ দুবঝ ঝীওা ভঘদা
ওহভবঙহমদ।
আয়ুহজহতভ আভ হু অঢযন্ত ওাবজওভী  প্রহয়াচদীয় গ্রন্থ এ দতহয ভবঘঢ লহয়হঙ। ঢহ আয়ুহজতঘঘজা
শুথুফাি এহতহযই ীফাে দদই। দতহযভ ীফা অবঢরফ ওহভ বহতহয ঙবেহয় ধহেহঙ আয়ুহজতঘঘজা। প্রাঘীদ
পযঢাভ ইবঢলাহ পাভঢহরজভ ফঢ গ্রী উহেঔহবাকয স্থ্াদ অবথওাভ ওহভ ভহয়হঙ। প্রাঘীদ গ্রীও
বঘবওৎওকড ববপন্ন মঢা-গুহেভ যলাহভভ বতও বতহয় পাভঢীয়হতভ ওাহঙ বহণি ঋডী। এওবঝ ওাবলবদ
প্রঘবমঢ আহঙ- স্বধজতি এও ববদহওভ প্রাড বনবভহয় বতহয়বঙহমদ এও পাভঢীয় বঘবওৎও। বওন্তু দওাদ গ্রীও
বঘবওৎহওভ ধহক্ষ এই ওাচ ম্ভ লয় বদ। এই ওাভহড গ্রীও ীভ আহমওচাণ্ডাভ ওহয়ওচদ পাভঢীয়
বঘবওওহও গ্রীহ বদহয় বকহয়বঙহমদ।

ুপ্রাঘীদওাহম বঘবওৎাবরহয় পাভঢরজ এং গ্রী ধভস্পভহও প্রপাবঢ ওহভবঙম হমই ফহদ লয়। দুই
দতহযভ বঘবওৎাযাহে অহদও াতৃযয ধবজহক্ষড ওহভ এইরূধ অদুফাদ ওভা লয়। ঘক্ষুহভাহক শুষ্ক বধপ্পমীভ
যলাভ উপয় দতহযভ বঘবওৎাযাহেই স্বীওৃঢ লহয়হঙ। এভ দণহও অদুফাদ ওভা বায়, গ্রীওহতহয
আয়ুহজতযাহেভ বহণি প্রপা বঙম। আাভ আভহতহয আয়ুহজহতভ দয বওঙু প্রবে গ্রহন্থভ অদুাত
লহয়বঙম। আভ লহয় ধাভযহতহয আয়ুহজতযাে বস্তাভমাপ ওহভবঙম। আয়ুহজহতভ বঔযাঢ গ্রন্থ
ঘভওংবলঢা, ুশ্রুঢংবলঢা, অিািহৃতয়, ফাথবদতাদ ইঢযাবত গ্রন্থফূল অদুবতঢ লহয়বঙম এং বপন্ন দাহফ
ধবভবঘঢ লহয়বঙম। এইপাহ আয়ুহজতযাে প্রণহফ আভ ঢাভধভ দঔাদ দণহও ধাভহয বস্তাভ মাপ ওহভ।
এঙাো ইভাড, ফথয এবযয়া, বঢব্বঢ, ইহন্দাহদবয়, ওহবাবটয়া প্রপৃবঢ দতহয আয়ুহজতযাে বস্তাভ মাপ ওহভ।
ফথয এবযয়াহঢ আয়ুহজহতভ অহদও গ্রন্থ উধমব্ধ লয়।
পাভঢহরজভ বঘবওৎাবরহয় আয়ুহজতযাে এও অফূময ম্পত। ুপ্রাঘীদওাম দণহওই এই যাহেভ দ্বাভা ফাদুর
বহযরপাহ উধওৃঢ। ওাহমভ বদয়হফ আয়ুহজতীয় বঘবওৎা বওঙুঝা হ্রা দধহম এভ উধহবাবকঢা এং গুরুত্ব
আচ অফবমদ। ঢাই আয়ুহজতযাহেভ ংভক্ষড ঢজফাদ বুহক অঢযন্ত প্রহয়াচদ।

ऄथर्वर्दीयं चिह्लित्सातत्त्र्म्
प्रशान्तदे
िो नाम र्ेद आचत प्रश्नस्य उत्तरे ण अह सायणः,- आष्टप्राप्त्यचनष्टह्ऱरहारयोरलौह्लििम् उपायं
र्ेदयचत यो ग्रन्थः स र्ेद आचत।आष्टं मे स्यात्, ऄचनष्टं मा भूह्लदत्यािाक्षा सर्ेषामेर्
पुरुषाणाम्।तत्तदािाक्षाचनर्ारणाय उपाया ऄचप लभ्यन्ते,परन्तु तदुपाया सर्े एर् लौह्लििा
भर्चन्त, ऄतः ते न र्ेदचर्षयाः। र्ेदे तु िे र्लम् ऄलौह्लििोपाया एर् उपलभ्यन्ते। एर्ं र्ेद
उपायचर्धानेन िल्यानिारी भर्चत। ऄतः चिज्ञासा र्तवते, िे ऄत्र उपाया ये तु र्ेदप्रचतपाद्ाः,
ऄथर्ा र्ेदन
े िे उपाया चनदेचशताः।उत्तरे ण मीमांसिह्लदशा र्क्ुं शक्यते यत् र्ेदेन याग एर्
प्रचतपाह्लदतः।र्ेदो यथा स्र्गावदीनाम् आष्टाणां साधनभूतान् ऄचिहोत्रादीन् ज्ञापयचत, तथैर्
बधाद्चनष्टिनिस्य श्येनादेर्वणवनेन तत्तत्िमवभ्यःपुरुषप्रर्ृचत्तमचप प्रिारान्तरे ण पह्ऱरहरचत। ऄचिलो
र्ेदो प्रधानतया यागमेर् प्रचतपादयचत, यस्तु धमवशब्देनाचभचहतः मीमांसिै ः।ऋग्यिुःसामाः सर्े
एर् र्ेदा यज्ञसम्बचन्धनो यज्ञप्रचतपादिाः ि।िे र्लम् ऄथर्वर्ेदे ऄस्य व्यत्ययः दृश्यते।ऄथर्वर्ेदन
े
सह श्रौतयागानां न तादृशः िः ऄचप सम्बन्धःदृश्यते,यस्तु उपलभ्यते ऄन्यचस्मन् र्ेद।े चर्षयेण
ऄथर्वर्ेदः र्ैचित्रर्ान्।तत्र लौह्लििचर्षयाणाम् अचधक्यं दृश्यते।ऄतः लौह्लििर्ेद आचत नाम्ना
ऄचभचहतः ऄथर्वर्ेदः ऄथवशास्त्रिारे ण।ऄथर्व आचत नामिरणादेर् ऄथर्वर्ेदचर्षयाणाम्
ऄनुचमचतिावयते।ऄथर्वशब्देन शाचन्तपौचष्टिाह्लदमाङ्गचलिह्ळ ह्लिया बुध्यते।ऄथर्ावचङ्गरस आत्यस्य
ऄपरं नाम।अचङ्गरसशब्देन ऄचभिाराह्लदह्लिया बुध्यते।ऄतः चसध्यचत यचस्मन् र्ेदे युगपत्
शाचन्तपौचष्टिाह्लदह्लियाया ऄचभिाराह्लदह्लियाया ि समन्र्यः दृश्यते सः ऄथर्वर्ेद आचत। ऄसत्यचप
श्रौतयज्ञसम्बन्धे र्ेदत्र्ं तु ऄथर्वर्ेदे सम्पूणवतया ऄचस्त।र्ेदस्यास्य चर्स्तीणे ऄंशे उपचनषद्भार्नाया
र्णवनं दृश्यते।ऄथर्वर्ेदस्य नामिरणचर्षये अह शतपथब्राह्मणम्-प्राणो ऄथर्ाव,यचस्मन् र्ेदे
प्राणनामिस्य ब्रह्मणः र्णवनं दृश्यते सः ऄथर्वर्ेदः।ऄस्य मूख्यप्रयोिनन्तु प्राणायामद्वारे ण
ब्रह्मसाक्षात्िारः।
ऄथर्वन्शब्दोत्पन्नः ऄथर्ाव आचत नामधेयस्य ऋषेः
नामानुसारम् ऄथर्व आचत नामिरणम्।ऄस्याथवप्रसङ्गे अह चनरुक्िारः- ऄथर्ावणो
ऄथनर्न्तः।थर्वचतश्चरचतिमाव तत्प्रचतषेधः
आचत।न थर्वचन्त न गच्छचन्त आचत व्युत्पत्या
गमनाथविथर्वधातोः चनष्पन्नः ऄथर्वशब्दः।तेन ि ऄथवः िायते,चनरुद्धा चस्थरस्र्भार्ा चित्तर्ृचत्तः
येषां ते एर् ऄथर्ावणः।ऄतः चित्तर्ृचत्तचनरोधोपायाः यत्र र्र्णणताः स एर्
ऄथर्वर्ेदः।गोपथब्राह्मणमते तु अत्मसाक्षात्िारचर्षयिा -उपदेशाः यत्रोपलभ्यन्ते स एर्
ऄथर्वर्ेदः- ऄथ ऄर्ावग् एनं..............ऄचन्र्च्छचत,तद् यद् ऄब्रबीत् ऄथार्ावङ् एनमेतासु ऄप्सु
ऄचन्र्च्छेचत तदथर्ाव ऄभर्त् ।एर्ं ब्रह्मसायुज्यत्र्ात् ब्रह्मर्ेद आचत नाम्नाचभचहतः ऄथर्वर्ेदः
गोपथब्राह्मणेन।
ऄतः यथा ऄथर्वर्ेदे उपचनषद्भार्ना ऄचस्त तथैर् ऄचस्त तत्र
शाचन्तपौचष्टिाह्लदमाङ्गचलिह्ळ भार्ना।गृह्यिमवण्येर् ऄथर्वर्ेदस्य मुख्यचर्चनयोगः।िमबधवमानायाः
व्यर्हाह्ऱरिप्रचतिू लतायाःरोधाय देर्िृ पां प्राथवयन्ते ऋषयः।मन्त्रेणैर् तुष्यचन्त देर्ाः। ऄतः ते
मन्त्रशक्त्या रुिं शरीरं नीरोगीितुुं िामयन्ते।िे र्लं मन्त्रशक्त्या न ह्लिमचप चसध्यचत,ऄतः मन्त्रेण

सह भेषिशक्त्या ऄचप उपयोगः लक्षणीयः।चर्चर्धान् रोगान् संचनरीक्ष्य ऋषयः तत्प्रचतरोधिान्
ओषधीन् चिचह्रतर्न्तः।ऄस्य चनरीक्षणस्य चनदशवनन्तु ऄथर्वर्ेदे र्हुत्र द्शश्यते।तत्र यथा चर्चर्धानां
रोगाणां नामाचन सचन्त,तथैर् सचन्त तत्र रोगलक्षणाचन।रोगलक्षणं परीक्ष्य तद्रोगिारणमचप तत्र
र्र्णणतम् ऋचषचभः।रोगिारणं चनमूवलीितुुं प्रचतिारचर्धानं ह्लियते ।रोगप्रचतिारस्तु प्रधानतया
ओषचधचभः भर्चत।एतदचतह्ऱरच्य सपवचर्षशरशलािादीनां प्रयोगः ऄचप दृश्यते।रोगिारणानाम्
ऄन्यतमः प्रधानभूतः भर्चत िृ चमः।यस्तु अधुचनिै ः virus –आचत नाम्ना ऄचभधीयते।ऄस्य
रोगिनिस्य िृ मेः नाशाय उपायः ऄचप र्र्णणतः ऋचषणा।एतत्पह्ऱरत्यज्य चिह्लित्साचर्षयिाः
चर्चर्धाः चर्षयाः ऄथर्वर्ेदे अलोचिताः दृश्यन्ते।ऄथर्वसूक्ेषु चिह्लित्साचर्र्रणं दृष््र्ा िे िन
चर्द्वांसः र्ेदमेनम् अयुर्ेदशास्त्रस्य उत्सरूपेण पह्ऱरगणयचन्त ।र्स्तुतः ऄथर्वर्ेदे एर्
ऋचषमनीषायाः बहुषु ह्लदक्षु चर्च्छु रणं पह्ऱरलक्ष्यते।तत्र एिा ह्लदि् चिह्लित्सा भैषज्यचर्द्ा र्ा।
ऄथर्वर्ेदस्य प्रथमे िाण्डे ज्र्राचतसारर्ातचपत्तश्लेष्मादीनां रोगाणाम् उल्लेिः ऄचस्त ।
िलोदरोगस्य चनर्ृत्तेरुपाया ऄचप तत्र उचल्लचिताः दृश्यन्ते। गर्णभणीनां सुप्रसर्ः िथम भर्चत,
हृद्रोगचनरोधोपायाः िे , सुपुचष्टः िथम् अयत्तीभर्ेत् िेत्यादीनां चर्षयाणां तत्र
अलोिनमुपलभ्यते ।िलस्य ओषचधगुणः,चर्चर्धरोगनाशाय प्रयोक्व्याः मन्त्राः ऄचप ऄथर्वर्ेदे
उच्चायवन्ते ।बन्धायाः नायावः पुत्रिननचर्षयिाः अिाराः ऄचप ऄथर्वर्ेदे सचन्त ।
ऄथर्वर्ेदस्य चद्वतीये िाण्डे ज्र्राचतसाराचतमुत्रनाडीब्रणाह्लदरोगोपशमोपायाः र्र्णणताः दृश्यन्ते ।
ऄथर्वर्ेदे गर्ाह्लदचिह्लित्साचर्षयिचिन्तनमचप ऄचस्त । ितुथविाणडेभ्यः चर्चर्धचर्षाणां
चिह्लित्सोपायाः ज्ञायन्ते । मन्त्रौषचधप्रयोगेण चर्षमुक्ेरुल्लेिः प्रथमम् ऄथर्वर्ेदे एर् ऄपलभ्यते
।पञ्चमे िाण्डे ऄचप चर्षचिह्लित्सा िृ चमचिह्लित्सा ज्र्रचिह्लित्सा ि र्ण्यवन्ते । सप्तमे िाण्डे
गण्डमालाब्रणराियक्षादीनां चिह्लित्सोपायाः र्र्णणताः दृश्यन्ते ।नर्मे िाण्डे चशरोरोगचित्सायां
प्रयुय्यमानाः मन्त्राः ऄपलभ्यन्ते । सप्तदशिाण्डे मन्त्रेण अयुर्ृवचद्धः र्ण्यवते ।
एर्ं समग्रे ऄथर्वर्ेदे एर् चिह्लित्साचर्षयिाचन चर्चर्धाचन तत्त्र्ाचन उपलभ्यन्ते । एताचन तु
परर्र्णतिालीनस्य अयुर्ेदशास्त्रस्य उत्सभूताचन आचत पचण्डतानां मतम् ।

পাভঢীয় আয়ুহজত যাহে ঘভও  ঘভও ংবলঢা
তীধাবিঢা ভওাভ
গ্রন্থাকাবভও,
ফহলযঢমা ওহমচ ।

প্রাঘীদ পাভহঢভ আবুহজত যাহেভ উহেঔহবাকয এং মা বাব হঘহব গুরুত্বধূডজ যবক্তত্ব লহমদ ঘভও। ঘভও
ংবলঢা গ্রন্থ মহম ওফ মা লব। ংবলঢা আওাহভ ফাদুহরভ প্রহবাচদীব প্রাব  বরহবভ উধহতয এং
বদহতজয দতবা আহঙ এবঝহঢ। ফাদুরহও পাহমাপাহ ভাঔাভ চদয, পাহমাপাহ ণাওাভ চদয ঢাভ দতল  ফদহও
ুস্থ্ ভাঔাভ চদয ঢাভ ধাবভধাবশ্বজও যাবন্ত অযালঢ ণাওাভ চদয অহদও ওণা মা ভহবহঙ এই গ্রহন্থ। প্রাঘীদ
আবুহজত যাহেভ ফূমযাদ গ্রন্থ লম চরকংবলঢা। 300 দণহও 500 বিস্টাহব্দভ ফহথয হম ফহদ লব এভ
উৎধবি ওাম। ঘভও ংবলঢাব দফাঝ আঝবঝ স্থ্াদ  120 বঝ অথযাব আহঙ। দই আঝবঝ স্থ্াদ লহমা ূি স্থ্াদ,
বদতাদ স্থ্াদ, বফাদ স্থ্াদ, যভীভ স্থ্াদ, ইবেব স্থ্াদ, বঘবওৎা স্থ্াদ, ওল্প স্থ্াদ, ববে স্থ্াদ। আফভা ঔু
ংহক্ষহধ ববত তৃবি বদহক্ষধ ওবভ ঢালহম ুছহঢ ধাভহা প্রাঘীদ পাভঢীব আয়ুহজত বঘবওৎাযাে ওঢঝা উন্নঢ
 ফৃে বঙম । ূিস্থ্াহদভ অিফ অথযাব ঘভও হমহঙদ, ফাদুর ঢুবফ, ঢুবফ জতা ফিম আঘাভ বুক্ত লহ,
ওম প্রাডীভ হি ন্ধুভ ফঢদ যলাভ ওভহ, বববদ ভাহকভ যঢজী লহব ধটহদ, ঢাহও অদুহভাথ ওভহ
বাহঢ ঢাভ দরাহথভ বদৃবি লয়।পীঢ চদহও আশ্বা প্রতাদ ওভহ, অদুগ্রল ওভহ, ালাবয ওভহ। এঝাই দঢা
এওচদ ফাদুহরভ প্রওৃঢ ফাদুর লহব ঞাভ প্রণফ গুডামী।
বঢবদ আহভা হমহঙদ ভাহকভ যঢজী লহব দওউ ববত দঢাফাভ উধভ ধরুর ঘদ যলাভ ওহভ, ওো ওণা
হম, াফববওপাহ ঢা লয ওহভ বাহ ওাভড দই ফুলূহঢজ ঢাভ দওাদ উিভ দতবা ফাহদই ওমহলভ ৃবি
ওভা অণঘ এই াথাভদ ঢয াওয ঝুওু আফভা ওঢচদ ধামদ ওভহঢ ধাবভ।
বঢবদ হমহঙদ ওঔহদা অঢয বমহ দা ফাহচ দব আঘভড ববথ ধামদীব দগুবম ধামদ ওভহ, চদপা
ফাহছ উচ্চাঃস্বহভ লাহদা, লাৌঁবঘ-ওাবয দতয়াভ ফব, লাই দঢামাভ ফব া বহযর দক্ষহি লাাভ ফব ফুঔ
দঠহও দদহ। এইভওফ হু দীবঢাহওযভ ফাথযহফ ফাদুরহও ুস্থ্ ফহদ, লচ ভম ধহণ চীদ অবঢাবলঢ
ওভাভ ধেবঢ যক্ত ওহভহঙদ। বঢবদ হমহঙদ তীখজ চীদ মাপ ওভহঢ দকহম দতল এং ফদহও ুস্থ্ ভাঔহঢ
লহ। অংঔয দভাহকভ মক্ষড এং বঘবওৎাভ ওণা ডজদা ওহভহঙদ, বহযর দচাভ বতহবহঙদ দ ববথবদহরহথভ উধহভ দবগুবম ধামদ ওভহম দভাক দওাদ লহঢই ধাভহ দা। আফভা এঔদ চাবদ বপ্রহপদযদ ইচ
দঝাভ তযাদ বওভ'। ববত আহক দণহওই আফভা ঢওজ ণাবও, বপ্রহপবিপ দফচাভ বদহব ভাবঔ অহদও দক্ষহি
অহদও দভাক দণহও আফভা াৌঁঘহঢ ধাবভ। বঢবদ হমবঙহমদ ফাদুর ওঔহদাই বদবফ যৃঙ্খমা দফহদ দবযবতদ
ঘমহঢ ঘাব দা। বদবফহও বদহতজযহও অবঢরফ ওভাই ঢাভ স্বপা, ওাহচই ফাদুর অুস্থ্ লহব ধহট ঢাভ দভাক
লব আভ ঢঔদই বঘবওৎাভ প্রহবাচদ লব। আথুবদও ধািাঢয যভীভ-বরয়া বজ্ঞাহদ দাপজা বহস্টহফভ দব
ডজদা ওভা লব ঢা বঢবদ ঢাভ দস্রাঢ বফাহদ উহেঔ ওহভহঙদ।
ঘটও ওমহও জতা জবরহব ফািা দভহঔ ঘমহঢ হমহঙদ, হমহঙদ ফািা দভহঔ ঔাহ, ফািা অদুবাবী
ঘমহ, ফদ এফবদহঢই ঘঞ্চম ঢাহও অবণা উহিবচঢ ওভহ দা। বঘবওৎা স্থ্াদ এ দতঔা বাব প্রণহফ দওাদ

দভাহকভ বঘবওৎাভ ওণা বঢবদ মহমদ দা। বঢবদ শুরু ওভহমদ ভাবদ যলাহভভ ওণা বতহব। ুস্থ্ যভীভ
বাহঢ তীখজবতদ ুস্থ্ ভাঔা বাব, চভা- যাবথ বাহঢ লহচ এহ দতল দও আরফদ ওভহঢ দা ধাহভ ঢাভ
ধবভওল্পদাব দব দপরচ া রুথ আহঙ প্রণহফই দই বদহব আহমাঘদা ওভহমদ। ধভঢজী অথযাব শুরু
ওভহমদ ববপন্ন যাবথভ রথ ধণয এং ধবভঘবজাভ উধহতয। বঘবওৎা বরহব বঢবদ মহমদ এওফাি রুথ
দঔহমই দভাক াহভ দা। ঘাভহঝ বরহবভ ফিব লহম ঢহই দঢা দভাক আহভাকয লব। দই ঘাভবঝ বরব লহমা
বঘবওৎও, রথ, ধবভঘামও এং দভাকী।
বঘবওৎও দভাকীভ হি দওফদ যলাভ ওভহদ ঢাভ বদহতজয বতহবহঙ ঘভও। দব আঢজ, দব যাবথগ্রস্থ্ ঢাহও
ওরুদা ওভহঢ লহ, ঢাভ হি বফহিভ ফহঢা, ন্ধুভ ফহঢা যলাভ ওভহঢ লহ বাহঢ ঢাভ দভাক আহভাকয
বরহয় বশ্বা বনহভ আহ, বাভ বঘবওৎা াহথভ ধহণ ঘহমহঙ ঢাভ হি প্রীবঢধূডজ যলাভ ওভহঢ লহ বাহঢ
ঢাভ ফহদাম ৃবে ধাব আভ বাভ যণা দহভ দকহঙ এওঝু আহভাহকযভ ধহণ ঘমহঙ ঢাভ আভ বঘবওৎাভ
দঢফদ প্রহবাচদ দদই, ঢাহও আভ বঘবওৎাভ প্রহয়াচদ দদই, প্রহয়াচদীয় রুহথভ দবয আভ দওাদ রুথ দা
বতহয় ঢাহও ফুক্ত ওভহঢ লহ।
দভাকী ববত ফৃঢুয ধণবািী লয়, দভাক ববত বঘবওৎা াথয দা লয়, ঢালহম ঢাহও আভ বঘবওৎা ওভহদ দা।
ঘভও ংবলঢায় আফভা দব আঝবঝ স্থ্াদ  ১২০ বঝ বপাক ধাই, ঢাভ প্রবঢবঝ পাহক এওঝা ওণাই ধবভষ্কাভ লয়
বওৃঢ থাঢুফূলহও াফযাস্থ্ায় মইয়া আাই আয়ুহজহতভ ফুঔয উহেযয। যভীভ  ফদ দুবঝহও আশ্রয় ওবভয়া
বঢপ্রওাভ দভাক উৎধন্ন লইহঢ ধাহভ, ওাম ুবে  ইবেয় অহণজভ অহবাক, অবঢহবাক  বফণযা দবাক এই বঢদ
বঝই লম ফুতয় দভাহকভ উৎ, এ ওাভহড ায়ু, বধি  ওনহও যভীভ দতার মা লয় এং ভচ:  ঢফ লইহঢ
ওম ফাদবও দভাক উৎধন্ন লয় বময়া উলাবতকহও ফাদ দতার মা লয়।
ওাহমভ াহণ াহণ এই ফূমযাদ গ্রন্থ এং ঢাভ ফহথয ণাওা ফূমযাদ ঢণয ই লাবভহব বাব। এফদএওবতদ
বঙম, বঔদ পাভঢহরজভ প্রাব ওম প্রান্ত দণহও বতযাণজীভা িহতহয আহঢদ আবুহজত বযক্ষাভ চদয। ঢাভা
াংমা অক্ষভ  পারা বযহঔই ধটাহযাদা ওভহঢদ ।অণঘ আচ দই আয়ুহজত যাহেভ ফূম গ্রন্থ, অপ্রাধয, া
দুাঃপ্রাধয। ঢহ আযাভ ওণা ঢজফাহদ আাভ এই প্রাঘীদ পাভহঢভ আবুহজত যাে ঘঘজা শুরু লহবহঙ। প্রাঘীদ
পাভঢীব Indigenous Knowledge বদহয় কহরডা, দঢুদ ওহভ ধণ দতঔাহে, আফাহতভ লাবভহয় বায়া
ঐবঢলয আাভ হকৌভহ ঢাৌঁভ হৃঢ দকৌভ বনহভ ধাহ। আদহন্দভ ওণা Indigenous Knowledge
System (IKS) ঘঘজাভ ফাথযহফ পাভহঢভ প্রাঘীদ আয়ুহজত যাে বশ্ব ফাছাহভ প্রবঢষ্ঠা ধাহ এ আফাহতভ তৃঢ়
বশ্বা।

ঢণয ূি
১) ঘভও ংবলঢা, ওবভাচ ব্রহচে ঘে দাক, দ ধি প্রওাযদ, বদ্বঢীয় ফুদ্রড, বটহবভ ১৯৯৪.
২)ঘভও ংবলঢা, অদুাতও ঢীয ঘে যফজা।
৩)www.wikipedia.org ( retrieved on 29th July 2020).

আয়ুহজত  ঢাভ ঢজফাদ প্রাবিওঢাাঃ এওবঝ ংবক্ষপ্ত ধবজাহমাঘদা
ধাণজাভবণ পটাঘাবজ
আয়ুহজত যব্দবঝভ হি আফভা প্রায় ওহমই ওফ দবয ধবভবঘঢ। বওন্তু এই বতযাভ ঢজফাদ প্রাবিওঢা
আথুবদও চদফাহচ ঔু এওঝা দদই মহমই ঘহম। ঢাই আফাহতভ অদুন্ধাদ ফূমঢাঃ দই বরহয়ই, ঢহ
অবঢ ংহক্ষহধ। আয়ুহজত যব্দবঝভ ুযৎধবিকঢ অণজ বঘাভ ওভহম আফভা ধা ‚আয়ুাঃ‛ আভ ‚দত‛।
‚আয়ুাঃ‛ যহব্দভ প্রাণবফও অণজ লম ‚চীদ‛ আভ ‚দত‛ যহব্দভ অণজ লম ‚জ্ঞাদ‛ া ‚চাদা‛। অণজাৎ দব
বতযাভ দ্বাভা চীদ ম্পহওজ ফযও জ্ঞাদ া উধমবব্ধ লয় ঢাই লম ‚চীবতযা‛ া ‚আয়ুহজত‛। এই
চীদহও থাভড ওভহঢ দকহম এওঝা ফাথযফ ণাওা তভওাভ দই ফাথযফবঝ লম ওায়া া যভীভ। ঢাই আয়ুহজত
লম প্রওাভান্তহভ আফাহতভ ‚যভীভবতযা‛  হঝ। এই আয়ুহজহতভ উৎধবি ওহ ঢা মা ঔুই দুষ্কভ। ঢহ
দফাঝাফুবঝ পাহ আফভা এভ উৎধবি বিিধূজ বঢদ লাচাভ ঙহভভ অবথও মহঢ ধাবভ। এই আয়ুহজত
ফূমঢাঃ আঝপ্রওাহভভ বাহও ‚অিাি আয়ুহজত‛ মা লয়। বণা ‚ওায়ঢন্ত্র‛ া রথ-বতযা, ‚যমযঢন্ত্র‛ া
অেবঘবওৎা, ‚যামাওযঢন্ত্র‛ া ঘক্ষু, ওডজ, দাবওা ংরান্ত, ‚দওৌফাভপৃঢযঢন্ত্র‛ া বযশুহভাক া
থািীবতযাবরয়ও, ‚পূঢঢন্ত্র‛ া ফাদবও দভাক, ‚অকতঢন্ত্র‛ া বরবতযা, ‚ভায়দ ঢন্ত্র‛ া ভায়দ বতযা
এং ‚াচীওভড ঢন্ত্র‛ া চদদ বতযা। আয়ুহজত যাহেভ ফূম বোন্ত া ফূম ঢত্ত্ব লম ফাদ দতলভ ফূম ঘাভবঝ
উধাতাদ-- দতার, থাঢু, ফম এং অবগ্ন। দতার অাভ াঢ, বধি  ওহনভ ফিহয় কবঞঢ। এগুবম যভীহভভ
এদাবমও  ওযাঝাবমও ভাায়বদও ববরয়াহও বদয়ন্ত্রড ওহভ। থাঢু ফূমঢাঃ ভ, ভক্ত, ফাং, দফত, অবস্থ্,
ফজ্জা  শুর বদহয় কবঞঢ। এবঝ যভীহভভ ধুবি  ফাদবও কঞহদ ালাবয ওহভ। ফম লম প্রথাদঢাঃ যভীহভভ
আচজদা বা বঢদ প্রওাহভভ বণা ফম, প্রস্রা  খাফ। ফম আাভ দুই প্রওাহভভ-ফম আভ বওি। বওি লম
থাঢুভ আচজদা। অবগ্ন আফাহতভ যভীহভভ দাদা ভওহফভ ভাায়বদও  ধাওংরান্ত ওাচ ওহভ। আয়ুহজত
যাহেভ আবত চদবপ্রয় ভঘদা লম অবগ্নহয-ংবলঢা া ঘভও-ংবলঢা এং ুশ্রুঢ-ংবলঢা। ঘভও-ংবলঢাভ
উহেঔ আফভা ধঢঞ্জবমভ ফলাপাহরয মক্ষয ওবভ। ঘভও-ংবলঢাভ পারাভ াহণ ববতও পারাভ অহদও
াতৃযয ধায়া বায়। ঘভও-ংবলঢায় আঝবঝ অথযায়, দববঝ আাভ এওয ওুবেবঝ অথযাহয় বপক্ত। ঘভহওভ
দণহও ুশ্রুঢ-ংবলঢা ঢুমদাফূমও পাহ আভ দীদ এং অহদও বজ্ঞাবদও ঢহণযভ ধভ বপবি ওহভ
ভবঘঢ। ঢহ ঢজফাহদ আফভা দব ুশ্রুঢ-ংবলঢা দধহয় ণাবও ঢা ুশ্রুহঢভ আম ভঘদা বওদা ঢা বদহয়
ংযয় বতযফাদ। প্রবে ঝীওাওাভ টল্বডাঘাহবজভ ফহঢ এবঝ আম ুশ্রুঢ-ংবলঢা দণহও অহদওঝাই ধৃণও।
ুশ্রুঢ-ংবলঢায় দফাঝ ঙয়বঝ বপাক আভ এওহযা বঙয়াবযবঝ অথযায় আহঙ। এভ ধভঢজীওামীদ আয়ুহজত
যাহেভ উজ্জ্বম দচযাবঢষ্ক বঙহমদ াগ্পঝ। বঢবদ বঢদবঝ আয়ুহজত গ্রহন্থভ প্রহডঢা বণা অিাি-ংগ্রল,
অিাি-হৃতয় আভ ভভত্নফুচ্চয়। আয়ুহজত ধভম্পভায় াগ্পঝই লম জহশ্রষ্ঠ ূিওাভ। বঢবদই জপ্রণফ
আয়ুহজহতভ ববপন্ন দুরূল ূিফূলহও যৃঙ্খবমঢ ওহভবঙহমদ লচভমপাহ। াগ্পহঝভ ধহভ উহেঔহবাকয
আয়ুহজতওাভ লহমদ ফাথওভ। ঢাৌঁভ ভবঘঢ গ্রন্থ লম ফাথবদতাদ। ফাথওভ দবয ওহভ গুরুত্ব আহভাধ
ওহভদ দভাকীভ দভাকববদিহয় অণজাৎ বঞও prescription প্রতাহদ। বঢবদ দভাকীভ দভাকবদডজহয়ভ চহদয
ফূমঢাঃ ধাৌঁঘবঝ বরহয়ভ ধহভ গুরুত্ব আহভাধ ওহভদ। ‚বদতাদ‛ (দভাহকভ উৎধবি), ‚ধূজরূধ‛ (দভাক লাভ
আহক দব ফস্ত মক্ষড প্রওায ধায়), ‚রূধ‛ (দভাক লহম দব  মক্ষড বতহয় দভাকীহও দাক্ত ওভা বায়),
‚উধযয়‛ (বা বতহয় দভাহকভ উধযফ লয়) আভ ‚ম্প্রাবঢ‛ (আদুধূবজও বভড)। আয়ুহজত বওাহযভ দযর
ধবজায়বঝহও হম লয় ভায়দঢহন্ত্রভ বুক। এই ধবজযাহয়ভ অদযঢফ দশ্রষ্ঠ বঘবওৎও লহমদ ৃন্দাদ ওুণ্ড। বিিীয়
দরােয দণহও অিাতয যঢহওভ ফহথয আয়ুহজহতভ গ্রন্থগুহমাভ ফহথয অদযঢফ লম পাদাণবফহশ্রভ পাপ্রওায।
আয়ুহজত অদুবায়ী আফাহতভ চীদ দতল, অদুপূবঢ, ফদ  আত্মাভ ফিহয় কবঞঢ। এঙাো ফাদ চীহদভ
ধাৌঁঘবঝ দফৌম উধাতাদ লম ায়ু, অবগ্ন, চম, ধৃবণী  আওায। এই ফস্ত দফৌম উধাতাদগুবমভ পাভাফযকঢ

ধবভঢজদ লহমই যভীহভ দাদা থভহডভ দভাহকভ প্রহওাধ খহঝ। আয়ুহজহতভ ফহঢ বঢবদই প্রওৃঢ বঘবওৎও বববদ
দভাকীহও দভাক দণহও ম্পূডজ ফুবক্ত দতদ। আয়ুহজত বঘবওৎা বওন্তু ফাদুহরভ ফাদবও স্বাস্থ্যহও ফবথও ফবজাতা
দতয়। ঢজফাদ বঘবওৎা ধেবঢহঢ আফভা দতবঔ দভাকীভ ফাদবও স্বাহস্থ্যভ ধহভ প্রপূঢ গুরুত্ব আহভাধ ওভা
লয়। ঢজফাহদ আয়ুহজত বঘবওৎা ধেবঢভ আফূম ধবভঢজদ লহম ফূম বরয়গুবম অহদওাংহয অওৃবিফ ভহয়
দকহঙ। বওন্তু দবাকয বঘবওৎহওভ অপাহ এই আবতবতযা আচ অমুবপ্তভ ধহণ। ঢহ ঢজফাহদ ভওাভী দাদা
উহতযাক ঢণা কহরডাভ ফাথযহফ আয়ুহজত বঘবওৎাভ গুরুত্ব রফযাঃ ফাদুহরভ ওাহঙ ৃবে ধাহে। বহযর ওহভ
দপরচ বঘবওৎা ধেবঢবঝ (Herbal treatment)। এবঝ আফাহতভ ওাহঙ অঢযন্ত কহজভ যাধাভ দব
পাভঢহরজভ ওাহঙ ধৃবণী অহদও বরহয়ই ঋডী। বাভ ফহথয অদযঢফ দুবঝ ওাভড লম দবাকবতযা আভ
আয়ুহজত বতযা। আফাহতভ দাঢদ থফজ ওঔদই এই ঙয় লাঢ ওায়া া যভীভহও অহলমা ওহভবদ। ঢাভা
এহওই থফজাথহদভ ফূম হমহঙদ যভীভং আতযং ঔমু থফজাথদম্ । এই াথদহও বঞও দঢা ভাঔহঢই লহ
াথহওভ ফুবক্তভ চহদয। আভ প্রওৃঢ বতযা া থফজ দঢা দই বা ফুবক্তভ বতহও বদহয় বায়। া বতযা বা বফুক্তহয় ।
আয়ুহজত লম এও থভহডভ ‚চীবতযা‛ বা চীদহও পাহমাপাহ দঘদায়  চাদায়। আযা ওবভ ঢজফাহদ এই
ঙ্কঝচদও ফুলূহঢজ বঔদ ফগ্র বশ্ব পয়াল ‚ওহভাদা‛ (COVID-19) পাইভাহভ হি ংগ্রাহফভ ফাথযহফ
ফুবক্তভ ধণ অহিরড ওভহঙ ঢঔদ এই প্রাঘীদ পাভঢীয় আয়ুহজত বতযা ফগ্র ফাদচাবঢভ ধণ প্রতযজহওভ
পূবফওা গ্রলড ওভহ। আফাহতভহও যঢ ঙভ ুন্দভ পাহ াৌঁঘহঢ ালাবয ওভহ। ধহযযফ যভতাঃ যঢম্
…চীহফ যভতাঃ যঢম্ ।।

The progress of surgery in the Vedic period: A brief study
NABAMITA SADHUKHAN
The struggle for existence and the survival of the fittest are the two fundamental
theories discovered by Darwin which suit most of the species including human in
this Earth. From time bygone, the incessant struggle of human for existence is
going on which leads us to become independent in all respects like psychically and
psychologically. But the process of evolution takes a long time for the survival of
the fittest. This is also known as the third law of Darwin. It has been noted that
when man understood śarīraṃ vyādhimandiraṃ i.e. this body is the domain of all
kinds of deceases; he/she realised the necessity of this body to keep healthy and fit.
As result, different medical branches were evolved which eventually divided in
many parts like herbal, alchemic, surgical etc. In this paper we are trying to discuss
the emergence of surgery and its relevance in our modern science because it is one
of the most important braches in the medical science.
Glimpses of Medical Surgery in Vedic Literature:
Ṛgveda (the earliest source of Āyurveda) referred to the three types of doṣas: Vāta
doṣa (air and either), Pitta doṣa (fire) and Kapha doṣa ( earth and water). The
pañcamahābhūta and doṣa are the most important factors according to Āyurveda.
Ṛgveda also mentioned organ transplants and herbal remedies. It also called soma
which is also known “elixir”. We find in the Ṛgveda, the use of artificial limb as
substitute for a limb. In the Ṛgveda Aśvins the twin-god made an herbal medicine
known as cavyana which sustains to keep life healthy and revive. According to the
Vedic folks Aśvins successfully treated the moon who suffered from tuberculosis
due to excessive copulation. God Indra also gets relief from skin disorders. Aśvins
were capable of transplanting metallic femur, implanting different organs including
the eye. The earliest re-plantation was done by Aśvin which is also known as
Madhuvidyā.
Identification and classification of plants are also available in the Vedas. The
Auṣadhi Sūkta of the Ṛgveda was the first literary document as far as our
knowledge is concerned.
In the 12th Sūkta of the Śukla Yajurveda we found the medical properties of
different herbs, their uses, collection of drugs and also various treatments like
Arśa, Yakṣmā, Kṣata, Galagaṇḍa, Mukhapātra etc. Accordingly to Śatapatha
Brāhmaṇa the number of bones of human is approximately 360. Chāndogya
Brāhmaṇa of Sāmaveda refers the process of digestion, assimilation, metabolism
and also the nourishment of the neuron system of our body.
In the 10th kaṇḍa of the Atharvaveda we have found a unique sūkta called Puruṣa
where the creation of Puruṣa in various parts has been described as:

Pārṣñi (heel), Gumpha (ankle bone), Aṅguli (digit), Uchalaka (long bones), Jānu
(knee cap), Jaṅghā (leg bones), Śroṇi (pelvic cavity), Ūrū (thigh), Uras (chest),
Grīvā (wind pipe), Skandha (neck bone), Pṛṣṭha (back bone), Aṃśa (collar bones),
Lalāta (brow), Kapāla (cranium), Hanu (jaws) etc.
Meanwhile in the Atharvaveda, management of garbhasaṇga (obstructed labour),
mutra- saṇga (urinary obstruction), and the description of pathological organism
(kṛmis) have been dealt with spiritual therapy and also with rational therapy. The
classifications of plants from various angles such as form, size, colour,
morphological characters, habitat etc have been discussed. Besides different types
of organisms, the place where they dwell, their shape, types the harm caused by
them, signs and symptoms lime of treatment, use of fumigation, to control such
organisms etc were also described in the Atharvaveda. The water (Aqua) therapy is
very popular today. The use of water as a therapy was also available in the
Atharvaveda. In is said that Somadeva states water as containing in its centre, the
disease ridding medicines. He invokes “O waters! Let me see the Sun for a long
age (longevity). Drive out all disease and render my body strong.”
These evidences of Vedas are proved that medical science is highly developed in
Vedic period of ancient India. Organ transplants, Aqua therapy, Herbal remedies,
Doṣa theories etc. are very much improved in this period. According to us the root
of the modern medical science has been interred in the ancient Indian medical
science.

প্রাঘীদ পাভঢীব আবুহজতযাহে ফদীরীহতভ অতাদ
বতহযন্দু দঘৌথুভী
পূবফওা :
আবুহজত যব্দবঝহও পাগহম দুবঝ যব্দ ধাবা বাব, 'আবু:'  'দত'। আবু যহব্দভ অণজ চীদ এং দত যহব্দভ
অণজ লম জ্ঞাদ। অঢএ এওওণায় মা বাব আবুহজত যহব্দভ অণজ 'চীবতযা' । দপরচ া উবিহতভ ফাথযহফ
দব বঘবওৎা দতবা লব, ঢাহওই মা লব আবুহজত বঘবওৎা। হু প্রাঘীদওাম দণহওই এই বঘবওৎা ধেবঢ
আফাহতভ দতহয প্রঘবমঢ আহঙ। পাভঢরজ ঙাটা হু উন্নঢ দতহয এই বঘবওৎা ধেবঢ যাধও চদবপ্রবঢা
মাপ ওহভবঙম। ওাভড আথুবদও এহমাধযাবণ বঘবওৎাব অহদও রহথভ ধাশ্বজপ্রবঢবরবা ভহবহঙ ____ বা
দ্রুঢ দভাক াভাহদাভ ধাযাধাবয ফাদ যভীভহও দুজম ওহভ ঢুমহঙ এং ফাদহতহলভ ববপন্ন ওাবজওাবভঢাহও দি ওভহঙ। ধক্ষান্তহভ আবুহজত বঘবওৎা বওঙুঝা ফয় াহধক্ষ লহম ঢা ফাদহতহলভ চদয
অহদও দবয বদভাধত।
উৎ :
আবুহজত বরবও যাে লম আবুহজতযাে। এই যাহেভ উৎধবি বরহব দাদা ফঢ প্রঘবমঢ আহঙ। দওউ দওউ
হমদ দব, দমাও বধঢাফল ব্রহ্মা প্রচা ৃবি ওভাভ ধূহজ "ব্রহ্মংবলঢা" দাহফ এও মক্ষ দলাহও বদে এং
লস্র অথযাহব বপক্ত আবুহজতযাে ভঘদা ওহভবঙহমদ। ধহভ বঢবদ ঢাভ ৃি চীওূমহও অল্প আবু 
স্বল্পথী দতহঔ দই ৃলতাওাভ ব্রহ্মংবলঢাহও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অিাহি বপক্ত ওহভ অিাি আবুহজত ভঘদা ওহভদ।
ব্রহ্মাভ ওাঙ দণহও এই অিাি আবুহজত বযক্ষা মাপ ওহভদ বষ্ণু, ফহলশ্বভ, ূবজ এং তক্ষ প্রচাধবঢ। তক্ষ
প্রচাধবঢভ ওাঙ দণহও অবশ্বদীওুফাভদ্বব, অবশ্বদীওুফাভদ্বব এভ ওাঙ দণহও দতভাচ ইে এই বহযর যাে
অকঢ লদ। স্ববম্ভু ব্রহ্মাভ দ্বাভা বপক্ত অিাি আবুহজহতভ আঝবঝ অি া ঢন্ত্র লম ______ (ও) যময
(ঔ) যামাওয (ক) ওাব বঘবওৎা ( খ) পূঢবতযা (গ) দওৌফাভপৃঢয (ঘ) অকত (ঙ) ভাবদ (চ) াচীওভড।
আবুহজত যাহেভ রফবওায :
পাভহঢ আবুহজত যাহেভ ীচ উপ্ত লহবহঙ ববতও াবলহঢয। ঋহেত ংবলঢাভ রুদ্র ূহক্ত মা লহবহঙ
_________
"त्र्ादत्तेचभ: रूद्र शन्तमेचभ: शतं चहमा ऄशीय भेषिेचभ: ।
व्यस्नद् द्बेषो चर्तरं ब्यंहो व्यमीबाश्चातयस्बा चबषूिी" ।।
অণজাৎ দল রুদ্র , আফভা দবদ দঢাফাভ দতবা ুঔওভ রবথ দ্বাভা যঢরজ চীবঢ ণাওহঢ ধাবভ। ঢুবফ আফাহতভ
যত্রুহতভ বদায ওভ, আফাহতভ ধাধ বদফূজম ওভ এং যভীহভভ ওম যাবথ তূভ ওভ।
অণজ দহতভ বপরচয ফন্ত্র ,আবুরয ফন্ত্র , দধৌবিও ফন্ত্র প্রপৃবঢভ ফহথয বদবলঢ আহঙ আবুহজহতভ উৎ।
অণজহহতভ ঋবরভা দভাকযাবথভ দদধহণয বহযর অুহভভ ওল্পদা ওহভ ফন্ত্রযবক্তভ ালাহবয ঢাহও তূভ
ওভহঢ দঘহববঙহমদ।
ববতও াবলঢয দণহও চাদা বাব দব যাভীভবতযা, ভ্রুড ঢত্ত্ব  স্বাস্থ্য বজ্ঞাদ ববতও ঋবরহতভ ওাহঙ অজ্ঞাঢ
বঙম দা। আবুহজত যােহও দহতভ অদযঢফ লাবও হম কডয ওভা লঢ। যমযবঘবওৎা ম্পহওজ প্রাঘীদ
ঋবরহতভ জ্ঞাদ বঙম মক্ষয ওভাভ ফঢ। ঋহেহত বডজঢ লহবহঙ দব দত বঘবওৎও অবশ্বদীওুফাভদ্বব বুহে বঙন্ন
বযধমাভ ধাতদ্বব দমৌলফব চঙ্ঘা দবিঢ ওহভবঙহমদ _____________

প্রাঘীদ াবলহঢয এফদ বওঙু ঋবরভ দাফ ধাবা বাব বাভা বঘবওৎা বজ্ঞাদ ম্পহওজ উধহতয তাদ ওভহঢদ।
ঢাহতভ ফহথয অদযঢফ লহমদ ফলবরজ আহিব। আহিবহওই আবুহজতযাহেভ প্রবঢষ্ঠাঢা  প্রঢজওরূহধ কডয ওভা
লব। এঙাটা ফলবরজ আহিহবভ অদযঢফ বযরয অবগ্নহয, ঘভও, ুশ্রুঢ, দপম, াগ্ পঝ, ফাথ ওভ, াগাবম
ধবণ্ডঢ ঘরধাবড তি, পাবফশ্র, আবুহজতাঘাবজ দাকাচুজদ, বতয-ভাচ চীও প্রপৃবঢ ববযি চদ আবুহজত
যাহে অাফাদয ধাবণ্ডহঢযভ দবচভ স্থ্াধদ ওহভহঙদ।
ফলবরজ আহিব :
ফলবরজ আহিব পভদ্বাহচভ ওাঙ দণহও ওাব বঘবওৎা বরবও উধহতয গ্রলড ওহভ ঢা বদচ বযরযহতভ ফহথয
বঢভড ওহভবঙহমদ। বঘবওৎা যাহে বঢবদই আহিব ম্প্রতাহবভ প্রবঢষ্ঠাঢা। ঘভওংবলঢাব বঢদচদ আহিহবভ
দাফ উবেবঔঢ আহঙ _____ ১. অবিধুি ২.ওৃষ্ণাহিব ৩.বপক্ষু আহিব। অবিধুি আহিব -ই
ঘভওংবলঢাভ প্রথাদ ক্তা। ইবদ অবগ্নহয, দপম, চাঢুওডজ, ধভাযভ, লাভীঢ  ক্ষাভধাবড ________
এই ঙবচদ ঢন্ত্র-ওাহভভ গুরু।
পাভঢীব বজ্ঞাদ এওাহটবফ আবুহজবতও চীবতযাভ উধভ অথযাধও এফ.এ. াবমবাণাহদভ দমঔা এওবঝ
প্রন্ধ প্রওায ওহভহঙ। অথযাধও াবমবাণাদ এওচদ প্রঔযাঢ হৃদ্- যমযবত  ওৃবিফ হৃতবধণ্ড ওধাঝও
আবষ্কঢজা। ঢাৌঁভ ফহঢ িী: প্রণফ দণহও অিফ যঢহওভ ফহথয ংবলঢা ধবজাববঝ পাভঢীব আবুহজত যাহেভ
স্বডজবুক হম বহবঘঢ লহঢ ধাহভ। এই ফহব বঢদবঝ গুরুত্বধূডজ গ্রন্থ ভবঘঢ লব।
১. ঘভওংবলঢা :
িী: প্রণফ যঢহও আবুহজত এভ উধভ এওবঝ গ্রহন্থভ ংস্কভড ঘভও ংবলঢা । ববত ফূম গ্রন্থবঝ আহভা ওহবও
যঢাব্দী আহক ভবঘঢ লহববঙম এং এই গ্রন্থবঝভ প্রওৃঢ ভঘববঢা লহমদ ফলবরজ আহিহবভ অদযঢফ বযরয
অবগ্নহয । অণজহহতভ ধভ দণহও উধবদরত বুহকভ দযর ধবজন্ত আবুহজতযাে বযক্ষাভ প্রথাদ গ্রন্থ বঙম
অবগ্নহয ঢন্ত্র। ওাহমভ ওভাম গ্রাহ এং তীখজওাম উধবুক্ত ঘঘজাভ অপাহ হুমাংয বদি লব । ধূডজাি
আবুহজত ঘঘজাভ অপাহ ফাহচ অওাম ফৃঢুয চভা  যাবথভ প্রহওাধ দতহঔ অবলধবঢ পকাদ দযর দাক
ঘভওরূহধ ধৃবণীহঢ অঢীডজ লহব মুপ্তপ্রাব অবগ্নহয ঢহন্ত্রভ ংস্কাভ াথদ ওহভদ । ঘভহওভ দাফাদুাহভ
দই গ্রন্থ 'ঘভও ংবলঢা' দাহফ প্রববে মাপ ওহভ।
২. ুশ্রুঢংবলঢা :
িী: বদ্বঢীব া ঢৃঢীব যঢহও দাকাচুজদ দ্বাভা ম্পাবতঢ যমযবঘবওৎাভ উধভ এওবঝ বহযর গ্রন্থ লম
'ুশ্রুঢংবলঢা' । আবুহজতযাহেভ ইবঢলাহ ঘভওংবলঢাভ ধহভই ুশ্রুঢংবলঢাভ স্থ্াদ অদযঢফ । ুশ্রুহঢভ
দাফাদুাহভ এই গ্রন্থ ুশ্রুঢংবলঢা দাহফ ধবভবঘঢ। মা লব ফূম গ্রন্থবঝ ুশ্রুঢ ভঘদা ওহভদ ৭০০ িী: ধূজাব্দ
দাকাত। ফূম ুশ্রুঢংবলঢা গ্রন্থবঝ ওামহয বদি লহম দাকাচুজদ ঢাভ ংস্কাভ াথদ ওহভদ।
ুশ্রুঢ যময বঘবওৎাব বহযর ধাভতযজী বঙহমদ । ুশ্রুঢ যময ঢন্ত্রহও াঢবঝ পাহক পাক ওহভহঙদ ____ ও.
দঙতদ ঔ. দপতদ ক.দমঔদ খ.িরদ গ.আলভড ঘ. বস্রড ঙ. ীদ । য যহেত ধূজও অি ববদিব
এভ উধহতয, যহেত ওাহবজ বঘবওৎহওভ ওঢজয, যহোধঘাহভভ ধূজ ,ফথয  ধভঢজী যস্থ্া;
অযজ,অবস্থ্পগ্ন প্রপৃবঢভ অহোধঘাভ, এও স্থ্াহদভ ফাং বদহব যভীহভভ অদযি ংহবাচদ, ফবস্তহস্কভ
যমযবঘবওৎা প্রপৃবঢভ বস্তৃঢ বভড দণহও বদাঃহন্দহল দাছা বাব দব ুশ্রুঢংবলঢাভ ফাফববওওাহম
যমযবঘবওৎা উন্নবঢভ ঘভফ বযঔহভ উধদীঢ লহববঙম।

৩. অিাি ংগ্রল :
আহিব ম্প্রতাহবভ অধভ এও উজ্জ্বম দচযাবঢষ্ক াকপঝ বঢদবঝ প্রথাদ আবুহজত বরবও গ্রহন্থভ ভঘববঢা ।
গ্রন্থ বঢদবঝ লম _____ ও. অিাি ংগ্রল ঔ. অিাি হৃতয় ক. ভভত্ন ফুচ্চব। াকপহঝভ বধঢাভ দাফ
বংল গুপ্ত। ম্ভঢ ঘভও  ুশ্রুহঢভ ধহভ এং দৌে বুহকভ ধূহজ আবপূজঢ লহববঙহমদ। অিাি ংগ্রহল
আবুহজহতভ আঝবঝ অি-ই ংকৃলীঢ লহবহঙ। াকপঝ বদহচ ঢাভ এই গ্রন্থ দও 'ওাববঘবওৎাভ' গ্রন্থ হম
উহেঔ ওহভহঙদ ______
" संगृहीतं चबशेषेण यत्र िायचिह्लित्-चसतम् " । গ্রন্থবঝ ঙববঝ স্থ্াহদ
বপক্ত___ ূিস্থ্াদ, যাভীভ স্থ্াদ, বদতাদস্থ্াদ, বঘবওৎাস্থ্াদ, ওল্পস্থ্াদ এং উিভস্থ্াদ । ূিস্থ্াহদ বডজঢ
লহবহঙ আবুহজহতভ ধামদীব ওঢজয। যাভীভস্থ্াহদ যভীহভভ থফজবপাক, বযভা-থফদী প্রপৃবঢভ বপাক 
ওাবজওাবভঢা। বদতাদ স্থ্াহদ বডজঢ লহবহঙ ববপন্ন মক্ষড া উধকজ। ওম দভাহকভ বঘবওৎা
ধেবঢ,ধণযাধহণযভ যস্থ্া বদবতজি লহবহঙ বঘবওৎাস্থ্াহদ ।ওল্পস্থ্াদ এভ প্রবঢধাতয বরব লম ধঞ্চওফজ
বঘবওৎাববথ। উিভস্থ্াহদ আহঙ বযশুহভাক বঘবওৎা, পূঢবতযা অবস্থ্পিাবতভ বঘবওৎা, বর বঘবওৎা,
প্রপৃবঢভ বস্তৃঢ বভড।
দপমংবলঢা :
ফলবরজ আহিহবভ ঙব চদ বযহরযভ ফহথয দপম বঙহমদ অদযঢফ । ঢাৌঁভ ভবঘঢ 'দপমঢন্ত্র' া 'দপমংবলঢা'
বঘবওৎা -যাহেভ অধভ এও অদযঢফ গ্রন্থ । 'ঘভওংবলঢা'  'ুশ্রুঢংবলঢা' গ্রন্থ দুবঝভ হি এই গ্রহন্থভ
কঞদকঢ াতৃযয দণহও লহচই অদুফাদ ওভা বাব দব এই ংবলঢাবঝ ধূহজাক্ত গ্রন্থদ্বব এভ অদুভহড ভবঘঢ।
গ্রন্থবঝ ূিস্থ্াদ, বদতাদস্থ্াদ, বফাদস্থ্াদ, যাভীভস্থ্াদ, ইবেবস্থ্াদ, বঘবওৎাস্থ্াদ, ববেস্থ্াদ  ওল্পস্থ্াদ
_____ এই আঝবঝ অংহয এং ১১৩ অথযাহব বপক্ত। আহমাঘয বরব ঘভওংবলঢাভ অদুরূধ লহম এভ
উধস্থ্াধদ ভীবঢ প্রাঞ্জম।
বঘবওৎা-াভ ংগ্রল :
আহিব ম্প্রতাহবভ অধভ উহেঔহবাকয আবুহজত বরবও গ্রহন্থভ দাফ 'বঘবওৎা-াভ ংগ্রল'। এভ ভঘববঢা
ঘরধাবড তি বঙহমদ াগাবম। এই গ্রহন্থ দভাক বদথজাভড  থাঢ দ্রহযভ গুদাগুদ আহমাবঘঢ লহবহঙ । এবঝ
আবুহজতযাহেভ দফৌবমও গ্রন্থ । 'যব্দঘবেওা'  'দ্রযগুড ংগ্রল' দাফও গ্রন্থ দ্বব ঘরধাবড তহিভ দমঔদী প্রূঢ।
‘যব্দঘবেওা' লম আবুহজতযাহেভ অবপথাদ । 'দ্রযগুড ংগ্রল' গ্রহন্থ আহমাবঘঢ লহবহঙ ববপন্ন কাঙকাঙটা,ধাভত প্রপৃবঢ থাঢুভ গুদাগুদ  দভাক প্রবঢহভাথ ক্ষফঢা।
দৌেবুহক আবুহজত বঘবওৎা :
দৌেবুহক যমযবঘবওৎা প্রাব অন্তবলজঢ লহম ভবঘবওৎা হু থাভাব প্রাবলঢ লহব আবুহজহতভ স্বডজবুকহও
ূবঘঢ ওহভ । অবলংাভ ফহন্ত্র তীবক্ষঢ দৌেহতভ ওাহঙ ভক্তধাঢ বঙম থফজবহভাথী । ঢাই দৌে থহফজভ প্রপাধুি
এফদ বওঙু আবুহজতাঘাবজ আবপূজঢ লহববঙহমদ , বাভা আবুহজত বঘবওৎাভ থাভাহও যমযঢন্ত্র দণহও ফুক্ত ওহভ
অদযঔাহঢ প্রাবলঢ ওহভবঙহমদ। এভ নহম উি লব ভবে ম্প্রতাহবভ। এই ম্প্রতাহবভ প্রবণঢবযা দুইচদ
বঘবওৎও লহমদ দাকাচুজদ এং চীও। ভবঘবওৎা া ভাবদ ঢহন্ত্রভ ফূম প্রবঢধাতয বরব লম অওাম
াথজওয  অওাম ফৃঢুয প্রবঢহভাথ, চভা-যাবথভ বদায, আবুথজদ, দফথাচদদ প্রপৃবঢ।
দাকাচুজহদভ অতাদ :
আবুহজতাঘাবজ দাকাচুজহদভ প্রবঢপা-ই দৌেবুকহও আবুহজহতভ স্বডজবুহক উন্নীঢ ওহভবঙম। হুফুঔী প্রবঢপাভ
অবথওাভী দাকাচুজহদভ ববপন্ন যাহেভ অদাবা তক্ষঢা বঙম। বঢবদ এওাথাহভ তাযজবদও  স্মৃবঢযাে বযাভত;

দৌে ম্প্রতাহবভ ধবণওৃৎ, বল:পাভহঢ দৌে থহফজভ অদযঢফ প্রবঢষ্ঠাঢা, প্রঔযাঢ ববাওভড  অিাি
আবুহজতীব যময  যামাওযঢহন্ত্রভ ংস্কঢজা । আবুহজত যাহে ধাভতহও ববপন্ন দভাক বদভাফহবভ ওাহচ দব
বঘবওৎওকড যলাভ ওভহঢদ ঢাভ ফূহম দাকাচুজদ এভ ওৃবঢত্ব অদস্বীওাবজ। পাভঢীব বঘবওৎা যাহে ঢাহও
ধাভত বজ্ঞাহদভ চদও মা লব। শুথু ধাভত দব কন্ধও, অভ্র, ফদ:বযমা, লীভও, স্বডজ, ীা প্রপৃবঢ থাঢুহও
ববপন্ন ক্ষঢহভাহক যলাহভভ বহযর ববথ দব দৌে বুহক আবষ্কৃঢ লব ঢাভ ফূহম দাকাচুজহদভ অতাদ ওফ
দব।
চীহওভ অতাদ :
দৌে বুহক চীহওভ আবপজা আভ এও বুকান্তওাভী খঝদা। িী: ধূজ রষ্ঠ যঢহও ফলাভাচ বববাহভভ ভহ
বযমাঢী তাীভ কহপজ চীহওভ চন্ম। ঢাৌঁভ চন্মস্থ্াদ ভাচকৃল া ভাচকীভ। ঢাৌঁভ ভবঘঢ 'চীওঢন্ত্র'
দওৌফাভপৃঢয ম্প্রতাহবভ হজাৎওৃি গ্রন্থ। চীও বঙহমদ ুেহতহভ ফাফববও । বঢবদ ফলাভাচ বববাভ 
পকাদ ুেহতহভ বঘবওৎও বঙহমদ। বঢবদ অিাি আবুহজত এভ ফস্ত যাঔাব বদষ্ণাঢ বঙহমদ। আবুহজহতভ
জবরহব বযাভত লহব চীও ঢক্ষযীমা দণহও প্রঢযাঢজদ ওাহম পাভঢহরজভ ববপন্ন দাকবভওহতভ
দুভাহভাকয অহদও যাবথ দণহও ফুক্ত ওহভবঙহমদ।
উধংলাভ :
পাভঢহরজ উিূঢ  ধবভযীবমঢ দব আবুহজত বঘবওৎা এওওাহম বহশ্বভ তভাহভ দশ্রষ্ঠ আদ মাপ ওহভবঙম
ঢজফাহদ ঢাভ রফাদবঢ বস্মহবভ উহদ্রও ওহভ। এভ ফূহম এওাবথও ওাভড বতযফাদ। পাভঢহরজ ম্পহতভ
দমাহপ াভাভ বহতবয যবক্তভ আকফদ খহঝহঙ। ধাঞাদ, ফুখম, ফুমফাদ ভাচত্বওাহম আবুহজত যাহেভ
দঢফদ দওাদ অগ্রকবঢ দতঔা বাববদ। এওফাি আওভ ঙাটা অধভ দওাদ ফুখম ম্রাঝ আবুহজহতভ উন্নবঢওহল্প
বহযর উৎাল তাদ ওহভদবদ।এফদবও প্রাব ২০০ ঙহভভ ইংহভচ যাহদ আবুহজত বঘবওৎা উহধবক্ষঢ দণহও
বকহবহঙ। এফব আবুহজহতভ উন্নবঢওহল্প দমাও দতঔাহদা বওঙু ওবফবঝ কবঞঢ লহম দওাদ ওবফবঝভ ুধাবভয
াস্তাববঢ লববদ। ধবভহঢজ এহমাধযাবণও বঘবওৎাহও ুপ্রবঢবষ্ঠঢ ওভাভ চদয ঢৎওামীদ বব্রবঝয যাও কজ
হঘি বঙম। পাভঢ রজ ঢজফাহদ ধভাথীদঢাভ দাকধায দণহও ফুক্ত লহবহঙ, বওন্তু ভওাবভ উতাীদঢাব
আবুহজত বঘবওৎা দই বঢবফহভই ভহব বকহবহঙ। ধবভহযহর মা দবহঢ ধাহভ ঢজফাদ যস্তঢাভ বুহক
এহমাধযাবণও বঘবওৎাভ প্রবঢ ফাদুহরভ আওরজড এং ফহবাধহবাকী বদপজভহবাকয আবুহজবতও বঘবওৎা
যস্থ্াভ অপা আবুহজত বঘবওৎাযাে-দও ওাহমভ কহ্বহভ দঞহম বতহে।।

আবুহজত ম্পহওজ দুঘাভ ওণা
দতবচৎ তায
বঘবওৎাযাহেভ ফহথয প্রাঘীদঢফ লম আয়ুহজত।আয়ুহজত অণজহহতভ উধাি।ুশ্রঢংবলঢায় মা লহয়হঙ বাভ
দ্বাভা চীদ মাপ ওভা বায় ঢাহওই আয়ুহজত হম- ‚আয়ুভবস্মন্ বতযহঢ অহদদ া
আয়ুবজন্দঢীঢযায়ুমজাপায়‛। অফভহওাহয আয়ু যহব্দভ দ্বাভা চীদওাম উক্ত লহয়হঙ।ঘভওংবলঢায়ায় দঘঢদ,
অদুৃবি চীবঢ এং অদুন্ধ ইঢযাবত যব্দহও আয়ুযহব্দভ ধবজায়াঘী মা লহয়হঙ এং ঘভওংবলঢায় এঝা
মা লহয়হঙ দব দওমফাি আয়ু দয় চীহদভ বলঢাবলঢ ,ুঔ ,দুাঃঔ এং ফাদ দবঔাহদ উহমমঔ আহঙ ঢাই
আয়ুহজত‚বলঢাবলঢং ুঔং দুাঃঔফায়ুঢয বলঢাবলঢম্।
ফাদং ঘ ঢচ্চ বহিাক্তফায়ুহজতাঃ  উঘযহঢ।।‛
ব্রহ্মা আয়ুহজতযাহেভ জ্ঞাদ তক্ষপ্রচাধবঢহও তাদ ওহভদ।হই জ্ঞাদ আাভ তক্ষপ্রবঢ অবশ্বতয়হও তাদ ওহভদ।
অবশ্বতয় আাভ ইেহও, ইে আাাভ পাভদ্বাচহও, পাভদ্বাচ আাভ আহিয়ধুদজুহও এং ধবভহযহর
আহিয় ধুদজু আাভ বযরযহতভ তাদ ওহভদ।
ঋহেহত জপ্রণফ আয়ুহজতযাহেভ ীচ উধমব্ধ লয়।বওন্তু এই ীচ ফলীরুহল ধবভডঢ
লয়
অণজহতংবলঢায়।বচুহজহত রুদ্রহও দতঢাহতভ বপরক্ মা লহয়হঙ। আথুবদও বঘবওৎাবজ্ঞাহদ দবফদ
(ফূিহভাক)Urology, ওওজঝ (Cancer) ইঢযাবত ২৩ বঝ বপাক আহঙ, দঢফবদ আয়ুহজহতভ আঝবঝ অি া
ঢন্ত্র আহঙ, এই আঝবঝ অিহও অমবদ ওহভ আাভ আঝবঝ ম্প্রতাহয়ভ উৎধবি।
আয়ুহজতযাহেভ ফহথয জাহধক্ষা উহেঔহবাকয গ্রন্থ লম ঘভওংবলঢা।আহিহয়ভ বযরয অবগ্নহয এই গ্রন্থবঝ
ভঘদা ওহভদ এং ঘভও গ্রন্থবঝভ ংস্কাভ াথদ ওহভদ হম গ্রন্থবঝভ দাফ ঘভওংবলঢা।গ্রন্থবঝ আঝবঝ
অথযাহয় বপক্ত- ১)ূিস্থ্াদ ২) বদতাদ স্থ্াদ ৩) বফাদস্থ্াদ ৪)যাভীভস্থ্াদ ৫)ইবেয়স্থ্াদ ৬)বঘবওঢবঢস্থ্াদ ৭)
ওল্পস্থ্াদ ৮)ববেস্থ্াদ।প্রবঢবঝ স্থ্াদ আাভ ওঢগুবম ওহভ অথযাহয় বপক্ত। আয়ুহজহতভ মক্ষডাবত ূিস্থ্াহদ
বডজঢ লহয়হে্।বদতাদস্থ্াহদ যাবথভ দপত এং মক্ষড মা লহয়হঙ। ওঝু, অম্লাবত ভহভ ওণা ওাবজওাবভঢা
বফাদস্থ্াহদ বডজঢ লহয়হঙ।যাভীভস্থ্াহদ থাঢুহপহত ধুরুহরভ দপত এং যভীহভভ কঞদাদুাহভ দভাহকভ দপত
বদডজয়।ইবেয়স্থ্াহদ ইবেহয়ভ ওাভহড যাবথভ উৎধবি বডজঢ লহয়হঙ। বঘবওবৎঢস্থ্াহদ দভাহকভ প্রবঢওাভ
আহমাবঘঢ লহয়হঙ। ওল্পস্থ্াহদ কাঙ-কাঙাবম দণহও বুথ বদফজাড ধেবঢ এং ধবভহযহর ববেস্থ্াহদ
আহভাকযমাহপভ উধায় বডজঢ লহয়হঙ।ঘভওংবলঢায় মা লহয়হঙ ফাদুহরভ জবথ দভাহকভ ওাভড ায়ু বধি
এং ওহনভ প্রপা- ‚ায়ুাঃ বধিং ওহনাহিাক্তাঃ যাভীহভা দতারংগ্রলাঃ।‛
ঘভওংবলঢাভ ফঢ ুশ্রুঢংবলঢা ংস্কৃঢ।ুশ্রুঢ গ্রন্থবঝভ ংস্কাভ ওহভবঙহমদ হম দাফ ুশ্রুঢংবলঢা।
গ্রন্থবঝহঢ ১৮৬ বঝ অথযায় আহঙ এং ১১২০ বঝ দভাক,৭০০ বঝ দপরচ রুথ, ৬৪ বঝ থাঢ রুথ এং ৫৭
প্রওাভ রুহথভ ওণা মা লহয়হঙ বা প্রাডী দণহও ধায়া বায়।ুশ্রুঢ প্রায় ৩০০ প্রওাভ যমযবঘবওৎাভ ওণা
মা লহয়হঙ। বরবঘবওৎাভ দক্ষহি ভক্তহফাক্ষডহওই বরবঘবওৎাভ চদয আতযজ মা লহয়হঙ- নবডদাং
বরহহক ঢু প্রণহফ দযাবডঢং লহভত্।

যমযবঘবওৎাহঢ ুশ্রুঢ বহণি ধাভতযজী বঙহমদ।যভীহভভ এওস্থ্াহদভ ফাং অদয স্থ্াহদ বদহয় স্থ্াধদ ওভা
বাহও আথুবদও বঘবওৎাযস্থ্ায় মা লয় plustic surgery এং ফবস্তহষ্কভ যমযবঘবওৎা ইঢযাবতহঢ
ুশ্রুঢ ধাভতযজী বঙম। ুশ্রুহঢভ ফহঢ যমযঢহন্ত্রভ াঢবঝ পাক- ও)দঙতদ ঔ) দপতদ ক) দমঔদ ক) এরযন্ খ)
আলভড গ)বশ্রড ঙ) ীদ।
দপম ভবঘঢ দপমংবলঢা আয়ুহজহতভ অদযঢফ উহেঔহবাকয গ্রন্থ। ঘভওংবলঢা এং ুশ্রুঢংবলঢাভ হি
গ্রন্থবঝভ াতৃযয ধবভমবক্ষঢ লয়। ঘভওংবলঢাভ ফঢ এই গ্রন্থবঝ আঝবঝ অথযাহয় বপক্ত।
াগ্পট্ ভবঘঢ অিািংগ্রল, অিািহৃতয় এং ভভত্নফুচ্চয় এই বঢদবঝ গ্রন্থই আয়ুহজতবঘবওৎায়
উহেঔহবাকয। ঢহ অিািংগ্রল ওায়বঘবওৎাভ গ্রন্থ, অিািহৃতহয় বযশুবঘবওৎা, যমযঢন্ত্র, ভায়দঢন্ত্র
ইঢযবতভ আহমাঘদা লহয়হঙ। ভভত্নফুচ্চহয় ভায়দ রুহথভ ুনম আহমাবঘঢ লহয়হঙ।
এঙাটা ফাথওহভভ রুকববদিয়, ঘরধাবডতহিভ বঘবওৎাাভংগ্রল পাবফহশ্রভ পাপ্রওায দমৌবমবভাহচভ
বতযচীদ বহযরপাহ উহেঔহবাকয।
দৌেবুহক বঘবওৎাযাহে দাকাচুজহদভ আবপজাহ বঘবওৎাযাহে দবতকন্ত ঔুহম বায়। দাকাচুজদ আয়ুহতজযাহেভ
যময এং যমাওযঢহন্ত্রভ প্রবঢষ্ঠাঢা বঙহমদ।বঘবওৎাহক্ষহি ধাভহতভ ১৮ প্রওাভ যলাভ এং থাঢুবতযাভ
প্রঘমদ জপ্রণফ দাকাচুজদই ওহভবঙহমদ।পাভঢীয় বঘবওৎাযাহে দাকাচুজদ ধাভতবজ্ঞাহদভ চদওরূহধ
ুপ্রবে।
দৌেবুহক আভ এও ঔযাঢদাফা আয়ুহজতবঘবওৎও চীও ভবঘঢ গ্রহন্থভ দাফ চীওঢন্ত্র। পকন্দভ দভাহক
ধীবটঢ ভাচা বববাভহও এওবঝ ফাি প্রহমহধভ ফাথযহফই দভাকফুক্ত ওহভদ। ফাণাভ ঔুবম ঔুহম যমযবঘবওৎায়
চীও বহযরপাহ ধাভতযজী বঙহমদ ,য়াহও আথুবদও বঘবওৎাযস্থ্াভ পারায় মা লয় Cranial
Surgery। ঢাঙাটা চীও বযশুহভাক (Paediatriatrist) এং কবপজডীহভাক (Gynocology) বহযরজ্ঞ
বঙহমদ।
প্রাঘীদওাহম আয়ুহজতবঘবওৎা দব ানহমযভ যীরজঘূটায় দধৌৌঁঙহঢ দধহভবঙম এবরহয় দওাদ হন্দল দদই। ঢহ
দভাক বদভাফহয়ভ দক্ষহি প্রণফ থাধ লম দভাকবদডজয় এং ধভঢজী থাধ লম দভাকবদভাফহয়ভ চদয প্রহয়াচদীয়
রুথাবতভ যস্থ্া ওভা। বওন্তু এই দভাকবদডজয় এওবতদাথয দয়। আাভ দওাদ রুথ আহমাঘয দভাহকভ দক্ষি
প্রহবাচয এঝা মহঢ দকহম ুতীখজ কহরডাভ প্রহয়াচদ ।আভ এই ওাচগুহমা আয়ুহজতযােওাভকড তক্ষঢাভ
হি ওভহঢ দধহভবঙহমদ। আাভ আথুবদওবুহক অঢযাথুবদও ভঞ্জাফ ণাওা হত্ত্ব ঢজফাদ ওহভাদা
ধবভবস্থ্বঢ বদহয়ই ওঢই দা বদ্বথা, অহদওঝা ফয় দওহঝ দকহম এভ উধবুক্ত রুথ ওী লহঢ ধাহভ এঝা
বদহয় বজ্ঞাদীভা বহণষ্ঠ ংযয়বুক্ত।ুঢভাং আফভা মহঢ ধাবভ দব অঢযাথুবদও বঘবওৎাভঞ্জাফ যঢীঢ
প্রাঘীদ আয়ুহজতযােওাভহতভ এই ওাচ দফাহঝই লাথয বঙম দা এং ঢা আফভা অবঢ লহচই অদুপ
ওভহঢ ক্ষফ।

প্রাঘীদপাভহঢ আয়ুহজতযাে
দওৌবযও ফণ্ডম

দব যাে ধাঞ ওভহম আয়ু ম্পহওজ ববপন্ন ঢণয চাদা বায় দই যােহও মা লয় আয়ুহজত। ‘আয়ু’ যহব্দভ অণজ
‘চীদ’ এং ‘দত’ যহব্দভ অণজ লম ‘জ্ঞাদ’ া ‘বতযা’। ুঢভাং আয়ুহজত বঘবওৎাযাে মহঢ দাছাব, দব
বঘবওৎাযাহেভ ফাথযহফ দওাদ এওচদ যবক্তভ ুস্থ্; বদহভাক যভীভ ুবদবিঢ ওভা বাব। দওাদ যবক্ত স্বল্পায়ু
লহ দা তীখজায়ু লহ, দ স্বাস্থ্যাদ লহ দা দভাকবুক্ত আবু বদহব চীদবািা বদজাল ওভহ -এ ওম বরয়
অকঢ লবা বাব আয়ুহজত যাহেভ ফাথযহফই। চীহদভ মক্ষয বাই দলাও দা দওদ, দই মহক্ষয উধদীঢ
লবাভ ফূহম আহঙ ুস্থ্  দীহভাক যভীভ । স্বাস্থ্যলীদঢা  রুগ্নঢা চীদংগ্রাহফ যণজঢাভ ফূম ওাভড।
ঘভওংবলঢাব মা লহবহঙ -‘‘ থফজাণজওাফহফাক্ষাদাফাহভাকযাং ফূমফুিফম্ ।
দভাকাস্তযাধলঢজাভং দশ্রয়াহা চীবঢয ঘ ।।’’
যভীভবজ্ঞাদ, বঘবওৎাবজ্ঞাদ এং দপরচবজ্ঞাহদভ ফবি লম আবুহজত। প্রাব ৫ লাচাভ ঙভ থহভ এই
বঘবওৎাযাে পাভহঢ যলাভ লহব আহঙ। অহদহও ফহদ ওহভদ আয়ুহজহতভ দব অংহয বঘবওৎাযাে
বরবও আহমাঘদা বডজঢ আহঙ, দবঝই আয়ুহজত। যভীহভভ হি ফদ আভ আত্মাভ ম্পওজ অবহেতয, ঢাই
তযজদ, স্মৃবঢ, উধবদরত যােহও আয়ুহজতা গ্রন্থ বলহহ থভা লব। এই ওাভহডই আয়ুহজতভ অদয দাফ আয়ুহজত
ংবলঢা।
‘‘যভীভং যাবথফবন্দভম্’’ -ফাদুহরভ যভীভ ফাহিই যাবথভ আওভ। ফাদুর ফািই স্বাস্থ্য ভক্ষাভ বদবফ ওফহবয
মঙ্ঘদ ওহভ ণাহও। ঢাঙাটা ফাদুরহও ওাম, ঋঢু  প্রওৃবঢভ দঔবাম লয ওহভ দাদা বধবজহবভ ফথয বতহব
চীদ অবঢাবলঢ ওভহঢ লব। এভ নহম যভীভবদফজাডওাভী থাঢুফূল বওৃঢ লব। ওাহচই যভীভকঞদওাভী
থাঢুফূলহও াফযাস্থ্াব এহদ ববপন্ন যাবথভ প্রহওাধ দণহও বদষ্কৃবঢ মাপ ওভাভ চদযই আয়ুহজতযাে
অধবভলাবজয। ঢাই ঘভওংবলঢায় মা লহবহঙ -‘‘.....ওাবজং থাঢুাফযবফহলাঘযহঢ ।
থাঢুাফযবরয়া দঘাক্তা ঢন্ত্রযায প্রহয়াচদম্ ।।’’
আয়ুহজতযাহেভ উৎ া উৎধবি
এইরূধ প্রববে আহঙ দব, দমাওবধঢাফল ব্রহ্মা প্রচা ৃবি ওভাভ ধূহজ ‘‘ব্রহ্মংবলঢা’’ দাহফ এওমক্ষ দলাহও
বদে এং এও লস্র অথযাহব বপক্ত আবুহজত যাে ভঘদা ওহভবঙহমদ। ধহভ বঢবদ ঢাৌঁভ ৃি চীওূমহও
অল্পায়ু  স্বল্পথী দতহঔ দই ৃলতাওাভ ব্রহ্মংবলঢাহও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অিাি বপক্ত ওহভ অিাি আয়ুহজত যাে
ৃবি ওহভদ। প্রচাধবঢ ব্রম্ভাভ ওাঙ দণহও এই অিাি আয়ুহজতযাে ম্পহওজ বযক্ষা মাপ ওহভদ বষ্ণু,

ফহলশ্বভ, ূবজ এং তক্ষপ্রচাধবঢ। তক্ষপ্রচাধবঢভ ওাঙ দণহও অবশ্বদীওুফাভদ্বব, অবশ্বদীওুফাভদ্বহবভ ওাঙ
দণহও দতভাচ ইে এই বহযর যাে অবথকঢ লদ। স্বয়ম্ভু ব্রম্ভাভ দ্বাভা বপক্ত অিাি আয়ুহজহতভ ৮বঝ অি া
ঢন্ত্র।
আয়ুহজত
যমযঢন্ত্র, যামওযঢন্ত্র, ওায়বঘবওৎা, পূঢবতযা, দওৌফাভপৃঢয, অকতঢন্ত্র, ভায়দ, াচীওভড
শল্যতন্ত্রে আহঙ ওাষ্ঠ, ধারাড, দমৌল, অবস্থ্, থূবম প্রপৃবঢ যভীহভ প্রহয ওভহম বদকজঢ ওভাভ ববপন্ন উধাহয়ভ
বস্তৃঢ বভড। ওডজ, ঘক্ষু, ফুঔ, দাবওাচবদঢ দভাক ফূহলভ বদভাফহয়ভ যস্থ্া উধবতি লহয়হঙ যামওযঢহন্ত্র।
ওায়বঘবওৎাঢহন্ত্র ববথ অিাবশ্রঢ যাবথভ, বহযরঢাঃ জ্বভ, অবঢাভ, ভক্তবধি, উন্মাত, ওুষ্ঠ প্রপৃবঢ দভাহকভ
বঘবওৎা বডজঢ লহবহঙ। গ্রালওবমঢ ফাদুহরভ বঘবওৎাভ বস্তৃঢ বভড অণজাৎ গ্রলযাবন্ত, দলাফ, বাকবজ্ঞ,
বমতাদ প্রপৃবঢ উধবতি লহবহঙ পূঢবতযায়। দওৌফাভপৃঢয দাফও ঢন্ত্রবঝ বযশুবঘবওৎাভ আহমাঘদাব ফৃে।
অকতঢহন্ত্রভ আহঙ ধজ, ওীঝ, ৃবিও, প্রপৃবঢভ বর ম্পহওজ জ্ঞাদ এং ধজাবতভ তংযদচবদঢ যাবথ
ধযফহদভ উধাব। ববপন্ন দভাকবদাযও দপরচ বভড এং আয়ু, দফথা প্রপৃবঢ থজহদভ উধাব বমবধে আহঙ
ভাবদঢহন্ত্র। াবচওভদঢহন্ত্রভ ফূম প্রবঢধাতয বরব লম ববপন্ন শুহরভ আধযায়দ, উধঘয় এং বভভংা
চদহদভ উধাব। দুস্তভ ফুহদ্রভ দযায় ুবযাম এই আয়ুহজতযাে দওাদ এওচদ ফাদুহরভ ধহক্ষ আয়ি ওভা
ম্ভ দব। ঢাই এও এওবঝ ঢন্ত্রহও অমবদ ওহভ বঘবওৎাযাহে ববপন্ন ম্প্রতাহবভ উি লহবহঙ। আয়ুহজহত
এই ম্প্রতাবগুবম লম “ ১) আহিয় ম্প্রতায় ২) থিন্তবভ ম্প্রতাব ৩) যামাওয ম্প্রতাব ৪) পূঢবতযা ঢাবন্ত্রও
ম্প্রতাব ৫) দওৌফাভপৃঢয ম্প্রতাব ৬) অকত ঢাবন্ত্রও ম্প্রতাব ৭) ভাবদ ঢাবন্ত্রও ম্প্রতাব ৮) াবচওভড
ঢাবন্ত্রও ম্প্রতাব।
আয়ুহজতযাহেভ রফবওাযাঃপাভহঢ আয়ুহজহতভ ীচ উপ্ত লহবহঙ ববতও াবলহঢয। ঋহেতংবলঢাভ রুদ্রুহক্ত মা লহবহঙ -‘‘ত্বাতহিবপ রুদ্র যন্তহফবপাঃ যঢং বলফা আযীয় দপরহচবপাঃ ।
যস্নদ্ দদ্বহরা বঢভং যাফীািাঢয়স্বা বরূঘী াঃ ।।’’
অণজাৎ দল রুদ্র, আফভা দবদ দঢাফাভ দতবা ুঔওভ রবথদ্বাভা যঢরজ চীবঢ ণাওহঢ ধাবভ। ঢুবফ আফাহতভ
যত্রুহতভ বদায ওভ, আফাহতভ ধাধ বদফূজম ওভ এং যভীহভভ ওম যাবথ তূভ ওভ।
অণজহহতভ বপরচফন্ত্র, আয়ুরযফন্ত্র, দধৌবিওফন্ত্র প্রপৃবঢভ ফহথয বদবলঢ আহঙ আয়ুহজহতভ উৎ।
অণজহহতভ ঋবরভা দভাকযাবথভ দদধহণয বহযর অুহভভ ওল্পদা ওহভ ফন্ত্রযবক্তভ ালাহবয ঢাহও তূভ
ওভহঢ দঘহবহঙদ। ঢাই জ্বভাুহভভ বদাহযভ চদয ঋবর ওহে উতহখাবরঢ লহবহঙ “
‘‘ অয়ং দবা বশ্বান্ লবভঢান্ ওৃহডাবুযহোঘয়দবগ্নবকবভ া বপদুেন্ ।
আথাবল ঢভাফন্নভ দা বল পূয়া অথাদযগপূথভাং া ধহভবল ।।’’

অশ্মভীহভাক, যূমহতদা, উতভী, ঘক্ষুহভাক, াঢ, ওুষ্ঠ প্রপৃবঢ দভাক বদভাফহবভ ফন্ত্র অণজহহত আহঙ। তীখজ
বদহভাক চীদ এং ুন্দভ স্বাস্থ্য মাহপভ চদয আয়ুরয ফহন্ত্রভ প্রহবাক ওভা লঢ। এই থভহদভ এওবঝ ফহন্ত্র
দুযহমাও  ধৃবণীহমাহওভ ফঢ প্রাডহও অপব তাদ ওহভ মা লহবহঙ -‘‘বণা দতযৌি ধৃবণী ঘ দ বপীহঢা দ বভরযঢাঃ ।
এা দফ প্রাড ফা বহপাঃ ।।’’
ববতওাবলঢয দণহও চাদা বাব দব, যাভীভবতযা পূডঢত্ত্ব  স্বাস্থ্যবজ্ঞাদ ববতও ঋবরহতভ ওাহঙ অজ্ঞাঢ বঙম
দা। আয়ুহজতযােহও দহতভ অদযঢফ লাবও বতযারূহধ কডয ওভা লঢ। যমযবঘবওৎা ম্পহওজ প্রাঘীদ
ঋবরহতভ জ্ঞাদ বঙম মক্ষয ওভাভ ফঢ। এফদবও ববতও বুহক দব ফবস্তহষ্ক যমযবঘবওৎা এং ন্ধযাত্ব
তূভীওভহডভ ফঢ চবঝম দভাহকভ বঘবওৎা লঢ, দ প্রফাড ধাবা বাব।
দই ববতও বুক দণহও শুরু ওহভ ঢজফাহদভ উন্নঢ প্রবুবক্তবতযাভ বুহক আয়ুহজত বঘবওৎাভ প্রহবাক
ফাদপাহ বরবাযীম।

আবুহজতযাে : যভীভ, ফদ  আত্মাভ ঐওযঢাদ
ফাবভবা ভলফাদ মস্কভ
উৎ : ‘আবু' যহব্দভ অণজ ‘চীদ’এং ‘দত' যহব্দভ অণজ ‘জ্ঞাদ' া ‘বতযা'। আবুহজত যহব্দভ অণজ
‘চীদজ্ঞাদ' া ‘চীবতযা'। অণজাৎ দব জ্ঞাহদভ ফাথযহফ চীহভ ওমযাড াথদ লব ঢাহও আবুহজত মা লব।
ধাৌঁঘ লাচাভ ঙভ ধুভাহদা আবুহজত বঘবওৎা মহঢ উবিত া দপরহচভ ফাথযহফ দব বঘবওৎা দতবা লব
ঢাহও দাছাহদা লব। ধবি দহতভ ঘঢুণজ পাক অণজহহতভ দব অংহয বঘবওৎাবতযা বডজঢ ভহবহঙ ঢাই
আবুহজত। এই বঘবওৎা ঢজফাহদ ‘লাভাম বঘবওৎা' ঢণা „Alternative Treatment’ দাহফ ধবভবঘবঢ
মাপ ওহভহঙ। আথুবদও আবুহজতী উৎ অদুবাবী আবুহজহতভ উৎ দাক্ত ওভা বাব প্রাব বিিধূজ ৬,০০০
অহব্দ। ঢঔদ এওবঝ দফৌবঔও ভীবঢ বলাহ এভ উি লহববঙম। আবুহজহতভ বওঙু থাভডা বন্ধু পযঢাভ
ফহব বঙম। আবুহজহতভ উি বদহব ববপন্ন বওংতবন্ত ভহবহঙ , দবফদ- থিন্তভী (া বতহাতা) ব্রক্ষ্মাভ
দ্বাভা আবুহজত মাপ ওহভদ। এই বওংতবন্ত প্রঘবমঢ দব ,অবগ্নহয ফুবদভ লাবভহব বাবা ভঘদাভ অতাহদ
আবুহজহতভ উৎধবি।
বওায : আবুহজহতভ দফাঝ আঝবঝ যাঔাভ ওণা চাদা বাব ।বণা - ১)যমযঢন্ত্র (Surgery), ২) যামাওযঢন্ত্র
(Minor surgery), ৩) ওাববঘবওৎা (Therabutics), ৪) পূঢবতযা (Demonology),৫) দওৌফাভপৃঢয
(Pediatrics),৬) অকতঢন্ত্র (Toxicology),৭) ভাবদ (Elixirs)  ৮)াচীওভড। অথযাধও
াবমবাণাহদভ ফহঢ বিিীব প্রণফ দণহও অিফ যঢহওভ ফহথয ংবলঢা ধবজাববঝ পাভঢীব আবুহজত যাহেভ
স্বডজবুক হম বহবঘঢ লহঢ ধাহভ ।এই ফহব বঢদবঝ গুরুত্বধূডজ ই দমঔা লব।
১)ঘভও ংবলঢা ( বিিীব প্রণফ যঢও) : এবঝ ঋবর অবগ্নহয ভবঘঢ আবুহজহতভ উধভ এওঔাবদ গ্রহন্থভ
ংস্কভড। ফূম ইবঝ আভ ওহবও যঢাব্দী আহক ভবঘঢ লহববঙম এং এই ংস্কভডবঝ ম্পাতদাভ ওাচ
ওহভদ ঘভও। এভ আঝবঝ পাক ভহবহঙ। ১) ূিস্থ্াদ, ২) বদতাদস্থ্াদ, ৩) বফাদস্থ্াদ, ৪)যাভীভস্থ্াদ, ৫)
ইবেবস্থ্াদ, ৬) বঘবওৎাস্থ্াদ, ৭)ওল্পস্থ্াদ  ৮) ববে।
২) ুশ্রুঢ ংবলঢা ( বিিীব বদ্বঢীব া ঢৃঢীব যঢও) : এবঝ দাকাচুজদ দ্বাভা ম্পাবতঢ যমযবঘবওৎাভ ধভ
এওবঝ গ্রন্থ। মা লহব ণাহও ফূম ইবঝ ুশ্রুঢ ভঘদা ওহভদ ৭০০ বিিধূজাব্দ দাকাত । এই গ্রন্থ াঢবঝ পাহক
বপক্ত। ১) দঙতদ (Ampulation) ,২)দপতদ (Excision) ,৩)দমঔদ (Scrapping) ,৪)িবচযদ
(Probing) ,৫) আলভড (Extraction) ,৬)বস্রড (Drainage)  ৭)দৌদ (Stiching)।
৩) অিাবিও ফগ্র  অিাি হৃতব ( বিিীব অিফ- দফ যঢাব্দী ) : এবঝ ভঘদা ওহভদ পাকঢ।
দুই দণহও বঢদ যঢাব্দীভ ফহথয এবঝ ধাভী ,আভী  বঢব্বঢী পারাব অদূবতঢ লব এং ফথয এবযবাহঢ
যীঘ্রই এভ প্রপা ঙবটহব ধহট। ফথয এবযবা দণহওই ১৮৯০ বিিাহব্দ ঔুৌঁহচ ধাবা ‘দাবাভ ধান্ডুবমবধ' ঢাভ
প্রফাড। পাভঢ দণহও বশ্বচদীদ পাহ স্বীওৃঢ এওফাি অেপ্রঘাভ ধেবঢ লম Rhinotasty। এভ াহণ
ুশ্রুহঢভ দাফ অিাবিপাহ চবটঢ। ঘভও  ুশ্রুঢ ংবলঢা ঢতাদীন্তদ দামন্দা বশ্ববতযামহব ধটাহদা লঢ।
দঔাদ দণহও অকবডঢ ঙাি এং হু আঘাহবজযভ লাঢ থহভ এই দুই ংবলঢাভ প্রবঢবমবধ  অদুাত ঘীদ,
ঢীব্বঢ  অদযাদয ধূজ এযীব দতহয চদবপ্রবঢা মাপ ওহভহঙ। দফ যঢাব্দীহঢ আবুহজহতভ বওাহযভ ধণ

বঔদ রুে লহব এহহঙ বঞও দই ফব পকঢ ভবঘঢ ‘অিািফগ্র এং অিািহৃতব ওাযগুহড চদবপ্রবঢা
মাপ ওহভ। এই দুমজপ ভঘদাভ পাকঢ ধভঢজী ওাহম দমঔদীভ এফদ ৃচদযীমঢা পাভী দুমজপ লহব ধহট
এং আবুহজত ভঘদাভ ইবঢলাহ লস্র ৎভ যাধী এও তীখজ বদিমঢাভ ূঘদা লব। ঢজফাহদ াংমাহতয,
পাভঢ, ধাবওস্তাহদ এই বঘবওৎা দবয প্রঘবমঢ। ধাযাধাবয উন্নঢ বহশ্ব এই বঘবওৎা যাধও চদবপ্রবঢা মাপ
ওহভহঙ।

ঘভওংবলঢা
দফৌুফী দতামুই
বঘবওৎা বরহব হু ংস্কৃঢ গ্রন্থ ঢজফাদ। ংস্কৃঢ াবলহঢযভ দয এওবঝ ট অংয চুহট আহঙ বঘবওৎাযাে।
আবুহজহতভ ফূম দত। ঋগ্হহতভ হুস্থ্হমই আবুহজহতভ প্রওায মক্ষয ওভা বাব। উতালভডস্বরূধ বদ্বঢীব
ফন্ডহমভ দঢবিয ংঔযও ূহক্তভ ধঞ্চফ ফহন্ত্র দতহলভ যাবথ প্রযফহদভ চদয রুহদ্রভ ওাহঙ প্রাণজদা চাদাহদা
লহবহঙ। ঢহ অণজহহত ঋগ্হহতভ ঢুমদাব আবুহজহতভ ীচ অবথও ধবভফাহড ধবভমবক্ষঢ লব। এচদযই
ুশ্রুঢ লবহঢা আবুহজতহও অণজহহতভ উধাি হম অবপবলঢ ওহভহঙদ। অণজহহতভ বপরচয ফন্ত্র,আবুরয
ফন্ত্র, দধৌবিও ফন্ত্র প্রপৃবঢহও আবুহজহতভ উৎ রূহধ কডয ওভা বাব।
বহযর বহযর অুহভভ প্রপাহই ফাদুহরভ দতহল দভাকযাবথ উৎধবি লব। অণজহহতভ ঋবরভা এ ওণা বশ্বা
ওভহঢদ ঢাই ঢাভা অুভ বঢাভহডভ চদয ফন্ত্রধাঞ ওভহঢদ; ওঔদ দভাকীভ দতহল চহমভ বঙঝ দতবা
লহঢা। অণজহহতভ এই বঘবওৎাভ ফহথয ধবন্ডহঢভা হমালদবতযাভ প্রাথাদয মক্ষয ওহভহঙদ। অণজহহত
জ্বভ, ধান্ডুহভাক , বক্ষা , ধক্ষাখাঢ প্রপৃবঢ দভাহকভ উহেঔ আহঙ। আভ আহঙ এ দভাহকভ উধযহফভ চদয
বদফ , ওুফুত , অশ্বকন্ধা প্রপৃবঢ কাঙকাঙটাভ যলাহভভ ওণা। আবুহজহতভ ঢজফাদ বঘবওৎহওভা এ
কাঙ যলাভ ওহভ ণাহওদ। বাইহলাও আবুহজহতভ আঝবঝ যাঔা। বণা - ১)যমযঢন্ত্র (Surgery), ২)
যামাওযঢন্ত্র (Minor surgery ), ৩) ওাববঘবওৎা (Therabutics), ৪) পূঢবতযা (Demonology),৫)
দওৌফাভপৃঢয (Pediatrics),৬) অকতঢন্ত্র (Toxicology),৭) ভাবদ (Elixirs)  ৮)াচীওভড।
স্বঢন্ত্রপাহ আবুহজহতভ প্রণফ দব গ্রন্থবঝ ধাবা বকহবহঙ দবঝ লম 'ঘভওংবলঢা'। মা লব , ফলবরজ আহিহবভ
বযরয অবগ্নহয প্রণফ আবুহজতযাে বস্তৃঢ পাহ ভঘদা ওহভদ। বওন্তু তীখজওাম ঘঘজাভ অপাহ দই গ্রন্থ
হুমাংহয দি লহব বাব।ঢাভধভ ঢওজ দই মুপ্তপ্রাব অবগ্নহয যাহেভ ংস্কাভ াথদ ওহভদ। এবঝই
ঘভওংবলঢা দাহফ আফাহতভ ওাহঙ উধমব্ধ।
ঘভওংবলঢা পাভঢীব বঘবওৎাযাহেভ এও ৃলিফ এং জঢণযফবিঢ অদদযাথাভড গ্রন্থ ।গ্রন্থবঝ ১০০
বিিাব্দ দাকাত ঢজফাদ রূধ গ্রলড ওহভহঙ হম ফহদ ওভা লব। বযাম এই গ্রহন্থ ববপন্ন দভাক , ঢাহতভ মক্ষদ,
রুথ বঢবভ এং দভাহকভ বঘবওৎাভ এও অপাদীব বস্তৃঢ যাঔযা ঘভওংবলঢাব ধাবা বাব।
ঘভওংবলঢাব আঝবঝ বপাক া স্থ্াদ আহঙ এং অথযাব ংঔযা ১২০। আঝবঝ যাঔা লম- ১) ূিস্থ্াদএঔাহদ দভাকবদডজব এং বঘবওৎহওভ ওঢজযবরহব আহমাঘদা ঢজফাদ। ২)বদতাদস্থ্াদ- এঔাহদ ববপন্ন
দভাহকভ মক্ষদ আহমাবঘঢ লহবহঙ।৩)বফাদস্থ্াদ- এঔাহদ ববপন্ন দভাক বদডজহবভ উধাব  মক্ষহদভ আহমাঘদা
ওভা লহবহঙ।৪) যাভীভস্থ্াদ- ফাদহতহলভ অিপ্রঢযহিভ বভড  ববযিয এই স্থ্াহদ আহঙ।৫)ইবেবস্থ্াদযাবথভ উিহ ববপন্ন ইবেহবভ পূবফওা।৬) বঘবওৎাস্থ্াদ- ববপন্ন দভাহকভ ওাভড  ঢাভ প্রবঢওাভ।
৭)ওল্পস্থ্াদ- দ্রযকূড বঘাভ এং ববপন্ন কাঙ দণহও রথ বঢবভ। ৮)ববেস্থ্াদ- অন ,তাল প্রপৃবঢ ডজদা ওভা
লহবহঙ।

ঘভওংবলঢাভ বধুম ঔযাবঢভ প্রফাডস্বরূধ এভ ধভ হু ঝীওা  বঝপ্পদী ভবঘঢ লহবহঙ। ঢাহতভ ফহথয
উহেঔহবাকয লম ঘরধাবডতি (বিিীব এওাতয যঢহও)ওৃঢ আবুহজততীবধওা, বযতা দদ (বিিীব দরাটয
যঢও) ওৃঢ ঘভওঢত্ত্বতীবধওা, কিাথভ (অিাতয যঢও) ওৃঢ চল্পওল্পঢরু প্রপৃবঢ।
ওাব বঘবওৎাভ দশ্রষ্ঠ গ্রন্থ ঘভওংবলঢা প্রাঘীদ পাভঢীব বঘবওৎাযাহেভ ঢত্ত্ব, তযজদ ,দভাক  আহভাকয
বরবও অাথাভড এও ভঘদা । ঢাই ফলাত্মা তৃঠম হমহঙদ‚বঘবওৎা বিহযয স্বস্থ্াঢুভবলঢং প্রবঢ
ববতলাবস্ত ঢতদযি বহন্নলাবস্ত দ ঢৎ ক্ববঘৎ।‛
অণজাৎ ুস্থ্ যবক্ত  দভাকীভ বঘবওৎা বরহব অবগ্নহয ঘভওংবলঢাব বা হমহঙদ ঢা অদয দওাহদা
বঘবওৎাযাহে ণাওহঢ ধাহভ, বওন্তু ঘভওংবলঢাব বা দদই ঢা অদয দওাণা দদই।
পাভঢীব বঘবওৎাবজ্ঞাহদভ ইবঢলাহ ঘভওংবলঢা এঢ ট  বরবহুম দভ এই ংবলঢাবঝহও ফলাপাভহঢভ
ফহঢা মা লহবহঙ। ফলাপাভহঢভ বহে প্রাত আহঙ‚থহফজ ঘাহণজ ঘ ওাহফ ঘ দফাহক্ষ ঘ পভঢরজপ
ববতলাবস্ত ঢতদযি বহন্নলাবস্ত দ ঢৎ ক্ববঘৎ।‛
ফলবরজ ধঢঞ্জবম ঘভওংবলঢাভ পারয ভঘদা ওহভবঙহমদ। ঘরধাবডতি ধঢঞ্জবমহও ঘভহওভ প্রবঢংস্কঢজা হম
উহেঔ ওহভহঙদ। ুঢভাং ঘভহওভ ওাম বদাঃহন্দহল ধঢঞ্জবমভ ধূজঢজী এং িীিধূজ প্রণফ যঢাব্দীভ ধভ
ওঔদই দব। আভ এওবঝ ওাবলদী প্রঘবমঢ আহঙ দব ঘভও ওুরাডভাচ ওবডহষ্কভ বঘবওৎও বঙহমদ এং
বঢবদ ওবডহষ্কভ ধত্নীহও দুভাহভাকয যাবথ দণহও ফুক্ত ওহভ ঢাৌঁভ প্রাড াৌঁবঘহববঙহমদ। এই ওাবলদীহও ঢয
হম দফহদ বদহম ঘভওহও ওবডহষ্কভ ফাফববও অণজাৎ িীিীব প্রণফ যঢহওভ দমাও হম গ্রলড ওভহঢ লব।
ঘভওংবলঢা গ্রন্থবঝহঢ ববপন্ন দভাক বদভাফহব ফাদুহরভ চীদবািাভ ধবিঢা দব প্রহবাচদীব, দ ওণা
ঘভওংবলঢা তৃঠপাহ হমহঙ। এঔাহদ চীদথাভহডভ ধেবঢ বদহব আহমাঘদা দতঔা বাব। এইপাহই
ঘভওংবলঢা বঘবওৎাবতযাভ এও অাথাভড ঢণযপান্ডাভ রূহধ ধবভকবডঢ লব।

