
आयवु%&दक औषिधदे.ख सावधान!्	  
अिधकांश भी9:यनह<ले आयवु%&दक व?ैह<बाट सहायता पाउन खोFछन।् 9वशेषगरK द.Lण 
एिसयामा यो सPय छ, तर यो खतरापणूR िच&कPसा हो।	  

Tलड VयाWसर (Leukemia)बाट 9प&डत एकजना जवानको घटनालई 9बचार गनुRहोस।् ःवाः\य 
िच&कPसकह<ले सकेस]म उसको रोग िनको पान% हेतलेु आधिुनक औषिधह< &दन चाहेका 
िथए, तर आयवु%&दक व?ैह<ले आ_नो उपचारले रोग िनको पानR सVने कुरा उसको प`रवारलाई 
बताए। Pयस प`रवारले ितनीह<को कुरामा 9वaास गरे र उसलाई आधिुनक औषिध न&दएर 
बb आयवु%&दक औषिध &दने िनणRय गरे। केहK म&हनाह<स]म उसलाई आयवु%&दक औषिध न ै
&दइयो। एकिछनको िन.]त, उसको ःवाः\य सधुार हँुदै गएको जःत ैदे.खएको िथयो, तर पिछ 
उसको ःवाः\य त झन-्झन ् 9बमँदै गयो। अWतत:, िनराश भई, उसको बबुा-आमाले उसलाई 
फेरK अःपताल िलएर गए। ःवाः\य िच&कPसकह<ले उi 9बरामीले आयवु%&दक औषिध सेवन 
गदाRहँुदK रोग एकदम िछटो फैिलएको र अब उसको सहायता गनR िनकै &ढलो भइसकेको कुरा 
बताए।	  

 जब ःवाः\य िच&कPसकह<ले प&हलो पkट प`रवारलाई सkलाह &दएका िथए, उनीह<ले 
आयवु%&दक औषिधको 9बblमा कडा चेतावनी &दएका िथए। उनीह<ले Tलड VयाWसरका 
9बरामीह<को 9बचमा काम गरेको थुू  ैवषR भइसकेको र उनीह<ले आयवु%&दक औषिधले एउटै 
माऽ 9बरामी पिन िनको भएको नदेखेका कुरा ती िच&कPसकह<ले बताएका िथए। उनीह<ले 
भनेका िथए &क य&द आयवु%&दक औषिधले VयाWसर रोग िनको पानR सVने भए, यो कुराको 
बारेमा सारा संसारभरका िच&कPसकoय लेखह<मा (journals) ले.खने िथयो।	  

 यस ूकारको घटनाह< असंpय पटक घटने गछR। उिचत &किसमको आधिुनक ःवाः\य 
उपचार खोFनकुो सqटा, 9बरामीह<ले आयवु%&दक िच&कPसकह<बाट सहायता खोFनेगछRन,् र 
ठsक हुनकुो सqटा उनीह<को ःवाः\य झन ्खराब हुन पtुछ। कैयu पटक उनीह< मछRन ्पिन 
&कन&क उनीह<लाई सहायता गनR सVने आधिुनक ःवाः\य उपचार खोFन िनकै &ढलो 
होउWजेलस]म उनीह< पखRने गछRन।् 	  



आयवु%द के हो?	  

1. आयवु%द &हWदवुाद हो।	  

आयवु%दको अvयास गन%ह<ले यो कुरा गुbह<को योगस]बWधी wयानको माwयमxारा &हWद ु
देवताह<बाट पाइएको दाबी गछRन।् आयवु%द इWसाइVलो9पडKया (Ayurveda Encyclopaedia)बाट 
उlरण ग`रएको िन]न भनाइलाई 9बचार गनुRहोस:्	  

 “आयुव %दको yान ॄ]ह ाब ाट दL ूजापतील ाई , अिन आaीन 
जु]kयाहाह<(दैवीक वै?) लाई सु.]पइएको िथयो, Pयसपिछ ईWिलाई 
&दइएको िथयो। साध ुभारwवजले ईWिबाट yान ःवीकार गनRको िन.]त ःवगR 
जाने ःवयंसेवा गरे, र Pयसलेै उनी आयवु%दको yान महण गन% प&हलो मानव 
बने” (The Ayurveda Encyclopaedia,	   published by	   Health	   Harmony,	  
New Delhi,	  2006,	  p.	  xxiii)। 	  

 “जडKबटुKह<, आहाराह<, सगुWधह<, र|ह<, रङह<, योगा, मWऽह<को yान 
प~ा लगाउने 9विधह< ....... दैवीक ूकाशको माwयमबाट आएका हुन।् ..... 
ूार]भदेखी चार ूमखु व&ैदक पःुतकह< आ.Pमक bपमा न ै अ.ःतPवमा 
िथए। ियनीह<लाई वेदह< िभनWछ: ऋक, साम, यजरू र अथवR। आयवु%दको 
ूयोग व&ैदक Fयोितषवाद (अथाRत, कुन ै �य9iको िभऽी Fयोती) सँग-सँगै 
गन% ग`रW\यो। 9बःतारै, आयुव%दलाई ःवाः\य स]बWधी एउटा छुqटै 
ूणालीको bपमा स�ग&ठत ग`रयो र अथवR वेदको हाँगाको bपमा कायम 
ग`रयो” (The Ayurveda Encyclopaedia,	  p.3)।	  

 Pयसलेै आयवु%द &हWदवुाद हो भनी हामी देpदछu। 	  



PICTURE	  OF	  DANWANTARI	  
“धWवWतरK, आयवु%&दक औषिधको पीता मानीने &हWद ुदेवता”	  

2. आयवु%दको उ�ेँय एउटा �य9iलाई ऊ ईaर हो भनी िसकाउन ुहो।	  
समःत चराचर जगतमा ईaर रहेको छ (सव%aरवाद) र मािनस ईaर हो भWने झूटो 

िसlाWतमा आयवु%द आधा`रत छ। हामी फेरK आयवु%द इWसाइVलो9पडKया बाट उlरण गन%छu:	  
 “व&ैदक दशRनशा� अनसुार, जीवन दैवीक छ र जीवनको उ�ेँय 
भनेको न ैहाॆो िभऽी दैवीक ःवभावलाई महससु गनुR हो। आयवु%दको 
भाषामा भWनपुदाR, जती धेरै मािनसह<ले उनीह<को दैवीक ःवभावलाई 
जाWदछन,् उनीह< Pयती न ैधेरै ःवःथ हुWछन।् Pयसलेै 9बरामीह<लाई 
उनीह<को आ_न ै िभऽी दैवीक ःवभावलाई जगाउन ूोPसाहन गनR र 
सहायता गनR आयवु%द िच&कPसकको .ज]मेवारK हो। जब 9बरामीह<लाई 
उनीह< आफैिभऽ ईaरPव छ भWने िसकाइWछ, उनीह<ले जीवन र 
ईaरिसत संयोजनको महससु गछRन ् (य?पी हरेक 9बरामीले ईaरलाई 
प`रभा9षत गदRछ)” (The Ayurveda Encyclopaedia,	  p.9)।	  

यो िशLा अदनको वग�चामा शतैानले ह�वालाई उनी परमेaर झ� हुनेिछन ्भनी भनेको 
झुटस]म पtुदछ (उPप~ी ३:४-५)।	  

3. आ.Pमक श9i ॄ]हा�ड र मािनसबाट भएर बहWछ भनी आयवु%दले दावी गदRछ।	  
यो श9iलाई ूाण भिनWछ। राॆो ःवाः\यको िन.]त उi श9iको सWतलुीत ूवाह हुन ु

आवँयक हुWछ।	  
बाइबलको अनसुार ूाण भWने Pयःतो कुन ैश9i छैन।	  

4. शरKरह< तीन ूकृितका हुWछन ्भनी आयवु%दले दावी गदRछ।	  
आयवु%&दक व?ैह<ले हरेक शरKरका ूकारह<लाई ठsक ःवाः\य &दलाउन 9विभWन उपचारको 
प�ितह< &दँदछन।् 	  
 “आयवु%&दक औषधीअनसुार, Pयहाँ तीन ूकृितका शरKरह< हुWछन:् काफ, 9प~ र वात 
काफ दोष भनेको ठूला कदका �य9iह< हुन ्जोह<का काँध र क]मरको भाग बराबर माऽामा 
चौडा हुWछन।् 9प~ दोष भनेको मwयम शारK`रक बनौट भएका �य9iह< हुन ् र वात दोष 
भनेको पातलो वा सानो शरK`रक बनौट हो। आयवु%&दक औषधीको अनसुार, शरKरका ूकृितह<, 
9विश: &किसमका 9बमारKह<बाट पी&डत हुन सVछन ् र शारK`रक ज&टलताह< 9विश: 



&किसमकै खानाह<xारा सामना गनR स&कWछ” (Ayurveda	  Medicine,	  Examhealth.com,	  Mar.	  
2,	  2012)।  

तीन शरK`रक ूकृितह<को बारेमा वा आयवु%&दक उपचार पlितको कुन ै पिन वyैािनक 
ूमाणह< छैनन।् यो &हWद ुदWPयकथा हो।	  

5. आ_नो उ�ेँयह< पूरा गनRको िन.]त आयुव%दले मूत�पूजासँग स]बWध रा�े 
अvयासह<को ूयोग गदRछ।	  
आयुव%&दक जडKबुटKह< र औषिधजWय समाधानह< बाहेक पिन आयुव%&दक वै?ह<ले 

मतू�पजूासँग सरोकार रा�े अvयासह<को पिन सkलाह &दने गछRन,् जःत:ै योगा, मWऽह<, 
एकुप�गचर (acupuncture), एरोमाथेरापी (aromatherapy), कलर थेरापी (color	   therapy), 
जेम थेरापी (gem	   therapy), Fयोतीष शा� (astrology), मनो9वyान (psychology), 
आ&कR टेVचरल हाम�नी (architectural	  harmony) र यy (&हWद ुदेवताह<को सहायता माtनको 
िन.]त ग`रने 9विधह<)।	  

"The Picture:- The Lotus yoga pose"	  
आयवु%दको एउटा अित मह�वपणूR भाग योगा हो। आयवु%द इWसाइVलो9पडKयामा योगाको 

बारेमा ठूल ै ख�ड पाइWछ। योगाको अथR एकता हो र यसको उ�ेँय &हWद ु 9वचारधाराको 
देवतासँग एकतामा आइपtुन ुहो।	  

आयवु%दको ऽ&ूट के हो?	  
1. आयवु%द शतैानी मलूको हो।	  

बाइबलले 9वaासीलाई शतैानबाटका र मतू�पजूासँग स]बWध रा�े हरेक थोकबाट अलग 
रहन चेतावनी &दएको छ।	  
““ितमीह< मतू�पजूक नबन, जसरK ितनीह<मwये कितजना बने...”” (१ 
को`रWथी १०:७)।	  
 ““यसकारण मेरा 9ूयह<हो, मिूतRपजूादे.ख भाग”” (१ को`रWथी 
१०:१४)।	  
““तर म भWदछु, जनु चीजह< अWयजाितह<ले बिल चढाउँछन,् ती 
ितनीह<ले परमेaरलाई होइन, तर द:ु आPमाह<लाई चढाउँछन;् र 
ितमीह< द:ु आPमाह<िसत सहभागी होओ भWने म चाहँ&दनँ। 
ितमीह<ले ूभुको कचौराबाट 9पउन सVदैनौ; ितमीह<ले ूभुको 



टेबलबाट, साथ ैद:ु आPमाह<को टेबलबाट भाग िलन सVदैनौ। अथवा 
के हामी ूभलुाई `रस उठाउँछu? के हामी उहाँभWदा बिलया छu?” ” (१ 
को`रWथी १०:२०-२२)।	  
““अ9वaासीह<सँग असमान भएर एउटै जवुामा नजोितओ; &कन&क 
धािमRकताको अधमRसँग के स�गित? अिन उFयालोको अwँयारोसँग के 
सहभािगता? अिन भी:को बेिलयालसँग के एकता? अथवा 9वaासीको 
अ9वaासीसँग के &हःसा? अिन परमेaरको म.Wदरको मिूतRह<सँग के 
स]बWध? &कनभने ितमीह< जी9वत परमेaरको म.Wदर हौ; जसरK 
परमेaरले भWनभुएको छ: Ôम उनीह<को बीचमा बःनेछु, र उनीह<का 
बीचमा &हँ�नेछु; अिन म उनीह<का परमेaर हुनेछु, र उनीह< मेरा 
जनह< हुनेछन।्Õ यसकारण Ôितमीह<का बीचबाट िनःकेर आओ, र 
अलग होओ, ूभ ु भWनहुुWछ; अिन अशlु कुरा नछोओ, र म 
ितमीह<लाई महण गन%छु।Õ अिन Ôम ितमीह<का 9पता हुनेछु, र 
ितमीह< मेरा छोराह< र छोरKह< हुनेछौ, सवRश9iमान ्ूभ ुभWनहुुWछ।Õ 
”” (२ को`रWथी ६:१४-१८)।	  
““हे साना नानीह<हो, आफूलाई मिूतRह<बाट जोगाइराख। आमेन।””(१ 
यहूWना ५:२१)।	  

आयवु%द शतैानबाटको हो भWने कुरामा कुन ैशंका न ै छैन। हामीले यो 9वशlु bपमा 
&हWदवुाद हो भनी देpयu, र &हWदवुाद भनेको शतैानको धमR हो। 	  
 बाइबलले िसकाउँछ &क मतू�पजूा नहूको &दनमा 9वa�यापी जलूलय प�ात बाबेलको 
धरहरामा शbु भएको िथयो। यो क`रब ४,२०० वषR अगाडK अथवा भी:को जWम भWदा क`रब 
२,२०० वषR अगाडKको कुरा हो। 	  
 बाबेलको धरहराको िनमाRणकायRको बारेमा िन]न हरफमा वणRन ग`रएको छ:	  

“अिन कूशले िनॆोदलाई जWमाए; ितनी प\ृवीमा पराबमी बWन थाले। 
परमूभुको �9:मा ितनीचा&हँ पराबमी िशकारK िथए; यसैकारण 
Ôपरमूभुको �9:मा िनॆोदजःतो पराबमी िशकारKÕ भWने आहान 
भिनW\यो। ितनका राFयको शbुचा&हँ िशनार देशमा बाबेल, एरेख, अVकद 
र कkने िथयो।……. अिन सारा संसारमा एउटै भाषा र एउटै बोली िथयो। 
अिन यःतो भयो Ñ पवूRबाट याऽा गद� जाँदा ितनीह<ले िशनार देशमा 
एउटा मदैान भेqटाए; अिन ितनीह< PयहKं बसे। अिन ितनीह<ले एक-



अकाRलाई भने: “आओ, हामी इँटा बनाऔ ं र राॆरK पोलu!” अिन 
ितनीह<सँग ढु�गाका िन.]त इँटा िथयो, अिन मसलाका िन.]त अलकऽा 
िथयो। अिन ितनीह<ले भने: “आओ, हामी आ_ना िन.]त एउटा शहर, र 
टु�पाचा&हँ आकाशस]म पtुने एउटा धरहरा बनाऔ;ं र आ_ना िन]त एउटा 
नाम कमाऔ,ं नऽ हामी सारा प\ृवीको सतहमािथ िततर9बतर हुनेछu।” 

अिन परमूभ ुमािनसका सWतानले बनाइरहेको Pयो शहर र Pयो धरहरा 
हेनR ओलRनभुयो। अिन परमूभलेु भWनभुयो: “हेर, मािनसह< एक भएका 
छन,् र ितनीह< सबकैो एक भाषा छ; अिन यो काम गनR ितनीह<ले शbु 
ग`ररहेछन;् अिन अब ितनीह<ले गनRलाई जे कkपना गरेका छन,् सो 
ितनीह<बाट नभई छो&डनेछैन। आओ, हामी तल जाऔ,ं र Pयहाँ 
ितनीह<को भाषा खलबल पा`र&दऔ,ं र ितनीह<ले एक-अकाRको बोली 
नबझुून!्” यसरK परमूभलेु ितनीह<लाई Pयहाँबाट सारा प\ृवीको सतहभ`र 
िततर9बतर पा`र&दनभुयो; र ितनीह<ले Pयो शहर बनाउन छोडे। यसकैारण 
Pयसको नाम ÔबाबेलÕ रा.खयो; &कनभने Pयहाँ परमूभलेु सारा संसारको 
भाषा खलबल पानुRभयो; अिन Pयहाँबाट परमूभलेु ितनीह<लाई सारा 
प\ृवीको सतहभ`र िततर9बतर पा`र&दनुभयो”“” (उPप~ी १०:८-१०; 
११:१-९)।	  

यो न ैसंसारका मतू�पजूक धमRह<को शbुवात िथयो। यसको नाइके िनॆोद नाम भएको कुन ै
एकजना घम�डK राFय ःथापक िथयो। ःवगRस]म पtुने धरहराको िनमाRण गन% इ¡छा 
Fयोितष9वyान (घाम, जनु र ताराह<को उपासना)सँग सरोकार रा�े धािमRक अथRको िथयो। 
ूािचन बे9बलोनीह<ले भौितक bपम ैताराह<स]म पtुने धरहरा िनमाRण गन% ूयास ग`ररहेका 
िथएनन।् ितनीह<ले आ.Pमक bपमा ताराह<स]म पtुने धरहरा िनमाRण ग`ररहेका िथए। 
ितनीह< यःतो धमR चाहWथे जसले ितनीह<लाई मतू�पजूक `रितह< र अWय 9वचारशा�ह<xारा 
“देवताह<” सँग जो�न सV\यो।	  
ूकाश १७:५ले बे9बलोन सब ैझूटा धमRह<को आमा हो भनी बताउँदछ। Pय&हँ न ैझूटा धमRह< 
सbुवात भएको िथयो। 	  
9वa�यापी जलूलय प�ात ती &दनह<मा के भएको िथयो भनी रोमी १:२१-२३ मा वणRन 
ग`रएको छ।	  
“” “&कनभने परमेaरलाई जानेर पिन ितनीह<ले उहाँलाई परमेaरलाई झ� म&हमा 

&दएनन,् न ता धWयवादK न ैभए; तर ितनीह< आ_ना 9वचारह<मा बेक]मा 
भए, र ितनीह<को मखूR ¢दय अwँयारो भयो ब9ुlमानी छu भWने दाबी गद� 
ितनीह< मखूR बने, र अ9वनाशी परमेaरको म&हमालाई 9वनाश हुने मािनस, 



चराचbु�गीह<, चारखqुटे जनावरह< र घिॐने जWतहु<को मिूतRको <पमा 
प`रवतRन गरे” 	  

&हWदवुाद सोझै बे9बलोनी धमRको वंशज वा सWतित हो। िन]न &हWद ुअvयासह<लाई ूाचीन 
बे9बलोनस]म जो�न स&कWछ: मतू�पजूा, बहु-ईaरवादह<, देवीह<, माता देवीह<, सयूR पजूा, 
चWिमा पजूा, Fयोितष9वyान, नाग पजूा, आ_नो शऽहु<लाई ौाप &दने, राॆो भ9वंयको 
िन.]त धाम�क पजूा-आजा, देवतासँग स]पकR  रा� लागूऔषिधको ूायोग, मतृकह<को भलोको 
िन.]त धाम�क पजूा-आजा, र धाम�क अvयासह<xारा िसl ःवाः\यको ूितyा।	  

2. आयवु%दले झूटो ूितyाह< गदRछ।	  
आयवु%दले राॆो ःवाः\य र &दघाRय ुजीवनको ूितyा गदRछ।	  
आयवु%द इWसाइVलो9प&डयालाई “च�गाइ, िनरोधन र &दघाRय ु जीवनको ूाकृतीक 

रहःयह<” भWने उपनाम &दइएको छ।	  
अमे`रकाका ूpयात आयवु%द िच&कPसक, &दपक चोूाले वlृपना 9वपयRःत गनR 

स&कWछ भWने दाबी गदRछन।् अमे`रकo अिभनेऽी डेमी मरू (Demi	   Moore)ले आयवु%दKय 
िशLालाई प¦याउँिछन ् र १३० वषR बाँ¡नेछु भनी 9वaास गिछRन।्	  

मािनसको पतन न ै रोग र मPृयकुो शbवात हो भनी बाइबलले बताउँदछ। परमेaर 
9वblको हाॆो पापस]म यो पtुदछ। हामी यःतो संसारमा बाँिचरहेका छu जो ौापको 
अिधनतामा ऐया-आPथा गदRछ र नयाँ गरK जWमेकाह< धरK Pयस ौापको अिधनतामा छन ्
(रोमी ८:२२-२३)। हामीह< मPृयकुो शरKरमा जीउँदछu (रोमी ७:२४)। पापको कारणले हाॆो 
शरKरको मPृय ुहुWछ। “पापको Fयाला मPृय ुहो......” (रोमी ६:२३)।	  

शbुका म�डलीह<मा पिन परमेaरले हरेक पटक 9वaासीह<लाई िनको पानुRभएन। 
पावलमा परमेaरले नहटाउनभुएको रोग िथयो (२ को`रWथी १२:७-१०)। यस सवालमा पावलको 
िनँकषR चा&हँ पणूR ःवःथपना न ै परमेaरको इ¡छा हो भनी दाबी गन%ह<को भWदा पिन 
9वपरKत िथयो। उनले भने: “यसकारण भी:का िन.]त म दबुRलताह<मा, िनWदाह<मा, 
अभावह<मा, सतावटह<मा, Vलेशह<मा आन.Wदत हुWछु; &कन&क जब म कमजोर छु, तब म 
बिलयो हुWछु” (२ को`रWथी १२:१०)। यस वतRमान संसारमा परमेaरले िसl ःवाः\यको 
ूितyा गनुRभएको छैन भनी पावलले बझेु, र उनले परमेaरको इ¡छालाई ःवीकार गरे। 	  

ितमोथी शारK`रक bपमा कमजोर िथए र अकसर 9बरामी हुWथे (१ ितमोथी ५:२३)। 
पावलले उनलाई च�गाइ पारेनन ्र आयवु%दको अvयास गन% सkलाह &दएनन!्	  

शो&फमस, पावलका सहककम�, िमलेटसम ै छा&डए &कनभने उनी 9बरामी िथए र 
परमेaरले उनलाई च�गाइ पानुRभएन (२ ितमोथी ४:२०)।	  



नयाँ िनयम भी:य 9वaासले हामीलाई यस वतRमान संसारमा पणूR bपमा ःवःथ हुने 
अपेLा गनR िसकाउँदैन। यसले हामीलाई आशाxारा जीउन िसकाउँछ, र जनु आशा दे.खWछ 
Pयो आशा न ैहोइन। िन]न ख�डमा, ूे`रत पावलले यस वतRमान संसारमा 9वaासीह<ले हरेक 
&किसमका समःयाह< भोtनपुन% कुरा िसकाउँछन,् तर अक� जीवनमा हामीसँग बौ`रउठेको 
शरKर हुनेछ र फेरK हामीमा रोगह< र मPृय ुहुनेछैनन।्	  

“”  “&कन&क म ठाWदछु, यस वतRमान समयका द:ुखक:ह< Pयस 
म&हमासँग तलुना ग`रने योtयका छैनन,् जो हामीमािथ ूकट हुनेछ। 
&कन&क स9ृ:को तीॄ आशाले पिन परमेaरका पऽुह<को ूकट हुवाइलाई 
प.खRरहेको छ। &कन&क स9ृ: �यथRताको अधीनतामा रा.खएको छ; आ_न ै
इ¡छाले होइन, तर उहाँको इ¡छाले, जसले यसलाई अधीनतामा रा�भुएको 
छ, यस आशामा; &कनभने स9ृ: आफैले पिन 9वनाशको बWधनबाट 
छुटकारा पाएर परमेaरका सWतानको म&हमापणूR ःवतWऽतािभऽ ूवेश 
गन%छ। &कन&क हामी जाWदछu, अ&हलेस]म पिन सारा स9ृ: एकसाथ ऐया-
आPथा ग`ररहेको र ूसिूत-वेदनामा त.�परहेको छ। अिन ितनीह<माऽ 
होइनन,् तर हामीह< पिन, जससँग आPमाको प&हलोफल छ, अ ँहामी आफै 
पिन, धमRपऽु-महणको अथाRत ्हाॆो शरKरको छुटकाराको बाटो हेद� आफूिभऽ-
िभऽ ैऐया-आPथा गदRछu। &कन&क आशाxारा हामीले म9ुi पाएका छu, तर 
जनु आशा देखीWछ, Pयो आशा न ैहोइन; &कनक जनु कुरा माWछेले देpछ, 
Pयसका लािग उसले अझै &कन आशा गदRछ र? तर जनु कुरा हामी 
देpदैनu, Pयसको आशा गदRछu भने हामी धीरजसँग Pयसको बाटो 
हेदRछu”(रोमी ८:१८-२५)।	  
यस वतRमान संसार मािनसको पापको कारणले परमेaरको ौापको अिधनतामा छ, र 

यस जीवनमा रोगह< र समःयाह<बाट पणूR bपमा छुटकारा हुनेछैन भनी बाइबलले बताउँछ।	  
Pयसलेै हामीले ब©ुयu &क आयवु%दले मािनसह<लाई धोकामा पान% झूटा ूितyाह< 

गदRछ।	  
शतैान झूट हो र झूटको बाब ुहो भनी बाइबलले बताउँछ (यहूWना ८:४४)।	  

3. आयवु%&दक औषिध तपाªको ःवाः\यको िन.]त जो.खमपणूR हुन सVछ।	  
आयवु%&दक औषिधमाथी कुन ैपिन िनयWऽण छैन। Pयहाँ िमसाइएको थोकह< सरु.Lत 

छन ्&क छैनन ्भनेर पिन जाWने त`रका छैन। 	  



रसायिनक प`रLणह<ले आयवु%&दक औषिधमा अिधकांश अनपुातमा िससा(lead), 
पारो(mercury), फलाम(iron), र आसRिनक(arsenic) जःता हािनकारक धातजुWय 9वषह< 
हुWछन ्भनी देखाएको छ। 	  

यस ूकारका धातहु< र अॅक वा माइका (maica) जःता खिनज पदाथRह< िमसाउने 
कायRलाई “रस शा�” भिनWछ। यसरK िमसाइएको िमौणह<लाई भंमा भिनWछ। यो एउटा 
ूाचीन &हWद ु अvयास हो। यस िशLा अनसुार, धातहु< र ज&डब&ुटह<को स.]मौणको 
प`रणाम ःवbप ःवाः\य सधुार हुWछ। आयवु%&दक िच&कPसकह<ले ितनीह<को िमौण गन% 
ू9विधxारा उi सऽूीकरण सरु.Lत हुWछ भWने 9वaास गरे तापिन, वyैािनक ूमाणले यो 
सPय छैन भनी देखाउँछ।	  

यो मनगढWत कुरा हो, र यसको अvयास कसकैो ःवाः\यको िन.]त खतरनाक 
हुनसVछ, &कनभने लामो समयस]म र अPयािधक माऽामा औषिधको ूयोगको कारणले ूचरु 
धातहु< 9वषाल ुबWन जाWछन।्  	  

“संयiु रा¬मा आयवु%द रस शा� औषिधको जाँचले बहुसंpयामा ूचरु धातxुारा 9वष 
लाtने नितजा दे.खएको छ। 9वशेषगरK नानीह<लाई 9वषाल ुूचरु धातकुो कारणले ःनायतुWऽ 
स]बWधी समःयाह< िसजRना हुने डर हुWछ”	  

सन ्२००४ र २००८ मा जनRल अफ अमे`रकन मे&डकल एःसोिसएशन (Journal	   of	  
American	  Medical	  Association)मा के&ह अwययनह< छा9पएका िथए। “अनसुWधानकताRह<ले 
भारत-उPपा&दत के&ह सामानह<मा शरKरले सहन सVने भWदा १०० देखी १००००० गुणा 
अPयािधक िससा अिन/अथवा पारो सेवन हुने नितजा आउन सVछ भनी िनँकषR िनकालेका 
छन”् (U.S.	  Food	  and	  Drug	  Administration’s caution	  alert	  about	  Ayurvedic	  medicine,	  Oct.	  
16,	  2008)।	  
सन ्२०११-२०१२ ताका, Wय ूयोकR  िसटK &डपाटRमेWट अफ हेkथ (New	  York	  City	  Department	  
of Health)ले आयवु%&दक औषिध ूयोग गरेका गभRवती म&हलाह<मा 9वषाi िससाको संबमण 
भएको ६ जना रोगीह< फेला पारेको िथयो। 9वषाi िससाको संबमणले म.ःतंक, िमगलाह<, 
ःनाय ु ूणाली र ूजनन ूणालीलाई Lती पयुाRउन सVछ, र गभRमा 9वकास हँुदै गरेको 
ब¡चालाई हािन पयुाRउन सVछ। 	  

Vयानडामा आयवु%&दक औषिधxारा 9वष संबमण भएका रोगीह< भेqटाइएको िथयो।	  
एकजना वयःक पbुष वाWता र झाडापखालाको कारणले अःपतालमा भनाR ग`रएको 

िथयो। ितनी भारतमा ितनले ख`रद गरेर &दनको एक चो&ट सेवन ग`ररहेका “श9i बढाउने” 
आयवु%&दक औषिध चVकoदवारा संबिमत भएका िथए। ितनको रगतमा िससाको माऽाचा&हँ 
हुनपुन% सामाWय माऽा भWदा तीन गुणा अिधक िथयो। Pयस औषिधको 9व®ेषण गदाR ूPयेक 



चVकoमा 9वषाiपणूR माऽामा िससा, पारो, र आसRिनक भे&टयो (“Heavy	   Metal	   Poisoning	  
from Ayurvedic,”	  British	  Columbia	  Medical	  Journal,	  March	  2008)। 	  

अक� म�ुामा, एकजना जवान मािनस वमने¡छा, वाWता, र पेट दखुाइको कारणले 
अःपतालमा भनाR ग`रएको िथयो। ितनले आ_नो मदमेुह ठsक गनR आयवु%&दक चणूR सेवन 
ग`ररहेका िथए। ितनले यो भारतको म.Wदरबाट ख`रद गरेका िथए। Pयस औषिधको 9व®ेषण 
गदाR Pयसमा 9वषाiपणूR माऽामा िससा पाइयो।	  

सन ्२००५मा िससा, पारो, र आसRिनक जःता धातहु< ूचरु माऽामा भएको कारणले 
Vयान&डयन सरकारले आयवु%&दक औषिधक 9वबoमा रोक लगायो।	  
 सन ्यरूो9पयन यिूनयनले आयवु%&दक औषिध आयात गनR र 9वबo गनR रोक लगायो। 	  
आयवु%&दक िच&कPसकह<ले िन&दR: गन% स]परूक भनेको <खबाट िनचोरेर िनकािलएको एक 
ूकारको तरल पदाथR, गुtगुल (Guggul), हो। यसलाई के&ह मािनसह<मा अ�गह<को उम 
Lितको .ज]मेवार ग`रWछ। “सन ् २००१मा, Vयान&डयन जनRल अफ tयाःशोएWटेरोलोजी 
(Canadian	  Journal	  of	  Gastroenterology) नामक प9ऽकाको एउटा लेखले एउटK ूाय: ःवःथ 
रहने जवान म&हलामा अःनीक एसीड (usnic	  acid), मीन &ट (green	  tea) र गुtगुल (Guggul	  
tree extract) भएको बोसो काqने स]परूकको सेवनले पणूRतया कलेजो 9बमेको .ःथित िसजRना 
भएको िथयो” (“Ayurveda	  Medicine	  and	  Supplement	  Hidden Dangers,”	  EmaxHealth.com,	  
Mar.	  2,	  2012)।	  
यी त केवल थोरै उदाहरणह<माऽ हुन।् िन�य न ैPयहाँ मािनसह< 9वषाio संबमणमा परेका 
र आयवु%&दक औषिधको कारणले Fयान समेत गुमाएका हजारu हजार म�ुाह< छन ् भWने 
कुरामा कुन ैशंका छैन। 	  

4. आयवु%द झूटा र ठग व?ैह<ले भ`रएको छ।	  
धेरै आयवु%&दक व?ैह<ले सःतो औषिधह< &कWछन ्र ितनलाई अ< कुराह<संग िमसाएर 

मनगढWते वःत ुबनाउँछन ्र धेरै पसैामा 9वबo गछRन।् 	  
 अहमदाबाद, भारतको ूकाश बाभRिलया एउटा उदाहरण हुन।् ितनले ए.Wट-TयाVटे`रयल 
जःता ूजातीय लेप &कनेर अ< थोकसँग िमसाए र Pयसमा आ_न ै नाम वा लेबल राखे 
(“Ayurvedic	  quack’s	  clinics	  raided,”	  The	  Times	  of	  India,	  Aug. 14,	  2012)। 	  

एकजना औषिध 9वबेताले हामीलाई बताए &क आयवु%&दक व?ैह<ले उनकहाँबाट सःतो 
औषिध 9वशाल माऽामा ख`रद गरK लजैाWछन,् धलूो वा चणूR हुने गरK पेkछन,् Pयसमा 9पठो 
वा पाउडर िमसाउँछन,् र आयवु%&दक औषिध भWदै महँगो दरमा 9वबo गछRन।् यो छVकाउने 
काम हो, र असंpया मािनसह<ले आ_नो पसैा यस ूकारको कुरामा खचR गछRन।् 	  



सन ् १९९५ मा, जोनी ._लWट (Jonie	   Flint) ले &दपक चोूा र अWय आयवु%&दक 
व?ैह<लाई म�ुा हालीन ्&कनभने ितनको ौीमानको aेतरiता वा Tलड VयाWसर (leukemia) 
रोग ितनीह<ले जाँच गरेका िथए। ितनको रiमासीमा “गम�”, पेटमा “वाय”ू, र नशाह<मा 
चाप छ भनी ितनलाई बताइयो, र ितनलाई आयवु%&दक “श9ुlकरण” िच&कPसा कायRबममा 
हािलयो जहाँ जडKबटुKजWय उPपादनह< र मWऽ हुनेगछR। ितनले आयवु%&दक सेवा र 
साममीह<मा $१०,००० खचR गरे। &डसे]बर १९९३ मा, आयवु%&दक व?ैह<ले ितनको aेतरiता 
(leukemia) िनको भयो भिन ._लWटलाई भने, तर चार म&हनापिछ aेतरiता (leukemia)कै 
कारणले ितनको मPृय ुभयो। आयवु%&दक व?ैह<xारा ितनले धोका खाए र उिचत औषिधमलूक 
उपचारको खोजी गरेनन।् 	  
सन ् २०१२ मा, महादेओ महा&दकको मPृय ु आयवु%&दक व?ैह<लाई भा. b. ५ लाख खचR 
ग`रसकेपिछ िमगला रोगको कारणले भयो। ितनीह<ले उनी िनको हुनेछन ्भनी ूितyा गरेका 
िथए (“Two	   ayurvedia	   quacks cheat	   65-‐year-‐old	   of	   Rs.	   5	   lakh,”	   DNA	   India,	   Aug.	   16,	  
2012)। 	  

िनँकषR	  
आयुव%&दक औषिधको सहायता खोFने भी9:यानह< परमेaरूित अनाyाकारK 

भइरहेकाछन ् र आफ� लाई आ.Pमक र शारK`रक खतरामा हािलरहेका छन।् उनीह< अ<ह<को 
लािग पिन खराब नमनूाह< हुन।् 	  
 आधिुनक औषिध परमेaरबाटको आिशष हो। बाइबलले बताउँदछ &क अ.Wतम 
&दनह<मा “yानको व9ृl हुनेछ” (दािनएल १२:४)। समयह< िनयWऽण गनुRहुने र 
मािनसह<लाई ब9ुl &दनहुुने परमेaर न ैहुनहुुWछ। 	  
 “” “दािनएलले जवाफ &दएर भने: “परमेaरको नाम सदा-सवRदा धWयको 

होस;् &कन&क ब9ुl र साम\यR उहाँकै हुन;् अिन समयह< र बेलाबखतह< 
उहाँले न ैबदली गनुRहुWछ; उहाँले राजाह<लाई हटाउनहुुWछ, र राजाह<लाई 
बसाkनहुुWछ; उहाँले ब9ुlमानह<लाई ब9ुl र समझदारह<लाई समझ 
&दनहुुWछ”(दािनएल २:२०-२१)।	  

 बाइबलको भ9वंयवाणी परूा हुने बममा पिछkलो १५० वषRमा भएको yानको भारK 
ूंफोटनह< मwये आधिुनक औषिध पिन एउटा हो। आधिुनक आ9वंकारह<मा 9व?तु र ब~ी, 
टेिलफोन, रे&डयो, रेलमागRह<, गाडKह<, हवाईजहाजह<, आण9वक श9i, रकेटह<, टेिलिभजन, 
क]�यटूरह<, र मोबाइल फोनह< पछRन।् 	  



 य&ह समयाविधमा, परमेaरले मािनसह<लाई मानव शरKर र च�गाइ स]ब.Wध नयाँ 
yान &दनभुएको छ। 	  
 सआुम जीवह<ले रोगह< उPपWन गछRन ्भWने कुरा िच&कPसकह<ले आ9वंकार गरेका 
छन।् आधिुनक सLुमदशRक यWऽह< आ9वंकार हुनकुो कारण पिन िच&कPसकह<ले ना�गो 
आखँाले दे� नस&कने सआुम जीवह<को अwययन ग<न ् भनेर हो। िच&कPसकह<ले रे9बज, 
हैजा, र पोिलयो जःता धेरै रोगह<बाट बचाउने खोपह< आ9वंकार गरेका छन।् घाउलाई सफा 
रा.खयो भने ती राॆरK िनको हुWछन ्भWने कुरा आ9वंकार गरे। उनीह<ले 9बरामीलाई ग&हरो 
िनWिामा रा�े र िचरफारको पीडा नहोस ्भWने हेतलेु बेहोस पान% औषिधह< आ9वंकार गरे। 
िच&कPसकह<ले शरKरिभऽको ह�डKह< र फोVसोह< र मटुु स.जल ैदे� स&कयोस ्भनेर एVस-
रे(X-‐ray) र िस&ट ःVयान(CAT	   scans)ह<को आ9वंकार गरे । िच&कPसकह<ले पेिनिसिलन 
जःता ए.Wटबायो&टVसको आ9वंकार गरे, जसले अनिगWती मािनसह<लाई संबमणबाट 
मनRदे.ख बचाएका छन।् उनीह<ले ओपन हटR सजRरK (open	  heart surgery) र मटुु ूितरोपण 
(heart	  transplants) जःता अच]मको शkय&बयाह< आ9वंकार गरेका छन।् उनीह<ले जोन� 
ूितःथापन र घुँडा ूितःथापनको आ9वंकार गरेका छन।् यी आधिुनक िच&कPसाशा� सारा 
संसारका मािनसह<का िन.]त आिशष भएको छ। 	  
 आधिुनक िच&कPसाशा� वष°दे.ख वyैािनक ढ�गले ूमा.णत ग`रएको छ। औषिध 
क]पनीह<ले औषिध बे¡न पाउनभुWदा अगा&ड वा िच&कPसकह<ले ूयोग गनR पाउन ुभWदा 
अगा&ड, उi औषिधलाई बार]बार र �यापक bपमा पशहु<मा जाँच ग`रWछ। औषिधले के&ह 
नकाराPमक असर गछR &क भनी उनीह<ले जाँच ग`र जाWनपुन% हुWछ। उi औषिध सेवन 
गरेपिछ अWय औषिधह<सँग नकाराPमक त`रकाले अWतर&बया गरK 9बरामीलाई हानी पयुाRउँछ 
&क भनी जाँच गरK जाWनपुन% हुWछ। उनीह<ले उिचत सेवनको माऽा जाWनपुन% हुWछ। 
आधिुनक औषिधह< सावRजिनक bपमा ूयोग गन% अनमुती &दइन ु अगा&ड सयैu जाँचह< 
गनुRपन%हुWछ। 	  
 आयवु%&दक औषिधमा यस ूकारका कुन ै पिन जाँचह< ग`रँदैन। आयवु%&दक व?ैह< 
आ_नो िन.]त आफ�  िनयम हुन।् वाःतवमा, हामीले देpयu, आयवु%&दक औषिधह<मा ूाय: 
जसो िनकै हािनकारक तPवह< िमलाइएको हुWछ। 	  
 रोग-9बमारमा, ब9ुlमानी 9वaासीले प&हले परमेaरको सहायताको खोजी गछR र िनको 
हुन ूाथRना गछR, जसरK पावलले गरेका िथए:	  
 “” “अिन ूकाशह<को भरपरूKको कारणले म नापभWदा बढK नफुलूँ भनेर मेरो 

शरKरमा एउटा काँडा अथाRत ्शतैानको एउटा दतू &दइयो Ñ नापभWदा बढK 
नफुलूँ भनेर मलाई मVुकाले हाWनाका िन.]त &दइयो। यो मबाट हटोस ्भनी 
यस कुराका लािग मलेै ूभलुाई तीनपkट 9वWती गर±”(२ को`रWथी १२:७-८)।	  



 ब9ुlमानी 9वaासीले परमेaरले यी अ.Wतम &दनह<मा हामीलाई &दनभुएको माwयमह< 
पिन ूयोग गछR, र Pयसमा आधिुनक औषिध पिन पछR। 	  
 यसको अथR 9वaासीले आधिुनक औषिधलाई आखँा िच]लेर प¦याउँछ र आफ� लाई 
9वनाू² िच&कPसकह<को हातमा स.ु]प&दWछ भWने चा&हँ होइन। हरेक अवःथाह<मा हामीले 
ब9ुlको िन.]त परमेaरसँग ूाथRना गनुRपछR। 	  
 “” “आ_नो स]पणूR ¢दयले परमूभमुािथ भरोसा राख, र आ_न ैसमझमािथ 

भर नपर! आ_ना सब ैमागRह<मा उहाँलाई मान; र उहाँले ितॆा बाटाह< सीधा 
तkुयाउनहुुनेछ”(&हतोपदेश ३:५-६)।	  

 तर साँचो 9वaासी हरेक Pयःतो कुरा दे.ख अलग रहWछ जनु कुराले मतू�पजूा र 
द:ुाPमा र धोकासँग सरोकार राpदछ।   


