आयुव&% दक औषिधदे .ख सावधान ्!	
  
अिधकांश 7ी9:यनह<ले आयुव&% दक वै?ह<बाट सहायता पाउन खोFछन ्। 9वशेषगरK द.Lण
एिसयामा यो सPय छ, तर यो खतरापूणR िच&कPसा हो।	
  
Tलड VयाWसर (Leukemia)बाट 9प&डत एकजना जवानको घटनालई 9बचार गनुह
R ोस ्। [वा[\य
िच&कPसकह<ले सकेस]म उसको रोग िनको पान% हे तल
ु े आधुिनक औषिधह< &दन चाहे का
िथए, तर आयुव&% दक वै?ह<ले आ_नो उपचारले रोग िनको पानR सVने कुरा उसको प`रवारलाई
बताए। Pयस प`रवारले ितनीह<को कुरामा 9वaास गरे र उसलाई आधुिनक औषिध न&दएर
बb आयुव&% दक औषिध &दने िनणRय गरे । केहK म&हनाह<स]म उसलाई आयुव&% दक औषिध नै
&दइयो। एकिछनको िन.]त, उसको [वा[\य सुधार हुँदै गएको ज[तै दे .खएको िथयो, तर पिछ
उसको [वा[\य त झन ्-झन ् 9बfँदै गयो। अWतत:, िनराश भई, उसको बुबा-आमाले उसलाई
फेरK अ[पताल िलएर गए। [वा[\य िच&कPसकह<ले उi 9बरामीले आयुव&% दक औषिध सेवन
गदाRहुँदK रोग एकदम िछटो फैिलएको र अब उसको सहायता गनR िनकै &ढलो भइसकेको कुरा
बताए।	
  
जब [वा[\य िच&कPसकह<ले प&हलो पkट प`रवारलाई सkलाह &दएका िथए, उनीह<ले
आयुव&% दक औषिधको 9बblमा कडा चेतावनी &दएका िथए। उनीह<ले Tलड VयाWसरका
9बरामीह<को 9बचमा काम गरे को थुmै वषR भइसकेको र उनीह<ले आयुव&% दक औषिधले एउटै
माn 9बरामी पिन िनको भएको नदे खेका कुरा ती िच&कPसकह<ले बताएका िथए। उनीह<ले
भनेका िथए &क य&द आयुव&% दक औषिधले VयाWसर रोग िनको पानR सVने भए, यो कुराको
बारे मा सारा संसारभरका िच&कPसकoय लेखह<मा (journals) ले.खने िथयो।	
  
यस mकारको घटनाह< असंpय पटक घटने गछR । उिचत &किसमको आधुिनक [वा[\य
उपचार खोFनुको सqटा, 9बरामीह<ले आयुव&% दक िच&कPसकह<बाट सहायता खोFनेगछR न ्, र
ठsक हुनक
ु ो सqटा उनीह<को [वा[\य झन ् खराब हुन पुtछ। कैयu पटक उनीह< मछR न ् पिन
&कन&क उनीह<लाई सहायता गनR सVने आधुिनक [वा[\य उपचार खोFन िनकै &ढलो
होउWजेलस]म उनीह< पखRने गछR न ्। 	
  

आयुवद
% के हो?	
  
1. आयुवद
% &हWदव
ु ाद हो।	
  
आयुवद
% को अvयास गन%ह<ले यो कुरा गुbह<को योगस]बWधी wयानको माwयमxारा &हWद ु
दे वताह<बाट पाइएको दाबी गछR न ्। आयुवद
% इWसाइVलो9पडKया (Ayurveda Encyclopaedia)बाट
उlरण ग`रएको िन]न भनाइलाई 9बचार गनुह
R ोस ्:	
  
“आ य ु व % द क ो

yान

जु]kयाहाह<(दै वीक

z]हाबाट

वै?)

लाई

दL

mजापतीलाई,

सु.]पइएको

िथयो,

अिन

Pयसपिछ

आaीन

ईW{लाई

&दइएको िथयो। साधु भारwवजले ईW{बाट yान [वीकार गनRको िन.]त [वगR
जाने [वयंसेवा गरे , र Pयसैले उनी आयुवद
% को yान fहण गन% प&हलो मानव

बने” (The Ayurveda Encyclopaedia,	
   published by	
   Health	
   Harmony,	
  
New Delhi,	
  2006,	
  p.	
  xxiii)। 	
  
“जडKबुटKह<, आहाराह<, सुगWधह<, र|ह<, रङह<, योगा, मWnह<को yान

प~ा लगाउने 9विधह< ....... दै वीक mकाशको माwयमबाट आएका हुन ्। .....
mार]भदे खी चार mमुख वै&दक पु[तकह< आ.Pमक bपमा नै अ.[तPवमा
िथए। ियनीह<लाई वेदह< िभनWछ: ऋक, साम, यजूर र अथवR। आयुवद
% को
mयोग वै&दक Fयोितषवाद (अथाRत, कुनै €य9iको िभnी Fयोती) सँग-सँगै
गन% ग`रW\यो।

9ब[तारै ,

आयुवद
% लाई

[वा[\य

स]बWधी

एउटा

छुqटै

mणालीको bपमा स•ग&ठत ग`रयो र अथवR वेदको हाँगाको bपमा कायम
ग`रयो” (The Ayurveda Encyclopaedia,	
  p.3)।	
  

Pयसैले आयुवद
% &हWदव
ु ाद हो भनी हामी दे pदछu। 	
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“धWवWतरK, आयुव&% दक औषिधको पीता मानीने &हWद ु दे वता”	
  
2. आयुवद
% को उ‚े ƒय एउटा €य9iलाई ऊ ईaर हो भनी िसकाउनु हो।	
  

सम[त चराचर जगतमा ईaर रहे को छ (सव%aरवाद) र मािनस ईaर हो भWने झूटो

िसlाWतमा आयुवद
% आधा`रत छ। हामी फेरK आयुवद
% इWसाइVलो9पडKया बाट उlरण गन%छu:	
  
“वै&दक दशRनशा… अनुसार, जीवन दै वीक छ र जीवनको उ‚े ƒय

भनेको नै हा†ो िभnी दै वीक [वभावलाई महसुस गनुR हो। आयुवद
% को
भाषामा भWनुपदाR, जती धेरै मािनसह<ले उनीह<को दै वीक [वभावलाई

जाWदछन ्, उनीह< Pयती नै धेरै [व[थ हुWछन ्। Pयसैले 9बरामीह<लाई
उनीह<को आ_नै िभnी दै वीक [वभावलाई जगाउन mोPसाहन गनR र

सहायता गनR आयुवद
% िच&कPसकको .ज]मेवारK हो। जब 9बरामीह<लाई
उनीह< आफैिभn ईaरPव छ भWने िसकाइWछ, उनीह<ले जीवन र

ईaरिसत संयोजनको महसुस गछR न ् (य?पी हरे क 9बरामीले ईaरलाई
प`रभा9षत गदR छ)” (The Ayurveda Encyclopaedia,	
  p.9)।	
  

यो िशLा अदनको वग‡चामा शैतानले ह€वालाई उनी परमेaर झˆ हुनेिछन ् भनी भनेको

झुटस]म पुtदछ (उPप~ी ३:४-५)।	
  

3. आ.Pमक श9i z]हाŒड र मािनसबाट भएर बहWछ भनी आयुवद
% ले दावी गदR छ।	
  

यो श9iलाई mाण भिनWछ। रा†ो [वा[\यको िन.]त उi श9iको सWतुलीत mवाह हुनु

आवƒयक हुWछ।	
  

बाइबलको अनुसार mाण भWने Pय[तो कुनै श9i छै न।	
  

4. शरKरह< तीन mकृ ितका हुWछन ् भनी आयुवद
% ले दावी गदR छ।	
  

आयुव&% दक वै?ह<ले हरे क शरKरका mकारह<लाई ठsक [वा[\य &दलाउन 9विभWन उपचारको
प‚ितह< &दँ दछन ्। 	
  

“आयुव&% दक औषधीअनुसार, Pयहाँ तीन mकृ ितका शरKरह< हुWछन ्: काफ, 9प~ र वात

काफ दोष भनेको ठू ला कदका €य9iह< हुन ् जोह<का काँध र क]मरको भाग बराबर माnामा

चौडा हुWछन ्। 9प~ दोष भनेको मwयम शारK`रक बनौट भएका €य9iह< हुन ् र वात दोष
भनेको पातलो वा सानो शरK`रक बनौट हो। आयुव&% दक औषधीको अनुसार, शरKरका mकृ ितह<,

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 mकृ ितह<को बारे मा वा आयुव&% दक उपचार पlितको कुनै पिन वैyािनक
mमाणह< छै नन ्। यो &हWद ु दWPयकथा हो।	
  
5. आ_नो

उ‚े ƒयह<

पूरा

गनRको

अvयासह<को mयोग गदR छ।	
  

िन.]त

आयुव %दले

मूत•पूजासँग

स]बWध

रा•े

आयुव&% दक जडKबुटKह< र औषिधजWय समाधानह< बाहे क पिन आयुव&% दक वै?ह<ले

मूत•पूजासँग सरोकार रा•े अvयासह<को पिन सkलाह &दने गछR न ्, ज[तै: योगा, मWnह<,

एकुप•गचर (acupuncture), एरोमाथेरापी (aromatherapy), कलर थेरापी (color	
   therapy),
जेम थेरापी (gem	
   therapy), Fयोतीष शा… (astrology), मनो9वyान (psychology),

आ&कRटे Vचरल हाम‘नी (architectural	
  harmony) र यy (&हWद ु दे वताह<को सहायता माtनको
िन.]त ग`रने 9विधह<)।	
  

"The Picture:- The Lotus yoga pose"	
  

आयुवद
% को एउटा अित मह’वपूणR भाग योगा हो। आयुवद
% इWसाइVलो9पडKयामा योगाको

बारे मा ठू लै खŒड पाइWछ। योगाको अथR एकता हो र यसको उ‚े ƒय &हWद ु 9वचारधाराको
दे वतासँग एकतामा आइपुtनु हो।	
  

आयुवद
% को nू&ट के हो?	
  
1. आयुवद
% शैतानी मूलको हो।	
  

बाइबलले 9वaासीलाई शैतानबाटका र मूत•पूजासँग स]बWध रा•े हरे क थोकबाट अलग
रहन चेतावनी &दएको छ।	
  

““ितमीह< मूत•पूजक नबन, जसरK ितनीह<मwये कितजना बने...”” (१
को`रWथी १०:७)।	
  

““यसकारण मेरा 9mयह<हो, मूितRपज
ू ादे .ख भाग”” (१ को`रWथी

१०:१४)।	
  

““तर म भWदछु, जुन चीजह< अWयजाितह<ले बिल चढाउँ छन ्, ती
ितनीह<ले परमेaरलाई होइन, तर द:
ु आPमाह<लाई चढाउँ छन ्; र
ितमीह<

ितमीह<ले

द:
ु

आPमाह<िसत

mभुको

कचौराबाट

सहभागी
9पउन

होओ

सVदै नौ;

भWने

म

चाहँ &दनँ।

ितमीह<ले

mभुको

टे बलबाट, साथै द:
ु आPमाह<को टे बलबाट भाग िलन सVदै नौ। अथवा
के हामी mभुलाई `रस उठाउँ छu? के हामी उहाँभWदा बिलया छu?” ” (१
को`रWथी १०:२०-२२)।	
  

““अ9वaासीह<सँग असमान भएर एउटै जुवामा नजोितओ; &कन&क
धािमRकताको अधमRसँग के स•गित? अिन उFयालोको अँwयारोसँग के

सहभािगता? अिन 7ी:को बेिलयालसँग के एकता? अथवा 9वaासीको
अ9वaासीसँग के &ह[सा? अिन परमेaरको म.Wदरको मूितRह<सँग के

स]बWध? &कनभने ितमीह< जी9वत परमेaरको म.Wदर हौ; जसरK

परमेaरले भWनुभएको छ: Ôम उनीह<को बीचमा ब[नेछु, र उनीह<का
बीचमा &हँ ˜नेछु; अिन म उनीह<का परमेaर हुनेछु, र उनीह< मेरा
जनह< हुनेछन ्।Õ यसकारण Ôितमीह<का बीचबाट िन[केर आओ, र
अलग होओ, mभु भWनुहुWछ; अिन अशुl कुरा नछोओ, र म

ितमीह<लाई fहण गन%छु।Õ अिन Ôम ितमीह<का 9पता हुनेछु, र

ितमीह< मेरा छोराह< र छोरKह< हुनेछौ, सवRश9iमान ् mभु भWनुहुWछ।Õ
”” (२ को`रWथी ६:१४-१८)।	
  

““हे साना नानीह<हो, आफूलाई मूितRह<बाट जोगाइराख। आमेन।””(१
यूहWना ५:२१)।	
  
आयुवद
% शैतानबाटको हो भWने कुरामा कुनै शंका नै छै न। हामीले यो 9वशुl bपमा

&हWदव
ु ाद हो भनी दे pयu, र &हWदव
ु ाद भनेको शैतानको धमR हो। 	
  

बाइबलले िसकाउँ छ &क मूत•पूजा नूहको &दनमा 9वa€यापी जलmलय प›ात बाबेलको

धरहरामा शुb भएको िथयो। यो क`रब ४,२०० वषR अगाडK अथवा 7ी:को जWम भWदा क`रब
२,२०० वषR अगाडKको कुरा हो। 	
  

बाबेलको धरहराको िनमाRणकायRको बारे मा िन]न हरफमा वणRन ग`रएको छ:	
  

“अिन कूशले िन†ोदलाई जWमाए; ितनी पृ\वीमा पराœमी बWन थाले।
परमmभु क ो

Ôपरमmभुको

•9:मा

•9:मा

ितनीचा&हँ

पराœमी

िन†ोदज[तो

िशकारK

पराœमी

िथए;

िशकारKÕ

यसै क ारण

भWने

आहान

भिनW\यो। ितनका राFयको शुbचा&हँ िशनार दे शमा बाबेल, एरे ख, अVकद
र कkने िथयो।……. अिन सारा संसारमा एउटै भाषा र एउटै बोली िथयो।

अिन य[तो भयो Ñ पूवब
R ाट याnा गदž जाँदा ितनीह<ले िशनार दे शमा
एउटा मैदान भेqटाए; अिन ितनीह< PयहKं बसे। अिन ितनीह<ले एक-

अकाRलाई भने: “आओ, हामी इँ टा बनाऔं र रा†रK पोलu!” अिन
ितनीह<सँग ढु •गाका िन.]त इँ टा िथयो, अिन मसलाका िन.]त अलकnा
िथयो। अिन ितनीह<ले भने: “आओ, हामी आ_ना िन.]त एउटा शहर, र

टु Ÿपाचा&हँ आकाशस]म पुtने एउटा धरहरा बनाऔं; र आ_ना िन]त एउटा
नाम कमाऔं, नn हामी सारा पृ\वीको सतहमािथ िततर9बतर हुनेछu।”
अिन परमmभु मािनसका सWतानले बनाइरहे को Pयो शहर र Pयो धरहरा
हे नR ओलRनभ
ु यो। अिन परमmभुले भWनुभयो: “हे र, मािनसह< एक भएका

छन ्, र ितनीह< सबैको एक भाषा छ; अिन यो काम गनR ितनीह<ले शुb

ग`ररहे छन ्; अिन अब ितनीह<ले गनRलाई जे कkपना गरे का छन ्, सो
ितनीह<बाट

नभई

छो&डनेछैन।

आओ,

हामी

तल

जाऔ,ं

र

Pयहाँ

ितनीह<को भाषा खलबल पा`र&दऔं, र ितनीह<ले एक-अकाRको बोली

नबुझून ्!” यसरK परमmभुले ितनीह<लाई Pयहाँबाट सारा पृ\वीको सतहभ`र
िततर9बतर पा`र&दनुभयो; र ितनीह<ले Pयो शहर बनाउन छोडे । यसैकारण

Pयसको नाम ÔबाबेलÕ रा.खयो; &कनभने Pयहाँ परमmभुले सारा संसारको
भाषा खलबल पानुभ
R यो; अिन Pयहाँबाट परमmभुले ितनीह<लाई सारा
पृ\वीको

सतहभ`र

िततर9बतर

पा`र&दनुभयो”“”

(उPप~ी

१०:८-१०;

११:१-९)।	
  

यो नै संसारका मूत•पूजक धमRह<को शुbवात िथयो। यसको नाइके िन†ोद नाम भएको कुनै

एकजना घमŒडK राFय [थापक िथयो। [वगRस]म पुtने धरहराको िनमाRण गन% इ¡छा
Fयोितष9वyान (घाम, जुन र ताराह<को उपासना)सँग सरोकार रा•े धािमRक अथRको िथयो।

mािचन बे9बलोनीह<ले भौितक bपमै ताराह<स]म पुtने धरहरा िनमाRण गन% mयास ग`ररहे का
िथएनन ्। ितनीह<ले आ.Pमक bपमा ताराह<स]म पुtने धरहरा िनमाRण ग`ररहे का िथए।
ितनीह< य[तो धमR चाहWथे जसले ितनीह<लाई मूत•पूजक `रितह< र अWय 9वचारशा…ह<xारा
“दे वताह<” सँग जो˜न सV\यो।	
  

mकाश १७:५ले बे9बलोन सबै झूटा धमRह<को आमा हो भनी बताउँ दछ। Pय&हँ नै झूटा धमRह<
सुbवात भएको िथयो। 	
  

9वa€यापी जलmलय 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 झˆ म&हमा
&दएनन ्, न ता धWयवादK नै भए; तर ितनीह< आ_ना 9वचारह<मा बेक]मा
भए, र ितनीह<को मूखR ¢दय अँwयारो भयो बु9lमानी छu भWने दाबी गदž

ितनीह< मूखR बने, र अ9वनाशी परमेaरको म&हमालाई 9वनाश हुने मािनस,

चराचुb•गीह<, चारखुqटे जनावरह< र घि£ने जWतुह<को मूितRको <पमा
प`रवतRन गरे ” 	
  

&हWदव
ु ाद सोझै बे9बलोनी धमRको वंशज वा सWतित हो। िन]न &हWद ु अvयासह<लाई mाचीन
बे9बलोनस]म जो˜न स&कWछ: मूत•पूजा, बहु-ईaरवादह<, दे वीह<, माता दे वीह<, सूयR पूजा,
चW{मा पूजा, Fयोितष9वyान, नाग पूजा, आ_नो शnुह<लाई ¤ाप &दने, रा†ो भ9व¥यको
िन.]त धाम•क पूजा-आजा, दे वतासँग स]पकR रा• लागूऔषिधको mायोग, मृतकह<को भलोको
िन.]त धाम•क पूजा-आजा, र धाम•क अvयासह<xारा िसl [वा[\यको mितyा।	
  
2. आयुवद
% ले झूटो mितyाह< गदR छ।	
  

आयुवद
% ले रा†ो [वा[\य र &दघाRयु जीवनको mितyा गदR छ।	
  

आयुवद
%
इWसाइVलो9प&डयालाई “च•गाइ, िनरोधन र &दघाRयु जीवनको mाकृ तीक

रह[यह<” भWने उपनाम &दइएको छ।	
  

अमे`रकाका mpयात आयुवद
%
िच&कPसक, &दपक चोmाले वृlपना 9वपयR[त गनR

स&कWछ भWने दाबी गदR छन ्। अमे`रकo अिभनेnी डे मी मूर (Demi	
   Moore)ले आयुवद
% Kय
िशLालाई प¦याउँ िछन ् र १३० वषR बाँ¡नेछु भनी 9वaास गिछR न ्।	
  

मािनसको पतन नै रोग र मृPयुको शbवात हो भनी बाइबलले बताउँ दछ। परमेaर

9वblको हा†ो पापस]म यो पुtदछ। हामी य[तो संसारमा बाँिचरहे का छu जो ¤ापको

अिधनतामा ऐया-आPथा गदR छ र नयाँ गरK जWमेकाह< धरK Pयस ¤ापको अिधनतामा छन ्
(रोमी ८:२२-२३)। हामीह< मृPयुको शरKरमा जीउँ दछu (रोमी ७:२४)। पापको कारणले हा†ो
शरKरको मृPयु हुWछ। “पापको Fयाला मृPयु हो......” (रोमी ६:२३)।	
  

शुbका मŒडलीह<मा पिन परमेaरले हरे क पटक 9वaासीह<लाई िनको पानुभ
R एन।

पावलमा परमेaरले नहटाउनुभएको रोग िथयो (२ को`रWथी १२:७-१०)। यस सवालमा पावलको

िनƒकषR चा&हँ पूणR [व[थपना नै परमेaरको इ¡छा हो भनी दाबी गन%ह<को भWदा पिन
9वपरKत िथयो। उनले भने: “यसकारण 7ी:का िन.]त म दब
R ताह<मा, िनWदाह<मा,
ु ल
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 [वा[\यको
mितyा गनुभ
R एको छै न भनी पावलले बुझे, 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 पारे नन ् र आयुवद
% को अvयास गन% सkलाह &दएनन ्!	
  

¨ो&फमस, पावलका सहककम•, िमलेटसमै छा&डए &कनभने उनी 9बरामी िथए र

परमेaरले उनलाई च•गाइ पानुभ
R एन (२ ितमोथी ४:२०)।	
  

नयाँ िनयम 7ी:य 9वaासले हामीलाई यस वतRमान संसारमा पूणR bपमा [व[थ हुने

अपेLा गनR िसकाउँ दै न। यसले हामीलाई आशाxारा जीउन िसकाउँ छ, र जुन आशा दे .खWछ
Pयो आशा नै होइन। िन]न खŒडमा, mे`रत पावलले यस वतRमान संसारमा 9वaासीह<ले हरे क

&किसमका सम[याह< भोtनुपन% कुरा िसकाउँ छन ्, तर अक‘ जीवनमा हामीसँग बौ`रउठे को
शरKर हुनेछ र फेरK हामीमा रोगह< र मृPयु हुनेछैनन ्।	
  
“”

“&कन&क म ठाWदछु, यस वतRमान समयका द:ु खक:ह< Pयस

म&हमासँग तुलना ग`रने योtयका छै नन ्, जो हामीमािथ mकट हुनेछ।

&कन&क सृ9:को तीz आशाले पिन परमेaरका पुnह<को mकट हुवाइलाई
प.खRरहे को छ। &कन&क सृ9: €यथRताको अधीनतामा रा.खएको छ; आ_नै
इ¡छाले होइन, तर उहाँको इ¡छाले, जसले यसलाई अधीनतामा रा•ुभएको
छ, यस आशामा; &कनभने सृ9: आफैले पिन 9वनाशको बWधनबाट

छुटकारा पाएर परमेaरका सWतानको म&हमापूणR [वतWnतािभn mवेश
गन%छ। &कन&क हामी जाWदछu, अ&हलेस]म पिन सारा सृ9: एकसाथ ऐया-

आPथा ग`ररहे को र mसूित-वेदनामा त.˜परहे को छ। अिन ितनीह<माn

होइनन ्, तर हामीह< पिन, जससँग आPमाको प&हलोफल छ, अँ हामी आफै

पिन, धमRपn
ु -fहणको अथाRत ् हा†ो शरKरको छुटकाराको बाटो हे दž आफूिभnिभnै ऐया-आPथा गदR छu। &कन&क आशाxारा हामीले मु9i पाएका छu, तर
जुन आशा दे खीWछ, Pयो आशा नै होइन; &कनक जुन कुरा माWछे ले दे pछ,

Pयसका लािग उसले अझै &कन आशा गदR छ र? तर जुन कुरा हामी
दे pदै नu,

Pयसको

आशा

हे दRछu”(रोमी ८:१८-२५)।	
  

गदR छu

भने

हामी

धीरजसँग

Pयसको

बाटो

यस वतRमान संसार मािनसको पापको कारणले परमेaरको ¤ापको अिधनतामा छ, र

यस जीवनमा रोगह< र सम[याह<बाट पूणR bपमा छुटकारा हुनेछैन भनी बाइबलले बताउँ छ।	
  
गदR छ।	
  

Pयसैले हामीले बु©यu &क आयुवद
% ले मािनसह<लाई धोकामा पान% झूटा mितyाह<
शैतान झूट हो र झूटको बाबु हो भनी बाइबलले बताउँ छ (यूहWना ८:४४)।	
  

3. आयुव&% दक औषिध तपाªको [वा[\यको िन.]त जो.खमपूणR हुन सVछ।	
  

आयुव&% दक औषिधमाथी कुनै पिन िनयWnण छै न। Pयहाँ िमसाइएको थोकह< सुर.Lत

छन ् &क छै नन ् भनेर पिन जाWने त`रका छै न। 	
  

रसायिनक प`रLणह<ले आयुव&% दक औषिधमा अिधकांश अनुपातमा िससा(lead),

पारो(mercury), फलाम(iron), र आसRिनक(arsenic) ज[ता हािनकारक धातुजWय 9वषह<
हुWछन ् भनी दे खाएको छ। 	
  

यस mकारका धातुह< र अ«क वा माइका (maica) ज[ता खिनज पदाथRह< िमसाउने

कायRलाई “रस शा…” भिनWछ। यसरK िमसाइएको िम¤णह<लाई भ¥मा भिनWछ। यो एउटा
mाचीन &हWद ु अvयास हो। यस िशLा अनुसार, धातुह< र ज&डबु&टह<को स.]म¤णको

प`रणाम [वbप [वा[\य सुधार हुWछ। आयुव&% दक िच&कPसकह<ले ितनीह<को िम¤ण गन%
m9विधxारा उi सूnीकरण सुर.Lत हुWछ भWने 9वaास गरे तापिन, वैyािनक mमाणले यो
सPय छै न भनी दे खाउँ छ।	
  

यो मनगढWत कुरा हो, र यसको अvयास कसैको [वा[\यको िन.]त खतरनाक

हुनसVछ, &कनभने लामो समयस]म र अPयािधक माnामा औषिधको mयोगको कारणले mचुर
धातुह< 9वषालु बWन जाWछन ्। 	
  

“संयi
ु रा¬मा आयुवद
% रस शा… औषिधको जाँचले बहुसंpयामा mचुर धातुxारा 9वष

लाtने नितजा दे .खएको छ। 9वशेषगरK नानीह<लाई 9वषालु mचुर धातुको कारणले [नायुतWn
स]बWधी सम[याह< िसजRना हुने डर हुWछ”	
  

सन ् २००४ र २००८ मा जनRल अफ अमे`रकन मे&डकल ए[सोिसएशन (Journal	
   of	
  

American	
  Medical	
  Association)मा के&ह अwययनह< छा9पएका िथए। “अनुसWधानकताRह<ले

भारत-उPपा&दत के&ह सामानह<मा शरKरले सहन सVने भWदा १०० दे खी १००००० गुणा

अPयािधक िससा अिन/अथवा पारो सेवन हुने नितजा आउन सVछ भनी िनƒकषR िनकालेका

छन ्” (U.S.	
   Food	
   and	
   Drug	
   Administration’s caution	
   alert	
   about	
   Ayurvedic	
   medicine,	
   Oct.	
  
16,	
  2008)।	
  
सन ् २०११-२०१२ ताका, Wयू योकR िसटK &डपाटR मेWट अफ हे kथ (New	
  York	
  City	
  Department	
  
of Health)ले आयुव&% दक औषिध mयोग गरे का गभRवती म&हलाह<मा 9वषाi िससाको संœमण
भएको ६ जना रोगीह< फेला पारे को िथयो। 9वषाi िससाको संœमणले म.[त¥क, िमग-लाह<,

[नायु mणाली र mजनन mणालीलाई Lती पुयाRउन सVछ, र गभRमा 9वकास हुँदै गरे को
ब¡चालाई हािन पुयाRउन सVछ। 	
  

Vयानडामा आयुव&% दक औषिधxारा 9वष संœमण भएका रोगीह< भेqटाइएको िथयो।	
  

एकजना वय[क पुbष वाWता र झाडापखालाको कारणले अ[पतालमा भनाR ग`रएको

िथयो। ितनी भारतमा ितनले ख`रद गरे र &दनको एक चो&ट सेवन ग`ररहे का “श9i बढाउने”
आयुव&% दक औषिध चVकoदवारा संœिमत भएका िथए। ितनको रगतमा िससाको माnाचा&हँ

हुनप
ु न% सामाWय माnा भWदा तीन गुणा अिधक िथयो। Pयस औषिधको 9व®ेषण गदाR mPयेक

चVकoमा 9वषाiपूणR माnामा िससा, पारो, र आसRिनक भे&टयो (“Heavy	
   Metal	
   Poisoning	
  
from Ayurvedic,”	
  British	
  Columbia	
  Medical	
  Journal,	
  March	
  2008)। 	
  
अक‘ मु‚ामा, एकजना जवान मािनस वमने¡छा, वाWता, र पेट दख
ु ाइको कारणले

अ[पतालमा भनाR ग`रएको िथयो। ितनले आ_नो मदम
ु ेह ठsक गनR आयुव&% दक चूणR सेवन
ग`ररहे का िथए। ितनले यो भारतको म.Wदरबाट ख`रद गरे का िथए। Pयस औषिधको 9व®ेषण
गदाR Pयसमा 9वषाiपूणR माnामा िससा पाइयो।	
  

सन ् २००५मा िससा, पारो, र आसRिनक ज[ता धातुह< mचुर माnामा भएको कारणले

Vयान&डयन सरकारले आयुव&% दक औषिधक 9वœoमा रोक लगायो।	
  

सन ् यूरो9पयन यूिनयनले आयुव&% दक औषिध आयात गनR र 9वœo गनR रोक लगायो। 	
  

आयुव&% दक िच&कPसकह<ले िन&दR : गन% स]पूरक भनेको <खबाट िनचोरे र िनकािलएको एक

mकारको तरल पदाथR, गुtगुल (Guggul), हो। यसलाई के&ह मािनसह<मा अ•गह<को उf

Lितको .ज]मेवार ग`रWछ। “सन ् २००१मा, Vयान&डयन जनRल अफ tया[¨ोएWटे रोलोजी
(Canadian	
  Journal	
  of	
  Gastroenterology) नामक प9nकाको एउटा लेखले एउटK mाय: [व[थ

रहने जवान म&हलामा अ[नीक एसीड (usnic	
  acid), fीन &ट (green	
  tea) र गुtगुल (Guggul	
  
tree extract) भएको बोसो काqने स]पूरकको सेवनले पूणत
R या कलेजो 9बfेको .[थित िसजRना

भएको िथयो” (“Ayurveda	
   Medicine	
   and	
   Supplement	
   Hidden Dangers,”	
   EmaxHealth.com,	
  
Mar.	
  2,	
  2012)।	
  
यी त केवल थोरै उदाहरणह<माn हुन ्। िन›य नै Pयहाँ मािनसह< 9वषाio संœमणमा परे का
र आयुव&% दक औषिधको कारणले Fयान समेत गुमाएका हजारu हजार मु‚ाह< छन ् भWने
कुरामा कुनै शंका छै न। 	
  

4. आयुवद
% झूटा र ठग वै?ह<ले भ`रएको छ।	
  

धेरै आयुव&% दक वै?ह<ले स[तो औषिधह< &कWछन ् र ितनलाई अ< कुराह<संग िमसाएर

मनगढWते व[तु बनाउँ छन ् र धेरै पैसामा 9वœo गछR न ्। 	
  

अहमदाबाद, भारतको mकाश बाभRिलया एउटा उदाहरण हुन ्। ितनले ए.Wट-TयाVटे `रयल

ज[ता mजातीय लेप &कनेर अ< थोकसँग िमसाए र Pयसमा आ_नै नाम वा लेबल राखे
(“Ayurvedic	
  quack’s	
  clinics	
  raided,”	
  The	
  Times	
  of	
  India,	
  Aug. 14,	
  2012)। 	
  

एकजना औषिध 9वœेताले हामीलाई बताए &क आयुव&% दक वै?ह<ले उनकहाँबाट स[तो

औषिध 9वशाल माnामा ख`रद गरK लैजाWछन ्, धूलो वा चूणR हुने गरK पेkछन ्, Pयसमा 9पठो
वा पाउडर िमसाउँ छन ्, र आयुव&% दक औषिध भWदै महँ गो दरमा 9वœo गछR न ्। यो छVकाउने
काम हो, र असंpया मािनसह<ले आ_नो पैसा यस mकारको कुरामा खचR गछR न ्। 	
  

सन ् १९९५ मा, जोनी ._लWट (Jonie	
   Flint) ले &दपक चोmा र अWय आयुव&% दक

वै?ह<लाई मु‚ा हालीन ् &कनभने ितनको ¤ीमानको aेतरiता वा Tलड VयाWसर (leukemia)
रोग ितनीह<ले जाँच गरे का िथए। ितनको रiमासीमा “गम•”, पेटमा “वायू”, र नशाह<मा
चाप छ भनी ितनलाई बताइयो, र ितनलाई आयुव&% दक “शु9lकरण” िच&कPसा कायRœममा
हािलयो जहाँ

जडKबुटKजWय उPपादनह< र मWn हुनेगछR । ितनले

आयुव&% दक सेवा र

सामfीह<मा $१०,००० खचR गरे । &डसे]बर १९९३ मा, आयुव&% दक वै?ह<ले ितनको aेतरiता

(leukemia) िनको भयो भिन ._लWटलाई भने, तर चार म&हनापिछ aेतरiता (leukemia)कै
कारणले ितनको मृPयु भयो। आयुव&% दक वै?ह<xारा ितनले धोका खाए र उिचत औषिधमूलक
उपचारको खोजी गरे नन ्। 	
  

सन ् २०१२ मा, महादे ओ महा&दकको मृPयु आयुव&% दक वै?ह<लाई भा. b. ५ लाख खचR
ग`रसकेपिछ िमग-ला रोगको कारणले भयो। ितनीह<ले उनी िनको हुनेछन ् भनी mितyा गरे का

िथए (“Two	
   ayurvedia	
   quacks cheat	
   65-‐year-‐old	
   of	
   Rs.	
   5	
   lakh,”	
   DNA	
   India,	
   Aug.	
   16,	
  
2012)। 	
  

आयुव %&दक

औषिधको

सहायता

िनƒकषR	
  

खोFने

7ी9:यानह<

परमे aरmित

अनाyाकारK

भइरहे काछन ् र आफ̂लाई आ.Pमक र शारK`रक खतरामा हािलरहे का छन ्। उनीह< अ<ह<को
लािग पिन खराब नमूनाह< हुन ्। 	
  

आधुिनक औषिध परमेaरबाटको आिशष हो। बाइबलले बताउँ दछ &क अ.Wतम

&दनह<मा

“yानको

वृ9l

हु ने छ”

(दािनएल

१२:४)।

ु ु Wछ। 	
  
मािनसह<लाई बु9l &दनुहुने परमेaर नै हुनह

समयह<

िनयWnण

गनु Rहु ने

र

“” “दािनएलले जवाफ &दएर भने: “परमेaरको नाम सदा-सवRदा धWयको
होस ्; &कन&क बु9l र साम\यR उहाँकै हुन ्; अिन समयह< र बेलाबखतह<

उहाँले नै बदली गनुह
R ु Wछ; उहाँले राजाह<लाई हटाउनुहुWछ, र राजाह<लाई
बसाkनुहुWछ; उहाँले बु9lमानह<लाई बु9l र समझदारह<लाई समझ
&दनुहुWछ”(दािनएल २:२०-२१)।	
  

बाइबलको भ9व¥यवाणी पूरा हुने œममा पिछkलो १५० वषRमा भएको yानको भारK

m¥फोटनह< मwये आधुिनक औषिध पिन एउटा हो। आधुिनक आ9व¥कारह<मा 9व?ुत र ब~ी,
टे िलफोन, रे &डयो, रे लमागRह<, गाडKह<, हवाईजहाजह<, आण9वक श9i, रकेटह<, टे िलिभजन,
क]Ÿयूटरह<, र मोबाइल फोनह< पछR न ्। 	
  

य&ह समयाविधमा, परमेaरले मािनसह<लाई मानव शरKर र च•गाइ स]ब.Wध नयाँ

yान &दनुभएको छ। 	
  

सु¯म जीवह<ले रोगह< उPपWन गछR न ् भWने कुरा िच&कPसकह<ले आ9व¥कार गरे का

छन ्। आधुिनक सुLमदशRक यWnह< आ9व¥कार हुनक
ु ो कारण पिन िच&कPसकह<ले ना•गो
आँखाले दे • नस&कने सु¯म जीवह<को अwययन ग<न ् भनेर हो। िच&कPसकह<ले रे 9बज,

है जा, र पोिलयो ज[ता धेरै रोगह<बाट बचाउने खोपह< आ9व¥कार गरे का छन ्। घाउलाई सफा
रा.खयो भने ती रा†रK िनको हुWछन ् भWने कुरा आ9व¥कार गरे । उनीह<ले 9बरामीलाई ग&हरो
िनW{ामा रा•े र िचरफारको पीडा नहोस ् भWने हे तल
ु े बेहोस पान% औषिधह< आ9व¥कार गरे ।
िच&कPसकह<ले शरKरिभnको ह˜डKह< र फोVसोह< र मुटु स.जलै दे • स&कयोस ् भनेर एVस-

रे (X-‐ray) र िस&ट [Vयान(CAT	
   scans)ह<को आ9व¥कार गरे । िच&कPसकह<ले पेिनिसिलन
ज[ता ए.Wटबायो&टVसको आ9व¥कार गरे , जसले अनिगWती मािनसह<लाई संœमणबाट

मनRदे.ख बचाएका छन ्। उनीह<ले ओपन हटR सजRरK (open	
   heart surgery) र मुटु mितरोपण

(heart	
  transplants) ज[ता अच]मको शkय&œयाह< आ9व¥कार गरे का छन ्। उनीह<ले जोन•

mित[थापन र घुँडा mित[थापनको आ9व¥कार गरे का छन ्। यी आधुिनक िच&कPसाशा… सारा
संसारका मािनसह<का िन.]त आिशष भएको छ। 	
  

आधुिनक िच&कPसाशा… वष°दे .ख वैyािनक ढ•गले mमा.णत ग`रएको छ। औषिध

क]पनीह<ले औषिध बे¡न पाउनुभWदा अगा&ड वा िच&कPसकह<ले mयोग गनR पाउनु भWदा

अगा&ड, उi औषिधलाई बार]बार र €यापक bपमा पशुह<मा जाँच ग`रWछ। औषिधले के&ह

नकाराPमक असर गछR &क भनी उनीह<ले जाँच ग`र जाWनुपन% हुWछ। उi औषिध सेवन
गरे पिछ अWय औषिधह<सँग नकाराPमक त`रकाले अWतर&œया गरK 9बरामीलाई हानी पुयाRउँछ

&क भनी जाँच गरK जाWनुपन% हुWछ। उनीह<ले उिचत सेवनको माnा जाWनुपन% हुWछ।
आधुिनक औषिधह< सावRजिनक bपमा mयोग गन% अनुमती &दइनु अगा&ड सैयu जाँचह<
गनुप
R न%हुWछ। 	
  

आयुव&% दक औषिधमा यस mकारका कुनै पिन जाँचह< ग`रँ दैन। आयुव&% दक वै?ह<

आ_नो िन.]त आफ̂ िनयम हुन ्। वा[तवमा, हामीले दे pयu, आयुव&% दक औषिधह<मा mाय:
जसो िनकै हािनकारक तPवह< िमलाइएको हुWछ। 	
  

रोग-9बमारमा, बु9lमानी 9वaासीले प&हले परमेaरको सहायताको खोजी गछR र िनको

हुन mाथRना गछR , जसरK पावलले गरे का िथए:	
  

“” “अिन mकाशह<को भरपूरKको कारणले म नापभWदा बढK नफुलूँ भनेर मेरो
शरKरमा एउटा काँडा अथाRत ् शैतानको एउटा दत
ू &दइयो Ñ नापभWदा बढK
नफुलूँ भनेर मलाई मुVकाले हाWनाका िन.]त &दइयो। यो मबाट हटोस ् भनी
यस कुराका लािग मैले mभुलाई तीनपkट 9वWती गर± ”(२ को`रWथी १२:७-८)।	
  

बु9lमानी 9वaासीले परमेaरले यी अ.Wतम &दनह<मा हामीलाई &दनुभएको माwयमह<

पिन mयोग गछR , र Pयसमा आधुिनक औषिध पिन पछR । 	
  

यसको अथR 9वaासीले आधुिनक औषिधलाई आँखा िच]लेर प¦याउँ छ र आफ̂लाई

9वनाm² िच&कPसकह<को हातमा सु.]प&दWछ भWने चा&हँ होइन। हरे क अव[थाह<मा हामीले
बु9lको िन.]त परमेaरसँग mाथRना गनुप
R छR । 	
  

“” “आ_नो स]पूणR ¢दयले परमmभुमािथ भरोसा राख, र आ_नै समझमािथ
भर नपर! आ_ना सबै मागRह<मा उहाँलाई मान; र उहाँले ित†ा बाटाह< सीधा
तुkयाउनुहुनेछ”(&हतोपदे श ३:५-६)।	
  

तर साँचो 9वaासी हरे क Pय[तो कुरा दे .ख अलग रहWछ जुन कुराले मूत•पूजा र

द:
ु ाPमा र धोकासँग सरोकार राpदछ।

