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सववप्पांसा व रुगानुभव
वैद षनत्न पांडव

आपगा सगळ्ांन्ी षनदा अवस्ेत असताना सववदशनन होगे हा अनुभव घेतलेला आहे.
पात काह्वेळा काह् वका त्त ह् सवव अषतपपागात व पानषसक असवस्ता षनपानग
करगार्ह् असतात. अगद् इतकी की झोप न झाल्ाीा अनुभव देगार् असतात. अश्
सवव जर वारं वार उदवत असत्ल तर पात रुग वष्त होतो व वैदाकडे षीककतसा
करन घेण्ासाा् उपषस्त होतो. अशावेळ् आ्ुव्द्् दृष्कोनातान त्ासाा्
षीककतसा देण्ाीा ्ोग आलाी तर के ल् जागार् षीककतसा फलदुप वहाव् हासाा्
आपगास अगोदर सवव ह् संकलपना सपजान घेगे गरजेीे आहे.
वेदानत दशननापपागे पनुष्ाा्ा शर्र, पन व आत््ासंसंब् ीार अवस्ा संभवतात1)जागृत 2)सुषुपाषत 3)सवव 4)तु्ान
हांपैकी जागृत अवस्ेत शर्रषस्त पन, जानाकद् व कप्कद्ांा्ा पदत्ने आत््ाला
अन्ान् साह षवष्ांीे जान करन देण्ात व त्ासंसंब् पषतकि्ा देण्ात गकन असते.
सुषुपाषत ककवा षनदा अवस्ेत पात अत्ाषबक का्न के ल्ापुळे इं कद् व पन दोनह्ह्
्कतात त्ावेळ् ते आपापल्ा षवष्ांपासान षनवृत होतात व पनुष्ात षनदेी् षस्त्
उतपप होते.
्दा तु पनषस का लानते कपानतपान: का लपाषनवत:।
षवष्ेभ्ो षनवतननते तदा सवषपषत पानव:॥ ी.सा.21/35
पुढे षनदेसेल सुशुताीा्न ्हगतात की, हद् हे पाण्ांा्ा ीेतनेीे स्ान आहे, ते
तपोगुगान् वापात झाले की पनुष्ाला षनदा ्ेत.े हा जागृत व षनदा अवस्ा अनुिपे

सतवगुग व तपोगुगाा्ा अषबक्ान् उदवलेल्ा असतात. अशावेळ् जागृतावस्ेीा
अभाव ्हगजे षनदा आषग षनदावस्ेीा अभाव ्हगजे जागृतावस्ा असे असानह्
पनुष्ात सवव ह् षतसर् अवस्ा संभवते हे कसे?
तर, पाव् उलालेख के ल्ापपागे पनुष्ाला षवषवब षवष्ांीा सोब होण्ासाा् त्ाा्ा
पनाीा इं कद्ांश् सं्ोग घडा न ्ेगे गरजेीे असते. हे जागृत् अवस्ेत घडा न ्ेगे शक्
आहे, परं तु पनुष् षनदावस्ेत असतांना हा इं कद्जन् पत्त जानाीा अभाव असतो.
अशावेळ् जेवहा जानाकद्े व कप्कद् का लपापुळे झोप् गेलेले असतात परं तु पन जागृत
असते ककवा रजोगुगान् पेररत असते तेवहा हे पन आपल्ा कि्ाश्लतेपुळे पाव्
अनुभवलेल्ा शबद, सपशानद् षवष्ांा्ा सपृत्सवरप हे सववदशनन घडवत असते.
आपल्ापैकी पत्ेकी वका त्ीे पानषसक जानभांडार हे देश-काळ हांा्ा अनुभवांन्
पभाषवत असते, जो सववांा्ा पाध्पातुन अबनषनदावस्ेत पकर होतो. त्ातान
उदवगारा्ा सववांी् षवशेषता, त्ांीे पभाव, त्ांीे शुभाशुभफल इत्ाद् षवष्
अपररषपत आहेत व त्ांा्ा पररगापांीे पाल्पापन करगेह् अवघड आहे.
सववांीे पकार- 1)पकृ षतनुसार उतपप होगार् सववेअ)वातपकृ त्- झाडावर, पवनतांवर, उं रावर ीढगे, आकाशात तरं गगे इ. कि्ा करगे.
स)षपतपकृ त्- सोने, अष्, जवाळा, व्ज, उलकापात आद् तेजपबान वसतुंीे दशनन होगे.
क)कफपकृ त्- कपळ, हंस, ीिवाक पत्, सुंदर जलाश् आकदीे दशनन होगे.
2)गरभग्त उतपप होगार् गभनभलग साीक सववेअ)पुलाभलग् गभन-स्ला सववात पुलाभलग् वसतु व पुरषांपपागेी खानपानाी् इा्ा
होते. स)स्भलग् गभन- सववात स्भलग् वसतु पहाते, षस्ांना पहाते, स्नुसारी
खान-पान व वतनन करते. क)नपुंसक गभन- सववात स् व पुरष गभन साीक षपश लतगे
कदसतात.

3)ीरकोका त (ी.इं.) सवव पकार- 1)दृष- अगोदर पाषहलेलेी सववात कदसगे. 2)शुत- जे
षवष् अगोदर ऐकलेले आहेत तेी सववात ऐकगे. 3)अनुभात- जे सुष्धारे अनुभवलेले
आहे तेी सववांत अनुभवगे. 4)पार्त- ज्ा गोष्ी् अषभलाषा असते त् पापात
झाल्ाीे सवव. 5)कषलपत- ज्ा गोष्ी् कलपना के लेल् असते त् सववात कदसगे.
6)भाषवक- षनजकपामा्ा संसंषबत भाव् षहताषहतजनक सववे. 7)दोषज- दोषांधारे
पनोवह सोतस आवृत झाल्ापुळे उतपप वाब्रप् सववे.
वर वगनन के लेल्ा सुरवात्ी् 5 पकारी् सववे ह् षनषफळ असतात. भाषवक सवव ह्
शुभ ककवा अशुभ रप असल्ापुळे तदा अनुसार फळ देगार् असतात. तधती, दोषज
सववसु्ा त्ात्ा दोषांा्ा पकोपातान उतपप वाब्रप् फळांीे साीक असल्ापुळे
पररगाप्ुकात असतात.
4)अररषसाीक सववे- अररषसाीक सववांसेल वगनन करताना ीरकाीा्न ्हगतात की,
कु पथ्ाीरग करगारा्ा वका त्त ज्ावेळ् पनोवह सोतसा अषतपसल अशा
वातषपतकफ दोषांन् वापात होते त्ावेळ् त्ा पनुष्ात पृत्ुसाीक दारग सववे उतपप
झालेल् कदसतात.
हांत, रोु्ाा्ा इष षपतांन् पाषहलेल् सववे षनषपतपात असतात. पात, ज्ावेळ्
अश् सववे एखादा रोु्ात उदवतात त्ावेळ् त् पृत्ुसाीक असतात. आषग अश्
सववे जर एखादा षनवानब्त वका त्त उदवल् तर त्ावेळ् ते उतपप होगारा्ा भाव्
वाब्ीे साीक असतात.
ीरकाीा्ामन् सापान् अररषसाीक सववे व काह् वाबात उदवगार् षवषशष
अररषसाीक सववांीा उलालेख के लेला आहे. जसे- 1)राज्कपा वाब्त्ल अररषसाीक
सवव- जो वका त् सववात कु ता, उं र ककवा गाढवावर सवार होऊन दषतग कदशेकडे
पस्ान करतो, त्ाीा पृत्ु राज्कपा वाब्पुळे होतो. 2)रका तषपत वाब्त्ल

अररषसाीक सवव- जो वका त् सववात रका तवग् पाळा अ्वा वस पररबान करतो,
वारं वार हसतो व स्धारे अपहत होतो त्ाीा पृत्ा रका तषपत वाब्पुळे होतो.
5)वैकाररकी षनदा- त्ापकारा्ा षनदेीे वगनन सुशुताीा्ानन् के लेले आहे. त्ा
पकारा्ा षनदेत ज्ांीा कफ त्ग झाला आहे व वात वाढला आहे, त्ांत पनाला भीता
आदान् व शर्राला शप के ल्ान् अत्ंत तास झालेला असुनह् त्ांत षनदाजनन होत
नाह्. जर् षनदा अवस्ा संभवल्ी तर् त् षवकृ त असते व त्ांत अन्ान् सववदशनन
वका तात होऊ शकते.
6)शर्रात्ल सहदोषावस्ेत उतपप सववेदु:सववदशननपा ीेषत सहदोषस् लतगपा। का.षख. 7/18
...अशसत सववदशननपा। सहदोषस् भलगाषग...॥ ी.सा.16/15
ज्ावेळ् हेतुसेवनाद् अन्ान् कारगांन् एखादा वका त्ा्ा शर्रात अषतपपागात
दोषसंषीत् होतो, त्ावेळ् शर्रात्ल हा सहदोषावस्ेत त्ा वका त्ला इतर
लतगांसह अषनष सववांीे दशनन होते.
सववजानाी्

उप्ोषगता-

वैदाला

सववजानाीा,

रुगषीककतसा

करताना

खाल्लपपागे उप्ोग झालेला कदसतो- 1)रुगाा्ा पकृ त् षनबानरगासाा् 2)पानषसक
दोषांीे जानासाा् 3)षवषवब वाबाा्ा षनदानासाा् 4)रोग् व षनरोग् वका त्त्ल
भाव् अररष ककवा उतपप होगारा्ा वाबाा्ा अनुपानासाा्. हाषशवा् ीरकाीा्न
पुढ्लपपागे सवव जानाीे फा्दे सांगतातपुण्रपाण्् सववाना ् इपाना वेषत दारगाना।
न स पोहाता असाध्ेषु कपानषग आरभते षभषका ॥ ी.इं .5/45
सवव षीककतसा षवीार- सववपकार हा पुदा अंतगनत अन्ान् कारग व सवरपानुसार
उतपप झालेल्ा सववांीे वगनन आपग पाषहले. पात वगनन के लेल्ा सवनी सववपकारांी्

षीककतसा करण्ाी् आवश्कता उदवत नाह्. परं तु दोषज सवव, अररषसाीक सवव व
वैकाररकी षनदेत उतपप होगार् सववं हांी् षीककतसा करगे गरजेीे असते.
शर्र व पन हाीा आबार-आबे् संसंब आहे. त्ापुळे भीता, िोब, भ् आद् पानषसक
हेतुंा्ा सेवनातान उतपप होगारा्ा सववांषशवा्ह् शार्ररक दोषांा्ा वृ््- त्ापुळे
पनोवह सोतस साषबत होऊन अन्ान् सववांी् उतपतात् होते हा अस््का षनदेतान
उतपप होगारा्ा सववांसाा् पुख्यवे रजोगुगी कारग्भात असतो, कारग पन
तपोगुगाने पेररत असेल तर त्ा पनुष्ात उदवगारा्ा पगाढ षनदेपुळे सववांीा
पागनपगे अभाव असतो.
पानसानां ी रोगागापा कु ्ानत्ार्रवता कि्ापा।का.सा.27/5
्हगानी दुष सववांा्ा उपशपनासाा्, रुगाा्ा सलासलाीा षवीार करन ्ोु् त्
संशोबन षीककतसा कराव्.....................अशसत सववदशननपा॥
सहदोषस् भलगाषन तसपै संशोबनपा षहतपा।ी.सा.16/15
उपरोका त

संशोबन

षीककतसेषशवा्ह्,

वैकाररकी

षनदेत

के ल्ा

षनदानाशाा्ा उपा्ांन्ह् स््का षनदाजनन होऊन सववांीा उपशप होतोषनदानाशेशभ्ंग ्ोगो पार् तैल षनषेवगपा।
गातस्ोधतननपा ीैव षहतं संवाहनाषन ी॥
शाषलगोबापषपषापभक्ैरैतवसंसकृ तै:।
भोजनं पबुरं ष्ुबं त्रपांसरसाकदषभ:।
रसैरसलेश्ानां ी षवषषकरागां त्ैव ी॥
दाताषसतेतुदवागापुप्ोगो भवेषपषश॥

जागारा्ा

श्नासन ्ानाषन पनोजाषन पृदषा न ी।
षनदानाशे तु कु व्त त्ाशन्ान्षप सुष्पाना॥
सु.शा.4/43-46
अंतत:, अररषसाीक सववदशननांा्ा फळांसेल ीरकाीा्न असे ्हगतात की, त्ात त्ा
वका त्ीा पृत्ु अरळ आहे. परं त,ु सुशुताीा्न अररषसाीक सववांा्ा पषतषेबासंसंब्
वगनन करतांना ्हगतात की, अशा पकारी् दु:खकारक सवव जर कु गाला कदसल् तर
त्ाने पात:काळ् उाा न ्तपावनक बारगाला, उड्द, त्ळ, लोखंड व सुवगन हांीे
््ाशका त् दान करावे, शुभपद पंतांीा जप करावा, षतपदा गा्त् पंताीा जप करावा,
सववांी् वाा्ता कर न्े, इ, के ले असता दु:खवांा्ा दोषांतान पुकातता होते.
पुढे सववांसंसंब् काह् रुगानुभव वगनन कर्त आहे1)रुग िपांक-1:- स्/76वष्, षपतपकृ त् रुगा भप, षशर:शाल, शबदासषहषगुतव,
हसतपादतलदाह व ज्गन पलावषंभ (व् वष् 30 पासान) आकद लतगांसह उपषस्त
झाल्. हा लतगांसह रुगेला षनत् सववदशनन होत असे व सववांत षवषाी कदसत असे.
हाीे वगनन “डॉकरर, पला सववात नेहप् घागी कदसते!” असे कर्त असत. उपरोका त
षपतज तिाराीा व पलावषंभाीा षवीार करन, आरुवब, ्ष्, साळहररडा, आकद
दवांन् ष्ुब, षपतशापक व पलशु््कारक षीककतसा कदल्ानंतर सवन तिारासह
वर्ल षवकृ त सववांीाह् उपशप झाला.
2)रुग िपांक-2:- स्/ 33 वष्, षपतकफ पकृ त् रुगा, पुखदाषषका (शाल्ुकात), हदव,
अ्लषपत, हेाह, आधपान व पलषवसंब आद् लतगे घेऊन उपषस्त झाल्. षनदानषवदुबाज्गन, हा ह्नसतव रुगेत षनदोद्ागप झाल्ानंतर लगेीी, घरात षवषीत
आकृ त् पळताना कदसगे, नात्ात्ल लोकांसंसंब् वाईर घडताना कदसगे आकद
भ्षतदा्क सववदशनन होत असे. अश् सवव रुगेन् कदवासवाप के ल्ास हपखास उतपप

होत असत ्हगान रुगेन् कदवासवाप पागनपगे संद के ला होता. षवदुबाज्गानी्
षीककतसा के ल्ानंतर इतर लतगांसह हा षवकृ त सववांीाह् पागन उपशप झाला.
वैद षनत्न पांडव
पपााक, संषहता षवभाग,
पातोश् आसरासाई दराडे,आ्ुव्द पहाषवदाल्, ्ेवला
वैद शर्ा पार्ल प्. ज्. सकॉलर, पंीकपन षवभाग,
श् सपातशृंग् आ्ुव्द पहाषवदाल्, नाषशक

