
আয়ু’ শব্দের অর্থ ‘জীবন’ এবং ‘ব্দবদ’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ বা ‘ববদযা’। ‘আয়ুব্দবথদ’ শব্দের অর্থ জীবনজ্ঞান বা 
জীবববদযা। অর্থাত্ যে জ্ঞাব্দনর মাধ্যব্দম জীব্দবর কল্যাণ সাধ্ন হয তাব্দক আয়ুর্বেদ বা জীবববদযা বল্া হয। 
আয়ুব্দবথদ বিবকত্সা বল্ব্দত যেষজ বা উবিব্দদর মাধ্যব্দম যে বিবকত্সা যদযা হয তাব্দক ব়ুঝাব্দনা হয। এই বিবকত্সা 
৫০০০ বছব্দরর প়ুরাতন। পববত্র যবদ এর একটি োগ - অর্বথব্দবদ এর যে অংব্দশ বিবকত্সা ববদযা ববণথত আব্দছ 
তা-ই আয়ুব্দবথদ।  আবদ ে়ুব্দগ গাছপাল্ার মাধ্যব্দমই মান়ুব্দষর যরাব্দগর বিবকত্সা করা হব্দতা।এই বিবকত্সা বতথ মাব্দন 
‘হারবাল্ বিবকত্সা’ তর্া ‘অল্টারব্দনটিে বিটব্দমন্ট’ নাব্দম পবরবিবত ল্াে কব্দরব্দছ। বতথ মাব্দন বাংল্াব্দদশ, োরত, 

পাবকস্তাব্দন এই বিবকত্সা যবশী প্রিবল্ত। পাশাপাবশ উন্নত ববব্দেও এই বিবকত্সা বযাপক জনবপ্রযতা ল্াে কব্দরব্দছ। 
কারণ মর্থ ান এব্দল্াপযাবর্ অব্দনক ঔষব্দধ্রই side effect বা পাশথ প্রবতবিযা রব্দযব্দছ। যেমনঃ ঔষধ্ 
বসব্দপ্রাফ্লিাবসন, ফ্ল়ুক্লিাবসবল্ন, যমব্দিাবনর্াজল্, ক্লিাবসবল্ন প্রেৃবত ঔষধ্ যরাগ সারাব্দনার পাশাপাবশ মানব শরীরব্দক 
দ়ুবল্থ কব্দর যেব্দল্ এবং দীর্থবদন বযবহাব্দরর েব্দল্ সৃ্মবতশবি, যেৌনশবি, কমথক্ষমতা কব্দম োওযার ইবতহাস পাওযা 

োয। বকন্তু তব়ুও দ্রুত আব্দরাগয ল্াব্দের জনয মান়ুষ এগুব্দল্া বযবহার কব্দর িব্দল্ব্দছ। পক্ষান্তব্দর র্ািারও ঔষধ্ 
বযবসাযীগণ এসকল্ পাশথ প্রবতবিযা পব্দরাযা না কব্দর স়ুনাব্দমর জনয অনবরত েব্দর্চ্ছহাব্দর যরাগীব্দদরব্দক এসকল্ 
ঔষধ্ বদব্দয োব্দচ্ছন। তাই এখন এ ঔষব্দধ্র ববকল্প ও পােথপ্রবতবিযা ম়ুি বহব্দসব্দব ববব্দে এখন বযাপক জনবপ্রযতা 

ল্াে কব্দরব্দছ। 

মূল্ ধ্ারণা 
আয়ুব্দবথদ হব্দল্া োরতবব্দষথর প্রািীন বিবকত্সাশাব্দের এক অঙ্গ। প্রায ৫০০০ বছর পূব্দবথ োরতবব্দষথরই মাটিব্দত এই 
বিবকত্সা পদ্ধবতর উত্ পবি হয। আয়ুব্দবথদ শেটি হব্দল্া দ়ুটি সংসৃ্কত শব্দের সংব্দোব্দগ সৃবি-ের্া ‘আয়ুষ’, অর্থাত্ 
‘জীবন’ এবং ‘ব্দবদ’ অর্থাত্ ‘ববজ্ঞান’। ের্ািব্দম আয়ুব্দবথদ শেটির অর্থ দাাঁডায ‘জীবব্দনর ববজ্ঞান’। এটি এমনই 
এক বিবকত্সা পদ্ধবত োব্দত যরাগ বনরামব্দযর যিব্দয স্বাস্থ্যকর জীবনোত্রার প্রবত যবশী যজার যদওযা হয। যরাগ 
বনরাময বযবস্থ্া করাই এর মূল্ ল্ক্ষয।  
আয়ুব্দবথব্দদর মব্দত মানব যদব্দহর িারটি মূল্ উপাদান যহাল্ যদাষ, ধ্াত়ু , মল্ এবং অবি। আয়ুব্দবথব্দদ এগুবল্ ববব্দশষ 
তাত্পেথপণূথ, তাই এগুবল্ব্দক ‘মূল্ বসদ্ধান্ত’ বা ‘আয়ুব্দবথদ বিবকত্সার মূল্ তত্ত্ব’ বল্া হয। 

যদাষ 
‘যদাষ’ এর বতনটি যমৌবল্ক উপাদান হল্ বাত, বপি এবং কে, যেগুবল্ সব একসাব্দর্ শরীব্দরর কযাটাব্দবাবল্ক ও 
এযানাব্দবাবল্ক রাসাযবনক বববিযা বনযন্ত্রণ কব্দর। এই বতনটি যদাষগুবল্র প্রধ্ান কাজ হল্ শরীব্দরর হজম হওযা 
প়ুবির উপজাত দ্রবয শরীব্দরর সমস্ত স্থ্াব্দন যপৌাঁব্দছ যকাষ যপশী ইতযাবদ ততরীব্দত সাহােয করা। এই যদাষগুবল্র 
জনয যকান যগাল্ব্দোগ হব্দল্ই তা যরাব্দগর কারণ হয। 

ধ্াত়ু  
ধ্াত়ু  হল্ ো মানব যদহটিব্দক বহন কব্দর। আমাব্দদর যদব্দহ সাতটি টিশু বসব্দেম আব্দছ, ের্া রস, রি, মাংস, যমদ, 

অবস্থ্, মজ্জা ও শুি। ধ্াত়ু  যদব্দহর প্রধ্ান প়ুবি যোগায এবং মানবসক বৃবদ্ধ ও গঠব্দন সাহােয কব্দর। 

মল্ 

মল্ অর্থাত্ শরীব্দরর যনাংরা বজথ য পদার্থ বা আবজথ না। এটা হল্ শরীব্দরর ত্রযীর মব্দধ্য যদাষ ও ধ্াত়ু  ছাডা 
তৃতীয।মল্ প্রধ্ানত বতন প্রকার-ের্া মল্, প্রস্রাব ও র্াম। যদব্দহর স়ুস্থ্তা বজায রাখার জনয মব্দল্র বজথ য পদার্থ 
শরীব্দরর বাইব্দর যবব্দডাব্দনা অতযন্ত জরুরী। মব্দল্র দ়ুটি প্রধ্ান বদক আব্দছ-মল্ ও বকি। মল্ হল্ শরীব্দরর বজথ য 
পদার্থ এবং বকি হল্ ধ্াত়ু র আবজথ না। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%9C&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B2


অবি 

শরীব্দরর সমস্ত রাসাযবনক ও পাকসংিান্ত কাজ হয অবি নামক তদবহক আগুব্দনর সাহাব্দেয -এব্দক বল্া হয অবি। 
আমাব্দদর বল্োর এবং টিস়ুয যকাব্দষ উত্পন্ন তজব রাসাযবনক পদার্থ ববব্দশষব্দক অবি নামকরণ করা হয। 

তদবহক গঠন 

আয়ুব্দবথব্দদ জীবনব্দক োবা হয যদহ, অণ়ুেূবত, মন এবং আত্মায এর সমন্বয। জীববত মানব যদহ হল্ এই সব 
উপাদান যেমন বতন যদাষ (োটা, বপি এবং কে), সাতটি প্রার্বমক টিস়ুয (রস, রি, মনসা, যমর্া, অবস্থ্, মজ্জা 
এবং শুি)বা ধ্াত়ু , মল্ বা র্াম- এসব্দবর এক একত্রীেবন। যদব্দহর বৃবদ্ধ ও পিন প়ুব্দরাটাই বনেথ র খাব্দদযর 
উপর ো যদাষ, ধ্াত়ু  ও মল্ এ পবরববতথত হব্দচ্ছ। হজম প্রবিযা, যশাষণ, পবরপাক প্রনাল্ী ও খাব্দদযর রাসাযবনক 
প্রবিযার উপর আমাব্দদর স্বাস্থ্য ও বযাবধ্ বনেথ র কব্দর। আবার আমাব্দদর শারীবরক স়ুস্থ্তার উপর মানবসক 
অবস্থ্া ও অবির প্রোবও আব্দছ। 

পঞ্চমহােূত[সম্পাদনা] 

আয়ুব্দবথব্দদর মব্দত মানব যদহ সহ এই ববে ব্রহ্মাব্দের উপবস্থ্ত সমস্ত পদার্থই পাাঁিটি ববব্দশষ উপাদাব্দনর 
(পঞ্চমহােূত)সমবি-ব্দেমন পবৃর্বী, জল্, অবি, বায়ু এবং মহাশুনয। শরীব্দরর গঠন ও বববেন্ন অঙ্গপ্রতযব্দঙ্গর 
প্রব্দযাজন অন়ুোযী এই উপাদানগুবল্ বববেন্ন মাত্রায আমাব্দদর যদব্দহ উপবস্থ্ত। শরীব্দরর ববৃদ্ধর জনয যে 
প্রব্দযাজনীয প়ুবি আমরা বনই, যসই খাব্দদযর মব্দধ্যও এই উপাদানগুবল্ ববরাজমান, ো শরীব্দরর অবির সাহাব্দেয 
পবরপাক হব্দয প়ুবির যোগান বদব্দয শারীবরক ববকাশ র্টায। শরীব্দরর টিশুগুবল্ বাস্তববক গঠন সংিান্ত বিযা 
িাল্ায এবং ধ্াত়ু গুবল্ হল্ পঞ্চমহােূব্দতর বববেন্ন ববনযাস দ্বারা গঠিত। 

স়ুস্থ্তা এবং অস়ুস্থ্তা 
মানব যদব্দহর স়ুস্থ্তা এবং অস়ুস্থ্তা সমূ্পণথ বনেথ র কব্দর যদব্দহ উপবস্থ্ত উপাদানগুবল্র োরসাময ও শারীবরক 
বস্থ্বতর উপর। শরীব্দরর অন্তবনথবহত বা বাবহযক বববেন্ন কারব্দণর জনয এই প্রব্দযাজনীয োরসাব্দময তারতময 
আসব্দত পাব্দর োর েব্দল্ অস়ুখ কব্দর। এই োরসাব্দমযর অোব র্টব্দত পাব্দর আমাব্দদর খাদযােযাব্দসর ে়ু ব্দল্র জনয 
বা ত্রুটিপণূথ জীবনোপন বা তদনবিন জীবব্দন কুঅেযাব্দসর জনয। ঋত়ু র অস্বাোববকতা, ে়ু ল্োব্দব বযাযাম বা 
ইবিব্দযর েব্দর্চ্ছ বযবহার এবং যদহ ও মব্দনর অবমল্পূণথ বযবহারও যদহ ও মব্দনর োরসাব্দমযর ববঘ্নতা র্টায। 
এর বিবকত্সা হল্ সঠিক খাদয, স়ু-জীবনোত্রা ও স্বোব্দবর উন্নবতর দ্বারা শরীর ও মব্দনর োরসাময বেবরব্দয 
আনা, ঔষধ্ গ্রহণ, বনরাময পঞ্চকমথ এবং রসাযন বিবকত্সা দ্বারা বনরাময সম্ভব। 

যরাগ বনণথয 

আয়ুব্দবথব্দদ যরাগীর শারীবরক ও মানবসক সমূ্পণথ অবস্থ্ার ববিার কব্দর তব্দবই যরাগ বনণথয করা হয। বিবকত্ সক 
আব্দরা বকছ়ু ববষব্দয ধ্যান যদন, যেমন যরাগীর তদনবিন জীবনোত্রা, খাদযােযাস, হজব্দমর ক্ষমতা, যকাষ, যপশী ও 
ধ্াত়ু  ইতযাবদ কতটা ক্ষবতগ্রস্ত হব্দযব্দছ। বতবন আরও অণ়ুধ্াবন কব্দরন আিান্ত শারীবরক টিশুগুবল্, ধ্াত়ু , যকান 
জাযগায যরাগ বস্থ্ত, যরাগীর যরাধ্ক্ষমতা, প্রাণশবি, তদনবিন রুটিন এবং যরাগীর বযবিগত, সামাবজক, ও 
অর্থননবতক জীবনোত্রা এবং পাবরপাবেথক অবস্থ্া। যরাগ বনণথব্দযর জনয বনম্নবল্বখতগুবল্র কব্দযকটি পরীক্ষাও 
দরকার হয: 

• সাধ্ারণোব্দব শারীবরক পরীক্ষা 
• নাডীর স্পিন পরীক্ষা 
• মূত্র পরীক্ষা 
• মল্ পরীক্ষা 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6&action=edit&section=8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B7
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80


• বজহ্বা এবং যিাখ পরীক্ষা 
• িামডা এবং কান পরীক্ষা, স্পশথব্দনবিয এবং শ্রবব্দনবিয এর বিযাকল্াপ পরীক্ষা 

বিবকত্সা 
আব্দরাগয ববদযার মূল্ কর্াই হল্ যে যসটাই সঠিক বিবকত্ সা ো যরাগীব্দক স়ুস্বাস্থ্য বেবরব্দয যদয এবং বতবনই 
যশ্রি বিবকত্সক বেবন যরাগীব্দক যরাগম়ুি কব্দরন। আয়ুব্দবথব্দদর মূল্ উব্দেশয হল্ স্বাস্থ্যরক্ষা ও তার উন্নবত, যরাগব্দরাধ্ 
ও তার সঠিক বনরাময। 
বিবকত্সার প্রধ্ান ববষয হল্ শরীব্দরর পঞ্চকব্দমথর বববেন্ন অংব্দশর মব্দধ্য যে োরসাময নি হব্দযব্দছ তার কারণ 
অণ়ুসন্ধান কব্দর, তার যরাধ্ কব্দর পূবথাবস্থ্ায যেরাব্দনা। ঔষধ্, প়ুবিকর খাদয, জীবনোত্রার পবরবতথ ন কব্দর শরীব্দর 
উপে়ুি শবি ে়ুবগব্দয এটা করা সম্ভব োব্দত েববষযব্দতও যরাগ প্রোববত করব্দত না পাব্দর। 
যরাব্দগর বিবকত্সা সাধ্ারণত সঠিক ঔষধ্, খাদয ও উপে়ুি বিযাকল্াপ দ্বারা করা হয। উপব্দর বতনটির প্রব্দযাগ 
দ়ুই রকমোব্দব করা হয। একটা পদ্ধবতব্দত উপায বতনটি যরাব্দগর এটিওব্দল্াবজকযাল্ ববষযসমহূ এবং প্রকাব্দশর 
ববরুদ্ধতা কব্দর আিমণ কব্দর। বদ্বতীয পদ্ধবতটিব্দত ওষ়ুধ্, খাদয এবং বিযাকল্াপব্দক ঐ বতনটি উপাযব্দকই 
এটিওব্দল্াবজকযাল্ ববষযসমূহ এবং প্রকাব্দশর একই প্রোব্দবর জনয ল্াগাব্দনা হয। এই দ়ুই ধ্রনব্দক বল্া হয 
বেপ্রীতা এবং বেপ্রীতার্থকারী বিবকত্সা। 
সেল্ বিবকত্ সা প্রদাব্দনর জনয িারটি বজবনস অবশয প্রব্দযাজনীয। ঐগুব্দল্া হব্দচ্ছ: 

• ঔষধ্ 

• পবরব্দষববকা 
• যরাগী 

গুরুব্দের বদক বদব্দয প্রর্ম স্থ্ান বিবকত্সব্দকর। তার ের্াের্ বযবহাবরক ও তবজ্ঞাবনক জ্ঞান, মানববক যবাধ্ ও 
স়ুদ্ধ মন অতযন্ত জরুরী। তার বিবকত্সাববদযাব্দক েব্দর্ি নম্রতা ও ববদগ্ধতার সাব্দর্ মনবজাবতর কল্যাব্দণ বযয 
করা উবিত। খাদয ও ঔষব্দধ্র গুরুে এর পব্দরই আব্দস। এগুবল্ অবত উন্নত মাব্দনর, সঠিক পদ্ধবতব্দত ততরী এবং 
সবথসাধ্ারব্দণর জনয, সবথত্র পাওযা োওযা উবিত। আয়ুব্দবথদ বিবকত্সকব্দদর যক কববরাজ বল্া হয। 
সব সেল্ বিবকত্সার তৃতীয উপাদান হল্ যসবাদানকারী যল্াকজব্দনর োব্দদর যসবার োল্ জ্ঞান র্াকা উবিত, 

তাব্দদর কাব্দজর দক্ষতা র্াকা উবিত, পবরচ্ছন্ন ও প্রাব্দযাবগক জ্ঞানসম্পন্ন হওযা বাঞ্ছনীয। এর পব্দর আব্দস যরাগীর 
েূবমকা, তাব্দক েব্দর্ি বাধ্য ও সহব্দোবগতাপূণথ হব্দয বিবকত্সব্দকর পরামশথ মত িল্া উবিত, যরাগ সম্পব্দকথ  বল্ব্দত 
পারা উবিত এবং বিবকত্সার জনয ো সহাযতা দরকার যদওযা উবিত। যরাগ শুরুর বববেন্ন উপসগথ যর্ব্দক শুরু 
কব্দর প়ুব্দরাপ়ুবর প্রকাশ পেথন্ত নানা কারণগুবল্র ববব্দেষব্দণর জনয আয়ুব্দবথব্দদর স়ুস্পি বনযমাবল্ী বা বববরণ আব্দছ। 
এর মাধ্যব্দম যরাব্দগর যগাপন উপসব্দগথর পূবথাোব্দসর আব্দগই তার আববেথ াব সম্পব্দকথ  একটা ধ্ারণা পাওযা োয 
যেটা আয়ুব্দবথব্দদর ববব্দশষ স়ুববধ্া। এর েব্দল্ যরাব্দগর যগাডা যর্ব্দকই ঔষব্দধ্র মাধ্যব্দম যরাগ প্রবতব্দরাধ্ করা বা 
পব্দর যরাব্দগর তীব্রতাব্দক যরাধ্ কব্দর ের্াের্ আব্দরাগয ববদযার প্রব্দযাব্দগ পীডার প্রব্দকাপব্দক সমূব্দল্ ববনাশ করা 
োয।[১৩] 

বিবকত্সার ধ্রণসমূহ 

যশাধ্ন বিবকত্সা (ববশুবদ্ধকরণ বিবকত্সা)  

এই বিবকত্সার মাধ্যব্দম যরাব্দগর শারীবরক ও মানবসক অস়ুস্থ্তার কারণগুবল্ দ়ুর কব্দর বিবকত্ সা করা হয। এই 
পদ্ধবতব্দত শরীব্দরর বেতর ও বাবহব্দরর শুবদ্ধকরব্দণর মাধ্যব্দম বিবকত্সা করা হয। সাধ্ারণ পদ্ধবতগুবল্ হল্ 
পঞ্চকমথ(বমনকারক ঔষধ্, ববব্দরিন, গুহযব্দদব্দশ প্রবক্ষপ্ত ততল্ ঔষধ্, মল্দ্বাব্দর প্রব্দবশ করাব্দনা তরল্ ঔষধ্ এবং 
নাবসকার মব্দধ্য বদব্দয যদওযার ঔষধ্। পঞ্চকমথপূবথ পদ্ধবতসমূহ (বাবহযক এবং আেযন্তরীন ওবল্শন এবং কৃবত্রমোব্দব 
উত্পাবদত র্াব্দমর মাধ্যব্দম বিবকত্ সা)- পঞ্চকমথ বিবকত্সায শরীব্দরর রাসাযবণক প্রবিযার ের্াের্ পবরিাল্নার 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6#cite_note-pmid15598918-13


মাধ্যব্দম বিবকত্ সা করা হয। প্রব্দযাজনীয শুবদ্ধকরব্দণর মাধ্যব্দম আব্দরাগয আনা হয। স্নায়ুব্দরাব্দগর জনয, অবস্থ্ ও 
মাংসব্দপশীর অস়ুব্দখ, বকছ়ু ধ্মণী ও স্নায়ু-ধ্মণী সংিান্ত অবস্থ্ায, োস-প্রোস ও পািন প্রবিযার অস়ুব্দখ এই 
বিবকত্সা ববব্দশষ কব্দর উপব্দোগী হয। 

শমন বিবকত্সা(প্রশমণকারী বিবকত্সা)  

শমন বিবকত্সায যরাব্দগ আিান্ত যদাষগুবল্ব্দক দমন করা হয। যে পদ্ধবতব্দত দূবষত ‘ব্দদাষ’ বা শরীব্দরর োরসাময 
নি না কব্দর পূবথাবস্থ্ায যেব্দর তাব্দক শমণ বিবকত্সা বব্দল্। ক্ষ়ুধ্ার উব্দদ্রক ও হজব্দমর মাধ্যব্দম, বযযাম ও আব্দল্া 
হাওযায শরীরব্দক উজ্জীববত কব্দর এই বিবকত্ সা করা হয। এব্দত যরাগ উপশমকারী ও যবদনা নাশক ঔষধ্ বযবহার 
করা হয। 

পর্য বযবস্থ্া (বিযাকল্াপ এবং খাদযাোব্দসর বনযমাবল্ী)  

তদনবিন খাদযােযাস, শারীবরক বিযাকমথ, অেযাস ও আব্দবগজবনত অবস্থ্া সংিান্ত উবিত অণ়ুবিত্ ববষব্দয 
ইবঙ্গতসমূহ পর্য বযবস্থ্ার অন্তগথত। যর্রাব্দপটিক পবরমাপ বযবস্থ্ার কােথকাবরতা বাডাব্দত এবং পযাব্দর্াব্দজবনক 
প্রবিযাব্দক বাধ্া প্রদান করব্দত এই বযবস্থ্া িাল়্ু করা হয। তদনবিন খাদযােযাব্দসর উপর বনব্দষধ্াবল্ী জাবর কব্দর 
অবিব্দক উবেপীত করা এবং খাদযবস্তুর োল্োব্দব হজম করাব্দনার মাধ্যব্দম কল্াসমূব্দহর শবি ল্ােই হল্ এই 
বযবস্থ্ার ল্ক্ষয। 

বনদান পবরবজথ ন(অস়ুখ হওযা ও অস়ুব্দখর বৃবদ্ধকারক কারণগুবল্র বজথ ন)  

বনদানবজথ ন হল্ শরীর যরাগগ্রস্ত হওযার যেসব কারণসমূহ তদনবিন খাদযােযাস ও জীবনোত্রায বতথ মান, যসগুবল্র 
পবরহার। যে সকল্ কারব্দণ যরাগগ্রস্ত শরীর আব্দরা যরাগগ্রস্ত হব্দত পাব্দর, যসকারণগুবল্ব্দক পবরতযাগ/পবরবতথ ন 
করাও এর অন্তগথত। 

সেবজায(মানবসক যরাব্দগর বিবকত্সা)  

সেবজায প্রধ্ানতঃ মানবসক অস়ুববধ্ায যবশী কাজ কব্দর। মনব্দক অস্বাস্থ্যকর বস্তুর কামনা যর্ব্দক ম়ুি রাখা, 
সাহস, সৃ্মবতশবি, ববদযা ও মব্দনাববজ্ঞান িিথ া অব্দনক ববশদোব্দব আয়ুব্দবথব্দদ ববণথত আব্দছ এবং মানবসক যরাব্দগর 
বিবকত্সার অব্দনক বববেন্ন পদ্ধবতর উব্দেখ আব্দছ। 

রসাযন বিবকত্সা(আনািমযতা এবং প়ুনব্দেথৌবনপ্রাবপ্তর ঔষধ্)  

রসাযন বিবকত্সা মানবব্দদব্দহ শবি ও প্রাণশবি আনযব্দনর বিবকত্সা। শারীবরক কাঠাব্দমার দৃঢ়তা সৃ্মবতশবির বৃবদ্ধ, 

ব়ুবদ্ধ, যরাগ প্রবতব্দরাধ্ ক্ষমতা, যেৌবনব্দজ্যাবত অক্ষ়ুন্ন রাখা এবং শরীর ও ইিীয সমূব্দহ পণূথমাত্রায শবি সংরক্ষণ - 
রসাযন বিবকত্ সার অনযতম উপকারীতা। অসমব্দয শরীব্দরর ক্ষয প্রবতব্দরাধ্ করা ও বযবিববব্দশব্দষর সামবগ্রক 
স়ুস্বাস্থ্য অজথ ব্দন রসাযন বিবকত্ সা ববব্দশষ েূবমকা পাল্ন কব্দর। 

পর্য ও আয়ুব্দবথবদক বিবকত্সা 
আয়ুব্দবথব্দদ বিবকত্সা বহসাব্দব খাদযােযাব্দসর বনযন্ত্রণ গুরুেপণূথ। কারণ এব্দত মানব যদহব্দক খাব্দদযর েল্স্বরূপ ধ্রা 
হয। মান়ুব্দষর শারীবরক ও মানবসক ববকাশ এবং মন যমজাজ সবই তার খাব্দদযর মাব্দনর উপর বনেথ রশীল্। 
মানব যদব্দহ খাদয প্রর্ব্দম ‘িাইল্’ বা ‘রস’ এ পবরববতথ ত হয এবং তারপর ের্ািব্দম বববেন্ন প্রবিযা দ্বারা রি, 

যপশী, িববথ, হাড, হাব্দডর মজ্জা, প়ুনজথ নব্দনর উপাদান এবং ওজাস এ রুপান্তবরত হয। কাব্দজই খাদয হল্ যদব্দহর 
সমস্ত রাসাযবনক প্রবিযা এবং জীবনী শবির মূল্। খাব্দদয প়ুবির অোব বা যবঠিক রুপান্তর অব্দনক রকম 
যরাব্দগর অবস্থ্ার সৃবি কব্দর। 

ইবতহাস 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A7%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AA
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC


আধ়্ুবনক আয়ুব্দবথদী উত্সয অন়ুোযী, আয়ুব্দবথদ এর উত্সয সনাি করা োয প্রায বিেপূবথ ৬,০০০ অব্দে। তখন 
একটি যমৌবখক রীবত বহব্দসব্দব এর উিব হব্দযবছল্। আয়ুব্দবথব্দদর বকছ়ু ধ্ারণা বসন্ধ়ু  সেযতার সমব্দযও 
বছল্। আয়ুব্দবথব্দদর প্রর্ম নবর্বদ্ধ আকার ববববতথ ত হয যবদ যর্ব্দক। তববদক পরম্পরায আয়ুব্দবথদ হব্দচ্ছ একটি 
উপব্দবদ (সহাযক জ্ঞান)। অর্বথব্দবব্দদ আয়ুব্দবথদ এর উত্সয পাওযা োয। অর্বথব্দবব্দদ আয়ুব্দবথদ সংিান্ত ১১৪টি 
যোত্র রব্দযব্দছ যেখাব্দন যরাব্দগর োদ়ুববদযাগত বিবকত্সার কর্া বল্া হব্দযব্দছ। আয়ুব্দবথব্দদর উিব বনব্দয বববেন্ন 
বকংবদন্তী রব্দযব্দছ, যেমন ধ্ন্বন্তরী (বা বদব্দবাদাস) ব্রহ্মার দ্বারা আয়ুব্দবথদ ল্াে কব্দরন। এই বকংবদবন্তও প্রিবল্ত 
যে, অবিব্দবশ ম়ুবনর হাবরব্দয োওযা রিনার এর অবদাব্দন আয়ুব্দবথব্দদর উত্পবি। 
 

 


