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Nem a Világmindenséget kell beszűkíteni a meg-
értés korlátai közé, amit eddig többnyire tettek az 
emberek, hanem inkább a megértést kell kitágíta-
nunk, megnagyobbítanunk, hogy befogadja a Vi-
lágmindenség képét olyannak, mint amilyennek 
azt tapasztaljuk.

(Francis Bacon)

Az elmúlt 20–30 évben a természetgyó-
gyászati (alternatív, komplementer, integratív, 
comprehensive) szemléletek előretörésével 
találkozunk. Az orvostársadalom ambivalen-
ciáját jelzi a számtalan elnevezési próbálkozás, 
mint a zárójelben látható. Ahhoz, hogy ezeket 
az ősi, de nem egy esetben modern gyógyítási 
szemléletek helyéről, mai felhasználhatóságá-
ról véleményt alkothassunk, meg kell ismerni 
őket, meg kell keresni a tudományos alapjukat 
(mert van), és elfogadni az általunk is ismert 
folyamatok másként való megközelítését.

Magyarországon a legkevésbé ismert, bár 
a legátfogóbb keleti gyógyászati rendszer az 
ayurveda.

AZ AYURVEDA TÖRTÉNETE
Az ayurveda az Élet Tudománya, amely a 
szankszrit „ayusz” (élet) és „vid” (tudomány) 
szavakból származik. Jelentősége, hogy rend-
szerbe foglalja, leírja és alkalmazza mindazon 
módszereket, amelyek az egészséges élet felté-
telei, s ezek változásából vezeti le a megbetege-

dés folyamatát. Az ayurveda alapelvei már i. e. 
1200 évvel, a négy tudós könyv (védák) egyiké-
ben, az Atharvavédában leírásra kerültek. Rész-
letes, mai napig változatlanul alkalmazott le-
írása i. e. 600-ra tehető. Erre a Charaka Samhi-
tában (belgyógyászati kórképek, mintegy 1500 
gyógynövényfaj teljes leírása, használata, hatása, 
fémek és ásványok gyógyító alkalmazása került 
feldolgozásra), a Susruta Samhitában (amely 
a sebészeti ismereteket dolgozta fel a mai na-
pig alkalmazott módon) került sor. Már ekkor 
kialakultak a szakterületek (belgyógyászat, se-
bészet, fül-orr-gégészet, szülészet és gyermek-
gyógyászat, toxikológia, pszichiátria, tisztító és 
fiatalító gyógymódok, szexológia és szaporo-
dástan). Az idők folyamán számos meghatáro-
zó szakmai munka jelent meg, mint a Vagabha-
ta (4. század), Bhavamista (13. század), amelyek 
a mai napig oktatott szakkönyvek.

Az egyik legnagyobb indiai király, Asoka (i. 
e. 272–231) idejében már ayurveda kórházak 
működtek India-szerte, elterjedt az ayurveda 
a perzsa, arab birodalmakban, s ayurveda or-
vosok dolgoztak és hatottak a görög gyógyá-
szatra, így az európai gyógyászatra is. A hatás 
kölcsönös volt, a görög gyógyászat visszaha-
tásából jött létre az unani orvoslás, amely ön-
álló ágazatként napjainkig megtalálható kele-
ti gyógyításban. Tehát az ayurvedára, mint az 
európai (modern) orvostudomány egyik ősére 
tekinthetünk.

A két másik keleti nagy gyógyászati iskola, 
a kínai és a tibeti medicina is szoros kölcsön-
hatásban fejlődött az ayurvedával. Mindegyik 
gyógyászati iskola elméletében és gyakorla-

tában megtalálható a másik hatása (őselemek, 
marma- vagy akupunktúra-pontok, dosa-csa-
tornák vagy meridiánok, csakrák stb.). A köl-
csönhatásos fejlődés Indián belül is megta-
lálható, ahol a jóga és az ayurveda egymásra 
hatása látható, bár a jóga ősibb önálló élet- és 
gyógymód, mint az ayurveda.

Az ayurveda tradicionális szemlélete tet-
te lehetővé, hogy az ismeretanyaga megőr-
ződjön, családon belől apáról fiúra szálljon. 
Az ayurveda ma az Indiai Egészségügyi és 
Családügyi Minisztérium AYUSH részlegé-
nek államtitkára irányítása alatt működik, az 
ayurveda orvosképzés 94 orvosegyetemen fo-
lyik. Ayurveda gyógyszereket mintegy 8000 
nagy ipari üzem vagy manufaktúra állít elő 
Indiában, amelyből mintegy 200 megfelel a 
legmodernebb technikai és minőségbiztosítá-
si követelményeknek. A regisztrált ayurveda 
orvosok száma 480 000, s mintegy 700 000 
asszisztens biztosítja magas szintű művelését. 
Az ayurveda gyógyászat hatásmechanizmusát, 
gyógynövényeit folyamatosan kutatják mind 
Indiában, mind az USA és a világ tudomá-
nyos intézeteiben. A kutatások célja nem a 
hatásosság, hanem a hatás okának, mikéntjé-
nek az elemzése.

Ayurveda orvosi diploma (vaidya) megszer-
zéséhez 5 év alapképzés, 3 év szakosító és 2 év 
kórházi gyakorlatra van szükség.

AZ AYURVEDA LOGIKAI SZEMLÉLETE
Mint minden keleti gyógyítási rendszer, en-
nek a lényege is egy komplex világszemlélet. 
Az ayurveda elméleti alapját a szánkhja filo-
zófia (hat indiai filozófiai rendszer közül az 
egyik) teremtéselmélete alkotja. Minden az 
abszolút valóságból ered, amelyből kikristá-
lyosodik az őstudat. A kettő közötti különb-
ségtudat hozza létre a kozmikus intelligenciát, 
amely aztán egyéni jelleget öltve hozza létre 
az én tudatot, amely már elkülönült egókat 
alkot (a gondolat Freud, de főleg Jung elmé-
leteiben jelent meg újra).

A világot az őselemek alkotják, amelyek an-
nak részeit is meghatározzák. Ezek a Levegő, 
Űr (éter), Föld, Tűz és a Víz. Minden anyag 
ezen őselemek keverékéből, egymásra hatásá-
ból áll. Az öt elem alatt nem konkrét kémiai 
elemeket, hanem sajátosságokat kell érteni, 
olyan sajátosságokat, jellegzetességeket, ame-
lyek az adott anyagra, tevékenységre, hatásra 
jellemzőek. A levegő, a tűz és az éter határoz-
za meg a három energiát, az életerőt (prana), a 
tűz energiát és az eszenciát. Ezek az energiák 
hozzák létre a dosákat. A dosa szanszkrit szó, 
azt jelenti „ami elromolhat”. Minden ember 
egyedi, mindenkinek egyedi dosa-struktúrája 
van. Amennyiben a veleszületett dosa-struk-
túrája módosul, akkor jelenik meg a betegség. 
Ezért nemcsak az aktuális, hanem a jellemző 
dosa-struktúrát is meg kell határozni a beteg 

Ayurveda, az indiai  
gyógyászat üzenete  
a mának!
Az ayurveda az egyik legõsibb (mintegy 3500 éves) összegzett és írásban foglalt 
egészség- és élettudományi tan. Tézisei sok-sok generáció megfigyelésein alapulnak, 
terápiás gyakorlata sokszor próbált és bizonyított. Napjainkban folyamatosan kutatják 
mind elméletét, mind gyakorlatát. A betegségek korai felfedezésében alkalmazható 
eszközrendszere, szelíd terápiás módszerei alkalmassá teszik a modern társadalmak 
népegészségügyi problémáinak kezelésére, a krónikus betegek rehabilitációjában  
való alkalmazásra, valamint az egyre sürgetõbbé váló idõskori prevenció-rehabilitáció 
eszközrendszerében való megjelenítésére.
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kezelése során. A kezelés célja a velünk szü-
letett dosa-struktúra helyreállítása. A dosák a 
szövetekből eredeztethetőek, azok működését 
szabályozzák. Három fizikai és három szellemi 
dosát különböztetünk meg. Mindegyik dosa 
az öt elemből kettőt tartalmaz, azok jellemzői 
határozzák meg a dosák jellegét, hatását. Ez 
nem más, mint a genetika ősi megfogalmazása, 
és magyarázat az emberek csoportosíthatósá-
gára és egyedi eltéréseire. Az ayurvedában igen 
lényeges a három fő dosa szerinti csoportosítás, 
ugyanis az, hogy melyik személyiségcsoportba 
tartozik valaki, meghatározza a terápiát. Gon-
doljunk bele, mi Európában nem foglalkozunk 
azzal, hogy az emberek csoportjainak terápiás 
konzekvenciája lenne, holott ismerjük, hogy 
nem minden embercsoport reagál egyformán 
a kezelésekre. Az USA-ban megkülönböztetik 
az európai, negroid és spanyol eredetű csopor-
tokat, mert ismert egyes gyógyszerekre való el-
térő reakciójuk.

A dosák a szövetekkel (dathu) és az anyag-
cseretermékekkel (mala) hármas, egymásra 
dinamikusan ható egységet alkotva működ-
nek. Ez a hármas egység és kölcsönhatás 
határozza meg a szervezet egészségét vagy 
betegségét. A dosa működése tehát szoros 
kapcsolatban áll a külső és belső környezeti 
hatásokkal, amely kapcsolat, illetve e pillanat-
nyi egyensúlyi szituáció és a veleszületett (ge-
netikai) sajátosságok közötti egyensúlyvesztés 
a terápiát is meghatározza.

Az ayurveda a fő hangsúlyt a táplálkozásra 
helyezi, mint a külső-belső környezet egyik 
legerősebb tényezőjére. A megemésztett táp-
lálék hozza létre a szöveteket, és befolyásolja a 
dosák működését. Ez a kapcsolat magyarázza 
az életmód, az étkezés kiemelt fontosságát az 
ayurveda életvitel és terápia során. A szövetek 
felosztása eltér napjaink morfológiai szemlé-
letétől, inkább funkcionális szemléletnek te-
kinthetőek. A szöveti felosztás az anyagcsere 
logikai sorrendjét tükrözi. Ennek a sorrend-
nek igen nagy jelentősége van a betegség ki-
alakulásáról szóló elméletben, valamint ebből 
következően a terápiás módszerekben.

A táplálék az emésztés során a tápcsatorná-
ból a plazmába, majd onnan a vérbe jut. A vér 
elszállítja a májhoz, majd az izom-, zsír- és 
csontszövethez. További útja az idegrendszer, s 
a szaporító szervek. A mai ismereteinkkel ez 
az elképzelés majdnem megegyező. Minthogy 
az élet alapja a táplálkozás, ezért a betegségek 
egyik fő okának a táplálkozási zavarokat tekin-
tik. (Ma a lakosság 47%-a valamilyen emész-
tési vagy anyagcserezavarban szenved felmé-
réseink szerint.) Az emésztésnek 3 szintje van: 
a tápcsatornai szint, a sejtmembránon át tör-
ténő anyagcsere, valamint a biokémiai anyag-
csere. Amennyiben valamely szint károsodott, 
méreganyag (ama) képződik. A méreganyag 
lényegében hibás anyagcsere vég- vagy közti-

terméket jelent. A terápia lényege ezen méreg-
anyag képződésének a megszüntetése, illetve 
ha lerakódott, annak kiürítése. Tehát nem a 
szervezet biokémiai folyamataiba avatkozik be, 
hanem a káros termékek kiürítésével a szerve-
zet saját egyensúlyát állítja helyre.

Ennek első lépése a frissen képződött ama 
elégetése, amely annyit jelent, hogy akut táp-
csatorna-betegség esetében koplaltatja a be-
teget (a koplalás könnyen emészthető folya-
dékok, ételek fogyasztását jelenti, nem böj-
töt!). Ez akut esetben elegendő. Ha régebbi a 
folyamat, az ama a szövetek sorrendjében le-
rakódik, s panaszokat okoz. Ekkor a terápia a 
szervezet méregtelenítése, vagyis a lerakódott 
anyagcseretermék kiürítésének elősegítése.

A MEGBETEGEDÉS FOLYAMATA
Az ayurveda a betegségek három csoportját 
különíti el, amelyek egymás állapotát ront-
hatják:
– exogén, külső eredetű betegségek,
– endogén, a dosák működési zavarán alapu-

ló betegséget,
– mentális eredetű betegségeket.
Az exogén hatások közül a legjelentősebb 

az időjárás, az évszakok változása, minthogy a 
betegségek jelentős része évszakváltáskor je-
lentkezik, amikor az uralkodó dosákban vál-
tás történik, s ilyenkor az átállás nem megy 
probléma nélkül. Az időjárás hatását egyes 
betegségekre mi is ismerjük, de nem tulaj-
donítunk ekkora jelentőséget számukra. Igaz, 
monszun még nincs nálunk.

Mentális betegségek oka az élvezet irán-
ti kísértés, az ősi bölcsességek figyelmen kí-
vül hagyása, az érzékszervek nem megfelelő 
használata, amikor figyelmen kívül hagyjuk 
a napszakok változását, a munka természe-
tes ritmusát. A világ saját képünkre formálása 
megbontja az univerzum ősi rendjét, megvál-
toztatja a mentális emésztésünket (a környe-
ző információk feldolgozását), s betegséghez 
vezet. A betegségek elsődleges oka a mentális 
téren, az energiatestben, a prana működésé-
ben van. A szavak, gondolatok, cselekvések az 

energiatesten okoznak változást, amely kihat 
a vatára. A vata pedig meghatározza a másik 
két dosa működését. (Ez a pszichoszomatika 
ősi megfigyelése. Gondoljunk csak a mene-
dzserbetegségekre, mennyire pontos az indiai 
leírás.)

Az endogén betegségek az agni megválto-
zása révén a dosák velünk született szerke-
zetének egyensúlyát módosítják, s vezetnek 
betegséghez. A betegség több szinten zajlik, 
amely az egyensúlyzavar mélységét és súlyos-
ságát tükrözi. Ezek:
– Belső vagy zsigeri csatorna – a dosák zava-

ra először a fő emésztőcsatornát érinti, ami a 
tápcsatornából és a nyirokszövetből áll, amely 
az elsődleges táplálékot (vagy emésztési zavar, 
az emésztés elégtelensége esetében az amat) 
szállítja.
– Külső vagy periferikus csatorna – a hat 

szövet alkotja a periférikus csatornát. A nyi-
rokszövetből az ama a vér útján jut a többi 
szövethez, károsítva a működésüket.
– Középső vagy marma csatornára – ez tar-

talmazza az összes létfontosságú szervet, vala-
mint kihatással van a csakrákra.

A BETEGSÉG FÁZISAI
Az ideális egészségállapot fenntartásához és 
megőrzéséhez a test, az elme és a lélek számára 
az optimális gondoskodást kell nyújtani. A be-
tegség oka a dosák velünk született egyensúlyá-
nak a zavara. Ez a zavar a keletkezésétől a kö-
zépső csatornáig való eljutásában hét fokozaton 
megy keresztül. 1. táblázat. A betegség ayurveda 
szerinti fázisai

Az európai gyógyászatban a beteg a 6. fázis-
ban kerül ellátásra. Ez az oka annak, hogy igen 
drágán, heroikus küzdelmeket kell vívnunk 
betegeink egészségéért, életéért. Az ayurveda 
betegségelmélete lehetőséget teremt, s logi-
kailag magyarázza a népbetegségek primer 
prevenciójának a szükségességét, bemutatja a 
veszélyeztető tényezők kezelésének a módsze-
rét. Bár sokkal enyhébb metodikákkal gyógyít, 
mégis jelentős eredményeket ér el egyes kórké-
pek gyógyítása területén.

Sorszám Betegség fázisa Jelei, tünetei
1. A negatív hatások következtében valamelyik dosa túlsúly-

ba kerül, megindul az egyensúly eltolódása
Adott dosa túlmûködésének tünettana 

2. Súlyosbodó fázis, az egyensúly labilisabb lesz Dosa-eltolódás tünetei
3. Szétszóródási fázis. Az egyensúlyzavar kiterjed az egész 

testre
Megjelennek az egyes dosák kiváltotta megbetegedések 
elsõ, általános jelei

4. Megkezdõdik a salakanyag-felhalmozódás valamely 
szervben

Betegségek prodromális tünetei

5. A salakanyag-felhalmozódás miatt adott szerveknél meg-
jelennek az elsõ tünetek

Klinikai, enyhe tünetek

6. Akut betegség megjelenése Klinikai, értékelhetõ diagnosztikai elváltozások, leletek
7. Betegség krónikus formába megy át Klinikai tünetek, halál

1. táblázat.
A betegség ayurveda szerinti fázisai
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TRIDOSA
Az ayurveda terápiás rendszerének az alap-
vető elve az öt elem tan és a tridosa. Ezek a 
fogalmak a mi szakmai gondolkodásunktól 
távol állnak, azonban ha ezeket, mint logikai 
vezérfonalakat alkalmazzuk, az ayurveda te-
rápia értelmezhetővé válik. Nagyon lényeges, 
hogy az öt elemet mint sajátosságot, hason-
lóságot értelmezzük (nehéz, tömör, mint a 
föld; lángoló, hevítő, mint a tűz; hideg, mint 
a víz; könnyű, mint az éter; mozgékony, mint 
a levegő). Az öt elem képez mindent, ami 
körülöttünk létezik, a dosákat, az ételeket, a 
növényeket. Ezért lehet étellel, elsősorban fű-
szerekkel dosa-eltéréseket jól kezelni, mert 
ezeket a tulajdonságokat vetik össze.

A keleti gyógyászatok sajátossága, hogy 
megfigyel, gondolkodik, logikai rendszert 
épít ki. A tudományos világkép észlel, kutat, 
kutatás alapján magyaráz. Mielőtt azonban 
a tudományos világkép felsőbbrendűségét ki-
hirdetnénk, gondolkodjunk el azon, hogy a 
keleti megfigyelések alapján képzett terápiás 
rendszerek állandósága, s a mi tudományunk 
öt évenkénti megújulása mennyire stabil is-
mereteket jelent. Egyik sem felsőbb rendű a 
másiknál, más úton járnak ugyanazon cél ér-
dekében, s ebből következik, hogy a terápiá-
ban a párhuzamos alkalmazásuknak megvan 
a helye. Nem beszélve arról, hogy ezen régi 
hipotéziseket a modern tudomány napjaink-
ban egyre jobban igazolja.

Dosa
A dosa egy irányító sajátossága (energiája) a 

szervezetnek, amelynek három fő típusa van: 
a vata, a pita és a kafa. Fizikai és pszichés jel-
lemzőkkel rendelkeznek. Minden dosa öt al-
dosával rendelkezik, amely már egyes szervek 
működését jellemzi.

Vata
A vata a fő, a meghatározó, jellemzője a 

könnyedség (éter-levegő elem), a hideg, a 
mozgékonyság. Vata alkat jellemzője a ma-
gassághoz képest vékony alak, minden vé-
kony rajta (modern manöken alkat). Gon-
dolatvilága hullámzó, könnyen lelkesedik. 
Időskori elváltozásokért ez a dosa a felelős. 
Vata betegségek főleg a mozgásszervi, légúti, 
keringési, neurotikus-idegi betegségek. So-
ha nem hízik el.

Pita
A pita dosa az anyagcseréért felelős dosa, 

minden, ami a háromszintű anyagcserével kap-
csolatos tőle függ. Mentálisan a lángoló, küzdő, 
menedzser szemléletű emberek tartoznak ide, 
a menedzserbetegségeikkel együtt. Alkatilag 
középszerűek. Könnyen elhíznak. Betegségeik: 
a tápcsatorna-betegségek, a stresszel kapcsola-
tos, valamint az infekt kórképek.

Kafa
A kafa dosa a mac-

kós típusú, nagy-
darab, lassú embe-
rek jellemző dosája. 
Ezek az emberek 
lassan döntenek, 
de egy világot lehet 
építeni rájuk. Men-
tálisan nyugodtak, 
vidámak. Kafa a 

„kenésért” felel, ezért 
minden kopásos, 
ödémás elváltozás 
a kafa eltérés követ-
kezménye.

AZ AYURVEDA  
TERÁPIA LOGIKÁJA
1. A betegség az 
anyagcsere kisiklá-
sával, a dosa-egyen-
súly eltolódásával 
kezdődik. Nem a 
diagnózissal, mint 
nálunk! Ezért a 
látszólag egész-
séges, á l ta lános 
panaszokkal küsz-
ködő egyénnél már 
megállapítják a do-
sa-eltérést. A vizs-
gálat a veleszületett 
dosa-struktúra és 
az adott pillanat-
nyi dosa struktúra 
összehasonlításá-
ból áll, amelynek 
eszközrendszere: 
anamnézis-felvétel 
összevetése az alka-
ti jellemzőkkel (pl.: 
kafa típusú ember-
nél stressztünetek 
jelennek meg, ez 
a kafa gyengülését 
és a vata erősödé-
sét jelenti), pul-
zusdiagnosztika 
(pulzushullámok 
jellemzőiből a do-
sa-struktúra eltoló-
dását, s az aldosák 
jelenlétét képesek 
megállapítani). Ezt 
kiegészítik nyelv-, 
vizelet- és egyéb 
vizsgálatokkal. A 
mai korban, ami-
kor a modern diag-
nosztika mindenütt 
rendelkezésre áll, 
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természetesen ezt is felhasználja az ayurveda 
orvos (vaidya).

2. A dosa-eltérés megállapítása után el-
ső lépésben a beteg étkezését állítja be. Mint 
hogy minden az őselemek valamely jellemző-
jét viseli magán, az ételek megváltoztatják a 
dosák működését, kifejezetten a fűszerek. Itt 
jelentős eltérés van a mi dietoterápiánk és az 
ayurveda táplálkozási terápiája között, mint-
hogy mi azonnal fűszerszegényre vesszük be-
tegeinket. Itt a lényeges eltérés, hogy mi min-
den embert egyforma entitásként kezelünk, 
függetlenül attól, hogy vékony vagy vastag, az 
ayurveda dosa-csoportokba sorolja, és annak 
megfelelően étkezteti. Ha indokolt, hogy mi 
nem adunk erős fűszert, akkor az ayurveda 
sem ad, de csak bizonyos betegségekben. Az 
étkezés átállítása lassan, de javítja a beteg álla-
potát (az ayurveda nem sürgősségi ellátás!!!).

3. A terápia következő eleme az olajos masz-
százs. A masszázs során a megállapított dosa-
eltérést korrigáló olajkeveréket használnak, s 
szintén a kezelendő dosa határozza meg a fo-
gásokat, a masszázs időtartamát, erősségét és 
az alkalmazott kiegészítő eszközöket (rizslab-
dacs, gyógynövény-őrlemény stb.). Az olajos 
masszázst gőzöléssel fejezik be. A lerakódott 
anyagcseretermékek vizes vagy olajos fázisban 
rakódnak le a szervezetben. A vizes fázisban 
lerakódott anyagokat a fűszerek kiürítik víz-
hajtó hatásuk miatt. Az olajos fázisban lévőket 
az olajozás, valamint gőzölés révén szabadít-
ják fel. Amikor a méregtelenítés a kezelés célja 
(ez a kezelés második fázisa, a pancsakarma), 

megadott protokoll alapján végzik a dieto- és 
masszázskezeléseket. Ekkor igen nagy figyel-
met fordítanak a felszabadult méreganyagok 
kiürítésére, amely kiürítési mód a panaszok jel-
legétől függően (dosától függően) lehet hány-
tatás, hashajtás vagy beöntés. A pancsakarma 
kezelés intenzív kezelés, a beteg állapotát fo-
lyamatosan nyomon követik.

4. Természetesen a betegek kezelésére „gyógy-
szereket”, gyógynövényeket is alkalmaznak. In-
diában mintegy 7000 gyógynövényt tartanak 
nyilván, az európai 3000-rel szemben. A készít-
ményeket tradicionális metodikákkal készítik 
mind a mai napig. Az exportra szánt készítmé-
nyek összetételét az FDA meghatározásai sze-
rint módosítják, ellenőrzik nehézfémre és pesz-
ticid szennyezésre, a legnagyobb gyáraik minő-
ségbiztosítással rendelkeznek. Az időnként fel-
röppenő hírekkel szemben ezek a készítmények 
megbízhatóak. Az ayurveda gyógynövénykincs 
folyamatos kutatás alatt áll, igen nagy lehetősé-
geket rejt mind az antibiotikus, mint az onkoló-
giai kutatások számára. A hatóanyag-kivonatok 
nem elterjedtek, tekintettel arra a sajátosságra, 
amelyet a növényi hatóanyagok szinergizmusá-
nak hívunk, vagyis a növényben található ható-
anyagok erősítik egymás hatását.

5. A terápia ritkábban alkalmazott területe a 
marma-pont terápia. Az ayurveda által ismert 
pontok erőteljes hatással rendelkeznek, meg-
találhatóak az e terápiát sokkal jobban feldol-
gozó kínai gyógyászat (akupunktúra, akup-
resszúra) repertoárjában is. A marma-pontok 
kezelést a masszázstechnikákba építik be.

6. Jóga. A jógát az ayurvedával együtt emlí-
tik, azonban a jóga ősibb és önálló életszem-
léleti és terápiás irányzat. A jóga alapvetően 
mozgásterápiát és mentális terápiát alkalmaz. 
A jógagyakorlatok alapeleme a jógalégzés, 
amely biztosítja a szervezet megfelelő oxige-
nizációját. A normális oxigénszint serkenti a 
szervezet működését, önmagában több po-
zitív hatással rendelkezik. A jógagyakorlatok 
a belső szervek masszírozásával elősegítik 
a tápcsatorna, a keringési rendszer és a tüdő 
működését, a kiürítő funkciók serkentését. 
A mentális gyakorlatok (relaxáció, meditá-
ció) erős feszültségoldó (stresszoldó), vege-
tatív idegrendszert szabályzó hatással bírnak. 
MRI-vizsgálatok igazolják meditáció alatt a 
homloklebeny fokozott működését, a rend-
szeresen meditálók esetében az átlagélettar-
tam növekedését. A jóga-táplálkozás egyér-
telműen a vegetarianizmusra épül.

AZ AYURVEDA TERÁPIÁS  
ELEMEK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE
A páciens jelentkezésekor megtörténik a vizs-
gálat, megállapításra kerül a dosa-struktúra 
változása. A cél a születéskori struktúra hely-
reállítása, ehhez először a dosákat (a szervezet 
állapotát) befolyásoló étrend kerül bevezetésre, 
ennek elégtelensége esetén pancsakarma (ki-
ürítést fokozó) kezelést végeznek. A kezelés ál-
talában 7 napig tart, de húst nagyobb mennyi-
ségben fogyasztó betegeknél ennek hosszabb 
időtartama lehetséges. A pancsakarma kezelést 
a rasayana kezelés követi, amely célja a szerve-
zet immunitásának, anyagcseréjének helyreállí-
tása. Ezt hívják fiatalító kúrának is, minthogy 
az egészséges szervezetre jellemző jegyek (bőr 
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turgora, mozgásképesség, hang, szem fénye) 
helyreállnak, fiatalossá válnak. A klasszikus 
ayurveda logikában ezt követi az utódnemzésre 
való felkészülés, mert az utód dosa-struktúráját, 
egészségét a szülők állapota határozza meg a 
nemzés pillanatában.

A MODERN TUDOMÁNY, AZ EURÓPAI  
GYÓGYÁSZAT ÉS AZ AYURVEDA
Az ayurveda – mint megállapítottuk – a leg-
ősibb, egységes egészségtudományi és gyó-
gyászati rendszer. A világban mintegy 2 mil-
liárd ember használja gyógyulásra. Indiában 
jelentős tudományos kapacitásokat fordíta-
nak az ayurveda hatásossága bizonyítékainak 
feltárására. Mint minden ősi gyógymódnak, 
nem a hatásosságát, hanem a hatásmódját 
kell igazolni. Az élet keletkezésénél – amely-
nek okát mai napig nem bizonyították – sem 
azt kell vizsgálni, hogy van-e élet, hanem 
a „hogyan keletkezett” a kérdés. Az ayurve-
da esetében a tudományos vizsgálatok célja 
nemcsak az új felfedezése, hanem a régi megér-
tése. A természettudományi vizsgálatok mel-
lett ezért szükségünk van az ismeretelméleti, 
filozófiai megközelítésekre is. A nemzetközi 
tudományos irodalomban egyre több az evi-
dence base előírásoknak megfelelő vizsgálat 
és irodalmi adatfeldolgozás.

Tudjuk, hogy materiális tudásunk hatá-
rait mérőműszereink érzékenysége határoz-
za meg. Ma már olyan mérési rendszerekkel 
rendelkezünk, ahol a határ nemcsak a mérés 
pontossága, hanem az eredmény értékelése 
is. A gondolkodás folyamata kimutatható 
MRI-, PET- és CT-vizsgálatokkal. A szer-
teágazó ismeretszint szintetizálása – ami a 
természetes gyógymódok hatékonyságának 
magyarázatához szükséges – nem áll egyes 
orvosok, intézetek rendelkezésére, ehhez 
külön intézmény, apparátus felállítása lenne 
szükséges. (1)

Fontos területe az ayurvedának – és a ter-
mészetes gyógymódok sok ágának – az ener-
giatan. Ennek megértése okozza a legtöbb 
problémát. Ismeretfilozófiai szinten a tudo-
mány már régen túllépett ezen a dilemmán, 
a keleti egészségtudományok energetikai el-
képzelései ezen a területen már régen beépít-
hetőek lennének e rendszerekbe.

Az ayurveda fő dosája a vata dosa, amely 
egyik feladata a szervezeten belőli informá-
ciócsere biztosítása. Ma ennek vannak kísér-
leti bizonyítékai – sejtek közötti kommu-
nikáció – kémiai átvivő anyagokkal, amely 
mint receptorelmélet bizonyított. Ismeret-
elméleti megközelítésben azonban az infor-
máció önálló kategóriává vált (2), az „ener-
gia–információ–anyag” hármas kapcsolat-
rendszerében meghatározza a világot. Sto-
nier információelméletét a kvantumfizikával 
azonos szinten említik.

A tridosa elmélet az ayurveda alapja. Vá-
laszt ad sok olyan kérdésre, amelyre az európai 
gyógyászat – amely ilyen mélységig nem fog-
lalkozik a személyiségtípusokkal – nem képes 
választ adni. A tridosa elmélet tudományos 
alapjainak kutatása érdekében komoly statisz-
tikai elemző munka folyik. Az egyik vizsgálat 
(3) statisztikai hasonlóságot talált a HLA anti-
gén DRB1 típus megoszlása és a dosa-struktú-
ra között (HLA DRB1*2 a vata típus, a HLA 
DRB1*13 a kafa típusnál mutatott szignifi-
kanciát), amely a dosák genetikai meghatáro-
zottságának a kérdését veti fel. A dosa – mint-
hogy a fizikai alkattal is összefügg – genetikai 
karaktereket hordoz magában.

Az étkezés fontos szerepet tölt be az ayur-
vedában. Az európai dietoterápia más utat vá-
lasztott, alapvetően az ételek energiatartalmát, 
illetve patológiai tünetfokozó képességét ve-
szik alapul, ezért a mi dietetikánk „megvonó” 
jellegű. Az ayurveda diéta összeállításánál „tá-
mogató” jellegű az étkezés tervezése (4), mind 
alapanyagában, mind elkészítési módjában, 
ugyanis a gyengült dosa erősítése a cél.

Az ayurveda egy ősi területe a Rasayana (5), 
a fiatalító kezelések. Pancsakarma után kö-
vetkezik a rasayana kezelés, amely alapvetően 
gyógynövényes, masszázs és étkezési eleme-
ket tartalmaz. A használt gyógynövények igen 
erős antioxidáns és immunstimuláns hatással 
rendelkeznek. Jelen 
ismereteink szerint a 
szervezet öregedésé-
ért a szabad gyökök 
okozta károsodás 
(genetikai, szöveti) a 
felelős, s ezeket a ha-
tásokat az ayurveda 
módszereivel csök-
kenteni lehet.

AZ AYURVEDA HELYE 
AZ EURÓPAI MEDICI-
NÁBAN
Az ayurveda nem 
fogja helyettesíteni 
az európai medici-
nát. Alkalmazása, 
mint gyógyászat, az 
európai kultúrában, 
életmódban időn-
ként időigényessége 
folytán nehézkes. 
Azonban kiválóan 
alkalmazható azo-
kon a területeken, 
ahol az európai gyó-
gyászat nem tudott 
nagy eredményeket 
felmutatni, mint az 
egészséges életmód 

– prevenció, a króni-

kus betegek kezelése, a rehabilitáció, az egyre 
növekvő idős lakosság önellátó képességének a 
megőrzése kérdéseiben. A betegség keletkezé-
séről szóló elmélete segítséget nyújt a betegség-
megelőző, primer prevenciós feladatok megha-
tározásához, az életmód-terápia kialakításához. 
Igen sok krónikus, civilizációs, illetve degene-
ratív kórkép kezelésében pedig egy hasznos ki-
egészítő metodika áll rendelkezésünkre.
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