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Inaugural address
(Dr.M.Sambasivan, Former Director & Professor of Neuro Surgery, Medical College, Trivandrum)

From times ago and no doubt that the descriptions of the disease of Epilepsy, finds the
place in Vedic literature on words, that means it has been known from time immemorial.
And people have been possessed with the idea that most of the time the disease has been
as a result of the rust of the god or it may have been due to possession of evil spirit.

Now in Ayurveda, Epilepsy has been called as Apasmara.

'Apa bhramsa Smarane' - That is disorders, consciousness has been an impact processes
is called as Epilepsy. In the local language we may called them Chuzhali and things like
that.

All the same it has been said that is it be a problem of a disease of the Heart? Smruthi and
dhamanibhi obviously is it a problem of circulatory system?

At the same time the subsequent Stanza it comes up that

Samnjavaha – Is it that motor nerves are involved? So that is been may be for a confusion
there occur in the mind of the persion who reads that, as whether it is a problem of the
circulatory system or is it that of motor nerves.

Now the neurosurgery has been there from the Vedic period. The transplantation of the
Brain was effected. There has been quite a bit of surgery has been considered during old
times like transplanting the head for Lord Ganesha and also the Hayagreeva who has the
horse's head and also the question of Dadhichi.

I am not sure that whether you know the story of Dadhichi. Dadhichi was a great saint and
he was the master of 'Bhrahma Vidhya' and he was approached by the 'Aswins' who were
physician doctors of the vedic period. They approached him and requested him to teach
'Bhrahma Vidhya' so Dadhichi told them that you have to undergo some penance and
other things. He told certain procedures that they have to follow. The Aswins obliged and
went for conducting those procedures.

After they left, lord Indra approached Dadhichi and asked them why not teach me
Bhrahma Vidhya. Dadhiji replied that you are not mature enough to receive it you have to
do these oblations, prayers and these thing and then you come back then I will tell you. So
Lord Indra told I want to learn it first and he told to Dadhiji that if you impart this knowledge
to anybody else before me, the moment you do that your head will be thrown in to a 1000
pieces. Dadhiji didn't reply, Indra went away and in due time the Aswins returned Dadhiji
told them that I am willing to give you Bhrahma Vidhya but I have a problem . The moment
I will tell you the Bhrahma Vidhya my head will be broken into 1000 pieces. So the Aswin's
told him, don't worry of that we will take care of the problem that is why in 'Rigveda', the
oldest and may be 8000 years old according to the times it is, said 'Dadhyam hayam
madhwa Adharvano Aswasya Seeshma Prayathe Uvacha' - so he told Dadhiji, through the
Horse's head the Brahma Vidhya was taught to the Aswin's . The Aswin's removed
Dadhiji's head and preserved it, put the horse head in its place and through the horse's
head Dhadhiji was able to impart Bhrahma Vidhya to the Aswin's .The moment that was
done, that horse's head fell down and broke in to 1000 pieces and they put back Dadhiji's
head and restored him back.

Now it may be a story All the same it is clear that they have been able to use even the
horse head as a medium even though the horse brain doesn't have all the centres as that
of a man or a human being. After having received the information the horse head was no
use and obviously it fell down and blown in to pieces . They were able to put back Dadhiji's
head and it was restored back into the normal stage. Anyway the question of even shifting

the engrams and using some other brain as a medium. We are able to transplant few cells
but not the old brain. We don't know whether that is to be possible tomorrow but yet the
leading story is there before you it may happen. Again we have in our periods the first
recorded neuro surgery was done by 'jeevaka' in India. Added before the neuro surgery
was taught of in any other country. He did brain surgery and removed a tumour in India
and and it has been acknowledged not only by as but the world over, as the first neuro
surgery ever recorded authentically was done in India.

Now we have got that in 'Ashtanga Hridaya' it says 'smruthyapayo hyapasmara, Sandi
satwadi samplavath jayathe abhihithe chithe chinta soka bhayadibhi'.

This is a problem which happens to the memory smrithyapaya - that is apsmara and it has
told sandi satwadi samplavath - dislocations of joints and other situations and it has its
origin in the mind - and it may precipitated by the extreme thought processes - fear, anger
or depression. Then "unmada pradipadai chithai dehagadal malai athe satwe hrudivyapthe
samnjavahishu theshucha". Again we see the samnjavahishu - motornerves. obviously the
Epilepsy you can see the motor movements, the epileptic attacks are always associated
with involuntary movements that are called fits and "Thamovishan moodamathi" - he
behaves like a foolish fellow, darkness enters in his eyes and he sees everything dark and
then he makes actions which are bheebhatsa, he looks repulsive and 'Danthan Khaden
unman phenam hastau padaucha vikshipan' - a beautiful description of an Epileptic attack.
They bite, they vomit, they froth and hands they shake and legs are thrown in to abnormal
movements. 'Pashyan asanthi roopani' they seem to see things that are non-existence, the
visual illusions and hallucinations, which we may see in temporal lobe epilepsy, according
to modern medicine. Pashyan asanthi roopani praskalan pathathi Kshithan - they fall down
and 'Vijihmakshibruvo doshavegethethe vibudhyathe' - the moment the whole attack is
over they wake up as if from sleep. “Kalantharena cha punaschyvamevam vicheshtade ” it happens in due time again and again.

When we look at Charaka he says - 'Smruthirapagamam prahurapasmaram shadvidha
smruthe' - the remembrance, the thought processes is getting abnormal is called
Apasmara . 'Thama pravesham' - darkness enters, 'bhibhatsa cheshta' - there may be
abnormal movements and actions which may be repulsive and “dhi satwadi samplavath ” dislocations of the mind, “vibhranta bhahudoshanam ahithashuchi bhoychanam ” - again it
seems to assess as a result of different doshas, the three doshas are probably involved
together or singly and bad food and habits precipitate the problems “Rajasthamobhyam
satwe doshavruthe hridi” - it is a problem the three qualities satwe Raja and Tama, three
gunas probably they are involved and it seem to occur from the heart . 'Mansyabhihihithe
guna Apasmara pravruthathe' that is how the Epilepsy is acting. 'Dhamaneebhisrutha
dosha hridayam peedayanthi' - again they seem to think that involuntary involvement of
the heart and 'sampeedyamano vyapadhe moodo bhrantena chetasa' - they have a sort of
afflicted and affected mind, a mental process or a thought process which has been
absolutely foolishly acting.

And today we also know that they have auditory illusions and hallucinations and there are
always problems that have been describing in modern medicine as the various
components of Epilepsy are already beautifully described in the days ago and “doshe
vege cha vigathe suptavath vibudhyathe” - just like a man waking up from sleep the
moment the attack is over they wake up and are almost normal. No doubt that it has been
one of the excellent descriptions of Epilepsy that we can think of in so small number of
words.

So we can always think that our problems is that Indians as a whole is having of a proud
heritage and a long history. What is happening today is that Indians are very particular that
they destroy history where as country like England or Europe they want to maintain
history. They keep the monuments, they keep the old things alive. Where as in India you
will see it is all andaviswasam we will say even the old books are all nonsense and we try
to destroy history posterity may not know what we have or what we are possessing today.

So I am not trying to say that we shall not look at new things but new things shall be built
up on a foundation of a proper history.

Causes of Epilepsy
Ideopathic Epilepsy

Symptomatic Epilepsy

Congenital Epilepsy

1) Traumatic

1) Dysgenesis

2) Inflammatory

2) Microgyria & agyria

3) Tumours

3) Cysts

4) Reactive

4) Hydrocephalus

5) Metabolic

5) Hypoxia

6) Vascular
7) Degenerative
Now coming on the causes for Epilepsy all of us know that Epilepsy is caused according to
modern medicine due to various causes which we will again say that it is first of all,
whenever you are not able to ascribe a cause you call it as an ideopathic Epilepsy. Then
we have got Epilepsy which comes as a symptom and that is a symptomatic Epilepsy
which again could be classified downwards as the congenital which occur as a result of
certain problems which occur from birth, they are congenital type of Epilepsy.

Then the Epilepsy may occur as a result of trauma as injury to the brain and associated
structures precipitate Epilepsy. When we have inflammatory problems like meningitis,
brain abscesses and a number of other infections chance Encephalitis all that will produce
Epilepsy. When we have the tumors which produce Epilepsy. Then we have the reactive
type of Epilepsy. The Epilepsy occurs as a reaction to something else, just like a febrile
convulsion. Metabolic reactions are also capable of precipitating Epilepsy. Vascular
lesions of brain will also produce Epileptic attacks and lastly degenerative lesions.

We have the congenital causes for Epilepsy consisting of dysgenesis of the brain. The
brain may not have developed properly due to a heriditory component that has explained
like Down syndrome and other genetic defects results in poor development of the brain.
That group will result in dysgenesis of the brain and that indeed the focus of starting the
Epileptic attacks. Then we have the other problems like the microgyria, agyria. Normally

the brain has got its own gyri and sulci being it not have developed properly as a result
neuronal mal development will occur. There should be cyst which are development cyst
which promote epileptic attacks. Hydrocephalus which are very well known situations
which the enlargement of the head the baby comes and one of the manifestations of
enlarge head is epileptic attacks. Then we have birth trauma resulting in hypoxia. Hypoxic
brain damage producing Epilepsy. And many of these children due to the hypoxic damage
may be mentally retarded as well. The mental retardation may also occur due to other
types of dysgenesis, microgyria and all that. But there is an associated mental retardation
which is there right from childhood birth.

Ideopathic Epilepsy
And lastly we will say that some people try to call Ideopathic Epilepsy are due to some
changes which are there right from birth. Some people consider ideopathic as no cause
known and so it is having a nativity of its own.

Traumatic causes for Epilepsy
We have the birth trauma, and it was very common in olden days. The child with a cephalo
pelvic disproportionate is being born. The mother has got a cephalo pelvic disproportion.
The child has been delivered using instrumentation. Today the incidence of
instrumentation or a forceps delivery has come down .Remember one fact that any patient
who comes with an Epilepsy , we may call it as an Ideopathic Epilepsy. But if a detailed
history is taken, they may have some kind of birth trauma. It is known that when the head
moulds one parietal will goes under the other parietal, both parietals go under the frontal.
And all these moulding processes one of the places where some effective forces
transmitted to is the temporal lobe. And that part , medial temporal lobe is just come
pressed towards the temporal hiatus region is known to produce Temporal lobe Epilepsy
in later life. There have been a study which is being done not here, the community study
by the Neurology. All India Institute and they have found that this is true. We had a study in
one of the villages near about Trivandrum and we have also found that this has got some

fact which promote Temporal lobe Epilepsy in later life. But anyway appropriate
management of labour with a good prenatal care and post-natal management is likely to
bring down the incidence of Temporal lobe Epilepsy

When we have hypoxia about which we have already talked about the problem at the time
of delivery, the infants going for hypoxia the hypoxic damage is going to produce neuronal
damage and this is going to manifest the Epileptic attacks. Then penetrating injuries, it is
very well known that a stab injury in to the head is likely to produce Epileptic attacks.
Again these are some of the things we could treat surgically and relieve the patient from
the Epileptic attacks.

Traumatic Causes
1. Birth trauma (Forceps delivery etc)
2. Hypoxia (Hypoxic damage to brain during delivery)
3. Penetrating injuries.
4. Foreign bodies.
5. Cicatrix

Post traumatic Epilepsy
1. Dura torn - depressed fracture
2. Penetrating injuries.
3. Prolonged unconsciousness.
4. Severe unconsciousness
5. Post traumatic amnesia
6. Clots
7. Lacerations
8. Surgery

Post traumatic Epilepsy very often is due to a torn dura may be associated with a

depressed fracture. Penetrating injuries followed by the head injury, if a person is in a
state of prolonged unconsciousness is favorable for post traumatic Epilepsy. Severe
contractions again the degree of contraction will be depended upon the stay or the time. If
that period is very long and is associated with a post traumatic amnesia we know that they
are candidates for post traumatic Epilepsy. Again clots, lacerations to the brain and
surgery is something which we do necessary because you have to remove a brain tumour,
you have to go something and yet you have to guard again a post traumatic Epilepsy .
Surgery is done by the surgeons yet we know of us certain that the brain behaves
differently so that is why commonly surgery on the brain we put them on anti convulsion
medication.

Inflammatory
1. Encephalitis
2. Menengitis
3. Brain abscessess
4. Allergic
5. Fungal
6. Parasitic

Inflammatory conditions which produce epileptic attacks. We know Encephalitis,
Meningitis, Particularly children who have been brought to the Hospital with a altered
sensorium that may be the only early sign. And child who has been brought with a altered
sensorium think of the possibility of a Encephalitis or meningitis and they are all
candidates for Epilepsy. And brain abscesses can also produce epileptic attacks. There
are a number of situations when drugs may produce an allergic reactions and it may
produce again an another form of allergic Encephalo myelitis which may be grouped under
the degenerative conditions and it is having its own nativity under inflammations.

It is a non-specific inflammations which occur in the Brain as a result of an allergic

manifestations . They also may present with Epileptic attacks and you know of certain
fungal infections, where the patient may be brought about Epileptic attacks. And lastly the
parasitic condition particularly cysticercosis manifest with epilepsy.

We in Kerala are very fortunate and what Charaka and Susruta said in those days of
desirable foods and you know of certain that of cysticercosis is taking produced by eating
infected pork. If that is consumed, this larva migrate and produce cysts in various part of
the body so it is an undesirable food. Ahitahara or bad contaminated food is going to
produce that. We are lucky that this black pigs are not slaughtered in Kerala State. We
don't have cysticercosis in Kerala state, these pigs are found in Madurai and Karnataka
but we don't have it here. Because it is only the awethavaha – white pigs that is used for
properly processed and it is being used, this is one of the reason why, we don't have
cysticercosis in this state.

Tumors
1. Primary and Secondary malignancies
2. Benign tumors

Then we have the neoplastic condition which manifest with epilepsy. Benign tumor which
can have malignant tumors and it can have secondary metasis.

Now one thing that is very important that it any patient who comes with an attack of
Epilepsy after the age of 20, every investigations has to be done to exclude a state
occupying lesion. These are called the late onset epilepsy. Every case late onset epilepsy
to repeat up to date investigations and state occupying lesion has to be excluded.

The first attack of epilepsy may not be treated , and the 2 nd attack onwards treat the patient
as an epileptic. If the 1st attack comes and there are for nothing it is said properly, you may
not have look at him as an epileptic . On the other hand an 2 nd attack comes, from that

time on words we have to put on active medication : and appropriate treatment and he has
to be follow as regularly ophthalmic exemption by using opthalmoscope is very important .
The patient may have a single attack of the Epilepsy but you look at the fundus , if you see
pappilloedema, you are certain that you are dealing a case of state occupation lesion.
Appropriate and detailed clinical examination and neurological examination followed by a
detailed CT Scan should be needed. When we started neuro surgery in 1964 and 1966 we
didn't have the CT Scan. We had to heavily depended upon the angiography or the Neuro
encephalographic and things like that. But today we are all much better of, because we
have the CT Scan .So we can make diagnosis well in advance. So the appropriate
treatment can be done. Pappillodema is something which must be thought of and look for.

Vascular Conditions
1. AVMS (Arterio venal anomalies)
2. Haemorrhages
3. Thrombosis (Arterial/ Venous/ Sinus)
4. Embolism

Vascular condition also will produce Epilepsy attacks. Of which the most notorious are the
arterio venal malformation. The blood vessels are scandy, premature blood vessels. The
shunting of arterial blood in to the venous system .So these are the arterio venal
anomalies. And they are from genesis and they may manifest later on in the life. In every
case of refractory epilepsy which was not responded to drug-therapy, remember that this
may one of the causes for epilepsy.

There should be hemorrhage which may be coming from there and in which case the
hemorrhage may occur from an aneurysm. Aneurysms again manifest with the subarachnoid hemorrhage. Then we have thrombosis which may arterial thrombosis, which
may venous thrombosis or a sinus thrombosis. Arterial thrombosis earlier on due to
embolisation of platelets. They may have seizures they may manifest like tumor syndrome

and later they may be going for a dense hemiplegia or bilateral paralysis of a disease later.
Venous thrombosis is very common particularly in some villages. The postpartum period
mother is refused fluids. The mother is told not to take any fluids. They are going for a
dehydration, venous concentration and venous thrombosis - cortical venous thrombosis
.The venous thrombosis of a cortical vein or the dural sinuses is very common in the
postpartum period and this one manifest seizures and this very often produce not giving
enough fluids in the postpartum period and now a days I must say that it has proper
medical care is available particularly in our state . So this incidence has come down . Then
they have embolism from heart, Mitral disease or a double valve disease.

Metabolic reasons
1. Hypoglycemia
2. Hepatic failures
3. Electrolyte imbalance
4. Ketosis
5. Uremia

Remember that particularly in an ordinary group wise who comes with seizures try to
exclude metabolic problems.

Reactive Conditions
1. Systemic malignancy
2. Febrile convulsions
3. Toxemias of pregnancy

When we have the reactive type of seizures we will see febrile convulsions. The Brain has
got a particular threshold, if the stimulus coming to it and goes above the threshold level
tingling takes place and produces a seizure manifestation and that is febrile convulsion.
Febrile convulsion after the 2nd attack this children have to be treated as though they are

epileptic. They have to be an anti convulsion medication along with well in advance
administer the antipyretic drugs may be paracetamol or aspirin. With that you are able to
manage them an about a year or two, they get old. When we have got the systemic
malignancy, non-metastatic manifestation of systemic malignancy may be seizures, Again
we have Toxemias, particularly toxemia of pregnancy which shall come with seizures.
Degenerative reasons

1. Alzherimers
2. Multi infractions
3. Demyelination
4. Normal tensive hypercapillus.

Then we have the degenerative disorders like the Alzherimers group, it may be multi
infarcts or dymensia where there are multiple infarcts in the brain and lastly normal tensive
hypercapillus. Seizure is not the 1 st manifestations They have got weak problems, they
have got bladder disturbances and all that, but very rarely they may have seizures also.

Biochemical factors

1. Changes in GABA
2. Free and bound acetyle choline
3. Excitatory amninoacids
4. Inhibitary amninoacids

In biochemistry we know that there are a lot of changes seen in GAMA and oblutric acid. It
is cutaneous transmitted which have got a inhibitory roll and in the brain's of epileptics
there is a reduction in GAMA. We have got acetyl cholin found in the brain in the free form
and the bound form. In epileptics the free acetyl choline level is higher. So there are so
many studies that are going on and perhaps some of the medicines that are been used in

ayurveda, probably promote synthesis of Agni. I am only speculating it. I have not yet but
enough proof and I am not saying that it is. It is possible some of this drug are able to
produce some amount of such amino acids which are inhibitory in nature and whatever it
has been said. It is a problem of the heart or a circulatory problem may be due to the
acetyl choline present in the brain if we can mind it of they may not be seizures.
Another drug that has been administered for Epilepsy is the panchagavya gritam. I think
probably it contains certain amount of steroids or steromes which may promote the
asynthesis of some of these amino acids but nobody has said it is sure, it can be tried.
Then I said there are the excitatory amino acids and a balance between them has to be
tried. These are some of the biochemical studies that can be looked at and attempted in
evaluation of newer drugs in Ayurveda for Epilepsy.

Electrophysiology in Epilepsy

1. Spike discharges
2. Spike and slonewares
3. Bursts
4. Phase reversal
5. Delta wares

We know of us certain that whatever happens we see in the EEG there are changes that
are manifested like spike discharges, spike and slonewares, bursts or there would be
phase reversal and lastly delta wares. Delta wares are very slow activated but for four
seconds and if delta wares are seen it is pathoneumonic of a tumor. The other are in
Ideopathic Epilepsy.

So I think I have covered the main problems of Epilepsy. It is just like a water fall. It may
come, it may stop at the level, it may come down again and lastly going to a fool. Similarly
to avoid the neuronal fool which may be getting stimulated by one stimulus or multiple

stimuli and you know of us certain it is dark which produces Epileptic disorder. We have to
prevent that waterfall or the stimulus which comes down from above by putting a dam
there. It is precisely that is what is being done by giving the anti convulsion medication and
if necessary go about preventing the waterfall by removing tumors and such other things. I
think I have covered all most all the portions. Thank you for all.

Presidential Address
(Dr .C.K. Ramachandran, Rtd. Prof: of Medicine, Medical College, Kozhikkod)

"തത് സാംഖയകാരം യ: തം കപിലം നമാമി" - സാംഖയകാരനായ കപിലെന ഞാനിതാ
നമസരികന. കപിലെന പേതയകത എെനനാല original thinker and greatest thinker.
അനിരദെന സാംഖയവതിയില 3 കപിലനമാരണ് - 1) ബഹസത കപിലന

2)

ൈവശവാനരാവതാര കപിലന 3) പജാപതിതനയ കപിലന. അതില ഒരാള കാരയമായിെടാനം
എഴതിയിടില. ബഹസത കപിലനാണ് ഇേപാള കിടന ഷഡാദയായം, 25 തതവങേളാടകടി
സാംഖയദരശനം

എഴതിയിടളത്.

േനെര

മറിച്

സര.

എസ്.

രാധാകഷെന

പസകം

േനാകിയാല ബദന് മമ് ഒര കപിലനണായിരന. 25 മലതതവങേളാടകടിയ "ഏക
വിംശതി തതവാഖയം ആദി സാംഖയം" ഈ ആദി സാംഖയതിന് 21 തതവങേള ഉണായിരനള.
ചിലേപാള

അതായിരികാം

ൈവശവാനരാവതാര

കപിലന

എഴതിയത് .

അനിരദെന

സാംഖയവതി 15 ംം നറാണില എഴതിയാലം അത് േനാകിയാല നമക സംശയം മഴവന
മാറികിടവാന പയാസമാണ്.

ഗീതയില പറയന സാംഖയം േവെറയാണ്. അത് കപിലെന സാംഖയമല. അത് ജാനം.
ഗീതയില "മനീനാം കപിേലാ മനി" - മനിെയന് പറഞാല "The great thinker". "Expansion
theory of universe" അനെത കാലത് യകിയകമായി വയകമായി പഖയാപിചത്
സാംഖയനാണ്. അത് ബദന് മമള സാംഖയനായിരികണം. ഏതായാലം അനിരദന് േശഷം
പിനീട് ഈശവര വിഷകാരിക ഉണായി. ഈ ഈശവര വിഷകാരിക അടതണായതാണ്.
ഈശവര വിഷകാരിക ആ സാംഖയം അങെന തെന ശാരീരസാനത് ചരക സംഹിതയില
െകാടതിടണ്. പെക അത് അങെന തെന ഇടിരികയാണ് . എനാല അത് മറള
തരതില തിേദാഷ സിദാനങളമായി േയാജിപികനെതങിെന, ആ രീതിയില ഒനം
കാണിചിടില.

െവറേത

ഏേതാ

ഒര

പസകതില

നിെനടത്

ഈ

പസകതില

െവചെവനലാെത മറ് തരതില ഇത് േയാജിപികവാന ശമിചിടില. േനെര മറിച് സശതന
അതല ഈശവര വിഷകാരിക വയാഖയാനം മാതം എടതത് േപാരാ മറ് ചില പഴയ വയാഖയാനവം
എടത് അത് ൈവേശഷികവം നയായവമായി േയാജിപിച് തിേദാഷ സിദാനതിേലക്
െകാണേപാകന ഒര രീതി സശതന പേതയകം എടതകാണികന.

വടെക

ഇനയയില

പല

സലതം

ആയേവദതിെന

ൈദവമായി

പതഞലിെയ

ആരാധികാറണ്. പതഞലി േശഷെന അവതാരെമന് ആേരാ പറഞ. അേതാടകടി
െകാതപണികാരന ചറം ഒര പാമിേനയം പണിതെവച. ഈ പതഞലി 4 േപരണ്. ഒര
പതഞലി

ബി

സി

ചനഗപമൗരയെന
പാണിനിയെട

155 ല

കാലത്

സതങള

ആയിരികണം.
ആ

മഴവനം

അേദഹം

ഭരണതിലണായിരന
മഹാ

കാഷീരിയാണ്.
ആളാണ് .

ഭാഷയതിലാകിയത്.

അേദഹം

അേദഹമാണ്

മെറാര

പതഞലി

ഉണായിരന. അേദഹം അനണായിരനെതലാം േകാഡീകരിച് ഒര േയാഗശാസം ഉണാകി.
മെറാര

പതഞലി

േലാഹശാസതില

(Metallurgy)

വലിയ

ആളായിരന.

അേദഹം

തെനയാണ് ചരകതിന് ഭാഷയെമഴതിയെതന് പറയനണ്. പെക ആ ഭാഷയം ഇേപാള
കിടനില. അേപാള പതഞലി ഇങെയാെകയാെണങിലം അേദഹതിെന ഔഷധിയെട
േദവതയായി ആരാധികനണ്.

There is a book named Comparative Religion. This was published in Oxford and the
author Prof. J. C. Bocque he is a christian priest and the Prof. of Oxford. In his book the
first page he has written about this great thinker.

("രപം രപ വിവരജിതസയഭവേതാ ധയാേനന യത് സംജിതം, സതയാ അനിരവചനീയതാ
അഖില ഗേരാ ദരീകതയായത് മലയാ വയാധി കനവയതാകതം, ഭഗവേതായത് തീരതയാതാ
വിനാ കനവയം ജഗദീശര വികലതാേദാഷഭയം മലകതം")

Three mistakes has been committed by me O'Lord excuse me for that. What are the three
mistakes? Roopam, Roopa Vivarjithasya bhavatho- you have no shape at all, but I give
you shape through dhyana. Through dhyana I gave him shape. Sthuthya anirvajaneeya –
you cannot be defined, you are indefined. By Sthuthi I defined you, and you are spread all
over the universe but I place you here and there in the name of theerthayathra. In various
theerthayathra I gave you certain places. These are the three mistakes which I committed
O'Lord and this prayer is nothing but by Adishankara. He rounded important boundaries of
India travelled from Kerala to Kanniyakumari. And all the you know sometimes we now a
days repeatedly say integrity, national integrity what integrity? This man was travelling

from here up to Kanniyakumari and praising all the streams all the great nadees of India
and everything he finished within such a short period and that thing you have to remember
as long as you are in India.

Now I am entering in to the subject Apasmara. Apasmara the particular thing is described
in Atharvaveda 8-9-16 and the original name is 'Jamba' because whatever translation we
teach shayanacharya he has given a very vague description.
I think all these things should be combined together and this should be the first description
about the Apasmara 'മാ െതവാ ജംഭാ' you are known as Jamba that I know 'Samhanurma'.
Samhanu means - Lock Jaw, so I am having lock jaw and in between eyes will open.

'Samhanurma' Lock Jaw and one of the talented ask why can't you call it tetnus, in that
extent they have describe 'Samhanurma, Ma Thamo'.

I am in Thamas , I am unconscious stage and the same time my lock jaw has locked and
all these things occur, 'തേമാ മാ തേമാ വിജിഹാ ജിഹവാബരഹി' Barhi means agni also there
is a name for that, anotner name is agni - barhi. Because of the bitting the tongue look like
fire and it also comes out now and then that also is there.

“ബരഹി പമയ കഥാസയ' Pramayu means in an attempt to create all abnormal activities in
killing others. So once he comes out of this thamas then his attempt is just behaves like a
killer and he is doing all types of abnormal behaviors to kill - Pramayu. So this is an
important description of temporal lobe Epilepsy . So Jamba means in an old text it has
been given like that and I will describe it once again. In Atharva Veda 'Jangihi Jambhath
Vishagath Vishkanthath'. Vishagath means all diseases . So Jangihi means it is a
particular 'മണി' which contains so many herbal extracts. So that Jangihi, let that important
medicine save me from Jambath – Epilepsy. Vishagath it is a particular disease. Then it
comes Vishkandath. Vishkanthath means it is a acute Rheumatic arthritis, that is why
Vishkanthath then goes so many diseases they have mentioned so in Atharvaveda we can

see this Jamba.

Now I am giving details of വാജസേനയി സംഹിതാ there is a word called 'Jambo-XXX16'. I
am not going to the details. But anyway in vedic time there is one word 'Jamba' which
they mention for violent type of Epilepsy. So the Kowshithaka Sootra also is mentioning
'Jamba grahitaya' Jamba that who is actually caught by the disease.

Jamba grahitaya is given in the kowshithaka Sootra. 'Jambo raksha' that also Jambo in
Kowshithaka Sootra we can see. Again 'ജംഭാ ഗഹീതവാ ൈഭഷജയാമചയേത'. Because
Kowshithaka Sootra combines two bhashyakriths. One is Balika and another is Kesava.
Both of them have written almost the same. So Kesava has written 'ജംഭാ ഗഹീേത
ൈഭഷജയ മചയേത' so that means there was a time when this particular violent sign of
Epilepsy was called Jamba. Now there is an mother word also they are using 'grahi'.

'ദശവക മഞേമ രകേസാ ഗാഹയാ' Grahi means Seizure. Seizure came from grahi, so
രകേസാ ഗാഹയയ ie Atharvaveda - 291. Later on this terminology also came from
Epilepsy. Grahi actually means the Seizure. So this Seizure they used to tell us there was
a great place in the Atharvaveda.

It is not Pretha , Pishacha are anything they have written now clearly in Bharadwaja
Sootram - 'Amajam' - It is a disease grahi, it arises from ആമജം.

'ആമജ ആമയകയി െഹതക
ചിത േഷാഭ ഭയ നിഗഹ വിഗഹ ഗഹ:' that is also Epilepsy. So here means 'ആമയകയി
േഹതക ചിതേകാഭം' afflicted mind 'ഭയം' - fear complex. നിഗഹം - violent actions to kill
others and 'വിഗഹ' - utter confusion. All these things are creating and that is known as
'graha' that is arising from Amaja - from various typs of apthya pathyahara vihara. So that
shows it is not any of these bhoothas or any other thing Bharachvaja sootram - has clearly
mentioned that സതി ഭതാരതവിജാനമതസയ പരിവരജേന അപസാരം ഇതി േപാകം.

ഭേവായം വയാധിരനക പരിവരജേന. If we neglect it eventually it will kill people.

Now I am just going into little modern medicine so that it will be more clear. We were just
telling grahi it is not difficult to understand.

An epileptic Seizure is a brief and usually unprovoked sterotyped disturbance of behavior,
emotion, motor function, sensation which on clinical evidences results from cortical
neuronal discharge.

Here I noted one word 'ഹദി'. ഹദി means eternal occasions they are using ഹദി. One is in
the brain itself they have called ഹദി. Mahamarmasrya, I just noted here. ഹദയസംഞാ so
they have written here 'യത് ധയായേത യത് േപാഷക മഹാമരമ സമാശയ തസാത്
സംജായേത േയനം നിേശഷം ഉപാചേരത്. മഹാമരമമം means again ചിത േദഹഗൈദ:
മൈല: സേതവ: ഹദി വയേപ സംജാ വാഹിഷ. Samnjavahi arising from hrith, that hrith is
here and that mahamarmam that we called again.

േയാഗ ശിേഖാപനിഷത് - (അദയായം - 6)
സഷമാനരഗതം

വിശവം

സരവഭതനരാലമനി

തസിന

ഊരദവമലമധ:

സരവം
ശാഖ

പതിഷിതം

നാനാ

വായമാരേഗണ

നാഡീ

സരവഗം

പസവഗം
ദവി

സപതി

സഹസാണി നാഡയ: സയര വായേഗാചരാ സരവമാരേഗണ സസഷിരാസിരയശ സഷിരാമതാ
we are considered to be with the root here and branches and we are walking on the
branches that in all the vedas we can see that. It is the 'hridaya' they have described in two
or three terms either as a brain sometimes and sometimes in other meaning.

Definition of Epilepsy
Seizure recurring in an apparently spontaneous fashion rarely provoked by reflexed
stimuli, visual stimuli so many things. Eg: some people will have the attack of Epilepsy
during reading the books and others while brushing the tooth etc.

Aetiolological Classifications
So which again nijaganthu vibhagena there is a lot of descriptions there and probably this
will be going together . That descriptions and especially in charaka in susrutha in
Ashtanga Hrigaya the description -of the cause of the Apasmara which has been given
almost the same we can see that. So ideopathic primary Epilepsy no apparent cause,
major cause, of grandmal that defenition has been gone now that I will be coming in to the
international new classification and minor Seizures absent that is petitmal and myoclonic
akinetic that will be describing it again. Symptomatic secondary Epilepsy intra cranial
causes extra cranial causes charactors by focal symptoms that all have been described by
Professor Sambasivan, focal generalization myoclonic diseases.

Etiological Classification
1) Idiopathic(Primary) Epilepsy
2) Symptomatic Epilepsy (Secondary)

Differential diagnosis
So many other things he has mentioned just completes the whole classification. Syncope
might be just fainting down, falling down unconscious he should not mistake the pure
Epilepsy, very wrong thing that we have to consider. Recently we had one case and he
was already a cardiac patient and caused some hysteric changes and he is taking so
many drugs. He fell down and they thought it is heart attack. So they were giving again
medicines for the cardiac condition. But eventually we were able to sent him for C.T.Scan.
It is was a huge menengioma, so syncope, reflex syncope postural syncope, Psychogenic
syncope, milturation syncope, Cough syncope, in all these conditions he can faint, he can
collapse. So that does not mean Epilepsy, we have to find out what exactly these are.

Then cardiac syncope. Dysrhythmis, and arrhythmia, heart block and tachycardia valvular
diseases, cardio myopathies, shunts, perfusion failures, hypo oligaemia, syndromes of
autonomic failure all these can create the fainting attack simulating we call it 'Apasmara

eva apara' so it is not Apasmara but Apara.

Cardiac Syncope
Dysrhythmia
valvular diseases
Cardiac myopathies
shunts
perfusion failures
hypo oligaemia
Syndromes of autonomic failure
Psychogenic attack – hysteric manifestation, panic attacks, hyper ventilation, trantial
hysteric attacks, migralne, maculapsy hypoglycemia
Aetiology depending up on age
Age
0-2

Reasons
Infants

Paranatal hypoxia, ischaemia
Intra cranial birth injury, acute infection
Metabolic disturbances
Hypo calcaemia
Hypo magnesimia
Hygrocephalus
Genetic disorders
Hypoglycemia

So Infants up to 2 years, what will be the cause for the convulsion. So if we Analise that is
very easy for us to follow. So the above mentioned things might be the causes up to the
age of two for the convulsion.

Age

Reasons

2 - 12

Acute infection
Trauma

Febrile convulsion

ഒര

12

വയസില

തെനയായിരികം.

അപസാരം
12

തടങകയാെണങില

വയസില

ടയമര

ഉെണേനാ,

അത്

മികവാറം

അപസാരം

മറ്

വിധതില

ഉെണേനാ

കണകാകനില. പരഷനമാരില എതാണ് 90% idiopathic ആയിരികം. Classical ആയിട്
ഒനമില. പിെന aute infection കടികളക് വനാല വലിയ convulsion ഒെക വരാം. Trauma,
Febrile convulsion അത് സാധാരണയാണ്. െചറിയ കടികളക് 103° F പനി വന
കഴിഞാല പിെന convulsion വരികയായി. ഇതിെന epilepsy ആെണന് കരേതണ
ആവശയമില.

Age

Reasons

12 - 18

Adolescent

Idiopathic, Trauma, drugs.
Alcohol withdrawal,
Arterovenal malformations

പിെന 12-18 വയസ് വെരയള കടികള സാധാരണ ഒര കാരണവം കടാെത പേതയകിച് ഒര
ടയമേറാ, സിേസാ ഏെതങിലം തരതിലളല സാേറാ ഒനം കടാെത വരന epilepsy ഈ
പായതില സാധാരണയാണ്. ഒര 100 അപസാര േരാഗികള ഈ 18 വയസില വന
കഴിഞാല 95 േപരം idiopathic വിഭാഗം ആണ്. അതായത് പേതയകിച് കാരണം ഒനം
കാണനില. പിെന trauma, trauma െകാണ് തലയില ഉണായ സാറകള, drug, alcohol
withdrawal

എനിവ

കാരണങളാണ്. 18 വയസില ഇവിെട നാം അധികം ലഹരി

പദാരതങള ഉപേയാഗികാറിെലങിലം പാശാതയ രാജയങളില സളില േപാകേമാള
കടികാന തടങം. ഉചയ് വിസിയം ബാകി സമയത് ബിയറം കടികല ആണ് പതിവ് .
ഈയിെട ആയി ഇവിേടയം ഇത് തടങിയിടണ്. പിെന arterovenus malformation.

Age
18 - 35

Reasons
Young adult

Trauma
Alcoholism
Brain tumors (nearly 10%)

18 വയസ് മതല 35 വയസ് വെരയള അപസാര േരാഗികളില ടയമറിന് സാദയതയണ് . 35, 40
വയസില convulsion വരികയാെണങില അതിെന idiopathic എന് പറഞ് വിടരത്. ഒര 30,
35 വയസിന് േശഷം ആദയമായി അപസാരം വരികയാെണങില ഇതിെന അടിയില കാരണം
കാണം. 35 വയസില അപസാര േരാഗികള വനാല 10 േപരക tumor ഉണാകം.
ബാകിയളത്

ഈ

പറഞ

രീതിയില

idiopathic

ആയിരികം.

പായം

അനസരിച്

േനാകിയാല എളപമാണ്. അേപാള trauma, alcoholism, brain tumor എനിവയാണ് പധാന
കാരണങള.

Age

Reasons

35 years and above

Over adult

1) Nearly 15% is due to brain tumor
2) Cerebro vascular disease
3) Metabolic disorders
4) Uraemia
5) Hepatic failure
6) Electrolytic abnormalities
7) Hypo glycemia

ഈ പായതില ഒര 100 അപസാര േരാഗികള വനാല 15 എണം brain tumor ആെയന്
വരാം. അത് പല തരതില ഉണ്. െപെടന് വയാപികനത്, എടത് കളയാന പറാത
രീതിയിലളത് എനിവ. പിെന മകളില പറഞ തരതിലള കാരണങളം ഉളെപടന.

അേപാള

35

വയസിന്

മീെത

40,

45

വയസാകേമാള

ആദയമായിട്

അപസാരം

വരികയാെണങില ശരിയായ പരീകണങള െചയ് അതിെന മലകാരണം എനാെണന്
േനാകണം. അതിേപാള എളപമാണ്. ഒര CT Scan എടതാല സംഗതി മനസിലാകം. ഒര
60 വയസ് 70 വയസ് കഴിഞിട് അപസാരം വരികയാെണങില

tumor കറവാണ്.

അതിേറാസ് കീേറാറിക് - നമെട രകകഴെലാെക ചരണ് കയറ് മാതിരി calcium ഒെക
പിടിച് അത് െകാണ് എറിഞാല നമക് തെന േവദനയാകം, ആ രീതിയില ആകം. അത്
െചന് brain irritate െചയിട് convulsion ഉണാകം. 60, 70 വയസ് കഴിഞിടാെണങില

വലിെയാര investigation െചേയണ ആവശയമില.ഒര വിധെമാെക േനാകിയാല അതിെന
കാരണം കണ പിടികാന സാധികം.

Clinical classification
Generalised seizures
1) Tonic clonic
2) Clonic
3) Tonic
4) Infantile splasm
5) Myoclonic and akinetic
6) Absebce (non-convulsive)

Tonic – ആദയം അവന ബലം പിടികന. പിനീടത് clonic (െവടല) ആയി വരം. ഇത് രണം
കടിയളതണ്. Tonic തനിചം clonic തനിചം കാണന. ശരികളള classical ആദയം tonic
phase ആയിരികം. തല െചരിഞ് കറച് കഴിഞാല അതായത് 10-12 second ന് േശഷം
ബലം പിടിച് തടങം. അപസാരം എന് പറഞാല tonic clonic variety ആണ്. Tonic
variety, clonic variety. Infantile spasm എനത് െപടതാേമാ എന് നമകറിഞട. Infantile
spasm െചറിയ കടികളക് വരന ഒര പേതയക തരം attack ആണ്. ഇതില salam െചയന
മാതിരി കാണികം. ഇതിെനാെക കടി നമക് അപസാരം എന് പറയാം. Myoclonic and
akinetic – ഇതിന് മരഛായം എന് പറയാം. “സരവാകതി തിഭിരേദാൈഷ : അപസാര ഇവ
അപര : പതയതയാശ നിേശഷ്ടം വിനാ ഭീഭത േചഷിൈത". ഈ േചഷാ െപെടനള
വീഴയാണ്. അത് കഴിഞ് കറച് കഴിഞാല എഴേനറിരികം. That is the classical akinetic
and myoclonic attack. We call it “Moorschayam”. Absence എനാല Petit Mal എനാണ്
പറയനത്. അയാള എഴതിെകാണിരികയായിരികം ഒര second ല െപെടന് എഴതനില.
അങെന 4, 5 second േനരേതക് എനാണണായത് എന് അവന അറിയനില. ഇതാണ്
absence.

അത്

േപാെല

ഒരാള

േവെറാരാളമായി

സംസാരിച്

െകാണിരിെക

സംസാരതിനിടയില അവന മിണനില. മിണനിെലങിലം അവന അവിടവിേടെയാെക
േനാകനണ്. രണ് മിനിറ് കഴിഞാല അവന സംസാരികവാന തടങം. ഒരവന എനാേണാ
െചയ െകാണിരനത് അത് കറച് നിമിഷേതക് ഇലാതാകക. ഇതിേനയാണ് absence - petit

mal എന് പറയനത്. ഇേപാള ഏതാണ് ചികിതക് അതിനം, ഇതിനം ഒേര മരനാണ്
െകാടകനത്. അേപാള അതിേനയം അപസാരതില െപടതാം എനാണ് േതാനനത് . Petit
mal പല variety ഉണ്. അതിേലക് ഞാന േപാകനില.

Partial seizures
1) With motor symptoms
2) With sensory symptoms
3) With complex symptomatology
4) Partial with secondary generalization

1) With motor symptoms (ആേകപകം)
ഈ ആേകപകം വളെര ഭംഗിയായിട് അഷാംഗഹദയതില വിവരിചിടണ് . “യഥാത ധമനീ:
സരവാ കേദാേഭയതി മഹരമഹ തദാംഗമാകിപേതയക വയാധിരാേകപക സത" - യഥാ ത
ധമനീ സരവാ - അതായത് ഒര particular group േലക് േപാകന nerve കളെട േകനതിൽ
വയാപിചിട് ആേകപകം ഉണാകന. ചിലേപാൾ ഒര ൈക മാതമായിരികം.അത് കമതിൽ
വർദിചെകാണിരികം. ഇത് pure motor ആണ്. ഓർമേകടല. ഇതിെനാെക Partial
Seizures എന പറയാം.
2)With sensory Symptomsഅേത സമയം sensory ക് ആയർേവതിൽ വലിയ പധാനയം െകാടകനില.
3)With complex Symptomatology
ഇതയം ഭയങരമായ ഒര അസഖം േവെറയില. സകല തരതിലള murders, sexual
murders എനിവ ഇതിൽ െപടന.
4)Partial with secondary generalization
ഇത് ഒര ൈകയിൽ തടങി ആ ഭാഗം മഴവനായി വയാപിച് പിെന കെറ കഴിയേമാ ൾ
രണ ഭാഗേതകം വയാപികന. ഇതിെന അപതനകം എന് പറയാം. പിെന അപതനകം,
അനരായാമം,ബഹിരായാമം എനീ േപരകളിെലാെക പറയനത് Partial with secondary
generalization ആണ്.

Criteria for diagnosis-mainly clinical

1)Describtion of event by Patient and eye witness
2)Specific Symptoms
3)Involuntary Tonic and Clonic nerve movements
4)Olfactory or gustatory Hallucinations
5)Complex Perceptual changes
6)Automatism
േരാഗിയെട അടതിരന് ചരിതം വയകമായി മനസിലാകി സമയം ചിലവാകിയാൽ
േവെറാര instrument കടാെതതെന ഇത് കണപിടികാെനാകം എനതിനാണ് Criteria for
diagnosis mainly clinical എന് പറയനത്. ഇതാണ് പണിതനാരെട അഭിപായം
Describtion of event by patient and eye witness-patient ന് ഓർമയിലാത
കാരയങൾ അയാളെട കെടയണായിരന ആേളാട് എെനാെകയാണ് ഉണായത് ? എങെന
തടങി? ഇവൻ എെനങിലം കണതായി പറേഞാ? അവെന തല ചരിേഞാ? Visual aura
ഉണായിരേനാ?Auditory aura ഉണായിരേനാ? എെനാെക േചാദിച് മനസിലാകണം.
എെന അടത് ഒരാൾ വരം അവന് േതാനനത് ഇഞിപലിെന മണമാണ്. അത്
തടങികഴിഞാൽ പിെന fits ആയി.ചിലർക് ഒര പേതയക തരം പാട് അങ് േതാനി
തടങിയാൽ പിെന വരനത് fits ആണ്.ഈ രീതിയിൽ ഓേരാ തരതിൽ hallucinations വരം.
അേപാൾ അതാണ് eye witness. പിെന Involuntary Tonic and Clonic nerve movements
Olfactory(അതാണ് ഇഞിപലിെന മണം).Gustatory Hallucinations, Complex perceptual
changes, Automatism എനിവ.
ചില ആൾകാരണ്. എവിെടെയങിലം ഒര കിടക ഉെണങിൽ അത് ചരടി വകം.
അവരത് അറിയനില. അതേപാെല കേസരയെണങിൽ 2,3 എണം മാറിവകം. പിെന കറച്
കഴിഞാലാണ്

അയാൾക്

ഓർമ

വരിക.

വലിയ

dangerous ആയിെടാനം

െചയില.Automatism ഈ രീതിയിലായിരികം കാണക.
Criteria for diagnosis
വയകമായ രീതിയിലള ലകണങൾ ഒനം കാണാെത അവെന അപസാര േരാഗി
എന് േപരിടരത്, പേതയകിച് െപൺകടികൾ. 17,18 വയസായ െപൺകടികെള അപസാര
േരാഗി എന് നിങൾ േപരിടാൽ പിെന കലയാണം കഴിച് െകാടകാനള പയാസം നിങ ൾ
അറിഞിരികണം. അതെകാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്, എലാ പരീകണങളം
കഴിേഞ േപരിടാൻ പാടള. No halm for a delayed diagnosis ഉടെന േപരിടണെമനില.

ഒര hysteric Convulsion വനതായിരികം. ആ കടിെയ പിടിച് അപസാര േരാഗിെയന് േപരിട്
പിെന ജീവിതകാലം മഴവൻ അത് കലയാണം കഴികാെത ഇരനാലള കഥ ! അതിെന പാപം
മഴവൻ നിങൾ എടേകണിവരം.
Criteria for is it Epilepsy
നിങൾ തെന അടതിരന് േചാദികണം. ഇത് അപസാരം തെനയാേണാ? ആെണങിൽ
എെനാെക കാണനണ്? What kind of Epilepsy ഏത് type ആയിരികാം ഇത്? ഓർമ
േപാകനേണാ?

ചില

സമയത്

അവൻ

ഒതിരി

േനരം

മിണാതിരികനേണാ?

അങെനയാെണങിൽ എങെനയാകാം?What is the etiology of Epilepsy? Idiopathic
ആേണാ? Tumour വലതമണായിരേനാ? ഈ രീതിയിെലലാം േനാകണം.
Investigation importance of EEG
1) Differentiation of typical Absence Seizures from Complex Partial Seizures
2) Tonic-Clonic without aura
3) Structural Brain lesions focal slow wave abnorinality
ഏറവം പധാനെപട investigation ആണ് EEG (Electro Encephalogram).ഇതിന്
വലിയ ചിലെവാനമില. Private institution ൽ ഏകേദശം 165 രപ െകാടതാൽ മതി.അത്
എേപാൾ െചയണം, എങെന െചയണം എന് മനസിലാകണം. െവറെത ഓടിെചന് ഒര
പാവശയം എടതതെകാണായില. ഇത് അപസാരം ഉണായി, 1,2 ദിവസതിനളിൽ തെന
എടകണം. അലാെത മെമാരികൽ അവന് ഒര attack വന.3- െകാലം േപായി ഒര
investigation െചയണെമന് പറഞ് ഒര EEG എടതാൽ ശരിയാകില.ഏേതാ ഒര പതിയ
ആള് EEG Machine െകാണ് വനിടണ്. കറച് കാശ് അതിന് കിടിേകാെട എന് കരതി
അയകാൻ പാടില. ഇത് െചയ് കഴിഞാൽ typical Absence Seizures െന Complex Partial
Seizures ൽ നിനം തിരിചറിയാൻ സാധികം.Petit Mal െന നനായി മനസിലാകാൻ EEG
മാതേമ ഒക.Tonic-Clonic without aura- ചില ആൾകാർക് ഈ പറയന മാതിരി aura ഒനം
ഉണാകില. അേപാൾ Epilepsy ആേണാ, അലേയാ എനറിയാൻ എത് സഹായികം.പിെന
Structural

brain

മനസിലാകാം.

lesions

ഏെതങിലം

സാേറാ,സിേസാ

വലതം

ഉെണങിൽ

അതം

EEG (Electro Encephalogram)
– this should be taken within 1-2 days
– 10-25% of normal population may also have an abnormal EEG
– 35% patients have correct diagnosis
– or 50% in some occasions
– in 15% cases we get no idea from EEG
– Single routine EEG is not of any help
ഒര attack ഉണായി, മെറാര attack വരനേതയള ഇതിെന ഇടയിൽ െകാണ്
േപായി ഒര EEG എടതാൽ ശരിയാകില.ഒര 100 േപർ േപായി EEG എടതാൽ 15 േപർക്
എങിലം എെനങിലം പശം ഉണാകം. അത് സഖേകടല.10-15% of population have an
abnormal EEG. അതെകാണ് െവറെത േപായിട് EEG എടകരത്.35% Epileptic discharges
ഉം, EEG െകാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ േരാഗനിർണയം െചയകിടം . പിനീട് ഒനകടി repeat
െചയാൽ ഏതാണ് 50% േരാഗവം ഇനതാെണന് തീർചയായം കണപിടികാെനാകം. 15% ൽ
നമക് ഒര idea യം കിടില.
Other tests not useful in the diagnosis of Epilepsy
– Routine haematological
– Routine Biochemical
– Skull x-rays.
Routine ആയി TC,DC Scan എനിവ എടകനതിെലാനംവലിയഉപകാരമെണന്
േതാനനില. chest x-ray, Skull x-ray എനിവയം അതിലം വിഡിതവം ആണ്.
നിദാനതിെന describtions ശരിക ആേലാചിച് േനാകേമാൾ ഏതാണ് ഈ
രീതിയിലെലങിലം, ഇതെയാെക clinical terms ഒനം പറഞിെലങിലം ഇതിേനാടടത
രീതിയിൽ തെനയാണ് ആയർേവദതിലള describtions എന് നമക് കാണാൻ സാധികം.
“സംജാവാഹിഷേഖഷ” എനിങെന പറഞവരേമാൾ അനെത കാലത് അവർ
പറഞിടളത് നമക് സമതികാെത തരമില.

Anti Epilepticus
1857 ലാണ് ആദയം Bromaid കണപിടിചത്. ഈ Bromaid കണപിടിചത് മതലാണ്
ഇതിെനാര ചികിത തടങിയത്. അതിനമമ് ഇതിന് ചികിതയില.ജലിയസ് സീസർ ഒര
ആയിരന.ആൾ യദഭമിയിൽ ചിലേപാൾ താഴത് വീഴം. അേപാൾ

Epileptic patient
ആളെട

വായിൽ

കടിചപിടികാനള

വാളമായി

ഒരാൾ

എേപാഴം

പറകിലണാകം .

അതേപാെല മഹാഭാരതതിൽ ഒതിരി അപസാരേരാഗികെളകറിച് പറയനണ് . യദതിൽ
െകാടി

അപസാരേരാഗിയെട

കയിൽ

െകാടകരെതനണ്.യദം

march

െചയേമാൾ

െകാടിയളവൻ താഴത വീണാൽ പണി തീർനിെല. മനസതിയിൽ ഇെതാര ശാപമായി
പറയന. ബാഹണെന െവളതിൽ മകി െകാലനവന് അപസാരം വരെമന് പറയനണ്.
First line of drugs
ഇേപാൾ മിക അപസാരതിലം Sodium valproate ആണ് െകാടകനത്.ആദയെത
attack ൽ professor പറഞതേപാെല ഉേപകയാണ് ചികിത. രണാമേതതിൽ ഒന കടി
േനാകക.വീണം കാണനെണങിൽ കാതിരികരത്. ചികിത തടങണം. ഒേര ഒെരൗഷധം
െകാണ്

ചികിത തടങണം. ഒരികലം mix െചയരത്.ഇത് ആധനിക രീതിയിലള

സമീപനമാണ്. Phenobarbitone ഇേപാൾ െകാടകനില. Sodium Valproate മതലായവക്
വലിയ വിലയാണ്. ഇത് ഒരികൽ തടങിയാൽ െകാലകണകിന് െകാടകണം.Sodium
Valproate ഒര ദിവസം 3, 4 എണം കഴിചാൽ 6 രപ വരം. ഇേയാസം അതിനം വലിയ
വിലയാണ്. ഒര bottle ന് ഏതാണ് 7 രപ വരം. അത് 4 ദിവസേതക് കഴികാനണാകം .
അേപാൾ ഒര തരതിലം ചികിത തടർനെകാണേപാകാൻ തീെര നിവതിയിെലങി ൽ
അവന് കറച്

Phenobarbitone െകാടകാം.ഒര ഗളികക് 2 ൈപസ വരം. Idiopathic

Generalized Epilepsy യിൽ

Sodium valproate െകാടകാം. Western countries െലലാം

ഇതാണ് െകാടകനത്. അവർക് പണം ഒര പശമല. എനാൽ നമകിവിെട Phenobarbitone
and

Phenytoin,

ഇതരണമാണ്

നമൾ

കഴികനത്.

ഏകേദശം

80%

േരാഗികളം

Phenobarbitone െകാണ് കഴിഞേപാകനണ്. വളെര ചരകം, Multiple Seizures വരന
ചില േരാഗികൾക് മാതേമ േവെറ ചിലത് േവണിവരനള.

2-3 years treatment
Factors in favour

-childhood Epilepsy
-Primary generalized Epilepsy
-Cerebral disorders absent
-Short duration of Epilepsy
-Normal EEG
-Non-driver

Factors against

-Late onset
-Partial
-Cerebral disorders present
-Long duration
-Abnormal EEG
-Driver

ഏത് ചികിതയായാലം എേപാൾ നിർതണം എനത് ഒര പധാന കാരയമാണ് .
അപസാരെത സംബനിചാെണങിൽ ഒര 3 െകാലേതാളം മരന് െകാടത. അവന്
അപസാരതിെന

യാെതാര

േചഷയം

കാണികനില.

കടികാലത്

തടങിയതാണ്,

തലേചാറിൽ േവെറ Arterio Venal festula േയാ,tumour ഒനം ഇല. 2, 3 പാവശയേമ വനിടള.
കറച് സമയേമ നിനള. normal EEG ആണ്, driving ഇല. ഇങെനെയാെകയാെണങിൽ 2,
3 െകാലം കഴിയേമാൾ മരന് നിർതാം. ചിലർ പറയം 6 െകാലേമാ 10 െകാലേമാ
കഴികണെമന്, അങെന പറഞാൽ അബദമായി.
േനെര മറിച് 10,30 വയസിന് േമൽ തടങിയതാണ് എങിൽ നിർതാൻ പാടില .
ആയഷാലം മഴവൻ െകാടകണം. അതേപാെല Partial Epilepsy, abnormal EEG, driver
എനിവരിൽ ജീവിതകാലം മഴവൻ െകാടതെകാണിരികണം.
പിെന

ഒര

question

വരനത്

17-18

വയസായ

ഒര

Epileptic

േരാഗി,

െപൺകടിയാണ്, കലയാണാേലാചന വനിരികന. എന െചയണം ? സാധാരണ കിടാറള

ഞങളെട problems ആണിത്. െപണിെന അചനം അമയം വരികയാണ്, എന് െചയണം
എന് േചാദിചാൽ ഞാൻ പറയം ഒര കഴപവമിെലന്. പെക െകടനവേനാടം, അവെന
അചേനാടം

പറയണെമന്

നിർബനം

പറയം.

നല

രീതിയിൽ

അടകാൻ

വരന

കടരാെണങിൽ അവരം വരം. അെതാര ശഭലകണമാണ്. ഏതായാലം ഒര മംഗളം
നടനകാണണെമന് നമകം ആഗമിെല. അേപാൾ അവേരാടം ശരിയായിെകാളം എന്
പറയം. ഒര കടിയായി കഴിഞാൽ പിെന ബനം വിടാെനാകകയില. അങെന വളെര
സഖമായി നടകന

couples ഉണ്. ഇേപാഴം Epilepsy

ഉണ്, 3 കടികളം ഉണ്. എനാൽ

ചിലർ അങെനയല. എതേയാ നല ബസ് ഓടന. അേപാൾ അതിൽ ഏെതങിലം ഒന്
എടതാൽ േപാേര. ഒര മടന് ബസ് എനിന് േവണം, എന് പറയനവരം ഉണ്. ഏതായാലം
tact ആയിട് deal െചേയണ ഒര subject ആണ്.
Status Epilepticus
seizure lasting from more than 30 mts or several distinct episodes without
restoration of consciousness is called Starus Epilepticus.
ഒര

attack

വനാൽ

പിെന

അരമണികർ

േനരം

ഓർമ

വരാെതയിരികന

അവസയാണിത്. ഇെതാര ഭയങര േരാഗമാണ്. ഇത് വനാൽ േവണെതാെക ഉടെന
െചയണം. ഇതിെന ചികിതയിേലെകാനം ഞാൻ േപാകനില. ഈ േരാഗം വരന
സമയത്

hospital േലക്

shift െചയണം. അതിന് േവണ initial treatment ഉണ്.

ഞങെളാെക Calmpose inject െചയ Fenitoin drip െകാടകം. Phenobarbitone injection
നം െകാടകാറണ്. അവസാവം

Anacsthetist െന വിളിച് കാരയങൾ തമിൽ ആേലാചിച്

I.C.U. വിേലക് മാറം. എലാവർകം anxiety ഉണാകന േരാഗമാണ്.
Refractory Epilepsy
എെനാെക െചയാലം 20% മാറാൻ േപാകനില. ഇതിെന Refractory Epilepsy എന്
പറയന.
Surgery
Surgery is also a good treatment to control Epilepsy .Tumour മാതമല, Brain െന
പല ഭാഗങളം മറിച കളയക എനത് ചികിതയാണ്. Temporal lobe, occipital lobe,parietal
lobe എനീ കമതിൽ േരാഗസവഭാവതിനനസരിച് മറിച് കളയക . ചിലേപാൾ തലേചാറിെന

ഒര പകതി മഴവനം (hemispheres) എടത് കളയാറണ്. കാലത് മതൽ ൈവകേനരം വെര
ഇവൻ

fits മായി ഇരനാൽ ആ കടംബത് എന് സമാധാനമാണണാവക . അങെന

വരേമാൾ അത് എടതകളയക. അേപാൾ fits ഇലാതിരികം. പിെന െചറിയ doze മരന്
മതിയാകം. Fits മാറിയിെലങിലം െചറിയ doze മതിയാകം. Tumour ഓ മറള വസകേളാ
ഇലാെത തെന സാധാരണയള Idiopathic Epilepsy യിൽ

Surgery ക് ഒര പേതയകത

ഉെണന് പറയകയാണ്.
ഇനിയിേപാൾ ആയർേവദതിൽ മരനേണാ എന് പറഞില. അത് ഇവിെട
Professor പറഞകഴിഞ. പഞഗവയ

ഘതം- ഏത് പസകതിലം പഞഗവയതിനാണ്

പാധാനയം. മാതമല േഗാമതം, പിതസഞിയിൽ നിെനടത പിതം, അതെകാണള
ഘതങൾ, പകേയൽപികൽ എനിവ ഫലപദമാണ്. ഇവ Ketosis ഉണാകകയം threshold
െന കറകകയം െചയം. ഈ മാതിരിയള പല വിദയകളം ഉണ്.
Epilepsy വന് കഴിഞിട് ഒര stage വരം, അതിെനകറിച് ചരകതിൽ ഗംഭീരമായി
പറയനണ്. അതാണ് അതതവാഭിനിേവശം. അതായത് തതവമലാതത് പറയക.

Delusion

എന് ഇതിെന പറയാം.
“ഹദയം സമപാതിതയമേനാബദിവഹാ സിരാ!
േദാഷാ സംദഷയ തിഷനി ർേജാ േമാഹവതാതന
രജസേമാഭയം വദാഭയാം ബെദൗ മനസി ചാവെത
ഹദേയ വയാകെല േദാൈഷരഥ മേഡാരലേചതന
വിഷമാം കരേത ബദിം നിതയാനിേതയ ഹിതാഹിെത
അതതവാഭിനിേവശം തമാഹരാപാ മഹാഗദം”
േരാഗി

േനാട കടി ഒര ഉനാദേരാഗിയെട മാതിരി െപരമാറിെകാണിരികന ഒര

അവസയാണിത്. ചരകതിലാണ് ഇതിെനകറിച് വിശദമായി വിവരികനത്.
പിെന ഒര പേതയക സലത് രസായനം െകാടകണം എന് പറയനണ്.
“യത് ജായേത യതൈശഷ മഹാമർമ സമാശയ
തനാത് രസായൈനേരനം ദശികിതയം ഉപാചേരൻ”
അേപാൾ ഒര stage വനകഴിഞാൽ Anti epileptic drugs

െകാണ് മാറാെത വരന

േരാഗികെള നല രസായനങൾ െകാണ് ചികിതികണം . ൈഭഷജയ രതാവലിയിൽ ഇതിന്
പറിയ ഒര ഘതം പറയനണ്. “മഹാ ൈതജസഘതം” എനാണതിെന േപര്. എലാറിലം
െചറിയ ഒര േസഹതം െചയ് പിനീട് േശാധന െചയേശഷം മഹാപഞഗവയഘതം,
പഞഗവയഘതം ഇവ െകാടകക. മാനസമിത വടകവം െകാടകാം. ഇതിെനെയാെക actions
എനാെണനളത് ഒര research നടതണം. As he told, probably some of the synapsis
there, the changes in the chemical agents preamino acids and that collects and the same
time some of the synapsial area probably these drugs might be act for eg- the juice of the
cucumber. If we take one glass of cucumber juice daily that can reduce the doze of
epileptic drugs. All these are statement of experence. We should use “Vacha,Brahmi,
Jatamanchi” and Brahmi tablet is good. Select some of these drugs and do some research
and find out with the help of the other biochemists and especially the neurobiochemists
then we will be able to strike the correct point.

A Review on the Aetiology, Symptomatology
and treatment of Apasmara(Epilepsy)
(M G.Ramu, Asst.Director, Regional Research Centre,(C.C.R.A.S.),Vijayawada.)
Apasmara described in Ayurveda has been widely equated with epilepsy
explained in modern medicine.
Apasmara has been accounted from Vedic time. References

are available in

Regveda (2000BC), Atharvaveda(1000BC) and in sutra literature (800 BC). Grahi
(seizures?) and apasmara words are used as synonyms. In almost all the ayurvedic works
earliest being Charakasamhita(500 BC) detailed descriptions of apasmara are available.
Ayurveda identified the invlovement of shareerika and manasadosha viz., vata, pitta
and rajas and tamas respectively in causation of apasmara which were termed as doshaja
apasmaras, treatable by drugs and secondary satvavajaya measures (Psychobehavioural
therapy). Thus we find a clear expression in the understanding of apasmara which is more
empirical, from stand point of its causation, clinical profile and management.
Disease Apasmara has been considered as Ubhayatmaka vikara(disease caused
due to impairment of both shareerika and manasika dosha.) From Ayurvedic point of view
both shareera (body) and manas (psyche) are involved in the aetiology(nidana)
Pathogenises(samprapti), manifestation of signs and symptoms (lakshana)of apasmara.
Accordingly treatment (chikitsa) comprises of measures correcting both shareerika and
manasika vikriti(vitiation).
Etimology: The term apasmara is derived from 'apasmarati poorva vrittam vismaryati
anena'iti apasmarah, that condition due to which man loses memory is called apasmara.
Ayurvedic classics define it as 'Smriterapa gamah, or 'Smritypaya' meaning 'loss of
memory' or 'inability to recall past experience'. Apasmara has been explained as 'transient
loss of smriti (memory). Srshruta says that in apasmara in addition to smritm, bhootartha
vijnana (previous knowledge pertaining to perception and understanding) is lost. Thus
apasmara can be defined as loss of consciousness due to disturbance of smriti (memory)
Buddhi(understanding and decision) and manas (perception-attention-concentration,motor

control, guess and thought) with convulsive seizures (bheebhatsa chesta).
Aetiology (Nidana) :By a critical examination of the various aetiological factors mentioned
in the classics, it can ve concluded that the psychic make up of the individual emotional
factors,diet and general psychomotor activities of the individual play an important role in
the manifestation of the apasmara. Following are the etiological factors described in the
classics.
1) Mind(psche) afflicted by passion and infatuation (Rajastamobhyam upahata chesta)
2) Astrayed, imbalanced and excessive doshas (Udbhranta vishama bahu dosha).
3) Indulgence in taking unclean and ill prepared diet, violation the dietetic rules.
4) Violation of general rules of healthful leaving (Vishama charatam).
5) Indulgence in wrongful physical activities (Vishama-charatam)
6) Provocation of the doshas due to extreme depletion (Atyupakshayajanya
doshakopa).
7) Excessive emotional factors like desire, anger, fear, greed infatuation etc. (kama,
drodha, bhaya, lobha, moha, harsha, shoka, cintodvegadibhiabhihata).
8) Trauma(Abhighata).
Premonitory symptoms (Poorva roopa) :
1) Twiching movements of the muscles of the eye brow (Brovyudosa)
2) Constant distorted movements of the eye (Satatam akshnorvikriti)
3) Auditory hallucinations (Ashabda shravan)
4) Dripping of salaiva and nasal discharge (Lala singanaka sravana)
5) Dislike towards food (Anannabhilasha)
6) Anorexia (Arochaka)
7) Indigestion (Avipaka)
8) Catch in the Cardiac region (Hritgraha)
9) Abdominal distension (Kuksheratopa)
10)Weakness (Dourbalya)
11)Pain in the bones(Asthibheda)
12)Bodyache (Angamarda)

13)Confusion (Moha)
14)Blackout-feeling darkness (Tamasodarshada )
15)Fainting (Moorcha )
16)Vertigo (Bhrama)
17)Frequent appearance of intoxicated, dancing, piercing, grieving, trembling, falling
etc. in dreams (Abheekshnam swapna mada, nartana, vyadhana, ryatana, vepana,
patanadini)
18)Palpitation (Hritkampa)
19)Feeling vacuity in the heart(Hritshoonyata)
20)Profuse sweating (Sweda)
21)Insomnia (Nidranasha)
22)Inattentiveness (Dhyanam)
23)Thrist (Trit)
Types of Apasmara :Vataja, Pitaja, Kaphaja and sannipataja (caused due to vitiation of
the all the tridoshas) are the four types of apasmara.
Cardinal symptoms of apasmara (pratyatmalakshanas of apasmara)
1) Disturbance (samplava) of (a) memory (smriti) (b) understanding (budhi) (c)
activities like perception, attention, concentration, motor control, guessing and
thinking (satwa).
2) Loss of consciousness (Tamopravesha).
3) Frightening movements of the body (Bheebhatsa chesta).
Signs and symptoms (Lakshanas) :
Vataja apasmara :
1) Frequent attacks of transient loss of consciousness and quick restoration of
consciousness (Abheekshnam apasmarantam kshanena sanjna pratilabhamanam)
2) Bulging of the eyes (Utpindetakshata)
3) Incoherent speech (Asmnavilapantam)
4) Frothy salaivation from the mouth (Udvaniam phenam)
5) Swollen and stiffened neck (Ateevadhmata greevam)

6) Side cast head (Avidha shiraskam)
7) Irregular, clenched fingers(Vishamavinutangulim)
8) Movements of feet and hands(anavasthita panipadam)
9) Dusky/brown/rough eyes/nails, face skin (Aruna Shyava/purusha, nakha, nayana,
vadana, twak).
10)Visual aura of moving, fickle, rough,and dry pbjects (Anavasthita, chapala, parusha,
rooksha, roopadarshinam).
11)Tremors(Kampa)
12)Biting of teeth (Pradasheddaantan)
13)Impeded breathing (swasa)
14)Blackout (Krishnameekshanam)
15)Jerking of the body parts (Angavikshapanam)
16)Tremors of thigh (Sakthisphurana)
17)Moaning (Viswara rodana)
18)Pricking pain in the chest (Hrit toda).
Pittaja apasmara :
1) Frequent attacks of unconsciousness and quick restoration (Abheekshnam
apasmarantam kshanena sanjana pratilabhamanam).
2) Stertorous breathing/moaning (Avakujantam)
3) Tossing on the ground (Asphalayantam bhoomim)
4) Green, yellow, coppery colouration of nails, eyes, face and skin (Harita, haridra,
tamra, nakha, nayana, vajana, twak).
5) Visual aura of blood smeared, fierce, terrifying, blazing and angry looking forms.
(Rudrakshita, ugra, bhairava, parushita roopa darshana)
6) Yillowish froth (Peetaphena)
7) Feeling hotness (Ushna)
8) Sweating (Sweda)
9) Fainting (Moorcha)
10)Thrist (Trit)

Kaphaja apasmara :
1) Slow loss and slow restoration of consciousness (Chirat apasmarantam, ehirena
sanjna

pratilabha manam)

2) Falling on the ground (Kshitanupotanam)
3) Minimum distorted movements (Anativikrita chestam)
4) Feeling of heaviness (Guru)
5) Pallor of nails, eyes, face skin and froth (Shukla nakha, nayana, vadana, twak,
phena).
6) Visual aura of white massive and greasy objects.(Shukla, guru, snigdha roopa
darshinam)
7) Feeling of coolness (sheetanga)
8) Horripilation (Bristanga)
9) Profuse frothing in the mouth (utkleda).
It is also said that screeching (Koojana) moaning (pralapa) and writhing (klesha) are
the three common features encountered in all types of apasmara.
Pathogenesis (samjprapti) :
chetas (Manas) afflicted by rajas and tamas
unwholesome food and behaviour- provocation of dosha

continued etiology (nidana)
spreading and lodgement of provoked doshas in hridaya (heart) and indriya yatana
(brain)
Sudden occlusion of hridaya (heart) and indriyayatana (head) by dosha- causation
of apasmara attack.
Period of bouts of attacks of seizures : Doshas generally produce Vegas (seizures) with
intervals of 12,15, and 33 days but sometimes attacks occur even apart from these
intervals.
Prognosis (sadhyasadhyata) : i)Sannipataja apasmara afflicting one who is emaciated ii)
Sannipataja apasmara which has become chronic and iii)Apasmara associated with too
much of tremors in an emaciated person with quick and odd movements of eye brows and
the eyes, indicate poor prognosis.
Apasmara

is termed mahavyadhi, perhaps considering its poor prognosis,

prolonging nature and complex nature of treatment.
Apasmara chikitsa : Ayurvedic treatment for the mitigation of the disease has always been
through 'holistic approach' consistant of divine therapy (daivavyapashraya), physical
medicine

(yuktivyapashraya)

and

psychobehavioural

and

like

therapy

(satvavajayachikitsa).
i) Daivavyapashraya chikitsa : in this category mantra (incantation), oushadhi
(wearing sacred herbs), man (wearling precious gems ) bali (sacrifice),
mangala (profitiatory rites) etc are considered.
ii) Yuktivyapashraya chikitsa.
Yuktivyapashraya chikitsa :
a) Chiktsa during vega : (Treatment during attack) : The aim of this therapy is
sanjna prabodhana (to induce consciousness.)
i) Anjana (Collyrium) with Vayastadi, Mustadi, Maricha yastyadi.
Manohwadi and the like yogas (formulations).
ii)Navana (Nasal instillation with Gomutra, pippalyadi churna, Katu taila,

Sirisadi taila and others.
iii)Dhuma (Fumigation) with pippalyadiyoga, kakolyadi yoga and others.
iv)Lepa (External application) with Siddharthadi lepa, Kathbhyadi taila,
Sigravadi taila, purana ghrita, siddha tails(Medicated oil processed with bile
of animals ) and others.
Except Nasya, other methods of treatment can be tried in most of the apasmara
patients during the attack.
b) Vegantara chikitsa (Treatment between the attacks ): The vitiated noshas that
are lodged in manovahasrotas and chitta will have to be eliminated through shodhana
(purtficatory therapy ) like basti (medicated enemas ), virechana (purgation, and vamana
(emesis), in vatapasmara, pittapasmara, ad kaphapasmara, respectively. Raktemokshana
(Venesection) also has been indicated.
After

shodhana patients should be consoled and apasmarahara (antiepileptic)

drugs to be administered.
In the classics, various single and compound herbal and apasmarahara
(antiepileptic) drugs to be administered.
In the classics, various single and compound herbal and herbomineral preparations
are indicated for apasmara. Some of them are given below :
single drugs :
1) Vacha (Acorus calamus)
2) Hingu (Ferula foetida)
3) Tagara (Valeriana wallichii)
4) Dweepantara vacha (Smilas gabra)
5) Mundika (Spheeranthus indicus )
6) Satavari (Asparacus recemocas)
7) Kustha (Saussurea lappa )
8) Jatamamsi (Nardostachis jatamamsi)
9) Brahmi (Bacopa munnsi or Centella aciatica)
10)Sarpagandha (Rauwolfia serpentina)

11)Rasona (Allim sativum)
compound preparations :
A) Ghritas (Medicated ghee preparations )
1)Panchagavya ghrita
2)Mahapanchagavya ghrita
3)Vachadi ghrita
4)Brahmi ghrita
5)Madhukadi ghrita
6)Kalyanaka ghrita
7)Mahachaitasa ghrita etc.
B) Churna (Powders)
1)kalyanaka churna
2)Vachadi churna
3)karanjadi churna
4)Powder of maricha (pepper ) to be macerated with juice of kushmanda (ashgourd)
one

hundred times.
5)Sarpagandha churnayoga.
6)Saraswata churna etc.

C) Tailas (Oils )
1)Sirisadi taila
2)Kushmanda yasti taila
3)Lashunadi taila
4)Sidhartadi taila
5)Palankasadi taila etc
D) Rasoushadhas (Herbo mineral compounds )
1)Vatakulantaka rasa
2)Bhootabhairava rasa
3)Smritisagara rasa
4)Apasmaranashana rasa

5)Chaturbhuja rasa
6)Chaturmukharasa
7)Unmadagajakesari rasa
8)Yogendra rasa
9) Indrabrahmi vati and the like.
(Pathyapathya Do's and Dont's ) :
Pathya : Satvika ahara like rice, wheat, greeugram, milk, kushmanda (ash gourd) leafy
vegetables, patola (snake gourd), brahme, dadima (pomagrenate), draksha, parushaka
and the like.
Apathya (Contra indications) : Inccompatible, dirty, contaminated food, atimadya
(excessive alchohol) , fish, atimanasa (excessive meat), etc. Vishama chesta (irregular,
unaccustomed adventurous, strenuous activities) and pouring hot water on head and like.
Satwavajaya chikitsa : The aim of this therapy is to restrain mind from desire for
unwholesome objects. The best approach to achieve the goal of satwavajaya chikitsa is
through jnana (knowledge), vijnana (analytical thinking), dhairya (courage), smrti (memory)
and samadhi (concentration). Apart from these, measures like calming the patient with
assurances and words of religious and moral import,also will be of benefit. In apasmara
after shodhana, patient will have to be consoled and encouraged before administering
apasmarahara shamanoushadhas (palliative antiepileptic drugs) and rasayanas (tonics)
generally, for a period of 3 to 4 years.
Precaution to patients : The patient of apasmara should be prevented from going near
fire, sources of water, climbing the trees, mountains and other hazardous activities which
may prove fatal to him.
Advise to physician : Apasmara is difficult to treat, it persists for a long time and gives
rise to other diseases, hence the patients have to be treated with rasayanas (rejuvenation
therapy ) also in addition to other treatments. After the recovery from apasmara the patient
should not be reminded of his illness.

ബാലാപസാരനിദാനം
( േഡാ: െക. സനരൻ, M.D.,(Ay),ഗവ: ആയ: െമനൽ േഹാസിറൽ,േകാടകൽ)
ദ:ചികിതിതമായ െഗൗരവേമറിയ ഒര േരാഗമാണ് ആയർേവദതിെല അപസാരം .
ഓർമ വിടേപാവകയം ബദിയേടയം മനസിേനയം വിഭംശംെകാണ് കണിരടടകകയം
വായിൽനിന നരവരിക, കയം കാലമിടടികക മതലായ ബീഭതേചഷ ഉണാവകയം
െചയനതാണ് ഇതിെന ലകണം.
“ അപസാരം പന;സതി ബദിസം പവാൽ
ബീഭതേചഷം ആവസികംതമപേവശ
മാചകേത”
േകാപിച്

[ചരകം]
വാതാദിേദാഷങൾ

േരാഗകാരികളായ

രേജാഗണതിേനയം

തേമാഗണതിേനയം വയാപി നിമിതം ദഷിച സംജാവാഹി േസാതസകളിൽ െചന
നിറയന

സമയം

മനസിന

വരികയാൽ

ഭമം

യാെതാനമറിഞകടാതാകകയം

േരാഗാവസയിേലക് വീഴകയം െചയം. കറച കഴിഞാൽ സംജ തിരിെക കിടം. ഇതാണ്
അപസാരേരാഗതിെന സാമാനയ സവഭാവം.
അപസാരം

കടതലായി

കാണാറളത്

ൈശശവകാലങളിലാണ് .

ൈശശവകാലതണാകന സനികൾ മികതം അപസാരമല . അപസാരേരാഗെതകറിചം
അവയെട ലകണം നിദാനം മതലായവെയകറിചം വളെര വിസതമായി ആയർേവദ
ഗനങളിൽ

വിവരികനെവങിലം,

ഉണാകനതാെണേനാ,

ഈ

േരാഗം

ൈശശവഘടതിലണായ

ൈശശവഘടതിൽ
േരാഗതിെന

കടതലായി

തടർചയായിടാണ്

മതിർനവരിൽ അപസാരം ഏറിയ കറം കാണനത് എനളതിേനാ ഒര െതളിവമില . ചരകം,
സശതം, അഷാംഗഹദയം, കാശയപസംഹിത തടങിയ ആദയകാലഗനങളിെലാനം തെന
ഇത ബാലേരാഗ പധാനമായ ഒര വയാധിയായി ഗണിചിേടഇല. ആധനിക ഭിഷഗവരനാർ
സാമാനയ ചികിതയിൽ നിന ഭിനമായി ഒര ബാല ചികിതാവിഭാഗതിെന ആവശയകത
മനസിലാകി നടപിൽ വരതനതിന് എതേയാ മമ് ഇതിേനകറിച ഭാരതീയ ഭിഷഗവരനാ ർ
ചിനിചിരന

എനതിെന

െതളിവാണ്

ബാല

ചികിതാപധാനമായ

കാശയപസംഹിത,

രാവണകത ബാലതനം, സശതാദിഗനങളിെല ബാലചികിതാവിഭാഗം എനിവ. എനിടം
ബാലാപസാരം എെനാര േരാഗെതകറിച് വയകമായ സചന നൽകിയിടില എനേവണം
പറയാൻ.

ഇനിയാർതങളെട

അതിേയാഗം,

മിഥയാേയാഗം,

വിരദങളം

മലിനങളമായ

ആഹാരങളെട േസവ േവഗനിഗഹശീലം, രജസേമാവദികരങളായ മറ ഘടകങൾ,
രജസവലാഗമനം തടങിയവയാണ് അപസാര നിദാനങളായി െപാതേവ വിവരികനത് .
[സ.ഉ]

ഈ

നിദാനങൾ

ശാസതിെല

എങെന

വിവരണം

രജസേമാഗണങെളെകാണ്

അപസാരെത

ശിശവിെന
സതവെത

സംബനിച്,
നഷെപടതി

എന

ആയർേവദ

തീർതം

ശരിയല.

ഉണാകന

മനസിൽ

[ഹദയം]

വാതാദി

േദാഷങളെട ആവരണമണായി ചിന, കാമം, ഭയം, േകാധം, ഉേദവഗം എനിവകളിൽ
വിഘാതമണാകേമാൾ ആണ് അപസാരമണാകനത്. [ച.ചി 10-3] േമൽ വിവരണങൾ
സതവതിന വികാസം പാപിച ഒര വയകിയിേല തീർതം ബാധകമാവകയള.
കാശയപസംഹിതയിെല
അദയായതിലമായിടാണ്
േരാഗങളിൽമാതം

ബാലഗഹ

മിക

ബാല

അപസാരതിെന

ചികിതാ

അദയായതിലം

പീഡകെളപറിയം
ലകണം

േരവതീകലം

വിവരിചിരികനത് .

വിവരികനണ് .

ചില

ഉദാഹരണം

ബാലമദാതയയം, ജാതഹാരിണിയായ േരവതി ബാധിചാലള ലകണം ഇവയിൽ
“നിേശേഷാമതകലശമഹ:സിതവാ
പേചഷേത”
[കാ. സം. സ.25]

സശതാദിഗനങളിൽ വിവരികന പ്പ്പല ബാലഗഗ േരാഗങളിഉം അപസാര
ലകണങളണ്.

ഉദാഹരണം

സനാപസാരം.

ബാലഗഹേരാഗങൾ

അപസാരേരാഗങളായല വിവരികനത്. ചിലവയിൽ ലകണങൾ കാണന എന മാതം.
സനയദഷിെകാണണാകന

കീരാലസകം

എന

േരാഗതിൽ

അംഗവിേകപം

കജനം

വിജംഭിക മതലായ ലകണങളണ്. പിൽകാലതണായ ആയർേവദഗനങളിൽ പലതിലം
ബാലാപസാരെതപറി വിവരികനണ്. ബിദാനഭാഗെതകറിച് െചറിയ ഒര സചനേപാലം
ഈ ഗനങളിൽനിനം ലഭയമല.
അപസാരേദവതയാണ്

ബാലനാരിൽ

അപസാരമണാകനത്

എന്

പല

ഗനങളിലം പറഞകാണന. ഇത് അശാസീയമാണ്. േജയാതയനാരെട ഭാഷയിൽ മിക
ബാല പീഡകൾകം അപസാരങൾ എന പദം ഉപേയാഗികാറണ് . േകരളീയ ബാല
ചികിതയിെല മയലികരപനിൽ അപസാര ലകണങൾ കാണാം. പകപീഡ എന
േരാഗെത

വിവരികേമാൾ

ചിലതരം

പകിപീഡകളിൽ

അപസാരം

ലകണമായി

വിവരികനണ്.ഇതിെനതെനയാണ് പള് എന പറയനത്. ബാലപീഡയിെല ‘പശകരണി’
എന േരാഗതിൽ അപസാര ലകണങൾ എലാം കാണനണ്. ഇതിന് ‘ഒടക് എനം
എടപ്’ എനം പറയം. ഇത് 7 വയസിനം 9 വയസിനം ഇടക് ശമികെമനം ഈ സമയത്
ശമിചിെലങിൽ പിനീട് ശമികയിെലനം പറയനണ്.
‘മഹാസാരം’ എന മനവാദഗനതിൽ 34 വിധം അപസാര േരാഗെതപറി പറയന.
സർവേരാഗ ഛഹികിതാരതം എന പസകതിൽ 18 വിധം അപസാര േരാഗെതപറി
വിവരികനണ്.

ബാലചികിതാഗനതിൽ

ആേരാഗയകലദമെമന

പതിെനടതരം

അപസാരെത വിവരികന. തികചം വയതയസങളായ ലകണങളാണ് പതിെനടിലം ഉളത്.
അപസാരസാമാനയ

ലകണങളായ സംജാനാശവം ബീഭതേചഷയം എലാറിലമണ് .

േമൽ ഗനങളിെലാനം അപസാരനിദാനങൾ വിവരികനില . ആേരാഗയകലദമതിെല
ദശമാപസാരലകണങളിൽ ബദിമാനയം പധാനമാണ്. നേന കടിയായിരികേമാൾ മതൽ
അപസാരമണായിടള പലരിലം ബദിമാനയേമാ ബദിൈവകലയേമാ കാണാം. ജനാനാ
ബദിമാനയമള മിക കടികളിലം പിനീട് അപസാര േരാഗമണാകനതായി കാണാറണ് .
തനലം

ബദിമാനയതിെനയം

ബാലപസാരതിേനയം

നിദാനങൾ

അേനയാനയം

ബനെപടിരികന എന് വിചാരിേകണിയിരികന.
ചരകസശതാദിഗനങളിൽ
ബാലാപസാരതിേനയം

ലകണങൾ

തെനയാണ്

ബീഭതേചഷാസംയകമായ

ഉൽകടമായ

വിവരികന

ലകണം.

സതയപായമാണ് അപസാരെമന് ബാലചികിതാഗനങളം വിവരികന.
“സാഹയപസതി ബീഭതേചഷാസംയക:
സതയപാേയായ:ഉൽക്ടാ”
[ആേരാഗയകലദമം]
േഫന
സാനത്

ഉൽഘടമായ

സംജാനാശതിെന

അവസയമാണ്

ബാലാപസാരതിെന

വമനതിനപകരം ലാലാപവതിയം
തേലാം

കാഠിനയം

കറഞ

ഒര

ലകണമായി ഹാരീതസംഹിതയിൽ പറഞിരികനത്. ബാലാപസാര ലകണം വിവരികന
ഒേര ഒര പർവഗനം ഹാരീതസംഹിതയാണ്.
‘യസയശവാേസാവിൈചതനയം തനാച
അതീവ േവപഥ
ശിേരയാർതി സജവരൈശവസചാസാ
െസയൗ ഭിഷകജവരാ

ലാലാപവതിർ ബാലസയതഥാ
വിഭാനേലാചനം
സബാംഗ വികതിർ യസയചാപസാരീ
സ ഉചയേത’

[ഹാരീതസംഹിത]

ഇവിെട പറയന തലേവദന പനി വിഭാനേലാചനം മിതലായവ ശിശകളിൽ മാതം കാണന
ലകണങളാണ്.
അപസാരമണാകാനള

സാഹചരയം

േദാഷങൾ

വർദിച്

നലവണം

ശിശവിലം
ദഷിച

മതിർനവരിലം

മനസാനേതയം

ഒനതെനയാണ് .

മന :േസാതസകേളയം

ഇനിയേകനങേളയം ആവരണം െചയ് നിൽകനതം രജസമസകളെട ബാധെകാണ് മനസ്
കീണമായിരികനതം [സതവഹാനി]; അങെനയിരിെക ചിന ഹർഷം േശാകം േകാധം
ഉേദവഗം തടങിയ േകാഭകങളായ വികാരങൾ ഉണാകേമാൾ ലീനങളായ േദാഷങ ൾ
േകാപിച് മനസിെന ആകമിച് മേനാമാർഗെത നിേരാധികന. അേപാഴാണ് അപസാരം
തൽകാലികേവഗമായിടാണ്

പതയകെപടനത്.
േവഗതിനേശഷം

മനസിെന

മാർഗേരാധം

േരാഗം

തീരേമാൾ

വയകമാകനത്.
വീണം

സതി

ഒര

ഉണാകന .

ദിവസങേളാ ആഴകേളാ കഴിഞ് വീണം അതേപാെല കാരണമണാകേമാൾ േവഗം
പതയകെപടന.
സതവഹാനിയം േദാഷദഷിയം തികഞിരിേക ചിന േശാകം േകാധം മതലായവ
കടാെതതെന േദാഷം േകാപികാം. താൽകാലികമായി േദാഷെത ചലിപികതക വല
കാരണവം മതി. ഇഷമിലാത ഗനെത അനഭവികക ആയാസെപടക െവയിൽ െകാളക
ചിലതരം ആഹാരം കഴികക തടങി ഏെതങിലം ലഘവായ കാരണങൾ മതിയാകം
(ടാറരകന

ഏൽകേമാൾ

ഗനം

അപസാരമണാകന

ഒര

സഹത്

ഇെതഴതനേലഖകനണ്.
ശിശവിെല സതവഹാനി ലീനമായിരികന േദാഷതിെന പേതയകത ഇവക ൾക്
കാരണം േകവലം ശിശവിെന ജീവിതവതികളമായി മാതം ബനെപടതല. 5 വയസിനതാെഴ
പായമളവരിലാണ്

കടതലായി

അപസാരം

കണതടങനത് .

ൈശശവതിെന

ആദയഘടതിൽതെന അസഖം കണതടങനതം അസാധാരണമല. തനലം മാതാവമായി
ബനെപടിരികകയാണ് ബാലാപസാരതിെന നിദാനങേളെറയം. േനരേത വിവരിച
സാമാനയനിദാനങൾ
പതയകമാകനണ്.

ശീലികാൻ

കടി

പാപനായി

തടങനതിന

മമതെന

േരാഗം

അപസാരകരമായ േദാഷം ധാതവിൽ പേതയകിച് മജയിൽ ലീനമായി കിടകകയാണ് .
ഗർഭാവസയിൽതെന ശിശവിൽ എനേവണം അനമാനികാൻ. അനകല കാലത വിത
മളയേമാെല പസവാനനരം ചില സമയത് േരാഗമണാകം. പസവസമയതള ചില
ൈവഷമയങൾ മല െകാടകന സീയെട മാനസികനില മതലായി പല കാരയങളം ശിശവി ൽ
അപസാരേഹതകളാവാം.

രജസേമാവദിേയാടകടി

ഒര

ശിശ

ജനികനതിന്

േഹത

മാതാവമായി ബനെപടിരികനതേപാെല മലപാൽ മാതം കടിചെകാണിരികന ഒര ശിശ
രജസേമാവദിെയ പപികനതം [സതയഹാനി]മാതാവമായി ബനെപടാണേലാ ഇരികനത്.
തനലം

ബാലാപസാര

നിദാനങെള

ജനനസമയതണാകനവ

ശിശ

ജനികനതിന

ജനനാനനരമണാകനവ

മമണാകനഘടകങൾ

എനിങെന

മനായി

തിരികാം.

തൽകാലേവഗമണാകന താൽകാലിക കാരണങളം അപസാരേവഗമണാകന ജവരം
മതലായ േരാഗങളം എതമാതം നിദാനാർതകരങളാകന എന സംശയമണ് .
1. ജനന പ ർ വ നിദാനങ ൾ
നല ഒഴകള നദിയെട തീരതനിൽകന വകെത വർഷകാലത് ശകമായ
െവളപാചിലിേനാെടാപം വരന കാടതടികളം കലം മറം തടി േകടവരതനതേപാെല
മാതാപിതാകളെട

ബീജേദാഷം

ഗർഭാശയതിലള

ൈവകലയങൾ

േരാഗങൾ

കാലാവസയിലണാകന േദാഷങൾ മാതാവിെന ആഹാര വിഹാരങളിലള ൈവകതങ ൾ
ഇവ സംജാവാഹികളം മറമായ നാഡീവയഹങേളയം മറം തകരാറിലാകം
[ചരകം ശാരീരം 2-30]
എനെകാണാണ്
ശിശവിേനേയാ

സീകൾ

പസവികനത്

ചരകസംഹിതയിെല

േമൽ

വികതഗർഭേതേയാ
എനള

പസാവയം.

അഗിേവശെന

വികേലനിയങേളാടകടിയ
േചാദയതിനതരമായാണ്

ഗർഭകാലതണാകന

പല

അവസകളം

േരാഗേഹതവാകാറണ്. അവയെട പാധാനയം കണകിെലടത് െവേവെറ വിവരികാം.
a) ഗ ർ േഭാലതിയമായി ബനെപട നിദാനം
പരഷബീജതിെന േദാഷം ഗർഭാശയേദാഷം ൈമഥനസമയെത പാകപിഴകൾ ഇവ
േരാഗേഹതകളാകാം. ജാതഹാരിണി ബാധികനതിന േഹതവായി കശയപ സംഹിതയിൽ
ധാരാളം

നിദാനങൾ

പറയനെണങിലം

സീേകാ

പരഷേനാ

ഉള

ചില

പകരന

ഗഹയേരാഗങളാണ് പധാനമായം സചിപികനത്. ജാതഹാരിണി ബാധിച ഒര സീയമായി
ൈലംഗികബനതിൽ

ഏർെപട

പരഷൻ

സവനം

ഭാരയയിേലക്

ജാതഹാരിണിേയ

െകാടകനെവനം ഇത് ബാധിച സീയെട കെട ഇരന ആഹാരം കഴികക അവരെട വസം

ധരികക അവേരാെടാപം കളികക തടങിയ പല കാരണങളം ജാതഹാരിണി ബാധികാൻ
ഇടയെണന വിവരികന. ജാതഹാരിണി സിഫിലിസ് േപാലള ഏെതങിലം േരാഗമാകാം. മറ
പല തരതിലള േരാഗാണബാധയം ജാതഹാരിണിക് നിദാനമായി വിവരികനണ് . ഇവകൾ
പരഷ

ഗർഭാശയേതയം

സീബീജേതയം

ദഷമാകകയം

അത്

അപസാരതിന

േഹതവായിതീരകയം െചയാം.
“സനയ േദാഷാത് കകയശേദപായ:സയർ ബാലേകഗദാ
തഥാവിധാം കഷിബാധാം പകിബാധാം വിദ:പേര.”
എന്

‘സഖസാധകതിൽ’

ഗർഭാശയാ

ശദി

പകിപീഡക്

പധാന

നിദാനമായി

വിവരികനണ്.
b) ഗ ർ ഭിണിയെട മാനസിക ഘടകങ ൾ
ചവന വസങൾ ധരികക മദയം ഉപേയാഗികക സർേവനിയങൾകം പതികല
മായവെയ

ശീലികക

മാനസികഭാവങെള

മതലായവ

ഗർഭനാശെത

തകരാറിലാകകയം

ഉപേയാഗികകയാെണങിൽ

കടി

െചയം.

ഗർഭിണി

െചയം.

അലബദി

അതേപാെല

[ബദി

ശിശവിെന

സിരമായി

മാനയം]

മദയം

യായിരികെമനം

അനവസിതചിതനായിരികെമനം ചരകസംഹിതയിൽ പറയനണ്.
“മദയനിതയാ പിപാസാല അലസതിം
അനവസിത ചിതം വാ-“
[ച.ശാരീരം 8 21]
അതേപാെല

ഗർഭവതിയായ

തെന

വഴകണാകിെകാണിരികയം

സീ

േദഷയെപടകയം

വീടിലളവേരാടം

ചീതപറയകയം

സദാ

െചയനെവങിൽ

അവൾകണാകന കടി അപസാരേരാഗിയായിരികം.
“അപസരണം പന: കലികലഹശീല”
[ച. ശാരീരം]
ശിശവിെന മാനസികനില പധാനമായം മാതാപിതാകളെട മാനസികനിലേയയം ഗ ർഭിണി
നിരനരമായി

േകൾകന

അനസരിചാണിരികനത്.

ശബങേളയം
[ച.

ശാ

8.

ജീവെന
16]

പർവജനതിെല

തനലം

ഗർഭിണി

പവതിേയയം

േകൾേകണിവരന

അനിഷശബങൾ ശിശവിൽ േരാഗകാരണങളാകാം.
c) ഔഹദാവിനമനം
നാലാം മാസേമാ അഞാം മാസേമാ ഗർഭസശിശവി ൽ ഹൽ പവ ർതനം തടങം .

[മാനസികപവർതനം] ആ സമയം മതൽ ഗർഭിണികണാകന ആഗഹങൾ ശിശവിെന
ആഗഹങളാകാം. ഔഹദെമന േപരള അത തടതാൽ ഗർഭനാശേമാ വികതഗർഭേമാ
ഉണാകം.

ഇതരം

വികതശിശകളിൽ

മികവാറം

അപസാരേരാഗം

കാണാറണ് .

d)ഗ ർ ഭിണിയെട ദരാചാരങ ൾ
ഗർഭകാലെത ശചിതവമിലായ ഗർേഭാലതികമമണായിരന അധർമശീലങൾ
മേദയാപേയാഗങൾ തടങി ധാരാളം കാരയങൾ ദരാചാരവമായി ബനെപടണ്. േരാഗങളെട
െപൗരാണിക ഉലപ്തിേയകറിച് (Mythological) പറയന സനർഭതിൽ വിവിധ തരതിലള
അശദ വസകളെട സർശനമാണ് അപസാരതിന േഹതവായി പറയനത്.
“വിവിധ ഭതാശചിസംസർശാത് അപസാരാണാം
[ച. നി. 8]
ഭയതാസേശാകങൾ ഉനാദതിനം അതിവയവായം രാജയകാമിനം ആദിനിദാനമായി
പറഞിരികനതകടി കണകിെലടകേമാൾ അപസാരതിെല അശചിയെട ശാസീയത
ഇനിയം തിരേയണിയിരികന. ഗർഭിണി അനഷികന അധർമങളെട ഒര നീണ നിരതെന
കാശയസംഹിതയിൽ വിവരികനണ്. അവയിൽ ‘ദഷിതമായ

ബാലപീഡേഹതകളായി

ഔഷധ ഉപേയാഗം’ മയകമരനിെന ഉപേയാഗമാകാം. ആഭിചാരകർമങളിൽ വിശവാസം
വച്

അതരം

കർമങൾ

െചയികന

സീകളെട

ശിശകളിലം

േരാഗമണാകാ ൻ

സാദയതയണ്.
e) ഗ ർ ഭവിേകാഭകരങളായ മറകാരണങ ൾ
അധിഗരവം അതയഷവം അധിതീഷവമായ ആഹാരതിെന ഉപേയാഗം ആയാസെത
ഉണാകന ൈമഥനം തടങിയ കർമങൾ അധികമായി െചയക ദർശനാദി ഇനിയങളെട
പതികലമായ േയാഗം ഗർഭിണികണാകന പതനം വിേകാഭം ഉണാകന യാതക ൾ
മതലായവ

ഗർഭതിന

വിേകാഭമണാകന.

ഇവ

അപസാരേഹതകളായി

ലീനമായി

ഗർഭതിൽ സിതിെചയം.
f) സാമാേനയന വിവരികെപട അപസാര നിദാനങളെട ശീലം
ഏേതതേരാഗങളെട

നിദാനം

ഗർഭിണി

ശിശവിലണാകം.
‘യദയശയസയയസയ വയാേധർ നിദാനമകം
തതത് ആേസവ മാനാ നർവതി
തനിമിതവികാരബഹലം അപഥയംജനയതി’

ശീലികനേവാ

ആ

േരാഗങൾ

[ച.ശാരീരം ]
തനലം

ഗനങളിൽ

വിവിധ

പറയന

അപസാര

നിദാനങെളലാം

തെന

ബാലാപസാരതിേനയം നിദാനങളാണ്. നിദാനം ശീലികന ഗർഭിണിക് ഒരപേക േരാഗം
ഉണായിെലങിൽ

കടി

കടിയിൽ

വർദിച

ഇത്

േരാഗസാഹചരയമായി

നിലനി ൽകാം .

ഇഷദവയവിനാശം വിേകാഭകരമായ യാത വലിയ വീഴക ൾ അഭിഘാതം തടങിയവ കടി
അപസാര നിദാനങളായി േഭളാചാരയൻ വിവരികനണ്.
2. പസവസമയവമായി ബനെപട നിദാനങൾ
ജനനസമയേതാട

േചർന്

അപസാരേഹതകളായിതീരാം.
ശിേരാഭിഘാതതിനം

ശിശവിനണാകന

മാതാവിെന

ശിേരാഭിഘാതം

വിേകാഭങളിൽ

േശാണീഗഹയെട

അപസാരതിനം

ചിലവ

വിസാരകറവ്

േഹതവായിതീരാറണ്.

അകാലപവാഹണതാൽ [കാലതിലലാെത മകനതെകാണ്] പല േരാഗവം ഉണാകം.
പസവതിെന

സഖപരയവസാനതിനായിടാണ്

പവാഹണം

ആയർേവദതിൽ

ഉപേദശികനതം. കടിയെട തല പറേതക് കറച ഇറങിയിരികേമാൾ െചലതന
മകൽ മലം അതിേലാലമായ നാഡീതനകൾക് കതം സംഭവികം.
‘ അകാലപവാഹണാൽ ബധിരം മകം കബം
വയസഹനം മർദാഭിഘാതിനം
കാസശവാസേശാേണാപദതം വികടംവാ ജനയതി’
[സ. ശാരീരം 10.11]
ഇങെന കതം പറിയ നാഡീതനകൾ കടാെതതെന മറളവയാൽ

ശിശവിെന

ശാരീരിക മാനസിക പവർതനങൾ നലതേപാെല നടനെകാണിരിേക വളെരകാലം
െകാണ് പവർതനകമമായി മാറാൻ തടങന പഴയ കതതനകൾ ശരീരതിെന
സനലനാവസക് ഭംഗം വരതി അപസാരം ഉണാകം. പസവം ൈകകാരയം െചയനവർ
പരകനായി കടിെയ പിടിെചടകനതം പേതയകതരതിലള ചില യനങൾ െകാണ്
വലിെചടകനതം
ഗർഭജലം

മർദാഭിഘാതതിനം

ഛർദിപിചകളയാതിരനാലം

അത്

അപസാരേരാഗതിനം

അപസാരസമമായ

കാരണമാകം.

ലകണേതാെട

ചില

േരാഗങളണാവം. ഛർദിപികാറിെലങിലം തനിേയ ഗർഭജലം ഛർദിചേപാകാറണ്.
3) ജനനാനനരം ഉണാകന നിദാനങ ൾ.
ജനനാനനരം

പധാനമായം

അപസാരതിൻ

േഹതകളാകനത്

സനയദഷിയം

ധാതിയിൽനിേനാ മാതാവിൽനിേനാ സഭവികന അഹിതമായ കാരയങൾ ബാേലാപചാര

വിധിയെട െതറികൽ ശിേരാഭിഘാതം കമിേരാഗങൾ എനിവയാണ്.
a) സനയദഷി
സനയേദാഷം പലേപാഴം േരാഗേഹതവാകാം. സനീപാതേദാഷ ദഷമായ മലപാലാണ്
സനഗഹതിനം കീരാലസകതിനം േഹതവായി പറയനത്. ഈ രണ േരാഗങളിലം
അപസാര ലകണങൾ ഉണ്. കടതികരസേതാടകടിയ മലപാൽ ശകനീഗഹതിന
കാരണമായി

കശയപസംഹിതയിൽ

വിവരികന.

ശകനീഗഹവമായി

ബനെപടതാണ്

േകരളീയ ചികിതയിെല പകിപീഡ്. പകിപീഡക് സനയേദാഷം േഹതവാെണന് േനരേത
പറഞിടണേലാ.
‘സനയേദാഷാതകകയശേദപായ:സയർബാലേകശദാ
തഥാവിധാം കകിബാധാം പകിബാധാം വിദ:പര.’
b) ധാതിയി ൽ നിേനാ മാതാവി ൽ നിേനാ സംഭവികന അഹിതങളായ കാരയങ ൾ
കടിെയ വിതിയാകാതിരികക; വതിയിലാത ഭകണം െകാടകക; േദഷയെപട്
കടിെയ പീഡിപികക; കണകിലധികം ചിരിപികക; പലപാവശയം കടികൾ മടിയിൽനിനം
താെഴവീഴക;

മലെകാടകനവരെട

േരാഗേഹതവാകാറണ്.

മാനസികവയാപാരങൾ

മറ

േസഹപർവം

ശിശവിെന

മതലായവ

േനാകന

സഖിയം

സർൈവശവരയവമളവളായ ധാതി അെലങിൽ അമ വളെര വലിയ ദ:സവപങൾ കണ്
സവയം

സനയം

പറെപടകയാെണങിൽ

അപസാരമണാകം.

അതേപാെലതെന

അപസാരേഹതവാണ്.

അവരെട

മലകടിച

മടിയിൽനിനം

ധാതിയേടേയാ;

വളരന

പലപാവശയം

മാതാവിേനേയാ

കടിക്
വീഴനതം

മാനസികഭാവതിെന

പേതയകതയാകാം പലപാവശയം കടി മടിയിൽനിന വീഴനതിനം മറം ഇടയാകനത് .
‘യദാത ലളിതാധാതീ സഖിനീസർവേഭാഗിനീ;
പശയതയഭീഷം ദ:സവപം സവയംകീരം പവർതേത
ബാേലാ പസാരേത ചാ സയസഹസാംഗാത് പതതയപി-’
[കാശയ: 25-45]
c. ബാേലാപചാരവിധിയെട െതറിക ൽ
ജാതകർമം;

കർണേവധസംസാരം;

ഉപവിഷസംസാരം

തടങിയവയിലം

മറ

ബാേലാപചാര വിധികളേടയം വിധിപർവമലാത െചയികൾ അപസാരമണാകാം. കടിയെട
കാതകതേമാൾ

ൈദവനിർമിത

ഛിദതിൽതെന

കാതകതണെമനം

അെലങിൽ

അതിനമകളിലം ചവടിലമള കാളിമ മർമരി രക എനീ േപരകളള ഞരമക ൾ മറിഞ്

അപതാനകെമന

വാതവയാധി

അഷാംഗഹദയതിൽ

ഉണാകെമനം

ൈശശവാദയഘടതിലണാകന

ഈ

അപതാനകേരാഗതിന്

പറയന .

അപസാരലകണങൾ

ഏെറകെറയണ്. കടിെയ ഇരതന സംസാരമാണ് ഉപവിഷസംസാരം. ചാണകം; മണ്
മതലായവ

െമഴകിയ

നിലതം

പവിതമലാത

മറിടങളിലം

കടിെയ

വളെരേനരം

ഇരതരെതനം ഇരതിയാൽ കടീ െദൗർബലയം; െസതമിതയം മലമതവായകളെട തടസം
ഇവയണാകെമനം

കാശയപസംഹിതയിൽ

പറയന.

[ഖിലസാനം
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അ]

മലമതവായകളെട തടസം അപസാരതിെല പധാനേഹതവായി എലാ ശാസകാരനാരം
അംഗീകരികനണ്.
കടിെയ അധികം ഭയെപടതിയാലം അത് മാനസികേരാഗം േപാലള അവസക ൾക്
േഹതവാകം. അനസരികാത കടിെയേപാലം േപടിപികരെതനം േപടിപിചാൽ അത
ഗഹേരാഗതിന കാരണമാകെമനം ബാേലാപചാരതിൽ പറയനണ്.
‘താസേയത അവിേധയം തസം ഗഹണാദി ഹിഗഹ:
[അ.ഹ. ഉതരം ]
േപടിപികന തരതിലള കീഡാസാമഗികൾ [കളിപാടം] കടി േരാഗേഹതകളാകം. ഇവ
മേനാേദാഷങളായ

രജസ

മനസകെള

വർദിപികകയം

സതവെത

ഹനികകയം

െചയകവഴി േരാഗ സാഹചരയെത െപെടന് വർദിപികം.
d. ശിേരാഭിഘാതം
കടിയെട തലകടികനത് േരാഗേഹതവായി കാശയപസംഹിതയിൽ വിവരികനണ് .
അസിമജാശിതമാണ്

മസളംഗം

[മസളംഗ

കപാലമജാ-(ഇന)

അസിമജകൾകണാകന കതങൾ അപസാരെത ഉണാകെമന് േഭളസംഹിതയിൽ
വിവരികനണ്.
“അസിമജഗേതഭംഗം കമനം ഗാതേശാഷണം
പകഗഹമപസാരം ഉനാദമപിചാർദിത:”
[േഭ. സം]
ധാതിയെട മടിയിൽനനം പലപാവശയം വീഴനതം മർദാഭിഘാതവം ശിേരാഭിഘാതവം
ഗർഭവിേകാഭകരങളായ മറ ഘടകങളം അസിമജകൾക് കതം ഉണാകകയം തടർന്
അപസാരേരാഗെത ഉണാകകയം െചയം. മജയെട കയതിൽ -ഗണകയവം അളവിെല
കറവംവരം-[ഭമവം

തമ:ദേവശവമാണ്

മസിഷഗതാർബദം

തടങിയ

(തിമിര

േരാഗതിലം

ദർശന)

സംഭവികനത്.തനലം

മജഗണകയം

സംഭവികനത്

അപസാരേഹതവാകാം. അസനാം മജനിെസൗഷിരയം ഭമതിമിരദർശനം (അഷാംഗഹദയം)
a. കിമിേരാഗം
കിമിേരാഗം ചിലേപാൾ അപസാരലകണങെള ഉണാകാറണ് . ൈശഷിക കമിയെട
ലകണതിൽ മർഛയണ്. മധരമള ആഹാരങേളാ മേറാ ആകം ഇവിെട തൽകാല
േവഗെത ഉണാകനത്. ജനാനാ കാണന അപസാരങളിൽ അതിസകങളായ ഉദര
കമികളം േഹതകളേല എന സംശയിേകണിയിരികന.
ഉടഞ പാതതിൽ ആഹാരം കഴികനത് ബാലഗഹതിന നിദാനമായി സശത ൻ
വിവരികനണ്. [ഭിനകാം േസയാപേഭാജിഷ] മികവാറം ദാരിദയമാകാം ഉടഞ പാതതിൽ
ആഹാരം

കഴികവാൻ

കാരണം.

അതനസരിച്

ആഹാരതിെന

കറവം

ശിശവിൽ

െദൗർബലയവം ഉണാകം അത േരാഗേഹതവമാകാം.
അഭിനയാസജവരതിലം

കണകബെനന

സാനിപാതികജവരതിലം

അപസാര

ലകണങൾ കാണാം. ആേരാഗയകലദമതിൽ വിവരികന 18 തരം അപസാരതിൽ
പലതിലം ജവരം ലകണമായണ്. പനി വനേശഷം അപസാരമണാകന പല േകസകളം
കണിടണ്. േയാഗാമതതിൽ ജവരചികിത വിവരികേമാൾ സംജാനശതിന് ചികിത
വിധികനണ്.

തനലം

ജവരേതയം

അപസാരതിെന

നിദാനങളെട

പടികയിൽ

െപടതാെമനേതാനന.
േദാഷങളെട കേമാപേയാഗമനസരിചാണ് അപസാരപകടനം. േദാഷേകാപങൾ
എേപാഴം

നിലനിൽകനവയല.

അവയെട

സമയം

കഴിഞാൽ

താേന

ശമികം

[കണികതവം] വർഷകാലങളിൽ നല മഴയണായിരനിടം ചില വിതകൾ അേപാൾ
മളകാെത ശരത് ഋതവിൽ മാതം മളകനതേപാെല ആണ് അപസാരം ഉണാകനതം വയാധി
ഉണാേകണ

സാഹചരയങൾ

തികഞിരനാൽ

തെനയം

അതകൾക്

വികാരപകടനതിനായി ചില കാലവം തതകാലേഹതകളം േവണം. ആ സമയത മാതേമ
അപസാരേവഗമണാവകയള. അത് േരാഗ പഭാവവമാണ്.

അപസാര
ചികിതാനഭവങൾ
(േഡാ: എ.വി.ബാലരാമൻ, കൻസൾടന്, ആയ: ൈസകയാടിസ്,േകാടകൽ)
അപസാര

ചികിതെയപറി

പറയേമാൾ

ആയർേവദ

ശാസതിൽ

അപസാര

േരാഗെതപറിയള പരാമർശങൾ പരിേശാധികനത് ഉചിതമായിരികം .
‘സതയപാേയാഹയപസാര:
ബദി നശികനതാണ് അപസാരം. േരാഗതിെന ആകമണ സമയത് മരിചാൽ
എനേപാെല ഓർമ നശികന. മനസിെന ഗണമാണ് ബദി. തൽകാലേതെകങിലം
മനസം ബദിയം തമിലള ബനം അറേപാകന- ഇതാണ് അപസാരം.
ആയർേവദ

ശാസപകാരം

ഇനിയാർതങേളയം

പരസരം

മനസ്

ഒര

ഇനിയമാണ്.

ബനിപികനത്

മനസ്

പേഞനിയങേളയം
എന

ഇനിയമാണ്.

േഭളസംഹിതയിൽ ‘ശിരസാലവനര ഗതം മന:‘ എന വിവരികനതിൽ നിനം ശിരസിേനയം
അണാകിേനയം നടവിലാണ് മനസ് സിതി െചയനത് എന് മനസിലാകന. വളെര
വിശദമായി

വിവരികെപടിടള

“കത :കതി-

രണായിമറിചാ ൽ

പരമാണവിെന

പരേഷാനിർവികാരവദവിേലപ:” എന സിദാനപകാരം രണായി കിടെമനം അതിൽ
എേപാഴം പവർതിചെകാണിരികനതിെന സീയായം ഇളകാെത നിസംഗനായ മറഭാഗെത
പരഷാണവായം വിവരിചിടണ്. ആ അതിസകമായ പരഷാണവിെനയായിരികണം “
ഏകപരഷാ

”

മനെസന്

ചരകാചാരയൻ

വിവകിച

പറഞെതന്

മനസിലാേകണിയിരികന. ഇതിെന കതി എന അണ ചറിെകാണിരികനണാവണം.
തലയിൽ നിനള സിരാധമനീവയഹങളെട പവർതനം നിയനികനതം ഈ േകനതി ൽ
നിനാണ്.

ഈ

പവർതന

മാർഗങളിൽ

വരന

തടവിനനസരിചാണ്

അപസാരമണാകനത്. അതിെന ഓേരാ സലെത മാർഗതടസമനസരിച് അപസാര
ലകണങളിലം വയതയാസം വരാവനതാണ്.
ശിരസിന്

ഏൽകന

ആഘാതം,

പകാഘാതം,

അനർവിദധി

മതലായ

കാരണങെളെകാണം അപസാരമണാകാറണ്. നിദാനം ശദാപർവം നിരീകിചതിനേശഷം
മാതം ചികിത യകിപർവം െചയനതായിരികം നലത്. അപസാരം കഛസാദയമായ ഒര
േരാഗമായാണ്
യകിപർവം
ലഭികകയള.

ആയർേവദതിൽ
പരിശമിെചങിൽ

വിവകിചിരികനത്.
മാതേമ

േനരിയ

അതിനാൽ

േതാതിലള

വളെര

ശദിച്

അനകലഫലങൾ

ആയർേവദ

ചികിതയിൽ

ഏതേരാഗതിനം

േദാഷേകാപാനസാേരണ

മാതേമ

ചികിതികാൻ പറയനള. ഈ തതവം അപസാരതിലം വിഭിനമല.
‘ വാതജം വസിഭയിൈഷ:
പിതം പാേയാവിേരചെന:
േശഷമകം വമന പാൈയ:
അപസാരമപാചേരൽ’
എനത് പേതയകം ശേദയമാണ്.
അപസാര ചികിതയിൽ ഞാൻ മരനകൾ തനിചായം കടിേചർതം ൻൽകാറണ് .
വയമ്, െചറപനയരി, ചിറമത്, െകാടം, സർപഗനി, കടക, ശംഖപഷം, േസാമലത, ബഹി,
മതിൾ, െനലിക, രദാകം എനിവ ഇവയിൽ ചിലതാണ്. ഇതിൽ ആദയം പറഞ ആെറണം
ഉഷവീരയമളവയം േശഷമളവ ശീതവീരയമളവയമാണ് . േദാഷേകാപമനസരിച് ഇവെയ
യകിപർവം തനിചം േയാജിപിചം െകാടകനത് ഫലപദമായി കണിടണ്.
വയമ്
വയമം

അപസാരതിനകടി

സവർണവം

േരാഗികളിലാണ്

അരച

നലതായതെകാണാകാം

െകാടകന
കടതൽ

വയമ്

‘അപസാരകേഫാനാദഭതജനവനിലാൻ
പറയനണ്.സവർണഭസം,

െകാടം,

പതിവണായത് .
ഫലം

വയമ്,

കഫാധികയമള

കണവരനത്.

ജേയത്’
േതൻ,

കടിക ൾക്

പായമാകാത

എന്
െനയ്

അപസാര

ഭാവപകാശതിൽ
വയമിെന

ഇവകടി

ഗണം

െകാടകനത്

അപസാരതിന് നലതാണ്. വനമാധവസിദേയാഗം (ശീവനപണീതം) എന പസകതിൽ
“യദ് വാേദൽ കീരഭകാശി
മാകിേകണ വചാരജ:
അപസാരം മഹാേഘാരം
സചിേരാദം ജേയത് ദവം ”
(േതനിൽ വയമചർണം അരച് കഴികകയം േചാറം പാലം മാതം കഴികകയം
െചയാൽ പഴകമള അപസാരം മാറം) എന പരാമർശം മൻ നിർതി പരീകിച ചില
േരാഗികളിൽ പകടമായ േരാഗവയതയാസം കണിടണ്.
ബഹി, ചിറമത് െമാരികളഞത് ഇവ ഓേരാനം െവേവെറ അരചണകി െപാടിചത് ,
പഴയ െനലികേതാട് ഉണകിെപാടിചത് ഇവ ഓേരാനം 100 ഗാം വീതം ശംഗഭസം 40 ഗാം,
വയമ് െപാടിചത് 12½ ഗാം എലാം കടിെപാടിചത് പാകതിന് 2 േനരം വീതം െകാടകനത്
അപസാരതിന് ഫലപദമായി കണിടണ്. (ആയർേവദ ഡയറകർ സാനതനിനം വിരമിച

േഡാ:

M.S.ശങരനാരായണൻ

അവർകൾ

എനികപേദശിചതന

അനഭവസിദമായ

േയാഗമാണിത് ) മാത കടിേപായാൽ ഛർദികാറണ്. അതാണ് പാകതിന് എന് പേതയകം
പറയാൻ കാരണം.
േജയാതിഷതി(െചരപനയരി) പലർകം ഫലപദമായ മരനായാണ് എെന അനഭവം.
ഇത വളെരകാലം തടർചയായി െകാടകണം. അപസാരംെകാണ് മനബദി സംഭവിച
കടികൾക് െകാടതേപാൾ ഇത കടതൽ ഗണം നൽകിയിടണ്.
സർപഗന
ഔഷധമാണ്.
െചെയടത്

ഞാൻ

കരയാമ

സാധാരണ

െചറേതകിൻ

കഷായതിലം

ചർണമാകിയാണ്

േരാഗികൾക്

അപസാര

നൽകാറ്.

േരാഗാശപതിയിൽ

േജാലി

േസാമലതാചർണം,

സർപഗനചർണം

ഞാൻ

േവർ

നൽകിവരാറള
കഷായതിലം

േകാടകൽ

െചയെകാണിരികേമാൾ
എനിവ

ഗവെണന്

ഒര

ഭാവന

മാനസിക

േശതശംഖപഷചർണം,

കടിേചർത്

േരാഗികൾക്

െകാടകാറണായിരന. ഇതിൽ സർപഗനചർണം മറ മരനകേളകാൾ കറവ േചർതാണ്
ചിലർക്

െകാടകാറണായിരനത്.

കണചവപ്,

പരിഭമം

തടങിയ

വിഷമങൾ

സംഭവിചകണിടണ്. അേപാൾ മരനിെന മാത കറകകേയാ മരന് നിറതകേയാ േവണം
പകാഘാത

േരാഗികൾക്

അനഭവസിദമായാണ്

അപസാര

കണിടളത്.

ഇത്

േരാഗം

കണാൽ

ഉഷവീരയമാെണനം

രദാകം

നൽകനത്

ശീതവീരയമാെണനം

അഭിപായവയതയാസമണ്. പകാഘാതം വനാൽ സവർണം, െവളി, രദാകം, മത, പവിഴം,
േഗാേരാചനം ഇവ ഓേരാനം മലപാലിൽ കടിേചർതരച് പലവടമായി നാവി ൽ േതച്
െകാടകന

ചികിത

താളിേയാല

ഗനങളിൽ

കാണന.

ഇങിെന

െചയനത്

ബദിെതളിയാനം അപസാരം വരാതിരികാനം നലതാെണനം പറയെപടന. ആയർേവദ
ഗനങളിൽ

ഇപകാരം

പല

മരനകളം

വിവരികനണ് .

അവ

ഗേവഷണ

വിേധയമാകിയാൽ ഫലവതായ അപസാര മരനകൾ ലഭികാൻ സാദയതയെണനാണ്
എെന വിനീതമായ അഭിപായം.
എെന ചികിതാനഭവതിൽ എനിക് ആതസംതപി നൽകിയ ചില േകസകെളപറി
ഇനി വിവരികാം. േരാഗിയെട േപരം വയകമായ േമൽ വിലാസവം ഇവിെട േരഖെപടതനില .
കാരണം മാനസിക േരാഗേമാ അപസാരേമാ പിടിെപടതായറിഞാ ൽ സമദായതി ൽ ആ
േരാഗിക്

പലവിധ

ൈവഷംയങേളയം

േനരിേടണിവരം.

ഗേവഷേണാതകരായവരെണങിൽ നിരീകണ പരീകണങൾകേവണി േമൽ വിലാസവം
മറം നൽകാൻ ഞാൻ തയാറാണ്.

േകസ് നമർ 1
15 വർഷം മമ് ഞാൻ േകാടകൽ ഗവ: ആയർേവദ മാനസികേരാഗാശപതിയിൽ
േജാലി െചയെകാണിരികന കാലത് 20 വയസ് പായമായ ഔര യവതിെയ സമീപ
പേദശതനിനം എെന അടകൽ ചികിതകായി െകാണവന. 2 വർഷമായി അപസാര
േരാഗതാൽ പീഢിതയായിരന ആ യവതി. അലം തടിച പകതിയായിരന.ആ സീക്
മികദിവസവം

ഒനിലധികം

പാവശയം

േബാധം

െകടവീഴൽ,

ൈകകാലിടടികൽ,

വായിൽനിനം േഫനസാവം തടങിയ ലകണങൾ ഉണായിരന. േകാഴിേകാട് െമഡികൽ
േകാേളജിെലയം
ആയർേവദ

സവകാരയ

രംഗേതയം

വിചകണനാരം

പമഖരായ

പല

അേലാപതി

ചികിതിചിടണായിരെനങിലം

േഡാകർമാരം

കാരയമായ

വയതയാസം

കണിരനില.
ഞാൻ ഒനരാടൻപതി കാലത് ൈവശവാനര ചർണം കഴികാനം, ശംഖപഷചർണം ,
േസാമലതാചർണം,

ആമയചർണം

എനിവ

േചർത

ദിവസം

2

േനരം

കഴികാനം

നിർേദശിച. ർണാഴ കഴിഞ് േരാഗിെയ വീണം െകാണവന. േരാഗം മാറിയിടിെലങിലം
േരാഗകമതിന് കറവെണനറിയിച.
പരാണഘതം

ഉരകി

75ml

വീതം

കാലത്

െകാടകാനം

മദയമ

മാതയിെല

േസഹപാനവിധി പാലികാനം 7 ദിവസം വെര െകാടകാനം നിർേദശിച. (അന് ഞങൾക്
O P യിൽ ലകണെമാത പരാണഘതം ലഭിചിരന. 7 ദിവസതിന േശഷം വീണം പഴയ
മരനകൾ ഒര വർഷേതാളം തടർന. പിനീട് േരാഗകമണം ഉണായിടിലല. ഈ പബനം
ആവശയെപടെകാണ് എെന മാനയസഹത് േഡാ: രാജേഗാപാലൻ അവർകൾ എഴതിയ കത്
കിടിയതിനേശഷം മെറാര അപസാര േരാഗിേയയം കടി എെന അടത് ചികിതകായി
സമീപിചേപാൾ

എനിക്

ഈ

േകസ്

ഓർമവരികയം

അവരെട

േമൽ

വിലാസം

േശഖരിചെവകാൻ കഴിയകയം െചയ.
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1989 സപറംബർ 10-ന-തശർ ജിലയിൽ നിനം 13 വയസായ ഒര വിദയാർതിെയ
എെന

അടത്

നിലതിടടികൽ,

െകാണവനിരന.
വായിൽനിനം

ഇടകിടക്
നരയം

േബാധം
പതയം

ഇലാതാകൽ,
വരൽ

ൈകകാലകൾ

എനിവയായിരന

േരാഗലകണങൾ. അരമണികേറാളം േരാഗാകമണം നീണനിൽകം. േബാധം വനാൽ
പജയിലാതതേപാെല പിറപിറകക, പവർതികക എനീ ലകണങൾ ഉണാകം.
1½ വർഷമായി ഈ അസഖം കാണന. പല അേലാപതി, ആയർേവദ ചികിതകളം

സവീകരിെചങിലം അസഖതിന് കറെവാനം കണില. അേലാപതി മരനകൾ കഴികേമാൾ
മയങികിടകെമങിലം അേപാഴം േരാഗമണാകാറണ്. ഉറകം ശരികണ്.
കഫാപസാരമായിടാണ് ഇവിെട േരാഗനിർണയം നടതിയത് . ആദയമായി അലം
രകചികിതകൾ െചയതിനേശഷം േസഹപാനം െചയ. കമളങ പിഴിഞ നീരിൽ
(െനയിെന എടിരടി), ഇരടി മധരം കൽകം േചർത കാചിയ െനയാണ് ഉപേയാഗിചത് .
(ബഹത്

നിഘണ

രതാകരം)

േസഹപാനകാലത്

2-

ദിവസവം,

5-

ദിവസവം

േരാഗാകമണമണായി. 7 ദിവസം െകാണ് സമയകസിദത വന. 8- ദിവസം വിശമിപിച്
അഭയഗം െചയ വിയർപിച. തടർന ശാസീയമായി വമനം, വിേരചനം, ൈതലബസി,
കഷായബസി തടങിയ കിയാകമങൾ െചയ. വമനതിന് ശംഖമലരി എന നിരപായമായ
ഔഷധിയാണ് ഉപേയാഗിചത്. ൈതലബസിക് പിപലയാദയനവാസന ൈതലവം കഷായ
ബസിയിൽ കഷായമായി ദശമലാദി കഷായവമാണ് ഉപേയാഗിചത്. 2- ദിവസം േരാഗിെയ
പറഞവിട. േപാകേമാൾ ഭാവന െചയ സർപഗന ചർണവം മകഭസവം 200 മി.ഗാം
വീതം കഴികവാൻ നിർേദശിച.
ഒേകാബർ 27- തീയതി േരാഗി വീണം വന. 2 തവണ െചറതായി അസഖമണായെത.
പെക വളെര േവഗം േബാധം െതളിഞ. കഴികന മരനകൾ തടരാൻ പറഞ. നവംബർ
26- തിയതി വനേപാൾ പിനീട് അസഖമണായില എനാണ് പറഞത് . തടർന് ജൈല വെര
എലാ

മാസവം

തടർചയായി

പരിേശാധനകവനിരന.

മകടപിെന

വിഷമമലാെത

മറസഖങെളാനം പിനീട് കണില.ആഗസ് 19- തിയതി വീണം ചികിതകായി അഡിറ്
െചയ.ചികിതയിൽ

െചറിയ

വയതയാസം

വരതി.

േസഹപാനം,

േസദം,

വമനം,

മധയഷയാദിൈതലം െകാണ് പിഴിചിൽ, ധനവനം, ഗളചാദി, െകാടം ഇവ ഓേരാനിലം ഓേരാ
പാവശയം ആവർതിച ൈതലം തലയിൽ േതച് തകധാര , ൈതലബസി, കഷായബസി
തടങിയവ െചയ.ദയാദികഷായം 2 േനരം മകഭസവം രദാക ചർണവം േചർത 2 േനരം
കഴികാൻ െകാടത. 36 ദിവസെത ചികിതകഴിഞ് ഡിസചാർജെചയ. 1990 നവംബർ
4 ന് വീണം വനേപാൾ പിനീട് അസഖമണായിടിെലന് പറഞ.ഡിസംബർ 9 ന വനേപാൾ
കാൽ വണയിൽ േവദനെയപറി പറഞ. മധയഷയാദിൈതലം പരടി ചടെവളം പിടികാൻ
നിർേദശിച. കഴിഞ 2 മാസങളിലം േരാഗി പരിേശാധനകായി വന് പർണ തപിേയാെട
തിരിച േപായി.
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കഹിഞ ഒര വർഷതിനേമെലയായി മലപറം ജിലയിൽനിനള 16 വയസായ ഒര
െപൺകടി

അപസാരതിന്

എെന

ചികിത

സവീകരിചെകാണിരികകയാണ് .

1989

ഒേകാബർ 10- തിയതി എെനയടകൽ ഈ കടിെയ െകാണവരേമാൾ ഇടകിടക് തലമിനി
േബാധം െകടവീഴൽ ൈകകാലകൾ ബലം പിടികൽ, കണതറികൽ, അലസമയം കഴിഞാൽ
േബാധം െതളിയകയം തടർന് കീണവം എനീലകണങളാണ് കാണിചിരനത്.1 വർഷം
പഴകമണായിരന ഈ േരാഗതിന് പല അേലാപതി ചികിതകളം െചയിരന. കടിയെട
അമയെട സേഹാദരനം അമയെട അചനം അപസാരമണായിരന.
ഈ കടിക് ഞാൻ ഭാവന െചയ സർപഗനചർണം മാതമാണ് െകാടതത്. 15
ദിവസം

കടേമാൾ

നിരീകണതിനായി

വരാറണ് .

പിനീട്

ഇേതാടനബനിചള

അസഖങൾ കണിടില.
േകസ് നമർ 4
മൻപ് വിവരിചേപാെലതെന 12 വയസായ ഒര െപൺകടി ഇേപാഴം ചികിത
സവീകരിചവരനണ്.

േതഞിപാലതനിനള

ഈ

കടി

1990

െഫബവരിയിലാണ്

എെനയടത് െകാണവനത്. അപസാരതിെന എലാ ലകണങളം ഉണായിരന. 3 വർഷം
പഴകമള ഈ േരാഗതിൽ Epilen തടങിയ ഗളികകൾ കഴിചിരന. ഇവിേടയം ഭാവന
െചയ സർപഗനചർണം തെനയാണ് െകാടകനത്. പിനീട് േരാഗലകണങൾ കണിടില.
മകളിൽ വിവരിച േകസകൾ എെന ചികിതാ പരിചയതിൽ എനിക് സംതപി
നൽകിയ

അപർവം

വളെര

നിരാശയായിരന

ഫലം.

േകസകളിൽ
എങിലം

ചിലതമാതമാണ്.

കഛസാദയമായി

കടതലം

േകസകളിൽ

വിവരികെപടിടള

ഈ

േരാഗചികിതയിൽ ലഭികന െചറിയ െചറിയ ഫലങൾതെന ഉേതജനജനകമാണ്.
േയാഗാഭയാസമറകൾ
നൽകിയിടണ്.

പരിശീലിപികനത്

സർവാംഗാസനം,

പല

മതയാസനം

േകസകളിലം
തടങിയവ

അനകലഫലങൾ

നിർേദശികാവനവയാണ്.

ശാസീയമായ രീതിയിൽ െചയെപടന ചികിതകൾെകാണ് ഇേപാൾ കഴിചെകാണിരികന
Gardinal തടങിയ ഔഷധങളെട മാത കറച െകാണവരവാൻ കഴിഞിടണ്.
ഇങിെന

െപാതവായി

പറഞാൽ

പരിമിതികൾ

ഏെറയള

ഒര

ചികിതാരംഗമായിടാണ് അപസാര ചികിതാരംഗം എനിക് അനഭവെപടിടളത് . എങിലം
ഈ പരിമിതികൾ എലാ ശാസശാഖകൾകം ഒര േപാെല ബാധകാെണനിരിെക കടായ
പവർതനങൾ

ഇേപാഴള

ആലസയെത

നീകാൻ

ഉപയകമാകെമനാണ്

എെന

വിനീതമായ അഭിപായം. പെക േഖദകരമായ ഒര വസത ആധനിക ൈവദയശാസതിെല

പല ഉനത ശീർഷരം മറ ശാസ ശാഖകേളാട് കാണികന അസഹിഷതയാണ് . മറ
ശാസരംഗത്

പവർതികനവർ

അവകാശെപടന

വിജയങെള

പഛിചതളാേനാ

എതിർത േതാലികാേനാ ഉള മേനാഭാവതിന് മാറം വേരണ കാലം അതികമിചിരികന .
ഇതരം

െസമിനാറകൾ

എനാംശംസിചെകാണ്
സഹകരണങളം
അവസാനിപികെട.

കടായ
തടർനള

വാഗാനം

പവർതനങൾകള
പവർതനങൾക്

െചയെകാണം

ഞാൻ

എെന

മാർഗേരഖകളാകെട
എലാവിധ

ഈ

എളിയ

സഹായ
പബനം

