पाठ-२१
शल्यचिचित्साजनिः सुश्रुतः
सारान्शः
चिचित्साचिज्ञानस्य द्वे चिभागे- औषचिचिचित्सा,
शल्यचिचित्सा ि । सुश्रुतः शल्यचिचित्सा जनिः
िथ्यते। सः चिश्वाचित्रस्य पुत्रः आसीत्। तस्य ग्रन्थः
'सुश्रुतसंचिता' नाि । सुश्रुतस्य उल्लेख: ििचषिणा
िाल्मीचिना स्वरािायणे िृति् । एतत् प्रिाणं यत्
सुश्रुतः िाल्मीिे: पूििि् आसीत्। सुश्रुतेन ित्वारर
शल्यचििानाचन उक्ताचन- • यंत्रप्रचणिानि् •
शस्त्रप्रचणिानि् •क्षारप्रचणिानि् • अचिप्रचणिानि्।
शल्यचियायां शताचििाचन यन्त्राचण-शस्त्राचण
।सुश्रुतेन शल्यचियार्थे न िेिलं यन्त्राणाि् अचपतु
शस्त्राणां , सूच्यादीनां ि उल्लेखं िृति्। तेषां
उपयोगचिचिः ि िचणितः । सुश्रुतस्य प्रचसद्े ः आिारः
सुनम्यशल्यचिचित्सा अस्ति । सः िृत्ां नाचसिां पुनः
स्र्थापने चनपुणः आसीत्। एिं स
अद्यतनप्लास्तििसजिरी नाि चििेः जनिः िथ्यते।
आरोग्यप्रदानं ििापुण्यदायिि् अस्ति।
आरोग्यशालास्र्थापना पुण्यदायिि् ििि।
आरोग्यदानेन पुरुषार्थिितुष्टयि् एि दत्ं भिेत्।
मुख्य चिन्दवः
भारतिषे आयुिेदस्य परं परा अचत प्रािीना चिद्यते।
सुश्रुतः गाचिपुत्रस्य चिश्वाचित्रस्य पुत्रः चदिोदासिन्वन्तरे ः चशष्यः आसीत् । तस्य प्रणीतं ग्रन्थं
'सुश्रुतसंचिता' इचत िथ्यते। नागाजुिनेन िाग्भटे न ि
अस्य ग्रन्थस्य संपादनं िृति्-इचत अचप िन्यन्ते
चिद्वां सः ।
प्रिीनानां िेषांचित् आयुिेदािायाि णाि् नािाचन
स्मरत - इन्द्रः , िन्वन्तररः , िरिः , सुश्रुतः , भास्करः ,
ििनः , भृगुः , नागाजुिनः , िाग्भटः , िारीतः , जतूिणिः
इत्यादयः ।
अवगच्छामः
यन्त्राणां प्रिार:
1. स्वास्तिियन्त्राचण
2. सन्दं शयन्त्राचण
3. तालयन्त्राचण
4. नाडीयन्त्राचण
5. शलािायन्त्राचण
6. उपयन्त्राचण
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स्वास्तिियन्त्राचि (पशुमुखािृचतसदृशाचन)
यन्त्रनाम - 1. चसंियन्त्रि्, 2. व्याघ्रयन्त्रि्, 3.
िृियन्त्रि्, 4. तरक्षुयन्त्रि्, 5. ऋक्षयन्त्रि्, 6.
द्वीपीयन्त्रि्, 7. शृगालयन्त्रि् 8. िृगयन्त्रि्

(व्याघ्र = बाघ, वृिः = भेच़िया, तरक्ुः =
लि़िबग्घा, ऋक्ः = भालू, द्वीपी = िीता,
शृगालः = चसयार)
आवश्यिोSयं ज्ञानम्
स्वास्तिियन्त्राचि (पचक्िञ्िुसदृशाचन)
यन्त्रनाम्- 1. िाियन्त्रि्, 2. िङ्कयन्त्रि्, 3.
िुररयन्त्रि्, 4. िाषयन्त्रि्, 5. श्येनयन्त्रि्, 6.
शशघाटयन्त्रि्, 7. गृध्रयन्त्रि्, 8. िौञ्चयन्त्रि्, 9.
अञ्जचलिणियन्त्रि्
(िािः = िौिा, िङ्कः = बगुला, िुररः = उिाब
िुरी, िाषः =नीलिंठ, शशघाटः = िील, गृध्रः =
गीि, क्रौञ्चः = सारस,, श्येनः =
बाज,अञ्जचलििणः = उल्लू)
व्यािरि चिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
प्रत्ययाः - प्रत्ययानां संयोगेन नूतनाचन पदाचन
चनिीयन्ते। यथा- िातोः - गत्वा, गतिती, गच्छत्,
गम्यः , गन्तव्यः इत्यादयः ।
सस्तधः -िणाि नां परस्परं चििृचतित् सन्धानं
सस्तन्धः ।यथा - रिा+ईशः =रिेशः ,
नै+अिः =नायिः , रचि+ईशः =रिीशः ।
समासः - अनेिपदानाि् एिपदीभिनं
सिासः ।यर्था - दशरर्थस्य पुत्रः = दशरर्थपुत्रः , पीति्
अम्बरं यस्य सः = : पीताम्बरः ।
शब्दाथाणः
1. प्रचणिानाचन = प्रयोग
2. चनरसनि् = िटाना
3. शिे = प्रशंसा िी जाती िै
4. शताचििाः = सौ से अचिि
5. क्षारे ण = रस से
6. अंगीिृति् = स्वीिार िर चलया िै
7. ििािैद्यः = प्रिुख चिचित्सि
8. दत्ं स्यात् = चदए हुए िे सिान िैं
योग्यतां वर्णयत
िरिः आयुिेस्य प्रािीनचिद्वत्सु िरिः अन्यतिः
अस्ति। सः राज्ञः िचनष्कस्य शासने राजिैद्यरूपेण
उचषतिान् । िूलतः तु अयं गान्धारिासी आसीत् ।
अस्य िालः ईसापूिं प्रर्थिशताब्दी इचत िन्यते ।
िरिस्य यशः भारतात् बचिः अचप प्रसृति्।
िचिराजिरिस्य चिषये सत्यिुक्ति् - 'िरििु
चिचित्सते।'िरिसंचिता िरिस्य आयुिेदीयः ग्रन्थः
अस्ति । अयं सििप्रर्थिः सििश्रेष्ठः ि िायचिचित्सायाः

ग्रन्थः ितिते । सिस्रिषेभ्यः आयुचििज्ञानस्य िूलं स्रोतः
िरिसंचिता एि अस्ति । अयं ग्रन्थः अष्टभागेषु
चत्रंशत्सु अध्यायेषु ि चिभक्तः । ग्रन्थे गद्यस्य पद्यस्य
ि उभयोः प्रयोगः िृतः । आयुिेदक्षेत्रे तु अयं ग्रन्थः
ईदृशः लोिचप्रयः जातः यत् अष्टभ्यां शताब्द्द्याि् एि
अस्य अनुिादः अरबीभाषायां जातः ।
फारसीभाषायाि् अचप अनुिादः उपलभ्यते ।
पाठे ऽस्तस्मन् प्रिुतः अंशः सूत्रस्र्थानस्य पंििअध्यायात् संिचलतः ।
पाठ संप्रेष्यः
• चिचित्साचिज्ञानस्य द्वे चिभागे (i)
औषिचिचित्सा (ii) शल्यचिचित्सा िः ।
• सुश्रुतः प्रािीनतिः शल्यचिचित्सिः , तस्य
ग्रंर्थ:- 'सुश्रुतसंचिता' ।
• शल्यचिचित्सायां यन्त्रशस्त्रक्षारअचिप्रचणिानाचन इचत ित्वारर
शल्यचििानाचन िचणिताचन ।
• शल्यचिचित्सिस्य लक्षणाचन -(i) शूरः
भिचत । (ii) िायाि चण शीघ्रं सम्पादयचत ।
(iii) तस्य शस्त्राचण तीक्ष्णाचन भिस्तन्त (iv)
शल्यिििचनष्पादने तस्य ििौ अिम्पिानौ
भितः । (v) िनसा स्तस्र्थरः भिचत ।
• सुश्रुतस्य ख्याचतः नासाप्रचतष्ठापने अस्ति ।
सुनम्यशस्त्रचिचित्सा एि 'प्लास्तिि सजिरी'
इचत िथ्यते । अत एि सुश्रुतः प्लास्तिि
सजिरी चिज्ञानस्य अचप जनिः ।
• आरोग्यदानं पुण्यिायिि् भिचत ।
अचर्िाङ्कानाम् अजणनं िथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यि् रूपेण अध्ययनं िृत्वा
भािि् अिगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां िचठन शब्दानां
व्यािरणात्मि स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अचििाचिि अध्याये संदचभित चिषयाणां
अध्ययनं ितिव्यि्।
स्व मूल्याङ्कनम् िुरुत
• अध्यायस्य भािं स्व शब्दै ः िणियत ।
• अध्याये आगतानां व्यािरण चबन्दु नां
अभ्यासं िुरुत ।
• िूल पाठस्य अभ्यासं िुरुत।

