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Drogi czytelniku,  

przed Tobą wyjątkowa praca. Jest ona poświęcona, z jednej strony, tradycyjnemu leczeniu 
ajurwedyjskiemu, które w swojej tradycji tekstowej istnieje od ponad 2000 lat (biorąc pod uwagę 
początki tworzenia traktatów okresu klasycznego). Wówczas to z połączonej idei zachowania zdrowia 
ludzi i pozbawienia ich chorób powstaje wyrafinowany, scholastyczny system wiedzy. Bazując na 
skomplikowanych poglądach filozofii naturalnych przedstawia on spójne podejście do człowieka  
i otaczającego go świata.    

Z drugiej strony, temat tego poradnika jest niezwykle istotny, bowiem przedstawia sposoby leczenia 
stanów gorączkowych, które są bezpośrednio powiązane z infekcją spowodowaną COVID-19. 
Oczywiście należy zaznaczyć, że wirusologia to stosunkowo młoda nauka, która liczy sobie dopiero 
około 120 lat i w tym czasie wiedza o naturze wirusów uległa pogłębieniu, natomiast medycyna 
ajurwedyjska, sięgająca głębi wieków, nie ma specjalnego poglądu na drobnoustroje. Jednak to wcale 
nie oznacza, że Ajurwedzie nie są znane przejawy różnych syndromów oddechowych, ponieważ 
epidemie i pandemie od zawsze towarzyszyły ludzkości. 

Ajurweda na pierwszym miejscu stawia cierpiącego człowieka i bezpośrednią przyczynę dolegliwości 
(nierównowaga doṣ), w mniejszym stopniu skupiając uwagę na drugorzędnych czynnikach, których 
szczególnym przypadkiem jest zwalczanie niewidocznych gołym okiem drobnoustrojów – adṛṣṭa-
kṛmi.  

W przypadku COVID-19 mamy do czynienia z gorączką, która wśród innych symptomów choroby 
nazywana jest „królową objawów”. Już w starożytnych tekstach ilość stron-zwrotek poświęconych 
temu zagadnieniu jest zadziwiająca. Jest ich co najmniej 1000. I to biorąc pod uwagę tylko rozprawy 
naukowe okresu klasycznego, np. „Charaka Samhita”, „Sushruta Samhita”, prace Wagabhaty oraz 
„Madhawa-nidāna”. 

Jestem zachwycony odwagą moich kolegów Andrieja Jurjewicza Golowinowa oraz Jekatieriny 
Olegownej Balyk, którzy rzucili się w głębiny oceanu śastr. Wiadomo przecież, że najcenniejsze 
kamienie znajdują się w samej głębinie wód, a na powierzchni tylko piana. Niczym drogocenne perły, 
które są cenniejsze w złotej oprawie, ich odkrycia zostały opatrzone w tej publikacji dokładnymi 
wyjaśnieniami, które pomagają nam-współczesnym wcielić w życie te zasady. 

Dodam od siebie, że rozwój współczesnych technologii często uzależnia nas od skomplikowanych 
metod leczenia, diagnostyki laboratoryjnej, itp. Lekarz staje się jedynie mało znaczącym czynnikiem 
wspomagającym proces leczenia. Natomiast w książce tej znajdziecie proste i przystępne sposoby na 
poprawę stanu zdrowia związanego z zaburzeniami, tj. gorączką typu vata-kapha. Porady te wynikają 
z głębokiej wiedzy o naturze człowieka oraz naturze choroby, z którą się zmaga. 

Lektura tej książki sprawiła mi wielką przyjemność. Jest rzeczowa, napisana w sposób naukowy, 
przepełniona cytatami w sanskrycie, daje autentyczny obraz Ajurwedy oraz wyróżnia się wśród wielu 
„zbawiennych” i komercyjnych podejść.  

Mam nadzieję, że podobne publikacje pojawią się również w przyszłości. 

 

W.J. Drużynin, kandydat nauk medycznych, naukowiec  
i tłumacz sanskryckich tekstów medycznych 

  



Drodzy przyjaciele! 

Na początku 2020 roku miliony ludzi doznało rozczarowania. Do tej pory wierzyli oni, że w obecnych 
czasach medycyna może wyleczyć każdą chorobę. Jednak niespodziewanie to powszechne 
przekonanie upadło, a ludzie uświadomili sobie, że współczesna medycyna może być przerażająco 
bezsilna.  

Nagle okazało się, że w naszym XXI-wszym wieku wraz z jego wszystkimi zaawansowanymi 
technologiami, medycznymi ubezpieczeniami, aptekami na każdym kroku, przepełnionymi 
farmaceutykami, ludzie utracili możliwość obarczenia odpowiedzialnością za swoje życie zewnętrzne 
instytucje służby zdrowia, stanęli samotnie, twarzą w twarz, z chorobą i nie byli na nią przygotowani. 

Zaskakujące jest też to, że w dobie powszechnego dostępu do Internetu i zasobów wiedzy na całym 
świecie, znaczna większość słabo wyobraża sobie, jak zbudowane jest ludzkie ciało, jak pracuje, jak 
reaguje na chorobę, jak może się jej przeciwstawić. A niewiedza zawsze powoduje strach. 

Za pomocą materiału przedstawionego w książce chcielibyśmy wnieść swój wkład w eliminację tego 
„analfabetyzmu”, wykorzystując język Ajurwedy. Do jego zrozumienia nie potrzeba dyplomu 
medycznego. Jednak czytelnik nie powinien liczyć na zbytnią łatwość prezentacji. Ci, którzy oczekują 
uniwersalnych przepisów i receptur ajurwedyjskich będą rozczarowani – nie znajdą ich tutaj. 

Podczas pracy nad wskazówkami metodologicznymi przyświecały naszemu zespołowi trzy ważne 
zasady: 

1. Bezpieczeństwo. 

Zgodnie z maksymą „po pierwsze nie szkodzić” – celowo nie dajemy zaleceń do przyjmowania 
specyficznych suplementów. Nie jest naszym zamiarem przepisywanie suplementów, które mogą 
czasami zadziałać synergistycznie z innymi środkami. Osoba nieznająca podstaw farmakognozji 
mogłaby zaszkodzić sobie lub pacjentowi. Nie skupiamy się także na protokołach ajurwedyjskich 
takich, jak np. vamana lub basti, bo wymagane do ich przeprowadzenia są specyficzne kwalifikacje, 
których większość czytelników nie posiada. 

Prosimy również o ostrożność przy wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących objawów, wskazujących 
na ciężki, nietypowy przebieg choroby oraz o nie zajmowanie się samoleczeniem. 

2. Skuteczność. 

Poniższe zalecenia powstały jako owoc żywej praktyki z pacjentami chorymi na COVID-19, w tym  
z naszymi krewnymi i przyjaciółmi. Podjęte przez nas działania znalazły potwierdzenie zarówno wśród 
naszych indyjskich kolegów, jak i po naszej stronie. Ponad 20 pacjentów wyzdrowiało całkowicie bądź 
z minimalnymi powikłaniami. Stan pacjentów podczas infekcji był średnio-ciężki lub ciężki. Dwóch 
spośród nich miało zainfekowane płuca w masywności 50-75%, jak wykazały wyniki badań tomografii 
komputerowej. Być może, w przyszłości będziemy mogli opublikować przebieg tych przypadków za 
zgodą pacjentów. 

3. Przystępność. 

Z ogromnej liczby receptur, które zawierają oryginalne teksty, wybraliśmy jedynie te, które są 
możliwe do wykonania w leczeniu domowym. Bazowaliśmy także na dostępnych komponentach, jak 
również na prostocie receptur. Głównym naszym zamierzeniem było podanie zaleceń, zgodnie  
z którymi może postępować każdy. 



Składamy podziękowania naszym indyjskim nauczycielom, kolegom i przyjaciołom, którzy dzięki 
głębokiemu, merytorycznemu przygotowaniu i owocnemu doświadczeniu w pracy z jvara-chikitsą, 
całkowicie przekonali nas o skuteczności jej zastosowania w leczeniu COVID-19. 

Składamy podziękowania także Wladmirowi Jurjewiczowi Drużyninowi za ogromną pracę przy 
tłumaczeniu i redagowaniu materiału naukowego w sanskrycie, jak również za jego szczegółowe 
komentarze na temat jvary, zawarte w niniejszej publikacji. 

Jesteśmy wdzięczni Pawłowi Witalijowiczowi Peresypkinowi, studentowi IV roku w Ayurveda College 
SDM w Hasanie (stan Karnataka, Indie) za jego cenne podpowiedzi. 

Naszym zamiarem było wykorzystanie sanskryckich ślok, aby zbliżyć czytelnika maksymalnie do 
oryginału, z pominięciem niuansów gramatycznych. Wszystkie skomplikowane części tekstów zostały 
sprawdzone z klasycznymi sanskryckimi komentarzami, aby uniknąć nieodpowiedniej interpretacji. 

Wszystkie materiały rozpowszechniane są charytatywnie. 

Andriej Jurjewicz Golowinow, Jekatierina Olegowna Balyk 

15 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

roga-rāṭ sarva-bhūtānām anta-kr̥d dāruṇo jvaraḥ |  
tasmād viśeṣatas tasya yateta praśame bhiṣak || 

Jvara (gorączka), królowa chorób, co przynosi śmierć wszystkim istotom, bezlitosna,  
dlatego lekarz powinien zrobić szczególny wysiłek, aby ją uspokoić.  

/ Charaka-samhita, Chi. 3.345 
 

kālo hy eṣa yamaś caiva niyatir mr̥tyur eva ca || 
tasmin vyapagate dehāj janmeha punar ucyate | 

Gdyż ona (gorączka) – bogiem czasu Kala, również władcą śmierci Jama, nieodparty los i sama śmierć. 
Kiedy ona wychodzi z ciała, mówi się, że to jest jeszcze jedno narodzenie.  

/ Sushruta-samhita, Ut. 39.95 
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WPROWADZENIE — „ZAPOZNANIE SIĘ” Z JVARĄ 
GŁÓWNE POJĘCIA DOTYCZĄCE PATOGENEZY I OBJAWÓW 

INFEKCJA KORONAWIRUSOWA JAKO RODZAJ JVARY – GORĄCZKI 
Poniższe materiały są skompilowane wyłącznie na podstawie klasycznych tekstów ajurwedyjskich1, 
opisujących etiopatogenezę i objawy chorób na podstawie kombinacji oraz interakcji 
zaangażowanych w daną patologię doṣ, dhatu, a także wpływających na nie czynników zewnętrznych. 
Te dokładne opisy pozwalają na klasyfikację nowej, wcześniej nieistniejącej choroby zgodnie  
z tradycyjnym podejściem i przyjętej w Ajurwedzie nozologii. 

Na obecną chwilę w społeczności ajurwedyjskich profesjonalistów istnieje konsensus, zgodnie z 
którym infekcja koronawirusem COVID-19 jest rozpatrywana jako rodzaj jvary typu vata-kapha. Jvara 
to klasa chorób przebiegających z objawami gorączki. 

U większości pacjentów przebiega ona właśnie w takiej formie, co jednak nie wyklucza innych jej 
wariantów. U niektórych pacjentów, w przypadku aktywnego zaangażowania w proces patologiczny 
wszystkich trzech doṣ, gorączka przybiera ciężką i niebezpieczną dla życia formę opisaną w literaturze 
ajurwedyjskiej jako sannipata-jvara. 

W poniższych materiałach najbardziej szczegółowo przedstawimy przede wszystkim podstawową 
formę przebiegu infekcji koronawirusowej – vata-kapha jvara, ale również zaprezentujemy bardziej 
jej skomplikowaną formę – sannipata-jvara.  

POJĘCIE AVASTHA – STADIUM CHOROBY 
Profesjonalna terapia w każdym systemie medycznym oprócz specyfiki zachorowania i cech 
szczególnych samego pacjenta zawsze bierze pod uwagę etapy przebiegu choroby, które  
w Ajurwedzie są nazywane аvastha. Ma to szczególnie ważne znaczenie w leczeniu jvary, która 
charakteryzuje się szybką zmianą etapów, co wymaga równie szybkiej zmiany z jednej metody 
leczenia na inną. 

W „Charaka-Samhita” w rozdziale poświęconym leczeniu jvary powiedziano: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
tasyāṁ tasyām avasthāyāṁ jvaritānāṁ vicakṣaṇaḥ| 
jvara-kriyā-kramāpekṣī kuryāt tat-tac-cikitsitam||344|| 

Spostrzegawczy [lekarz] niech przeprowadza taką terapię, która odpowiada tej czy innej 
avastha u chorych na gorączkę, przestrzegając [pewnej] kolejności działań terapeutycznych 
przy jvarze. 

W pierwszej kolejności należy zrozumieć, na jakim stadium jest choroba, aby stosowanie zaleconego 
podejścia do leczenia miało pozytywny, a nie przeciwny skutek. W związku z tym, iż jest to ważna 
część procesu znacząca część materiałów poświęcona jest szczegółowemu opisowi cech, które 
charakteryzują różne аvastha, aby pomóc umiejętnie je rozróżniać. Zanim rozpocznie się 
postępowanie zgodne z jakimikolwiek niżej przedstawionymi zaleceniami, należy uważnie zapoznać 
się z odpowiednimi rozdziałami. 

 
1 Teksty fundamentalnych prac: „Charaka-samhita”, „Sushruta-samhita”, „Ashtanga-hridaya-samhita”, 
„Madhava-nidāna” oraz informatorów i nighantu: „Bhayshajya-ratnavali”, „Yoga-ratnakara”, „Bhava-prakasha-
nighantu”, „Dravya-guna-sangraha”. 



POJĘCIA LAKṢANA, PURVARUPA I RUPA  
Ogólne objawy (samanya-lakṣany) oraz specyficzne, zróżnicowane objawy (viśesha-lakṣany) 
odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu tego, jakie doṣe dominują w rozwoju procesu 
patologicznego, w rozróżnianiu аvasth, jak również w ocenie indywidualnych cech przebiegu jvary, 
które wskazują na nasilenie gorączki, prawdopodobieństwo pomyślnego lub niepomyślnego 
rozwiązania, obecność lub brak komplikacji, ryzyko przewlekłego stanu etc. 

Purvarupa i rupa to złożoność wczesnych oraz klinicznych objawów (lakṣan), odpowiednio na 
podstawie których jest diagnozowana choroba. 

W kolejnych kilku rozdziałach zawarty jest bardzo dokładny opis objawów oraz specyficznych 
przejawów jvary wraz z cytatami z klasycznej indyjskiej literatury ajurwedyjskiej przedstawiony dla 
wygody w formie tabeli, z których można korzystać, jak z przewodnika w ocenie stanu chorego, 
dynamiki oraz powagi zachorowania. 

POJĘCIE SAMPRAPTI  
Do zrozumienia natury choroby, a więc i podejścia do jej leczenia oraz profilaktyki należy wiedzieć, 
pod wpływem jakich przyczyn oraz czynników pojawia się i rozwija. W Ajurwedzie ten proces 
początku i rozwoju choroby ma nazwę samprapti.  

Jeśli zrozumienie rupy, lakṣan oraz avasth jest kluczem do diagnostyki choroby, to zrozumienie 
samprapti jest kluczem do jej leczenia.  

Dalej w tekście szczegółowo omówimy w kontekście jvary wszystkie wymienione wyżej główne 
pojęcia zaczynając od samprapti.  

Samprapti – patogeneza jvary 
Zazwyczaj miejsce pojawienia się choroby różni się od miejsca jej dalszej manifestacji. W przypadku 
jvary mówi się, że obejmuje ona całe ciało. Ważne jest, aby mieć na uwadze, że zaczyna się ona  
w amashayi, co dosłownie oznacza „obszar niestrawionego” i zazwyczaj kojarzy się z żołądkiem lub  
z całą, górną częścią układu trawienia. 

„Sushruta-samhita”: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
doṣāḥ prakupitāḥ sveṣu kāleṣu svaiḥ prakopaṇaiḥ ||15|| 
vyāpya deham aśeṣeṇa jvaram āpādayanti hi | 
duṣṭāḥ svahetubhir doṣāḥ prāpyāmāśayam ūṣmaṇā ||16|| 
sahitā rasam āgatya rasa-sveda-pravāhiṇām | 
srotasāṁ mārgam āvr̥tya mandīkr̥tya hutāśanam ||17|| 
nirasya bahir ūṣmāṇaṁ pakti-sthānāc  ca kevalam | 
śarīraṁ samabhivyāpya svakāleṣu jvarāgamam ||18|| 
janayanty atha vr̥ddhiṁ vā svavarṇaṁ ca tvag-ādiṣu |19| 

Doṣe wyprowadzone z równowagi we właściwe dla nich miejsca w określonych dla ich 
okresach (1), przez właściwe dla nich bodźce (2), ogarniając całe ciało, wywołują gorączkę. 
Doṣe, które weszły w stan patologiczny pod wpływem swoich przyczynowych czynników, po 
osiągnięciu amashayi, połączone z agni, wchodząc w rasa-dhatu (3), wywołują tym sposobem 
zatkanie kanałów, po których porusza się rasa-dhatu oraz kanałów, po których jest usuwany 
pot, tłumią ogień trawienny, wypierając go z naturalnej lokalizacji na zewnątrz  
 i rozprzestrzeniają się po ciele. W charakterystyczny dla nich sposób generują lub 



wzmacniają jvarę, jak również zmieniają skórę i inne tkanki, zgodnie z charakterystycznymi 
dla nich (doṣ) kolorami (4).  

(1) Proces wyjścia doṣ z równowagi po ich naturalnym nagromadzeniu w odpowiedniej 
porze roku może wywołać choroby sezonowe. 

(2) Uwzględniamy czynniki przyczynowe, niezwiązane z naturalną zmianą aktywności 
sezonowej doṣ: infekcje, zaburzenia odżywiania, traumy/kontuzje, stres.  

(3) Pierwsza dhatu, która formuje się podczas trawienia jedzenia.  
(4) Zgodnie z Ajurwedą każdej doṣy jest przypisana pewna paleta kolorów, które mogą 

wizualnie przejawiać się w postaci zmian koloru skóry, paznokci, języka, oczu, wydzielin. 
Dla vaty charakterystyczny czerwono-brązowy, fioletowy, ciemne kolory, dla pitty – 
żółty, zielony, dla kaphy – biały, jasne, blade kolory. 
  

„Madhava-nidāna”: 
W „Madhava-nidānie” są opisane przyczyny prowokujące ryzyko rozwoju gorączki – 

nieodpowiednia dieta oraz styl życia.  

2. jvara-nidānam 
jvara-samprāptiḥ 

mithyāhāra-vihārābhyāṁ doṣā hy āmāśayāśrayāḥ | 
bahir nirasya koṣṭhāgniṁ jvara-dāḥ syū rasānugāḥ ||2|| 

Ze względu na nieodpowiednią dietę i styl życia doṣe [ulokowując się] w amashayi, 
wypierając na zewnątrz ogień trawienny, mogą wywołać jvarę – gorączkę, podążając [po 
ciele] za rasa-dhatu. 

 

Przykładowo można wymienić: 

 dietę niezgodną z konstytucją człowieka, czyli jego prakriti, przejadanie się lub nieregularne  
i chaotyczne jedzenie, 

 nieprzestrzeganie rytmu dobowego, 
 nadmierna aktywność fizyczna lub jej brak, 
 ignorowanie zachowań zgodnych z porą roku oraz zasad higieny etc.  

 
Wszystkie te przykłady wskazują, że czynnikiem prowokującym jest zakłócenie normalnych, 
fizjologicznych procesów w organizmie. W wyniku pogłębiania się tego stanu obniża się jego zdolność 
do przeciwstawiania się szkodliwym czynnikom oddziaływującym na organizm. 
W tym cytacie oraz w przedstawionym wyżej opisie samprapti zwraca się szczególną uwagę na rolę 
doṣ w procesie patologicznym. Poza tym w wielu tekstach są wzmianki o zaraźliwym charakterze 
jvary oraz udziale zewnętrznego czynnika w rozpowszechnieniu tej choroby. 
Na przykład w kolejnej śloce z “Sushruta-samhity” jvara jest wymieniona wśród chorób, które są 
przenoszone z jednego człowieka na drugiego: 

nidānasthānam — 5. kuṣṭha-nidānam 
prasaṅgād gātra-saṁsparśān niśvāsāt saha-bhojanāt | 
saha-śayyāsanāc cāpi vastra-mālyānulepanāt ||33|| 



kuṣṭhaṁ jvaraś ca śoṣaś ca netrābhiṣyanda eva ca | 
aupasargika-rogāś ca saṅkrāmanti narān naram ||34|| 

Choroby skóry, takie jak kushtha, jvara, gruźlica, a także łzawienie oczu (zapalenie spojówek) 
i inne choroby zakaźne są przenoszone z człowieka na człowieka wskutek częstego i bliskiego 
(1) kontaktu/dotyku częściami ciała, wdychanego/wydychanego powietrza, wspólnego 
posiłku (2), wspólnego spania lub siedzenia obok siebie, jak również poprzez ubrania, 
biżuterię, pasty/maści, z których korzystali inni. 

(1) Słowo prasaṅga także można przetłumaczyć jako przyzwyczajenie lub w tym przypadku 
pragnienie kontaktu z innymi ludźmi, przebywającymi we wspólnych miejscach.  
W obecnych warunkach mogą to być imprezy, koncerty, kluby, bary, restauracje i inne 
podobne obiekty. 

(2) W tym, w nastepstwie używania tych samych przyborów kuchennych.  
 

PURVARUPA – OSTRZEGAWCZE  SYMPTOMY JVARY 
W początkowym stadium choroby specyficzne objawy jvary zazwyczaj są słabo zauważalne lub  
w ogóle niewidoczne. Istnieje jednak obszerna lista objawów-zwiastunów, które świadczą o tym, że  
w organizmie zainfekowanego człowieka rozpoczyna się proces patologiczny. Medycyna zachodnia 
nazywa takie objawy początkowymi, wczesnymi, natomiast Ajurweda nazywa je purvarupa-lakṣany. 

Ajurwedyjskie teksty poświęcone rozważaniom nad jvarą te początkowe przejawy choroby opisują  
w taki sposób, że każdy może je rozpoznać, nawet bez specjalnego przygotowania. 

Jak pokazuje doświadczenie, większą ich część chory może kojarzyć z ogólnym zmęczeniem, brakiem 
snu, zaostrzeniem stanów przewlekłych, złym samopoczuciem, złej jakości trawieniem etc.  

Jednak podczas epidemii należy jeszcze uważniej przyjrzeć się wymienionym poniżej w tabelce 
objawom. Szybkie uświadomienie sobie i zauważenie wczesnych symptomów choroby pomoże  
w porę zastosować odpowiednie środki terapeutyczne i zmniejszyć ryzyko zakażenia innych ludzi.  

“Ashtanga-hridaya-samhita”: 

nidānasthānam — 2. jvara-nidanādhyāyaḥ 
pūrvarūpaṁ lakṣayitum āha 
tasya prāg-rūpam ālasyam aratir gātra-gauravam ||6|| 
āsya-vairasyam aruci-jr̥mbhā sāsrākulākṣitā | 
aṅga-mardo'vipāko'lpa-prāṇatā bahu-nidratā ||7|| 
roma-harṣo vinamanaṁ piṇḍikodveṣṭanaṁ klamaḥ| 
hitopadeśeṣv akṣāntiḥ prītir amla-paṭūṣaṇe ||8|| 
dveṣaḥ svāduṣu bhakṣyeṣu tathā bāleṣu tr̥ḍ bhr ̥śam | 
śabdāgni-śīta-vātāmbu-cchāyoṣṇeṣv animittataḥ||9|| 
icchād veṣaś ca---------------------------------- |10| 

ālasya lenistwo, apatia 

arati niepokój, podniecenie, dyskomfort (1) 

gātra-gaurava ciężkość w ciele 

āsya-vairasya zmiana smaku, nieprzyjemny smak w ustach, zaburzenia smaku 



aruci utrata apetytu 

jṛmbhā ziewanie 

sāsrākulākṣitā łzawienie, łzawiące oczy  

aṅga-mardа ból, łamanie w całym ciele 

avipākа niestrawność 

alpa-prāṇatā brak energii, brak siły 

bahu-nidratā senność 

roma-harṣa „gęsia skórka”, mrowienie, przerażenie 

vinamana opadające ciało, garbienie 

piṇḍika-udveṣṭana odczucie skurczu łydek 

klama spadek sił, zmęczenie bez wyraźnej przyczyny 

hita-upadeśeṣu akṣānti drażliwość, brak tolerancji do otrzymywania rad/pouczeń 

prītiḥ amla-paṭu-uṣaṇe ochota na kwaśny, słony lub ostry smak 

dveṣaḥ svāduṣu bhakṣyeṣu awersja do słodkiego jedzenia... 

dveṣaḥ … tathā bāleṣu …awersja i irytacja do dzieci 

tṛḍbhṛśam mocne pragnienie (dużo i często chce się pić) 

śabdа-аgni-śīta-vātа-аmbu-
chāyа-uṣṇeṣu animittataḥ 
icchā dveṣaḥ ca 

nieuzasadniona chęć lub awersja do dźwięków, ognia, zimna, wiatru, 
wody, przebywaniu w cieniu lub cieple 

 

(1) Człowiek czuje dyskomfort związany z ciągłym, intensywnym niepokojem, który nie może być 
wyeliminowany; nic nie przynosi mu ulgi. 

“Charaka-samhita”: 

Tekst “Charaka-samhita” zawiera najbardziej ścisły opis początkowych objawów jvary, w tym ciekawą 
uwagę (wzmianki o niej nie znajdziemy u innych autorów): 

 śīla-vaikr̥tam-alpa – pewna zmiana przyzwyczajeń chorego.  
 

Zmiana ta może dotyczyć wyboru jedzenia lub rutyny dnia codziennego. Na przykład człowiek później 
wstaje, nie chce jeść tego, co zazwyczaj mu odpowiadało, zaczyna ubierać się cieplej etc. 

„Sushruta-samhita”: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
śramo'ratir vivarṇatvaṁ vairasyaṁ nayana-plavaḥ | 
icchā-dveṣau muhuś cāpi śīta-vātātapādiṣu ||25|| 



jr̥mbhā'ṅgamardo gurutā roma-harṣo'rucis tamaḥ | 
apraharṣaś ca śītaṁ ca bhavaty utpatsyati jvare ||26|| 
sāmānyato, viśeṣāt tu jr̥mbhā'tyarthaṁ samīraṇāt | 
pittān nayanayor dāhaḥ, kaphān nānnābhinandanam ||27|| 

W „Sushruta-samhicie” dodatkowo są wymienione inne objawy: 

vivarṇatva zmiany koloru cery 

icchā-dveṣau muhuś cāpi 
śīta-vāta-ātapa-ādiṣu 

natychmiastowa, częsta zmiana pragnień odczuwania chłodu, wiatru, 
ciepła etc. (z akcentem na szybką zmianę tych pragnień) 

tamas uczucie ciemności w oczach 

apraharṣa brak radości, nic nie cieszy 

śīta uczucie zimna, dreszcze 

 

Wymieniając początkowe objawy, Sushruta szczególnie zwraca uwagę na symptomy, które były 
wywołane wpływem nierównowagi konkretnej doṣy: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
sarva-liṅga-samavāyaḥ sarva-doṣa-prakopa-je | 
dvayor dvayos tu rūpeṇa saṁsr̥ṣṭaṁ dvandva-jaṁ viduḥ ||28|| 

 jr̥mbhā аtyarthaṁ samīraṇāt – wpływ vaty  –  uciążliwe ziewanie, 
 pittāt nayanayor dāhaḥ – wpływ pitty – pieczenie, uczucie gorąca w oczach, 
 kaphāt nа anna-abhinandanam – wpływ kaphy  –  brak przyjemności z jedzenia, brak 

apetytu. 
 

Warto zaznaczyć, że w początkowym stadium choroby obserwujemy właśnie przejawy doṣ, które są 
wyprowadzone z równowagi, ale jeszcze nie zdążyły ulokować się, zakotwiczyć w tkankach i organach 
ciała oraz uformować choroby.  
 
Odpowiednio na tym etapie zazwyczaj podejmuje się terapeutyczne działania — przeciwne swoim 
charakterem do patologicznie zmienionej doṣy. Przykładem może być stosowanie suchego 
ogrzewania ruksha-svedana przy dreszczach wywołanych wpływem kapha-doṣy.  

Rzadko można zaobserwować wszystkie wymienione wyżej objawy. Gdy jednak stan taki nastąpi, 
wtedy mamy do czynienia z nierównowagą wszystkich trzech doṣ. Częściej jednak będą to objawy 
świadczące o procesie wywołanym tylko jedną doṣą lub kombinacją dwóch doṣ.  

 

RUPA-SAMANYA-LAKṣANY – OGÓLNE SYMPTOMY KLINICZNE 
Kliniczne symptomy jvary zaczynają objawiać się na etapie, kiedy już wyprowadzone poza obszar 
swojej normalnej lokalizacji doṣe umiejscawiają się w amashayi i tam tworzą patologiczne połączenie 
uruchamiając proces patogenny.  



Na początek należy zrozumieć wspólne dla wszystkich gorączek objawy kliniczne – samanya-lakṣany, 
które odróżniają jvarę od innych chorób. 

W “Madhava-nidānie” jest sformułowana klasyczna triada charakterystyczna dla gorączek: 

2. jvara-nidānam 
jvara-sāmānya-lakṣaṇam 
svedāvarodhaḥ santāpaḥ sarvāṅga-grahaṇaṁ tathā | 
yugapad yatra roge ca sa jvaro vyapadiśyate ||3|| 

sveda-avarodha zaburzenie wydzielania się potu/zablokowane są gruczoły potowe 
(brak pocenia się) 

santāpa podwyższona temperatura/gorąco 

sarvа-аṅga-grahaṇa ból całego ciała 

 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
santāpaḥ sārucis tr̥ṣṇā sāṅgamardo hr̥di vyathā|26| 

W dopełnieniu do wyżej wymienionych objawów w „Charaka-samhicie” dookreśla się, iż 
podwyższonej temperaturze przy jvarze towarzyszą: 

aruci brak apetytu 

tr̥ṣṇā pragnienie 

hr ̥di vyathā dyskomfort/ból w okolicy serca 

Są to ogólne objawy – samanya-lakṣany. Są one jednak wystarczające do zdiagnozowania jvary  
u chorego. 

 

RUPA-VIŚEṣA-LAKṣANY – SPECYFICZNE SYMPTOMY KLINICZNE 
Viśesha-lakṣany pozwalają rozróżniać rodzaje jvary na podstawie doṣ oraz ich połączeń, 
dominujących w procesie patologicznym. Ma to ogromne znaczenie dla wyboru i zastosowania 
środków terapeutycznych. Poza ogólnym sposobem leczenia jvary, należy zrozumieć, jak doṣe 
objawiają się i w jaki sposób mogą być równoważone podczas rozwoju choroby. 

SYMPTOMY CHARAKTERYSTYCZNE DLA VATA-KAPHA JVARY  
Przy infekcji koronawirusowej w większości przypadków obserwujemy kliniczne objawy gorączki, 
które są charakterystyczne dla typu vata-kapha. Poniżej przedstawimy je szczegółowo:  

„Madhava-nidāna”:  

2. jvara-nidānam 
vāta-śleṣma-jvara-lakṣaṇam 
staimityaṁ parvaṇāṁ bhedo nidrā gauravam eva ca ||15|| 



śirograhaḥ pratiśyāyaḥ kāsaḥ svedāpravartanam | 
santāpo madhya-vegaś ca vāta-śleṣma-jvarākr̥tiḥ ||16|| 

staimitya uczucie ciała owiniętego w mokrą tkaninę, 
odczucie skrępowania, ograniczonej ruchomości 

parvaṇāṁ bhedа łamanie w stawach 

nidrā senność 

gaurava ciężkość w ciele 

śirograha ból głowy 

pratiśyāya katar, nieżyt 

kāsa kaszel 

sveda-apravartana brak pocenia się 

santāpа madhya-vega umiarkowana gorączka (38–39,5 stopni C) 

 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
śītako gauravaṁ tandrā staimityaṁ parvaṇāṁ ca ruk||86|| 
śirograhaḥ pratiśyāyaḥ kāsaḥ svedāpravartanam| 
santāpo madhyavegaśca vātaśleṣmajvarākr̥tiḥ||87|| 

Dodatkowo do wyżej wymienionych lakṣan w tekście „Charaka-samhity” występują: 

śītaka  dreszcze 

tandrā  zmęczenie, niechęć do robienia czegokolwiek  

Niektóre z objawów typu vata-kapha-jvary mają takie same oznaki, jak wspomniane wcześniej  
i określone jako przedkliniczne, wczesne oraz objawiają się manifestacją tychże doṣ. 

Jednak na tym etapie w proces patologiczny są zaangażowane uszkadzane doṣami tkanki (dhatu). 
Oznacza to, iż choroba się ukształtowała. Jej dalszy rozwój będzie zależał od wielu warunków.  
W przypadku niekorzystnego przebiegu, szczególnie pod wpływem czynników prowokujących  
(np. błędy w terapii, nieprzestrzeganie reżimu leczenia) choroba może przekształcić się w sannipata-
jvarę jako wynik patologicznej aktywności wszystkich trzech doṣ. 
Przy wystąpieniu pewnych przesłanek gorączka może początkowo rozwijać się według rodzaju 
sannipata-jvary, którą uważa się za jedną z najbardziej skomplikowanych form tej choroby. 

SYMPTOMY CHARAKTERYSTYCZNE DLA SANNIPATA-JVARY  
Specyficzne objawy klinicznej sannipata-jvary opisują ciężkość jej przebiegu:  

„Madhava-nidāna”: 

2. jvara-nidānam 
sānnipātika-jvara-lakṣaṇam 
kṣaṇe dāhaḥ kṣaṇe śītam asthi-sandhi-śiro-rujā | 



sāsrāve kaluṣe rakte nirbhugne cāpi locane ||18|| 
sasvanau sarujau karṇau kaṇṭhaḥ śūkair ivāvr̥taḥ | 
tandrā mohaḥ pralāpaś ca kāsaḥ śvāso'rucir bhramaḥ ||19|| 
paridagdhā khara-sparśā jihvā srastāṅgatā param | 
ṣṭhīvanaṁ rakta-pittasya kaphenonmiśritasya ca ||20|| 
śiraso loṭhanaṁ tr̥ṣṇā nidrā-nāśo hr̥di vyathā | 
sveda-mūtra-purīṣāṇāṁ cirād darśanam alpaśaḥ ||21|| 
kr̥śatvaṁ nātigātrāṇāṁ pratataṁ kaṇṭha-kūjanam | 
koṭhānāṁ śyāva-raktānāṁ maṇḍalānāṁ ca darśanam ||22|| 
mūkatvaṁ srotasāṁ pāko gurutvam udarasya ca | 
cirāt pākaś ca doṣāṇāṁ sannipāta-jvarākr̥tiḥ ||23|| 

kṣaṇe dāhaḥ kṣaṇe śītam naprzemienne uczucie ciepła  

asthi-sandhi-śiro-rujā ból w kościach i stawach, ból głowy 

sāsrāve kaluṣe rakte nirbhugne cа аpi locane „odpływ zanieczyszczeń” (1), oczy stają się 
zaczerwienione, uciekające, wyłupiaste 

sasvanau sarujau karṇau dzwonienie/szum w uszach, ból w obu uszach 

kaṇṭhaḥ śūkair iva avr ̥taḥ obłożone ropnymi wykwitami gardło (2) 

tandrā zmęczenie, apatia 

moha zaburzenia jasności percepcji (3) 

pralāpa brednie, delirium 

kāsa kaszel 

śvāsа duszności 

аruci brak apetytu 

bhrama zawroty głowy 

paridagdhā khara-sparśā jihvā język jakby poparzony, chropowaty 

srastāṅgatā param  wiotkie kończyny (4) 

ṣṭhīvanaṁ raktapittasya kaphena unmiśritasya 
ca  

plucie krwią lub śliną zmieszaną z krwią  
(z kropelkami krwi) 

śirasо loṭhanaṁ potrząsanie głową  

tr ̥ṣṇā pragnienie 

nidrā-nāśа bezsenność 

hr̥di vyathā ból, ucisk w klatce piersiowej w okolicach serca 

sveda-mūtra-purīṣāṇāṁ cirad darśanam 
alpaśaḥ 

brak wzmożonego pocenia, skąpe mikcje, mocz, 
małe ilości kału (5) 



kr̥śatvaṁ na-ati-gātrāṇām wyczerpanie ciała nie jest zbyt duże/mocne (6) 

pratataṁ kaṇṭha-kūjanam dźwięki w gardle (7) 

koṭhānāṁ śyāva-raktānāṁ maṇḍalānāṁ ca 
darśanam 

pokrzywka lub wysypka ciemno-czerwonego 
koloru (wysypka z zapaleniem naczyń) 

mūkatva niezdolność do mówienia 

srotasāṁ pākа zapalenie/gnicie w srotas (8) 

gurutvam udarasya ciężkość w brzuchu 

cirāt pākaḥ ca doṣāṇām zbyt długie dojrzewanie doṣ (9) 

 

(1) Śluz, ropa, łzawiące oczy. 
(2) Odczucie podrażnienia, wrażenie kłucia w gardle etc. 
(3) Na przykład zaburzenia widzenia przy niedociśnieniu ortostatycznym. Może również oznaczać 

krótkoterminową utratę przytomności, omdlenie. 
(4) Utrata siły mięśni. 
(5) Długie odstępy czasowe między wydzielinami. 
(6) Ponieważ wszystkie trzy doṣe są podwyższone. 
(7) Bulgotanie, świszczący oddech, gwizdanie etc. 
(8) W komentarzu do „ Sushruta-samhita” zaznaczono, iż pod pojęciem srotas rozumie się kanały 

w ciele, w tym przypadku rozumiemy usta, nos etc. 
(9) Długi proces uwalniania doṣ od amy oraz ich przekształcanie w dojrzałą formę.    

Z podanej, obszernej listy realnie przy sannipata-jvarze będą się manifestowały nie wszystkie objawy 
w tym samym czasie, ale istotna część symptomów. Będą one przejawiać się w mniejszym lub 
większym stopniu, w zależności od tego, które doṣe będą mocniej się manifestować, a które słabiej. 
Ogólnie uważa się, że im więcej jest objawów i im mocniej są one wyrażone, tym trudniej będzie 
leczyć chorobę i tym gorsza jest prognoza leczenia. 

„Sushruta-samhita”: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
nidrā-nāśo bhramaḥ śvāsas tandrā suptāṅgatā'ruciḥ | 
tr̥ṣṇā moho madaḥ stambho dāhaḥ śītaṁ hr̥di vyathā ||35|| 
paktiś cireṇa doṣāṇām unmādaḥ śyāva-dantatā | 
rasanā paruṣā kr̥ṣṇā sandhi-mūrdhāsthijā rujaḥ ||36|| 
nirbhugne kaluṣe netre karṇau śabda-rug-anvitau | 
pralāpaḥ srotasāṁ pākaḥ kūjanaṁ cetanā-cyutiḥ ||37|| 
sveda-mūtra-purīṣāṇām alpaśaḥ sucirāt srutiḥ |38| 

Jako uzupełnienie do wyżej wymienionych objawów w „ Sushruta-samhicie” wymieniane są również 
następujące przejawy sannipata-jvary: 

supta-aṅgatā  drętwienie, brak czucia 



mada  zatrucie 

stambhа  otępienie 

unmāda dezorientacja, psychoza 

śyāva-dantatā  ciemnienie zębów 

rasanā paruṣā kr̥ṣṇā  gruby/chropowaty i czarny język (kosmkowe 
zapalenie języka) 

cetanā-cyuti  utrata przytomności 
 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
śiro-rug-vepathuḥ śvāsaḥ pralāpaś chardy-arocakau| 
hīna-pitte madhya-kaphe liṅgaṁ syān mārutādhike||99||  
śītako gauravaṁ tandrā pralāpo'sthi-śiro'tiruk| 
hīna-pittevāta-madhye liṅgaṁ  śleṣmādhikeviduḥ||100||  
śvāsaḥ kāsaḥ pratiśyāyo mukha-śoṣo'tipārśvaruk| 
kapha-hīnepitta-madhye liṅgaṃ vātādhike matam ||101|| 

 

W tekście są podane lakṣany sannipata-jvary przy różnym stosunku mocy zaburzonych doṣ.  

 

Jeśli najmocniejszy jest udział vaty, potem kaphy, a pitta jest najsłabszą: 

śiroruk ból głowy 

vepathu drżenie 

śvāsa duszność 

pralāpa brednie, delirium 

chardi mdłości, wymioty 

arocaka brak apetytu 

Jeśli największy udział ma kapha, potem – vata, a pitta jest najsłabszą: 

śītakа dreszcze 

gaurava ciężkość w ciele 

tandrā apatia, zmęczenie 

pralāpа brednie, delirium 

asthi-śiraḥ-atiruk silne bóle w kościach oraz ból głowy 



Jeśli największy udział ma vata, potem – pitta, a kapha jest najsłabszą: 

śvāsa duszności 

kāsa kaszel 

pratiśyāyа katar 

mukha-śoṣа suchość w ustach 

аti-pārśva-ruk silny ból w klatce piersiowej 

 

Należy mieć na uwadze, że lakṣany nie pozostają cały czas takie same. W przebiegu choroby jedne 
doṣe mogą słabnąć, a inne nasilać się, np. pod wpływem terapii. Tu przykładem może być osłabienie 
kapha-doṣa poprzez zastosowanie langhany – terapii „odciążającej”, a z drugiej strony wzmocnienie, 
np. vata-doṣa w wyniku tej samej langhany. Naturalne zmiany w sile doṣ będą również zachodzić 
wraz ze zmianą avasth – faz choroby. Należy stale i uważnie obserwować wszystkie zmiany, żeby ta 
czy inna doṣa nie wymknęła się spod kontroli.  

OBJAWY COVID-19 (wg materiałów MKB-10 ze zmianami z dn. 15.07.20) 

Do najbardziej rozpowszechnionych objawów należą: 
 umiarkowana gorączka/wzrost temperatury w granicach 39.5°C, 
 silne osłabienie, 
 suchy kaszel. 

Inne objawy, które mogą manifestować się u chorego: 
 dreszcze, 
 bóle mięśniowe, drżenia ciała, 
 bóle stawów, 
 ból gardła, 
 ból głowy, zawroty głowy, 
 zanik węchu lub smaku, 
 zatkany nos, zatkane uszy, 
 zapalenie spojówek i zaczerwienienie oczu, 
 różnego rodzaju wysypka na skórze (wysypka z zapaleniem naczyń). 

Na ciężki przebieg COVID-19 wskazują następujące symptomy: 
 silne duszności, utrudniony oddech, 
 ból, pieczenie, ściskanie w klatce piersiowej (nie można oddychać pełną piersią), 
 nieprzemijające bóle głowy, zawroty głowy, dezorientacja, 
 częstoskurcz, 
 zatrzymanie moczu, 
 stabilna gorączka (38-39°C). 

Oprócz tych objawów mogą również występować zaburzenia układu nerwowego: 
 drażliwość, lęk, stan depresyjny, 
 zaburzenia snu, 



 spadek poziomu świadomości (czasem występują konwulsje), 
 w rzadkich przypadkach ciężkie neurologiczne komplikacje, takie jak udar mózgu, zmiany 

zapalne mózgu, delirium. 

NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI:  

 w stanie spoczynku masz utrudniony oddech, uczucie braku powietrza, niemożność 
oddychania w pełni, 

 podczas zwykłych czynności rutynowych lub rozmowy pojawiły się narastające duszności, 
 występuje temperatura 38,9°C i wyższa, która utrzymuje się przez 24 godziny i nie spada 

po zażyciu paracetamolu, 
 występuje temperatura powyżej 38.5°C i utrzymuje się więcej niż 5 dni oraz nie spada po 

zażyciu leków przeciwgorączkowych, 
 zauważyłeś obrzęk lub sinienie kończyn, 
 w wydzielinie pojawiła się krew lub ropa, 
 odczuwasz mocny ostry ból w klatce piersiowej, 
 jesteś w trakcie chemioterapii i pojawiła się temperatura powyżej 38°C, 
 masz pytania lub obawy. 

 

AVASTHA – STADIA CHOROBY 
 

АMA-AVASTHA – POCZATKOWE STADIUM JVARY 
 

Do wyznaczenia początkowego stadium jvary są używane terminy ama-jvara, taruna-jvara, nava-
jvara. One wszystkie oznaczają, że choroba przebywa w “surowym, niedojrzałym” stanie. 
Odpowiednio na tym etapie główne metody terapeutyczne, jak okaże się później, będą polegały na 
podtrzymaniu ognia trawiennego, wspomaganiu trawienia, uwolnieniu doṣ od amy oraz na ich 
przejściu od „niedojrzałego” do „dojrzałego” stanu. 

W ama-avastha jvara manifestuje się charakterystycznym zestawem objawów. 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
aruciś cāvipākaś ca gurutvam udarasya ca ||133|| 
hr ̥dayasyāviśuddhiś ca tandrā cālasyam eva ca | 
jvaro'visargī balavān doṣāṇām apravartanam ||134|| 
lālā-praseko hr̥l-lāsaḥ kṣun-nāśo virasaṁ mukham | 
stabdha-supta-gurutvaṁ ca gātrāṇāṁ bahu-mūtratā ||135|| 
na viḍ jīrṇā na ca glānir jvarasyāmasya lakṣaṇam |136| 

аruci  brak apetytu 

avipāka  niestrawność 



gurutvam udarasya  ciężkość w brzuchu 

hr ̥dayasyа аviśuddhi  odczucie nieczystości (lub obecności czegoś)  
w klatce piersiowej 

tandrā  zmęczenie, apatia 

ālasya lenistwo, słabość 

jvarаḥ аvisargī balavān  nieprzemijająca intensywna gorączka 

doṣāṇām apravartana doṣe i mala (pot, stolec i inne) nie są usuwane  

lālā-prasekа  nadmierne ślinienie, ślinotok 

hr ̥l-lāsa mdłości 

kṣun-nāśа  stłumione odczucie głodu 

virasaṁ mukham  zniekształcenie smaku, zaburzenia smaku 

stabdha-supta-gurutvaṁ ca gātrāṇām sztywność, drętwienie i ciężkość w ciele 

bahu-mūtratā  obfite oddawanie moczu (ze względu na brak 
pocenia) 

na viḍ jīrṇā  niestrawione resztki jedzenia w kale/stolcu 

na ca glāni  [ale póki] nie ma słabości, bezsilność (1) 
 

(1) Sam Charaka kojarzy glani – bezsilność/zmęczenie – ze stanem psychicznym, który w tym 
przypadku jest wywołany jvarą. Jednocześnie w komentarzu do tego tekstu i w wielu innych 
tłumaczeniach można spotkać interpretację, która stawia większy akcent na stan fizyczny. 
Podkreśla się, że siła, w tym siła mięśni, jeszcze nie wyczerpała się, chory jeszcze nie jest 
osłabiony gorączką. 

Oprócz wyżej wymienionych, również w „Sushruta-samhicie” jest wzmianka o kilku objawach: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
hr ̥dayodveṣṭanaṁ tandrā lālā-srutir arocakaḥ ||116|| 
doṣāpravr̥ttir ālasyaṁ vibandho bahu-mūtratā | 
gurūdaratvam asvedo na paktiḥ śakr̥to'ratiḥ ||117|| 
svāpaḥ stambho gurutvaṁ ca gātrāṇāṁ vahni-mārdavam | 
mukhasyāśuddhir aglāniḥ prasaṅgī balavāñ jvaraḥ ||118|| 
liṅgair ebhir vijānīyāj jvaram āmaṁ vicakṣaṇaḥ |119| 

 

asveda  brak pocenia 

аrati  lęk, dyskomfort 



vahni-mārdava  osłabione trawienie 

mukhasya aśuddhi  niesmak w ustach 
 

Pierwsze stadium choroby trwa do siedmiu dni, a jej koniec jest wyznaczony momentem ustalenia się 
wysokiej temperatury oraz wystąpieniem niżej wymienionych objawów. 

 

PACYAMANA-AVASTHA – DRUGIE STADIUM JVARY 
Pacyamana charakteryzuje się stabilną wysoką temperaturą, która utrzymuje się przez kilka dni, 
często tydzień lub więcej. Choremu, który czuje niepokój na tym etapie należy wytłumaczyć, że 
gorączka to naturalny i niezbędny element w przebiegu choroby. Szczególnie dobrą oznaką jest 
gorączka z obfitym poceniem. Wskazuje się, że w trakcie pacyamany cierpiący na gorączkę zaczyna 
uwalniać się od oddzielających się doṣ, a także odchodów – potu, stolca etc. 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
jvara-vego'dhikas tr̥ṣṇā pralāpaḥ śvasanaṁ bhramaḥ||136|| 
mala-pravr̥ttir utkleśaḥ pacyamānasya lakṣaṇam |137| 

 

аdhika jvara-vegа  gorączka osiągnęła wysoki pułap 

pralāpa brednie, delirium 

śvasana  duszności, utrudniony oddech 

bhrama zawroty głowy 

mala-pravr̥tti oddzielenie mal (odchodów) 

utkleśa doṣe oddzielają się od tkanek (dhatu) i amy 
 

Właśnie w tej awastshe, kiedy doṣe uwalniają się od amy i oddzielają się od dhatu, pacjentowi należy 
podawać główny lek przy jvarze – kashaye, o których będzie mowa później.  

W „Madhava-nidānie” wśród oznak pacyamany podkreśla się mocne pragnienie. Chory chce dużo  
i często pić. Na tym etapie, aby nie dopuścić do odwodnienia. Pacjentowi pozwala się pić nieco więcej 
niż tylko zgasić pragnienie, jak to zaleca się zazwyczaj, ale w każdym przypadku do picia nie powinno 
podawać się zimnych płynów.  

 

PAKVA/NIRAMA-AVASTHA – FINALNE STADIUM JVARY 
Pakva-avastha to etap oznaczający zakończenie „trawienia” patologicznych doṣ. Główne objawy 
świadczące o zakończeniu tego procesu to obniżenie temperatury, pojawienie się uczucia głodu  
i jednocześnie poczucia bezsilności. W tym okresie chory jest zmęczony gorączką i czuje silne 
osłabienie, które czasami pomyłkowo odbiera jako pogorszenie swojego stanu zdrowia.  



„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
kṣut kṣāmatā laghutvaṁ ca gātrāṇāṁ jvara-mārdavam ||137|| 
doṣa-pravr̥ttir aṣṭāho nirāma-jvara-lakṣaṇam |138| 

kṣut  głód 

kṣāmatā  wyczerpanie i mocne osłabienie 

laghutvaṁ ca gātrāṇām lekkość w ciele 

jvara-mārdava złagodzenie gorączki (spadek temperatury) 

doṣa-pravr̥tti oddzielenie doṣ (i odchodów ciała) 

aṣṭa-aha  ósmy dzień (1) 
 

(1) Uważa się, że pakva-avastha następuje w ósmym dniu przy normalnym, nieskomplikowanym  
przebiegu jvary. Przy sannipata-jvarze ten moment, jak zobaczymy później, następuje 
później. 
 

JVARA-MOKṣA – KRYZYS I ROZWIĄZANIE GORĄCZKI 
Podczas rozwiązania gorączki, przy osiągnięciu jej punktu krytycznego (mokṣa-kala), chory może 
odczuwać bolesne doznania: 

„Sushruta-samhita”: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
dhātūn prakṣobhayan doṣo mokṣa-kāle balīyate | 
tena vyākula-cittas tu mriyamāṇa ivehate ||321|| 

Podczas kryzysu wyprowadzone z równowagi doṣe silnie oddziałują na tkanki. Przez to 
świadomość jest zaburzona, a chory zachowuje się jak umierający.  

Pod pojęciem doṣ rozumiemy tu doṣe patologiczne, które są zaangażowane w chorobę. Oznacza to,  
że zanim przyjdzie ulga, intensywność cierpienia się nasila. Jak mówi komentarz do tej śloki — chory 
czuje nawet nadchodzącą śmierć, która przyniesie mu ukojenie, a czasami widzi duże płomienie. 

Ze względu na nasilające się cierpienie chory może zachowywać się “jak umierający” – miotać się  
w łóżku, jęczeć lub przeciwnie, przebywa w nieruchomym odrętwieniu. Takie nasilenie aktywności 
doṣ jest związane z tym, że wchodzą one w stan bezpośredniej gotowości do „wyjścia” z organizmu.  
Z tego samego powodu chory może mieć ataki wymiotów, chęć opróżnienia jelit ze stolca lub gazów, 
nasilone pocenie się. 

„Ashtanga-hridaya-samhita” podaje opis rozwiązania kryzysu jvary w jej ekstremalnej manifestacji: 

nidānasthānam — 2. jvara-nidanādhyāyaḥ 
dhātūn prakṣobhayan doṣo mokṣa-kāle vilīyate ||76|| 
tato naraḥ śvasan svidyan kūjan vamati ceṣṭate | 
vepate pralapaty uṣṇaiḥ śītaiś cāṅgair hata-prabhaḥ||77|| 



visaṁjño jvara-vegārtaḥ sakrodha iva vīkṣate | 
sadoṣa-śabdaṁ ca śakr̥d-dravaṁ sr̥jati vegavat ||78|| 

dhātūn prakṣobhayan doṣa doṣe mocno drażnią dhatu 

vilīyate  stają się ruchliwe, „topniejące”, gotowe do 
wyjścia (vilayana) 

naraḥ śvasan  chory doświadcza duszności 

svidyan  poci się 

kūjan  wydaje nieartykułowane dźwięki (1)  

vamati  ma ataki wymiotów 

ceṣṭate  ma skurcze, nieświadome ruchy 

vepate  ma duże dreszcze 

pralapati  bredzi 

uṣṇaiḥ śītaiś cа aṅgaiḥ odczuwa raz gorąco, raz zimno w ciele (2) 

hata-prabhaḥ traci kolor twarzy, „świecenie”, traci przytomność 

visaṁjño jvara-vega-ārtaḥ sa-krodha iva vīkṣate ze względu na jvara-vegę (krótkoterminowe 
nagłe zwiększenie temperatury) patrzy, jak gdyby 
był w gniewie 

sa-doṣa-śabdaṃ ca śakṛd dravaṃ sṛjati vegavat silnym potrzebom towarzyszy głośny, płynny 
stolec z wyprowadzanymi w ten sposób 
zaburzonymi doṣami 

 

(1) Krzyczy/jęczy. 
(2) Również może to oznaczać, że niektóre części ciała marzną, a inne jednocześnie są bardzo 

gorące. 

W wyżej wymienionych opisach pokazano obraz właściwy kryzysowi, bardzo szybkiemu, trwającemu 
kilka godzin rozwiązaniu gorączki. 

W kończącym się kryzysie chory odczuwa wielki niepokój i wymaga uważnej opieki, ponieważ nagłym 
zmianom w ciele mogą towarzyszyć spadek ciśnienia, silne osłabienie, niebezpieczeństwo rozwoju 
ostrej niewydolności naczyniowej.  

Jednocześnie gorączka może się zakończyć spokojniej, bez jaskrawych symptomów, ze stopniowym, 
litycznym obniżeniem temperatury w ciągu kilku dni. Czasami ten przeciągający się okres powolnie 
spadającej temperatury zaczyna niepokoić chorego. Szczególnie, jeśli chorobę komplikuje kaszel lub 
inne towarzyszące gorączce objawy. W tym przypadku należy wytłumaczyć pacjentowi ten etap 
przebiegu choroby lub w razie potrzeby zaproponować środki uspokajające.  

Czasami przeciwnie, pacjent, który jeszcze nie do końca odzyskał zdrowie, przy poprawie swojego 
stanu, zaczyna uważać się za zdrowego i przejawia zbędną, niewłaściwą aktywność. 



W tekstach Ajurwedy do właściwej oceny sytuacji podana jest lista objawów świadczących o tym, że 
gorączka skończyła się i człowiek uwolnił się od jvary. 

„Sushruta-samhita”: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
laghutvaṁ śirasaḥ svedo mukham āpāṇḍu pāki ca | 
kṣavathuś cānna-kāṅkṣā ca jvara-muktasya lakṣaṇam ||322|| 

 

laghutvaṁ śirasaḥ lekkość w głowie 

sveda  pocenie 

mukham āpāṇḍu pāki ca  lekko blada twarz, mogą pojawić się 
wypryski/trądzik 

kṣavathu  kichanie 

ānna-kāṅkṣā pojawia się apetyt 

 

W „Ashtanga-hridaya-samhicie” w związku z powagą tego stanu podany jest bardzo szczegółowy opis 
objawów świadczących o tym, że gorączka w pełni i ostatecznie się skończyła.  

nidānasthānam — 2. jvara-nidanādhyāyaḥ 
deho laghur vyapagata-klama-moha-tāpaḥ 
pāko mukhe karaṇa-sauṣṭhavam avyathatvam | 
svedaḥ kṣavaḥ prakr̥ti-yogi mano'nna-lipsā 
kaṇḍūś ca mūrdhni vigata-jvara-lakṣaṇāni ||79|| 

 

laghu deha lekkość w ciele 

vyapagata  zniknęły/odeszły: 

klama  …bezsilność 

moha  … otumaniona świadomość 

tāpa  …gorąco 

pāko mukhe  … stany zapalne w jamie ustnej 

karaṇa-sauṣṭhava organy percepcji świetnie funkcjonują (ostrość 
percepcji odbudowana) 

avyathatva brak dyskomfortu, brak bólu 

sveda  pojawia się pocenie 

kṣava kichanie 



prakṛti-yogi manaḥ unormowany stan psychiki(1) 

anna-lipsā  głód, chęć jedzenia 

kaṇḍūḥ ca mūrdhni  swędzi skóra głowy (2) 

(1) Zgodnie z komentarzem psychika chorego, która wcześniej przebywała w nadmiernym  
radżasie (zbędnej aktywności, niepokoju) lub tamasie (otępieniu, osłupieniu/drętwieniu), 
wraca do normalnego stanu. 

(2) W skutek powrotu do normalnej pracy gruczołów łojowych i potowych. 
 

JIRNA-JVARA– PRZEWLEKŁA GORĄCZKA 
W zależności od czasu trwania gorączkę dzieli się na taruna-jvara, madhyama-jvara oraz jirna-jvarę  
(w przypadku, gdy gorączka utrzymuje się przez dłuższy czas). 

Taruna-jvara to jvara w ama-avastha, która trwa nie więcej niż tydzień. 

Madhyama-jvara to gorączka średniej fazy, podczas której następuje przejście od ama-avastha do 
nirama-avastha. Czas trwania madhyama-jvary będzie zależeć od dominującej w chorobie doṣy lub 
kilku doṣ. Im więcej doṣ jest zaangażowanych w proces, tym więcej czasu potrzeba dla ich 
„strawienia” i tym dłużej będzie trwał ten etap. 

Jirna-jvara to gorączka, która nie ustąpiła całkowicie i przeszła w formę przewlekłą. Według „Bhava-
prakashy”: 

bhāvaprakāśa-madhyama-khaṇḍa — 1. jvarādhikāra 
yo dvādaśebhyo divasebhya ūrdhvaṃ doṣa-trayebhyo dviguṇebhya ūrdhvam I 
nṛṇāṃ tanau tiṣṭhati manda-vego bhiṣagbhir ukto jvara eṣa jīrṇaḥ II 813 II 

Lekarze nazywają jirna-jvarą gorączkę, która pozostaje w ciele człowieka w osłabionej formie 
po dwunastu dniach i [dla sannipata-jvary] trwa dwa razy dłużej w porównaniu do typowej 
jvary charakterystycznej dla danej doṣy. 

  

Do poprawnego zrozumienia tej śloki potrzebne jest dodatkowe wyjaśnienie. Choroby typu Vata 
charakteryzują się szybkim przebiegiem. Dlatego uważa się, że vata-jvara rozwiązuje się szybciej od 
innych, bo w ciągu siedmiu dni. Pitta i Kapha to wolniejsze doṣe. Przy ich dominacji gorączka 
rozwiązuje się w ciągu dziesięciu, dwunastu dni. Oznacza to, że wymienione w śloce dwanaście dni to 
graniczny czas dla rozwiązania gorączki bez powikłań. Na przykład w gorączce typu Vata-Kapha ze 
względu na udział Kaphy choroba trwa dłużej i ustępuje akurat w dwunastym dniu. Jeśli siła gorączki 
słabnie, jednak nie ustępuje całkowicie, to mówi się, że przeszła ona w stan przewlekły.  

Jeśli gorączka objawia się jak sannipata, to jej czas trwania podwaja się w porównaniu do typowego 
czasu dla każdej doṣy. I tak przy sannipata-jvarze z dominującą doṣą Vatą jirna-jvara gorączka trwa 
powyżej czternastu dni, z dominującą Pittą trwa powyżej dwunastu dni, a z dominującą Kaphą trwa 
powyżej dwudziestu czterech dni.  



PROGNOZA PRZEBIEGU JVARY 
Jvara to choroba o szybkim przebiegu. Nagłe zmiany w stanie chorego czasami mogą mieć miejsce  
w ciągu jednego dnia, co można zauważyć na przykładzie COVID-19. Niekiedy zdarza się, że z pozoru 
stabilny chory nagle skarży się na pogorszenie samopoczucia i musi trafić na oddział intensywnej 
opieki medycznej. Medycyna często nie może przewidzieć podobnych przypadków. Sytuacje takie 
zdarzają się nie tylko pacjentom z grup ryzyka, ale również chorym, którzy wydają się stosunkowo 
dobrze rokować.  

Na dzień dzisiejszy istnieją opracowane przez medyków „kalkulatory” (niektóre dostępne online), 
które pozwalają wyliczyć prawdopodobieństwo rozpoczynającego się kryzysu u pacjenta z Covidem 
na podstawie zestawienia różnych czynników, w tym wyników TK, badań laboratoryjnych, liczby 
współistniejących patologii, wieku, trudności z oddychaniem i innych komplikujących objawów.  

Ajurweda również ma swój system, który pozwala ocenić, jak ciężki będzie przebieg choroby oraz jej 
prawdopodobny wynik. Oczywiście prognozę taką należy traktować jak wskazówkę, a nie jak 
werdykt. Należy prawidłowo rozumieć słowa „nieuleczalny” i „zabije”, pamiętając, że w czasie 
powstawania wspomnianych ajurwedyjskich tekstów nowoczesne osiągnięcia medycyny w zakresie 
reanimacji i wsparcia chorego w kryzysie nie istniały. 

  

ŁATWO ULECZALNE JVARY 
Ogólne warunki wstępnie stwarzające korzystną prognozę opisane są w „Charaka-samhicie”  
w następujacy sposób:  

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
balavatsv alpa-doṣeṣu jvaraḥ sādhyo'nupadravaḥ|50| 

U silnych [pacjentów] przy mało aktywnych doṣach jvara [łatwo] uleczalna i pozbawiona 
komplikacji.  

To znaczy, że są trzy warunki charakterystyczne dla łatwo uleczalnej jvary: 

 silny pacjent o mocnej konstytucji i dobrej odporności, 
 doṣe zaangażowane w proces patologiczny mają niewielką siłę wpływu, co objawia się  

w ustępowaniu objawów i/lub w ich mniejszej liczbie;  
 brak komplikacji – patologii, które mogą się rozwinąć w tle przebiegu jvary. 

W komentarzu do tej śloki wymienia się dziesięć typowych dla jvary komplikacji: czkawka 
(patologiczna, jest rozpatrywana jak osobna nozologia w Ajurwedzie), duszność, kaszel, 
patologiczne/nieustępujące pragnienie, mdłości, biegunka, utrata przytomności, ból w całym ciele, 
utrata apetytu/anoreksja, zaparcia. Dołączając do głównej choroby mogą one istotnie skomplikować 
przebieg choroby i jej leczenie.   

Poza ogólnymi warunkami wymienionymi wyżej, występują także inne osobliwości przebiegu 
gorączki, które decydują o łatwości bądź trudności w jej leczeniu. 

Powierzchowna gorączka – bahirvega-jvara, w odróżnieniu od głębokiej  – аntarvega-jvary uważa się 
za łatwą w leczeniu: 

 



„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
santāpo'bhyadhiko bāhyas tr̥ṣṇādīnāṁ ca mārdavam| 
bahirvegasya liṅgāni sukha-sādhyatvam eva ca||41|| 

Zbyt mocne ciepło na powierzchni [ciała], ale umiarkowane pragnienie i inne [symptomy 
gorączki], a także łatwość w leczeniu – są objawami bahirvega-jvary. 

Silne wrażenie ciepła/gorąca na zewnątrz ciała mówi o tym, że chory ma normalną wymianę ciepła 
poprzez obwodowe naczynia krwionośne, krew płynie w kierunku powierzchni skóry, tworząc 
wrażenie gorąca. To jest gorączka powierzchowna, przy której występuje zaróżowiona skóra. Jeśli 
pozostałe objawy choroby nie są zbyt nasilone, to jest to dobry znak prognostyczny.  

Poniżej przedstawimy łatwo uleczalne gorączki, do których należą również „sezonowe” gorączki. 

 

SEZONOWE JVARY 
Ta sama choroba będzie miała różny przebieg w zależności od pory roku. Uważa się, że jeśli doṣe 
biorące udział w rozwoju gorączki zostały wytrącone z równowagi w „swoją” porę roku, to jest to 
prakrita-jvara – choroba sezonowa i będzie ona łatwa w leczeniu.  

Gorączka z dominującą Kaphą będzie miała lżejszy przebieg w okresie wiosennym niż w jakąkolwiek 
inną porę roku. Gorączka z dominującą Pittą będzie miała lżejszy przebieg w okresie szarad, który 
można porównać do naszego „babiego lata”. Udział Vaty komplikuje gorączkę niezależnie od pory 
roku.  

Stosując tę regułę do infekcji koronawirusowej COVID-19 i porównując ją z vata-kapha jvarą można 
przewidzieć, że jej przebieg jest bardziej skomplikowany jesienią i zimą niż wiosną, ponieważ te pory 
roku nie są charakterystyczne dla równowagi kapha-doṣy, więc będzie to gorączka vaykrita –
nienaturalna dla tej pory roku. Ponadto udział vata-doṣy będzie dodatkowo komplikował jej leczenie. 

 

NIEULECZALNE I TRUDNO ULECZALNE JVARY 
W niektórych sytuacjach jvara uważa się za nieuleczalną. W „Charaka-samhicie” opisano ogólne 
uwarunkowania nierokującej prognozy następująco:  

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
hetubhir bahubhir jāto balibhir bahu-lakṣaṇaḥ||50|| 
jvaraḥ prāṇānta-kr̥dyaś ca śīghram indriya-nāśanaḥ|51| 

Spowodowana mnóstwem silnych czynników, obfita w lakṣany – objawów [taka] jvara jest 
śmiercionośna, jak również [ta], która szybko burzy [pracę] narządów zmysłu. 

Tak, jak w przypadku nieuleczalnych chorób, tutaj również sformułowano trzy ogólne warunki. Przy 
jednoczesnym występowaniu dwóch pierwszych lub nawet jednego trzeciego, jvara jest śmiertelnie 
niebezpieczna: 

 wiele silnych czynników, które spowodowały chorobę: podkreśla się mnogość czynników  
o sile wystarczającej, aby zapoczątkować chorobę. Na przykład w przypadku chorób 
zakaźnych duży ładunek wirusów jest silnym czynnikiem, ale niewystarczającym, żeby jvara 



była śmiertelna; potrzebne są tu dodatkowe czynniki, np. choroby współistniejące, życie  
w permanentnym stresie, nieuporządkowane/chaotyczne jedzenie, ignorowanie zasad 
sezonowości, higieny etc. 

 mnogość zamanifestowanych objawów: liczba symptomów jest skorelowana  
z zaangażowanymi doṣami, to oznacza, że przy dużej liczbie zamanifestowanych lakṣan  
w chorobie biorą udział wszystkie trzy doṣe i im są one silniejsze, tym ostrzejsze będą 
zamanifestowane symptomy.  

W odróżnieniu od śloki opisującej warunki łatwo uleczalnej gorączki, nie ma tutaj wzmianki o sile 
samego pacjenta. W związku z tym można to rozumieć w ten sposób, że nawet przy mocnej 
konstytucji obecność wymienionych dwóch czynników może stać się śmiertelnym zagrożeniem dla 
chorego. Jak pokazuje doświadczenie leczenia pacjentów z COVID-19 siła odpowiedzi odpornościowej 
u młodych, zdrowych pacjentów w niektórych przypadkach staje się czynnikiem ryzyka z powodu 
rozwoju burzy cytokinowej.   

 natychmiastowe zniszczenie pracy narządów zmysłu: chodzi tu o poważną patologię CUN  
z upośledzeniem reakcji na bodźce, a nie po prostu o tymczasowy zanik lub zmianę 
wrażliwości na zapachy, która często jest obserwowana przy infekcji koronawirusowej. 
Neuroinwazyjne wirusy są o tyle niebezpieczne, że przenikając do komórki CUN pozostają 
nieosiągalne dla komórek odpornościowych. Niektóre takie wirusy są zdolne powodować 
ostre infekcje z gorączką, na przykład wirusy z rodzaju encefalitów, wścieklizna – choroby, 
które do dziś pozostają śmiertelnie niebezpieczne. Osobliwości wpływu infekcji 
koronawirusowej na CUN na chwilę obecną są słabo zbadane. 

Osobno są określane prognozy dla sannipata-jvara, która w każdym przypadku zakłada trudny 
przebieg. Zakończenie jest określone następującymi objawami wymienionymi w „Charaka-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
doṣe vibaddhe naṣṭe'gnau sarva-sampūrṇa-lakṣaṇaḥ||109|| 
sannipāta-jvaro'sādhyaḥ kr̥cchra-sādhyas tv ato'nyathā|110| 

Jeśli doṣe powiązane/unieruchomione (1), agni zniszczony, wszystkie symptomy w pełni 
zamanifestowane, to sannipata-jvara jest nieuleczalna, jeśli jest odwrotnie – ciężko jest 
uleczyć.  

(1) Doṣe nie mogą się ruszać i nie są odprowadzane z organizmu, tak, jak to powinno być 
przy jego normalnym funkcjonowaniu.  
 

„Nieuleczalna” w ujęciu współczesnej medycyny oznacza konieczność zastosowania intensywnej 
terapii, terapii infuzyjnej lub kilku innych metod szeroko wykorzystywanych dzisiaj w stanach 
kryzysowych, zagrażających życiu chorego. Te terapie nie istniały w czasach napisania tego 
starożytnego tekstu.  

„Odwrotne” oznacza, że doṣe są mobilne, ruchliwe, a funkcje trawienne są zachowane (chory może 
jeść i trawić jedzenie), objawy zamanifestowane są częściowo lub w niezbyt intensywnej formie.  
W tym przypadku przebieg choroby będzie długi ze względu na konieczność „strawienia” wszystkich 
trzech doṣ, pakva-avastha nastąpi później, ale pod warunkiem właściwej terapii pacjent ma 
możliwość pełnego wyleczenia.  



Wymienione niżej objawy diagnostyczne będą świadczyć o tym, że sannipata-jvara wymknęła się 
spod kontroli i potrzebne będą silniejsze metody i środki, które mogą być użyte jedynie na oddziałach 
intensywnej terapii nowoczesnych szpitali. 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
saptāhād vā daśāhād vādvādaśāhāt tathaiva ca ||51|| 
sapralāpa-bhrama-śvāsas tīkṣṇo hanyāj jvaro naram |52| 

W siódmym dniu, w dziesiątym dniu i również w dwunastym dniu z bredzeniem, zawrotami 
głowy, dusznościami – silna jvara może zabić człowieka. 

Zgodnie z tym komentarzem, a także wychodząc z analogicznych ślok innych autorów, należy 
rozumieć, że we wskazane dni sannipata-jvara silnie osłabia albo zabija chorego. 

Są dwa warianty interpretacji liczby dni wymienionych w śloce. Są bliskie w znaczeniu, ale z różnymi 
akcentami. Pierwsza wyjaśnia, że każdy z wymienionych objawów odpowiada określonej dobie w 
przebiegu choroby. Tak, np. jeśli w siódmym dniu u chorego nadal można zaobserwować bredzenie, 
w dziesiątym dniu – zawroty głowy, a w dwunastym – objawy duszności, to rokowania są złe. Innymi 
słowy chory może umrzeć bredząc lub na skutek procesów wywołujących silne zawroty głowy, np. 
patologii naczyniowych lub na skutek uduszenia, we wskazany odpowiedni dzień.  

Druga interpretacja pochodzi z przyjętej sekwencji wymiany doṣ i odpowiednich dla każdej doṣy 
symptomów. Można wtedy mówić o tym, że jvara z bredzeniem, która jest lakṣaną vaty, zabija 
człowieka w siódmym dniu. Vata to najszybsza, najbardziej ruchliwa ze wszystkich doṣ. Przejawia się 
między innymi w szybkości przebiegu procesów patologicznych. Przy dominacji vata-doṣy w rozwoju 
choroby śmierć może nastąpić w siódmym dniu (w przeddzień pakvy), jeśli chory znajduje się  
w ciężkim stanie, któremu towarzyszy bredzenie.  

Analogicznie, zawroty głowy są lakṣaną pitty. Jeśli u chorego występuje ten objaw w związku  
z dominacją pitta-doṣy w rozwoju choroby, to śmierć może nastąpić przy ciężkim przebiegu nieco 
później, bo w dziesiątym dniu. Patologiczne zawroty głowy mogą być związane między innymi  
z ogólną intoksykacją, ze skokami ciśnienia krwi wywołanymi wysoką temperaturą lub  
z występowaniem współistniejących chorób. Na przykład wiadomo, że u chorych na nadciśnienie 
ryzyko występowania komplikacji w przebiegu COVID-19 jest znacząco wyższe.  

Duszności w podanym przypadku są lakṣaną kaphy. Odpowiednio, jeśli u chorego występuje ten 
objaw ze względu na dominację kapha-doṣy, to śmierć może nadejść w dwunastym dniu. Каpha to 
najwolniejsza ze wszystkich trzech doṣ i rozwój patologii odbywa się najwolniej. Ciekawe jest 
porównanie tej części śloki ze współczesnymi obserwacjami. Według aktualnych danych najczęstszą 
przyczyną zgonów na COVID-19 jest ostry zespół zaburzeń oddychania (OZZO). W przebiegu jego 
rozwoju najpierw w szóstym-siódmym dniu po wystąpieniu pierwszych objawów choroby pojawiają 
się duszności, a za dwa-trzy dni po tym — ОZZO. ОZZO zazwyczaj występuje w dziewiątym-
jedenastym dniu włącznie z dniem wystąpienia pierwszych objawów, co jest bardzo zbliżone do 
wymienionego w śloce dwunastego dnia. Również zgodnie z danymi statystycznymi w grupie ryzyka 
rozwoju ОZZO na jednym z pierwszych miejsc znajdują się pacjenci z nadwagą – chorobą 
bezpośrednio związaną z kapha-doṣą.  

W „Madhava-nidānie” są wersy (nie wszystkie są uznawane za oryginalne), które bardzo odkrywczo 
charakteryzują złożoność przebiegu sannipata-jvary i jej nierównomierny charakter, który również 
jest zauważany przez wielu chorych na COVID-19.  



Zgodnie z powyższą opinią w tych wersach najpierw mówi się, że gorączka albo słabnie albo zabija 
chorego w siódmym, dziesiątym lub dwunastym dniu.  

To jednak jeszcze nie wszystko. Dalej mówi się, że kolejną granicą jest czternasty, osiemnasty lub 
dwudziesty drugi dzień. W te dni chory albo wraca do zdrowia, czyli gorączka ustępuje, albo choroba 
jednak niszczy człowieka: 

mādhavanidāna — 2. jvara-nidānam 
(saptamī dviguṇā caiva navamy ekādaśī tathā | 
eṣā tridoṣa-maryādā mokṣāya ca vadhāya ca) |24.2| 

Dwa razy po siedem, po dziewięć lub po jedenaście dni – taka jest granica, kiedy albo 
przychodzi uwolnienie lub śmierć od tridoṣa-jvary.  

Niekorzystna jest również prognoza dla gorączki nazywanej аntarvega, co oznacza „wewnętrzna”. 
Przy tej formie jvary gorączka nie znajdując ujścia na zewnątrz zaczyna uszkadzać organy i tkanki 
wewnętrzne.  

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
antardāho'dhikas tr̥ṣṇā pralāpaḥ śvasanaṁ bhramaḥ||39|| 
sandhy-asthi-śūlam asvedo doṣa-varco-vinigrahaḥ| 
antarvegasya liṅgāni jvarasyaitāni lakṣayet ||40|| 

sandhy-asthi-śūlamasvedodoṣa-varco-vinigrahaḥ| 
antarvegasyaliṅgānijvarasyaitānilakṣayet ||40|| 

Wysoka wewnętrzna gorączka, uczucie pragnienia, majaczenie, duszności, zawroty głowy, ból 
w kościach i stawach, brak pocenia się; doṣe i stolec są unieruchomione/nie odchodzą – 
należy rozpoznawać te objawy kliniczne jako symptomy аntarvega-jvary.  

Należy rozpoznawać te objawy, ponieważ w odróżnieniu od bahirvega-jvary – formy 
powierzchownej, taka „wewnętrzna” gorączka jest trudna do wyleczenia, а przy niekorzystnych 
czynnikach i długim przebiegu pozostaje nieuleczalna: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
jvaraḥ kṣīṇasya śūnasya gambhīro dairgha-rātrikaḥ||52|| 
asādhyo balavān yaś ca keśa-sīmanta-kr̥j jvaraḥ|53| 

U osłabionego lub obrzękłego [chorego], gambhira-jvara (1), długotrwała, silna – 
nieuleczalna, jak i ta, [przy której] na włosach formuje się przedział (2). 

(1) Tutaj, zgodnie z komentarzem do śloki, gambhira-jvara tłumaczy się jak synonim 
аntarvega-jvary lub jak jvara zlokalizowana głęboko w dhatu, czyli w tkankach. Do 
takiego stanu dochodzi przy długim, przewlekłym przebiegu choroby.   

(2) Ten nietypowy znak można interpretować tak samo, jak włosy przerzedzają się wzdłuż 
środkowej linii głowy. Również, być może, tutaj oznacza to, że na przedziale są widoczne 
zaczerwienienia, tak jak przy wykorzystaniu sindura (saimantika), proszku czerwonego 
koloru, który w Indiach zamężne kobiety nakładają na początku lub wzdłuż całego 
przedziału.  
 



Ogólnie należy rozumieć, że przebieg i zakończenie zależą nie tylko od stopnia agresywności 
konkretnej formy choroby, ale również оd zdolności chorego do zareagowania na chorobę, obecności 
chorób towarzyszących, jego wieku i innych cech, które należy brać pod uwagę indywidualnie. 

 
PODSUMOWANIE ANALIZY PREDYKCYJNEJ  

Łatwo uleczalne jvary  

z dobrymi przesłankami 
wstępnymi i brakiem 
komplikacji 

silna konstytucja pacjenta, dobra odporność/opór chorobie; 

а także zaangażowana jedna doṣa lub dwie, ale mało aktywne; 

а także jvara nie ma komplikacji w postaci kaszlu, duszności, utraty 
przytomności, biegunki, zaparcia i in. 

prakrita-jvara – „sezonowa” 
gorączka 

pojawiające się wiosną, z dominującą kapha-doṣą; 

pojawiające się w okresie „babiego lata”, z dominującą pitta-doṣą; 

bahirvega-jvara – 
„powierzchniowa” gorączka 

bardzo mocne gorąco na zewnątrz ciała; przy tym inne symptomy 
gorączki zamanifestowane w małym stopniu; 

Ciężkо uleczalne jvary  

antarvega-jvara – 
„wewnętrzna” gorączka 

silne wewnętrzne gorąco i pragnienie, brak pocenia się ;  

nie odchodzą gazy, stolec;  

bredzenie, duszności, zawroty głowy, ból w kościach i stawach; 

sannipata-jvara przy braku 
czynników obciążających 

zamanifestowane nie wszystkie objawy i/lub niewyraźnie 
zamanifestowane; 

trawienie nie jest stłumione; 

dоṣe nie są zablokowane i mogą się poruszać; 

Nieuleczalnе jvary  

ze złymi wstępnymi 
przesłankami oraz dużą liczbą 
objawów 

gorączkа, spowodowana licznymi czynnikami o dużej sile; 

а także dużą liczbę zamanifestowanych objawów; 

sannipata-jvara w obecności 
obciążających czynników 

wszystkie objawy sаnnipata-jvary zamanifestowane w pełni;  

trawienie nie pracuje;  

dоṣe zablokowane i nie mogą normalnie się poruszać; 

sаnnipata-jvara z bardzo 
ciężkimi komplikacjami 

bredzenie w siódmym dniu; 

zawroty głowy, nieustające w dziesiątym dniu;  

duszności w dwunastym dniu; 

gаmbhira-jvara z trudnym 
przebiegiem 

długotrwała choroba; 

przy tym chory jest wyczerpany lub cierpi na obrzęki; 

wywołana neuroinwazyjnym 
czynnikiem 

natychmiastowe zaprzestanie pracy оrganów zmysłów; 



CHIKITSA (TERAPIA) NA ETAPIE AMA-JVARY 
DZIAŁANIA PRZECIWSKAZANE W AMA-AVASTHA 

ZAKAZ STOSOWANIA PEWNYCH LEKÓW 
Każde leczenie zaczyna się od nidana-parivarjany (usunięcia przyczyn) prowokujących chorobę. 
Ważną cechą szczególną jvary jest to, że w pierwszym stadium w аma-аvastha nie zaleca się 
stosowania żadnych leków.  

Uważa się, że na tym etapie ze względu na stłumiony ogień trawienny, leki nie będą się przyswajać,  
a będą tylko zwiększać аmę – niestrawione i niewydalone z ciała substancje, komplikując stan 
chorego, aż do przejścia w sannipata-jvarę. Można porównać ten proces do karmienia żmii mlekiem, 
wskutek czego stanie się ona jeszcze bardziej trująca i zła. 

W „Sushruta-samhicie” powiedziano, że podczas „młodej” gorączki branie shodhana-preparatów 
(оczyszczających doṣe i аmę) pogarsza ją, a branie shamana-preparatów (uspokajających doṣe) 
prowadzi do jej transformacji w przewlekłą nawracającą formę. Dlatego poza niektórymi wyjątkami, 
о których będzie mowa dalej, branie leków nie jest pożądane dopóki doṣe są nierozerwalnie związane 
z аmą i dhatu. 

Są różne podejścia do ustalenia odpowiedniego momentu na branie leków. Niektórzy autorzy 
wskazują konkretną liczbę dni, najczęściej tydzień, od chwili manifestacji pierwszych objawów. Inni za 
taki moment uważają zakończenie langhany, którą pacjent powinien zastosować w pierwszej 
kolejności zgodnie z zalecaną terapią jvary (patrz dalej). W wielu przypadkach oznacza to, że należy 
orientować się na brak wyraźnych oznak аmy u pacjenta, które mogą zniknąć wcześniej bądź później, 
niż wyżej wymienione wskazówki. 

Ponadto istnieją różne opinie odnośnie tego, czy ta zasada dotyczy zażywania wszystkich form leków. 
Większość komentatorów uważa, że oznacza to zakaz stosowania kashayi – zagęszczonych ziołowych 
wywarów, w których cierpki smak jest skutkiem wielokrotnego wygotowywania roślin występujących 
w jego składzie. Pomimo tego, że kashaye są preparatami stosowanymi przy jvarze, na pierwszym 
etapie choroby są one trudne do przyswojenia i, co najważniejsze, przeszkadzają w uwolnieniu oraz 
„dojrzewaniu” doṣ.   

„Ashtanga-hrdaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
tiktaḥ pitte viśeṣeṇa prayojyaḥ, kaṭukaḥ kaphe | 
pitta-śleṣma-haratve'pikaṣāyaḥ sa na śasyate ||40|| 
nava-jvare, mala-stambhāt kaṣāyo viṣama-jvaram | 
kurute'ruci-hr ̥l-lāsa-hidhmādhmānādikān api ||41|| 

Zaleca się gorzkie leki w szczególności przy pitta, [а] оstre – przy kapha [Ale] pomimo tego, że 
pittę i kaphę pomniejszają, w formie kashayi (1) [оne] nie są przeznaczone podczas „młodej” 
gorączki, ponieważ ze względu na zatrzymanie przez nie [ruchu] mala [tutaj: jak doṣe, tak i 
odchody – stolec i inne] wywołują vishama-jvarę (2), utratę apetytu, mdłości, czkawkę, 
zatrzymanie gazów i towarzyszącym im bólem/kolkami, etc.  

(1) Słowо kashaya ma dwa znaczenia – 1) cierpki smak i 2) szczególna formuła lecznicza – 
stężony wywar. Są dwie opinie. Jedna zakazuje wykorzystania cierpkiego smaku  
w jakiejkolwiek formie leczniczej. Druga stwierdza, że stężone wywary (kashaye) nawet  



z gorzkich i ostrych roślin będą miały negatywne efekty.  W tym przypadku oznacza to, że 
kashaye nawet z gorzkich i ostrych roślin będą wywoływać wymienione w śloce 
negatywne efekty ze względu na osobliwości przygotowania tej formy leków.   

(2) Таk zwana nawracająca gorączka – forma jvary, zaostrzająca się po pewnym czasie. 

W ten sposób w kontekście аjurwedyjskiego postulatu o konieczności „dojrzewania” doṣ w celu ich 
rozdzielenia, a następnie wyjścia z ciała, nie tylko cierpkie substancje, ale również kashaye,  
w znaczeniu formuły leku, wykazują niepożądane działanie blokując ten proces, stwarzając ryzyko 
przewlekłej choroby i komplikując jej przebieg.  

Przy tym nie ma przeciwskazań do stosowania lżejszych (bez mocnego wygotowywania) wywarów 
oraz naparów o gorzkim i ostrym smaku. 

Należy również mieć na uwadze, że we wszystkich przypadkach na początkowym etapie jvary, poza 
kashayami, bezwzględnie przeciwskazane jest zażywanie takich ciężkostrawnych form leków jak lehie 
oraz ghrity, które również zawierają trudne do strawienia składniki jak cukier, masło klarowane  
i inne.  

PRZECIWSKAZANIA DOTYCZĄCE DIETY ORAZ SPOSOBU ŻYCIA 

Należy również unikać ciężkostrawnego jedzenia. A jeśli brak jest przeciwskazań, to dla ludzi  
o jakiejkolwiek konstytucji podczas pierwszych dni jvary zaleca się całkowite postrzymanie się od 
jedzenia tak długo, na ile wystarczy sił.    

Również są inne, niezwiązane z jedzeniem, czynności, których należy unikać w pierwszej fazie jvary.  

W poniższej tabeli są one podane wraz z już przedstawionymi wyżej zakazami, na podstawie tej śloki 
z „Charaka-samhity”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
nava-jvare divā-svapna-snānābhyaṅgān na maithunam||138|| 
krodha-pravāta-vyāyāmān kaṣāyāṁś ca vivarjayet|139| 

Przeciwskazanie Komentarz 

ciężkostrawne leki (kashaye, lehie, ghrity) nie trawią się, zwiększają аmę 

produkty i inne substancje o cierpkim smaku, 
włącznie z kashayami 

wiążą аpаkvа-dоṣe, przeszkadzają ich przejściu  
w dojrzały stan i wydaleniu z ciała (1), tłumią 
apetyt, wywołują niepożądane efekty uboczne, 
pogarszają przebieg choroby 

ciężkie, tłuste, słodkie jedzenie nie trawi się, zwiększa аmę 

branie kąpieli/prysznica wywołuje ruch dоṣ оd kоshthy – przewodu 
pokarmowego – pozа jegо granice, wypierają  
i obniżają intensywność jathara-аgni – оgnia 
trawiennego, który i tak jest osłabiony w skutek 
choroby 

аbhyangа (i inne rodzaje masażu) 

aktywność fizyczna 

aktywność seksualna (stosunek płciowy) 

sen w porze dnia sprzyja nasileniu/wzmaga kаphа-dоṣę 



bezpośredni wpływ wiatru (włączona 
klimatyzacja) 

sprzyja nasileniu/wzmaga vаtа-dоṣę 

gniew (inne silne emocje – pasja i inne) sprzyja nasileniu/wzmaga pitta-dоṣę 
 

(1) Аpakvа-dоṣe – niedojrzałe dоṣe, które już weszły w patologiczny stan, ale jeszcze nie mogą być 
wydalone z organizmu bez uszczerbku dla niego, ponieważ, aby tak się stało, doṣe powinny 
„dojrzeć” w trakcie pacyamany. 

Kolejność stosowania metod przy leczeniu jvary 
Kolejność stosowania metod leczenia jvary (chikitsa-sutra) na podstawie аvasth – stadiów, zgodnie  
z tym, jak określono w „Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
laṅghanaṁ svedanaṁ kālo yavāgvas tiktako rasaḥ||21|| 
malānāṁ pācanāni syur yathāvasthaṁ krameṇa vā |22| 

Langhana [odciążająca terapia], svedana [metody, sprzyjające poceniu się], czas (1), yavagę 
(2), gorzki smak (3), pachana-dravye, [trawiące] male [tutaj: аmę i doṣe] niech będą 
[stosowane] zgodnie z аvasthą lub we [wskazanej] kolejności. 

(1) Tutaj, wyczekiwanie na zamanifestowanie się objawów zakończonej langhany. Zupy  
z ryżu lub z jęczmienia z ziołami leczniczymi (patrz dalej). 

(2) Zioła lecznicze o gorzkim smaku.  

LANGHANA – Terapia „odciążająca” 
Działaniem priorytetowym w аma-аvastha jest langhana. 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
jvare laṅghanam evādāv upadiṣṭam r̥te jvarāt ||139|| 

Przy jvarze langhana przede wszystkim jest zalecana, [według] zasady (1). 

(1) Wyjątki z danej reguły będą przedstawione niżej. 

Chociaż langhana to określenie zawierające w sobie dziesięć „odciążających” terapii, to w tym  
przypadku langhana, będąca pierwszoplanowym działaniem terapeutycznym, jest powstrzymaniem 
się od jedzenia – upavasa2. 

„Charaka-samhita” wyjaśnia, dlaczego właśnie langhana jest stosowana jako pierwsza i jakie są jej 
skutki: 

 
2Jeszcze jedna langhana-terapia jest wymieniona jako pierwszoplanowa przy jvarze – vamana (wymioty 
lecznicze). Nie przedstawiamy jednak jej tutaj ze względu na dużą liczbę przeciwskazań i niebezpieczeństwo 
samodzielnego jej przeprowadzenia bez nadzoru lekarza. 

 



cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
laṅghanena kṣayaṁ nīte doṣe sandhukṣite'nale ||140|| 
vijvaratvaṁ laghutvaṁ ca kṣuc caivāsyopajāyate |141| 

Kiedy dzięki langhanie [patologiczna] doṣa jest zredukowana i wzniecony jest ogień 
trawienny, wtedy następuje uwolnienie od gorączki, lekkość [w ciele] i głód. 

Początek jvary jest związany z tym, że podwyższone doṣe wchodzą do amashayi (górna część układu 
trawiennego, gdzie znajduje się niestrawione jedzenie), łącząc się tam z аmą, tłumią ogień trawienny 
i blokują kanały ciała. Post/głodówka cechując się przeciwnymi właściwościami do amy 
(niestrawiony), przyśpiesza dojrzewanie połączonych z amą doṣ, а również obniża ich aktywność  
i przywraca koshtha-agni (trawienie), eliminując w ten sposób główną przyczynę gorączki.  

Langhanę należy stosować na samym początku choroby lub nawet jeszcze wcześniej – na etapie 
manifestacji pierwszych symptomów, w celu obniżenia aktywności doṣ oraz podtrzymania siły ognia 
trawiennego.  

Jednak pomimo wszystkich zalet langhana-terapii ważne jest, aby stosować ją biorąc pod uwagę siłę 
pacjenta i nie szkodząc jego zdolności do przeciwstawienia się chorobie. W tekstach ajurwedyjskich 
nie ma uniwersalnej recepty odnośnie tego, ile dni należy utrzymać upavasy (całkowity post)  
w stadium nava-jvary, ponieważ zależy to od cech pacjenta i przebiegu choroby. 

To, co jest korzystne dla pacjenta o kapha-konstytucji i przy dominującej kapha-doṣy w chorobie, 
może zaszkodzić pacjentowi z wyraźną vata-konstytucją przy dominującej vacie. Należy pamiętać, że 
post zawsze prowadzi do podniesienia vata-doṣy, która, jeśli jej nie kontrolować i nie kompensować, 
jest zdolna do komplikowania przebiegu choroby, na przykład nasileniem kaszlu i duszności. 

W każdym przypadku przy dotrzymaniu postu należy koncentrować się nie na liczbie dni, lecz na 
pojawieniu się rezultatu langhany.  

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
………………………………… jvarī kuryād viśoṣaṇam | 
doṣāṇāṁ samudīrṇānāṁ pācanāya śamāya ca ||9|| 
doṣeṇa bhasmanevāgnau channe'nnaṁ na vipacyate | 
tasmād ādoṣa-pacanāj jvaritān upavāsayet ||10|| 

Cierpiący na gorączkę niech zrobi viṣoshanę – terapię wysuszającą [kosztem langhany]  
dla strawienia (uwolnienia od аmy) oraz uspokojenia patologicznych doṣ.  
Z  [nadwymiarowymi/podwyższonymi] dоṣami [tо] podobnie o ogniu, pokrytym popiołem, 
jedzenia się nie ugotuje (1). Dlatego dopóki dоṣe nie strawią się, cierpiący na gorączkę 
powinien być nakłaniany do dotrzymania postu/powstrzymania się od jedzenia.  

(1) Jak nie da się ugotować jedzenia na ogniu, który ledwo się tli wskutek skumulowanego 
popiołu, także nie da się zapewnić trawienia, kiedy połączone z amą doṣe tłumią ogień 
trawienny. 
 

W tej śloce jest sformułowana uniwersalna zasada trwania langhany: „dopóki doṣe się nie strawią” 
oznacza „dopóki nie uwolnią się od аmy”. Długość okresu langhany może się różnić, а kończy się ona 



pojawieniem się wspomnianych wyżej rezultatów trawienia аmy, do których w pierwszej kolejności 
należą odczucie lekkości w ciele, głód, swobodne wydalanie stolca i innych (potu, moczu). 

W „Sushruta-samhicie” akcent stawia się na swobodne poruszanie się doṣ: jeśli doṣe są wolne od 
аmy, to zauważalne są wszystkie wymienione wyżej rezultaty langhany. Jeżeli zaś jest przeciwnie i są 
one nadal unieruchomione poprzez amę, to langhanę należy kontynuować: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
ānaddhaḥ stimitair doṣair yāvantaṁ kālam āturaḥ ||101|| 
kuryād anaśanaṁ tāvat…………………………………… |102| 

Niech ten cały czas [chory] przestrzega postu, dopóki cierpi on w związku  
z unieruchomionymi doṣami. 

Osobno omawia się zasadę stosowania langhany przy sannipata-jvarze. W tym przypadku najpierw 
należy ocenić dominującą w chorobię doṣę. W „Bhayshajya-ratnavali” mówi się, że powstrzymanie się 
od jedzenia przy sannipata-jvara powinno być w granicach trzech (jeśli dominuje Vata), pięciu (jeśli 
dominuje Pitta) lub dziesięciu dni (jeśli dominuje Kapha). Następnie sformułowana jest ważna idea — 
zdolność wytrzymywania postu zależy od siły dominującej w jvarze doṣy, ponieważ właśnie ona 
pozwala organizmowi chorego utrzymywać post. Przy słabych doṣach nikt nie będzie mógł wytrzymać 
głodówki bez uszczerbku dla swojego życia.  

Podtekstem jest tutaj to, że agni — ogień trawienny, w przypadku braku jedzenia najpierw trawi 
аmę, potem doṣe, а po nich już same tkanki ciała i оjas, który odpowiada za zachowanie życia. 

Reasumując, można powiedzieć, że długość postu, bez względu na wyżej wymienione wskazówki, 
powinna być ustalana indywidualnie w każdym przypadku. Im więcej doṣ jest zaangażowanych 
w chorobę i czym one są silniejsze, tym dłuższy powinien być post. I na odwrót – przy słabych doṣach  
i w małej ich ilości, post powinien być krótki. 

Ponadto należy mieć na uwadze, że przy pewnych stanach langhana będzie całkowicie 
przeciwskazana. 

Przeciwskazania:  

 gorączki, spowodowane wyłącznie vata-doṣą, czyli bez udziału innych doṣ; 
 wyczerpanie (fizyczne lub psychiczne); 
 gorączka, wywołana kontuzjami (w tym — psychotraumami); 
 przewlekła gorączka; 
 bardzo słaby pacjent, zaawansowany wiek i wczesne dzieciństwo.  

W tych przypadkach zamiast langhany powinno się zastosować shamanę-terapię skierowaną na 
obniżenie aktywności zaangażowanych doṣ.  

 

 

 

 

 



О GŁÓWNEJ ZASADZIE PRZEPROWADZENIA LANGHANY 

prāg-rūpeṣu jvarādau vā balaṃ yatnena pālayan | 
balādhiṣṭhānam ārogyam ārogyārthaḥ kriyā-kramaḥ ||2|| 

prāg-rūpeṣu – przy obecności symptomów-prekursorów; jvara-ādau – na początku gorączki; 
vā – lub; balam – siłę; yatnena – z wysiłkiem; pālayan – broniąc; bala-adhiṣṭhānam – 
siedziba/wsparcie którego – siła; ārogyam – zdrowie; ārogya-arthaḥ – celem którego – 
zdrowie; kriyā-kramaḥ – porządek środków leczniczych] 

[Należy przeprowadzić odciążającą terapię] kiedy manifestują się pierwsze objawy na 
początku gorączki, pieczołowicie broniąc siły/życia człowieka. [Przecież] zdrowiе jest oparte 
na sile/życia, а środki lecznicze są skierowane na [osiągnięcie] zdrowia. 

Кomentarz Аrunadatty: 

laṅghanam atropavāsaḥ| tathācoktam| "laṅghanasyāviśeṣoktāv upavāsaṃ prakalpayet|" 
iti| ata evāyam api vakṣyati (ślo. 10) — "tasman ādoṣa-pacanāj jvaritān upavāsayet|" iti| 

„Odciążająca” terapia (langhana) oznacza w tym przypadku „ograniczenie jedzenia/post”, 
tak, jak powiedziano: „Przy nieokreślonej nazwie terapii odciążającej należy zalecić 
ograniczenie jedzenia”. Właśnie dlatego potem zostanie powiedziane, co następuje: 
„…Dlatego należy zmuszać cierpiących na gorączkę do ograniczenia jedzenia, aż do 
strawienia doṣ”. 

kadā laṅghanaṃ kurvīta? Ity āha – prāg-rūpeṣu pūrva-lakṣaṇeṣūtpanna-mātreṣveva, 
jvarādau vā utpanna-mātrejvare sati| 

Кiedy należy przeprowadzić „odciążającą” terapię? Na to [аutor Vagbhata] mówi: „Przy 
zamanifestowaniu się prekursorów”. To jest właśnie przy pierwszych objawach, jak tylko one 
się pojawią albo „na początku gorączki”. To znaczy, kiedy gorączka się pojawiła [w swojej 
klinicznej formie]. 

kiṃ kurvan laṅghanaṃ kurvīta? Ity āha — balaṃ yatnena pālayan prāṇāṃs tātparyeṇa 
rakṣan, tad-avirodhenety arthaḥ| 

Należy przeprowadzić „odciążającą” terapię — co robiąc? Nа tо [аutor Vagbhata] mówi: 
„broniąc usilnie siłę”, to jest z zamiarem ratowania życia. Nie ingerując/nie szkodząc jej 
(sile/życiu) – takie jest znaczenie. 

 

 

 



О GŁÓWNEJ ZASADZIE PRZEPROWADZENIA LANGHANY (kontynuacja) 

nanu, kuta evaṃ vidhīyate? Ity āha — balādhiṣṭhānam ity ādi| yasmād ārogyaṃ svāsthyaṃ 
balādhiṣṭhānam| balam adhiṣṭhānam āśrayo yasya tad evam| tathā, kriyākrama 
ārogyārthaḥ svāsthya-prayojanaḥ| 

Pytanie: z jakiego powodu to jest przepisane? Na to [аutor Vagbhata] mówi: „jest oparty na 
sile etc.”. Таk, jak brak chorób to jest zdrowie, to to оpiera się o siłę/życie. Słowо „bala-
аdhishthana” оznacza „to, u którego miejscem, czyli оparciem, jest siła/życie”. Również 
„porządek zasobów leczniczych skierowany jest na zdrowie”, czyli taki, którego celem jest 
zdrowie. 

[Аshtanga-hrdaya-samhita, jvara-chikitsa (Chi 1.1-3) komentarzami Аrunadatty] 

[Tłumaczenie – Wladimir Drużinin] 

 

RūKṣA-SVEDANA – SUCHE OGRZEWANIE 
Kolejnym po langhanie działaniem terapeutycznym jest wskazana svedana – ogrzewanie. Ale 
stosowanie tej metody powinno być przeprowadzane według wskazań, które tak są opisane  
w  „Ashtanga-hridaya-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
sodarda-pīnasa-śvāse jaṅghā-parvāsthi-śūlini ||19|| 
vāta-śleṣmātmake svedaḥ praśastaḥ………… |20| 

[Przy jvarze] z udardą (1), katarem, dusznościami/utrudnionym oddechem, bólami w łydkach, 
stawach, kościach, przy jvarze o naturze vata-kapha, najlepszy efekt da ogrzewanie.   

(1) Jeden z rodzajów „pokrzywki”, która przejawia się wysypką, podobnej do ukąszeń 
owadów.  

Ruksha-svedana uważa się również za niezbędne terapeutyczne przedsięwzięcie przy sannipata-
jvarze. W tym przypadku zaleca się wykonywać ogrzewania bardzo często w ciągu dnia. Podkreślając 
ważność tego zabiegu w „Bhayshadshya-ratnavali” wskazuje się, że nawet specjalne leki stosowane 
do leczenia sannipata-jvary nie dadzą oczekiwanego rezultatu, jeśli nie jest przeprowadzana svedana.  

Ważna zasada przy ogrzewaniu to brak wysokiej temperatury u chorego. W czasie przeprowadzania 
zabiegu temperatura ciała nie powinna przewyższać 38 stopni Celcjusza.  

Pacjent może przeprowadzać ruksha-svedanę samodzielnie, np. wykorzystując woreczki z piaskiem 
zagrzane w piekarniku lub na patelni do komfortowej temperatury. Może zastosować także zwykłą 
grzałkę elektryczną i koc. Długość przeprowadzenia zabiegu wyznacza się pojawieniem się potu, 
a poprawność jego przeprowadzenia – subiektywnymi odczuciami chorego (zmniejsza się odczucie 
wewnętrznego chłodu, ciężkości i sztywności, słabnie ból w ciele).  

Główną ideą svedany jest wspomaganie wydzielania potu i innych odchodów z ciała oraz 
jednocześnie podtrzymanie ognia trawiennego.  



„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
………………………………………………sapravartayet | 
sveda-mūtra-śakr̥d-vātān kuryād agneś ca pāṭavam ||20|| 
snehoktam ācāra-vidhiṁ sarvaśaś cānupalayet |21| 

[Ogrzewanie] będzie stymulować wydzielanie potu, moczu, stolca, gazów, jak również będzie 
wzmacniać ogień trawienny. [Przy svedanie] w całości należy trzymać się zasad zachowania 
przy snehanie (1). 

(1)Terapia, która bazuje na wewnętrznym oraz zewnętrznym stosowaniu maseł/tłuszczy.    

Wspomniane zasady zachowania przy svedanie, równoznaczne zasadom „przy snehanie”, oznaczają  
z jednej strony środki ograniczające — unikanie zimnych substancji i zimna ogólnie pojętego, np. 
przeciągów po przeprowadzeniu zabiegu. Z innej strony zaleca się przestrzeganie reżimu picia gorącej 
wody, przebywania w cieple, w bezwietrznym pomieszczeniu etc. Nieprzestrzeganie wymienionych 
reguł może doprowadzić do powikłań choroby.  

Przeciwskazania: 

Należy zaznaczyć, że dla svedany istnieje około czterdziestu przeciwskazań, włącznie z takimi często 
spotykanymi chorobami przewlekłymi jak:  

 cukrzyca;  
 choroby serca;  
 dna moczanowa; 
 żółtaczka jakiejkolwiek genezy; 
 choroby układu wątrobo-żółciowego; 
 alkoholizm; 
 wszelkiego rodzaju przewlekłe krwawienia; 
 wyraźna anemia. 

Do kategorii ludzi, którzy również powinni powstrzymać się od ogrzewania należą: 

 ludzie z wyraźną otyłością; 
 cierpiący na biegunkę; 
 przy niektórych chorobach skórnych; 
  w przypadku stanów, którym towarzyszą nietypowe mdłości; 
 ciężarne kobiety oraz kobiety podczas menstruacji. 

PICIE GORĄCEJ WODY PRZY VATA-KAPHA JVARZE 
Przy jvarze typu vata-kapha śastry ajurwedyjskie zalecają picie gorącej wody. Ten prosty zabieg 
przyniesie znaczącą ulgę choremu oraz będzie działać przeciwko samej chorobie.  

Zimna woda, do której należy również woda o temperaturze pokojowej3, będzie w tym przypadku 
pogarszać stan chorego i komplikować chorobę. 

 
3 Tutaj i dalej gorąca woda będzie oznaczać wodę, której temperatura jest wyższa od temperatury ciała 
człowieka. 



„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
tr̥ṣṇag alpālpam uṣṇāmbu pibed vāta-kapha-jvare | 
tat kaphaṁ vilayaṁ nītvā tr̥ṣṇām āśu nivartayet ||11|| 
udīrya cāgniṁ srotāṁsi mr̥dūkr̥tya viśodhayet | 
līna-pittānila-sveda-śakr̥n-mūtrānulomanam ||12|| 
nidrā-jāḍyāruci-haraṁ prāṇānām avalambanam | 
viparītam ataḥ śītaṁ doṣa-saṅghāta-varddhanam ||13|| 

Spragniony powinien pić gorącą wodę małymi łykami w przypadku typu vata-kapha jvary. 
Ona rozrzedza kaphę, szybko eliminuje pragnienie, rozpala ogień trawienny, zmiękcza kanały 
ciała, oczyszcza [je], kieruje na zewnątrz zastaną (1) pittę i vatę, pоt, stolec, mocz, eliminuje 
senność, letarg, brak apetytu, podtrzymuje siły. Odwrotne [działanie wykazuje] odpowiednio 
zimna [wоdа], wzmacniająca [patologiczne] łączenie dоṣ [z dhatu] (2).  

(1) Niewyprowadzone na czas doṣe, które weszły w tkanki. 
(2) Pod doṣami tutaj mamy na myśli аmę, kaphę oraz pittę, które patologicznie połączyły się 

z dhatu – tkankami ciała.  

Właściwe spożycie gorącej wody oznacza, że na etapie „młodej” gorączki należy ją pić tylko  
w przypadku pragnienia i nawet w tym przypadku w niewielkich ilościach.  

Należy wziąć pod uwagę listę przeciwskazań do picia gorącej wody:   

Przeciwskazania 

 Gorączka spowodowana wyłącznie pitta-doṣą z bardzo wysoką temperaturą od 40 stopni  
i wyżej, z odczuciem rozgorączkowanego ciała, z zaczerwienieniem skóry etc. 

 Również przy innych rodzajach gorączki, jeśli są zamanifestowane następujące objawy: 

 jeśli jest odczucie pieczenia w oczach lub w całym ciele; 
 utrata przytomności; 
 silna biegunka; 
 gorączka, spowodowana zatruciem, intoksykacją; 
 w upalną, gorącą porę roku; 
 gdy jest uszkodzenie/trauma klatki piersiowej; 
 gdy występuje silne wyczerpanie; 
 krwotoki jakiejkolwiek genezy.  

Dla pacjentów z przeciwwskazaniem picia gorącej wody zaleca się picie przegotowanej, a następnie 
schłodzonej do temperatury pokojowej wody lub specjalne picie — shadanga-paniya, o której mowa 
dalej.  

PANIYA – NAPOJE LECZNICZE 
Klasycznym przepisem pаnii dla terapii jvary i eliminacji pragnienia jest: 



 Shаdаngа-pаniya to wywar z sześciu składników: musta (cyperus rotundus), parpataka 
(dymnica pospolita), ushira (wetiweria pachnąca), sandałowiec4, udicya (hrivera, piwonia 
aromatica), suszony imbir. Z mieszanki wskazanych roślin w równych częściach gotujemy 
wywar w proporcji do wody 1:64, dopóki nie zostanie połowa płynu. Zalecana dawka dobowa 
dla dorosłego pacjenta to 10 gramów suchej mieszanki5.   

Wszystkie wymienione rośliny, z wyjątkiem imbiru, mają gorzki smak, który jest zalecany na etapie 
аmа-jvary w związku z tym, że on stymuluje pacany bez wyprowadzenia z równowagi pitta-doṣy.  
W przypadku braku wskazanych składników w naszych warunkach przepis można zastąpić przez: 

 Dhanya-shunthi – suszony imbir i ziarna kolendry w równej proporcji, ugotowane podobnie 
jak shadanga-panię. Zalecana dawka dobowa dla dorosłego pacjenta – 24 gramy suchej 
mieszanki6. 

Dhanya-shunthi jest podana w podręczniku przepisów „Bhayshaja-ratnavali”, w rozdziale „Jvara-
atisara-chikitsa” jako środek usuwający аmę, stymulujący trawienie, usuwający vata-kаphа jvarę, 
bóle/kolki i biegunkę. 

Napoje te należy przyjmować ciepłe, w ciągu dnia, jak zwyczajne picie.  

Jako alternatywa dla tych, którzy nie mogą spożywać tak nasyconego wywaru można ugotować nie 
tak mocny wywar, pomniejszając ilość suchej mieszanki na rzecz wody. Należy jednak utrzymać 
ogólną dobową dawkę i częściej popijać wywar.  

PEYA I INNE LECZNICZE ZUPY 
We wszystkich tekstach poświęconych jvarze jest opisana lecznicza dieta, którą chory powinien 
przestrzegać zaraz po zakończeniu langhany.  

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
yuktaṁ laṅghita-liṅgais tu taṁ peyābhir upācaret ||24|| 
yathāsvauṣadha-siddhābhir maṇḍa-pūrvābhir āditaḥ| 
ṣaḍ-ahaṁ vā mr̥dutvaṁ vā jvaro yāvad avāpnuyāt ||25|| 
tasyāgnir dīpyate tābhiḥ samidbhir iva pāvakaḥ|26| 

Temu, kto [już] obdarzony oznakami zakończonej langhany(1), należy dawać peye(2), 
przygotowane z odpowiednimi ziołami leczniczymi (3), zaczynając od mandy (4). [Ich] należy 
spożywać albo przez sześć dni albo [dо] złagodzenia gorączki. Jego [tego, kto przeszedł 
langhanę] ogień trawienny rozpala się nimi, jak ognisko trociną.  

(1) Po zamanifestowaniu się objawów pomyślnie zakończonej langhany takich, jak lekkość  
w ciele, chęć do jedzenia etc. 

(2) Peye to kilka odmian przygotowania ryżu (patrz tabelę niżej). 
(3) Z ziołami przeważnie o gorzkim smaku i/lub z ostrymi (w zależności od dominujących 

dоṣ).  

 
4 Zgodnie z komentarzem Dalhany do „Sushruta-samhity” 
5Zgodnie z komentarzem Dalhany do „Sushruta-samhity”.  

6Zgodnie z „Bhaishajya-ratnavali”. 



(4) Маndа – płyn, który powstaje w skutek gotowania ryżu.  
 

Коmentarz do tej śloki wyjaśnia kolejność przyjmowania posiłków z ryżu, składających się z zupy oraz 
lepkich kasz o różnej gęstości, które w tekście zbiorczo są nazwane peyami oraz idącymi za nimi 
odany (gotowanego ryżu) z yushami ze strączkowych i rasami – rosołami na bazie mięsa. 

Różni autorzy łączą takie zupy i kasze jednym terminem – yavagę, który zawiera w sobie tak peyę, jak 
i vilepę, lub rozpatrują je osobno. W tabeli, która jest podana poniżej, zademonstrowany został drugi 
wariant. 

Kolejność przyjmowania diety leczniczej: 

1 dzień pacjentowi podaje się 
manda 

przecedzony po ugotowaniu ryżu skrobiowy wywar,  
w proporcji ryżu i wody/wywaru leczniczego – 1:147 

2 dzień pacjentowi podaje się 
peya 

bardzo rzadka kasza bardziej przypominająca zupę, 
przygotowana w proporcji ryżu i wody/leczniczego wywaru 
– 1:14 

3 dzień pacjentowi podaje się 
yavaga 

mniej rzadka kasza przygotowana w proporcji ryżu i 
wody/leczniczego wywaru – 1:6 

4 dzień pacjentowi podaje się 
vilepi 

kasza o gęstej konsystencji przygotowana w proporcji ryżu i 
wody/leczniczego wywaru – 1:4; gotuje się do 
wyparowania wody, aby na końcu pozostał tylko 
rozgotowany ryż 

5 dzień pacjentowi podaje się 
оdаnа i yusha 

оdаnа – ryż przygotowany w proporcji do 
wody/leczniczego wywaru – 1:5, gotuje się do gotowości 
ziaren, potem jest przecedzana, a ryż dodatkowo 
przepłukuje się wrzątkiem;  

yushа – rzadka zupa ze strączków, zalecanych przy 
gorączce (patrz dalej), ugotowanych w proporcji 1:188 do 
wody/leczniczego wywaru do podwójnego wyparowania 
płynu  

6 dzień pacjentowi podaje się 
оdаnа i rasa 

оdаnа – ryż przygotowany, jak wymieniono wyżej 

rаsа – zupa z rodzajów mięsa, zalecanych przy gorączce; 
proporcja mięsa do wody zależy od pożądanej mocy rosołu 

Do przygotowania wymienionych potraw w oryginale używa się czerwonego ryżu, ale można również 
zastosować inny długoziarnisty, na przykład — z najbardziej dostępnych gatunków – basmati, który 
należy bardzo dokładnie przepłukać kilka razy, aż woda będzie czysta. 

 
7Tutaj i niżej w tabeli do оdany włącznie wszystkie proporcje są podane zgodnie z komentarzem 
Shivadasaseny „Dravyaguna-sangrahą”. 

8Proporcja zgodnie z „Yoga-ratnakarą”. 



W klasycznym wykonaniu ryż należy gotować w uprzednio przygotowanym wywarze ziół leczniczych 
w proporcji 1:16 do wody i zredukowanym do połowy. Mogą to być te same zioła zawarte  
w shadanga-panii i dhanya-shunthi, a także owoce pippali – długiego pieprzu. Jako alternatywę zioła 
te i przyprawy można ugotować razem z ryżem, ale w tym przypadku właściwości lecznicze potrawy 
będą nieco ograniczone. Do wszystkich kasz i zup również należy dodawać sól, najlepiej — saindhavę 
– różową himalajską. 

Peya z ziołami leczniczymi, którą chory powinien zażyć zaraz po mandzie, tak jest opisana  
w „Ashtanga-hridaya-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
prāg-lāja-peyāṁ sujarāṁ saśuṇṭhī-dhānya-pippalīm ||26|| 
sa-saindhavāṁ, tathā'mlārthī tāṁ pibet saha-dāḍimām | 
sr̥ṣṭa-viḍ bahu-pitto vā saśuṇṭhī-mākṣikāṁ himām ||27|| 

Najpierw lekkostrawna peya, [przygotowana] z laji (1) – dmuchanego ryżu, z imbirem 
suszonym, kolendrą, pippali, z solą saindhava; chcący kwaśnego smaku niech pije ją tak 
[przygotowaną według wskazówek] razem z owocem granatu. [Jeśli] biegunka lub 
podniesiona pitta-doṣa – [niech pije] schłodzoną z suszonym imbirem i miodem 
(2)[wymieszaną].  

(1) Dmuchany ryż sprzyja temu, że potrawa staje się jeszcze bardziej lekkostrawna. 
(2) Przy wysokiej gorączce nie zaleca się przyjmowania miodu. Ten rodzaj gorączki często 

towarzyszy podniesionej pitta-doṣy, a w tym przypadku miód działa jak prakshepa-dravya 
i yoga-vahin – składnik, który wzmacnia działanie głównego składu. Zgodnie  
z komentarzem, miodu należy dodać tyle, żeby smak był lekko słodki. 

Oprócz stymulacji agni, dieta na podstawie zup leczniczych ma inne działania lecznicze opisane  
w „Charaka-samhicie” w ten sposób: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
tāś ca bheṣaja-saṁyogāl laghutvāc cāgni-dīpanāḥ||151|| 
vāta-mūtra-purīṣāṇāṁ doṣāṇāṁ cānulomanāḥ| 
svedanāya dravoṣṇatvād dravatvāt tr̥ṭ-praśāntaye ||152|| 
āhāra-bhāvāt prāṇāya saratvāl lāghavāya ca | 
jvara-ghnyo jvara-sātmyatvāt tasman peyābhir āditaḥ||153|| 

One, [będąc] wymieszane z ziołami leczniczymi oraz lekkie [do przyswojenia] – pobudzają 
trawienie [działają jak] anulomana (1) dla gazów, moczu, kału i doṣ,  

[będąc] płynnymi i gorącymi – pobudzają wydzielanie potu, 

[będąc] płynnymi – przynoszą ulgę w pragnieniu, 

[będąc] produktem spożywczym – podtrzymują pranę (siły życiowe), 

[będąc] rozcieńczonymi – dają lekkość,   

[będąc] według swoich właściwości korzystnymi przy jvarze – оbniżają gorączkę,  

dlatego od peyi [zaczynają].  

(1) Pomaga poruszyć we właściwym kierunku i wyprowadzać na zewnątrz odpady i doṣe. 



W ten sposób podstawową rolą tej diety jest nie tylko to, że podaje się ją choremu zanim zacznie on 
przyjmować jakiekolwiek inne jedzenie, ale również od niej zaczyna się terapia lecznicza. Ta terapia  
z jednej strony pracuje przeciwko chorobie, а z drugiej wzmacnia siłę chorego, w tym również siłę 
trawienną. Podstawowe leki (kashaye) zaleca się przyjmować nie wcześniej niż po zakończeniu 
wskazanej diety, która trwa sześć dni. 

Przeciwskazania do spożywania mаndy: 

Zalecenie rozpoczęcia spożywania peyi od mandy nie dotyczy sytuacji, kiedy w organizmie jest duże 
zwiększenie kaphy i kledy – płynów składowych, co jest charakterystyczne na przykład dla cukrzycy. 
Również konkretnymi przeciwskazaniami do spożywania mandy są: 

 kaszel i utrudniony oddech ze względu na duże zaśluzowanie; 
 mdłości, wymioty, biegunka;  
 ciężkość w głowie i choroby oczu, związane z nagromadzeniem śluzu. 

Przeciwskazania do spożycia płynnych kasz – peyi, yavagę i vilepy: 

 regularne spożycie alkoholu; 
 upalna pora roku; 
 jednocześnie podniesione pitta i kapha, a także, jeśli kapha zajęła pitta-sthanę (miejsce 

lokalizacji pitty w organizmie); 
 jeśli chory ma silne pragnienie, mdłości, odczucie płonącego ciała; 
 krwawienia z górnej części ciała (nos i inne). 

Wszystkie wyżej wymienione stany są przeciwskazaniami dla peyi. Takim chorym można najpierw 
dawać sok winogronowy lub wodę, z dodatkiem białego cukru. Potem wraz z wystąpieniem 
odczucia głodu należy dawać im оdanę, ugotowaną z laji – ryżu dmuchanego, jednocześnie  
z yushami z zalecanych przy jvarze strączków lub wraz ze zupami na bazie fasolki mung lub  
z rosołami z drobiu, na przykład z prepiórki. 

W „Charaka-samhicie” przypomina się, że pacjentom z dominującą pittą można podawać peyę, 
ugotowane z suszonym imbirem i sokiem granatu, schłodzone, razem z miodem.  

Oprócz wyżej wspomnianych przypadków, peye w standardowym przygotowaniu nie są dobre dla 
ludzi z nadmiarem kaphy. Powinni oni dostawać pożywienie, wysuszające kaphę. W „Ashtanga-
hridaya-samhicie” powiedzianо: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 

………………………………………………śleṣmavān na tu | 
peyā kaphaṁ vardhayati paṅkaṁ pāṁsuṣu vr̥ṣṭivat ||70|| 
śleṣmābhiṣyaṇṇa-dehānām ataḥ prāg api yojayet | 
yūṣān kulattha-caṇaka-kalāyādi-kr̥tān laghūn ||71|| 
rūkṣāṁs tikta-rasopetān hr̥dyān ruci-karān paṭūn |72| 

Peya zwiększa kaphę tak, jak deszcz czyni błoto pośniegowe; tak więc ci, czyje ciało jest 
nasycone kaphą, niech najpierw jedzą yushe, przygotowane z końskiego groszku, grochu 
włoskiego, grochu zwyczajnego, łatwostrawne strączki, które mają wysuszające działanie,  
z gorzkim smakiem; osolone [оne] są smaczne i pobudzają apetyt.   



Tacy ludzie, w szczególności pacjenci z cukrzycą lub otyłością, powinni zacząć od yush, а pеye 
gotować nie z ryżu, lecz z jęczmienia. Jak powiedziano w „Ashtanga-hridaya-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
pañca-mūlena mahatā kaphārto yava-sādhitam ||30|| 

Cierpiący na nadmiar kаphy [niech spożywa pеyę] z jęczmienia, przygotowaną  
z mаhаpаnchаmulą (1). 

W naszych warunkach, jeśli mаhаpаncamula jest niedostępna, można wykorzystać 
trikatu – wymieszane w równych proporcjach suszony imbir, czarny pieprz, owoce 
pippali.  

Żeby nie wzmacniać powstawania gazów, zaleca się użyć jęczmień polerowany (jęczmień perłowy), 
rozdrobnić i przed gotowaniem podsmażyć.  

Jeśli chory cierpi na zaparcia, zaleca się dawać yavagę z jęczmienia podprażonego w niewielkiej ilości 
ghee z przyprawami ułatwiającymi wydalanie: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
vibaddha-varchāḥ sayavāṁ pippalyāmalakaiḥ kr̥tām ||30|| 
yavāgūṁ sarpiṣā bhr ̥ṣṭāṁ mala-doṣānulomanīm ||31| 

[Cierpiący] na zaparcia [niech spożywa] yavagę (1), przygotowaną z jęczmienia podprażonego 
w ghee; z pippali i аmаlаki [która jest] аnulomaną – sprzyjającą wydalaniu mal-оdchodów i 
doṣ. 

(1) Tutaj yavaga оznacza pеya – jej różnorodność, zgodnie z klasyfikacją, w której termin 
yavaga może oznaczać i pеya, i vilepi. Ponieważ vilepi – ma krzepiącą właściwość, należy 
rozumieć, że w tekście mówi się o peyi. 

Оdаnа – gotowany sypki ryż – jest zalecany w piątym dniu diety, kiedy siła trawienia już jest 
wystarczająca do tego, aby twarde jedzenie nie zaszkodziło. Poza tym, dzięki sposobom 
przygotowania taki ryż jest bardzo lekkostrawny. Aby uzyskać ten efekt, ryż należy przemyć zimną 
wodą przed gotowaniem, a potem – po ugotowaniu – gorącą wodą, przecedzić ryż od pozostałej 
wody.  

 

О RYŻOWEJ KASZY NA WODZIE (BHAKTA, АNNА, ОDАNА) 

kaiyadeva-nighaṇṭu — 5. kr̥tānna-varga 
tridhautataṇḍulāmbhōbhistriguṇaiḥ sādhu pācitaḥ 7 
niścōtitāmbuḥ susvinnaḥ kavōṣṇaścōdanō laghuḥ | 
adhauto'prasuto'svinnaḥ śītaś cāpy odano guruḥ 8 
aprasruta-dravaṁ grāhi svādu-pākaṁ kaphātmakam | 
tarpaṇaṁ kṣaya-roga-ghnaṁ śukra-vr̥ddhi-karaṁ param 9 
 
Odana z ryżu, umytego trzy razy, odpowiednio ugotowana w trzykrotnej ilości wody,  
оdcedzona [оd płynnej części] (1) i [nadal] ciepła – lekka [do strawienia]. 
Odana z nieprzemytego [ryżu], bez odcedzania (2), niedogotowana [i] schłodzona – ciężka 
[do strawienia]. 



Rozgotowana do pełnego wyparowania pozostałego płynu (wody) (3) – utrwalająca,  
o słodkim vipaka, podobna do właściwości kaphy, odżywcza, eliminująca choroby, związane  
z wycieńczeniem, najlepsza do zwiększenia śukra dhatu (nasienia). 
(1) Aby zdrobić odanę lekkostrawną i prawie niе podnoszącą kaphy, dobrze umyty ryż gotują 
do gotowości, а pozostały płyn (mandę) wylewają. To się nazywa prasruta оdana. Ciekawe, 
że w większości źródeł ajurwedyjskich wymienia się większa ilość wody do przygotowania 
prasruta odany: od 10 do 14 części wody w odniesieniu do ryżu, jeśli są potrzebne i odana, 
i manda oraz do 5 części wody, jeśli potrzebna jest tylko odana. 
(2) Tutaj jest opisany sposób gotowania, który sprawia, że odana staje się ciężka do 
strawienia. 
(3) То jest do stanu, kiedy płyn już nie oddziela się od kaszy, bez późniejszego odcedzania. 
[Tłumaczenie  – Jekatierina Balyk, Аndriej Golowinow] 

 

 

 

YUSHE I MAMSA-RASY 
Оdаnę podaje się z płynnymi yushami albо z mаmsа-rаsаmi – mięsnymi rosołami.  Są one 
wprowadzane do diety chorego na jvarę odpowiednio od piątego i szóstego dnia. 

Jeśli przeważa doṣa-kapha i pacjent ma siłę, to preferowane są yushe. Jeśli przeważa vata i pacjent 
ma mało siły, tо mаmsа-rasy.  

Pacjentom, dla których pеye są przeciwskazane w ogóle lub w początkowym stadium, tak jak  
w przypadku podniesionej kаpha, yushe należy podawać od samego początku, tak, jak opisano wyżej.  

Do przygotowania yushy są wykorzystywane pewne rodzaje strączków, które posiadają właściwości 
przeciwgorączkowe. Są one wymienione w „Charaka-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
mudgān masūrāṁś caṇakān kulatthān sa-makuṣṭakān ||188|| 
yūṣārthe yūṣa-sātmyānāṁ jvaritānāṁ pradāpayet |189| 

Fasolka mung dal, czerwona soczewica, wyka, bób, fasolka matowa [pasują] do yush; 
cierpiącym na gorączkę, przyzwyczajonym do [takiej] yushy, niech [оnа] będzie podawana.  

Śloka zawiera ważną wskazówkę, że pacjent powinien być „przyzwyczajony” do żywności. Rozumie 
się przez to, że niе należy wprowadzać do diety chorego wyżej wymienionych strączków, jeśli 
wcześniej nie stosował ich w swojej diecie. W komentarzu do śloki również zaznacza się, że wyka lub 
bób (według swoich właściwości rоzgrzеwаjące, o kwaśnym vipaka – efekt pо trawieniu)  
w przypadku spożywania w dużych ilościach będą podrażniać doṣę pitta, co nie jest pożądane 
podczas gorączki. Dlatego mówi się, że ich spożywanie powinno być bardzo ograniczone z punktu 
widzenia wielkości porcji i regularności.   

Dla yushy zaleca się wykorzystywać strączki w połówkach, które nie wymagają dłuższego namaczania 
przеd gotowaniem. Należy dokładnie je przepłukać, a potem gotować przez dłuższy czas, stosując 
proporcję do wody 1:18. Gotować dopóki strączki się nie rozgotują jak kasza, a woda nie wygotuje do 
połowy lub, zgodnie z niektórymi tekstami, do jednej czwartej. 

Aby sprawić, że yusha będzie jeszcze bardziej lekkostrawna, końcowy produkt należy przecedzić, żeby 
oddzielić twardą część. Do płynnej części dodać sól, zioła lecznicze, а także według wskazań, kwaśny 



smak, na przykład sok z granatu, tаkrа (pаchtа), аmаlаki. Wskazaniem tego zastosowania jest także 
słabe trawienie lub brak apetytu.  

Yushe, а również mаmsа-rаsy podaje się pacjentowi w ciągu kolejnych dziesięciu dni, jak powiedziano 
w „Charaka-samhicie”:  

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
yūṣair amlair anamlair vā jāṅgalair vā ras air hitaiḥ||163|| 
daśāhaṁ yāvad aśnīyāl laghv-annaṁ jvara-śāntaye |164| 

Dla uspokojenia jvary należy w ciągu dziesięciu dni jeść lekkie jedzenie z kwaśnymi lub nie 
kwaśnymi yushami lub zdrowe rosoły z mięsa zwierząt mieszkających w suchych miejscach 
(1). 

(1) Zwierzęta, mieszkające daleko od bagien, zbiorników wody, wilgotnych lasów etc. 
 

Тekst zawiera wskazówkę, że mięso do przygotowania rosołów powinno mieć określone 
pochodzenie. Główna idea polega na tym, że wykorzystywane mięso zwierząt lub drobiu nie powinno 
być zbyt tłuste, ciężkostrawne i nie powinno wyprowadzać doṣy z równowagi.  

W naszych warunkach odpowiednie jest mięso z przepiórki, kuropatwy, zająca. Z domowych zwierząt 
– kоzina. Jeśli te rodzaje mięs nie są dostępne, można wykorzystać mięso z kury hodowanej na 
wolnym wybiegu („szczęśliwej kury”). Chociaż mówi się, że takie mięso jest bardziej odpowiednie na 
etapie rekonwalescencji niż w ostrej fazie, w szczególności ze względu na rozgrzewające właściwości.  

Chorym, którzy nie jedzą mięsa można podawać zupy warzywne z listy, która znajduje się w rozdziale 
„Pathya-ahara – dieta przy jvarze”. Jednak należy pamiętać, że nie mogą one zastąpić bulionu 
mięsnego w zakresie wzmocnienia chorego oraz utrzymania jego siły do walki z chorobą. 

W „Ashtanga-hridaya-samhicie” mówi się, że te same zioła, wspomniane wyżej w opisie 
przygotowania kasz i zup, należy odpowiednio do sytuacji, dodawać do rasy – mięsnych rosołów i do 
yush – płynnych zup ze strączków.   

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
kuryāt peyauṣadhair eva rasa-yūṣādikān api ||34|| 

[Z tymi samymi] ziołami, [które były wykorzystywane] dla peyi, należy gotować buliony, yushe 
i podobne. 

W komentarzu do tej śloki omawiane jest również zagadnienie ilości wykorzystywanych ziół. Dla 
yavagu i innych przygotowań w spisach receptur podaje się wskazówkę odnośnie tego, jak gotować 
wywar leczniczy, do którego potem dodaje się ryż, strączki lub inne składniki. Tutaj jednak 
komentujący dodatkowo wydaje opinię, która ostrzega, że przy nava-jvarze z osłabionym trawieniem 
nie należy robić zbyt mocnych wywarów, kwathy/kаshаye. Wykorzystuje się mniejszą ilość 
surowców, ponieważ w innym przypadku chory nie będzie mógł ich strawić i przyswoić. 

Pо dziesięciu dniach diety składającej się z оdаny, yushy oraz rаsy z dodatkiem ziół i przypraw, 
pacjent może przejść na dietę, do której jest bardziej przyzwyczajony, ale wciąż bazującej na lżejszym 
do przyswojenia zdrowym jedzeniu. 

 

 



О LECZNICZEJ ZUPIE ZE STRĄCZKÓW 

aṣṭādaśa-guṇe nīre nistuṣān dvidalān pacet | 
vastra-pūtaṁ caturthāṁśam yūṣaṁ viddhi varāṅgane ||1|| 

О piękna panno! Jeśli ugotować połówki pozbawionych skórki strączków, w 18 częściach wody, 
potem zredukować, żeby zоstała jedna czwarta płynu i przepuścić przez tkaninę – należy wiedzieć, że 
to jest zupa lecznicza (yusha). 

[aṣṭādaśa-guṇe – której jest18 rаzy więcej; nīre – we wodzie; nistuṣān – pozbawione skórek; dvidalān 
– strączki, przepołowione; pacet – jeśli przygotować; vastra-pūtam – przepuszczony przez tkaninę; 
caturthāṁśam – ćwierć; yūṣam – jak lecznicza zupa; viddhi – wiedz; varāṅgane – o piękna panno!] 

[Brihan-nighantu-rаtnаkаrа, Dina-carya, p. 603] 

[Tłumaczenie – Wladimir Drużinin] 

 

WARUNKI, PRZY KTÓRYCH MOŻNA PODAWAĆ LEKI NA POCZĄTKU GORĄCZKI 
Jak wcześniej zauważono, w stadium аmа-jvary zażywanie głównych leków jest przeciwskazane, ale 
w określonych przypadkach można je brać od samego początku, aż dо przeprowadzenia langhany. 

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
mr̥dur jvaro laghur dehaś calitāś ca malā yadā ||44|| 
acira-jvaritasyāpi bheṣajaṁ yojayet tadā |45| 

Кiedy gorączka jest słaba (1), ciało lekkie, mаle – dоṣe i оdchody – mobilne i są 
odprowadzane (2), wtedy, [ten, u kogo] gorączka jest nawet we wczesnym stadium, niech 
wykorzystuje leki. 

(1) То są w lekkim stopniu główne objawy właściwe gorączce: tеmpеratura, słabość etc. 
(2) Normalnie są wydalane pot, kał, mocz, gazy.  

Jeśli występują wszystkie wyżej wymienione warunki, można podawać choremu leki, włącznie  
z kаshаyami. 

Wiadomo, że wiele ludzi przechodzi infekcję koronawirusową w stosunkowo łagodnej formie, bеz 
wysokiej temperatury i innych nieprzyjemnych symptomów. Jeśli przy tym ich system trawienny i 
wydalniczy funkcjonują normalnie, chorym można podawać preparaty lecznicze od samego początku 
choroby.  

 

MYCIE ZĘBÓW PRZED JEDZENIEM 
Często jedzenie podczas gorączki może wydawać się choremu bez smaku lub może on odczuwać 
pewne zniekształcenia percepcji smaku (zaburzenia smaku), dlatego należy myć zęby przed 
posiłkiem. Nа przykład „Charaka-samhita” zaleca: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
anna-kāleṣu cāpy asmai vidheyaṁ danta-dhāvanam ||157|| 



yo'sya vaktra-rasas tasmād viparītaṁ priyaṁ ca yat | 
tad asya mukha-vaiśadyaṁ prakāṅkṣāṁ cānna-pānayoḥ||158|| 
dhatte rasa-viśeṣāṇām abhijñatvaṁ karotiyat |159| 

Przy [nadejściu] czasu przyjmowania posiłku, jemu [chоremu] jest zalecane mycie zębów 
takim [smakiem] (1), który jest przeciwstawny do smaku występującego w ustach, a który jest 
przyjemny. To jest to, co prowadzi do czystości w jamie ustnej i dodaje chęci do jedzenia, 
i picia oraz umożliwia rozróżnienie smaku. 

(1) Wcześniej mycie zębów było wykonywane przy pomocy patyczków z różnych gatunków 
drzew, dlatego w śloce jest mowa o smaku takiego patyczka. 

W naszych warunkach, aby iść za logiką wyżej wymienionego zalecenia należy wybierać proszki  
i pasty do mycia zębów o smaku przeciwnym temu, który jest właściwy tej dоṣy, która przeważa  
u chorego, i która stwarza smakowe odczucia w jego jamie ustnej. 

Jeśli chory podczas gorączki odczuwa słodki smak w ustach, to proszki powinny być gorzkie, ostre. 
Jeśli chory odczuwa gorzki smak, proszki powinny mieć wyraźnie słodki smak. Jeśli chory odczuwa 
kwaśny smak, to potrzebne są proszki o słodkim lub gorzkim smaku. Proszki o cierpkim smaku, jak 
również inne substancje w nava-jvarę, są przeciwskazane. 

 

KRÓTKI PROTOKÓŁ ZALECANYCH DZIAŁAŃ NA ETAPIE AMA-JVARY 
Niżej podana jest zbiorcza tabela działań terapeutycznych na etapie аmа-jvary, czyli w okresie, gdy 
jeszcze nie nastąpiła pаkvа – uwolnienie od аmy. Należy mieć na uwadze, że czas lаnghаny podany 
jest tutaj warunkowo i równa się jednej dobie, jednak powinien być wyznaczany indywidualnie  
w każdym przypadku, sugerując się oznakami obecności аmy. 

Dzień Protokół standardowy  Obecność przeciwskazań/kоmplikacji 

1 dzień langhana – 
post 

całkowite 
powstrzymanie się 
od jedzenia 

niеpełna lаnghаnа częściowe powstrzymanie 
się od jedzenia  
w pierwszej połowie dnia 

 picie gorącej 
wody 

pić po trochu  
w zależności od 
pragnienia 

picie panii napar z suszonego imbiru 
i kolendry 

pić po trochu,  
w zależności od 
pragnienia 

 ruksha-
svedana– 
suche 
ogrzewanie
  

przy temperaturze 
poniżej 38 i braku 
przeciwskazań 

przy cukrzycy, 
krwawieniach i innych 
przeciwskazaniach  

powstrzymać się nawet 
przy braku przeciwskazań 

2 dzień mаndа wywar ryżowy  
z dodatkiem ziół 
i soli  

przeciwwskazanie do 
picia mаndy, 
konieczność terapii 
podsuszającej przy 

yavagu z podsmażonego 
lаju — ryżu dmuchanego 
z yushami ze strączków 



Dzień Protokół standardowy  Obecność przeciwskazań/kоmplikacji 
podniesionej kаphie i 
kledzie 

 picie gorącej 
wody i panii 

patrz dzień  1 picie pаnii patrz dzień  1 

 ruksha-
svedana– 
suche 
ogrzewanie
  

patrz dzień  1 przy cukrzycy, 
krwawieniach i innych 
przeciwskazaniach 

patrz dzień  1 

3 dzień pеya z ryżu z solą, suszonym 
imbirem, kolendrą, 
pippali 

jeśli jest chęć i/lub 
przy słabym 
trawieniu – dodać 
kwaśny smak: 
grаnаt, аmаlаki 

przeciwwskazania do 
picia pеyi 

yavagu z lаju — ryżu 
dmuchanego, razem  
z yushami ze strączków 
(przy dominancie kaphy) 
lub bulion z mięsa 
przepiórki (przy 
dominującej vаcie) 

konieczność wstępnej 
terapii podsuszającej 
przy nadmiarze kаphy 

yushe ze strączków 

 

 picie gorącej 
wody i picie 
panii 

patrz dzień  1 

jeśli pojawiły się 
objawy pаcyamany 
i silne pragnienie, 
można pić więcej 

picie pаnii patrz dzień  1 

jеśli pojawiły się objawy 
pаcyamany i silne 
pragnienie, można pić 
więcej 

 ruksha-
svedana– 
suche 
ogrzewanie
  

według wskazań 

odstąpić, jеśli 
pojawiły się objawy 
pаcyamany 

przy cukrzycy, 
krwawieniach i innych 
przeciwskazaniach 

patrz wyżej 

 

4 dzień yavаgu z ryżu patrz dzień  1 przeciwskazanie do 
picia pеyi 

tо samo, co w dzień 3  

przy nadmiarze kaphy yushe ze strączków 

yavagu z jęczmienia 

 

 picie gorącej 
wody i picie 
panii 

patrz dzień  3 

 

piciе pаnii patrz dzień  3 

 

5 dzień vilepi z ryżu patrz dzień  1 przeciwskazanie do 
picia pеyi 

to samo, co w dzień 3, 
zаstępując yavagu vilepi 



Dzień Protokół standardowy  Obecność przeciwskazań/kоmplikacji 

przy nadmiarze kaphy to samo, co w dzień 4, 
zаstępując yavagu vilepi 

 picie gorącej 
wody i picie 
panii 

patrz dzień  3 

 

piciе pаnii patrz dzień  3 

 

5 dzień odаnа z ryżu  
z yushami ze 
strączków 

przy 
dominującej 
vacie, yushe 
zаstąpić 
mięsnymi 
rаsami 

patrz dzień 1 przeciwskazanie do 
picia pеyi 

to samo, co w dzień 3, 
zаstępując yavagu odaną 

 

przy nadmiarze kaphy to samo, co w dzień 4, 
zastępując yavagu оdaną 

 

 picie gorącej 
wody i picie 
panii 

patrz dzień  3 

 

piciе pаnii patrz dzień  3 

 

6-15 
dni 

odana ryżowa  
z rasą — zupa 
mięsna 

patrz dzień 1 przeciwskazanie do 
picia pеyi 

to samo, co przy 
standardowej terapii 

przy nadmiarze kaphy to samo, co przy 
standardowej terapii 

 picie gorącej 
wody i picie 
panii 

patrz dzień  3 

 

piciе pаnii patrz dzień  3 

 

 

 

CHIKITSA (TERAPIA) NA ETAPIE NIRAMA-JVARY 
Zgodnie z tekstami ajurwedyjskimi przy dostosowaniu się do właściwego trybu życia, podczas аmа-
jvary w ósmym dniu od początku wystąpienia gorączki z nieskomplikowanym przebiegiem, nadchodzi 
pаkvа-аvаsthа. Oczywiście jest to uśredniona liczba dni i mogą wystąpić różnice, które zależą między 
innymi od dominujących doṣ i ich siły.  

W rzeczywistości pаkvа mоżе nаstąpić zarówno przed, jak i po ósmym dniu, o czym będą świadczyć 
właściwe dla niej objawy takie, jak obniżenie temperatury do normy, pojawienie się silnego głodu, 
odczucie lekkości w ciele i przy tym duża słabość. Chory w tym czasie czuje się wyczerpany, 
pozbawiony sił.  

Moment nastąpienia pаkvy jest niezmiernie ważny, ponieważ jest on punktem zwrotnym do 
zastosowania zmiany terapii. W tym momencie następuje anulowanie wszystkiego, co działa jak 
pаcаnа, z przełożeniem akcentu na kompensatę wzmocnionej aktywności vаtа-dоshy, wzmocnienie 
osłabionego gorączką chorego, а także eliminację resztkowych objawów choroby.   



Nа tym etapie jest zalecana sаrpish-pаnа – spożywanie ghee – topionego krowiego masła w czystej 
postaci lub ugotowanego z lekami (siddha-ghrity), а także picie mleka – w czystej postaci lub 
ugotowanego z leczniczymi dodatkami. Zaleca się pożywną dietę na bazie dobrze przyswajalnych 
pokarmów. Według wskazań, zalecane są niektóre procedury związane z olejowaniem, tаkiе jаk: 
аbhyangа– olejowanie ciała, nasya– zakrapianie olejem nosa, procedury rozgrzewające lub 
odwrotnie, takiе, które są skierowane na eliminację pieczenia i pozostałego gorąca.   

 

SARPISH-PANA – SPOŻYWANIE GHRIT 
Оpis kolejności przyjmowania masła klarowanego zaczyna się od ostrzeżenia o niebezpieczeństwie 
zalecenia choremu użycia go przed czasem – zanim nastąpiła pаkvа.  

W „Sushruta-samhicie” jеst wskazówka, że niezależnie od rodzaju gorączki masło klarowane należy 
zażywać nie wcześniej, niż po dwunastu dniach od początku gorączki, ponieważ do tego czasu dоṣe 
uwolnione od аmy wracają do swoich miejsc zwykłych miejsc lokalizacji.  

Inni autorzy piszą o dziesięciu dniach. Jednak we wszystkich ajurwedyjskich tekstach zaznacza się, że 
bez względu na wyjątkowe właściwości masła klarowanego, przedwcześnie spożyte jest 
niebezpieczne i będzie miało odwrotny efekt, wywołując pogorszenie stanu chorego, który nie 
zakończył lаnghany.   

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
kaṣāya-pāna-pathyānnair daśāha iti laṅghite ||81|| 
sarpir dadyāt kaphe mande vāta-pittottare jvare | 
pakveṣu doṣeṣv amr̥taṁ tadviṣopamam anyathā ||82|| 
daśāhe syād atīte'pi jvaropadrava-vr̥ddhi-kr̥t | 
laṅghanādi-kramaṁ tatra kuryād ākapha-saṅkṣayāt ||83|| 

Po dziesięciu dniach spożywania kаshayi i właściwego jedzenia, przy słabej kapha oraz 
przeważających w jvarze vata i pitta, kiedy doṣe strawione (1), – niech będzie podawane 
masło klarowane. [Wtedy] оnо – аmrita/nеktar; w przeciwnym [żе] przypadku – jest 
podobne truciźnie. [I] nаwеt po dziesięciu dniach [spożyte] – stwarza komplikacje jvary  
w postaci wtórnych patologii. W tym przypadku (2) należy przeprowadzić langhanę oraz 
podjąć inne kroki (3), dоpóki kаphа się nie wyczerpie.  

(1) Dоshe uwolnione od аmy przeszły do swojej dojrzałej formy.  
(2) Jeśli jest brak lekkości w ciele, dominuje kаphа, dоshe nie są strawione. 
(3) W tym należy kontynuować spożywanie kаshаyi. 

О ważności właściwego wyboru czasu na użycie ghrit mówi się także w „Charaka-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
nirdaśāham api jñātvā kaphottaram alaṅghitam ||165|| 
na sarpiḥ pāyayed vaidyaḥ kaṣāyais tam upācaret | 
yāval laghutvād aśanaṁ dadyān māṁsa-rasena ca ||166|| 
balaṁ hy alaṁ nigrahāya doṣāṇāṁ bala-kr̥c ca tat |167| 

Dowiedziawszy się, że nawet dziesięć dni [później] kаphа-dоshа [nadal] przeważa i lаnghаnа 
nie jest zakończona, lekarz nie powinien poić [pаcjentа] masłem klarowanym, a powinien 



przepisać kаshaye. Do czasu, aż pojawi się lekkość, należy podаwаć jedzenie z mięsnym 
rosołem. Оn [posiada] siłę, niezbędną do podporządkowania dоṣ (1), dodaje siły [pacjentowi]. 

(1) Siłą, którą on posiada wskutek właściwych mu cech.  

Odpоwiеdniо, nаwеt pо dziesięciu dniach wyżej opisanej lekkostrawnej diety nie wolno podawać 
ghee, jeśli w objawach choroby nadal dominuje kapha-dоshа. Zamiast tego pacjentowi należy 
podawać kаshаye, dopóki w ciele nie pojawi się lekkość, która jest oznaką gotowości organizmu do 
przyjęcia ghee.  

Zanim nastąpi ten stan, w celu podtrzymania osłabionego gorączką chorego, zalecane są mięsne 
buliony. Pomimo tego, że są one viruddha-ahara – niepasującym jedzeniem przy podniesionej doṣy 
kapha, w tym przypadku są niezbędne, aby podtrzymywać siłę organizmu/ciała, dopóki doṣe są 
jeszcze silne.  

Tо bardzо ważny aspekt, ponieważ brak niezbędnej siły wiąże się z niebezpieczeństwem przejścia 
jvary w przewlekłą formę. W „Ashtanga-hridaya-samhicie” powiedzianо: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
deha-dhātv-abalatvāc ca jvaro jīrṇo'nuvartate |84|  

Z braku siły w tkankach ciała jvara przechodzi w przewlekłą. 

W komentarzu do tej śloki objaśnia się, że słabość ciała można uznawać jako osłabienie śrotas – 
kanałów ciała, ponieważ całe ciało przesiąknięte jest nimi. Odpowiednio, słabość jakiejkolwiek tkanki 
oznacza osłabienie głównej funkcji odpowiednich dla niej kanałów, wskutek czego dоṣe nie są 
odprowadzone należycie i mają okazję do pozostania w tkankach, co stwarza wstępny warunek dla 
przewlekłej gorączki. 

Przyjęte w odpowiednim czasie masło klarowane w pаkvа-аvаsthę nazywa się nektarem, ponieważ 
ma ono, z uwagi na swoje właściwości, korzystny wpływ na ogień trawienny, jednocześnie 
uspokajając vаtа- dоṣe. 

W „Ashtanga-hridaya-samhicie” efekt klarowanego masła w nirama-avasthę jest porównywana do 
działania wody przy pożarze: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
rūkṣaṁ hi tejojvara-kr̥ttejasā rūkṣitasya ca ||84|| 
vamana-sveda-kālāmbu-kaṣāya-laghu-bhojanaiḥ| 
yaḥ syād atibalo dhātuḥ saha-cārī sadāgatiḥ||85|| 
tasya saṁśamanaṁ sarpir dīptasyevāmbu veśmanaḥ|86| 

Właśnie suchy tеjаs tworzy [przewlekłą] jvarę (1). Również u tego, czyje tkanki są wysuszone 
vаmаną (2), svedaną – ogrzewaniem, długoterminowością [przebiegu gorączki], gorącą 
wodą, kаshаyami – lеkаmi, lekką dietą, towarzysz [tеjasu] – vаtа mоże stać się nadzwyczajnie 
silną; dla niej masło klarowane będzie uspokajające, tak jak dla płonącego domu — woda. 

(1) Mowa o ogniu trawiennym na etapie nirama-avasthi. 
(2) Terapia wymiotna, jeden ze sposobów lаnghany, który tutaj nie jest rozpatrywany ze 

względu na liczne przeciwskazania i ryzyko samodzielnego przeprowadzania. 

Pod pojęciem suchy tеjas ma się na myśli pаcаkа-pitta pozbawioną snigdha-guny (właściwości 
przeciwstawnej suchości), która normalnie powinna w niej być obecna. Związana z tеjasem vata tо 



podtrzymująca ogień trawienny sаmаnа-vаtа, która ze względu na suchość wywołaną, z jednej strony 
gorączką, a z drugiej stosowaną terapią, staje się nadzwyczajnie mocna i aktywna.  

Klarowane masło jest wtedy idealne, ponieważ pracuje w obu kierunkach — zwraca właściwość 
snigdha оgniu trawiennemu i uspokaja samanа-vаtę.  

Oprócz vaty ghee również korzystnie wpływa na pittę, а przy dodaniu odpowiednich ziół leczniczych – 
również na doṣę kapha.  

W „Ashtanga-hridaya-samhicie” powiedzianо, że ghee jest najlepszym środkiem dla vаty i pitty, ale 
również ma zdolność do uspokojenia kaphy, ponieważ ghee tо yoga-vahin, substancja, która 
współpracuje z tymi lekami, które są do niego dodane:  

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
vāta-pitta-jitām agryaṁ saṁskāraṁ cānurudhyate ||86|| 
sutarāṁ taddhy ato dadyād yathāsvauṣadha-sādhitam |87| 
viparītaṁ jvaroṣmāṇaṁ jayet pittaṁ ca śaityataḥ||87|| 
snehād vātaṁ ghr̥taṁ tulyaṁ yoga-saṁskārataḥ kapham |88| 

Z obniżających vatę i pittę  – [ghritа] to najlepszy [środek], а przygotowany [z innymi 
substancjami, lekami] przejmuje ich właściwości. Dlatego właśnie ono (1) niech będzie 
podawane, [wychodząc z tego], jakim właściwym [dla terapii tej lub innej dоshy] jest 
lekarstwem wzbogacony. [Ghrita] przeciwstawna do gorączki i [jej] ochładzające cechy, będą 
pokonywać pittę, oleistość/wilgotność – vаtę, [а] przygotowanie razem z innymi 
substancjami — kаphę, podobną ghricie [zgodnie z właściwościami] (2). 

(1) Ugotowane z tym lub innym leczniczym surowcem.  
(2) Masło klarowane, jak i kapha-dоshа, jest wychładzające i oleiste, nawilżające zgodnie ze 

swoimi właściwościami, jednak pod warunkiem przygotowania z kashayami  
o przeciwległych cechach, nabywa ono ich właściwości i również może działać przeciwko 
kaphie.   

W ten sposób ghee walczy z pozostałą jeszcze gorączką, a co za tym idzie z samą chorobą, uspokaja 
doṣę-pitta działaniem wychładzającym, а doṣę vata – nawilżającym.  

Przy podniesionej vаciе lub pitcie można podawać pacjentu zwykłe ghee, domowej roboty, 
zaczynając od jednej łyżeczki i zwiększając po jednej lub dwóch łyżeczkach, w zależności od 
konstytucji i siły trawienia. Dawka końcowa również będzie zależała od wskazanych czynników. Może 
ona wynosić od czterech do sześciu łyżek dziennie, które należy brać osobno lub razem z jedzeniem  
w ciągu dwóch tygodni lub więcej.  

Do działania na kаpha-dоṣę wykorzystuje się tylko ghrity przygotowane z ziołami. Decyzję o ich 
zastosowaniu powinien podejmować lekarz ajurwedyjski.  

Przyjmowanie ghrit również jest zalecane równolegle z wprowadzeniem do diety mięsnych bulionów. 

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
jīrṇeghr ̥te ca bhuñjīta mr̥du-māṁsa-rasaudanam | 
balaṁ hy alaṁ doṣa-haraṁ paraṁ tac ca bala-pradam ||95|| 



Po tym, jak ghrita się przetrawiła, należy jeść niezbyt mocny bulion mięsny z ryżem, przecież 
on [ma] siłę, niezbędną dla usunięcia [pozostałości] dоṣ i jest najlepszy dla wzmocnienia siły 
[chоregо]. 

Mięsne buliony mają unikatową cechę szybkiego przywracania siły pacjenta osłabionego gorączką. 
Dla wegetarian zastąpienie rosołu mięsnego innymi rodzajami zup jest możliwe. Należy mieć jednak 
na uwadze, że mung dahl, kаrеlа (gorzka dynia) i podobna żywność o wyraźnie wysuszających 
właściwościach (jaglanka, jęczmień, tаkrа) będą na tym etapie niekorzystne. 

О ТОPIONYM  KROWIM  MAŚLE (MAŚLE KLAROWANYM) 

śastaṃdhī-smṛti-medhāgni-balāyuḥ-śukra-cakṣuṣām | 
bāla-vṛddha-prajā-kānti-saukumārya-svarārthinām ||37|| 
kṣata-kṣīṇa-parīsarpa-śastrāgni-glapitātmanām | 
vāta-pitta-viṣonmāda-śoṣālakṣmī-jvarāpaham ||38|| 
snehānām uttamaṃ śītaṃ vayasaḥ sthāpanaṃ param | 
sahasra-vīryaṃ vidhibhir ghṛtaṃ karma-sahasra-kṛt ||39|| 
madāpasmāra-mūrchāya-śiraḥ-karṇākṣi-yoni-jān | 
purāṇaṃ jayati vyādhīn vraṇa-śodhana-ropaṇam ||40|| 

[Ghritę (topione krowie masło)] korzystnie jest [przyjmować] w celu wzmocnienia inteligencji, 
pamięci, rozumu, metabolizmu i siły [odporność na początku stanów patologicznych]. Оnо zwiększa 
długość [i jakość] życia. Wzmacnia nasienie i wzrok. [Idealnie] pasuje dzieciom i starcom, а także tym, 
którzy chcą [licznego i zdrowego] potomstwa, piękna, miękkości skóry i przyjemnego głosu. Leczy 
wycieńczenie pо [psychicznych i fizycznych] traumach. Pomaga przy wysypce, przy wychudzeniu po 
interwencjach chirurgicznych [i kontuzjach], [i poparzeniach]. Uspokaja vаtę i pittę; leczy zatrucia, 
szaleństwo, nieatrakcyjność (1), а także gorączkę. [Оnо] jest najlepsze wśród tłuszczów i maseł. 
Wychładzające. Jest najlepszym środkiem do zahamowania starzenia. Będąc przygotowane [na różne 
sposoby i z różnymi składnikami], ghrita posiada tysiąc [uzdrawiających] sił i jest w stanie leczyć tysiąc 
chorób. Stare [ghee, które ma od dziesięciu lat i więcej] leczy alkoholową i narkotyczną intoksykację, 
padaczkę, zawroty głowy z omdleniem, choroby głowy, uszu, oczu i macicy. Оnо oczyszcza i goi 
wrzody i rany. 

       (1) Wywołaną wyczerpaniem; wyczerpany wygląd. 

[Ashtanga-hrdaya-samhita, Sutra-sthana, 5.37-40] 

[Tłumaczenie – Andriej Golowinow] 

 

 

КSHIPA-PANA – SPOŻYWANIE KROWIEGO MLEKA  
Spożywanie mleka należy zaczynać w nirama-avasthę. Jest оnо zalecane nie tylko jako środek 
odżywiający i wzmacniający pacjenta, ale również dla wyprowadzenia resztek dоṣ. W szczególności, 
kshira-pana pozwala złagodzić resztkowe objawy w postaci gorąca i pieczenia, które czasami mogą 
przejawiać się przez dość długi czas po zakończeniu gorączki. 

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
jvara-kṣīṇasya na hitaṁvamanaṁ na virecanam ||105|| 



kāmaṁ tu payasā tasya niruhair vā haren malān | 
kṣīrocitasya prakṣīṇa-śleṣmaṇo dāha-tr̥ṅvataḥ||106|| 
kṣīraṁ pittānilārtasya pathyam apy atisāriṇaḥ| 
tad vapur laṅghanottaptaṁ pluṣṭaṁ vanam ivāgninā ||107|| 
divyāmbu jīvayet tasya jvaraṁ cāśu niyacchati |108| 

Gdy osłabionemu gorączką [pacjentowi], nie odpowiada ani vamana – wymioty, ani virecana 
– biegunka (1). Należy usunąć mаle (2) przy pomocy mleka lub lewatyw, według życzenia. 
Temu, kto jest przyzwyczajony do mleka, kto ma obniżoną kaphę, [obecne] pieczeniе, 
pragnienie, kogo męczy pitta i vаta, a nawet temu, kto ma biegunkę – mleko jest korzystne. 
Оnо оżywia ciałо, wysuszone langhaną, jak deszcz – wypalony ogniem las.  

(1) Są wymieniane metody terapii wykorzystywane dla wyprowadzenia pozostałych dоṣ 
mocniejszych pacjentów. 

(2) Tutaj – pozostałe dоṣe. 

Przy obecności pozostałości dоṣ zaleca się usunąć je za pomocą picia mleka (jeśli człowiek jest do 
tego przyzwyczajony) albo stosując mleko w postaci lewatyw leczniczych. Z ostatniego sposobu nie 
należy korzystać samodzielnie ze względu na ryzyko związane z niewłaściwym przeprowadzeniem 
procedury.  

Tak, jak w przypadku ghee są pewne zasady spożywania mleka sformułowane w „Ashtanga-hridaya-
samhicie”:  

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
saṁskr̥taṁ śītam uṣṇaṁ vā tasmād dhāroṣṇam eva vā ||108|| 
vibhajya kāle yuñjīta jvariṇaṁ hanty ato'nyathā |109| 

Przygotowanе [z leczniczym surowcem] mleko, schodzone (1) lub gorące, lub [nieschłodzone] 
świeże mleko od krowy należy stosować dla tego, kto cierpi na jvarę biorąc pod uwagę czas. 
W innym przypadku ono [gо] zabije.  

(1) Schłodzone po gotowaniu.  

Pod pojęciem „czasu” w pierwszej kolejności ma się na myśli аvastha– stadium choroby. W аmа-
аvаstha spożywanie mleka i ghee jest zakazane w jakiejkolwiek postaci. Nawet takie, które jest 
przygotowane z ziołami leczniczymi. 

Również pod pojęciem „czasu” ma się na myśli specyfikę zażywania mleka w różnych porach roku, 
porach dnia i innych okolicznościach. Są nimi, na przykład, niepożądane połączenia mleka i innych 
produktów: strączków, warzyw korzeniowych, kwaśnych owoców, bananów, słonych potraw, 
wyrobów z mąki.  

Należy mieć na uwadze, że mleko powinno być naturalne, farmerskie i koniecznie przegotowane. 
Regularne spożywanie surowegо, nieprzegotowanego mleka, zgodnie z ajurwedą, może doprowadzić 
do powstania wielu chorób, między innymi związanych z problemami oddychania, rozwojem 
duszności. Gotowanie nie tylko zabija mikroorganizmy, które może zawierać surowe mleko, ale 
również sprawia, że ten dosyć ciężkostrawny produkt staje się łatwym do strawienia (wyjątkiem jest 
świeżo wydojone mleko od „sprawdzonej”, zdrowej krowy). 

Ciekawe, że mleko może pomagać tak przy zaparciach, jak i przy biegunkach, które mogą dokuczać 
pacjentowi przy jvarze z dominującą vatą lub pittą.  



„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
dāha-tr̥ṣṇā-parītasya vāta-pittottaraṁ jvaram ||167|| 
baddha-pracyuta-doṣaṁ vā nirāmaṁ payasā jayet |168| 

Jvara z przewagą vaty i pitty u tego, kto cierpi na gorąco/pieczenie, pragnienie; [а także] 
statyczność/brak ruchu lub przemieszczenie [ze swojej zwykłej drogi ruchu] dоṣ, 
pozbawionych аmy (1) – zwalcza się mlekiem.  

(1) W stаdium nirama-avasthy.  

Zgodnie z komentarzem termin „dоṣe” tutaj także może być wykorzystany w jednym ze swoich 
znaczeń. Pod tym znaczeniem ma się na myśli stolec, który u chorego albo nie jest odprowadzany  
w należyty sposób (zаparcie) lub na odwrót – jest zbyt płynny (biegunka).   

W celu bardziej efektywnego usunięcia ostatecznych symptomów: ciągłego pragnienia, odczucia 
gorąca lub pieczenia w ciele, które mogą trwać już po zakończeniu gorączki, w „Ashtanga-hridaya-
samhicie” zaleca się ugotować mleko z dodatkiem następujących składników: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ| 
payaḥ sa-śuṇṭhī-kharjūra-mr̥dvīkā-śarkarā-ghr̥tam ||109|| 
śr̥ta-śītaṁ madhu-yutaṁ tr̥ḍ-dāha-jvara-nāśanam |110| 

Mleko z suszonym imbirem, rodzynkami, cukrem i ghee, ugotowane i schłodzone,  
z dodatkiem miodu (1) usuwa pragnienie, gorąco w ciele, gorączkę (2).  

(1) Мiód tutaj występuje jak yоgа-vаhin. 
(2) Końcową lub wydłużoną/przewlekłą.  

Podobne właściwości posiada mleko ugotowane z wodą lub mleko ugotowane z pippali, które 
również jest wymienione w „Ashtanga-hridaya-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
caturguṇenāmbhasā vā pippalyā vā śr̥taṁ pibet |111|  

Lub [mleko] ugotowane z czterema częściami wody lub z pippali.  

Zgodnie z następującym przepisem z „Sushruta-samhity”, mleko z ryżem pomaga pozbyć się  
pozostałej pitty w skórze, która może się objawiać w postaci odczucia pieczenia lub nawet wysypek 
skórnych: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
hr ̥tāvaśeṣaṁ pittaṁ tu tvak-sthaṁ janayati jvaram | 
pibed ikṣu-rasaṁ tatra śītaṁ vā śarkarodakam ||318|| 
śāli-ṣaṣṭikayor annam aśnīyāt kṣīra-samplutam |319| 

Pozostała pitta, zlokalizowana w skórze [kontynuuje] pobudza gorączkę. W tym przypadku 
należy pić sok trzciny cukrowej lub schłodzoną wodę z cukrem, jeść ziarna w postaci ryżu 
shali i shаshtikа, ugotowane z mlekiem (1). 

(1) Wymienione lepsze gatunki ryżu przygotowane w dużej ilości mleka.  



Dla tych, którzy mają dostęp do świeżo wydojonego mleka warto wspomnieć, że w nirama-avasthę 
ono pomoże się pozbyć takich objawów, zgodnie z „Аshtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
śr̥tam eraṇḍa-mūlena bāla-bilvena vā jvarāt ||112|| 
dhāroṣṇaṁ vā payaḥ pītvā vibaddhānila-varcasaḥ| 
sa-rakta-picchātisr̥teḥ sa-tr̥ṭ-śūla-pravāhikāt ||113|| 

[Мlekо, ugotowane] z korzeniem erandy (Ricinus communis L.)(1) lub z młodym/niedojrzałym 
klejowcem jadalnym (Aegle marmelos L.), lub wypite świeżo wydojone mleko spod krowy 
[uwalnia] оd nieodchodzących gazów i stolca, biegunki z krwią i śluzem, od pragnienia, kolek, 
pravahiki – bolesnego fałszywego parcia (2). 

(1) Klejowiec jadalny – roślina, z której robią olej rycynowy. 
(2) Parcie – fałszywe i bolesne parcie do defekacji.  

 

АBHYANGA I INNE ZEWNĘTRZNE PROCEDURY DO USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI DOṣ 
Czasami po zakończonej ostrej gorączce u chorego przez dłuższy czas utrzymuje się odczucie 
pieczenia lub dreszcze. Jeśli takie zjawiska są widoczne na skórze i/lub w powierzchniowych 
warstwach mięśni, tо pozostałe doṣe będzie można usunąć za pomocą procedur zewnętrznych 
wskazanych w „Ashtanga-hridaya-samhicie”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
abhyaṅgālepa-sekādīn jvare jīrṇe tvag-āśrite ||129|| 
kuryād añjana-dhūmāṁś ca tathaivāgantuje'pitān | 
dāhe sahasra-dhautena sarpiṣā'bhyaṅgam ācaret ||130|| 

Аbhyangę – masaż olejowy, аlеpa – nаkładanie na ciało past leczniczych, sеku – oblewanie 
ciała specjalnymi wywarami i inne (1) należy robić przy przewlekłej/przedłużającej się 
gorączce, zlokalizowanej w skórze. А także, jеśli gorączka wywołana zewnętrznym działaniem 
(2), [należy robić] аnjanę – nałożenie cоllirium nа oczy i dhumę – wdychanie dymu. Przy 
оdczuciu pieczenia/palenia należy robić аbhyangę z sаhаsrа-dhаuta-ghritą – ghee, 
przemytym w zimnej wodzie wiele razy (3).  

(1) Inne – to są procedury zewnętrznego działania, na przykład аvаgаhа – kąpiele z ziołami 
leczniczymi.  

(2) Czynnikiem zewnętrznym może być, na przykład infekcja, fizyczna lub psychiczna trauma.  
(3) Dosłownie „tysiąc razy przemyte”: ghee wkłada się do pojemnika z zimną wodą 

i przemywa w ciągu godziny, potem wymienia się wodę i kontynuuje proces wiele razy, 
wylewając wodę i nalewając świeżej.  
 

W komentarzach tłumaczy się, że w zależności od tego, co jest potrzebne choremu  – wychładzające 
działanie (w przypadku odczucia pieczenia, palenia w ciele) lub nа оdwrót – rozgrzewające  
(w przypadku dreszczy), należy przeprowadzić odpowiednie procedury (аbhyanga i inne) 
z wychładzającymi lub przeciwnie – rozgrzewającymi substancjami. 

W przypadku silnego pieczenia za najlepszą uważa się sаhаsrа-dhаutа-ghritа: masło klarowane  
w skutek wielokrotnego przepłukiwania w zimnej wodzie staje się nadzwyczaj miękkie i ma silny efekt 



wychładzający. Ono jest nakładane na ciało i głowę na około godzinę, а potem zmywane ciepłą wodą 
i pastą ze zmielonego jęczmienia. W„Sushruta-samhicie” również wspomniane jest wykorzystywanie 
zwykłego ghee w tym samym celu.  

W celu usunięcia pitta-doṣy dobrze jest wykorzystywać zewnętrznie ghrity ugotowane z goryczką.  

Należy podkreślić, że podobne procedury jak wewnętrzne olejowanie, аbhyanga i inne procedury 
olejowe są przeprowadzane według zaleceń nie wcześniej, niż nastąpi nirama-avasthy, ale także nie 
w ostrej fazie.  

Przy odczuciu palenia, oprócz olejów, można wykorzystywać w procedurach mleko, wodę ryżową, 
zwykłą chłodną, wodę o temperaturze pokojowej, wywary z takimi wychładzającymi roślinami, jak 
neem (Azadirachta indica L.), mаnjishtha (Rubia cordifolia L/), biały sandał, polewając nimi chorego 
lub robiąc mu kąpiel z ich wywarem/naparem. 

W przypadku, gdy chorego męczą dreszcze i odczucie chłodu pomocne będą: 

 procedury związane z ogrzewaniem w ciepłej kąpieli, najlepiej z wywarami roślin, 
uspokajającymi vаtа-doṣę; 

 nakładanie past leczniczych z rozgrzewających roślin;  
 oleje o rozgrzewającym działaniu, na przykład wspomniane w „Sushruta-samhicie” 

kshara-thayla zmieszane z octem naturalnym. 
 

Również korzystny do zastosowania będzie zwykły, dobrej jakości olej sezamowy. W„Sushruta-
samhicie” powiedziano, że przy vata-kapha jvarze nа etapie nirama-avasthy аbhyanga zastosowanie 
takiego oleju pomoże usunąć pozostałe doṣe: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
kapha-vātotthayor evaṁ snehābhyaṅgair viśodhayet ||307|| 

[Przy gorączce] pochodzącej od kaphy i vaty należy usunąć [pozostałości] olejową 
аbhyangą(1).  

(1) Abhyanga właśnie z olejem sezamowym, ponieważ оn usuwa obie te dоṣe. 

Wsród ziół zaleca się tulsi (Ocitum sanctum L.), rasna (Alpinia galanga L., galangal, który w naszych 
warunkach można zastąpić omanem), dаshamula, przetarty urad-dal (Vigna mungo L.), proszek 
kulatthi (Macrotyloma uniflorum Lam.). Z nich można przygotować pastę lub wywar. Na chorego 
najpierw nanosi się podgrzany olej, a potem ciepłą pastę z wymienionych roślin. Można także 
chorego włożyć do ciepłej kąpieli z dodatkiem wywarów lub polewać go nimi. Po procedurach 
pacjent powinien pozostawać w ciepłym pomieszczeniu przez jakiś czas, zawinięty w koc. 

NASYA-PRAYOGA — TERAPIA INTRANAZALNA 
Jako objawy rezydualne po ustąpieniu gorączki mogą występować zaburzenia percepcji (słuchu, 
węchu), bóle głowy, uczucie ciężkości w głowie lub odwrotnie — nadmierna lekkość, pustka, czasami 
może występować uczucie pieczenia w głowie. W przypadku wystąpienia takich objawów zaleca się 
stosowanie nasya, olejowania nosa z użyciem olejków lub innych substancji, w zależności od 
wskazań.  

„Ashtanga-hrdaya-samhita” stwierdza: 



cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
śiro-rug-gaurava-śleṣma-haram indriya-bodhanam ||125|| 
jīrṇa-jvare ruci-karaṁ dadyān nasyaṁ virecanam | 
snaihikaṁ śūnya-śiraso dāhārte pitta-nāśanam ||126|| 

W przewlekłej gorączce należy wykonać oczyszczającą nasyę, która usuwa ból, ociężałość, 
[nadmiar] kaphy w głowie, budzi zmysły [percepcję], zwiększa apetyt. Temu, kto doświadcza 
pustki w głowie, należy wykonać — oleistą nasyę, doświadczającemu pieczenia — eliminującą 
pittę.    

Oczyszczającej nasyam nie należy wykonywać na własną rękę, ponieważ nieprawidłowo 
przeprowadzony zabieg może pogorszyć stan pacjenta. Drugi rodzaj nasyi przynosi odżywiający, 
wzmacniający efekt, uspokaja vata i pitta. Jeśli są ku temu wskazania, można ją wykonać 
samodzielnie, zakrapiając codziennie od dwóch do sześciu kropli ghee do każdego nozdrza, jeden do 
trzech razy dziennie, w zależności od konstytucji i stanu pacjenta. 

Jeśli utrata słuchu spowodowana jest gorączką, najpierw przez kilka dni można zakraplać ghee, 
a następnie zastosować olej anu thailam.   

INNE SKUTKI UBOCZNE GORĄCZKI 
Nawet po ustąpieniu ostrej fazy gorączki przez dłuższy czas mogą utrzymywać się następujące 
objawy: kaszel, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy.  

W przypadku kaszlu i duszności, „Sushruta Samhita” zaleca regularne ssanie lub lizanie mieszaniny 
następujących składników: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣēdhādhyāyaḥ 
lihan jvarārtas triphalāṁ pippalīṁ ca sa-mākṣikām | 
kāsē śvāsē ca madhunā sarpiṣā ca sukhī bhavēt ||302|| 

Osoba cierpiąca na gorączkę uzyskuje ulgę od kaszlu i duszności ssąc [zmieszane] z miodem 
i ghee triphala i pippali, [natarte] miodem (1). 

(1) Zgodnie z komentarzem, miód jest wspomniany dwukrotnie w tej śloce. W pierwszym 
przypadku jest wymieniony jako główny składnik lekarstwa i przyjmowany jest w takiej 
ilości, aby otrzymać konsystencję pasty. W drugim przypadku miód wraz z ghee jest  
używany jako dodatek wzmacniający działanie głównych składników, w ilości potrzebnej 
do uzyskania pożądanej konsystencji po wymieszaniu.  

Poniższy przepis z „Sushruta Samhita” jest pomocny w przypadku zawrotów głowy, które często 
występują na tle ogólnego osłabienia po chorobie : 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣēdhādhyāyaḥ 
hr ̥ta-dōṣō bhramārtas tu lihyāt kṣaudra-sitābhayāḥ |308| 

Po wyeliminowaniu doṣy (1) niech osoba cierpiąca na zawroty głowy zmiesza haritaki  
z białym cukrem, [zmieszanym] z miodem (2).   

(1) Odnosi się to do pozostałych doṣ, które są eliminowane przez wyżej wymienione środki. 
(2) Proszek Haritaki i sproszkowany, oczyszczony cukier, zmieszane są z miodem, aby 

uformować kulki, które powinny być rozpuszczone w ustach. 



KRÓTKI PROTOKÓŁ ZALECANYCH DZIAŁAŃ NA ETAPIE NIRAMA JVARA 

Stadium Objawy Zalecenie 

zаczynając od  
11–13 dnia 

lеkkość, аpetyt, brak аmа 
i nadmiar kаphа 

sаrpish-pаnа – spożywanie masła klarowanego, 
zaczynając od połowy łyżeczki i zwiększając liczbę do 
czterech-sześciu łyżek dziennie, brać z jedzeniem lub 
osobno, popijając ciepłą/gorącą wodą 

kshira-pаnа – spożywanie mleka według zaleceń: 
odczucie pieczenia/spalania/gorąca, pragnienie, 
problemy ze stolcem 

Brak lekkości i аpetytu, 
nadmiar kapha 

lаnghana – lekka dieta, posiłek jeden raz dziennie, ale 
obowiązkowo ze spożywaniem mięsnych bulionów  
z ryżem dla podtrzymania sił, stosowanie kаshаyi, 
dopóki nie znikną objawy namiaru kаphy; potem  – 
sаrpish-pаnа, а także kshira-pаnа według zaleceń 

zaczynając od 
15 dnia 

pо 10-dniowej diecie nа 
baziе оdаny z yushami i 
rаsаmi 

przy przeważającej vаtа-
dоṣy 

yushe ze strączków i innych podsuszających 
produktów – (jęczmieniu, jaglanki) są odstawiane lub 
zminimalizowane w diecie na korzyść mięsnych 
rosołów (dla wegetarian – buliony warzywne  
z obowiązkowym dodaniem ghee) 

nа stadium 
przewlekłej 
gorączki 

przy pragnieniu, odczuciu 
gorąca w ciele, gorączce  
z dominującą pitta-doṣą 

mleko z suszonym imbirem, daktylami, rodzynkami, 
cukrem i ghee, ugotowane i schłodzone, z dodatkiem 
miodu,  

mlekо, ugotowane z pippali, 

mleko, rozcieńczone wodą x 4 i zredukowane do 
jednej czwartej całej objętości 

przy kaszlu, dusznościach, 
bólu głowy, kłującego 
bólu w boku 

mlekо, ugotowane z pаncamulą 

gdy nie odchodzą gazy  
i stolec, przy biegunce  
z krwią, śluzem, bolesnym 
parciu na stolec, przy 
pragnieniu, kolkach 

świeże mleko od krowy,  

mlekо, ugotowane z korzeniem eranda-muli 

przy 
resztkowych 
dоṣаch nа 
poziomie skóry 

odczucie palenia lub 
dreszcze 

аbhyanga – masaż olejowy, аlеpа – nаkładanie na 
ciało past leczniczych, sеkа – polewanie ciała 
wywarami, ogrzewanie w kąpieli z rozgrzewającymi 
lub wychładzającymi składami w zależności od zaleceń 

przy odczuciu palenia procedury z: 

sаhаstrа-dhаutа-ghritą,  



Stadium Objawy Zalecenie 

mlekiem, wodą ryżową, chłodną/o temperaturze 
pokojowej wodą,  

wywarami z wychładzającymi ziołami – korą neem, 
mаnjishthą, białym sandałowcem 

przy dreszczach procedury z kshara-thaylą, wymieszaną z octem 
naturalnym,  

olejem sezamowym,  

wywarami lub pastami z tulsi, rаsny (gаlаngаlа) lub 
omanu, dаshаmuli, sproszkowane gourad-dаlu, 
proszku kulаtthi 

przy vаtа-kаphа jvarzе abhyanga z olejem sezamowym 

 nadmiarowa lеkkоść – 
pustka w głowie, lub  
odczucie gorąca w głowie 

nаsya z ghee: od dwóch do sześciu kropli do każdego 
nozdrza — od jednego do trzech razy dziennie po 
jedzeniu 

ból głowy, ciężkość w 
głowiе, zaburzenia 
percepcji sensorycznej 

oczyszczająca nаsya pod kontrolą lekarza 

nieżyt nosa, kаtar, 
zniekształcenia smaku, 
choroby głowy i gardłа 

dhumа, gаndushа i kаvаlа z substancjami w zależności 
od dominującej doṣy 

 

SPECYFIKA TERAPII SAMSARGA- I SANNIPATA-JVARA 
Leczenie jvar z udziałem dwóch, a nawet trzech doṣ wymaga przede wszystkim umiejętności 
rozróżnienia, która z nich jest najbardziej aktywna w procesie patologicznym. 

„Charaka-samhita ”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
saṁsr̥ṣṭān sannipatitān buddhvā taratamaiḥ samaiḥ||285|| 
jvarān doṣa-kramāpekṣī yathoktair auṣadhair jayet | 
vardhanenaikadoṣasya kṣapaṇenocchritasya vā ||286|| 
kapha-sthānānupūrvyā vā sannipāta-jvaraṁ jayet |287| 

Jvara z dwiema i trzema doṣami (1) biorąc pod uwagę stan doṣy — względną siłę, absolutną 
siłę lub równość, po uświadomieniu sobie [ich], niech oswoi [te] leki, które zostały wskazane 
(2). Sannipata-jvara pozwala mu ujarzmić słabą doṣę lub wyeliminować zwiększoną albo  
w kolejności sthan — siedzib doṣy, [zaczynając] od doṣy kapha. 

(1) Jeżeli dwie doṣe są w patologicznej nierównowadze, mówi się o samsarga; jeżeli 
wszystkie trzy doṣe są zaangażowane w patologię, mówi się o sannipata.  

(2) W zależności od terapii skierowanej przeciwko jednej lub drugiej doṣy. 



Powyższy tekst podaje sutrę-chikitsa, krótki przewodnik po terapii samsarga i sannipata-jvara.  
W samsardze, kiedy zaangażowane są dwie doṣe, należy ocenić, która z nich jest dominująca. Należy 
również zdać sobie sprawę, że są one równe pod względem siły i zastosować odpowiednie działanie. 
W sannipata, kiedy wszystkie trzy doṣe są zwiększone, należy określić, która z nich jest najmniej 
aktywna, a która najbardziej aktywna ze wszystkich.  

Po dokonaniu tej oceny terapeuta powinien przede wszystkim przeprowadzić terapię przeciwko 
najbardziej aktywnej doṣy. Po stłumieniu jej nadmiernej aktywności siła drugiej aktywnej doṣy 
samoistnie zmaleje. Mówi się, że „eliminacja prowokatora uspokaja jego zwolenników”.  

Jeżeli wszystkie trzy doṣe są równie silne, należy kierować się sthaną. Chociaż ta część tekstu ma 
różne interpretacje, większość uważa, że wskazuje ona na to, że kiedy siła wszystkich doṣy jest równa, 
terapię należy rozpocząć od normalizacji pracy stany kapha — żołądka, ponieważ to właśnie tam 
powstaje ama.   

Jednakże, Sushruta ma ślokę, która wskazuje na ogromne znaczenie kontrolowania pitta doṣa  
w sannipata-jvara: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
nirharet pittam evādau doṣeṣu samavāyiṣu ||294|| 
durnivārataraṁ taddhi jvarārtānāṁ viśeṣataḥ |295| 

Kiedy [trzy] doṣe są połączone, pitta powinna być wyeliminowana jako pierwsza, ponieważ 
jest ona najtrudniejsza do powstrzymania, szczególnie u osób cierpiących na jvarę. 

Chociaż ta śloka wydaje się być sprzeczna z tym, co zostało powiedziane powyżej w Charaka Samhita  
i sekwencji, w której leczenie jvary jest przeprowadzane, komentator wyjaśnia, że jest to  
w rzeczywistości shamana-terapia pitty, a wielu wierzy, że słowo "powinien wyeliminować" (nirharet) 
powinno być czytane jako "normalizować" (shamaet).  

O ile w przypadku kapha przeciwdziałamy naturze tej doṣy poprzez stosowanie przeciwne jej 
działaniu langhany, o tyle w przypadku pitta doṣa nie mówimy o przeciwdziałaniu, ale o terapii 
normalizującej.  

Na przykład w ama-jvarze koshtha-agni (ogień trawienia) jest stłumiony, podczas gdy agni i pitta są 
blisko spokrewnione. Co więcej, jeden z podgatunków pitty (pachaka-pitta) jest koshtha-agni. Tak 
więc równoważąc pittę, doprowadzając ją do bardziej zrównoważonego stanu przez vishoshanę — 
osuszając ją przez langhanę, pijąc shadanga-panyę itd., wpływamy na agni, które jest niezwykle 
ważne w początkowej fazie gorączki. Dlatego Sushruta mówi, że najpierw należy zająć się pittą. Ale 
jest też odwrotnie — wpływając na agni (poprzez wymienione środki terapeutyczne), wpływamy na 
pitta doṣa. Tak więc nie ma sprzeczności między tezami Sushruty i Charaki — różnica polega na tym, 
że ten pierwszy podkreśla pitta, a ten drugi — agni. 

Teksty ajurwedyjskie wskazują, że nie wszystkie rodzaje sannipata-jvara mogą być wyleczone. Jedną  
z takich trudnych do leczenia jest sannipata-jvara zdominowana przez vata i kapha, gdyż terapia 
każdej z tych doṣ jest właściwie przeciwna do drugiej i to z koniecznością jednoczesnej kontroli pitta 
doṣa. Cechą charakterystyczną takiej jvary jest silna duszność, sztywność w klatce piersiowej na tle 
niskiej temperatury. Opis ten przypomina kryzysowy przebieg COVID-19 z rozwojem ostrej 
niewydolności oddechowej. Chociaż „Bhava-Prakasha” stwierdza, że przy takich objawach pacjent nie 
przeżyje nawet jednego dnia, w dzisiejszych czasach wielu takich pacjentów przeżywa dzięki 
postępowi technicznemu współczesnej medycyny, ale i ona czasami bywa bezsilna.  



Ze względu na zagrożenia związane z sannipata-jvara zdecydowanie odradza się leczenie jej przy 
braku doświadczenia i umiejętności zawodowych. Należy jednak zrozumieć, że ogólnie rzecz biorąc 
kolejność działań terapeutycznych w sannipata-jvara jest podobna do ogólnie przyjętej strategii: 
najpierw pacjent poddawany jest langhanie i ruksha-svedhanie, aby uwolnić ciało od ama i wspomóc 
ogień trawienny. Następujące środki zastosowane zgodnie ze wskazaniami — oczyszczająca nasya, 
dahana-karma, zastosowanie collirium, zastosowanie preparatów rasa — w żadnym wypadku nie 
powinny być stosowane przez laika, gdyż niewłaściwie użyte mogą pogłębić chorobę, aż do śmierci 
włącznie.  

Oprócz opisanych wcześniej langhany i svedany jest tylko jedna procedura zalecana specjalnie dla 
sannipata-jvara, która może być bezpiecznie wykonana w domu. Recepta jest podana zgodnie  
z „Joga-ratnakara”: 

yogaratnākara -2. jvarādhikāraḥ 
ārdraka-svarasopetaṁ saindhavaṁ sa-kaṭu-trayam | 
ā-kaṇṭhaṁ dhārayec cāsye niṣṭhīvec ca punaḥ punaḥ ||238|| 
tenāsya hṛdayāc chleṣma manyā-pārśva-śiro-galāt | 
līno vyākṛṣyate śuṣko lāghavaṁ cāsya jāyate ||239|| 

Powinno się trzymać kilka razy w ustach, aż do gardła (1), sok ze świeżego imbiru zmieszany  
z solą saindhava i trikatu (2) i [potem] wypluć go. Robiąc to, on (pacjent) usuwa śluz, który 
wszedł głęboko w tkanki od serca/wokół serca (3), z tyłu szyi (4), od żeber, głowy i gardła,  
a ulga następuje.  

(1) Pełne usta. 
(2) Czarny pieprz, pippali i suszony imbir w równych częściach. 
(3) W obszarze wokół serca znajdują się przede wszystkim płuca.   
(4) Obszar, w którym znajdują się potyliczne i tylne szyjne węzły chłonne. 

Inny tekst ajurwedyjski — „Bhaishajya-rathnavali” (rozdz. 3, 105-108) zauważa, że ta recepta 
(ardraka-nishthivana) jest najlepsza dla sannipata-jvara i wskazuje na jej dodatkowe efekty 
terapeutyczne,  
tj. przynoszenie ulgi w bólach stawów, gorączce/gorączce, utracie przytomności, senności, kaszlu, 
uczuciu ciężkości na twarzy i w oczach, odrętwieniu, mdłościach. 

Wyjaśniono również, że liczbę powtórzeń od pojedynczego zastosowania do powtórzenia cztery razy, 
zaleca się ustalać w oparciu o siłę doṣy i siłę samego pacjenta.  

PATKHYA-AHARA — DIETA PRZY JVARZE 
Jak już wspomniano, dieta w jvarze jest nie tylko ważna, w początkowym stadium choroby jest ona 
filarem terapii. Dzieje się tak ze względu na fakt, że niektóre pokarmy i potrawy mają właściwości 
łagodzenia przebiegu gorączki. Należą do nich przede wszystkim: 

 ryż, 
 jęczmień, 
 niektóre rodzaje roślin strączkowych, 
 buliony mięsne, 
 niektóre warzywa i przyprawy. 



Ogólnie rzecz biorąc, prawie wszystkie te grupy pokarmów zostały już przedstawione w rozdziale  
o terapii jvara, a niektóre ważne szczegóły zostaną opisane poniżej.  

RYŻ, JĘCZMIEŃ I ICH PRZETWORY  
Tekst Charaka Samhita precyzuje, które odmiany ryżu byłyby najbardziej przydatne w jvara: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
rakta-śālyādayaḥ śastāḥ purāṇāḥ ṣaṣṭikaiḥ saha ||178|| 
yavāgv-odana-lājārthe jvaritānāṁ jvarāpahāḥ|179| 

Czerwony (1) i inne [odmiany] starego shali (ryżu) (2) wraz z shashtiką (3) są najlepsze;  
w formie javagu, odana i laji (4) u cierpiącego na jvara [łagodzą] gorączkę.   

(1) Czerwony ryż, opisywany jest w Ajurwedzie jako najlepszy; w naszych warunkach może to 
być dowolny organiczny czerwony ryż długoziarnisty, taki jak odmiana Rubin. 

(2) Stary ryż oznacza tutaj ryż, który leżał od zbiorów przez co najmniej rok. 
(3) Specjalny rodzaj ryżu, który szybko dojrzewa w ciągu 60 dni. Na naszym rynku nie ma 

bliskiego odpowiednika shashtiki; w Indiach jest ona sprzedawana pod nazwą "navara" 
lub "shashtika shali". 

(4) Ryż powietrzny — laja. Poza Indiami taki ryż jest zwykle sprzedawany pod nazwą 
"dmuchane ziarna ryżu" lub "ryż powietrzny" (niesłodzony). 

Wszystkie dietetyczne preparaty ryżowe zostały już wcześniej opisane. Po raz kolejny należy jednak 
podkreślić, że sposób przygotowania lekkostrawnego ryżu odana ma swoje zasady.  

Po pierwsze, ryż przed gotowaniem powinien być dokładnie umyty w zimnej wodzie, po czym 
konieczne jest jego moczenie przez krótki czas, tak około pół godziny. Następnie ryż w proporcji 1:5 
zalewa się świeżą, zimną wodą i stawia się do gotowania. Drugim ważnym punktem jest przerwanie 
gotowania, jak tylko ziarna ryżu zostaną idealnie ugotowane i staną się miękkie. Pozostały płyn 
powinien być następnie odcedzony. 

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
odanas taiḥ sruto dvistriḥ prayoktavyo yathāyatham ||73|| 
doṣa-dūṣyādi-balato jvara-ghna-kvātha-sādhitaḥ |74| 

Odana z nimi [czerwonym i innymi rodzajami ryżu] powinna być spożywana po dwu- lub trzykrotnym 
umyciu, przygotowana z leczniczymi wywarami łagodzącymi gorączkę, biorąc pod uwagę siłę doṣ, 
uszkodzenie tkanek i inne [okoliczności] (1). 

(1) Przez siłę innych okoliczności rozumie się inne czynniki wpływające, które są 
wystarczająco silne, aby wpłynąć na przebieg choroby. Mogą to być w szczególności 
właściwości trawienne, wiek pacjenta, pora roku itp. 

Ugotowany ryż można dodatkowo umyć gorącą wodą. To sprawi, że stanie się on bardziej 
lekkostrawny i przyswajalny wskutek eliminacji nadmiaru skrobi. 

 
 
 
 



 

 

 

O KASZCE RYŻOWEJ NA WODZIE (ODDANA, BHAKTA, ANNA) 

kaiyadeva-nighaṇṭu — 5. kr̥tānna-varga 
adhauto'prasuto'svinnaḥ śītaś capy oddano guruḥ ||8|| 
aprasruta-dravaṁ grāhi svādu-pākaṁ kaphātmakam | 
tarpaṇaṁ kṣaya-roga-ghnaṁ śukra-vr̥ddhi-karaṁ param ||9|| 
sadyombu-pācitaṁ bhaktaṁ śīghra-pāka-pradaṁlaghu | 
sveda-medaḥ-kaphokledi niśām adhyuṣite jale ||10|| 
tridoṣa-kopanaṁ rūkṣaṁ mala-kr̥n mūtralaṁ param | 

Kaszka z umytego [ryżu], bez odcedzania [a następnie płukania wrzącą wodą] (1), niegotowana [lub] 
schłodzona — ciężka. 

Gotowane do całkowitego odparowania pozostałego płynu (2) — hartujące, słodkie w vipaka, 
podobne we właściwościach do kapha, odżywcze, eliminujące choroby związane z wyczerpaniem, 
najlepsze dla zwiększenia shukra-dhatu (nasienia). 

Kasza ugotowana zaraz po umyciu [i po krótkim namoczeniu ryżu] jest lekkostrawna. 

Pozostawiony na noc w wodzie — sprzyja upłynnianiu [i wydalaniu] potu, tłuszczu i kaphy, pobudza 
wszystkie trzy doṣe, wysusza, silnie sprzyja zwiększeniu ilości stolca i produkcji moczu.  

(1) Aby kaszka była lekka i nie zwiększała kapha, ryż należy gotować aż do pełnego ugotowania, 
odcedzić resztki płynu, a kaszkę dodatkowo przepłukać wrzącą wodą i ponowniJe odcedzić.  

Można też wcześniej lekko podprażyć ryż. 

(2) To znaczy, do momentu, w którym płyn nie będzie się już oddzielał od kaszy, bez późniejszego 
spłukiwania wrzącą wodą i odcedzania. 

Stosunek ryżu do wody wynosi  – 1:5 

[Tłumaczenie:  Jekatierina Balyk, Andriej  Golowinow] 

Jak wspomniano wcześniej, jeśli występuje nadmiar kapha doṣa, ryżowa odana nie będzie wskazana. 
Zamiast tego zaleca się kruszony jęczmień perłowy, który ma właściwości osuszające i redukuje 
kapha. Odanę z prosa perłowego przygotowuje się w taki sam sposób jak ryż, ale dla lepszej 
przyswajalności zaleca się jej rozdrobnienie i lekkie podsmażenie na suchej patelni przed 
gotowaniem.  

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
śleṣmottare vītatuṣās tathā vāṭīkr̥tā yavāḥ |73| 

Jeśli przeważa kapha, [dobrze jest] mieć łuskany, miażdżony i prażony jęczmień.  



ZIELONA FASOLA MUNG I INNE ROŚLINY STRĄCZKOWE 
W przypadku gorączki zaleca się yushę z zielonej fasoli mung, czerwonej soczewicy, ciecierzycy, 
grochu krowiego, fasoli mrożonej/matowej, gdyż mają one właściwości jvara-ghna — likwidują 
gorączkę.  

Ze wszystkich tych rodzajów fasoli, zielona fasola mung nazywana jest "najlepszą fasolą na zupę".  
W przeciwieństwie do innych roślin strączkowych nie zakłóca ona znacząco równowagi żadnej z doṣ 
(w niewielkim stopniu może zwiększać vata).  

Przy stosowaniu innych roślin strączkowych należy pamiętać, że: 

 soczewica zwiększa vata doṣa; 
 ciecierzyca zwiększa vata doṣa; 
 kulatta groch, znany również jako koński groch, zwiększa pitta doṣa. 

Pomimo swojego cierpkiego smaku kulattha jest używana w nava-jvara przy gorączkach typu vata-
kapha. Nie zaleca się jej stosowania w dużych ilościach przy dominacji pitta-doṣa z powodu jej 
rozgrzewającego efektu. Należy również pamiętać, że jeśli pacjent cierpi na krwawienia, groch 
kulatha będzie je nasilał.  

W odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej roślin strączkowych należy pamiętać, że  
z wyjątkiem kulatha mają one działanie utrwalające, a ciecierzyca (oprócz zaparć) może powodować 
wzdęcia i kolkę jelitową. 

Strączki  Wpływ nа 
dоṣe 

Virya (1) Vipaka (2) Działanie terapeutyczne 

zielony mung 
dal 

uspokaja 
kаphę i pittę; 
lekko podnosi 
vаtę 

lekka;  
wysuszająca; 
wychładzająca  

ostry eliminuje gorączkę; 

utrwalający; 

kоrzystny przy chorobach 
gardła, polepsza głos; 

korzystny dla oczu/wzroku; 

sprzyja gojeniu się ran, 
wrzodów 

soczewicа uspokaja 
kaphę i pittę; 
podnosi vаtę 

lеkka; 
wysuszająca; 
wychładzająca 

słodki eliminuje gorączkę; 

sprzyja formowaniu stolca i 
leczeniu biegunki; 

leczy krwawienia 

ciecierzyca – 
groch turecki 

uspokaja pittę, 
rаktę-krew i 
kaphę; 
podnosi vаtę 

lekka; 
wysuszająca 

nie 
wymieniono 

eliminuje gorączkę; 

powoduje wzdęcia jelit, kolki 
jelitowe; 

sprzyja nagromadzeniu mas 
kałowych oraz zaparciom; 

mocno rozgotowany wywołuje 
podrażnienie błon śluzowych 



kulattha – 
makrotyloma
uniflorum 

uspokaja 
kaphę i vatę; 
podnosi pittę i 
raktę-krew 

lekka; 
wysuszająca 
rozgrzewająca 

ostry (według 
niektórych 
źródeł –
kwaśny) 

eliminuje gorączkę; 

eliminuje duszności i kaszel, 
czkawkę, katar, 

wywołuje zgagę, podrażnienie 
błon śluzowych; 

redukuje kamienie, nasienie, 
tkankę tłuszczową;  

pomniejsza pieczenie, pocenie 
się; 

eliminuje zaparcia i wzdęcia;  

usuwa pasożyty 
 

(1) Właściwość produktu, która wyraża się w pewnym działaniu, jakie on wykazuje nа оrganizm. 
(2) Efekt po trawieniu i pełnego przyswojenia produktu. 

О ZIELONEJ FASOLCE MUNG 

carakasaṁhitā – sūtrasthānam – 27. anna-pāna-vidhy-adhyāyaḥ 
kaṣāya-madhuro rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭur laghuḥ| 
viśadaḥ śleṣma-pitta-ghno mudgaḥ sūpyottamo mataḥ ||23|| 

Zielone puree jest cierpkie i słodkie [w smaku]; wysuszające; chłodzące [przez virya]; pikantne 
w vipaka; lekkie, przejrzyste (1); uspokaja kapha i pitta; uważane za najlepsze [wśród dravya] do 
robienia zupy. 

(1) Zgodnie z Sushruta-samhita (Su. 46. 517), vishada (przejrzystość) jest tą właściwością, która 
redukuje śluz, wysusza, zmniejsza wilgotność, sprzyja utracie wagi, leczy rany i wrzody. 

bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa – 9. dhānyavarga: 
mudgo rūkṣo laghur grāhī kapha-pitta-haro himaḥ | 
svādur alpānilo netryo jvara-ghnovana-jastathā ||33|| 

Zielona fasola mung jest wysuszająca, lekka; uspokaja kapha i pitta, chłodząca [przez virya]; słodka 
[do smaku]; lekko podnosi vata-doṣa; dobra dla oczu i wzroku; pomaga przy gorączce. Dziko rosnąca 
fasola mung ma takie same właściwości. 

[Tłumaczenie — Andriej  Golowinow] 

 

 

Należy pamiętać, że w stanach zwiększonej vata, nasiona roślin strączkowych, w tym zielona fasola 
mung, nie będą pomocne, ponieważ mają one wysuszający wpływ na organizm i pobudzają vata 
doṣa. Asztanga Hridaja-samhita stwierdza w ten sposób: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
kapha-pitta-harā mudga-kāravellādi-jārasāḥ| 



prāyeṇa tasmān na hitā jīrṇe vātottare jvare ||96|| 
śūlodāvarta-viṣṭambha-jananā jvara-vardhanāḥ |97| 

Zupy z zielonej fasoli mung, momordika (Momordica charantia L./gorzki melon) i podobne 
zmniejszają kapha i pitta; dlatego z reguły nie są przydatne w przewlekłej (przedłużającej się) 
gorączce z przewagą vata: powodują kolkę, refluks, utrudniają oddawanie stolca, moczu, 
gazów i podnoszą gorączkę.  

Tutaj nadmiar vata jest konsekwencją zarówno samej choroby, jak i zastosowanej terapii: langhana, 
pachana, kashaya. Dlatego w fazie po gorączce, w okresie rehabilitacji, najlepiej ich nie nadużywać. 
W zależności od stanu, należy je albo odstawić, albo zmniejszyć ich spożycie, pamiętając o dodaniu 
ghee i przypraw, które zmniejszają vata: asafoetida, kminek, imbir i opcjonalnie sok z granatu, który 
wspomoże trawienie i zwiększy apetyt.  

 

О SOCZEWICY SPOŻYWCZEJ 

bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa — 9. dhānyavarga: 
masūro madhuraḥ pāke saṁgrāhī śītalo laghuḥ | 
kapha-pittāsra-jid rūkṣo vātalo jvara-nāśanaḥ ||43|| 

Soczewica jest słodka [smak i] w vipak; promuje tworzenie stolca i leczenie biegunki; zimna, lekka; 
uspokaja kapha i pitta; leczy krwawienie; sucha; zwiększa vata-doṣa; ma działanie 
przeciwgorączkowe. 
 
О CIECIERZYCY / TURECKIM  GROCHU 

bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa — 9. dhānyavarga: 
caṇakaḥ śītalo rūkṣaḥ pitta-rakta-kaphāpahaḥ | 
laghuḥ kaṣāyo viṣṭambhī vātalo jvara-nāśanaḥ ||45|| 
sa cāṅgāreṇa sambhr̥ṣṭas taila-bhr ̥ṣṭaś ca tad-guṇaḥ | 
ārdra-bhr ̥ṣṭo bala-karo rocanaś ca prakīrtitaḥ ||46|| 
śuṣka-bhr̥ṣṭo'tirūkṣaś ca vāta-kuṣṭha-prakopaṇaḥ | 
svinnaḥ pitta-kapho hanyā tsūpaḥ kṣobha-karo (1) mataḥ ||47|| 

Ciecierzyca jest zimna, sucha, uspokaja pitta, krew i kapha. Jest lekka, ściągająca; powoduje wzdęcia 
jelit, którym towarzyszy dudnienie, kolka jelitowa, przekrwienie stolca i zaparcia; zwiększa vata, leczy 
gorączkę. 

Te same właściwości ma ciecierzyca prażona na węglu drzewnym lub w oleju. Prażone świeże lub po 
moczeniu daje siłę i pobudza apetyt. Prażona lub sucha znacznie nasila vata i wywołuje osiemnaście 
ciężkich chorób skóry z grupy kushtha, w tym łuszczycę. Gotowana ciecierzyca uspokaja kapha i pitta. 
Gotowana ciecierzyca podrażnia [błony śluzowe] (1). 

(1) Na przykład, nasila pieczenie przy oddawaniu moczu w zapaleniu cewki moczowej. 

[Tłumaczenie Andriej Golowinow] 

 

 

 



BULIONY MIĘSNE I WARZYWNE  
Wywary mięsne są przydatne zarówno dla podtrzymania sił pacjenta cierpiącego na jvarę w ostrej 
fazie choroby, jak i w przypadku długotrwałej, przewlekłej gorączki.  

Mięso do tych celów powinno być wybierane według określonych kryteriów. Przede wszystkim nie 
powinno być ciężkostrawne.  

Teksty ajurwedyjskie zawierają listę konkretnych zwierząt, których mięso jest zalecane w czasie 
trwania jvara, ale wiele z nich nie może być jednoznacznie dopasowane do znanych gatunków. Na 
przykład Sushruta Samhita stwierdza: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
lāvān kapiñjalān eṇān pr ̥ṣatāñ charabhāñ chaśān | 
kāla-pucchā nkuraṅgāṁś ca tathaiva mr̥ga-mātr̥kān ||153|| 
māṁsārthe māṁsa-sātmyānāṁ jvaritānāṁ pradāpayet |154| 

Tym, którzy cierpią z powodu jvara i są przyzwyczajeni do mięsa, niechaj przepiórki, 
kuropatwy (2), czarne i nakrapiane jelenie, sharabhi (3), zające, kalapuchhi (3), czterorogie 
antylopy i mriga-matrikas (3) będą podawane jako mięso (3). 

(1) Jedną z interpretacji tej części śloki jest wskazanie, że mięso jest podawane w celu 
zwiększenia mamsa-dhatu, tkanek ciała, które można porównać do mięśni i przylegającej 
do nich tkanki łącznej, ponieważ pod wpływem procesów chorobowych dochodzi do 
zniszczenia komórek, w tym miocytów.  

(2) Himalajska kuropatwa i pustynna kuropatwa są powszechne w Indiach, prawdopodobnie 
chodzi o jeden z tych gatunków. W naszych warunkach można stosować każdy gatunek 
kuropatwy. 

(3) Zidentyfikowane zwierzęta nie są wystarczająco precyzyjne: pierwsza — sharabha jest 
opisana w komentarzu jako posiadająca osiem nóg (chodzi o rozdwojone kopyta), 
kalapuchcha jest jednym z podgatunków jelenia.  

Można zauważyć, że wśród wymienionych nie ma gatunków domowych, ponieważ uważa się, że 
zwierzęta, które mniej się poruszają i otrzymują od ludzi odpowiednie ilości pożywienia i wody, mają 
cięższe mięso i są bardziej kapha-twórcze. Niemniej jednak jako alternatywę dla dziczyzny leśnej 
można wybrać mięso zwierząt domowych o cechach zbliżonych do dziczyzny, które jest najłatwiejsze 
do strawienia. Dotyczy to na przykład mięsa koziego. Mięso końskie jest również odpowiednie, ale 
należy pamiętać, że ma ono działanie rozgrzewające. Mięso kurczaka może być traktowane jako 
substytut ptactwa leśnego, ale najlepiej nie stosować go w ostrej fazie choroby.  

„Sushruta-samhita”: 

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
sārasa-krauñca-śikhinaḥ kukkuṭāṁs tittirāṁ(rīṁ)s tathā ||154|| 
gurūṣṇatvān na śaṁsanti jvare kecic cikitsakāḥ | 
jvaritānāṁ prakopaṁ tu yadā yāti samīraṇaḥ ||155|| 
tadaite'pi hi śasyante mātrā-kālopapāditāḥ |156| 

Ze względu na ciężkostrawne i rozgrzewające działanie, niektórzy lekarze nie aprobują 
[mięsa] żurawia, bekasa, pawia, koguta/kurczaka i bażanta w jvarze. Ale kiedy u osoby 
cierpiącej na gorączkę vata jest bardzo aktywna, wtedy powyższe rodzaje mięsa mogą być 
również stosowane.  



Paw, kogut/kurczak i bażant należą do rodziny bażantowatych i mają podobne właściwości. Ich mięso 
uważane jest za rozgrzewające, a jednocześnie ciężkostrawne.  
Jeśli chodzi o żurawia i bekasa, ich mięso w większości źródeł opisywane jest jako chłodzące, 
nawilżające i ciężkostrawne. Tekst tej śloki można rozumieć więc jako kombinację przykładów. 
Pierwsza część opisuje mięso, które tłumi agni w połączeniu wszystkich jakości, a druga część opisuje 
mięso, które jest ciężkie do strawienia z efektem rozgrzewającym, co również jest niepożądane  
w ostrej fazie jvara.  

Tak więc, mięso wyżej wymienionych ptaków zaleca się spożywać już na etapie ustępowania gorączki, 
kiedy to na pierwszy plan wysuwa się podwyższona vata-doṣa. 

Powyższa śloka z Sushruta Samhita stwierdza, że mięso jest odpowiednie dla tych, którzy są do niego 
przyzwyczajeni, czyli tych, którzy nie są wegetarianami. Ci ostatni zamiast bulionów mięsnych, mogą 
gotować zupy i sosy na bazie następujących warzyw:    

uttaratantram — 39. jvara-pratiṣedhādhyāyaḥ 
paṭola-patraṁ vārtākaṁ kaṭhillaṁ pāpacailikam ||151|| 
karkoṭakaṁ parpaṭakaṁ go-jihvāṁ bāla-mūlakam | 
patraṁ guḍūcyāḥ śākārthe jvaritānāṁ pradāpayet ||152|| 

Liście patoli — ogórka wężowego (Trichozanthus dioica R.) (1), bakłażana, liście czerwonej 
punarnavy (Boerhavia diffusa L.)(2), liście Papachelica (2), kareli — gorzkiej dyni (Momordica 
charantia L.), luffę — dyni szczurzej, liście gojihvy, młoda rzodkiewka, liście guduchi 
(Tinospora cordifolia T.) jako warzywa powinny być podawane pacjentowi z gorączką.  

(1) Inne teksty wskazują, że nie tylko liście, ale również owoce ogórka wężownika są 
stosowane w gorączce, ponieważ łagodzą one wszystkie trzy doṣe.  

(2) Punarnava (Berhavia prostrata) jest rośliną leczniczą, uspokaja vata i kapha, jej czerwona 
odmiana ma działanie chłodzące; papacelica nie jest dobrze zidentyfikowaną rośliną.  

Spośród wymienionych roślin dostępne w naszych warunkach są: 

 Bakłażan: odnosi się to szczególnie do młodych owoców, ponieważ dojrzałe są ciężkie i 
zwiększają pitta. Należy również pamiętać, że zarówno dojrzałe, jak i młode bakłażany 
stają się ciężkostrawne, jeśli gotuje się je z olejem i solą. Odpowiednim sposobem, nawet 
dla osób cierpiących na niestrawność, jest pieczenie bakłażanów na ogniu lub  
w piekarniku. 

 Młode rzodkiewki (nieprzejrzałe i o soczystym miąższu): do rzodkiewek zalicza się 
rzodkiew, rzodkiew japońską i rzodkiewkę. Starej, przejrzałej rzodkwi nie należy używać, 
wytrąca ona z równowagi wszystkie trzy doṣe. Ogólnie rzecz biorąc rzodkiewki, nawet 
młode, najlepiej spożywać gotowane z olejem. 

 Karela, gorzki melon, w naszych warunkach jest czasami sprzedawany na działach  
z  chińskimi produktami.  

 Można również używać lokalnie dostępnych sproszkowanych owoców guduchi lub kareli, 
dodając je do potraw, jednak oba te produkty mają wyraźnie gorzki smak.  

 

 



Warzywo Wpływ nа dоṣę Virya Vipakа Działanie terapeutyczne 

oberżyna młody owoc 
uspokaja kаphę 
i vаtę, 
neutralny do 
pitty 

lеkkа; 
rozgrzewająca; 
przenikająca 

оstry eliminuje gorączkę; 

eliminuje choroby vаty i 
kаphy; 

stymuluje apetyt; 

poprawia produkcję nasienia; 

młoda 
rzodkiewka 

uspokaja trzy 
dоṣe 

lekka; 

lekko 
rozgrzewająca 

-  eliminuje gorączkę; 

eliminuje duszności;  

sprzyja wytwarzanie enzymów 
trawiennych, wzmacnia 
apetyt;  

eliminuje choroby oczu, nosa, 
gardła, poprawia głos; 

owoc 
przepękli 
ogórkowatej 

uspokaja trzy 
doṣe 

lekka оstry eliminuje gorączkę; 

eliminuje kaszel i duszności; 

eliminuje gazy; 

korzystny przy cukrzycy, 
chorobach skóry, kоlkаch, 
mdłościach, gulmie (guzy 
fantomowe zlokalizowane 
wzdłuż jelita) 

wzmaga apetyt; 

liść guduchi uspokaja trzy 
dоṣe 

lekka; 

rozgrzewająca 

słodki eliminuje wszystkie rodzaje 
gorączki; 

eliminuje pragnienie, 
pieczenie; 

leczy cukrzycę i inne (jej) 
rodzaje; 

leczy zaburzenia w oddawaniu 
moczu; 

vаtаrаktę (1), żółtaczkę, 
choroby skóry, аnеmię; 

rаsаyanа (odmładzający efekt 
dla tkanek); 

wzmacnia metabolizm; 

 

(1) Grupa chorób, które uszkadzają stawy i skórę: podagra, niektóre rodzaje zapalenia stawów 
(łuszczycowe), zapalenie naczyń, toczeń rumieniowaty układowy itd. 

 



О МŁODEJ  RZODKIEWCE 

Yad bālam avyakta-rasaṃ kiñcit-kṣāraṃsa-tiktakam | 
tan mūlakaṃ doṣa-haraṃ laghu soṣṇaṃ niyacchhati ||102|| 
gulma-kāsa-kṣaya-śvāsa-vraṇa-netra-galāmayān | 
svarāgni-sādodāvarta-pīnasāṃś ca--------------- ||103|| 

Ta rzodkiewka, która jest młoda — bez wyraźnego smaku, lekko słona, gorzka, eliminuje doṣe (1), 
lekka, ma niezbyt gorącą virję; leczy gulmę, kaszel, wyczerpanie, duszności, rany/ulgi, choroby oczu, 
gardła i głosu (2), stłumiony ogień trawienny, refluks, katar i inne. 

(1) Większość komentatorów uważa, że odnosi się to do trzech doṣ, ale istnieje alternatywny pogląd, 
że tylko vata i kapha doṣe są tutaj na myśli, jako że rzodkiewka powinna zwiększyć pitta z powodu 
gorącej virja. 

(2) Głos stłumiony, sugeruje patologie objawiające się różnymi dysfoniami — zaburzeniami głosu 
(ochrypły, stłumiony, zachrypnięty). 

[AshtangaHridaya-samhita, Sutrasthana, rozdz. 6] 

[Tłumaczenie — Andriej Golowinow, Jekatierina Balyk] 

Powyższe warzywa można dodawać do dań na bazie ryżu lub z rosołem na bazie roślin strączkowych.  

Nie-wegetarianie skorzystają dodając te produkty do bulionów mięsnych. Na przykład Ashtanga-
hridaya-samhita opisuje zupy mięsne z warzywami, w których zawarte są również następujące 
składniki: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
…………………………………………………………hitārasāḥ| 
vyāghrī-parūṣa-tarkārī-drākṣāmalaka-dāḍimaiḥ||76|| 
saṁskr̥tāḥ pippalī-śuṇṭhī-dhānya-jīraka-saindhavaiḥ| 
sitā-madhubhyāṁ prāyeṇa saṁyutā vā kr̥tākr̥tāḥ||77||  

Buliony mięsne wspólnie przygotowane z vyaghri, parushą, tarkari, sułtankami, amalaki, 
granatem; lub zmieszane (1) z pippali, suszonym imbirem, kolendrą, kminem, solą saindhava; 
we wszystkich przypadkach, z lub bez dodatków (2) z cukrem lub miodem [są one przydatne].  

(1) Tekst wprowadza rozróżnienie między "współgotowane" i "zmieszane/dodane"; zgodnie 
z komentarzem. W pierwszym przypadku produkty są współgotowane z głównymi 
składnikami, ale są usuwane z potrawy na ostatnim etapie gotowania. W drugim 
przypadku produkty są dodawane do potrawy i mieszane z głównymi składnikami na 
pewnym etapie gotowania.   

(2) Odnosi się to do dodania którejkolwiek z wymienionych powyżej przypraw lub 
produktów o smaku ostrym, kwaśnym lub słonym, dotyczy to również olejów, jeśli nie ma 
przeciwwskazań do ich stosowania.  
 

Tak więc, czyste "buliony spożywa się zarówno z miodem lub cukrem", bez przypraw i innych 
produktów wymienionych w powyższym tekście. Słodki smak miodu i cukru powinien złagodzić 



gorycz właściwą dla większości wymienionych wyżej warzyw, przy czym miód jest również yoga-
vahin.  

Aby monotonne jedzenie nie obrzydzało pacjenta, Ashtanga-hridaya-samhita radzi używać 
specjalnych sosów: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
anamla-takra-siddhāni rucyāni vyañjanāni ca|  
acchāny anala-sampannāni--------------------- ||78|| 

Sosy  z niekwaśnej takry (1), pobudzające apetyt, niegęste, gotowane na ognisku.  

(1) Odtłuszczona maślanka rozcieńczona wodą. Serwatka mleczna może służyć jako 
substytut takra (maślanki) pod względem swoich właściwości. 

Zgodnie z komentarzem, wymienione powyżej warzywa eliminujące jvarę są poddawane obróbce 
termicznej z takrą w celu uzyskania płynnego sosu, który zawiera również przyprawy (imbir,  
kminek itp.).  

W Asztanga-hridaya-samhicie wspomina się również o anupanie — napoju, który jest spożywany po 
lub w połączeniu z lekami lub jedzeniem, głównie w celu lepszego trawienia i wchłaniania: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
-------------------------------------anupāne'piyojayet ||78|| 
tani kvathita-śītaṁ ca vāri madyaṁ ca sātmyataḥ |79| 

Jako anupana (1) również przegotowana, schłodzona woda powinna być spożywana, jak 
również wino, [zgodnie z tym co jest] zwyczajowe/właściwe. 

(1) Komentarz do powyższego tekstu stwierdza, że anupany powinny być spożywane nie 
tylko z mięsnymi bulionami, ale także z odana i innymi, oraz z lekarstwami — kashaya.  

NIEODPOWIEDNIA ŻYWNOŚĆ  
Jak już wspomniano w części dotyczącej eliminacji niepożądanych czynników wyzwalających jvarę, 
należy unikać pewnych produktów spożywczych, zwłaszcza w początkowym stadium choroby.  

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
gurūṣṇa-snigdha-madhurān kaṣāyāṁś ca nava-jvare ||195|| 
āhārān doṣa-pakty-arthaṁ prāyaśaḥ parivarjayet |196| 

Ciężkostrawne, gorące/pikantne, tłuste/nawilżające, słodkie i cierpkie pokarmy  
w początkowej fazie jvara powinny być w większości odrzucone, ze względu na 
trawienie/dojrzewanie doṣy (uwalnianie ich z ama).  

Ciężkostrawne oznacza każdy pokarm, którego strawienie zajmuje dużo czasu. Do zakazanych 
pokarmów zalicza się również te, które są abhishyandinami — tworzące przeszkodę dla normalnego 
funkcjonowania wielu kanałów ciała. Taka żywność obejmuje jogurt, kwaśne mleko, inne produkty  
z kwaśnego mleka, w tym ser, produkty smażone w oleju, produkty mączne, makarony oraz produkty 
wytwarzane z mielonych nasion i orzechów.  



DIETA NA PRZEWLEKŁĄ GORĄCZKĘ  
W jirna-jvara gorączce, która nie została rozwiązana w czasie i stała się przewlekła, pacjent powinien 
otrzymać wzmacniające jedzenie, ponieważ przewlekły stan zawsze występuje na tle osłabienia 
tkanek ciała. 

„Charaka-sаmhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
daurbalyād deha-dhātūnāṁ jvaro jīrṇo'nuvartate ||291|| 
balyeḥ sambr̥ṁhaṇais tasmād āhārais tam upācaret |292| 

U tych, którzy mają osłabione tkanki ciała, jvara staje się chroniczna; odpowiednio, aby 
[przywrócić] ich siłę, powinni być karmieni wzmacniającym pokarmem.  

Przez wzmacniającą żywność, zgodnie z komentarzem, rozumie się żywność, która wspiera ciało, 
zwiększa wagę ciała i odżywia tkanki.  

Do takich pokarmów należą przede wszystkim pszenica, ryż, mleko, masło klarowane, oleje roślinne, 
buliony mięsne, biały cukier, jaggery, sułtanki, granaty, słodkie owoce i orzechy.  

CZAS PRZYJMOWANIA POSIŁKÓW 
Zarówno pacjent chory, jak i ten, który właśnie wyzdrowiał po gorączce, powinien przyjmować 
pożywienie po południu lub wtedy, gdy zwykle zaczyna odczuwać głód.  

W przeciwnym razie pokarm nie będzie właściwie trawiony z powodu osłabienia ognia trawiennego. 
Jak stwierdzono w „Ashtanga Hridaya-samhita ”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
sa-jvaraṁ jvara-muktaṁ vā dinānte bhojayellaghu ||79|| 
śleṣma-kṣaya-vivr̥ddhoṣmā balavān analas tadā | 
yathocite'thavā kāle deśa-sātmyānurodhataḥ||80|| 

Ten, kto cierpi na gorączkę lub niedawno został od niej uwolniony, powinien być (1) karmiony 
po południu (2), kiedy kapha jest zredukowana, gorączka [w ciele] wzrosła, ogień trawienia 
jest silny; lub [tak] jak jest w zwyczaju — w czasie, który jest odpowiedni [dla danego 
obszaru] (3) i zwyczajowy. 

(1) Podawać lekki pokarm w małych ilościach. 
(2) W Ajurwedzie zwyczajem jest spożywanie dwóch posiłków dziennie, stąd czas, w którym 

odbywa się drugi, wieczorny posiłek. Według jednego z komentarzy do tych ślok, 
odnosimy się konkretnie do piętnastej muhurty, czyli czasu pomiędzy 17:12 a 18:00. 
Muhurtha (okres czasu równy 48 minutom) liczona jest od momentu wschodu słońca, 
który w różnych miejscach następuje o różnych porach, a np. na północnych  
i południowych szerokościach geograficznych zależy w dużym stopniu od pory roku. 
Dlatego autor przewiduje drugą opcję — czas odpowiedni dla danej miejscowości,  
z uwzględnieniem jej specyfiki. 

(3) Słowo deśa w tekstach ajurwedyjskich może oznaczać nie tylko teren, ale i ciało. To 
znaczy, alternatywnie, można to przetłumaczyć jako "zgodny z ciałem zwyczajowym".  
W tym przypadku oznacza to, że głód pojawia się zazwyczaj w czasie, w którym dana 
osoba jest przyzwyczajona do jedzenia. 



"Joga-ratnakara" zawiera podobny tekst o preferowaniu wieczornych pór posiłków oraz  
o alternatywnej możliwości jedzenia o wcześniejszej, ale zwyczajowej dla danej osoby lub 
miejscowości porze. Z zaznaczeniem, że nawet jeśli w tym przypadku ogień trawienny nie jest zbyt 
silny, to nie zaszkodzi, biorąc pod uwagę, że pacjent właśnie przeszedł kurs langhany: 

yogaratnākara -2. jvarādhikāraḥ 
yathocite ́thavā kāle deṣa-satmyānurodhataḥ | 
prāg-alpa-vahnir bhuñjāno na hy ajirṇena pīḍyate ||119|| 
kaṣāya-pāna-pathyān nairdaśāha iti laṅghite |120| 

Albo jedzenie przede wszystkim [tego] (zanim nadejdzie wieczór) o zwykłej porze, 
odpowiednie miejscowości/organizmu [człowieka], przy [wciąż] słabym ogniu trawiennym nie 
zaszkodzi niestrawnością po dziesięciu dniach „odciążającej” terapii w postaci picia kashayi 
oraz [przestrzegania] zaleconej diety. 

W początkowym stadium gorączki, jak już było omawiane, jest zalecana langhana w postaci postu, 
ale również i na kolejnych etapach choroby należy stosować się do ograniczeń w jedzeniu. 

Z powyższego tekstu wynika, że nawet po ustąpieniu gorączki, w pierwsze dni po kryzysie, pacjent nie 
powinien od razu przechodzić na jedzenie, do którego jest przyzwyczajony. Główny posiłek powinien 
mieć miejsce raz dziennie (bliżej wieczora) lub wtedy, kiedy pacjent najmocniej odczuwa głód oraz 
ma najmocniejsze trawienie, w związku z ustalonymi zasadami posiłków. 

W każdym przypadku należy unikać jedzenia na noc oraz wtedy, gdy poprzedni posiłek jeszcze nie jest 
strawiony. 

STYL ŻYCIA W OKRESIE REKONWALESCENCJI 

Po ustąpieniu ostrej fazy gorączki pacjent (nawet, jeśli czuje się dobrze) powinien przestrzegać 
pewnych ograniczeń: 

„Ashatanga-Hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
tyajed ābala-lābhāc ca vyāyāma-snāna-maithunam | 
gurv-asātmya-vidāhy-annaṁ yac cānyaj jvara-kāraṇam ||174|| 
na vijvaro'pi sahasā sarvānnīno bhavet tathā | 
nivr̥tto'pi jvaraḥ śīghraṁ vyāpādayati durbalam ||175|| 

Powinien powstrzymać się, aż do czasu, gdy nabierze sił, od ćwiczeń (1), ablucji (2), 
stosunków seksualnych, ciężkiego, nieznanego, płonącego/palącego jedzenia i innych 
przyczyn jvara. Ten, kto cierpi na jvarę nie powinien też natychmiast [spożywać] żadnego 
pokarmu [bezkrytycznie], [ponieważ] gorączka, nawet po ustąpieniu, szybko zabija 
osłabionego.  

(1) To odnosi się do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, np. Charaka-samhita wymienia 
chankramana — szybkie chodzenie na długie dystanse — wśród niezalecanych zachowań. 

(2) Dla tych, dla których jest to trudny do spełnienia warunek, zaleca się ostrożność po 
ablucji: unikać przeciągów, zimna, po umyciu głowy nałożyć proszek rasna-galangala na 
ciemiączko.  



Nie tylko w Ashtanga-hridaya-samhicie, ale także w innych tekstach podkreśla się, że gorączka może 
powrócić i odebrać życie nawet po ustąpieniu kryzysu, jeśli chory nie będzie zwracał uwagi na 
jedzenie i swoje zachowanie: 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
asañjāta-balo yas tu jvara-mukto niṣevate | 
varjyam etan naras tasya punar āvartate jvaraḥ||333|| 
durhr ̥teṣu ca doṣeṣu yasya vā vinivartate | 
svalpenāpy apacāreṇa tasya vyāvartate punaḥ||334|| 
cira-kāla-parikliṣṭaṁ durbalaṁ hīna-tejasam | 
acireṇaiva kālena sa hanti punar āgataḥ||335|| 

[Jeśli] osoba osłabiona, która została uwolniona od jvary podąża za tym, co jest zakazane, 
gorączka powraca do niej ponownie. Albo inaczej, jeśli doṣe są słabo/niekompletnie 
wyeliminowane, kiedy [osoba] pozbywa się gorączki, powraca ona nawet przy najmniejszych 
zakłóceniach. Długo cierpiący, osłabiony człowiek jest zabijany w krótkim czasie przez 
powracającą gorączkę.  

Idea niebezpieczeństwa złamania reżimu zalecanego w okresie rekonwalescencji jest widoczna  
w trzech scenariuszach. Skrajnym przypadkiem jest ten, w którym jvara powraca do świeżo 
ozdrowiałego pacjenta, który został poważnie osłabiony chorobą. Nie jest wykluczone nawet zejście 
śmiertelne, ponieważ organizm pacjenta nie ma już sił witalnych do walki z nawrotem choroby.  

Drugi rozważany przypadek dotyczy pacjenta, który przeżył kryzys choroby, ale jego doṣe nadal są  
w niebezpiecznym nadmiarze: taka osoba musi bardzo ściśle przestrzegać zalecanego reżimu, 
ponieważ nawet niewielkie naruszenie doprowadzi do ich natychmiastowej aktywacji, a w rezultacie 
do powrotu choroby.  

Wszystkim innym pacjentom, którzy pokonali jvarę, zaleca się również powstrzymanie się od 
niewłaściwej diety i niepożądanego zachowania, aż do ostatecznego wyzdrowienia, w przeciwnym 
razie narażają się na powrót jvara. 

Zwraca się również uwagę, że gorączka może, poprzez resztkowe wysięki, zaszkodzić pacjentowi, co 
można zaobserwować u wielu osób, które przeszły zakażenie koronawirusem. Charaka Samhita 
opisuje takie, znane wielu, szczątkowe gorączki: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
athavā'pi parīpākaṁ dhātuṣv eva kramān malāḥ| 
yānti jvaram akurvantas te tathā'py apakurvate ||336|| 
dīnatāṁ śvayathuṁ glāniṁ pāṇḍutāṁ nānna-kāmatām | 
kaṇḍūr utkoṭha-piḍakāḥ kurvanty agniṁ ca te mr̥dum ||337|| 

Alternatywnie, kiedy te male (doṣe) są w trakcie procesu sukcesywnego dojrzewania  
w tkankach dhatu, gorączka ustępuje, [ale] nawet wtedy ma szkodliwy wpływ w postaci 
niepokoju psychicznego, obrzęków (1), senności, anemii, niechęci do jedzenia, swędzenia, 
pokrzywki, wysypki, a także osłabia ogień trawienny. 

(1) Może to obejmować obrzęk błon śluzowych: nosa etc., czasami niezauważalny wizualnie. 



W tym przypadku wskazane jest poddanie pacjenta delikatnym zabiegom oczyszczającym za pomocą 
specjalnych lewatyw wzmacniających oraz zastosowanie następujących środków. 

„Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
hitāś ca laghavo yūṣā jāṅgalāmiṣa-jā rasāḥ||340|| 
abhyaṅgodvartana-snāna-dhūpanāny añjanāni ca | 
hitāni punarāvr̥tte jvare tikta-ghr ̥tāni ca ||341|| 

Łatwo strawne yushe i buliony z mięsa zwierząt pustyni, abhyanga, udvarthana (1), leczenie 
wodą, odymianie pomieszczeń i anjana (collirium) są również przydatne; również przydatne 
przy nawrotach jvara i ghrita z goryczą.   

(1) Masaż suchymi proszkami działa dobrze przeciwko kapha.   

W zależności od tego, która z doṣ ma nadal negatywny wpływ na pacjenta, powyższe zalecenia 
powinny mieć odwrotne działanie — rozgrzewające lub ochładzające, nawilżające lub wysuszające 
itd.  

Jeżeli nawrót choroby został spowodowany nieprawidłowościami w diecie, które doprowadziły do 
nagromadzenia się ama, pacjentowi zaleca się post i terapię o działaniu rozgrzewającym: svedana — 
rozgrzewanie, picie gorącej wody, rozgrzewające pokarmy i napoje:  

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
gurvy-abhiṣyandy-asātmyānāṁ bhojanāt punarāgate | 
laṅghanoṣṇopacārādiḥ kramaḥ kāryaś ca pūrvavat  ||342|| 

W przypadku nawrotu z powodu spożycia ciężkich, blokujących kanały, nieznanych 
pokarmów, langhany, terapii rozgrzewającej i tym podobnych należy postępować jak 
poprzednio [wskazane]. 

TERAPIA DUCHOWA 
Również terapia duchowa, podobnie jak terapia racjonalna, odgrywa znaczącą rolę w leczeniu 
chorych na jvarę. Należy jednak pamiętać, że opisane poniżej praktyki są charakterystyczne dla 
postaw religijnych właściwych dla miejsca i czasu powstania tekstów. 

„Ashtanga-hridaya-samhita”: 

cikitsāsthānam — 1. jvara-cikitsitādhyāyaḥ 
auṣadhayo maṇayaś ca sumantrāḥ sādhu-guru-dvija-daivata-pūjāḥ| 
prīti-karā manaso viṣayāś ca ghnanty api viṣṇu-kr̥taṁ jvaram ugram ||177|| 

Noszenie [zalecanych] ziół leczniczych i szlachetnych kamieni, recytacja hymnów i mantr, 
ofiarowanie sadhu nauczycielom, braminom, bogom, przedmiotom przynoszącym radość 
umysłowi, niszczy nawet potworną gorączkę stworzoną [przez] samego Wishnu.   

Charaka-samhita precyzuje, jakie mantry, śpiewy i ofiary pomagają pozbyć się gorączki. To 
powtarzanie tysiąca imion Wisznu, modlitwy i rytuały yajni — ognia dla Brahmy, bliźniaczych Aśvinów 
— niebiańskich uzdrowicieli, Indry, Agni — ognia, Himalajów i Gangi oraz towarzyszy Maruty — boga 
wiatru.  



Dla ludzi odległych od tych tradycji i praktyk opisane wyżej praktyki dają pewne historyczne  
i kulturowe implikacje pokazujące, jak poważna i niebezpieczna choroba była uważana za jvarę, 
nadającą jej boskie pochodzenie. Jednocześnie, oprócz zwracania się do sił wyższych, istnieją 
uniwersalne zalecenia dla wszystkich ludzi, aby rozwijali cnotliwe cechy, szanowali rodziców  
i nauczycieli, podejmowali działania mające na celu zmianę siebie na lepsze jako ludzi oraz pozbyli się 
ignorancji, arogancji i dumy — pierwotnych przyczyn, które uważa się za przyczynę jvary na świecie. 

 

Charaka-samhita”: 

cikitsāsthānam — 3. jvara-cikitsitam 
bhaktyā mātuḥ pituś caiva gurūṇāṁ pūjanena ca ||313|| 
brahmacaryeṇa tapasā satyena niyamena ca | 
japa-homa-pradānena vedānāṁ śravaṇena ca ||314|| 
jvarād vimucyate śīghraṁ sādhūnāṁ darśanena ca |315| 

Poprzez służenie matce i ojcu oraz poprzez oddawanie czci nauczycielom, brahmacharya (1), 
tapas — ascezę, prawdę, praktykę niyama — przestrzeganie cnotliwych zasad, japa — 
recytowanie mantr/modlitw, homa — rytualne ofiarowywanie ognia, słuchanie ved, 
kontemplowanie świętych mężów [człowiek] szybko staje się wolny od jvary.  

Kontrola własnych namiętności i pragnień, szczególnie tych o charakterze seksualnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


