
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ವಲೈದಯ 

     ಗ್ರಾಮೀಣರು ಎದುರುಗ್  ೊಂಡರಗ ಪರಸ್ಪರ ಮರತು ಆರೊಂಭವರಗುವುದು ಆರರಮದ್ದೀರ್ರಾ ಎನ್ುುವ 

ಉಭಯ ಕುಶಲ  ೀಪರಿಯೊಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ  ೀಗಯ ಚೊಂತನ ಯನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದರಗಿದ . ಜೀವಿಗಳಿಗ್  ಆಹರರ ಎಷ್ುು 

ಮುಖ್ಯವೊ ಆರ  ೀಗಯವೂ ಅಷ ುೀ ಮಹತವದರದಗುತತದ . ಅೊಂತ ಯೆ ಹುಟ್ಟುದ ಪಾತಿ ಜೀವಿ ಆರ  ೀಗಯವ ೀ ಭರಗಯವ ೊಂಬುದನ್ುು ಅರಿತು 

ನಿರ  ೀಗಿರ್ರಗಿರಲು ಬಯಸ್ುವುದು ಸ್ಹಜ. ಆದರ  ರ  ೀಗಗಳು ಬೊಂದ ೀ ಬರುತತವ . ಕ ಲವು ರ  ೀಗಗಳೊಂತ  ಜೀವಕ ಕೀ 

ಅಪರಯ ವಡ್ುುವೊಂಥವರಗಿರುತತವ . ಹೀಗ್  ಬೊಂದ ರ  ೀಗಗಳನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಿಕ  ಳಳಲು ಮದುದ ಹುಡ್ುಕಲು ತ  ಡ್ಗಿದ ದ ಇೊಂದು ಅನ ೀಕ 

ವ ೈದಯ ಪದಧತಿಗಳು ಜರರಿಯಲ್ಲಿವ . ಆಯುವ ೀಾದ, ಆಲ  ೀಪತಿ, ಹ  ೀಮಯೀಪತಿ, ಯುನರನಿ ಮುೊಂತರದವ ಲಿ ವಿಶವದರದಯೊಂತ 

ಪಾಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿವ . ಬಹುಷ್: ಆರೊಂಭದಲ್ಲ ಿ ತನ್ು ಸ್ುತತಮುತತ ಸಿಗುವ ಗಿಡ್ಮ ಲ್ಲಕ ಗಳಿೊಂದ ರ  ೀಗ ನಿವರರಣ ಗ್  ಮದುದ 

ಕೊಂಡ್ುಕ  ಳಳಲರಯತು. ಹೀಗ್  ಪಾಯೀಗ ಮರಡ್ುತತಲ ೀ ಇೊಂತಹ ರ  ೀಗಕ ಕ ಇೊಂಥ ಔಷ್ಧಯೆೊಂದು ತಿೀಮರಾನ್ಕ ಕ ಬರಲರಯತು. 

ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡ ದವನ್ು ವ ೈದಯನ ನಿಸಿಕ  ೊಂಡ್ನ್ು. ಇೊಂದ್ಗ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಾದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಇೊಂಥ ವ ೈದಯರಿದುದ ತಮಮ 

ಉಚತ ಸ ೀವ ಯ ಮ ಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗ್ೌರವಕ ಕ ಪರತಾರರಗಿದರದರ . 

   ಬದುಕು ಶರವ ೀಗದಲ್ಲಿ ಬದಲರಗುತಿತದ . ವಿಜ್ಞರನ್ ಶ  ೀಧಗಳು ಕ ಡ್ ಭರದ್ೊಂದಲ  ಸರಗಿವ . 

ಆದರ  ಎಲ  ಿೀ ಏನ್ನ  ುೀ ಕಳ ದುಕ  ೊಂಡ್ ಭರವ ಕರಡ್ುತಿತದ . ಸರಮರಜಕ ಬದಧತ , ಅೊಂತಕರಣ, ಸ ೀವರ ಮನ  ೀಭರವದ 

ಕ  ರತ  ಎಲವಿನ್ುು ದುಡ್ಡುನಿೊಂದಲ  ಅಳ ಯುವೊಂತ  ಮರಡ್ಡದ . ಮನ್ುಷ್ಯ ಬದುಕಿಗ್  ಬ ಲ ಯಲಿದೊಂತರಗಿದ . ಹಣದ ಮುೊಂದ  

ರ್ರವುದ  ಮುಖ್ಯವರಗುತಿತಲಿ. ನ್ಮಮ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನ ರ  ಹ  ರ ಯವರಿಗ್  ತ  ೊಂದರ ರ್ರದರ  ತಮಮ ಕ ಲಸ್ ಕರಯಾ ಬಿಟ್ುು, 

ಜರತಿಮತ ಲ ಕಿಕಸ್ದ  ಅವರ ತುತುಾ ಸಿಥತಿಗ್  ಸ್ಪೊಂದ್ಸ್ುತಿತದದ ಜನ್ರನ್ುು ನ  ೀಡ್ಡ ಬ ಳ ದವಳು ನರನ್ು. ಹ ರಿಗ್ ಯಲ್ಲಿ ತರಯ ಸ್ತುತ 

ಮಗು ಉಳಿದರ  ತಮಮ ಎದ  ಹರಲು ಕುಡ್ಡಸಿ ಬ ಳ ಸಿದ ತರಯೊಂದ್ರು, ಮನ ಯವರು ಪರ ಊರಿಗ್  ಹ  ೀದರಗ ಆಕಸಿಮಕ ಹ ರಿಗ್  

ನ  ೀವು (ಎೊಂಟ್ನ ೀ ತಿೊಂಗಳಲ್ಲಿ) ಕರಣಿಸಿಕ  ೊಂಡ್ ಮಹಳ ಗ್  ಮನ  ಮರಲ್ಲಕ ಮಹಳ  ಆಸ್ಪತ ಾಗ್  ಕರ ದ  ಯುದ ಹ ರಿಗ್ ಗ್  ಸ್ಹರಯ 

ಮರಡ್ಡದದಲಿದ  ಬರಣೊಂತಿ ಮಗುವಿನ್ ಆರ ೈಕ ಯನ್ ು ನ  ೀಡ್ಡಕ  ೊಂಡ್ದುದ, ರ್ರರ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಹ ರಿಗ್ ರ್ರದರ  ಮಗು ಬರಣೊಂತಿಗ್  

ನಿೀರು ಹರಕಿ ಬರಣೊಂತಿ ಎಚಚ ಮರಡ್ಡಕ  ಟ್ುು ಅೊಂಥಕರಣ ಮೆರ ಯುತಿತದದ ಹರಿಯ ಮಹಳ ಯರು, ಕರಯಲ  ಕಸರಲ ಗ್  ಫಲರಪ ೀಕ್ಷ  

ಇಲಿದ  ಔಷ್ಧ ಕ  ಡ್ುತಿತದದ ನರಟ್ಟ ವ ೈದಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ುು ಸ್ಹಯವರಗಿಸಿದದರು. ಆದರಿೊಂದು ಜರಗತಿೀಕರಣ ಮನ್ುಷ್ಯ 

ಸ್ೊಂಬೊಂಧಗಳಿಗ್  ಬ ಲ  ಇಲಿದೊಂತ  ಮರಡ್ಡ ಅಟ್ುಹರಸ್ ಮೆರ ಯುತಿತದ . ದುಬರರಿ ಬ ಲ  ತ ತುತ ವಿದಯ ಪಡ ದ ವ ೈದಯರು ಹಣ 

ಗಳಿಕ ಯೊಂದಕ ಕೀ ಮಹತವವಿತತ ಪರಿಣರಮ ಬಡ್ ರ  ೀಗಿಗಳ ಸಿಥತಿ ಚೊಂತರಜನ್ಕವ ೊಂಬೊಂತರಗಿದ . ಇೊಂಥವರಿಗ್  ನರಟ್ಟ ವ ೈದಯ 

ವರದರನ್ವರಗಿತುತ. ಇೊಂದ್ಗ  ಅನ ೀಕರು ಇದನ್ುು ಅನ್ುಸ್ರಿಸ್ುತಿತದರದರ . ಹಣ ಪಡ ದರ  ಅಥವರ ಔಷ್ಧದ ಹ ಸ್ರನ್ುು ಉಚಛರಿಸಿದರ  

ಔಷ್ಧ ನರಟ್ುವುದ್ಲಿವ ೊಂಬ ನ್ೊಂಬುಗ್  ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿದ . ಹರಗ್ರಗಿ ಅವರು ಇದನ ುೊಂದ  ಕಸ್ುಬರಗಿ ಭರವಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. 

ರ್ರವುದರದರ  ಒೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ  ಯೀಗವನ್ುು ಮರಡ್ುತತ ವರರದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ಸರಮರನ್ಯವರಗಿ ರವಿವರರ ಔಷ್ಧ ಕ  ಡ್ುವ 

ಪದಧತಿಯನ್ುು ಅನ್ುಸ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡ್ು ಬೊಂದ್ದದರು. ಅಡ್ಡಗ್  ಮನ  ಪದರಥಾ ಮತುತ ನರರು ಬ ೀರುಗಳನ್ುು ಬಳಸಿ ಔಷ್ಧ ಕ  ಡ್ುತಿತದದರು. 

ಇದರಿೊಂದ ರ್ರವುದ  ಅಡ್ು ಪರಿಣರಮಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಣ ಕ  ಡ್ುವ ಅಥವರ ತ ಗ್ ದುಕ  ಳುಳವ ವಯವಹರರವಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೀಗಿದ ದ 

ಇತಿತೀಚ ಗ್  ಇವರು ಪದವಿೀಧರರಲಿವ ೊಂಬ ಕರರಣಕ ಕ ಇವರನ್ುು ಚಕಿತ ೆ ನಿೀಡ್ದೊಂತ  ನಿಬಾೊಂಧಿಸ್ಲರಗಿದ . ಪರೊಂಪರರಗತ ಜ್ಞರನ್, 

ಮರಡ್ಡ ಕಲ್ಲತದರದಗಿರುತತದ . ಗುರು ಮುಖ ೀನ್ ಕಲ್ಲತು ಪರಿಣತಿ ಪಡ ದದರದಗಿರುತತದ . ಇದರಿೊಂದ ರ್ರರಿಗ  ರ್ರವುದ  ಹರನಿ 

ಇರುವುದ್ಲಿ. ಔಷ್ಧಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ ಕ  ಡ್ುವುದನ್ುು ಖ್ಚತ ಪಡ್ಡಸಿಕ  ೊಂಡ್ ಬಳಿಕವ ೀ ಕಲ್ಲಸಿದ ಗುರು ವ ೈದಯನರಗಲು ಅನ್ುಮತಿ 

ನಿೀಡ್ುತರತನ . 



   ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ ಿಯಲ್ಲಿ ಇೊಂಥ ಸರವಿರರರು ಜನ್ ವ ೈದಯರಿದರದರ . ಸರಮರನ್ಯವರಗಿ ಇವರ ಲ ಿ

ಬಡ್ವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನ ೀಕರಿಗ್  ಮನ  ಇಲಿ. ಚಕಿತ ೆ ನಿೀಡ್ಲು ಸ್ರಿರ್ರದ ಒೊಂದು ಸ್ಥಳವಿಲಿ. ಇದು ಪರೊಂಪರರಗತ ವ ೈದಯ 

ಪದಧತಿರ್ರಗಿದುದ ಇದನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಅವಶಯಕತ  ಇದ . ಪಾತಿ ಹಳಿಳಗ್  ಒೊಂದು ಔಷ್ಧಿೀಯ ವನ್ ನಿಮಾಸ್ಬ ೀಕು. ಒೊಂದು 

ವ ೈದಯಭವನ್ ಒದಗಿಸಿದರ  ಔಷ್ಧಗಳನ್ುು ಸ್ೊಂಗಾಹಸಿಟ್ುುಕ  ೊಂಡ್ು ಚಕಿತ ೆ ನಿೀಡ್ಲು ಅನ್ುಕ ಲವರಗುತತದ . ಎಷ ುಲಿ ಆಧುನಿಕ 

ಆಸ್ಪತ ಾಗಳು ತಲ  ಎತುತತಿತದದರ  ಕರಮಣಿ, ಲಕವ, ಅಧಾ ತಲ  ನ  ೀವು, ಸ್ೊಂಧಿ ವರತ, ಹರವು ಕಡ್ಡತ, ಕಿೀಲು ನ  ೀವುಗಳಿಗ್  ಜನ್ 

ಇೊಂದ್ಗ  ಅವಲೊಂಬಿಸಿರುವುದು ನರಟ್ಟ ವ ೈದಯರನ ು. ಹರಗ್ರಗಿ ಇದಕ ಕ ಚ ೈತನ್ಯ ತುೊಂಬಬ ೀಕರದ ಅವಶಯಕತ  ಹೊಂದ್ಗಿೊಂತ ಇೊಂದು 

ಹ ಚರಚಗಿದ . ಜರನ್ಪದ ವ ೈದಯರಿಗ  ಪಾಮರಣಪತಾ ಬ ೀಕು ಎನ್ುುವುದರದರ  ಜರನ್ಪದ ವ ೈದಯ ವಿಭರಗದ ತಜ್ಞರಿೊಂದ ತರಬ ೀತಿ 

ಶಿಬಿರ ಏಪಾಡ್ಡಸಿ ಪಾಮರಣಪತಾ ವಿತರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಒಟ್ರುರ  ಈ ಅಮ ಲಯ ಜ್ಞರನ್ವನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೀಕರದ ಜರ ರಿ ಇದ . 

ಜರನ್ಪದ ವ ೈದಯರನ್ುು ಗುಮರನಿಯೊಂದ ನ  ೀಡ್ುವ ಬದಲು ಅವರ ಜ್ಞರನ್ವನ್ುು ಸ್ಮರಜ  ೀಪಯೀಗಿರ್ರಗಿ 

ಮರಡ್ಡಕ  ಳಳಬ ೀಕರಗಿದ . ಇವರಿೊಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಾದ ೀಶದ ಬಡ್ ರ  ೀಗಿಗಳಿಗ್  ತುೊಂಬ ಅನ್ುಕ ಲವಿದ . ಆಧುನಿಕ ವ ೈದಯರ 

ದುಬರರಿ ಫೀಸ್ು, ದುಬರರಿ ಔಷ್ಧ, ಒೊಂದರ ಅಡ್ು ಪರಿಣರಮ ನಿವರರಿಸ್ಲು ಕ  ಡ್ುವ ಮತ  ತೊಂದು ಔಷ್ಧಗಳು ಸರಮರನ್ಯರ ಕ ೈಗ್  

ನಿಲುಕದೊಂತರಗಿವ . ಅದಕ ಕ ಬದಲರಗಿ ನರಡ್ಡ ನ  ೀಡ್ಡ ಕ  ಡ್ುವ ನರಟ್ಟ ವ ೈದಯ ಪದಧತಿಯನ್ುು ಪ್ಾೀತರೆಹಸಿದರ  ಹ ಚುಚ 

ಪಾಯೀಜನ್ವರದ್ೀತು. ಜರನ್ಪದ ವ ೈದಯ ಕುರಿತು ಕುತ ಹಲ್ಲರ್ರಗಿದದ ನರನ್ು ಕ್ಷ ೀತಾ ಕರಯಾಕ ಕ ಹ  ೀದರಗ ವ ೈದಯರ ಪಾತಿಕಿಾಯೆ 

ಆಶರದರಯಕವರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಬಗ್ ಯ ಭಯ ಆವರಿಸಿಕ  ೊಂಡ್ಡತುತ. ಮೊದಲ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ತಮಮ ವಿವರ ಕ  ಡ್ಲು 

ಮುೊಂದ  ಬರುತಿತದದವರು ಅನ್ೊಂತರ ನ್ಮೊಮೊಂದ್ಗ್  ಮರತನರಡ್ಲು ಹೊಂಜರಿಯ ತ  ಡ್ಗಿದರು. ಕರರಣ ಕ ೀಳಿದರ  ಇವರ ವಿರುದಧ 

ಆಧುನಿಕ ವ ೈದಯರು ತಕರರರು ತ ಗ್ ದ್ರುವ ಸ್ೊಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಬೊಂತು. ಆಧುನಿಕ ವ ೈದಯ ಹರಗ  ನರಟ್ಟ ವ ೈದಯಗಳ ರಡ್ರ ಉದ ದೀಶ 

ಜನ್ರ ಸರವಸ ಥೆ ಕರಪರಡ್ುವುದ  ಆಗಿದ . ಕಡ್ಡಮೆ ಖ್ಚಾನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವರಗುವ ಜರನ್ಪದ ಚಕಿತ ೆ ರ್ರವ ರಿೀತಿಯೊಂದಲ  

ದುಷ್ಪರಿಣರಮಕರರಿಯಲಿ. ಗುಲಬಗ್ರಾ ಜಲ ಿಯ ಕರಳಗಿ ಮುಧ  ೀಳ ಹರಗ  ಕಲಗತಿಾಗಳು ಮುರಿದ ಎಲುಬು ಕ ಡ್ಡಸಿ ಕಟ್ುಲು, 

ಗದ್ದಗಿ ಅಳ ಳಳಳಿಳ ಚಮಾರ  ೀಗ ಹರಗ  ಎಚ್ಐವಿ ಚಕಿತ ೆಗ್ , ಹರಬರಳ ಟ್ಟ. ಕಿೀಲುನ  ೀವು ಬೊಂಜ ತನ್ ನಿವರರಣ ಗ್ , ಬೊಂದರವರಡ್ 

ಹರವು ಕಡ್ಡತ ಹರಗ  ಅಸ್ತಮರ ನಿವರರಣ ಗ್ , ಮದಗುಣಕಿ ಕರಮರಲ  ಔಷ್ಧಕ ಕ, ಬೊಂದರವರಡ್ ಮಧುಮೆೀಹ ತ  ನ್ುು ಹರಗ  

ಫ ೀಪರಿ ನಿವರರಣ ಗ್ , ಅರವಳಿಳ ಮ ತಾಕ  ೀಶದ ಹರಳು ನಿವರರಣ ಗ್ , ಬೊಂದರವರಡ್ ದನ್ಗಳ ಕುೊಂದು ಹರಗ  ಕುಕಕಡ್ 

ನಿವರರಣ ಗ್ , ಬಸ್ನರಳ ಅಪ ೊಂಡ್ಡಕೆ ಹರಗ  ಲ ೈೊಂಗಿಕ ನಿಶಶಕಿತ ನಿವರರಣ ಗ್  ಹ ಸ್ರರಗಿವ . ಪಾತಿ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರರದರ  ಹರವು 

ಕಡ್ಡತಕ ಕ- ಚ ೀಳು ಕಡ್ಡತಕ ಕ ಔಷ್ಧ ಕ  ಡ್ುವವರಿದರದರ . ಕೃಷಿ ಕ ಲಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ  ಡ್ಗಿದರದಗ ಅನ ೀಕರು ಹರವು ಕಡ್ಡಸಿಕ  ಳುಳತರತರ . 

ಅೊಂಥವರು ಆಸ್ಪತ ಾಗ್  ಬೊಂದ ಉದರಹರಣ ಗಳು ಕಡ್ಡಮೆ. ಹರವು ಕಡ್ಡದ ವಯಕಿತ ನಿದ ದ ಹ  ೀಗಬರರದ ೊಂದು ಇಡ್ಡೀ ರರತಿಾ ಭಜನ  

ಮರಡ್ುತತ ಗ್ರಾಮಸ್ತರು ತರವೂ ಎಚಚರವಿರುವುದನ್ುು ಇೊಂದ್ಗ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಾದ ೀಶದಲ್ಲಿ ನ  ೀಡ್ಬಹುದರಗಿದ . ಶಿಾೀಮೊಂತರಲದಿ 

ಜರನ್ಪದ ವ ೈದಯರು ಸರವಾಜನಿಕ ಸ ೀವ ಯಲ್ಲಿ ಮುೊಂದುವರಿಯಬ ೀಕ ೊಂದರ  ಅವರ ಕ  ರತ ಗಳನ್ುು ನಿವರರಿಸಿ ಅನ್ುಕ ಲ 

ವದಗಿಸ್ಬ ೀಕು. ರ್ರವುದ ೀ ಕರರಣಕ ಕ ಅವರ ಸ ೀವ ಯನ್ುು ಹಗುರವರಗಿ ಭರವಿಸ್ಬರರದು. ಪಾಸ್ುತತ ಸ್ೊಂದಭಾ ಹಣದ ಹೊಂದ  

ಓಡ್ುವೊಂಥದರದರ  ಜರನ್ಪದ ವ ೈದಯರು ತಮಮ ಪರೊಂಪರ ಯನ್ುು ಇೊಂದ್ಗ  ಕರಯುದಕ  ೊಂಡ್ು ಬೊಂದ್ರುವುದನ್ುು ಗ್ೌರವಿಸ್ಬ ೀಕು 

ಎೊಂಬುದು ಈ ಅಧಯಯನ್ದ ಒತರತಯ ಹರಗ  ಕರಳಜರ್ರಗಿದ . 

   ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯ ವಿಜ್ಞರನ್ದ ರಕ್ಷಣ ಗ್  ಡರ. ಶರೊಂತಿ ನರಯಕ ನಿೀಡ್ುವ ಸ್ಲಹ ಗಳು ಹೀಗಿವ .  



ಜನಪದ ವಲೈದಯಪದಕಲ ೋಶ ರಚನಲ : ಈ ಶಬದಗಳನ್ುು ಆರ್ರ ನರಡ್ ಮದುದಗ್ರರರು ಹರಗ  ಮನ  ಮದುದಗ್ರರರಿೊಂದ ನ ೀರವರಗಿ 

ಸ್ೊಂಗಾಹಸ್ಬ ೀಕು. ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯಕ ಕ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸರವಿರ ಪರಾದ ೀಶಿಕ ಶಬದಗಳಿಗ್  ಚತಾಸ್ಹತ ಅಥಾ ನಿೀಡ್ಲು 

ಪಾಯತಿುಸ್ಬ ೀಕು ಜ  ತ ಗ್  ಆಧುನಿಕ ಹ ಸ್ರನ್ುು ನಿೀಡ್ಡ ಸಿದಧಪಡ್ಡಸ್ಬ ೀಕು. 

ಜನಪದ ವಲೈದಯ ವಿಶವಕಲ ೋಶ ರಚನಲ  :  ಜನ್ಪದ   ವ ೈದಯರು ಬಲಿ ಶಬದಗಳನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ನಿೀಡ್ುವ ಮರಹತಿ, ಮದುದ 

ತರ್ರರಿಕರ ಕಾಮ, ಅವರ ೀ ಹ ೀಳುವ ವ ೈದಯ ಗುಣ ಹರಗ  ರ  ೀಗ ಗುಣಗಳನ್ುು ದರಖ್ಲ್ಲಸ್ುವುದು. ವ ೈದಯರ ಭರವಚತಾ ಹರಗ  

ಅಪೂವಾ ಅನ್ುಭವಗಳು ಸ ೀರಿಕ  ಳಳಬ ೀಕು 

 ಮಾಹಿತಿ ಕಲ ೋಶ  : ಮನ  ಮದುದಗ್ರರ(ತಿಾ)ರ ಮರಹತಿ ಕ  ೀಶ ಸಿದಧ ಪಡ್ಡಸ್ುವುದು. 

 ಉತ್ಕರ್ಷಕಲಕ ಪರಯತ್ನ : ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯರ ಇರು ನ ಲ ಯಲ  ಿ ರ  ೀಗಿಗಳಿಗ್  ಉಪಯೀಗವರಗುವೊಂತ  ಅವರ ಉತಕಷ್ಾಕ ಕ 

ಪಾಯತಿುಸ್ಬ ೀಕು. ಅವರಿರುವಲ್ಲ ಿಸ್ರಕರರಿ ಭ ಮ ಅಥವರ ದರನಿಗಳಿೊಂದ ಪಡ ದ ಭ ಮಯಲ್ಲ ಿಔಷ್ಧ ಸ್ಸ್ಯಗಳನ್ುು ಅರಣಯ 

ಇಲರಖ ಯ ಸ್ಹರಯದ್ೊಂದ ಬ ಳ ಸ್ಬ ೀಕು. ಪರಿಸ್ರ ಇಲರಖ  ಇದಕ ಕ ಕ ೈಜ  ೀಡ್ಡಸ್ಬ ೀಕು. ಆರ್ರ ಔಷ್ಧ ಸ್ಸ್ಯದ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ 

ವ ೈದಯರು ಸ್ ಚಸ್ುವ ಪರಾದ ೀಶಿಕ ಹ ಸ್ರುಗಳ ನರಮಫಲಕಬ ೀಕು. ಆ ಸ್ಸ್ಯದ ಉಪಯೀಗ ಕುರಿತು ಒೊಂದ ರಡ್ು ಶಬದ 

ಬರ ಯಬ ೀಕು. ಈ ವನ್ಗಳು ಪರಳು ಬಿೀಳದೊಂತ  ಎಚಚರ ವಹಸ್ಬ ೀಕು. ವಿದರಯರ್ಥಾಗಳ ಪಠ್ಯಕಾಮದಲ್ಲಿ ವನ್ ನಿವಾಹಣ ಯ  

ಸ ೀರಿಕ  ೊಂಡರಗ ಇವು ಜೀವೊಂತವರಗಿರಬಹುದರಗಿದ . 

ನಾಡ ವಲೈದಯರ ಅಪೂರ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಷಹಣಲ : ನರಡ್ ವ ೈದಯರ ಅಪೂವಾ ಜ್ಞರನ್ ಕೊಂಪನಿಗಳ ಪರಲರಗದೊಂತ  ವಕಿೀಲರ 

ಸ್ಹರಯದ್ೊಂದ ಆರ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪೊಂಚರಯತಿಯಲ್ಲ ಿ ದರಖ್ಲ್ಲಸ್ಬ ೀಕು. ಕೊಂಪನಿಗಳು ಇವರ ಜ್ಞರನ್ ಬಳಸಿಕ  ೊಂಡ್ು ಲರಭ 

ಮರಡ್ಡಕ  ೊಂಡ್ದುದ ತಿಳಿದು ಬೊಂದರ  ಅವರಿೊಂದ ಲರಭರೊಂಶವನ್ುು ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯರಿಗ್  ಕ  ಡ್ಡಸ್ಬ ೀಕು. ಡರ. ಸ್ುದಶಾನ್ ಈ ಕ ಲಸ್ 

ಮರಡ್ಡದರದರ . 

ಕಲ ೊಂಡಿ ಯಾರು? ನಿಭಾಯಿಸುರ್ುದು ಹಲೋಗಲ? 

     ಜರನ್ಪದ ಅಕರಡ ಮ, ಜರನ್ಪದ ಪರಿಷ್ತುತ ಮತುತ ಜರನ್ಪದ ಉತರಥನ್ದ ಗುರಿ ಹ  ೊಂದ್ರುವ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳು 

ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಜರರಿಗ್  ಳಿಸ್ಬ ೀಕು. ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯ ವನ್ ನಿಮಾಸ್ಬ ೀಕು. ಜನ್ಪದ ವ ೈದಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ 

ನಿರತರರಗಿರುವ ವಿದರಯರ್ಥಾಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ವ ೈದಯವನ್ ವ ೈದಯರ ಮತುತ ವಿಶವವಿದರಯಲಯ ಮುೊಂತರದ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳ ನ್ಡ್ುವ  

ಕ  ೊಂಡ್ಡಗಳೊಂತ  ಇರಬ ೀಕು. ಇವರು ನಿಗದ್ತ ಪಠ್ಯಕಾಮದೊಂತ  ವನ್ದ ಮತುತ ವ ೈದಯರ ಕುರಿತು ವರದ್ಯನ್ುು ಸಿದಧಪಡ್ಡಸ್ುವುದಲಿದ  

ಅಲ್ಲಿ ಹ ಚಚನ್ ಗಿಡ್ ನ ಡ್ುವುದರ ಪಾಗತಿ ಮತುತ ಅಲ್ಲಿಗ್  ಬರುವ ರ  ೀಗಿಗಳ ಅಭಿಪರಾಯ ಪಡ ಯಬ ೀಕು. ಮನ ಮದುದಗ್ರರರನ್ುು 

ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಜ್ಞರನ್ ಸ್ೊಂಗಾಹಸಿ ತರವು ಅಧಯಯನ್ ಮರಡ್ುತಿತರುವ ಸ್ೊಂಸ ಥಗ್  ಕರ ತೊಂದು ವಿದರಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಮತುತ 

ಸರವಾಜನಿಕರಿಗ್  ಪರಿಚಯಸ್ುವ ಮ ಲಕ ಕ  ೊಂಡ್ಡರ್ರಗಿರಬ ೀಕು. ಅೊಂದರ  ಪಠ್ಯಕಾಮದ ಮ ಲಕ ಕನರಾಟ್ಕದ ತುೊಂಬ ಈ 

ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳು ವರಯಪಿಸಿಕ  ಳಳಬಹುದು. 

    ಶರೊಂತಿ ನರಯಕ ಅವರ ಈ ಸ್ಲಹ ಗಳು ಅತಯಮ ಲಯವರಗಿದುದ ಪಾಯೀಜನ್ಕರರಿರ್ರಗಿವ . ನ್ಮಮ 

ಜರನ್ಪದ ವಿಶವವಿದರಯಲಯದ ಮ ಲಕ ಇವು ಜರರಿಗ್  ಳುಳವೊಂತರಗಲ್ಲ ಎೊಂದು ಈ ಅಧಯಯನ್ವು ಒತರತಯಸ್ುತತದ . 

 


