
मुलांच ेआरोग्य आणण अमतृप्राशन 

 

    आयुरे्वदातील 'सरु्वणणप्राशन' या वर्वशशष्ट संस्काराची र्वाढती लोकवप्रयता आणण त्याचा मुलांच्या 

सर्वांगीण आरोग्यार्वर होणाऱ्या चांगल्या पररणामांमुळे, पूणण गोर्वा राज्यातील मुले त्याचा लाभ घेत 

आहेत. गेल्या १७ र्वर्षात जर्वळजर्वळ १ लाख ९० हजार मुलांना, कामाक्षी आरोग्यधामतील कौमारभतृ्य 

(Ayurveda Pediatric) वर्वभागातरे्फ राज्यातील 5 centers मध्ये सरु्वणणप्राशन घातले गेल.े त्यामुळे 

मुलांना त्यांच ेआरोग्य जपण्यासाठी लाभ झाला. 

 

    त्याचप्रमाण ेर्वय र्वरे्ष 4 ते 10 र्वयोगटातील मुलांसाठी अमतृप्राशन हा कायणक्रम गेली 7 र्वरे्ष राबर्वण्यात 

येत आह.े ज्यामधील और्षधे मुलांची Immunity र्वाढर्वण्यासाठी, र्वारंर्वार होणारी सदी, खोकला , skin 

disease , Allergy इत्यादी वर्ववर्वध आजारांर्वर गुणकारी ठरत आह.े 

 

    'कौमारभतृ्य / बालरोग' ही आयुरे्वदाच्या आठ Branches पैकी एक वर्वशशष्ट शाखा ज्यामध्य ेबालकांच े

पालन-पोर्षण , त्यांना होणार ेआजार, त्यांची चचवकत्सा यांच ेर्वणणन आढळते. इ.स.पूर्वण 7 व्या शतकात 

आयुरे्वदातील वर्ववर्वध शास्त्रज्ञांपैकी आचायण महर्र्षण काश्यप यांनी काश्यप संवहता या गं्रथाची वनर्मणती 

केली. ज्यामध्य ेबालकाला कें द्रबबंदू मानून त्या संबंधी संपूणण र्वणणन केलेले आह.े त्यापैकी एक वर्वशशष्ट 

उपक्रम म्हणज े'लेहन'. 

 

'सखंु दु:खं वह बालानां दृश्यते लेहनाश्रया:।' - का.स.ू लेहाध्याय. 

 

    र्वरील संदभात आचायण काश्यप यांना अस ेसांगायच ेआह ेवक ,सखु आणण दु:ख म्हणजेच आरोग्य 

आणण अनारोग्य हे लेहन ह्या वर्वचधर्वर अर्वलंबून असते.  

 

लेहन म्हणज ेकाय ?  

लहान मुलांना वर्वशशष्ट और्षधी मध आणण तूप या सोबत चाटण स्वरूपात वदल्या जातात. या वर्वधीचा खूप 

जण परंपरागत आपल्या मुलांसाठी र्वापर करतात. वर्ववर्वध आजार र्व त्यांची लक्षण ेलक्षात घेऊन जर 

और्षधी लेहन स्वरूपात मुलांना वदली तर वनशश्चत त्याचा त्यांच्या आरोग्य रक्षणासाठी र्फायदा होतो. 

 

    सध्याच्या corona च्या काळात अशा प्रकारच्या लेहनाचा मुलांना त्यांची व्याचधप्रचतकारशक्ती 

र्वाढर्वण्यासाठी आणण त्यांच्या वर्ववर्वध श्र्वसनसंस्थेसंबंचधत वर्वकारांसाठी (र्वारंर्वार होणारी सदी, खोकला, 

श्र्वास इ.) यांमध्य ेर्फायदा होताना वदसतो. 

 



    अमतृप्राशनासाठी(लेहन) र्वापरण्यात येणार ेऔर्षध हे 'कामाक्षी आरोग्यधाम' येथ ेबनर्वलेल ेअसनू 

प्रत्येक मवहन्याच्या दुसऱ्या शवनर्वारी 9:30 am. ते 4:00 pm.  या कालार्वधी मध्य ेउपलब्ध असते. त्याच 

बरोबर दररोज देण्यासाठी Granules स्वरूपान हे और्षध वदल ेजाते. Prevention is always better than 

cure या तत्त्वाला अनुसरूण जर मुलांनी ह ेऔर्षध घेतले तर वनशश्चतच त्यांना वनरोगी राहण्यासाठी 

त्याची मदत होईल. तसचे लहान मुलांच्या इतर आजारांर्वर र्वदै्यकीय तपासणी करायची असल्यास 

कौमारभतृ्य वर्वभागात संपकण  करार्वा . 

 

अक्षय राहो आरोग्य बालकांच े| रु्फलण ेजणू र्वसंताच े॥  

हसत खेळत गोड क्षणांच े| योगदान है अमतृयोगाच े॥ 

 

संपकण : 0832-2306309 

कामाक्षी आरोग्यधाम 

कौमारभतृ्य वर्वभाग 

शशरोडा- 403103 

 




