Varijathas Kutti Varasjari dēls. Viņš iestājās Ājurvēdiskajā
koledžā Katakalā pēc mācībām augstskolā, kur viņu
apmācīja profesors Vaidjaratnams P.S. Variers.
Sava prasmīgā skolotāja vadībā viņš mācījās un
apguva ne tikai slimību ārstēšanu, bet arī ārstniecības
līdzekļu pagatavošanu. Pēc apmācību beigšanas 1930.
gadā viņam tika uzticēta jauna Ājurvēdiskā centra “Arya
Vaidya Sala” vadība Kalikutā un Kotakalā, ar to viņš
nodarbojās līdz 1943. gadam.
Pēc Rama Variera 13 gadu organizatoriskā darba viņa
Ājurvēdas guru novērtēja Variera uzticību Ājurvēdas
izplatīšanai un redzēja, ka viņš ir kļuvis par plaši
pazīstamu Ājurvēdas ārstu un ir līderis, kurš iesaistās
dažādās sabiedriskās dzīves sfērās un ir apveltīts ar
dziļām zināšanām, iedzimtu dedzību, pazemību un
spējām veikt nenogurstošu, smagu darbu. Ar to viņš bija
ieguvis apkārtējo cilvēku mīlestību un uzticību.
Bagāta un labvēlīga atmosfēra viņa dzīvē Kalikutā
neapmierināja viņa dvēseli. Lai veltītu savu dzīvi
Ajurvēdas tālākai izplatīšanai 1943.gada 30. Jūnijā
Variers ar savu guru svētību un darba kolēģu laba
vēlējumiem devās uz Koimbatoru, lai dibibātu jaunu
klīniku – Arya Vaidya Pharmacy.

ARYA VAIDYA PHARMACY VĒSTURE
Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) 1943. gadā dibināja ievērojamais ārsts,
humānists un filozofs Arja Vaidjans Rama Variers, šie ir Arya Vaidya Pharmacy
(Coimbatore) atīstības galvienie posmi:
- 1943. gads - Arya Vaidya Pharmacy dibināšana.
- 1948. gads - Arya Vaidya Pharmacy tiek reģistrēta Koimbatorā kā publiska Ltd
kompānija un trasts.
- 1950. Gads – tiek dibināta Arya Vaidya Chikitsalayam – pirmā AVP slimnīca
Koimbatorā.
- 1976. gads - Arya Vaidya Chikitsalayam noslēdz līgumu ar Pasaules Veselības
Organizāciu (World Health Organization) par pētījumu veikšanu reimatoidā artrīta
jomā Ājurvēdas klīniskajā centrā.
- 1979. Gads – AVP izglītības trasts dibinana Starptautisko Ājurvēdas institūtu
- 1989. gads – tiek atvēra otrā AVP zāļu ražotne Thennilapurā.
- 1997. gads – Indijas valdības zāļu ražošanas kontroles pārvalde izsniedz AVP
ražotni Thennilapurā GMP (Good Manufacturing Practice) sertifikātu.
- 1999. gads – Indijas valdības Zinātnes un Tehnoloģijas ministrija atzīst AVP
sasniegumus Ajurvēdas pētījumos, izsniedzot tai DSIR sertifikātu.
- 2000. gads – AVP atver pirmo terapijas centru ārpus Indijas Kualalumpurā
Malaizijā.
- 2003. gads – ASV Nacionālais Veselības institūts sniedz AVP Ājurvēdiskajam
trastam PICRC izpētes grantu kopā ar Vašingtona Universitāte Sietlā.
- 2003. gads AVP jaunā ražotne Kandžikodē saņem starptautisko GMP (Good
Manufacturing Practice) sertifikātu.
- 2003. Gads – Arya Vaidya Chikitsalayam Izpētes institūts uzsāk jauno pacientu
uzskaites/informācijas dokumentācijas sistēmu RUDRA (Random Uninterrupted
Dokumentation for Retrospective Analysis).
- 2005. gads – Koimbatorā notiek jaunā AVP klīniskā un informācijas centra
inaugurācija Trichy Road rajonā.
- 2006. gads – AVP Koimbatoras kosmētikas ražotnē tiek atvērta moderns
kapsulu un tablešu ražošanas cehs.
- 2008. Gads – Indijas valdības Kokosriekstu izpētes un attīstības pārvalde
piešķīra AVTAR apbalvojumu par vērtīgo ieguldījumu Virgin kokosriekstu eļļas
pētījumos un pielietojumā medicīnā AVP Kanjikodes nodaļā.
- 2010. gads – Indijas Veselības aizsardzības un ģimenes ministrijas AYUSH
departaments deva AVP ekselences apbalvojumu, kā labākamam Ājurvēdas
centram, šo balvu pasniedza AYUSH direktora vietnieks Dr. S.K.Sharma jaunajā AVP
poliklīnikā Ājurvēdas centrā Koimbatorā.
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THE ARYA VAIDYA PHARMACY

VĒSTURE UN DARBĪBA

AVP (Arya Vaidya Pharmacy – “Dzīvības Ārstu
Aptieka”) nodibināta 1943. gada 12. jūlijā Koimbatorā,
Tamil Nadu štatā Dienvidindijā, nelielā īrētā ēkā uz
Triči ielas. 1948 gada 1. aprīlī AVP Koimbatorā tika
reģistrēta kā atvērta akciju sabiedrība. Daudzu gadu
garumā tā izauga par lielu uzņēmumu. AVP darbības
virzieni ir Ājurvēdas izglītība, zinātniskie pētījumi, kā arī
Ājurvēdiskā zāļu ražotne un klīniskā prakse.
Divās sertificētās ražotnēs Keralas štatā AVP ražo
apmērām 400 Ājurvēdisko zāļu veidus. AVP ir pirmā
Ājurvēdas kompānija Dienvidindijā, kura saņēmusi
valdības sertifikātu, kas apstiprina ražotņu augstos
klasiskās Ājurvēdas standartus.
AVP ir 50 nodaļas ar diennakts Ājurvēdas ārstu
konsultatīvo servisu, lielākajā daļā no tām ir iespēja
saņemt arī Ājurvēdisko terapiju.
AVP mārketinga un Ājurvēdisko preparātu
izplatīšanas nodaļa piedāvā Ājurvēdas zāles visā Indijā,
kur tās tiek izplatītas vairāk kā 1000 aptiekās un ārstu
praksēs.
AVP grupa ir iniciators vairākiem svarīgiem
zinātniskajiem pētījumiem Ājurvēdas nozarē. “WHO”
pirmo reizi vēsturē sponsorēja klīniskos pētījumus
reimatoidā artrīta nozarē, tie tika veikti jau 1970. gadā
Ājurvēdas klīnikā sadarbībā ar Indijas padomi medicīnas
pētījumu jomā (ICMR). Vēlāk AVP Ājurvēdas trasts tika
iekļauts Nacionālā veselības institūta (NIH) programmā.
Savukārt ASV tika sponsorēti pētījumi, kurus AVP veica
kopā ar Losandželosas universitāti (Kalifornijas štatā) un
Vašingtonas universitāti (Sietlā), lai zinātniski izskaidrotu
Ājurvēdu.
Pateicoties AVP Ājurvēdiskā Trasta sociālajai darbībai
un labdarības aktivitātēm, tas saņēma finansiālo
atbalstu no AYUSH Ministrijas (Veselības Aizsardzības un
Ģimenes Labklājības Minisitrija) kā labākais pētnieciskiklīniskais hospitālis, kurš specializējas reimatoloģijā.

AVREFA institūts
AVR- Ājurvēdas izglītības fonds (AVREFA) ir mācību un
izpētes institūts, kuru ir radījusi “Arya Vaidya Pharmacy”
(AVP) Arja Vaidjana Rama Variera - talantīga ārsta, zinātnieka,
rakstnieka un filantropa - vadībā.
Šī institūta darbība tika uzsākta jau pirms vairākiem
desmitiem gadu, un tagad tas ir vadošais Ājurvēdas centrs
Dienvidindijā ar plašu filiāļu un aģentūru tīklu visā Indijā.
Ar AVP atbastu AVREFA 1978. gadā dibināja pirmo
Ājurvēdas Gurukulu, izglītojošo koledžu, kuras pirmais guru
bija H.H. Jagadguru Sri. Jayendra Saraswathi Swamigal no
Kanči Kamakoti Pitam.
Kopš 1997. gada AVREFA specializējas Ājurvēdas
izglītības un zinātnisko pētījumu jomā. AVREFA šo
uzvedumu veic kopā ar R.V.S. (Educationālo Trustu), lai
nodrošinātu Ājurvēdiskajā koledžā vislabākos apstākļus
gan studentiem, gan arī darbiniekiem. R.V.S vada doktors
Dr. K.V. Kupuswamy, un tas ir pazīstams visā Indijā ar savu
daudzpusīgo darbību Ājuvēdiskajā izglītībā.
AVC slimnīca
AVP regulāras klīniskās aktivitātes uzsāka 1957. Gadā,
atverot institūtu, kas pašreiz ir plaši pazīstams visā Indijā
kā “The Arya Vaidya Chikitsalayam and Research Institute”
(AVC).
Šī Chikitsalayam (slimnīca) atrodas Koimbatoras pilsētas
centrā, Tamil Nadu štatā Dienvidindijā, šobrīd tajā ir 120
vietas pacientiem.
AVC piedāvā klasiskās Ājurvēdiskās procedūras, ārstējot
plašu slimību loku. Šī slimnīca ir pirmā Ājurvēdiskā slimnīca,
kurai piešķirts kvalitātes sertifikāts ISO 9001:2000 atbilstoši
starptautiskajiem standartiem.
Attīstot Ājurvēdas zinātnisko pamatu un lai nodrošinātu
augstākā līmeņa klīnisko dokumentāciju, 2003. gadā AVC
slimnīcā tika uzsākta RUDRA programma, kuru atbalsta

Indijas Veselības aizsardzības un ģimenes labklājības
Ministrija (AYUSH).
AVC ir veikusi varākus svarīgus zinātniskus
pētījumus un arī ASV Nacionālais veselības institūta
finansētais pirmais projekts Ājurvēdas klīniskās izpētes
jomā, kas tika relizēts ārpus ASV, tika īstenots tieši AVC
slimnīcā.
Ājurvēdisko zāļu un produktu ražošana
„Arya Vaidya Pharmacy” ir mūsdienīga kopīga GMP
sertificētu medikamentu fabrika, kura ražo ap 450
klasisko Ājurvēdiskās zāļu. Tā atrodas Kandžikodā,
netālu no Palakkadas, Keralas štatā blakus Rietumu
Ghadai, vienā no Keralas štata Palghatas apgabala
lielākajiem industriālajiem rajoniem.
Tā ir pirmā rūpnīca, kas tika izveidota Kandžikodas
rūpniecības zonā. Šī rajona īpašā priekšrocība ir svaigu
ārstniecības augu pieejamība netālajos Rietumu Gatas
kalnos. Ājurvēdisko zāļu rūpnīca atrodas nepiesārņotā
zonā ar labu ūdens kvalitāti. Otrā „Arya Vaidya
Pharmacy” rūpnīca atrodas Thenilapuramā blakus
Alathurai, arī Palghatas apgabalā. Thenilapuras ciematā
ir pieejams plašs Āurvēdisko izejvielu klāsts un tajā ir
laba ūdens kvalitāte. Kandžikodē ražo tradicionālas
Keralas Ājurvēdiskas zāles, izmantojot zāļu klasiskās
sagatavošanas metodes. Savukārt, pacientu ērtībai
dažiem no Ājurvēdiskajiem produktiem tiek pielietots
mūsdienīgs farmaceitiskais iepakojums - tabletes
un kapsulas. Kopumā ražošanā pašreiz ir ap 429
Ājurvēdisko produktu.
“Arya Vaidya Pharmacy” dibinātājs
Arja Vaidjans P.V. Rama Variers, dzimis 1908.gadā,
bija vienīgais Vaidyas Vičakšanana Mangulangara
Kundžana Variera (sava laika slavenākā Dienvidindijas
Sanskrita skolotāja, dzejnieka un ārsta) un Putijas

