ककया -१०
पाठः १ आयुरारोगयसौखयम्।

आमुखम् - നിങള സഭാഷിതങള, സകികള മകകങള എനിവ പഠിചിടണോലാ. ധാരമികമലയങെള
സവായതമാകാനം, സവനം ജീവിതതില പോയാഗികവാനം സഭാഷിതങള പോയാജനകരങളാണ്. ഇവിെട
ഐതോരയബാഹണം, സഭാഷിതാവലി, ചരകസംഹിത, മഹാഭാരതം എനിവയിലനിന് ആോരാഗയവിഷയെത
അടിസാനമാകിയ ചില സഭാഷിതങള ോശഖരിചിടണ്. അനഭവാരജിതമായ വിജാനമാണ് സഭാഷിതങള എന്
പറയെപടന.
शलोकः-१ (ऐतरेयबाहणम्)
पिरशमो िमताहारो
भूगताविशवनीसुतौ।
तावनादतय नैवाहं
वैदमनयं समाशये।।

िमताहारः - ജീവന നിലനിറുതാനാവശയമായ
ആഹാരം
अनादतय – ആദരിയാെത, दङ् आदरे - आिदयते
समाशये - िशञ् सेवायाम् -उभयपदी शयित - शयते

ആശയം - വയായാമവും മിതമായ ആഹാരവും ഭൂമിയിെലതിയ അശവിനീപുതനാരാണ് . ഇവെര
ബഹുമാനികാെത ഞാന മറു ൈവദയനാെര ആശയികുകയിലതെന.
अिधकिवसतरः।
मुककम् - अनयानािलिङतम्। (ഒറോശാകതിനും പറയാറുണ്)
मुककसय लकयं रसोदोधनम्।
सवायतीकतुर - ഇത് गितसमासः ആണ്. असवायतं सवायतं कतुर - सवयतीकतुरम्।
ऐतरेयबाहणम् - ഋോഗവദതിെല 2 ബാഹണങളാണ് ഐതോരയബാഹണവും കൗഷീതകീബാഹണവും.
शलोकः - २ (सुभािषताविलः)
शरीरमेवायतनं सुखसय
दःु खसय चापयायतनं शरीरम्।
यदचछरीरेण करोित कमर
तेनैव देही समुपाशनुते तत्।।
ആശയം - സുഖതിെന ആശയം ശരീരമാണ്. ദുഃഖതിെന ആശയവും ശരീരമാണ്. മനുഷയന സവശരീരം
കാരണമായി ഏത് കരമം െചയുനുോവാ, അതിെന ഫലവും സവശരീരംെകാണ് തെന അനുഭവികുനു.
आशु वयापौ - सम्+उप+अशनुते। अशनुते

अशनुवाते

अशनुवते।

शलोकः-३ (चरकसंिहता)
ईषयारभयकोधसमिनवतेन
लुबधेन रगदैनयिनपीिडतेन।
िवदेषयुकेन च सेवयमानम्
अनं न समयक् पिरपाकमेित।।
ആശയം - അനയെന ഉയരചെയ സഹികാതവന, ഭയം ോദവഷം, പിശുക്(ആരതി), ോരാഗം, ോകാധം, ദുഃഖം

എനിവയാല വിഷമികുനവന, ൈവരചിനയുളവന എനിവര ഭുജികുന ആഹാരം ദഹിയുകയില.
शलोकः-४ (चरकसंिहता)
आतमानमेव मनयेत
कताररं सुखदःु खयोः।
तसमाचछरेयसकरं मागर
पितपदेत न तसेत्।।
സുഖതിെനയും ദുഃഖതിെനയും കരതാവ് സവയംതെനയാെണന് അറിയണം. അതിനാല ഉതമമായ
മാരഗം പാപിയണം. ഭയെപടരുത്.
तसी उदेगे - तसयित അഥവാ तसित।
तसेत् -िव िलङ्, तसेत्

तसेतां

तसेयःु ।

िव. िलङ् ,

पितपदेयातां

पितपदेरन्।

पितपदेत

शलोकः- ५ (महाभारतम्)
धनयानां उतमं दाकयम्
धनानामुतमं शुतम्।
लाभानां शेषमारोगयं
सुखानां तुिषरतमा।।
ആശയം - ധനയനാരിലെവച് സാമരതയമാണ് നലത്. ധനതിലെവച് പശസിയാണ് ോശഷം. ോനടങളില
ആോരാഗയമാണ് പധാനം. സുഖങളില തൃപിയാണ് ഉതമം.
दकः समथर ः,

दाकयम् - सामथयर म्।

पठनपवतर नम्।
१. पाठभागसथानां शलोकानामाशयाः मानवजीवने कथमुपकुवर िनत इित िवषये चचार कृतवा िटपपणी िलखनतु।
वैिदकसूकािन सुभािषतािन मुककािन च सवारिण धािमर कमूलयािन सवजीवने पयोकवयािन च। जीवने सवर त िनषा
आवशयकी भवित। एवं चेत् रोगाः अिनतमे एव आगिमषयित। अतः पथमतः वयायामः िमताहारशच उभौ ओषिधसमबिनधनौ भवतः।
'शरीरमादं खलु धमर साधनम्' इतयुकतया शरीरं धमर साधनं भवित। यदा येन अनुषीयते तदा अनयसय वैदसयावशयकता नासतयेव। यः
कमर करोित सः शवशरीरेणव
ै फलमनुभवित । अनदानसमये अनदाता अनोपभोका च मनसः ईषयारिदभावनां तयजेत्।
"मन एव मनुजानां कारणं बनधमोकयोः" अतः समयक् िविचनतय सवकमर करणीयम्। मनसः सवातनतयम् अतैवावशयकं वतर ते।
अत एते आशयाः सदा अनुषेया भविनत।
२. अनयािन सुभािषतािन।
समदोषः समािगशच समधातुमलिकयाः।
पसनातमेिनदयमनाः सवसथ इतयिभधीयते।
नैमरलयं भवशुिदशच िवना सनानं न युजयते।
तसमातकायर िवशुदधयथर सनानमादौ िवधीयते।।

