
  

शरी�रीमा�द्यं� खलु� धमासा�धनमा�शरी�रीमा�द्यं� खलु� धमासा�धनमा�



  

भा�रीती�यचि�चि�त्सा�श�स्त्रस्य आय�र्वे�द इचिती न�मा। 
सात्त्र्वे�त्मासा�य गः" आय�"। आय�षः" र्वे$द" आय�र्वे�द"। 

अचिस्मान� श�स्त्र$ �री�सा�चि&ती�-
सा�श्रु�तीसा�चि&ती�ष्टा�ङ्ग&+दय�दय" अचितीप्रचिसाद्धाः�" ग्रन्थाः�" 

उपलुभ्यन्ती$। ती$षः� उपलुभ्यमा�न�" उपद$श�" 
आरी ग्यप�लुन�य �ल्पन्ती$।  ती6" उपद$श6" मा�नर्वे�न7 

स्र्वेस्थाःजी�चिर्वेती� तीथाः� री�ष्ट्रसामा�जीय " चिनरी�माय� 
सा�चिस्थाःचितीश्च चिसाद्ध्यचिती। पञ्�भा?ती�त्मा�  भार्वेचिती 

प्रपञ्�"।  तीस्य अन��+ चितीरी$र्वे शरी�रीमा�।  तीच्� न�री गः� 
भार्वे$ती�। चित्रद षःस्य सामा�र्वेस्थाः� एर्वे आरी ग्यमा�। 

आरी ग्यप�लुन�य र्वे�ग्भाटा���य�ण अष्टा�ङ्ग&+दय$ उक्ती�" 
आशय�" एर्वे�त्र साङ्क्षे$प$ण प्रचितीप�द्यंन्ती$।



  

पदच्छे$द"पदच्छे$द"
सा�चिस्थाःचितीश्च  =   सा�चिस्थाःचिती"   +  �

अन��+ चितीरी$र्वे   =  अन��+ चिती"   +  एर्वे
तीच्�   =  तीती�   +  �

एर्वे�त्र  =   एर्वे  +   अत्र।



  

ഭാരതീയചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിന് ആയുര്വേ�ദമെ�ന്നു വേ�ര്ഭാരതീയചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിന് ആയുര്വേ�ദമെ�ന്നു വേ�ര്. . ആയുസ്സിമെ�റ വേ�ദ�ാണ് ആയുര്ആയുസ്സിമെ�റ വേ�ദ�ാണ് ആയുര്
വേ�ദംവേ�ദം. . ഈ ശാസ്ത്രത്തില് ചരകസംഹിതഈ ശാസ്ത്രത്തില് ചരകസംഹിത, , സുശ്രുതസംഹിതസുശ്രുതസംഹിത, , ആഷ്ടാംഗഹൃദയം �ുതലായ ആഷ്ടാംഗഹൃദയം �ുതലായ 

അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. . അതില്നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉ�വേദശങ്ങള് അതില്നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉ�വേദശങ്ങള് 
ആവേരാഗ്യ�രി�ാലനത്തിനായി കല്പിക്കുന്നുആവേരാഗ്യ�രി�ാലനത്തിനായി കല്പിക്കുന്നു. . ആ ഉ�വേദശങ്ങളാല് �നുഷ്യരുമെ= ആ ഉ�വേദശങ്ങളാല് �നുഷ്യരുമെ= 

സ്വസ്ഥജീ�ിതം അപ്രകാരം രാസ്ത്രഷ്ടത്തിമെ�റയും സ�ൂഹത്തിമെ�റയും ആവേരാഗ്യ�ും സ്വസ്ഥജീ�ിതം അപ്രകാരം രാസ്ത്രഷ്ടത്തിമെ�റയും സ�ൂഹത്തിമെ�റയും ആവേരാഗ്യ�ും 
സുസ്ഥിതിയു�ാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്സുസ്ഥിതിയു�ാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്. . �ഞ്ചഭൂതാത്മക�ാണ് പ്ര�ഞ്ചം�ഞ്ചഭൂതാത്മക�ാണ് പ്ര�ഞ്ചം. . അതിമെ�റ അതിമെ�റ 

അനുകൃതിയാണ് ശരീരംഅനുകൃതിയാണ് ശരീരം. . അതിന് വേരാഗ�ില്ലായ്മ ഉണ്ടാകണംഅതിന് വേരാഗ�ില്ലായ്മ ഉണ്ടാകണം. . ത്രിവേദാഷങ്ങളുമെ= ത്രിവേദാഷങ്ങളുമെ= ((�ാതം�ാതം, , 
�ിത്തം�ിത്തം, , കഫംകഫം) ) സ�ാ�സ്ഥയാണ് ആവേരാഗ്യംസ�ാ�സ്ഥയാണ് ആവേരാഗ്യം. . ആവേരാഗ്യ�രി�ാലനത്തിന് ആവേരാഗ്യ�രി�ാലനത്തിന് 

�ാഗ്ഭ=ാചാര്യനാല് ആഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് �റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഇ�ിമെ= �ാഗ്ഭ=ാചാര്യനാല് ആഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് �റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഇ�ിമെ= 
ചുരുക്കത്തില് പ്രതി�ാദിക്കുന്നത്ചുരുക്കത്തില് പ്രതി�ാദിക്കുന്നത്. . 



  

ആയുര്വ്വേ�ദാചാര്യന്മാരും കൃതികളുംആയുര്വ്വേ�ദാചാര്യന്മാരും കൃതികളും

ചരക�ചരക�                                      ചരകസംഹിതചരകസംഹിത



  

വാഗ്ഭടാചാര്യന്വാഗ്ഭടാചാര്യന്                  അഷ്ടാംഗഹൃദയംഅഷ്ടാംഗഹൃദയം



  

സുശ്രുതന്  സുശ്രുതന്                                സുശ്രുതസംഹിത   സുശ്രുതസംഹിത



  

आरी ग्यप�लुन$ आत्मामानश्शरी�री$चिन्Kय�चिण सामाग्रतीय� पचिरीगःण्यन्ती$। 
शरी�री�री ग्य�य श�चि�त्र्वे�य � अन�र्वेतीन�य�"द6चिन��" आ��री�"

 एर्वे चिदन�यM"। स्र्वे�स्थ्य� चिदन�यMमार्वेलुम्ब्य चितीष्ठचिती।
 र्वे�ग्भाटाचिर्वेरीचि�ती$ अष्टा�ङ्ग&+दय$  उक्ती�  'ब्रा�ह्मे$ मा�&?ती� उचिUष्ठ$ती� 

स्र्वेस्थाः  रीक्षे�थाःमा�य�षः"' इचिती। उत्थाः�य � शV��द्यंनन्तीरी� व्य�य�मा  
चिनचिदष्टा"। तीद$र्वे� लुक्ष्यती$  "शरी�री�य�साजीनन� �मा व्य�य�मा "इचिती।

 ती$न शरी�रीस्य लु�घर्वे�, �मा\त्सा��ती� इत्य$र्वेमा�दय  गः�ण�" 
लुभ्यन्ती$। सा" ती� ��लु�न�सा�री� शरी�री�न�सा�री� � �तीव्य"।



  

पदच्छे$द"पदच्छे$द"
मानश्शरी�री$चिन्Kय�चिण =  मान"  +  शरी�री   +  इचिन्Kय�चिण

चिदन�यMमार्वेलुम्ब्य  =   चिदन�यMमा�  +   अर्वेलुम्ब्य
रीक्षे�थाःमा�य�षः"  =   रीक्षे�थाःमा�  +   आय�षः"

शV��द्यंनन्तीरीमा�   =  शV��चिद  +  अनन्तीरीमा�
इत्य$र्वेमा�दय    =  इचिती  +  एर्वेमा�  +  आदय"।



  

ആവേരാഗ്യ �രി�ാലനത്തില് ആത്മാ�്, �നസ്സ് , ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്നി� സ�ഗ്ര�ായി 
�രിഗണിക്കുന്നു. ശരീരാവേരാഗ്യത്തിനും ശുചിത്വത്തിനും വേ�ണ്ടി അനു�ര്ത്തിക്കുന്ന ദൈദനിക

ആചാരങ്ങളാണ് ദിനചര്യകള് .സ്വാസ്ഥ്യം(സുഖാ�സ്ഥ) ദിനചര്യമെയ ആശ്രയിച്ചാണ് 
നില്ക്കുന്നത്.

�ാഗ്ഭ=�ിരചിത�ായ അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് �റയുന്നു 'ബ്രാഹ്മ�ുഹൂര്ത്തത്തില് തമെന്ന 
സ്വസ്ഥ�ായ ആയുസ്സിമെ�റ രക്ഷക്കായി എഴുവേന്നല്ക്കണം’. എഴുവേന്നറ്റിട്ട് ശൗചാദികര്മ്മങ്ങള് 
മെചയ്തതിനുവേശഷം �്യായാ�ം നിര്വേ[ശിക്കുന്നു. അതിന്(�്യായാ�ത്തിന്) ഇപ്രകാരം ലക്ഷണ 
�റയുന്നു "ശരീരത്തിന് ആയാസ�ുണ്ടാക്കുന്ന കര്മ്മ�ാണ് �്യായാ�ം " എന്ന്. അങ്ങമെന 
ശരീരത്തിന് ലാഘ�ം,കര്മ്മം മെചയ്യാനുളള താല്പര്യം �ുതലായ ഗുണങ്ങള് ലഭിക്കുന്നു. 
അതാകമെട്ട(�്യായാ�ം)കാലത്തിനനുസരിച്ചും ശരീരത്തിനനുസരിച്ചു�ാണ് മെചവേയ്യണ്ടത്.



  

स्र्वे�स्थ्यप�लुन$ शरी�रीश�द्धाः$" चिनतीरी7 प्र�ध�न्यमाचिस्ती। तीU� 
स्न�न$न लुभ्यती$ �। स्न�नमा� आय�ष्य�द्यं�प��री��  भार्वेचिती। स्न�न$ 

अध" ��यस्य (गःलुस्य अध")पचिरीषः$�" 
उष्णजीलु$न,एर्वेमा�Uमा�ङ्गस्य श�तीजीलु$न � �तीव्य"। री गःग्रस्ती$षः� 
री गःस्र्वेभा�र्वे�न�सा�री� क्र्वेचि�ती� स्न�न� चिर्वेचि&ती� क्र्वेचि�च्� चिनचिषःद्धाःमा�। 
स्र्वे�स्थ्यप�लुन$ आ&�रीस्य�चिप प्र�ध�न्यमाचिस्ती। आ&�रीश�द्धाः$री$र्वे 

शरी�रीस्य मानसा" जी�चिर्वेतीस्य � श�चिद्धाः" साम्पद्यंती$। 
आय�र्वे�द पचिदष्टा�चिन षःड्रसा पय�क्ती�चिन भा ज्य�चिन स्र्वे��� य�श्च$ती�  

मा�नर्वे�" अरी गः�" भाचिर्वेष्यचिन्ती।

  



  

प्र�ध�न्यमाचिस्ती    =   प्र�ध�न्यमा�  +  अचिस्ती
तीU�     =  तीती�   +   ती�

आय�ष्य�द्यं�प��री�मा�     =    आय�ष्य�चिद   +  उप��री�मा�
एर्वेमा�Uमा�ङ्गस्य    =  एर्वेमा�   +   उUमा�ङ्गस्य

क्र्वेचि�च्�    =    क्र्वेचि�ती�   +   �
आ&�रीस्य�चिप    =   आ&�रीस्य   +   अचिप

प्र�ध�न्यमाचिस्ती     =    प्र�ध�न्यमा�   +    अचिस्ती
आ&�रीश�द्धाः$री$र्वे     =     आ&�रीश�द्धाः$"   +    एर्वे

स्र्वे��� यश्च$ती�     =    स्र्वे��� य�"  +   �$ती�।

पदच्छेदःपदच्छेदः



  

സ്വാസ്ഥ്യ�ാലനത്തില് ശരീരശുദ്ധിക്ക് �ളമെരയധികം പ്രാധാന്യ�ുണ്ട്. അതാകമെട്ട 
സ്നാനംമെകാണ്ട് ലഭിക്കുകയും മെചയ്യുന്നു. സ്നാനം ആയുസ് �ുതലായ�ക്ക് ഉ�കാരക�ാണ്. 

സ്നാനത്തില് കഴുത്തിന് താവേഴാട്ടുളള ഭാഗം ഉഷ്ണജലംമെകാണ്ട് കഴുകുകയും ഇപ്രകാരം 
ശിരസ്സ് തണുത്ത ജലംമെകാണ്ടും കഴുകുകയും വേ�ണം, വേരാഗബാധിതര് 

വേരാഗസ്വഭാ��നുസരിച്ച് 
ചിലവേcാള് കുളിക്കണം ചിലവേcാള് നിവേഷധിക്കണം. സ്വാസ്ഥ്യ�ാലനത്തില് 

ആഹാരത്തിനും പ്രാധാന്യ�ുണ്ട്. ആഹാരശുദ്ധിമെകാണ്ട്
തമെന്നയാണ് ശരീരത്തിനും �നസ്സിനും ജീ�ിതത്തിനും ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്. 

ആയുര്വേdദത്തില് ഉ�വേദശിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് രസങ്ങള് ഉ�വേയാഗിച്ചുളള ഭക്ഷണങ്ങള് 
സ്വീകരിക്കുകയാമെണങ്കില് �നുഷ്യര് വേരാഗ�ില്ലാത്ത�രായി  ഭ�ിക്കുന്നു. 



  

अष्टा�ङ्ग&+दय$  चिदन�यMध्य�य$  स्र्वे��यद6चिन����री�ण�चिमार्वे
सा�मा�चिजी����री�ण�माचिप प्र�ध�न्य$न प्रचितीप�दनमा�पलुभ्यती$। धमापरी  

भार्वे,आत्मार्वेती� सार्वेMनचिप पश्य$ती�, यथाः���लु� चि&ती� चिमाती� सात्य� � भा�षः$ती,चि&ती� 
चिमातीञ्� भाक्षेय$ती�,न  र्वे$गः�न� इरीय$द्बलु�ती�,अ�स्मा�त्साङ्गती$ सा�&+चिद प?र्वेMलु�प� 
स्य�ती�,प�प�मा र्वेजीन�यमा�,साद्व्रcतीमान�प�लुन�यमा� इत्य�द्यं�पद$श�" चिर्वेद्यंन्ती$। 

पदच्छे$द"पदच्छे$द"
आ��रीण�चिमार्वे   =  आ��री�ण�मा� +  इर्वे

आ��री�ण�माचिप   =  आ��री�ण�मा�  +  अचिप
प्रचितीप�दनमा�पलुभ्यती$  =  प्रचितीप�दनमा�  +  उपलुभ्यती$

सार्वेMनचिप =  सार्वेMन�  +  अचिप
चिमातीञ्�  =   चिमातीमा�  +  �

ईरीय$द्बलु�ती�  =  ईरीय$ती�   +  बलु�ती�
अ�स्मा�त्साङ्गती$  =  अ�स्मा�ती�  +   साङ्गती$

साद्व्रcतीमान�प�लुन�यमा�   =  साद्व्रcतीमा�   +     अन�प�लुन�यमा�।



  

അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് 'ദിനചര്യ' എന്ന അധ്യായത്തില് സ്വന്തം 
ദൈദനികാചാരങ്ങള്മെക്കന്നവേ�ാമെല സ�ൂഹത്തിമെ�റ ആചാരങ്ങള്ക്കും 

പ്രാധാന്യം മെകാ=ുത്ത് പ്രതി�ാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. “ധര്
മ്മ�രനായി ഭ�ിക്കുക, തമെന്നവേcാമെല എല്ലാ�മെരയും കാണണം, 
കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ട�ായതും �ിത�ായതും സത്യ�ായതും 

സംസാരിക്കുക, ഹിത�ായതും �ിത�ായതും ഭക്ഷിക്കുക , 
വേ�ഗങ്ങമെള(�ല�ൂത്ര�ിസര്ജ്ജനാദികമെള )ബല�ായി �ിസര്ജ്ജിക്കരുത്,

യാദൃശ്ചിക�ായി കണ്ടു�ുട്ടുന്ന സുഹൃത്തുക്കവേളാ=് ആദ്യം തമെന്ന 
സംസാരിക്കണം.” ഇങ്ങമെനയുളള ഉ�വേദശങ്ങളാണുളളത്.



  

न �$ र्वेलु� श�स्त्रपठन$न अचिप ती� तीस्य प्रय गः$ण अन�भार्वे$न 
अभ्य�सा$न �6र्वे6तीती� सा�थाः��  भार्वे$ती�। प्र�तीरुत्थाः�य �तीव्यचिर्वेषःय$ 
चि�न्ती�  एर्वे� री�त्रV शयन�त्प?र्वेh  �+ ती�न7 �माण7 चिर्वेर्वे$�न� � 
�तीव्यमा�। एर्वे� �+ ती�न7 �रीण�य�न7 � चि�न्ती� साद� सार्वेथाः� � 
यस्य र्वेतीती$ सा" �द�चिप द�"खभा�ङ्न भार्वे$ती�।

पदच्छेदःपदच्छेदः
�6र्वे6तीती�   =  �   +  एर्वे   +  एतीती�
प्र�तीरुत्थाः�य  =   प्र�ती"  +   उत्थाः�य
शयन�त्प?र्वेमा�  =   शयन�ती�   +  प?र्वेमा�

  दःुखभाङ्न =   दःुखभाक्  +   न।



  

വേക�ലം ശാസ്ത്ര�ഠനം മെകാണ്ടു�ാത്ര�ല്ല അതിമെ�റ പ്രവേയാഗംമെകാണ്ടും 
അഭ്യാസംമെകാണ്ടും ഇമെതാമെക്ക അർത്ഥ�ത്തായിത്തീരും.പ്രഭാതത്തില് 
എഴുവേന്നറ്റ് മെചവേയ്യണ്ട കാര്യത്തില് ചിന്തയും അപ്രകാരം രാത്രിയില് 

ഉറങ്ങുന്നതിനു�ുമ്പ് മെചവേയ്യണ്ട കർമ്മങ്ങളുമെ= �ിവേ�ചന�ും 
മെചയ്യണം.ഇപ്രകാരം മെചയ്തുകഴിഞ്ഞ കര്മ്മങ്ങളുമെ=  ചിന്ത എല്ലായ്പ്വേ�ാഴും 

എല്ലാപ്രകാരത്തിലും ആരിലാവേണാ ഉള്ളത് അ�� ഒരിക്കലും 
ദുഃഖ�ുളള�നായിരിക്കുകയില്ല. 



  

एर्वेमा� अष्टा�ङ्ग&+दय$ उक्ती�न���री�&�रीचिर्वेश$षः�न� य$ अभ्य�पगःच्छेचिन्ती ती$ 
न?नमा� आय�री�री ग्यसाVख्यसाम्पन्नाः�"यशचिस्र्वेनश्च भार्वेचिन्ती। उक्ती� �  

अष्टा�ङ्ग&+दय$ - 
आय�" ��मायमा�न$न धमाMथाःसा�खसा�धनमा�।
आय�र्वे�द पद$श$षः� चिर्वेध$य" परीमा�दरी"।।इचिती।

पदच्छे$द"पदच्छे$द"
यशचिस्र्वेनश्च   =   यशचिस्र्वेन" +  �

आय�र्वे�द पद$श$षः�    =   आय�र्वे�द  +  उपद$श$षः�
परीमा�दरी"     =   परीमा�  +  आदरी"।

RATHI T. GHSS. VARAVOORRATHI T. GHSS. VARAVOORRATHI T. GHSS. VARAVOORRATHI T. GHSS. VARAVOOR



  

ഇപ്രകാരം അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് �റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആചാര-
ആഹാരാദി�ിവേശഷങ്ങമെള ആരാവേണാ അനു�ര്ത്തിച്ചുവേ�ാരുന്നത് അ�ര് തീര്
ച്ചയായും ആയുരാവേരാഗ്യ സൗഖ്യ സമ്പന്നരും യശസ്വികളു�ായി ഭ�ിക്കുന്നു. 

അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് ഇപ്രകാരം�റയുന്നു -
"ആയുസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന�� ധര്മ്മാര്ത്ഥസുഖങ്ങള് വേന=ുന്നതിന് ആയുര്വേdദ 

ഉ�വേദശങ്ങളില് അത്യധികം ആദര�ുളള�നായിരിക്കണം(�ര��ായ ശ്രദ്ധ ).എന്ന്”

RATHI T.RATHI T.
 GHSS. VARAVOOR GHSS. VARAVOOR
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