पाठ- ३
आरोग्यं परमं सुखम ्
सारान्शः
नित्यं तैलमर्द िेि निरोवेर्िा ि जायते । केिााः
कृष्ााः भवन्ति । केिािां मूलानि दृढानि भवन्ति।
तैलमर्द िेि कण्ठाः ि िुष्यनत, ओष्ठयोाः स्फुटिार्् भयं
र्ू रीभवनत, र्िााः च दृढमूलााः भवन्ति ।निरनि
तैलनिषेवणात् इन्तियानण प्रिन्नानि भवन्ति । निद्रा
िरलतया आयानत । नित्यम् अभ्यङ्गात् िराः बलवाि्
नप्रयर्िदिाः च भवनत । पार्योाः तैलमर्द िेि पार्ौ दृढौ
भवताः, दृनटाः तीव्रा जायते, वायुजनिताः रोगाः च ि
भवनत।
मुख्य बिन्दवः
चरकाः आयुवेस्य प्राचीिनवद्वत्सु चरकाः अन्यतमाः
अन्ति। िाः राज्ञाः केनिष्कस्य िाििे राजवैद्यरूपेण
उनषतवाि् । मूलताः तु अयं गान्धारवािी आिीत् ।
अस्य कालाः ईिापूवं प्रथमिताब्दी इनत मन्यते ।
चरकस्य यिाः भारतात् बन ाः अनप प्रिृतम् ।
कनवराजचरकस्य नवषये ित्यमुक्तम्–'चरकिु
नचनकत्सते।'
चरकिंन ता- चरकस्य आयुवेर्ीयाः ग्रन्थाः अन्ति ।
अयं िवदप्रथमाः िवदश्रेष्ठाः च कायनचनकत्सायााः ग्रन्थाः
वतदते । ि स्रवषेभ्याः आयुनवदज्ञािस्य मूलं स्रोताः
चरकिंन ता एव अन्ति । अयं ग्रन्थाः अटभागेषु
नरंित्सु अध्यायेषु च नवभक्ताः । ग्रन्थे गद्यस्य पद्यस्य
च उभयोाः प्रयोगाः कृताः। आयुवेर्क्षेरे तु अयं ग्रन्थाः
ईदृिाः लोकनप्रयाः जाताः यत् अटभ्यां िताब्दयाम् एव
अस्य अिुवार्ाः अरबीभाषायां जाताः ।
फारिीभाषायाम् अनप अिुवार्ाः उपलभ्यते ।
पाठे ऽन्तिि् प्रिुताः अंिाः िूरस्थािस्य पंचमअध्यायात् िंकनलताः ।
अवगच्छामः
गृ े अिेकानि विूनि दृश्यिे यथा गैिचुल्लाः,
िीवियन्त्रं, तालकं िलम् इनत । एतेषां िम्यक्
चालिाय तैलप्रर्ािम् अनिवायं भवनत । एतेषां
िन्तन्धस्थलेषु यनर् तैलं ि र्ीयते तर्ा एतानि िम्यक्
कायं ि कुवदन्ति कुन्तण्ठतानि च भवन्ति । अिाकं
िरीरम् अनप एकं यन्त्रम् इव । कानलर्ािेि
ित्यमुक्तम्- "िरीरमाद्यं खलु धमदिाधिम्।”
िरीरस्य इन्तियानण - िानिका, कणदाः, त्वक्, िेरे,
िौ पार्ौ च िुदृढानि भवेयुाः तर्थं तैलमर्द िम्

आवश्यकम्। िूिं तैलमर्द िेि स्वास्थ्यं वधदते ।
स्वास्थ्यम् एव परमं प्रथमं िुखम् । आयुवेर्े
तैलमर्द िस्य म त्त्वं िुस्पटं वतदते चरकाः आयुदवेर्स्य
िवदश्रेष्ठाः नवद्वाि् अभवत् ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
• तैलमर्द नम् - ि कणदरोगााः वातोत्ााः
िमन्या िुिंग्र ाः । िोच्ैाः श्रुनतिद बानधयं
स्यानन्नत्यं कणदतपदणात् ।।
• पार्ाभ्यङ्गः- खरत्वं िब्धता रौक्ष्यं श्रमाः
िुन्तिश्च पार्योाः । िद्य एवोपिाम्यन्ति
पार्ाभ्यङ्गनिषेवणात्।। ि च स्यार््
गृध्रिीवाताः पार्योाः स्फुटिं ि च । ि
निरास्नायुिंकोचाः पार्ाभ्यङ्गेि पार्योाः ।।
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
यण्सन्धः- यण् = य् व् र् ल् एते चत्वाराः वणादाः यण्
कथ्यिे ।

2. गुणसन्धः- अ (अर् अल) ए, ओ अ/ आ + इ/ ई
= 'ए' भवनत ।

3. पूवदरूपसन्धः यनर् पर्ािे ए / ओ वणदाः भवेत्
पश्चात् 'अ' ह्रस्व अकाराः भवेत् तन द पूवद–परयोाः
स्थािे ए + ऊ = 'ए', ओ + ऊ = ओ इनत पूवदरूपाः
एकार्े िाः भवनत । अकारस्थािे च 'ऽ' नचह्नम्
प्रयुज्यते ।

•
•
•

पार्योाः तैलमर्द िेि िौकुमायद, बलं स्थैयद च
जायते ।
तैलाभ्यङ्गेि ओष्ठयोाः स्फुटिं ि भवनत
र्िाश्च दृढमूलााः भवन्ति ।
'मतुप्' (मत्) तन्तितप्रत्ययाः अन्ति । 'अन्ति
अस्य' इनत नवग्र े 'मतुप्' भवनत

अबर्काङ्कानाम् अर्दनं कथं भवेत्
पद्यािां िम्यक् रूपेण अध्ययिं कृत्वा
तेषाम् अथदम् अवगच्छे त्।
• पद्येषु आगतािां कनठि िब्दािां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जािीयात्।
• पद्यािां िमािाथी पद्य िूक्तयाः अनप
जािीयात्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• श्लोकािां अथदम् अवगम्य तेषां िमािाथी
श्लोकािामन्वेषणं कृत्वा भावािां मेलि
कुरुत।
• यण, गुण, पूवदरूप िन्तन्धिां पररभाषा
उल्लेखाः च कुरुत।
• मतुप् प्रत्ययस्य प्रयोगेण िूति िब्दािां
निमाद णं कुरुत।
•

मतुप् प्रत्ययः-न न्दी भाषायां 'वाला' इनत अथे मतुप्
प्रत्ययाः प्रयुज्यते । 'मतुप्' इनत प्रत्ययस्य 'मत्' इनत
िेषाः भवनत । यनर् िब्दस्य अिे अ/आ भवनत तन द
मत् इनत स्थािे 'वत्' भवनत बल + मतुप्।
योग्यतां वर्दयत
तैलाभ्यङ्गेि लाभााः-

पाठ संप्रेष्यः
•
•

तैलाभ्यङ्गेि िरीराङ्गानि दृढानि भवन्ति ।
अताः तैलमर्द िं नित्यं कतदव्यम् ।
निरनि तैलनिषेवणात् निराः िूलम् ि
जायते। केिााः च दृढमूलााः भवन्ति ।

