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ஸ்ரீ வேதவ்யாஸாய நம: 

ஸ்ரீ சங்கர பகேத்பாதாச்சார்ய பரம்பராகத மூலாம்னாய ஸர்ேஜ்ஞ பீட 

ஸ்ரீ காஞ்சி காமவகாடி பீடம் - காஞ்சிபுரம்  

வேத தர்மசாஸ்திர பரிபாலன ஸபப கும்பவகாணம் (பதிவு: 1942) 

 

 

 
  

 

  
 
 

நமஸ்காரங்கள். 
நமது உடபலத் தாங்கிப் பிடிக்கும் மூன்று தூண்களாக ஆஹாரம், தூக்கம் மற்றும் தா³ம்பத்யம் 
என்பபேகள் விளங்குேதாக சிந்தித்திருந்வதாம். அதில் ஆஹாரம் எனப்படும் உணவு விஷயத்தில் 
நமது சிந்தபன துேங்கியது. ஆஹாரத்தின் தூய்பமயால்தான் நமது எண்ணங்களிலும் தூய்பம 
ஏற்படும் என்று கூறும் சாந்வதாக்ய உபநிடதத்தின் கருத்பத கடந்த ோரம் சிந்தித்வதாம். அபத 
நிரூபிக்கும் விதமாக நமது காஞ்சீ மஹாபபரியேர்கள் தனது உபந்யாஸம் ஒன்றில் கூறிய ஒரு 
கபதபய இங்வக நாம் மறுபடி சிந்தித்துத் பதளியலாம். (இக்கபத அமரர். ரா. கணபதி அேர்களால் 
பதாகுக்கப்பட்ட ஜகத்குரு மஹாபபரியோளின் உபந்யாஸங்களடங்கிய  பதய்ேத்தின்குரல் எனும் 
நூலின் 3ம் பகுதியில் பதிோகியுள்ளது.) அதாேது ஒரு துறவி ஒரு சமயம் தான் இருக்கும் நாட்டின் 
அரசபர சந்திக்கச் பசல்கிறார். அங்வக அரசனுக்கு ஆசிேழங்கிய பின்னர் தனது இருப்பிடத்திற்குத் 
திரும்பும் முன் அரசனால் அரண்மபனயிவலவய உணேருந்துமாறு ேலியுறுத்தப்பட்டு அரசனின் 
அன்பிற்கிணங்க அங்வக ஒருவேபள மட்டும் பிபைபய ஏற்கிறார். அேர் உணேருந்தும்வபாது 
குடிப்பதற்காக ஒரு பேள்ளி பாத்திரத்தில் குடிநீரும் பேக்கப்பட்டது. அந்த பாத்திரம் அரசன் 
உணேருந்தும்வபாது உபவயாகப்படுத்தப்படும் பாத்திரமாகும். ஆனால் உணேருந்திய பின் அத்துறவி 
யாரும் அறியாதோறு அந்த பேள்ளிப் பாத்திரத்பத தன்னுடன் எடுத்துச் பசன்றுவிடுகிறார். நன்கு 
உணேருந்தியிருந்த காரணத்தால் அேருக்கு ேயிற்றில் ஏவதா பதாந்தரவு ஏற்பட்டு தனது ஆசிரமத்தில் 
அன்பறய தினம் முழுதும் மனதில் நிம்மதியின்றி உறக்கம் இன்றி துன்பமுற்றார். இம்மாதிரியான ஒரு 
சூழ்நிபல அேருக்கு இதற்கு முன் ஏற்பட்டதில்பல. இந்த அனுபேம் அேருக்குப் புதியதாகவும், 
விவனாதமாகவும், மனஅபமதிபய இழந்திருந்த காரணத்தால் துக்கம் மிகுதியாகவும் ஏற்பட்டிருந்தது. 
இதற்கான காரணத்பத அறிய அேர் வயாசித்தார், என்ன காரணத்தால் தனக்கு இவ்விதமாக ஒரு 
அபமதியின்பம ஏற்பட்டது என்று. இரவு முழுதும் கழிந்து மறுநாள் காபல முந்பதய தினம் உண்ட 
உணவு முழுதுமாக சரிமானம் ஆகிவிட்டிருந்தபடியால் அேரது நிபனவில் முந்பதய நாள் நடந்த 

தர்மஸந்வதஶம் - 7 
ஜகத்குரு ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ காஞ்சீஆசார்யாளின் ஆக்ஞையின்படி  

Dr. S வேணுவகாபால ஶ ர்மா அேர்களால் - வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபபக்காக த ாகுத்து 

வழங்கப்பட்டு 11-06-2020 வியாழக்கிழமை அன்று வெளியிடப்பட்டது. 
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நிகழ்பேல்லாம் அபசவபாடப்வபாட அரசனுபடய வீட்டில் உணேருந்திய பிறகு தான் இவ்விதமான 
சூழ்நிபலயானது உருோகிவிட்டிருப்பது அேருக்குப் புரிந்தது. அேர் உடவன தனது பகப்பபபய 
எடுத்து அதன் உள்வள என்ன பபாருட்கள் உள்ளன எனத் வதடும்வபாது அதில் அந்த 
பேள்ளிப்பாத்திரம் இருந்தது அேருக்குத் பதரியேந்தது. இதனிபடயில் அரசபேயிலும் அரசரது 
சபமயற்கட்டில் உணவு பரிமாறுபேர்கள் அந்த பேள்ளிப்பாத்திரம் காணாமல் வபானபதக் கண்டு 
அபதத் வதடித் வதடி எங்வகயும் கிபடக்காமல் அரசரிடவம பசன்று இவ்விஷயத்பதக் 
கூறிவிட்டிருந்தனர். ஆனால் யாருக்குவம அன்று உணேருந்திச் பசன்ற துறவி மீது துளிகூட 
ஸந்வதஹம் எழவில்பல. அதனால் அேர்களும் மகவும் கேபலயுற்று காணப்பட்டனர். இங்வக 
துறவியானேர் பேள்ளிப் பாத்திரத்பதத் தன்னுபடய பபயில் கண்படடுத்த உடன் வதள் 
பகாட்டியேன் பககபள உதறிக்பகாள்ேது வபால் அப்பாத்திரத்பத உதறித் தள்ளிவிட்டு, அபத 
எடுத்துக் பகாண்டு மறுபடியும் அரசனுபடய அரண்மபனக்கு ஓவடாடிச் பசன்று அரசபன சந்தித்து 
அேனிடம் அளித்துவிட்டு அரசபனக் வகட்டார், ஓ அரவச! வநற்று நான் உண்ட உணவு எங்கிருந்து 
ேந்த திரவியங்கபளக் பகாண்டு தயார் பசய்யப்பட்டது என்று விசாரியுங்கள் என்று. உடவன 
அரசரும் அேரது அபமச்சபர அபழத்து இது விஷயமாய் விசாரிக்கச் பசால்ல அேரும் அபத நன்கு 
துறுவித் துறுவி விசாரித்து உண்பமபயக் கண்டுபிடித்து அரசரிடம் ேந்து கூறினார், அரவச! நமது 
காேலர்களால் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் அரிசிபய கடத்திச் பசல்ல முயன்ற சில 
வியாபாரிகளிடமிருந்து பகப்பற்றப் பட்ட அரிசி மூட்படகளிலிருந்து தான் வநற்று சபமக்கப்பட்ட 
உணோனது தயாரிக்கப்பட்டிருந்தபத நான் அறிந்வதன் எனக் கூறினார். இபதக் வகட்ட அரசனும், 
துறவியும் ஒருத்தருக்பகாருத்தர் பார்த்துக்பகாண்டு திபகத்து நின்றனர். அப்வபாது துறவி கூறினார். 
அரவச! நாம் உண்ணும் உணவு எவ்விதம் எங்கிருந்து நமது பகக்கு ேந்து வசருகிறது என்பதில் நாம் 
ஜாக்கிரபதயாக இருக்கவேண்டும். தேறான ேழியில் வசகரிக்கப்பட்டிருந்த திரவியமானால் அபத 
உண்ணும் அபனேரும் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு விடுோர்கள் எனும் உண்பமபய இந்த உடநிடதக் 
கருத்துக்கபள வமற்வகாள் காட்டி புரியபேத்தார். நாமும் இபதப் புரிந்துபகாள்வோமாக. அதர்மமான 
முபறயில் ஸம்பாதிக்கப்பட்டு  அனாசாரமான முபறயில் தயாரிக்கப்பட்ட உணபேத் தவிர்ப்வபாமாக. 

(தர்மம் வமலும் ேளரும்) 

"சர்வே ஜனா: ஸுகிவனா பேந்து" 

இப்படிக்கு - வேத தர்மசாஸ்திர பரிபாலன ஸபப (9884655618, vdspsabha@gmail.com) 

 

Interested Devotees in conducting Veda Sammelanams please contact: 
Sri V G Krishnamurthy 9884058582, Sri S Krithivasan 9840964078 & Sri V Thiagarajan 9176931061 

 Facebook ID & Instagram - Veda Dharma Sastra Paripalana     

Website - http://vdspsabha.org  

Youtube Subscribe name:” Veda Dharma Sastra Paripalana Sabha” 

 Interested People in WhatsApp & Telegram Group for devotional msgs can share your Name, 

Gothram and Veda Shaka @ 9884655618. 

 Interested Devotees in conducting Visesha Upanysasm please contact: 
S. Sivakumar - 9884036362,   K. Rajagopal - 9884655518, M. Sundar -9840494696 
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