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ஸ்ரீ தேதவ்யாஸாய நம: 

ஸ்ரீ சங்கர பகேத்பாதாச்சார்ய பரம்பராகத மூலாம்னாய ஸர்ேஜ்ஞ பீட 
ஸ்ரீ காஞ்சி காமதகாடி பீடம் - காஞ்சிபுரம்  

தேத தர்மசாஸ்திர பரிபாலன ஸபப கும்பதகாணம் (பதிவு: 1942) 
 
 
 
  

 

  

 
 

நமஸ்காரங்கள். 
ஆஹாரம் ஆசாரம் எனும் இரண்டிற்கும் உள்ள ததாடர்பபப் பற்றி சிந்தித்துக் தகாண்டிருக்கிவோம். 

கடந்த ோரம் ஆஹார-த்ரவ்ய-சுத்தி அதாேது உணவுப் தபாருட்கள் நம்பம எவ்ோறு ேந்து 

அபடகின்றன என்பபதப் பற்றியும், அந்த த்ரவ்யமானது அதர்மமான முபறயில் தபறப்பட்டிருந்தால் 

அதன் மூலம் ேந்தபடயும் சிரமங்கள் என்தனன்ன என்பபதப் பற்றியும் ஒரு கபதயின் மூலம் வகட்டுத் 

ததளிந்வதாம். 

த்ரவ்யசுத்தி என்பது பல அம்சங்களளக் தகாண்டது. அந்த திரவ்த்யங்களள உற்பத்தி தசய்வோர் முதல் 

நம் பகக்கு ேந்து வசரும் ேபரயில் பல நிளலகளள அது கடந்து ேருகிறது. அதில் எல்லாம் 

ஏற்படக்கூடிய வதாஷங்களள ேிளல தகாடுத்து பகக்காசு தசலேழித்து நாம் ோங்கும் வபாது அபேகள் 

நீங்கி ேீடுகின்றன. அதற்கு அடுத்த நிளலயில் அபத உணோகத்தயாரிப்பேர்களது வதாஷங்கள் 

கேனிக்கப்படவேண்டியபேகள். உணபேத் தயாரிப்பேரிடம் இருக்க வேண்டிய தூய்பம, தயாரிக்க 

உபவயாகப்படுத்தும்  பாத்திரங்களின் தூய்பம, தயாரிக்கும் இடத்தின் தூய்பம, தயாரிக்கும் அடுப்பின் 

தூய்பம என பல அடுக்குகளில் நம் முன்வோர்கள் தூய்பமக்கு முக்கியத்துேம் அளித்து ேந்துள்ளனர். 

இபேகள் இன்றும் பல இடங்களில் பலர் ேீடுகளில் கபடபிடிக்கப்பட்டு ேருகின்றது . இபேகளில் 

பாத்ரசுத்தி, ஸ்தல சுத்தி இபேகளள நாம் தூய்பம வபாதாது என்று ஸந்வதஹம் இருக்கும் பக்ஷத்தில்  

பசுஞ்சாணிபய உபவயாகித்தும், புண்யாஹோசநம் என்று தசால்லப்படக்கூடிய   மந்திரித்த நீராலும் 

சுத்தி தசய்து தகாள்ளலாம். நமது  க்ருஹங்களில் பிறப்பு, இறப்புத் தீட்டுகள் முடிந்து மறுபடியும் 

இயல்பு ோழ்க்பகக்குத்திரும்பும் முன் நிச்சயமாக புண்யாஹோசனம் தசய்யப்படுேபத நாம் பார்க்க 

முடியும். அதாேது கண்ணாலும், "பமக்வராாாஸ்வகாப்" எனப்படும் பூதக்கண்ணாடியின்  மூலமும் 

பார்க்கத்தகுந்த நுண்கிருமிகளள நீக்குேதற்கு பேதிகமான Sa n i t i s e r  பசுஞ்சாணிவய என்பது நம் 

மஹர்ஷிகளின் கருத்து. ஆோல் அபதயும் தாண்டி ஸத்ே, ரஜஸ், தமஸ் எனப்படும் முக்குணங்களின் 

இயல்பால் ஏற்படக்கூடிய வதாஷங்களள நீக்குேதற்கு புண்யாஹோசனத்பதயும், ஆசமனம் மற்றும் 

பிராணாயாமங்களளயும் ரிஷிகள் ேிதித்திருக்கின்றனர். ஆக "க்ருஹ, பூ, பாண்ட சுத்யர்த்தம், 
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ஜகத்குரு ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ காஞ்சீஆசார்யாளின் ஆக்பஞயின்படி  

Dr. S தேணுதகாபால ஶ ர்மா அேர்களால் - தேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபபக்காக 
ததாகுத்து ேழங்கப்பட்டு 18-06-2020 வியாழக்கிழமை அன்று வெளியிடப்பட்டது. 
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ஸர்வோபகரணசுத்த்யர்த்தம், ஆத்ம சுத்த்யர்த்தம், சுத்த்யர்த்த ஸ்ேஸ்தி புண்யாஹோசனம் கரிஷ்வய" 

என்று நாம் ஸங்கல்பம் தசய்து தகாண்டு  குல புவராஹிதர் மூலவமா, தனக்வக வபாதுமான அளேிற்கு 

ஞானமும், பயிற்சியும் இருந்தால், தாவன தசய்து தகாண்டும் இவ்ேிதமாக தூய்பமபய நாம் தபற 

முடியும். ஆோல் உணவு தயாரிப்பேருபடய சுத்திக்கு புண்யாஹ ஜலம் மட்டும் வபாதாது. அதற்கு 

"பஞ்சகவ்யம்" எனப்படும் ஒவர பசு மாட்டின்  சாணி, மூத்திரம், பால், தயிர் மற்றும் தநய் இபேகளள  

சாஸ்திரத்தில்  கூறப்பட்டுள்ள அளேில் மந்திரங்களள ஜபம் தசய்து தகாண்வட கலந்து அதில் 

தர்ப்பபயின் மூலம் ேிழும் நீபரயும் வசர்த்து அபதப்பருகுேதற்கான மந்திரத்பதயும் 

தசால்லிக்தகாண்வட ப்ராசனம் தசய்யும் வபாது (உட்தகாள்ளும் வபாது) அதன் மூலம் நமது உடலில் 

எலும்புகள் ேபர தசன்றுள்ள வதாஷங்கள் நீங்கி நம்பமத்தூய்பமப்படுத்துகின்றன என நமது 

சாஸ்திரங்கள் கூறும்.  

இந்த பஞ்சகவ்யத்பத அருந்துேதின் மூலம் எனது வதாலின் ேழியாக எலும்பு ேபரச்தசன்றுள்ள 

வதாஷங்கள் மரக்கட்படபய அக்னியானது எவ்ோறு சுட்தடரித்து சாம்பலாக்கிேிடுவமா அவ்ோவற 

தபாசுக்கிேிடுகின்றன என்று தபாருள்படும் அந்த மந்திரம்.  

ஆக உணவுத்தயாரிப்பேர் இப்பஞ்சகவ்யத்பத அருந்துேதின் மூலம் தூய்பம தபற்ோலும் அது நமது 

நமது க்ருஹங்களில் மட்டுவமா, பேதிகமான அனுஷ்டானங்கள் நடக்கும் இடத்திவலா மட்டுவமா தான் 

ஸாத்தியப்படும். வஹாட்டல் வபான்று நம்மிடம் பணத்பதப் தபற்றுக்தகாண்டு உணவு தரும் இடங்களில் 

இவ்ேிதமான தூய்பமபய நாம் எதிர்ப்பார்க்க முடியாது. அங்வகயும் நாம் பகக்காபச 

தசலேழித்துத்தாவன உண்கிவோம்? இலேசமாக உண்ணேில்ளலவய! என்று நாம் வகட்கலாம். ஆோலும் 

எல்லாேற்றிற்கும் சக்தியானது ஒரு ேபரயபறக்கு உட்பட்டதாகத்தான் ேிளங்குகிறது. "न हि कतकं पयस 

इव पङ्कस्य प्रसाधनाय” என்று கூறுோர்கள் .அதாேது "கதகம்" எனப்படும் வதத்தாங்தகாட்படயானது 

(பூந்திக்தகாட்பட என்றும் இபத அபைப்பர்) கலங்கிய குடிநீபரத்ததளிேிக்க மட்டுவம சக்தி ோய்ந்தது. 

அபத நாம் பங்கம் எனப்படும் வசற்பறத்தூய்பமப்படுத்த உபவயாகப்படுத்த முடியாது. 

அபதத்ததளிேிக்கும் சக்தியானது இக்தகாட்படக்குக் கிபடயாது. உலக்பகபய முழுங்கிேிட்டு 

சுக்குக்கஷாயம் அருந்திோல் அது நமது உடளலேிட்டு தேளிவயற முடியாது. அபத தேளிவயற்றும் சக்தி 

சுக்குக்கஷாயத்திற்கு கிபடயாது. ஆக வஹாட்டல் வபான்ற ஆசாரத்திற்கு ஸாத்தியவமயில்லாத 

இடங்களில் உணேருந்துேது நமக்கு நன்பம பயக்காது. மாோக தீபமபயவய பயக்கும் என்று 

ததளிவோமாக.  

 (தர்மம் தமலும் ேளரும்)  
"சர்தே ஜனா: ஸுகிதனா பேந்து"  

இப்படிக்கு - தேத 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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