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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. 
ஆஹாரத்திற்கும் ஆசாரத்திற்கும் இபைவய உள்ள ததாைர்பானது ேிசாரிக்கப்பட்டு ேருகிறது. நமது 

ோழ்ேில் நாம் ஒவ்தோரு நாளும் ஒவ்தோரு தநாடியும் தசய்யும் எந்த தசயலும் நம்பம தர்மத்தின் 

பாபதயிலிருந்து ேிலக்கிேிட்டு ேிைக்கூைாது என்பதற்காகத்தான் நமது தர்ம ஶாஸ்திரங்களின் 

மூலமாக மஹரிஷிகள் நம்பம ேழிநைத்துகின்றனர். அேர்கள் காட்டிய ேழியில் தசல்லும் ேபர 

நமக்கு வகடில்லல. ேழி மாறும் வபாதுதான் துன்பத்திற்கான ேிபதகள் ேிபதக்கப்படுகின்றன. 

ஆஹாரத்தில் ஆசாரம் எனும்வபாது அது ஆஹாரத்துைன் ததாைர்புபைய எல்லாேற்றிலும் ததாைர்பு 

தகாண்டுள்ளபத நாம் கைந்த ோரம் சிந்தித்திருந்வதாம்.  காய்கறிகள், பாத்திரங்கள், அடுப்பு, 

சபமப்பேர், சபமக்கும் இைம் என அலனத்திலும் ஆசாரத்தின் பங்கு என்ன என்பது 

ேிசாரிக்கப்பட்ைது. இபேதயல்லாம் மூன்று நிலலகளில் பார்க்கப்பைவேண்டும். 1)புறக்கண்களுக்கும் 

பிற இந்திரியங்களுக்கும் புலப்பைக்கூடிய முதல் நிலல 2) நமது இந்திரியங்களுக்கு புலப்பைாமல் 

தே ேலிபம தபாருந்திய ரிஷிகளின் கண்களுக்கு மட்டும் புலப்படும் மத்திய நிலல 3) 

ரிஷிகளுபைய  எல்லலபயயும் தாண்டி வேதங்களிவலவய குறிப்பிைப்பைக்கூடியதாக இருக்கும் 

உயர்நிலல. பல இைங்களில் இதிஹாஸ புராணங்களில் ஈஶ்ேரவன தசால்லக்கூடியதாக 

குறிப்பிைப்படுபபேகள் இம்மூன்றாம் நிலலயில் பேக்கப்பட்டு வபாற்றப்படும். அந்த ேபகயில் நாம் 

கைந்த ோரங்களில் சிந்தித்திருந்தபடி ஸத்ேம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் என்று மூன்று 

மவோவ்ருத்திகளால் ஆளப்படுபேர்கள் எங்ஙனம் வ்யேஹாரம் தசய்ோர்கள் என்று பகேத் 

கீபதயில் பகோன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறியது இங்வக நம்மால் சிந்திக்கத்தக்கது. தபாதுோக 

ஆஹாரங்களில் எந்த ேபகயான உணவு பதார்த்தங்கலள நாம் உண்ண வேண்டும் எனும் குறிப்புகள் 

நம் ஸ்மிருதிகளில் காணப்படுகின்றன. எபேதயல்லாம் உண்ணத்தகாதபேகள் என்றும் குறிப்புகள் 

காணப்படுகின்றன. இதில் ஸ்ோரஸ்யம் என்னதேன்றால் மனித இனத்திைம் மட்டுவம இந்த ஸத்ே, 

ரஜஸ், தமஸ் குணங்கள் காணப்படுேபத நாம் அறிவோம். ஆோலும் நம்மால் உண்ணப்படும் 

தர்மஸந்ததஶம் - 9 
ஜகத்குரு ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ காஞ்சீஆசார்யாளின் ஆக்பஞயின்படி  

Dr. S தேணுதகாபால ஶ ர்மா அேர்களால் - தேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபபக்காக 
ததாகுத்து ேழங்கப்பட்டு 25-06-2020 வியாழக்கிழமை அன்று வெளியிடப்பட்டது. 
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உணவுப் பண்ைங்களிலும் இம்முக்குணங்கள் காணப்படுகின்றன என்பது ஆயுர்வேதம் காணும் 

ரகசியம். ஆக எேர்க்தகல்லாம் ஸ்ேபாேமாகவே ஸத்ேகுணம் வமவலாங்கி இருக்குவமா 

அேர்களும், ஸத்ேகுணம் இயற்பகயாக உைவலாடு பிறக்காேிட்ைாலும் அதுதான் உயர்ந்த நிலல 

என்று உணர்ந்து அந்நிலலயிவலவய தான் இருக்க வேண்டும் என்று ேிரும்புபேர்களும் எவ்ேிதமான 

ஆஹாரத்பத வதர்ந்ததடுப்பார்கள் என்று ஸ்ரீமத் பகேத் கீபதயில் பகோன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 

கூறியிருப்பபத நாம் கேனிக்க வேண்டும். அவ்ோவற ராஜஸ குணம்  வமவலாங்கி   

இருப்பேருக்கும், தாமஸ குணம் வமவலாங்கி இருப்பேருக்கும்  இயற்பகயாகவே எந்த ேிதமான 

உணவுப் தபாருட்களில் ேிருப்பம் வமவலாங்கி நிற்கும் என்பபதயும் அங்வகவய கீபதயின்  

பதிவனழாேது அத்தியாயத்தில் பகோன் கூறியிருப்பபத நாம் படித்துத் ததளியலாம். இந்த 

முக்குணங்களுக்கு மனதுைவன மட்டும் ததாைர்பிருந்தாலும் இபேகள் தனக்கு ஸமானமான 

நிலலகலள உைலளேிலும் ஏற்படுத்துேபத ஆயுர்வேத நூல்கள் நமக்கு கூறும். அதாேது மனதின் 

ஸத்ேகுணமானது உைலளேில் கபம் என்பதாக த்ரே ேடிேில் காணப்படுேதாகவும், ரஜஸ் எனும் 

குணமானது பித்தம் என்பதாக மஞ்சள் நிறத்தாலான உஷ்ணத்துைன் கூடிய திரே ேடிேில் 

காணப்படுேதாகவும், தமஸ் என்னும் குணமானது ோதம் என்பதாக ோயுேின் குணங்கலளக் 

தகாண்ைதாகவும் கூறப்படுகின்றன . இந்த ோதம், பித்தம் மற்றும் கபம் எனும் மூன்று நிலலகள் நமது 

மனித ோழ்ேில் நமது ஆயுளுைனும், பகலுைனும், இரவுைனும்  நாம் உண்ணும் உணவுைனும் 

ததாைர்புபையதாக ோக்பைாசார்யர் கூறுோர். அதாேது அஷ்ைாங்க ஹிருதயம் எனும் தனது 

ஆயுர்வேத நூலில் அேர் वयोऽहोरात्रिभुक्तानाां तेऽन्त मध्यात्रिगााःक्रमात्। (सू.1.8) 'ேவயாs வஹாராத்ரி-

'ேவயாs வஹாராத்ரி-புக்தாோம், வதந்புலப்பைாத:க்ரமாத்'  (ஸூ.1.8) 

என்று ோயுவும், பித்தமும், கபமும் நமது ஆயுளிலும், பகலிலும், இரேிலும், உண்ணப்பட்ை 

உணேிலும் தனது ஆளுபகபய அபேகளின் முடிேிலும், நடுேிலும், ததாைக்கத்திலும் 

தசலுத்துகின்றன என்று இந்தச் தசய்யுளின் மூலமாக அேர் கூறுகிறார். இது ேிஷயமாய் ேிேரங்கலள 

நாம் அடுத்த ோரம் சிந்திப்வபாம்.  

 (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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