Co je dhatu?
Dhatu se překádá jako tkáň, a tkáně tvoří fyzické tělo. Slovo dhatu se skládá ze dvou slov. Prvním je dharan - nositel a druhým tapas - agni, oheň. To znamená, že kdo nese oheň je dhatu. Kdo nese přeměnu, čili výsledek metabolismu je dhatu. To vše se děje v závislosti na čase. Dhatu vzniká a neustále se přeměňuje až přeměna ustává, agni se snižuje a stárneme. 
Kdo je konatelem tvorby tkání?
Tkáně, tedy celé tělo jsou projevem pančmahabhút - pančmahabhút vikár. Ačkoli pančmahabhúty samy o sobě nejsou schopné zcela samostatně vytvořit tkáň, mají určitou samostatnost (mají své přirozené vlastnosti). Dhatu vzniká sama o sobě podle "návrhu tkáně" tj. sukšma dhatu. To znamená, že ještě než dojde k samotnému tvoření, už je dávno známo, jakou bude mít tkáň funkci a jak bude vypadat. Tkáň se začíná vytvářet přesně podle tohoto plánu. Buňky se množí dělením, mají včechny stejnou funkci, stejné vlastnosti a stejný cíl - tomu říkáme tkáň.
Jak tkáň vzniká?
V těle (vlastně už na samém začátku v embryu) probíhají tři fyziologie - tři tělesné procesy mající svého konatele. První znich je vát - pohyb. Ne jen samotný přesun, ale už to, že se v čase něco děje je vát, realizační energie. Druhou fyziologií je pit - přeměna. A třetí je kaf - ukládání. Kaf konzervuje co se předtím přeměňovalo. Každá buňka a kařdá tkáň už činí tři fyziologie. Má materiál, přeměňuje (dělí se), ukládá atd. Tkáň je tedy výsledkem metabolismu. Je výsledkem přeměny - "nositelem ohně". Ale tkáň není jen zakonzervovaným procesem ale je živá - neustále se vní něco děje, obnovuje se a dokonce je sama je prostředkem pro tvorbu tkání následujících. Proto "nese oheň". 
Buňky se postupně diferencují a tkáně se různí. Začínají se odlišovat už umístěním, vrstvením. (Některé jsou na povrchu a jiné uvnitř - mají tak automaticky jinou funkci.) Jednotlivé tkáně se ohraničují a dělají prostory. Tomu říkáme adhistán - hranice. A tak ostupně vzniká celek - tělo, které  funguje přesně podle pravidel - sam. 
Jaké jsou podmínky pro vznik dhatu?
K vzniku tkáně je potřeba již zmíněný plán - sukšama dhatu, dále materiál - ras dhatu (šťáva pro realizaci sukšama dhatu) a ten, kdo činí samotnou přeměnu dhatu - dhatu agni. Dhatu agni zahrnuje všechny podmínky, kreré jsou pro vznik dhatu nezbytné.  Proto dhatu agni přímo ovlivňuje kvalitu dhatu. Jaký je dhatu agni, taková je dhatu. 
Ne jen podle dhatu agni, ale také podlem nožství a kvality materiálu bude dhatu vypadat. Jelikož tkáňe vznikají jedna ze druhé, vždy musí záležet na kvalitě tkáně předchozí.
Co všechno ovlivňuje metabolismus a jaké jsou podmínky pro dobré a nemocné dhatus?
To je těžká otázka. Řekněme, že v každé tkáni, každé buňkce probíhají tři výše zmíněné fyziologie: vát, pit, kaf. Tyto děje ovlivňují dóši a zasahují do fyziologie. To, co působí na vát, je vát doš. To co působí na pit je pit dóš a co působí na kaf je kaf dóš. A proto může kdekoli  v tkáni nastat nějaká změna. Dóši se projevují, proto vidíme v tkáni "jejich guny". Existuje tady jakási přímá úměra, například dáme-li tam suchost, v tkáni se může objevit také suchost. Jestliže tkáň nemá být suchá, je to nemocná tkáň. 
Dóši vstupují do těla zvenku a ovlivňují dhatu agni a tím metabolismus (přeměnu). Záleží jaké guny, respektive mahabhúty do těla vstoupí. A je samozřejmé, že velmi důležitou roli hraje strava. 
Takže kvalita dhatu záležína dhatu agni a výživě. A zárověň dhatu agni je ovlivňován stravou. Samozřejmě ne jen stravou, ale i vším co vnímáme.
Chápu fyziologii jako vát, pit, kaf. A metabolismus jen jako jako pit, trávení.
Náš život ovlivňuje okolí. Smysly vnímáme zvuky, chutě, doteky, pachy a vidíme barvy. Vše, co naše smysly zachycují my "trávíme"  může stát dóšou a tím vznikají  změny, třeba i v tkáni. 
Máme 4 druhy pity: pačak pit, randžak pit, sadhak pit, aločak pit a bhodžak pit. Pita pro naše tělo znamená trávení. A jak tráví, to záleží na podmínkách, na agni. Př. jaké jsou trávící štávy a jak moc jich je, jáká je žluč, jaké jsou enzymy,... Vlastně i jaký je žaludek, jaká je kůže, oči, srdce a tak dále.
Pro shrnutí, metabolismus je ovlivněn silou agni a agni bude, podle dóš, respektive podle mahabhút, které do metabolismu vstupují. Přijde-li tam například oheň, trávící oheň se zvýší, dáme-li tam vodu, voda oheň sníží. Takže jaký agni je, takový je metabolismus. A určitě i jaká je strava, takový je agni. Strava mění agni. 



