
                                                                                    
                   ஜெய ஜெய ஷங்கர ஹர ஹர ஷங்கர  
                18 வழி ககோமோதோ ஸம்ரக்ஷணம் ஜெயல் திட்டம் 

                                                                             
 

ஸ்ரீ மஹாபாரதத்தில் 18 பர்வங்கள் உள்ளது. ஸ்ரீமத் பகவத் கீததயில் 18 அத்தியாயங்கள் 
உள்ளன. மஹாபாரத குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் 18 அக்ஷோஹினி க்ஷேதனகள் பங்க்ஷகற்றன. 
மஹாபாரத யுத்தம் 18 நாட்கள் நடந்தது. ேநாதன தர்மத்தில் எண் 18 விக்ஷேஷத்துக்குரியதாகும். 
நாம் கீக்ஷே ககாடுக்கப்பட்டுள்ள 18 வேி க்ஷகாமாதா ஸம்ரேண கேயல் திட்டத்தத 
நதடமுதறப்படுத்துக்ஷவாம். க்ஷகாமாதாதவக் காப்க்ஷபாம்! நம்தம க்ஷமன்தமப்படுத்திக்     
ககாள்க்ஷவாம்! பகவானின் அருதளப் கபறுக்ஷவாம்! 

 

1. தினம் ககோமோதோ ஸம்ரக்ஷணம் - ஸ்ரீ கபரியவா தினமும் க்ஷகாமாதாவுக்கு ஒரு தகப்பிடி 
புல்லாவது ககாடுக்க க்ஷவண்டியது நமது கடதம என்கிறார். பணக்ஷம இல்லாமல் 
இக்காலத்தில் பண்ணக் கூடிய ஒரு உபாயம். ஒவ்கவாரு தனி மனிதரும், வடீும் தினமும் 
நம் வடீ்டில் வணீாகத் தூக்கிப் க்ஷபாடும் காய்கறித் க்ஷதாதலயும் தண்ணதீரயும் தவக்க 
க்ஷவண்டும். இது சுலபமோன, மிக முக்கியமோன கடமமயோகும். உங்களுக்கு க்ஷநரம் 
இருந்தால் உங்கள் வடீ்டருகில் உள்ள காய்கறிக் கதடயில் இருந்து காய்கறித் 
க்ஷதாதலயும் மிகுந்து க்ஷபான காய்கறி, மற்றும் பேங்கதளயும் வாங்கி வந்து கதருவில் 
பேிக்ஷயாடு அதலந்து ககாண்டிருக்கும் பசு மாட்டிற்குக் ககாடுக்கலாம். கவளி நாடு வாழ் 
இந்தியர்கள் தாயகம் வரும் க்ஷவதளயில் இச்க்ஷேதவதய கேய்யலாம். ஸ்ரீ கபரியவா 
மனமிருந்தால் மார்கமுண்டு என்று மிக அருதமயாக கதய்வத்தின் குரலில் கூறுகிறார். 
ஸ்ரீ கபரியவா கூறியதத இங்க்ஷக படிக்கவும். 
https://mahaperiyavaa.wordpress.com/2015/05/31/important-daily-gho-matha-samrakshanam-

maha-periyavaas-wish-appeal/ 

 

2. கதோல் ஜபோருட்கமை உபகயோகிக்கோதரீ்கள் - நாம் க்ஷதால் கபாருட்கதள உபக்ஷயாகப்படுத்திக் 
ககாண்டு கேய்யும் தவதீக மற்றும் சுப காரியங்களுக்கு பகவான் ேந்க்ஷதாஷப்படுவாரா? 
கமன்க்ஷதால் கபாருட்கள் கேய்ய ஒரு உயிர் உள்ள பசுதவ அப்படிக்ஷய கவந்நீரில் இறக்கித் 



க்ஷதாதல உரிப்பார்கள். நாம் அன்றாடம் உபக்ஷயாகிக்கும் க்ஷதால் கபாருட்கதள தவிர்க்க 
ஆரம்பியுங்கள். க்ஷோபா, கார் ேீட், தகப்தப, ஷு, கபல்ட், வாட்ச் ஸ்ட்ராப், கமாதபல் க்ஷபான் 
க்ஷகஸ், ஆகியதவ க்ஷதால் இல்லாமல் பார்த்துக் ககாள்ளுங்கள். குதறந்த பட்ேம் புதிதாக 
இதத வாங்காதீர்கள். இதற்கு பதில் சுற்றுச் சூேதல பாதிக்காத க்ஷபாம் கபாருட்கதளப் 
பயன்படுத்தலாக்ஷம? நமது இந்தச் கேயல் நமது குடும்பம், நண்பர்கள், முக்கியமோக 
குழந்மதகமையும் ெிந்திக்க மவக்கும். 
 

3. ‘ஜெலட்டின்’ ஜபோருட்கமை வோங்கோதரீ்கள் - இன்று நாம் வாழும் உலகில் உணவுப் 
கபாருட்களில் கலப்படம் மிகுதியாகி விட்டது. என்ன என்ன கபாருட்கள் நமது உணவில் 
கலந்து உள்ளது என்று பார்த்து வாங்க க்ஷவண்டும். நமது உணவு முதறகதள 
எளியதாகவும், பாரம்பரியம் மிக்கதாகவும் கேய்து ககாள்வது ோலச் ேிறந்தது. ‘ஜெலட்டின்’ 
என்னும் ககாழுப்பு மாடு அல்லது பன்றியின் க்ஷதால், எலும்பு, ததேநாறுகள் ஆகியவற்தற 
கவந்நீரில் ககாதிக்க தவத்துக் கிதடப்பதாகும். இந்த கெலட்டின் ஷாம்பூ, முக கிரீம், 
க்ஷகக், ோக்கலட், ஐஸ்கிரீம், தயிர், க்ஷபாட்க்ஷடா பிலிம், தவட்டமின் மாத்திதரகள் 
ஆகியவற்றில் உபக்ஷயாகப்படுத்தப்படுகிறது. அக்ஷத க்ஷபால், கதடகளில் கவள்ளிக் 
காகிதத்தில் மினுமினுக்கும் இனிப்பு வதககதள வாங்காதீர்கள். அந்த மினுமினுக்கும் 
காகிதங்கள் க்ஷகாமாதாவின் குடலில் இருந்து எடுக்கப்படும். ஸ்ரீ கபரியவர்கள், ஸ்டிக்கர் 
கபாட்டு உபக்ஷயாகிக்காதீர்கள். இதில் ேரும வியாதி வருவக்ஷதாடு, ‘Gelatin’ என்ற மாட்டுக் 
ககாழுப்பும் இருக்கக் கூடும் என்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்ெத்தில் ககோமோதோமவ 
வதம் ஜெய்த மோஜபரும் போவத்திற்கு நோம் உடந்மத ஆகவோம், இதற்கு பதில் மஞ்ேள் 
குங்குமம் இட க்ஷவண்டும் என்கிறார்.       

 

4. பிைோஸ்டிக் கவர்கமை எறியோதரீ்கள் - நாம் நம் சுற்று சுேலுக்கு என்ன கேய்கிக்ஷறாம் 
என்று ேற்று ேிந்திக்க க்ஷவண்டும். குறிப்பாக பாரத க்ஷதேத்தில் குப்தபகதள பிளாஸ்டிக் 
கவரில் அதடத்து கதருக்ஷவாரமாக வசீுவததப் பார்க்கிக்ஷறாம். பேிக்ஷயாடு க்ஷமயும் மாடுகள் 
இந்தக் குப்தபகதள கிளறிப் பார்க்கின்றன. இதன் விதளவு மிக க்ஷமாேமானதாகும். 
மாடுகள் காய்கறிக் குப்தபகக்ஷளாடு இந்தப் பிளாஸ்டிக் கவர்கதளயும் உண்ண 
க்ஷநருகிறது. பிளாஸ்டிக் கவர்கள் ெரீணம் ஆகாமல் பசுவின் ஆக்ஷராக்கியத்தத 
ேீர்குதலத்து க்ஷவததன மிகுந்த மரணத்ததக் ககாடுக்கும். இது க்ஷபான்ற பசு மரணங்கள் 
நிதறய நடக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு இந்த வடீிக்ஷயாதவப் பார்க்கவும்: 
https://youtu.be/U_6QlABQuxw .இந்த விஷயத்தில் நம்மால் முடிந்தததச் கேய்க்ஷவாம் 
 

5. ககோமோதோ ெோர்ந்த விவெோயத்மதயும், ககோமோதோவின் கரிமப் ஜபோருட்கமையும் 
ஆதரியுங்கள் – நாம் ேீராக, நிதறய (வணீாக்காமல்) சுத்தமான க்ஷகாமாதா கரிமப் 
கபாருட்கதள உபக்ஷயாகப்படுத்த க்ஷவண்டும். விபூதி, க்ஷகா க்ஷோப்பு, க்ஷகா க்ஷபஸ்ட், பஞ்ே 
கவ்யம் (நிதறய வியாதிகதளக் குணப்படுத்தும் தன்தம உதடயது இது). நம் ஸ்ரீ 



மடத்திலும் மற்றும் ேில நம்பகமான இடங்களிலும் கிதடக்கும். நாம் உபக்ஷயாகிப்பததத் 
தவிர நிதறய வாங்கி க்ஷகாவில்களுக்கும், பக்தர்களுக்கும் ககாடுப்பது புண்ணியமான 
காரியமாகும். இது விேிப்புணர்ச்ேிதயயும் ஏற்படுத்தும். தங்களுக்கு நம்பகமான இடத்தில் 
இருந்து இந்த கபாருள்கதள வாங்கிக் ககாள்ளலாம். உதாரணத்திற்கு: 
http://goseva.net/vibhuti.aspx 

 

6. Change.org - இந்த இதணய தளத்திற்கு கேன்று க்ஷகாவதததய எதிர்த்துக் குரல் 
ககாடுங்கள். அது க்ஷபான்ற மனுக்கதள க்ஷதடி கணினி மூலம் தககயழுத்திடுங்கள். புதிய 
க்ஷகா கோப்பு விடுதிகள் அதமப்பதத எதிர்த்துக் குரல் ககாடுங்கள். நீங்கள் ஒரு முதற 
தககயழுத்திட்டால் அது க்ஷபான்ற புதிய மனுக்கள் தங்கள் தககயழுத்திற்காக தங்கள் ஈ 
கமயில் முகவரிக்க்ஷக அனுப்பி தவக்கப்படும். நாம் கவகு சுலபமாக கணினி முலமும், 
தக க்ஷபேி மூலமும் தககயழுத்திடலாம். இது சுலபமான ஒரு எளிய தகங்கர்யம் ஆனால் 
ேக்தி வாய்ந்தது.  
 

7. ெனோதிபதிக்கு மனு - க்ஷகாவதததய எதிர்த்து இந்திய குடியரசு கேயலாளர் உதவி 
இதணயதளத்திற்கு கேன்று மனு க்ஷபாடவும். https://www.google.co.in/#q=helpline%40rb.nic.in.  

இதற்கு குடியரசு மாளிதகயில் இருந்து பதில் கடிதமும் வரும். பசு மோமிெம் 
ஏற்றுமதியில் நோம் போரத கதெத்மத முதல் இடத்தில் இருந்து இறங்கச் ஜெய்யும் 
எந்தக் கோரியமும் ஜமச்ெத்தக்கதோகும். 
 

8. ககோமோதோமவக் ஜகோடுமமப்படுத்தும் வியோபோரிகமை ஆதரிக்கோதரீ்கள் - இந்த  
இதணயதளத்திற்குச் கேன்று எந்த எந்த வியாபாரிகள் பசுக்கதளக் 
ககாடுதமப்படுத்துகிறார்கள் என்று அறிந்து ககாள்ளுங்கள். அவர்களுதடய கபாருட்கதள 
அவர்கள் நடவடிக்தக உறுதியாக மாறும்வதர வாங்காதீர்கள்! நாம் நம் பணத்தத அந்த 
வியாபாரிகளிடம் கேலவேிக்கிக்ஷறாம் அல்லது அவர்கள் இடத்தில் பார்ட்டி நடத்துகிக்ஷறாம் 
(வால் மார்ட், ேப்க்ஷவ, கமக்கடானல்ட்ஸ், முதலியன). பிறந்த நாள், கல்யாண தினம், இதர 
முக்கிய விோக்கள் ஆகிய நாட்களில் கேலவேிக்கும் பணத்தத க்ஷகாோதலகளுக்குக் 
ககாடுப்க்ஷபாம். அப்படிக் ககாடுப்பது பரம புண்ணியம் மட்டுமின்றி நம் தகயால் இந்தப் 
பசுக்களுக்கு கேய்யும் க்ஷேதவயில் கிதடக்கும் ஆத்ம திருப்திதய உணர்ந்து 
அனுபவித்தால்தான் கதரியும். 
 

9. ககோெோமலக்கு கெமவ ஜெய்யுங்கள் - எப்கபாழுகதல்லாம் முடியுக்ஷமா உங்களுக்கு 
அருகில் உள்ள க்ஷகாேதலகளுக்க்ஷகா அல்லது மாட்டுத் கதாழுவத்திற்க்ஷகா கேன்று 
தங்களால் ஆன முடிந்த க்ஷேதவதய கேய்யுங்கள். உடலால் உதேப்பது பரம புண்ணியம் 
மட்டும் இல்லாமல் மிகவும் ேிறந்ததும் ஆகும். நமது இச்கேயல் க்ஷகாோதல 
தவத்திருப்பவர்கதள நன்றாக ஊக்கப்படுத்தும். பணக்ஷம இல்லாமல் ஆத்ம 

http://goseva.net/vibhuti.aspx
https://www.google.co.in/#q=helpline%40rb.nic.in


க்ஷேமார்த்தமாக பண்ணக் கூடிய காரியங்களில் இதுவும் ஒன்று. 
 

10. இைமமயில் கல் - நமது குேந்ததகளுக்கு அதனத்து ெவீராேிகளிடமும் குறிப்பாக 
பசுக்களிடம் அன்பாக இருப்பது பற்றிக் கூறவும். க்ஷகாமாதாவின் கதய்வகீ மற்றும் 
சுயநலமில்லாத க்ஷேதவ பற்றியும், அதவ நம் அன்றாட வாழ்வுக்கு அளிக்கும் அறிய 
கபாருட்கதளயும், நாம் க்ஷகாமாதாவிற்கு எவ்வளவு கடன்பட்டுள்க்ஷளாம் என்பததயும் 
எடுத்துதரக்கவும். பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் முகாம்கள் நடத்தி க்ஷகாமாதாவின் 
கபருதமயும் அவள் அன்றாடம் கோப்புக் கதடகளிலும், கதருக்களிலும் படும் 
அவலத்ததப் படம் பிடித்துக் காட்டவும்.   
 

11. ஜெல்வோக்மகப் பயன்படுத்தவும் - நமக்கு ேில பிரபலங்கதளத் (உபன்யாேகர், அரேியல் 
ததலவர்கள்) கதரியும் என்றால் அவர்களிடம் இச்க்ஷேதவயின் முக்கியத்துவத்தத 
எடுத்துதரத்து க்ஷகாமாதா ஸம்ரேணத்ததப் பரப்ப க்ஷவண்டுக்ஷகாள் விடுக்கவும்.  
சுயநலமில்லாமல் கபாது நலத்திற்காக ஒரு மிகப் புண்ணியமான காரியம் கேய்யலாம் 
என்றால் இததத் தவிர க்ஷவறு கபரிதாகப் பார்க்க முடியாது.   
 

12. பசு போதுகோப்பு மற்றும் கபோக்குவரத்து ெட்ட விதிகமை ஒருங்கிமணக்கவும் - நாம் 
அதனவரும் இந்த ேட்ட விதிகதள அறிய க்ஷவண்டும். நம் கண் முன்க்ஷன வாகனங்களில் 
பசுக்கதளக் கூட்டம் கூட்டமாக கவட்டுக்காக ஏற்றிக் ககாண்டு கேல்லும் க்ஷபாது நாம் 
என்ன கேய்ய க்ஷவண்டும் என்று நிச்ேயம் கதரிய க்ஷவண்டும். இந்த ேட்ட விதிகள் 
கதரிந்தால் வாய் மூடி கமளனமாக இருப்பதற்கு பதில் ேட்ட ரீதியாக என்ன நடவடிக்தக 
எடுக்க முடியுக்ஷமா அதற்கு நம்மால் ஆனததச் கேய்ய க்ஷவண்டும்.  பாரத க்ஷதேம் 
முழுவதும் பசு வதத தடுப்பு ேட்டம் இல்லாத க்ஷபாதிலும் பசுக்கள் எவ்வாறு 
இரட்ேிக்கப்பட க்ஷவண்டும், எப்படி பசுக்கதள வாகனங்களில் ககாண்டு கேல்ல க்ஷவண்டும் 
என்றும் விதிகள் உள்ளது. அந்த ேட்டங்கதள அறிந்து, அவற்தறத் கதாகுத்து இந்த 
மாதிரி ேமயங்களில் எப்படி புத்திோலித்தனமாக கேயல்பட க்ஷவண்டும் என்று அறிய 
க்ஷவண்டும். இததப் பற்றி ேில நீதிமன்ற வேக்குகளும், தீர்ப்புகளும் உள்ளன. இது 
ேம்பந்தமான விவரங்கதள girishsai108@gmail.com அனுப்பினால் இச்ேட்ட விதிகதள ஒரு 
ேிறிய புத்தகமாக அல்லது க்ஷநாட்டீோக அச்ேிட்டு எல்க்ஷலாருக்கும் வேங்கி நாம் க்ஷமன்தம 
கபற முடியும். 
 

13. பிரச்ெோரம் ஜெய்யுங்கள் - மனிதாபிமானம் உள்ள எவரும் க்ஷகாமாதா பற்றிய 
க்ஷமன்தமகதள ஆன்மீக மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமாக அறிந்தால் பசு மாமிேம் 
ோப்பிடுவததப் பற்றி நிச்ேயம் க்ஷயாேிப்பார்கள். க்ஷகாமாதா பற்றிய இவ்விவரங்கதள 
முடிந்த அளவுக்கு அனனவருக்கும் கதரியப்படுத்துங்கள்.  நாம் அனனவரும் 
க்ஷகாமாதாதவப் பற்றிய ஆன்மீக, விஞ்ஞான, கபாருளாதார க்ஷமன்தமகதள அறிந்து பசு 
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மாமிேம் உண்ணும் பேக்கத்தத ஒேிக்க முயல க்ஷவண்டும். இதற்கு 
http://ghosamrakshanam.webs.com/ வதலத்தளத்தில் உள்ள விபரங்கதளப் பயன்படுத்திக் 
ககாள்ளவும். க்ஷகாஸம்ரேணத்ததப் பற்றி தங்கள் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களிடம் 
‘ஜதோடர்ந்து’ பிரச்ோரம் கேய்யுங்கள். கதாதலக்ஷபேி, மின் அஞ்ேல் (E-Mail), முகநூல் 
(Facebook), யூடியூப், வாட்ஸ் ஆப், ட்விட்டர் ஆகிய ோதனங்கதள முடிந்த அளவு 
பயன்படுத்தி பிரச்ோரம் கேய்யவும். ஸ்ரீ கபரியவர்கள் கூறியபடி நாம் க்ஷகாமாதாவுக்கு 
கேய்கிற ேின்ன க்ஷேதவ கூட மிகப் புண்ணியமானது என்பதத நிதனவில் ககாள்ள 
க்ஷவண்டும். 
 

14. கோபி மற்றும் டீயில் போமல வணீோக்க கவண்டோம் - ஸ்ரீ கபரியவர்கள், பால் என்பது 
ஒரு மிக ஸத்வ குணமிக்க பானம். ஆனால் காபி மற்றும் டீயில் உள்ள காபின் (Caffeine) 
அதற்கு க்ஷநர் எதிரானது, விஷத்தன்தம ககாண்டது என்கிறார். இந்த உலகில் பல 
மனிதர்களும் குேந்ததகளும் பாலின் சுதவ கூட அறியாமல் இருக்கும் க்ஷபாது ஒரு 
நாதளக்கு பல முதற பாலில் காபிதய ருேி பார்ப்பது ேமூகத்துக்குச் கேய்யும் துக்ஷராகம் 
ஆகும் என்கிறார். 
 

15. ககோ பூமெ மற்றும் ககோமோதோ கபரில் அர்ச்ெமன - நாம் தினமும் நம் வடீ்டில் 
க்ஷகாபூதெ கேய்யத் கதாடங்குக்ஷவாம். ஒரு க்ஷகாமாதா மற்றும் கன்றின் விக்ரகத்தத 
தவத்து கவகு சுருக்கமாக இரு புஷ்பங்களும், இரு பேங்களும் தவத்து பூதெ கேய்தால் 
கூடப் க்ஷபாதும். நிக்ஷவதனம் கேய்யப்படும் பேங்கதள நீங்கள் கவளிக்ஷய கேல்லும்க்ஷபாது 
கதருவில் கதன்படும் மாடுகளுக்கு முடிந்தால் ககாடுக்கவும். அக்ஷத க்ஷபால் க்ஷகாவில்களில் 
அர்ச்ேதன கேய்யும் க்ஷபாது க்ஷகாமாதாவின் கபயரில், க்ஷகாமாதாவின் க்ஷேமத்திற்காக  
அர்ச்ேதன கேய்க்ஷவாம். இப்பேக்கங்கள் நம் குேந்ததகளின் அடி மனதில் ஆேமாகப் 
பதிந்து க்ஷகாமாதாவின் மீது மிகுந்த மரியாததயும், பற்றும் ஏற்பட வேிவகுக்கும். 
 

16. ககோமோதோ உண்டியல் மற்றும் பிரெோரப் பலமககள் - நம் வடீ்டில் ஒரு உண்டியல் 
தவத்து தினமும் நம் குேந்ததகதள அதில் க்ஷேமிக்க ஊக்கப்படுத்தவும்; க்ஷேர்ந்த 
பணத்ததக் ககாண்டு க்ஷகாமாதாவுக்கு உணவு வாங்கிக் ககாடுக்கவும். இம்மாதிரி 
கேயல்களில் குேந்ததகதள ஈடுபடுத்தினால் ேிறு வயது முதக்ஷல அது மற்ற 
ெவீராேிகளின் க்ஷமல் அன்பு மற்றும் காருண்யத்தத வளர்க்க உதவும். இங்கு பணம் 
இரண்டாம் பட்ேக்ஷம, இந்த வேக்கம் கதாடர்ந்து வளர க்ஷவண்டும் என்பக்ஷத முக்கியம். அது 
க்ஷபாலக்ஷவ, வடீ்டில் அட்தட மற்றும் மரப் பலதககளில் க்ஷகாமாதா ேித்திரங்கள், அன்பு 
மற்றும் காருண்யம் கதானிக்கும் கவிததகதள எழுதச் கோல்லி ஊக்கப்படுத்தலாம். 
இவ்விஷயங்கதள அவர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிப் ப்ராகெக்ட்களுக்கும் 
உபக்ஷயாகப்படுத்திக் ககாள்ளலாம். 
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17. ககோதோனம் ஜெய்யுங்கள், ககோதோனம் வோங்குங்கள் - ஸ்ரீ கபரியவர்கள் ‘ககோதோனத்மத 
மிஞ்ெி கவறு ஒரு புண்ணியமில்மல’ என்று கூறுகிறார்கள். தங்களால் எவ்வளவு 
முடியுக்ஷமா அவ்வளவு முதற க்ஷகாதானம் ககாடுங்கள், வாங்குங்கள். காஞ்ேி ஸ்ரீ மடம் 
க்ஷகாதானம் கேய்வதற்கு வேி வகுத்துக் ககாடுக்கிறது. ஸ்ரீ கபரியவர்கள் ப்ருந்தாவனத்தின் 
எதிரில் ஸ்ரீ புதுப் கபரியவர்கள் முன்னிதலயில் க்ஷகாபூதெ கேய்து க்ஷகாதானம் 
கேய்விப்பார்கள். இது தவிர, நாம் ஒரு முதற அல்லது நிரந்தர தவப்பு நிதியாக 
க்ஷகாஸம்ரேண க்ஷேதவயிலும் ஈடுபடலாம். பல நம்பகமான க்ஷகாோதலகளிலும் பரம 
பவித்ரமான இப்புண்ணியக் தகங்கர்யத்ததச் கேய்யலாம்.             
 

18. தினம்/வோரம்/மோதத்திற்கு ‘ஒன்று’ ஜகோடுங்கள் – கதடேியாக, ஆனால் முக்கியமாக, 
க்ஷகாோதலகதள பராமரிக்க நிதி உதவி மிகவும் முக்கியம். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 
பசுதவப் பராமரிக்க க்ஷகாோதலகள் அதமத்த அந்த நல்ல இதயங்களுக்கு உதவ 
க்ஷவண்டியது நம் கடதம அல்லவா? ஒரு பசுதவ தத்கதடுத்துக் ககாள்வது, அல்லது மாேம் 
பராமரிப்புச் கேலவுக்கு ககாஞ்ேம் உதவுவது, க்ஷகாோதல அதமக்க உதவவுது, க்ஷகாமாதா 
மருத்துவச் கேலவுக்கு பணம் ககாடுப்பது, க்ஷகாமாதாவுக்கு ஆகாரம் க்ஷபாடுவது என்று 
இந்தத் தர்மத்தத நிதல நிறுத்த பல புண்ணியமான காரியங்கதள நாம் கேய்யலாம். ஸ்ரீ 
கபரியவர்களின் பிடி அரிேி திட்டத்திதன ஒட்டி, ஒவ்க்ஷவார் குடும்பமும் குமறந்தபட்ெம் 
தினமும் ஒரு ரூபோயோவது (கவளி க்ஷதேத்து நாணயம் என்றால் அந்த நாட்டின் ஒரு 
நாணயம்) க்ஷகாமாதா ஸம்ரேணதுக்காகக் ககாடுக்க க்ஷவண்டும். இயலாத பட்ேத்தில் 
குமறந்த பட்ெம் வோரம் அல்லது அதம பட்ெமோக மோதம் ஒன்று ஜகோடுக்க கவண்டும். 
இப்படி க்ஷேர்த்த பணத்தத கதரிந்த க்ஷகாோதலகளுக்குக் ககாடுக்க க்ஷவண்டும். நமது 
முடிவோன கநோக்கம் சுயநலன் இல்லோத பகரோபகோரம். இந்த உலகில் எல்லாவற்றுக்குக்ஷம 
பணம் க்ஷததவப்படுவதால் இதத நாம் அவேியம் கேய்ய க்ஷவண்டும்.   
 
க்ஷமற்குறிய பல வேிகளில் நாம் ேிலவற்தறயாவது 'விடோமல்' கதடபிடித்து அகங்காரக்ஷமா, 
தற்கபருதமக்ஷயா, பாரபட்ேக்ஷமா இன்றி கேயல்படுக்ஷவாம். இது க்ஷகாமாதா மற்றும் நம் 
வாழ்வில் நல்ல முன்க்ஷனற்றத்தத நிச்ேயம் ஏற்படுத்தும். ஸ்ரீ கபரியவா திருவடிகக்ஷள 
ேரணம்! 
 



கலோகோ ஸமஸ்தோ ஸுகிகனோ பவந்து! ஜெய் ககோமோதோ! ரோம் ரோம்!!    
 

 


