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                    பதய்வத்தின் குரல் (ஏழாம் ொகம்)   
                         ககாமாதா ஸம்ரக்ஷணம் 

                        1. தாயாக விளங்கும் ெசு 

                                                             

வாயில்லா ஜவீன் என்று ச ால்லப்படுகிற வர்க்கத்தைச் ச ர்ந்ைசை பசு; 

அப்படியிருந்ைாலும் அது ‘அம்மா’ என்று அடிவயிற்றிலிருந்து வாய் விட்டுக் குரல் 

சகாடுக்கிறது. ‘அம்மா’ என்று ச ால்கிற அந்ைப் பசுசவ நமக்சகல்லாம் அம்மாவாக 

இருக்கிறது. அம்மாவின் முைல் லக்ஷணம் என்ன? பால் சகாடுப்பதுைான். நாம் 

குழந்தையாயிருந்ை சபாது நம்தமப் சபற்சறடுத்ை ைாயார் நமக்குப் பாலூட்டி 

உயிரூட்டினாள். அந்ைக் குழந்தைப் பிராயத்ைிசலசய பசுவும் நமக்குப் பால் 

சகாடுத்து ப்ராண ரதக்ஷ ைந்ைது. சபற்ற ைாய் பால் சகாடுப்பது நம்முதைய 

குழந்தைப் பருவத்சைாடு முடிந்து விட்ைது. ஆனால் நமக்கு வயைான பின்னரும் 

பசு ைரும் பாலும், அைிலிருந்து சபறப்படுகிற ையிர், சமார், சநய் ஆகியனவும் நம் 

ஆஹாரத்ைில் சைாைர்ந்து இைம் சபறுகின்றன. சராம்பவும் வயஸான ைத யிலும், 

மற்ற ஆஹாரங்கள் குதறந்து அல்லது நின்சற சபான நிதலயிலும் ஒரு 

மனிைருதைய உைலில் உயிதர நிறுத்ைிக் சகாடுக்கும் உணவாகப் பசு ைருகிற 

பாசல இருக்கிறது. நம்முதைய ஆயுஸின் ஆரம்பத்ைில் ஒரு குறுகிய 

காலகட்ைத்ைில் மாத்ைிரம் நம்தமப் சபற்சறடுத்ை ைாய் பால் ைருகிறாசென்றால் 

பசுசவா நம்முதைய ஆயுள் காலம் பூராவும் பால் ைருகிறது. அைனால்ைான் 

உறவுகெிசலசய பரசமாத்ைமமான ைாயுறதவப் பசுவுக்குத் ைந்து ‘ககாமாதா’ 

என்சற ச ால்வது.  

 

‘ககா’ என்றால் ‘பசு’ என்று எல்சலாருக்கும் சைரியும். ‘Cow’ என்ற வார்த்தையும் 

‘ககா’விலிருந்து வந்ைதுைான். டிக்ஷனரியிசலசய அப்படித்ைான் சபாட்டிருக்கும். 

 
அந்ை ககாதவ மாைாவாகசவ நம்முதைய சை த்ைில் சைான்று சைாட்டுக் கண்டு 

அன்பும் பக்ைியும் ச லுத்ைியிருக்கிறார்கள். 

 
அன்பும்  ாந்ைமும் நிதறந்ை சைாற்றத்சைாடு நிற்கிற ஒரு பசுதவப் பார்த்ைாசல 

சபற்ற ைாயாதரப் பார்ப்பது சபான்ற ஒரு உணர்ச் ி சைான்றும். 

 



சபற்சறடுத்துப் பாலூட்டும் மாைாதவ ஜனக மாைா என்பது. அசை மாைிரி இன்னும் 

ஒரு  ில மாைாக்கதெச் ச ால்வைில்ைான் சகாமாைாவும் ஒன்று. பூமாைா, ஸ்ரீமாைா 

என்று இன்னும் இரண்டு மாைாக்கள். 

 
                        2. ககாமாதாவும் பூமாதாவும் 
 
ஜனக மாைாவும், சகாமாைாவும் பாதலச் சுரக்கிற மாைிரி, ைானியங்கள், 

(உ)சலாஹங்கள், ைாதுக்கள் ஆகிய வெங்கதெயும், இதவ எல்லாவற்றுக்கும் 

சமலாக நீர்வெம் என்பதையும் பூமி சுரக்கிறது. அைனால்ைான் பூமாைா என்பது. 

பசுத்ைாய் என்பது சபால் புவித்ைாய். 

 
மிருகமாகத் சைரிகிற பசு, ஜைமாகத் சைரிகிற பூமி ஆகிய எல்லாவற்றிலும் 

உயிருள்ெதும் அன்சப உருவமானதுமான மாத்ருத்வத்தை – ைாய்த் ைத்துவத்தை – 

கண்டு சகாண்டு நம்முதைய முன்சனார்கள் சகாமாைா என்றும் பூமாைா என்றும் 

ச ான்னார்கள். 

 

பூமாைாசவ சகாமாைாவாக உருக்சகாண்ைதும் உண்டு. த்வாபரயுகம் முடிகிற 

நிதலக்கு வந்து, கலியுகம் ஆரம்பிப்பைற்கு முந்தைய ஸமயம். சலாகத்ைிசல 

துஷ்ை அர ர்கெின் ரூபத்ைில் அஸுர  க்ைிகள் ைதலசயாங்கிய அப்சபாது 

பூமாசைவியால் அந்ைப் பாப பாரத்தைத் ைாங்க முடியவில்தல. அப்சபாது 

பூமாசைவியும், அவளுதைய  ார்பிசல பிரம்மாவும் மஹாவிஷ்ணுவிைம் 

முதறயிட்டு பிரார்த்ைித்துக் சகாண்ைைன் சமல்ைான் பகவான் க்ருஷ்ணாவைாரம் 

பண்ணினார். அந்ை ஸமயத்ைிசல ைன்னுதைய முதறயடீு பகவானுதைய 

மனதஸத் சைாட்டு இறக்கி அவதர ரக்ஷணத்துக்கு வரும்படிப் பண்ண 

சவண்டுமானால்ைான் அவருதைய பத்னியான பூமாசைவி ரூபத்ைிலில்லாமல் 

அதைவிை ப்ரியத்துக்கும் பரிவுக்கும் உரிய ைாயான சகாமாைா ரூபத்ைில் 

இருந்ைால்ைான் முடியும் என்பைால் பூமாைாசவ சகாமாைாவாக உருவம் எடுத்துக் 
சகாண்டுைான் சபானாள் என்று புராணக் கதை இருக்கிறது. அைற்சகற்கத்ைான் 

பகவான் சகாபாலனாகப் பிறந்து, அந்ை அவைாரத்ைில் சகாக்கசொடு அத்யந்ைமாக 

உறவாடினார். 

 

‘ககா’ என்றாசல பூமி என்றும் ஒரு அர்த்ைம். 

 



க்ருஷ்ணர் பூர்ணாவைாரம். அம் ாவைாரம் என்பைாக பகவான் ைன்னுதைய 

ஓசராரு அம் க் கதலதய மட்டும் சவெிப்படுத்ைியும் அவைாரங்கள் 

நிகழ்த்ைியதுண்டு. பாகவைத்ைில் ச ால்லியிருக்கிற கணக்குப்படி பகவானுக்கு 

இருபத்து நாலு அவைாரங்கள். அந்ை இருபத்து நாலில் நம் எல்சலாருக்கும் சைரிந்ை 

ை ாவைாரங்கள் சபாக பாக்கியிருக்கிற பைினாலு சபரும் அம் ாவைாரங்கள். அப்படி 

பகவானின் அம்  அவைாரங்கொக இருந்ைவர்கெில் ப்ருது என்கிற  க்ரவர்த்ைியும் 

ஒருத்ைர். அவர்ைான் சலாகத்ைில் நாடு, நகரம் என்ற அதமப்புகதெ முதறப்படி 

ஏற்படுத்ைியவர்.  

 

அவர் பூமாைாதவசய சகாமாைா ரூபத்ைில் கண்டு அந்ை பசுத்ைாயிைமிருந்து 

அவரவர்களும் ைங்கள் ைங்களுக்கு இஷ்ைமான ஸம்பத்துக்கதெ ைங்கள் ைங்கள் 

ஸ்வைர்மம் என்ற கன்தறக் சகாண்டு கறந்து சகாள்ெச் ச ய்ைார் என்று 

பாகவைத்ைில் ச ால்லியிருக்கிறது.* 

*4.18 

 
ககா ரூபத்ைில் பகவானுக்கு எத்ைதன ப்ரீைி என்பைற்காகச் ச ான்சனன். 

சகாவுக்கும் அவரிைத்ைில் அசை சபால ப்ரீைி. சவணுசகாபாலனாக பகவான் இைது 

பாைத்தை பூமியில் ஊன்றிச் ச ங்குத்ைாக தவத்துக் சகாண்டிருக்கும்சபாது 

ைாமதர மாைிரியான அவருதைய உள்ெங்காதல ஒரு சகா நக்கிக் 

சகாண்டிருக்கும்.  ித்ரங்கெில் அப்படிசய சபாட்டிருக்கும். 

 
3. ஸ்ரீமாதாவும் ககாமாதாவும் 

 

சகாமாைா, பூமாைா, ஜனக மாைா மாைிரிசய ஸ்ரீமாைா என்று ஒரு மாைா. மற்ற மூன்று 

மாைாக்களுக்கும், அவர்கள் மாத்ைிரமல்லாமல் சலாகத்ைிலுள்ெ ஸகல 

மாைாக்களுக்கும், மாைா-பிைா-பத்னி-குழந்தை முைலிய ஸகல 

உயிரினங்களுக்கும், உயிரில்லாை அச ைனங்கள் அத்ைதனக்குங்கூை மூல 
காரணமாயிருக்கிற ைாயான பரா க்ைிசய ஸ்ரீமாைா. அவெிைமிருந்து சுரக்கிற 

அருட்பாலால்ைான் நம்முதைய ஜனகமாைாவுக்கும், சகாமாைாவுக்கும் பால் 

சுரப்பது; அந்ை அருட்பாலால்ைான் பூமாைா ைான்ய வெமும் நீர்வெமும் சுரப்பதும். 

 

அந்ை ஸ்ரீமாைாவுக்சக சகாமாைா என்பதையும் ஒரு சபயராக லலிைா 



ஸஹஸ்ரநாமத்ைில் ச ால்லியிருக்கிறது. ஸஹஸ்ரநாமத்ைில் முைல் நாமாசவ 

‘ஸ்ரீமாைா’ என்பது. உள்செ அந்ை நாமாவெியில் ‘குருமூர்த்ைி:, குணநிைி:, சகாமாைா’ 

என்று வருகிறது. ஞானப் பாலூட்டும் ‘குரு மூர்த்ைி’யாகவும் ஸகல கல்யாண 

குணமாக இருந்து சகாண்டு அருட்பாலூட்டும் ‘குணநிைி’யாகவும் அம்பாளுக்குப் 

சபயர்கள் ச ான்ன தகசயாடு ‘ககாமாதா’ என்று ச ால்லியிருப்பது விச ஷம். 

ஸ்ரீமாைாவான அம்பாள் வாஸ்ைவமாகசவ சைரழுந்தூரில் சகாமாைாவாக வந்ைைாக 

அந்ை ஊர் ஸ்ைல புராணத்ைில் இருக்கிறது. அப்சபாது சராம்பவும் சபாருத்ைமாக, 

சகாபாலக்ருஷண மூர்த்ைியாகப் பிற்காலத்ைில் வந்ை அவளுதைய 

ஸசஹாைரரான மஹாவிஷ்ணுசவ பசு ரூபத்ைிலிருந்ை அவதெ 

ஸம்ரக்ஷித்ைாசரன்றும், அப்புறம் சகாபாலரான அவர் பசுபைியான 

பரசமச்வரனுக்கு அவதெத் ைிருமணஞ்ச ரியில் கன்யாைானம் ச ய்து 

சகாடுத்ைாசரன்றும் ஐந்ைாறு ஸ்ைல புராணங்கதெ ஒன்றாக இதணத்துக் கதை 

இருக்கிறது.* 

 

*கதை விவரத்ைிற்கு ‘சைய்வத்ைின் குரல்’, இரண்ைாம் பகுைியில், ‘புராணம்’ என்ற 

உதரயில் ‘பல வரலாறுகெிதைசய சைாைர்பு’ எனும் பிரிவு பார்க்க. 

 
4. ப ௌகிகச் சிறப்பும் வவதகீச் சிறப்பும் 

 

ப்ரத்யக்ஷத்ைில் நமக்குப் சபாஷாக்கு மிகுந்ை பாதலக் சகாடுத்தும், இன்னும் 

எத்ைதனசயா விைங்கெிலும் பயன்கதெத் ைருகிற ககாசவ அப்ரத்யக்ஷத்ைிலும் 

அதைவிை ஜாஸ்ைியான பயன்கதெத் ைருகிறது. ப்ரத்யக்ஷம் என்பதை சலௌகீகம் 

என்றும் அப்ரத்யக்ஷத்தை அசலௌகீகம் என்றும் ச ால்வது. அசலௌகீகம் என்பதை 

விை ‘சைய்வகீம்’ என்றும் ‘ஆத்மீகம்’ என்றும் ச ான்னாசல இக்காலத்ைில் புரியும். 

வாஸ்ைவத்ைில் அதை தவைீகம் என்சற ச ால்ல சவண்டும். ஏசனன்றால் சவைம் 

காட்டிக் சகாடுக்காவிட்ைால் நமக்கு சைய்வத்தையும் சைரியாது, ஆத்மாதவயும் 

சைரியாது. சைய்வகீம், ஆத்மீகம் எல்லாம் தவைீகம்ைான். 

 

சநராக நம்முதைய இந்த்ரியங்களுக்கு அகப்பைக் கூடியைாகவும், விஞ்ஞான 

பூர்வமாக நிரூபித்துக் சகாள்ெ முடிவைாகவும் இருப்பது சலௌகீகம். 

அப்படியில்லாமல், ஆனால் ஆத்மாவுக்கு நல்லது ச ய்வைாக இருப்பது தவைீகம். 

 



இந்ை இரண்டிலும் பசுவின் சபருதமதயப் பார்க்கிசறாம். ஒரு பசுவிைம் 

சலௌகீகமாகச்  ிறப்புப் சபாருந்ைியைாக இருக்கும் விஷயங்கெிசலசய கூை 

தவைீகச்  ிறப்தபயும் பார்க்கிசறாம். 

 

                              5. ெசும்ொல்: முழு உணவு, ஸத்வ அெிவிருத்தி 
 

உைாஹரணமாக அது ைரும் பாதலசய எடுத்துக் சகாள்சவாம். 

சலௌகீகமாகத் சைரிவது, அத்ைதன ஆஹார ைினுஸுகளுக்குள்ளும் பசும்பால் 

ஒன்றுைான் ஒரு மநுஷ்யன் ஜவீிப்பைற்குத் சைதவயான ஸகல ஊட்ை ஸத்தும் 

சகாடுத்து Complete Food – பூர்ண ஆஹாரம் – என்று ச ால்லும்படியாக இருக்கிறது. 

ஸாைாரணமாக, இப்படிப்பட்ை புஷ்டி ஊட்டுகிற வஸ்து என்றால் அது 

ஜரீ்ணிப்பைற்கு ஸுலபமாக இருக்காது. ஆனால் பாசலா பச்த க் குழந்தையும் ஸரி, 

பல்லு சபான கிழவரும் ஸரி எெிைில் ஜரீ்ணித்துக் சகாள்ெக் கூடியைாக 

இருக்கிறது. மிகவும் பலஹனீமான சநாயாெிக்கும் உரிய ஆஹாரமாக அது 

இருக்கிறது. 

 

அசலௌகீகமான தவைீகப் பார்தவயில் பார்த்ைாசலா அந்ைப் பாலுக்சக ஸத்வ 

குணத்தை அபிவிருத்ைி ச ய்கிற ைன்தம இருக்கிறது. அசலௌகீகம்ைான் 

என்றாலும் இதை சவறும் நம்பிக்தகயின் சமல் மட்டும்ைான் ஏற்க 
சவண்டுசமன்றில்லாமல், சவறும் க்ஷீர பானம் மாத்ைிரசம ஆஹாரம் என்று 

தவத்துக் சகாண்டிருக்கும் ஸாதுக்கள் எவ்வெவு ஸாத்வகீமாக இருக்கிறார்கள் 

என்பதைப் பார்க்கும்சபாது தவைீகமான அசலௌகீகத்துக்சக சலாகத்ைில் ப்ரத்யக்ஷ 

நிரூபணமும் சபற முடிகிறது. 

 

‘ககாமாதா’ என்று அம்பாளுக்கு நாமா ச ான்னைற்கு முந்ைி ‘குருமூர்த்ைி’, 
‘குணநிைி’ என்ற நாமங்கள் வருகின்றன. ஞானியான ‘குருமூர்த்ைி’யாக, ஸத்வகுண 

ஸம்பன்ன ‘குணநிைி’யாக ஒருவதர உருவாக்கும் அசநக அம் ங்கெில் ஆஹார 

சுத்ைியும் ஒன்று. அப்படிப்பட்ை சுத்ைமான ஆஹாரமாகப் பால் இருக்கிறது. 

 

இைிசல ஒரு சவடிக்தக.  ாக சபாஜனம் என்பைாகத் ைாவர வர்க்கத்ைிலிருந்து 

சபறாமல், ஜவீஜந்துக்கெிைமிருந்து சபறுகிற ஆஹார வதககள் சபாதுவாக ஸத்வ 

குணத்துக்கு ஹானி உண்ைாக்கி ராஜஸ, ைாமஸ குணங்கதெ வ்ருத்ைி 
ச ய்வைாகசவ இருக்கும். ஸத்வம்-ஸாத்விகம் என்றால் மனம் சைெிந்து 



 ாந்ைமாகவும் அன்பாகவும் இருப்பது. பரபரப்பு, பைபைப்பு இல்லாமலிருப்பது. அசை 

ஸமயத்ைில் ஓய்ந்து சபாய்த் தூங்கி விழாமல் நல்ல விழிப்புைனும் இருப்பது. 

ரஜஸ்-ராஜஸம் என்றால் காம க்சராைாைி சமாைல்கெில் துடித்துக் சகாண்டு பரபர, 

பைபை என்று பரப்பது. ைமஸ்-ைாமஸம் என்றால் எைிலும் ஊக்கம், உத்ஸாஹம் 

இல்லாமல் ஓய்ந்து சபாய் தூங்கி வழிந்து சகாண்டு மந்ைமாக இருப்பது. இந்ை மந்ை 

நிதலயில் உ ந்ை மசனாபாவங்கள் எழும்பாமல் காமக்சராைாைிகள் உள்செ முதெ 

விட்டுக் சகாண்டுைான் இருக்கும்; சவெியிசலைான் அதவ துடிப்பாக 

வராமலிருக்குசம ைவிர உள்செ அசுத்ைம்ைான். ஸத்வம் மட்டுந்ைான் சுத்ைம். ரஜஸ், 

ைமஸ் இரண்டும் அசுத்ைம். 

 

ஒரு ஜவீ ஜந்துவிைமிருந்து சபறுகிற ஆஹார வஸ்து என்றால் அது ராஜஸ-

ைாமஸப் சபாக்குகதெ உண்ைாக்குவசை சபாது இயல்பு. பசும்பால் 

ஜவீஜந்துவிைமிருந்து சபறுகிறதுைான். அது ரத்ைத்துக்சக ஸமானம். அப்படிப்பட்ை 

ஒன்தற ஆஹாரம் பண்ணுவது ஸத்வ குணாபிவ்ருத்ைிக்கு ஹானி 
உண்ைாக்குவைாக இருக்கும் என்பசைாடு, அஹிம்ஸா சபாஜனத்துக்கும் 

விசராைமானைாகத் சைான்றுகிறது. ஆனால் நம்முதைய  ாஸ்த்ரங்கசொ 

அஹிம்தஸதயசய பரம ைர்மமாகக் சகாண்ைவனும், மனம், குணம் என்பதவ 

அறசவ அற்றுப் சபாகாமல் இருந்து சகாண்டிருக்கிற வதரயில் பரம 

ஸாத்விகனாகசவ இருக்க சவண்டியவனுமான ஸந்நியாஸிக்கும் சகா க்ஷீர 

பானத்தை அநுமைித்ைிருக்கின்றன. ரக்ை மாம்ஸம் என்சற ைள்ெத்ைக்க ஒன்றும் 

பரம பரிசுத்ைத்தை உண்ைாக்குவைாகப் பசுவிைம் இருக்கிறசைன்றால் அது 

எப்சபர்ப்பட்ை சைய்வத்ைன்தம சபற்றைாக இருக்க சவண்டும்? 

 

6. விச்வப்கரவமக்கு இருப்ெிடம் 
 

ஸந்நியாஸியுதைய ஆஹாரத்ைில் இரண்டு அம் ங்கள். ஒன்று, அது அவனுக்கு 

ஸத்வ குணத்தை வெர்த்துக் சகாடுக்க சவண்டும் என்பது. இன்சனான்று, அந்ை 

ஆஹார வஸ்து ஏசைாரு பிற ஜவீனுக்கும் ஹிம்தஸ விதெவிக்காமல் 

சபறப்பட்ைைாக இருக்கசவண்டும் என்பது. சகாக்ஷீரத்ைில் இந்ை இரண்டும் பூர்த்ைி 
ச ய்யப்படுகின்றன. அது ஸத்வத்தைப் புகட்டுவைாக உள்ெது. அதை 

ககாவிைமிருந்து க்ரஹிப்பைில் அந்ை ககாவுக்கு ஹிம்தஸயும் இல்தல. பகவத் 

ஸ்ருஷ்டியிசலசய அது விச்வப்சரதமக்கு ஒரு இருப்பிைமாக 



உண்ைாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அைனால்ைான் Mammal – கள் எனப்படுகிற பாலூட்டி ஜவீ 

ஜந்துக்கெில் சகாவுக்கு மட்டுசம ைன்னுதைய கன்றுக்குத் சைதவப்படுகிற 

அெவுக்கு மாத்ைிரமின்றி, அந்ை அெவுக்கு உபரியாக மற்ற மநுஷ்யர்களுக்கும் 

சகாடுப்பைற்கு வ ைியாக நிதறயப் பால் சுரக்கிறது. ஒரு பசு சகாடுக்கக் கூடிய 

அவ்வெவு பாதலயும் அைன் கன்சற குடித்ைால் அந்ைக் கன்றுக்கு வயிறு முட்டி 

வாந்ைி ச ய்ய ஆரம்பித்து விடும். இைிலிருந்து சைரிவது என்ன? சநராகத்ைான் 

ஈன்ற கன்று என்ற ஒன்தற முன்னிட்சை ககா சுரப்பு விட்ைாலும் அது நம்தமப் 

சபான்ற மற்ற மநுஷ்யர்களுக்கும் இயற்தகயாகசவ ைாயாயிருந்து சபாஷாக்குப் 

பண்ண சவண்டும் என்பசை பகவத் ஸங்கல்பம் என்றுைாசன சைரிகிறது? அந்ை 

மாத்ரு ப்சரதமசய ககாவுக்கு சவசறந்ை ப்ராணிக்குமில்லாை உன்னை 

ஸ்ைானத்தைக் சகாடுத்ைிருக்கிறது. அதை சைய்வமாகசவ கருதும் உன்னைம். 

 

பசு சைய்வந்ைான். ம்ருக ஜாைியாகத் சைரிந்ைாலும் மாநுஷமான ைாய் சபால் 

பாதலக் சகாடுக்கிற ககாமாைாவாக இருக்கிற அவள் சைய்வமான ஸ்ரீமாைாவின் 

ஸ்வரூபசமைான். இஷ்ைப்பட்ைதைசயல்லாம் அெிக்கிற அப்படிப்பட்ை சைய்வத் 

ைாயாக அவள் இருக்கிறசபாசை காமசைனுவாக விெங்குகிறாள். பசு பால் 

சகாடுக்கும். இந்ைக் காமசைனுப் பசுசவா பாற்கைலிலிருந்து உத்பவித்ைவள். 

ஸ்ரீமாைாசவைான் அப்படி சகாமாைாவாக வந்ைாள். இதைசயைான் ‘பஞ்  ைீ’யில் 

மூக கவி பிரார்த்ைிக்கிறார்; காமாக்ஷியம்பாெிைம், ‘எங்களுக்குக் காமசைநுவாக நீ 

இருப்பாய்!” என்று பிரார்த்ைிக்கிறார்.   

 

காமதுகா ெவ கமக  காமகக  காமககாடி காமாக்ஷி* 

 

* ‘மூக ெஞ்சசத’ீ, ஆர்யா சதகம், ச்க ா.49 

 
7. ககாவின் ம மும் ெரிசுத்தம்! 

 

எைிரிதையாகத் சைான்றுகிறதவயும் பசுவிைத்ைில் ஒன்று ச ர்கின்றன. ரக்ை 

ஸமானமான அைன் க்ஷீரம் புத்ைிதயக் சகடுப்பைற்குப் பைில் சுத்ைப்படுத்துவதைச் 

ச ான்சனன்; உைம்புக்கு  க்ைிதயக் சகாடுப்பசை உள்ெத்துக்கும் சுத்ைி ைருவதைச் 

ச ான்சனன். இதை விைவும் எைிரிதையான இன்சனான்று, அைனுதைய கழிவுப் 



சபாருொன சகாமயம் என்கிற  ாணமும் பரிசுத்ைப்படுத்துவதுைான். அது உைம்பு, 

உள்ெம் இரண்தையும் சுத்ைி ச ய்வைாக இருக்கிறது. கழிவுப் சபாருொன 

மலம்ைான் சபாதுவில் மிகவும் அசுத்ைமானைாக இருப்பது; சநாய் சநாடிகதெப் 

பரப்புவது; பரம துர்கந்ைமாகவும் இருப்பது. அதை உைசனசய சைய்த்து அலம்பி 
சுத்ைம் ச ய்சவாம். ஆனால் ககாவின் மலசமா மற்ற மலங்கதெயும், ஏதனய 

அசுத்ைங்கதெயும் சபாக்குவைாக இருக்கிறது; சநாய்க் கிருமிகதெ அழிப்பைாக 

இருக்கிறது. அது துர்கந்ைமும் வசீுவைில்தல. அைற்குப் பவித்ரமான, 

ஆசராக்யமான ஒரு ைினுஸு மணம் இருக்கிறது. 

 

மற்ற பிராணிகெின் மலம் புனிைத்ைன்தமதயக் சகடுத்து அசுத்ைி 
ச ய்வைாயிருக்க, ககாமயம் மட்டும் அசுத்ைிதய நீக்கிப் புனிைம் ச ய்வைாக 

இருக்கிறது.  ாப்பிட்ை உச் ிஷ்ைம் – எச் ில் என்பது – ஸுகாைாரப்படியும் அசுத்ைம்; 

 ாஸ்த்ரப்படியும் மடித்ைப்பானது. அைன் அசு ிதயப் சபாக்கிப் புனிைப்படுத்துவது 

சகாமயம். அைனால்ைான் எச் ிலிடுவைற்கு ககாமயத்தை உபசயாகிப்பது. பரம 

சுத்ைத்தை க்ருஹத்துக்கு வரவதழப்பைற்காகசவ, ஆசராக்ய லக்ஷ்மிதயயும் 

சஸௌமாங்கல்ய லக்ஷ்மிதயயும் நம் க்ருஹத்ைில் குடி சகாள்ெப் 

பண்ணுவைற்காக வா லில் சகாலம் சபாடும் இைத்ைில்  ாணம் சைெிப்பதும், 

வடீ்தைச்  ாணியால் சமழுகுவதும். இப்சபாது பாஷனின் சபயரில் இந்ைப் 

பழக்கங்கள் எல்லாம் சபாய், எங்சக பார்த்ைாலும் Infection, Pollution என்று 

ஆகியிருக்கிறது. 

 
ககாமயம் எவ்வெவு புனிைமாக நிதனக்கப்படுகிறது என்பைற்கு அசநகச் 

 ான்றுகள் உண்டு. உைாரணத்துக்கு ஒன்று ச ால்கிசறன். ஸந்நியா ிக்கு அக்னி 
ஸம்பந்ைம் கூைாது என்ற விைிதய சராம்பவும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுகிற 

ஸாதுக்கள் உண்டு. அவர்கள் அக்னி மூட்டிச்  தமத்ை ஆஹாரம் எதையும் புஜிக்க 

மாட்ைார்கள். அப்படிப்பட்ைவர்கெில் ஒரு பிரிவினர் விறகு, கரி மூட்ைாமல் 

முழுக்கவும் பசுஞ் ாணி விரட்டியிசலசய அக்னி மூட்டி அைிசல 

 தமத்ைசைன்றால் அப்சபாது சைாஷமில்தல என்று அதை புஜிக்கிற வழக்கத்தைக் 

தகக்சகாண்டிருக்கிறார்கள். பசுவுக்கு இருக்கப்பட்ை புனிைத்ைன்தமயால்ைான் 

இப்படி அைன் மலத்துக்குங்கூைப் சபருதம இருக்கிறது. 

 
 



8. கொொல் உதாரணம் 
 

 ாஸ்த்ரக் குடுக்தககள்ைான் சகாமயம் சுத்ைீகரணம் பண்ணுகிறசைன்று 

அறியாத்ைனத்ைின் சபரிலும் குருட்டு நம்பிக்தகயின் சபரிலும் நிதனத்துக் 

சகாண்டிருக்கிறார்கள் என்சற முன்சபல்லாம் படிப்பாெிகள் எனப்படுகிறவர்கள் 

எண்ணி வந்ைனர். ஆனால் இப்சபாது ஸயன்டிஃபிக்காக – விஞ்ஞான பூர்வமாகசவ 

– பசுஞ் ாணத்ைின் சுத்ைீகரண  க்ைிதய ஏற்றுக் சகாண்டிருக்கிறார்கள். நாஸ்ைீக 

ருஷ்யாவின் விஞ்ஞானிகசெ வரட்டிப் புதக மிகவும்  க்ைியுள்ெ Disinfectant, Anti-

Pollutant என்று பரிச ாைதனகள் மூலம் கண்டுபிடித்துச் ச ால்லியிருக்கிறார்கள்.  

 
ஸமீபத்ைில்* சராம்பவும் ஆச் ர்யமாக ஒன்று ந்யூஸ் சபப்பரிசலசய சபரி ாகப் 

சபாட்டு வந்ைதைப் பார்த்சைாம் – சபாபாலில் நைந்ை பயங்கரமான ‘காஸ் லீக்சகஜ்’ 

விபத்ைில் ஊர் பூராவும் ஜனங்களும் மிருகங்களும் ப்ராணன் சபாயும், ப்ரஜ்ஞா 

பங்கமாயும் பலவிைமான சராகங்களுக்கு ஆொகியும்  ாய்ந்ை சபாைிலும் 

அக்னிசஹாத்ரப் புதக சூழ்ந்ைிருந்ை ஒரு க்ருஹத்ைில் மட்டும் ஒரு ஹானியும் 

ஏற்பைாமல் ஸ்வஸ்ைமாக இருந்ைார்கள் என்று ந்யூஸ் படித்சைாம். 

 

ஆனால் இந்ை இைத்ைில் ககாமயத்துக்கு மட்டுசம முழு ‘க்சரடிட்’டும் ைருவது 

ஸரியல்ல.  ாணம் ஒரு  ிறந்ை விஷ நா ினிைான் என்றால் கூை இங்சக அந்ை 

 ாணத்தை உபசயாகித்துப் பண்ணிய அக்னிசஹாத்ரம் என்ற மந்த்ர பூர்வமான 

தவைீக கர்மாவுக்சக முக்கியம். ககாமயத்ைின் வரீ்யம் மாத்ைிரமில்லாமல், அதை 
விை அைிகமாக மந்த்ர வரீ்யசம விஷவாயுதவ முறித்ைிருக்கும். ஆனாலும் 

மந்த்ரத்தை சவறும் ஜபமாக மாத்ைிரம் ச ய்யாமல் யஜ்ஞம் என்கிற கிரிதயசயாடு 

ச ர்த்து தவத்ைிருக்கும்சபாது அந்ை யஜ்ஞத்ைில்  ாஸ்த்சராக்ைமாக 

உபசயாகிக்கப்படும் த்ரவ்யங்கள் (ைிரவியங்கள்) உபகரணங்கள் ஆகியவற்றின் 

வரீ்ய க்ைியும் மந்த்ர  க்ைிசயாடு ச ர்ந்சை பூர்ண பலதன உண்ைாக்குகிறது. 

அப்படிப் பார்த்ைால் விஷ வாயுதவப் சபாக்கியைில் ககாமயத்துக்கும் நிச் யமாக 

ஒரு பங்கு உண்டு என்சற ஆகும். 

 

ககாமயத்துக்குத் ைனிப்பட்ை முதறயில் இருக்கப்பட்ை சுத்ைிகரண  க்ைி அசைாடு 

நின்று விைாமல், அது யஜ்ஞத்ைில் ப்ரசயாஜனமாகிற சபாது அதுசவ மந்த்ர 

 க்ைிதய ரக்ஷித்துக் சகாடுத்து, அந்ை மந்த்ர  க்ைிக்கு சமலும் உரமூட்டிக் 



சகாடுப்பசை அைன் விச ஷம்; தவைீகமான விச ஷம். யஜ்ஞத்ைில் எந்ை 

சுத்ைிகரண த்ரவ்யத்தை சவண்டுமானாலும் ச ர்க்கலாம் என்று இல்லாமல் இந்ை 

ஒன்தறத்ைான் ச ர்க்க சவண்டும் என்று ைாசன இருக்கிறது? 

 

*இப்பகுைி 1984-ல் கூறியது. 

 

9. ெஞ்ச கவ்யம் 
 

சலௌகீகமாக சவெி அசுத்ைிதயப் சபாக்குவதை விை முக்கியம், தவைீகமாக அது 

உள் அசுத்ைிதயயும் சபாக்குவசை. மற்ற ஜந்துக்கள் விஷயத்ைில் மூக்தகப் 

பிடித்துக் சகாண்டு அலம்பித் ைள்ெ சவண்டியைாக இருக்கிற மலத்தைசய அது 

ககாவிைமிருந்து ககாமயமாக வருகிறசபாது நம்முதைய உள்ெழுக்தகப் 

சபாக்கிக் சகாள்வைற்காக நாம் உட்சகாள்ளும் பஞ்  கவ்யத்ைில் ஒரு வஸ்துவாகச் 

ச ர்க்கும்படி  ாஸ்ைிரத்ைில் விைித்ைிருக்கிறது. 

 

‘பஞ் கவ்யம்’ என்றால் என்ன? ‘கவ்யம்’ (Gavyam) என்றால் ககா ஸம்பந்ைப்பட்ைது. 

அப்படிப்பட்ை ஐந்து ச ர்ந்ைசை பஞ் கவ்யம். அைில் மூன்று – பாலும், பாலிலிருந்து 

சபறுகிற ையிரும், சநய்யுமாகும். பாக்கி இரண்டு? இங்சக ைான் 

எைிரிதையானதவயும் வருகின்றன. ககாமயமும், ககாமூத்ைிரமும்ைான் அந்ைப் 

பாக்கி இரண்டு. பால், ையிர், சநய், ககாமூத்ைிரம், ககாமயம் என்ற ஐந்தையும் 

கலந்து ச ய்வது பஞ்  கவ்யம். கீ்ஷரம், ததி, ததா சாஜ்யம், மூத்ரம், ககாமயம் ஏவ 

ச என்று ச ால்லியிருக்கிறது. ஒருவருக்கு ஏற்பட்ை விழுப்பு, ைீட்டுகதெப் 

சபாக்குகிற புண்யாஹவா ன கர்மாவில் ‘பஞ் கவ்ய ப்ரா னம்’ என்பைாக இந்ை 

ஐந்தையும் ச ர்த்ை ஒன்தறக் சகாடுப்பார்கள். அதை உட்சகாள்ெ சவண்டும். 

 
சவெியிசல விழுப்பு சபாய் மடியாவது என்ற சுத்ைிகரணம் பஞ் கவ்யத்ைினால் 

நைக்கிறது என்றாலும் அதுசவ அைன் முக்கிய ப்ரசயாஜனம் இல்தல. அைனுதைய 

முக்கிய ப்ரசயாஜனம் இதை விைப் சபரிய சுத்ைிகரணமாக, நமக்கு உள்ெழுக்தக 

உண்ைாக்கிய பூர்வ கர்ம பாபத்தைசய சபாக்குவதுைான். 

 
ஸாைாரண விஷயமில்தல. நம்முதைய கஷ்ைங்கள், ஜன்மாக்கள் 



எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் பாப கர்மாக்கள்ைான். அதவசய ந ிப்பது என்றால் 

எவ்வெவு சபரிய விஷயம்? அைற்குப் பசு ைருகிற ஐந்து வஸ்துக்கள் உைவுகின்றன 

என்றால் பசுதவப் சபான்ற பரம உபகாரி நமக்கு எவருண்டு? 

 
 ரீர சுத்ைிசயாசைசய,  ித்ைத்துக்குப் பரம அசுத்ைிதய உண்ைாக்கும் பாபமாகிற 

அசுத்ைத்தையும் நிவர்த்ைித்துக் சகாள்ெப் பஞ் கவ்யம் உைவுகிறது.  ித்ைத்துக்கு 

ஏற்பட்ை பாப அசுத்ைிசய  ரீரத்ைில் சைாலிலிருந்து ஆரம்பித்து எலும்புக் குருத்து 

வதரயில் பலவிை வியாைிகொகப் பரவுகிறது. இந்ை சவெி வியாைி உள் வியாைி 
இரண்தையும் சுட்சைரிக்கசவ பஞ் கவ்ய ப்ரா னம். ‘ஒரு கட்தைதய அக்னி 
பஸ்மம் பண்ணுகிறாற் சபால நான் உட்சகாள்ளும் இந்ைப் பஞ் கவ்யம் 

 ர்மத்ைிலிருந்து (சைாலிலிருந்து) அஸ்ைி (எலும்பு) வதர என் சைஹத்ைில் 

ஊடுருவியுள்ெ பாபத்தை பஸ்மம் பண்ணட்டும்’ என்சற பஞ் கவ்ய ப்ரா னத்ைின் 

(உட்சகாள்ைலின்) சபாது ச ால்லும்படி  ாஸ்த்ரத்ைில் விைித்ைிருக்கிறது: 

 
யத் த்வக்-அஸ்தி கதம் ொெம் கதகஹ திஷ்டதி மாமகக | 

ப்ராசனம் ெஞ்சகவ்யஸ்ய தஹத்வாக்நிரிகவந்தனம் || 

 

‘ைஹது அக்நி: இவ இந்ைனம்’ என்பசை ஸந்ைியில் ‘தஹத்வாக்நிரிகவந்தனம்’ 

என்று ஆகியிருக்கிறது. ‘இந்ைனம்’ என்றால் ‘விறகு’. விறதக சநருப்பு எரிக்கிற 

மாைிரிப் பாபத்தைப் பஞ்  கவ்யம் எரித்து விைட்டும் என்று அர்த்ைம். 

 
ககாவிலிருந்து கிதைக்கும் பாலிலிருந்து  ாணி வதரயில் எல்லாமும் நம் 

வியாைிகதெப் சபாக்கிப் புஷ்டியும் ைருகின்றன; பாபத்தைப் சபாக்கி ஆத்மாதவக் 

கதைத்சைற்றவும் ச ய்கின்றன. 

 
பால், ையிர், சமார், சவண்சணய், சநய் ஆகிய இந்ை எல்லாவற்றுக்கும் இருக்கிற 

நாலு  ிறப்புக்கள்; ஒன்று, அதவ வாய்க்கு ரு ியாக இருக்கின்றன; இரண்டு, 

உைம்புக்குப் புஷ்டி அெிக்கின்றன; மூன்று, ஆஹாரமாக இருப்பசைாடு 

மருந்ைாகவும் இருக்கின்றன; நாலு, தவைீக ப்ரசயாஜனம் உதையதவயாக இருந்து 
சகாண்டு பாபத்தைப் சபாக்கி ஆத்மாதவ ரக்ஷித்துக் சகாடுக்கின்றன. 

 
 



 
10. வவத்தியத்திலும் வாத்தியத்திலும் 

 

இந்ை வஸ்துக்கசொடு, பசுவிைம் எதுவுசம மட்ைமாக இல்லாமல், உத்ைமமானைாக 

இருப்பைால் ககாமயமும் ககாமூத்ைிரமுங்கூை மருந்ைாக இருக்கின்றன. 

முன்தன விை இப்சபாது புைிது புைிைாக வியாைிகள் முதெத்துக் 

சகாண்டிருந்ைாலும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் கட்டி விழுவதை மட்டும் ைக்கத் 

ைடுப்பு மருந்துகொல் – Preventive Medicines என்கிறவற்றால் – நன்றாகக் 

குதறத்ைிருக்கிறார்கசென்பது சைரிகிறது. கட்டி விழுந்து சகாண்டிருந்ை காலத்ைில் 

அைற்கான மருந்துகெில் ககாமூத்ரம் ப்ரைானமான ஸ்ைானம் சபற்றிருந்ைது. 

 
பஞ் கவ்யம் சமல் சைாலிலிருந்து உள்செலும்புவதர சநாய்கதெ நீக்குவைாக 

தவைீகமான புண்யாஹவா னத்ைில் ச ால்லியிருப்பைற்சகற்கசவ சலௌகீகமான 

தவத்ய  ாஸ்த்ரத்ைிலும் ச ால்லி அப்படிசய மருந்ைாக அது ப்ரத்யக்ஷ பலன் 

ைருவதையும் பார்க்கிசறாம். நம்முதைய ஆயுர்சவை தவத்ய  ாஸ்த்ரத்ைில் 

ச ால்லியிருப்பதைசய சமல் நாட்ைாரின் அல்சலாபைி சமடிக்கல் ஸிஸ்ைத்ைிலும் 

ஆைரித்துச் ச ால்கிறார்கசென்பது குறிப்பிைத்ைக்கது.  ர்ம வியாைியான (சைால் 

சநாயான) குஷ்ைம் ஸ்வஸ்ைமதையப் பால் ஸஹாயம் ச ய்யும் என்று சமல் 

நாட்டு தவத்ய நிபுணசராருவர் ச ால்லியிருக்கிறார். எலும்தப பலப்படுத்தும் 

கால்ஷியம் பாலில் இருப்பதும் சைரிந்ைசை. 

 
ஆயுர்சவை மருந்துகெில் பலவற்றுக்கு, அவற்சறாடு ச ர்த்துச்  ாப்பிை சவண்டிய 

‘அநுபானம்’ என்பைாகப் பாதலசய ச ால்லியிருக்கிறது. 

பாலிலிருந்சை சபறுகிற ையிர்-சமார்-சவண்சணய்-சநய் ஆகியனவும் புஷ்டிதயத் 

ைருகிறதவயாயும், ஒவ்சவாரு வியாைிக்கு மருந்ைாகவும் இருப்பதவயாகும். 

 
ஸங்கீைத்ைிலும் ககா ப்ரசயாஜனப்படுகிறது. அடித்துச்  ப்ைம் எழுப்புகிற மத்ைெ-

சபரிதக சபான்ற  ர்ம வாத்யங்கெில் மாட்டுத் சைால் ப்ரசயாஜனமாகிறது. 

 
 
 
 



         11. ெசுவவ வவதப்ெது தாவயக் பகால்வது கொன்றது 
 

இங்சக முக்யமாகக் கவனிக்க சவண்டிய விஷயம்: இப்படிச் ச ான்னது ைானாகசவ 

இயற்தக மரணம் அதைந்ை சகாதவக் குறித்ைது ைான். சகாஹத்ைி – பசு வதை – 

என்பது ஸ்வப்னத்ைிலும் நிதனக்கக்கூைாை மஹாபாபம்; படு பாைகம் என்பது. 

வதை வதரயில் சபாக சவண்ைாம்; அைற்கு ஒரு  ின்ன ஹிம்தஸ 

விதெவித்ைால் கூைப் பாபமாகும். சகாதவ மாைா என்சற அல்லவா பார்த்சைாம்? 

அைனால் சகாஹத்ைி என்பது ப்ராயச் ித்ைசமயில்லாை மாத்ருஹத்ைிக்கு 

ஸமானமான மஹா சபரிய சைாஷமாகும். அதை முக்யமாக எடுத்துச் 

ச ால்வைற்காகத்ைான் சகாதவப் பற்றிப் சப  ஆரம்பித்ைசை. 

 
கறக்கிற மட்டும் ஒட்ைக் கறந்து குடித்துவிட்டு, அல்லது அந்ைப் பாதல விற்றுப் 

பணம் பண்ணிவிட்டு, கறதவ நின்று சபான பிறகு சகாவுக்குத் ைீனி சபாட்டு 

ரக்ஷித்து என்ன ப்ரசயாஜனம் என்கிற எண்ணத்ைில் அதை இதறச் ிக் கூைத்துக்கும் 

க ாப்புக் கதைக்கும் அனுப்புவசைன்பது நம்தமப் சபற்ற ைாயார் வயஸாகி சவதல 

ச ய்ய முடியாமல் ஆனவுைன் அவதெக் சகாதல ச ய்ைால் எப்படிசயா 

அப்படித்ைான். சகா மாம்ஸம் ைாய் மாம்ஸத்துக்கு ஸமானசம. 

 

ைானாக மரித்ை ககாவின்  ர்மத்தைத்ைான் ஸங்கீை வாத்யங்களுக்கு எடுத்துக் 

சகாள்ெலாம். ஏசனன்றால் ஸங்கீைம் சைய்வ பரமானைாக இருக்கிறைனால், 

ஸ்வாமி ககாவிலிசலசய வாத்யங்கள் வா ிக்க சவண்டித் ைாசன இருக்கிறது? 

ஆனால் அைற்காக உயிருள்ெ ககாதவ உபசயாகமில்தல என்பைற்காக 

வதைத்துத் சைாதல உரிப்பது என்றால் அதை ஸ்வாமி க்ஷமிக்கசவ மாட்ைார். 

 
அசைசபாலத்ைான் ககாவின் வயிற்றுக்குள்ெிருந்து எடுக்கும் சகாசரா தனயும் 

ஸ்வாமிக்சக கந்ை உப ாரத்ைில் ச ர்க்கக்கூடிய வா தன த்ரவ்யமாக அது 

இருப்பது வாஸ்ைவம். அசைாடு மருந்துச்  ரக்காகவும் இருக்கிறது. 

அப்படியிருந்ைாலும், அைற்காக ககாதவ வதைப்பது நியாயமாகாது; சகாஞ் ங்கூை 

நியாயசம ஆகாது. இயற்தக மரணம் என்று ஒன்று எந்ை ஜவீனுக்கும் 

உண்ைல்லவா? அப்படி மரித்ை ககாவிலிருந்து  ர்மசமா, சகாசரா தனசயா 

சபறசவண்டும். 



12. ககா ச்ருங்கமும் விகசஷகம 
 

ககா பரம புனிைமானைாக இருப்பைால் அைன் உைம்புக்குள்ெிருந்து எடுக்கிற 

ககாசரா தனயும் ஈச்வரார்ப்பணம் ஆவைற்குத் ைக்கைாக இருக்கிறது. 

 
நைராஜாவாக ஆடும் ஈச்வர ஸந்நிைியில் நந்ைிசகச்வரசர ம்ருைங்கம் வா ிப்பது பல 

சபருக்குத் சைரிந்ை விஷயம். அதை விைவும் விச ஷமாக ஒன்று. ‘ககா ச்ருங்கம்’ 

என்கிற மாட்டுக் சகாம்பின் வழியாகப் பரசமச்வரனுக்கு அபிசஷகம் ச ய்வதை 

விச ஷமானைாகச் ச ால்லியிருக்கிறது. ருத்ர- மகங்கள் ஒரு ஆவ்ருத்ைி 
ச ால்கிற காலத்துக்கு ககா ச்ருங்க த்வாரம் வழியாக  ிவலிங்கத்துக்கு 

க்ஷீராபிசஷகம் (பாலபிசஷகம்) ச ய்வது மஹா புண்ணியம். காதெ மாட்டின் 

சமல் உட்கார்ந்து சகாண்டிருப்பவருக்கு ககா ச்ருங்கத்ைால் பசும்பால் அபிசஷகம் 

சபாருத்ைந்ைாசன? 

 
சபண் பசு பால் என்ற உணதவ சநராகத் ைருகிறது என்றால் காதெ மாடு ைான் 

முக்யமாக உழவில் உதழத்து பயிர் பச்த  மூலம் உணவு ைருகிறது. இப்படி 

மாட்டு ஜாைிசய மநுஷ்ய ஜாைியின் வயிற்றுக்குப் சபாடும் பரசமாபகாரத்தைப் 

பண்ணுவைாக இருக்கிறது. அைனிைம் நாம் அெவில்லாை நன்றியும் பக்ைியும் 

காட்ை சவண்டும். அைற்குச்  ின்ன ஹானி ச ய்ைாலும் சைய்வாபராைமாக, 

சைய்வக் குற்றமாக நிதனக்க சவண்டும். 

 
சகாம்பு வழியாக அபிசஷகம் என்பசைாடு பஞ் கவ்ய வஸ்துக்கொன ஐந்துசம 

ஸ்வாமிக்கு அபிசஷகமாகின்றன. 

 

13. பநய்யெிகஷகம் 
 

ஐந்ைில் நமக்குத் சைரிந்ைது பாலபிசஷகம் மட்டுசம. அடுத்ைபடியாகத் 

ையிரபிசஷகம். சநய்யபிசஷகம் நாம் அைிகம் சகள்விப்பட்ைைில்தல. மதலயாெம் 

ைிருச்சூரில் சநய்யபிசஷகம்ைான். ஹிமயமதல பனிப் பாெம் மாைிரி அங்சக 

லிங்கத்துக்கு நிதறய சநய்யபிசஷகம் ச ய்ைிருக்கும். எத்ைதன காலம் ஆனாலும் 

அந்ை சநய் சகடுவைில்தல என்பசைாடு எத்ைதனக்சகத்ைதன பழச ா 



அத்ைதனக்கு அந்ை சநய் ஒெஷைமாக இருக்கிறது. மதலயாெ தவத்யர்கள் 

‘புராைன க்ருைம்’ என்று அந்ைப் பதழய சநய்தயசய மருந்ைாகக் சகாடுப்பது 

வழக்கம். 

 

மதலயாெ சை ம் வதரயில் சபாகசவண்ைாம். நம் ைிருதவயாற்றுக்குப் பக்கத்ைில் 

இருக்கிற ைில்தல ஸ்ைானத்ைிலும் ஸ்வாமி சபயர் ‘சநய்யாடியப்பர்’ என்சற 

இருப்பைிலிருந்து அங்கும் ஸ்வாமி சநய்யால் அபிசஷகம் சபற்றவர் என்சற 

சைரிகிறது. அந்ை ஸ்ைலத்ைின் சபயசர ‘ைிருசநய் ஸ்நானம்’ என்றுைான் ஆைியில் 

இருந்து அது ைமிழ்வழக்குப்படி அப்பர், ஸம்பந்ைர் சைவாரங்கெில் 

‘ைிருசநய்த்ைானம்’ என்று வந்து, ‘ைிருசநய்த்ைானம்’ என்பது ைான் சபாது ஜனங்கள் 

சபச் ில் ‘ைில்தலஸ்ைானம்’ என்று ஏசைா  ிைம்பர ஸம்பந்ைம் உள்ெ மாைிரி 

ஆகியிருக்கிறது! 

 

பால், ையிர், சநய் ைவிரப் பஞ்  கவ்யத்ைிலுள்ெ சகா மூத்ரத்ைாசலா, 

சகாமயத்ைாசலா ைனித்ைனிசய அபிசஷகம் ச ய்கிற வழக்கம் இல்தல. ஆனால் 

ஐந்தையும் கலந்ை பஞ் கவ்யத்ைால் அபிசஷகம் ச ய்வது விச ஷம். அப்படி 

ஈச்வரார்ப்பணமாவது ைான் பசுக் குலத்துக்சக சபருதம ச ர்ப்பது என்று அப்பர் 

ஸ்வாமிகள் பாடியிருக்கிறார்: 

 
ஆவினுக்(கு) அருங்க ம் அரன் அஞ்சாடுதல்* 

 

’ஆ’ என்றால் பசு. ‘அஞ் ாடுைல்’ என்பது பஞ் கவ்யத்ைில் நீராடுவது; அைாவது 

பஞ்  கவ்யத்ைால் அபிசஷகம் சபறுவது. 

 

*ச ாற்றுதண சவைியன் எனத் சைாைங்கும் ‘நம ிவாயப் பைிகம்’. 

 
                                 14. திருநீறு 
 

அபிசஷகப்ரியனான, பரசமச்வரன் விபூைி ப்ரியனும் ஆவான். ‘காடுதைய சுைதலப் 

சபாடி பூ ி’ என்று சைவாரத்ைின் முைல் பாட்டிசலசய ஞான ஸம்பந்ைக் குழந்தை 

ச ால்லியிருக்கிற மாைிரி, ஸ்வாமி இட்டுக் சகாள்வது ச்ம ான (மயான)த்ைில் 

 வங்கதெ எரித்துப் சபறுகிற பஸ்மாசவ. ஆனாலும் நாம் விபூைி ையாரித்து 



அவனுக்கும் இட்டு விட்டு, அபிசஷகங்கூைப் பண்ணி, நமக்கும் இட்டுக் 

சகாள்கிசறாசம, அது எங்சகயிருந்து வருகிறது? சகாமய உருண்தைகதெப் புைம் 

சபாட்டுத் ைான் விபூைி பண்ணுவது. விபூைிதய விைப் பவித்ரமாக ஒன்று 

கிதையாது. ஸம்பந்ை மூர்த்ைி ஸ்வாமிகெின் ‘மந்ைிரமாவது நீறு’ என்ற ைிருநீற்றுப் 

பைிகத்தைப் பார்த்ைால் சபாதும், அந்ைத் ைிருநீற்றுக்கு என்னசவல்லாம் மஹிதம 

இருக்கிறசைன்று சைரியும். ‘பஸ்மஜா பாசலாபநிஷத்’ என்சற இருக்கிற 

உபநிஷத்ைில் பரசமச்வரசன சகாமயத்ைிலிருந்து எப்படி விபூைி ச ய்வது என்று 

விெக்கமாகச் ச ால்லி, அது ஸர்வ பாபங்கதெயும் சபாக்கி சமாக்ஷம் ைருவது 

என்று ச ால்வைாக இருக்கிறது. சகாவின் மலத்துக்சக அப்படிப்பட்ை நிர்மல  க்ைி 
இருக்கிறது. சவெி மலம், கச்மலம் – ‘கசுமாலம்’ என்று நாட்டு ஜனங்களும் 

ச ால்வதைப் சபாக்குவசைாடு அணு, கர்ம, மாயா மலங்கதெயும் ச ைிப்பைாக 

சகாமயத்ைிலிருந்து சபறுகிற விபூைி இருக்கிறது. யஜ்ஞத்ைில் நீற்று விழுகிற 

சஹாம பஸ்மாதவ தவஷ்ணவர்களும் மந்த்ர பூர்வமாக ைரித்துக் சகாள்வார்கள்; 

அைில் ஸமித்துச்  ாம்பசலாடு சகாமயத்ைாலான வரட்டியின்  ாம்பலும் 

கலந்ைிருக்கும். 

 

சுத்ைம் ச ய்து சகாள்வைற்கு இரண்டு வழி; ஒன்று ஸ்நானம் பண்ணுவது, 

இன்சனான்று விபூைி அணிந்து சகாள்வது. ஸ்நானம் ச ய்வதை ‘நீராடுைல்’ 

என்றும் விபூைி ைாரணத்தை ‘நீறாடுைல்’ என்றும் ச ால்லுவார்கள். ஸ்வாமிக்கு 

நீறாட்ைதலசய நீராட்ைலாகி விபூைி அபிசஷகமும் ச ய்கிசறாம். அது 

அடிப்பதையில் சகாமயாபிசஷகந்ைான். 

 
15. ொ ாெிகஷகம் அல் ; ொ ெிகஷகம் 

 

ஒன்று கவனிக்க சவண்டும். ‘ ந்ைனாபிசஷகம்’ ‘க்ஷீராபிசஷகம்’ என்கிற 

மாைிரிசய பல சபர் ‘பாலாபிசஷகம்’ என்கிறார்கள். அது ைப்பு. ‘பாலபிசஷகம்’ 

என்று ‘ல’தவக் குறிலாகசவ ச ால்ல சவண்டும். ‘ ந்ைன’ ‘க்ஷீர’ என்ற 

வார்த்தைகள் ‘அ’காரத்ைில் முடிவைால், அவற்சறாடு ‘அபிசஷகம்’ என்று 

‘அ’காரத்ைில் ஆரம்பிக்கும் வார்த்தைதயச் ச ர்க்கும் சபாது இரண்டு குறில் 

‘அ’காரங்கள் ச ர்ந்து ஒரு சநடில் ‘ஆ’காரமாகி, ‘ ந்ைனாபிசஷகம்’, 



‘க்ஷீராபிசஷகம்’ என்ற கூட்டு வார்த்தைகள் உண்ைாகின்றன. ‘பால்’ என்கிற 

வார்த்தை ‘அ’காரத்ைில் முடியாமல் ‘ல்’ என்ற ஒற்சறழுத்துைன் முடிகிறது. 

அசைாடு ‘அபிசஷகம்’ ச ரும்சபாது, ல்+அ என்பது (குறிலான) ‘ல’ ஆகத்ைான் 

வருமாைலால் ‘பா பிசஷகம்’ என்று ைான் ஆகும். சைன் + அபிசஷகமும் 

இப்படிசயைான் – ‘சைனபிசஷகம்’ ஆகுசம ைவிர ‘சைனாபிசஷகம்’ இல்தல. 

இசை மாைிரிைான் ‘ஷடாக்ஷரம்’ என்பதும் ைப்பு. ஷடக்ஷரம் ைான்  ரி. பஞ்  + 

அக்ஷரம் – பஞ் ாக்ஷரம்; அஷ்ை + அக்ஷரம் – அஷ்டாக்ஷரம் என்கிற மாைிரி 

இல்லாமல் ஷட்+அக்ஷரம் என்சற இருப்பைால் ஷடக்ஷரம் என்சற ஆகும்.  

 
சகாவின் மலமும் பவித்ரமானைாக இருக்கிற மாைிரிசய அைன் குெம்படிப் 

புழுைியும் பவித்ரமானைாகும்.  ஸாைாரணமாகக் கால் புழுைி என்றால் அது 

துச் மானது. அதைசய சைய்வத்ைிைம், சைய்வ ஸமதையான மஹான்கெிைம் 

பாைதூெி என்று சபாற்றி ஏற்றுக் சகாள்கிசறாம். சகாதூெியும் அப்படிசய. 

ஸாயங்காலத்ைில் சகாக்கள் மந்தையாக சமய்ந்து முடிந்து சகாட்டிலுக்குத் 

ைிரும்பிக் சகாண்டிருக்கும்சபாது அவற்றின் குெம்படியிலிருந்து சபரி ாகப் புழுைிப் 

பைலம் கிெம்பும். அந்ைப் புழுைி உைம்பு முழுவதும் படும்படி நின்றால் அதை புண்ய 

ைீர்த்ை ஸ்நானத்துக்கு சமலாகச் ச ால்லியிருக்கிறது. புழுைி சபாவைற்கு ஸ்நானம் 

ச ய்வதுைான் வழக்கம் என்றாலும் இங்சகசயா புழுைிசய புண்ய ஸ்நானமாக 

இருக்கிறது! பாலக்ருஷ்ணசன அப்படிப் புழுைியில் ைிதெத்ைாடினான் – ’சகாதூெி 
தூஸரிை’னாக இருந்ைான் என்று வர்ணித்ைிருக்கிறது. எப்சபாழுதும் அப்படிப் புழுைி 
படிந்ைிருப்பசை அவனுக்கு ஒரு சஸௌபாக்ய ச ாதபதய உண்ைாக்கிற்று. ‘சச்வத் 

ககாகுர நிர்தூகதாத்தத-தூள-ீதூஸர பஸௌொக்யம்’ – என்று ஆ ார்யாசெ 

பாடியிருக்கிறார்.* அப்படிப் பசு மந்தை புழுைி எழுப்பிக் சகாண்டு சகாட்டில் 

ைிரும்புகிற ஸாயங்காலத்தைசய ‘ககாதூளி  க்னம்’ என்று விச ஷித்துச் 

ச ால்லியிருக்கிறது. 

 
சகாமாைா, பூமாைா என்று இரண்டு ச ான்னைில் பூமாைா ைன் புழுைிதயசய 

சகாமாைாவின் குெம்படியிலிருந்து சபற்று ைனக்கும் அபிசஷகம் ச ய்து 

சகாள்கிறாள். 

 

*சகாவிந்ைாஷ்ைகம், 5 

 



16. ெசு இன்கறல் கவள்வி இல்வ  
 

அபிசஷகம் பக்ைி வழிபாட்டில் வருவது. அைற்கு முக்கியமாக ஆகமங்களும் 

புராணங்களும் ப்ரமாணம். அவற்தற விைவும் நம்முதைய மைத்துக்கு மூல 

ப்ரமாணமாயிருப்பது சவைசம. அைன் அடிப்பதையில்லாமல் ஆகம, 

புராணங்களுக்கு ப்ராமாண்யம் (ப்ரமாணமாகும் ைன்தம) இல்தல. 

 

சவைம் ஏசைா நம்முதைய சை த்துக்கு மட்டுசமயானது என்று நிதனத்ைால் அதை 
விைப் சபரிய ைப்பில்தல. நம்முதைய சை த்ைில் மட்டும் ைான் சவைத்துக்கு 

ப்ரசயாகம், கர்ம பூமியான இந்ை பரை கண்ைத்ைில் மட்டும் ைான் சவை கர்மாக்கள் 

ச ய்ைால் பலன் உண்டு என்றாலும் அந்ைப் பலன் இந்ை சை த்துக்கானது 

மட்டுமில்தல. ஸகல சலாகத்துக்கும் பலதன உத்சை ித்துத் ைான் இங்சக நம் 

சை த்ைில் தவைீக கர்மா ச ய்வது. ஹ்ருையத்ைிலிருந்து ரத்ைம்  ரீரம் பூராவுக்கும் 

பாய்கிற மாைிரி இங்சக ச ய்யும் தவைீக அநுஷ்ைானங்கள் சலாகம் முழுைற்கும் 

சக்ஷமங்கதெப் பாய்ச் ி விடும். அைாவது சவைம் இருந்ைால் ைான் சலாகசம 

நன்றாக இருக்கும்; சலாக சக்ஷமசம இங்சக நம்முதைய சை த்ைில் ச ய்கிற 

தவைீகமான யஜ்ஞ கர்மானுஷ்ைானாைிகெில் ைான் இருக்கிறது. அதைப் பற்றிக் 

சகாஞ் ங்கூை ஸந்சைஹப்பை சவண்ைாம். அப்படி சலாகத்தைசய வாழ்விப்பது 

யஜ்ஞம்; சவள்வி என்பது. அைற்கு இரண்டு அவ ியமானதவ. ஒன்று யஜ்ஞம் 

பண்ணுகிற கர்த்ைாவான ‘யஜமானன்’. இன்சனான்று யஜ்ஞத்ைில் உபசயாகமாகிற 

அைி முக்கியமான த்ரவ்யங்கதெத் ைருகிற ககா ைான். 

 
யஜ்ஞத்ைில் முக்யமாக ஆஹுைி சகாடுக்கப்படும் த்ரவ்யம் பசுவிைமிருந்து 

சபறுகிற சநய்சய. ஆஜ்யம் என்று அதைச் ச ால்வது. ‘ஹவிஸ்’ – ைமிழில் அதுசவ 

‘அவி’ என்று வரும்; அந்ை ஹவிஸ் – என்பசை யஜ்ஞத்ைில் ஆஹுைி 
சகாடுக்கப்படும் பலவிைமான த்ரவியங்களுக்கும் சபாதுப் சபயராயினும், 

குறிப்பாக ஹவிஸ் என்றால் பசும் சநய்ைான். மற்ற ஆஹுைி த்ரவியங்கதெயும் 

சநய்யால் ைைவி சுத்ைம் ச ய்துைான் சஹாமம் ச ய்ய சவண்டும். 

 
அக்னிசஹாத்ரம் முைலான பல யஜ்ஞங்கெில் ககாக்ஷீரம் சஹாமம் 

ச ய்யப்படுகிறது. ைைி என்கிற ையிரும் சஹாம த்ரவ்யமாக ப்ரசயாஜனமாகிறது. 

ஸத்துமா என்கிற ஸக்துவும் ையிரும் கலந்து ைைி ஸக்து சஹாமம் என்று 



ச ய்வார்கள். 

 
சநய், பால், ையிர் அக்னியில் சஹாமமாகின்றனசவன்றால், அந்ை அக்னிதய 

வெர்த்துக் சகாடுப்பசை எது? ககாமயத்தைப் சபாட்டுத் ைட்டிய வரட்டிைாசன? 

 
ஆதகயினால் ககா இல்லாவிட்ைால் யஜ்ஞம், சவள்வி என்பசை இல்தல. 

 
17. ெசு காத்தக  ொரிவனக் காத்தல் 

 

சலாக சக்ஷமத்துக்கு முதுசகலும்பாயிருப்பது சவைம், அந்ை சவைத்துக்கு 

முதுசகலும்பு சவள்வி. சவள்விக்கு முதுசகலும்பாய் இருப்பது அதைச் ச ய்கிற 

கர்த்ைாவும், அைில் ப்ரைான த்ரவ்யமாயிருக்கிறவற்தறக் சகாடுக்கிற 

ககாவும்ைான். ஆகசவ முடிவாக சலாகம் வாழசவ முதுசகலும்பாயுள்ெ இரண்டில் 

ஒன்று ககா என்றாகிறது. அைனால் ைான் ‘ககாரக்ஷணகம பூரக்ஷணம்’. ‘ெசு 

காத்தக  ொரிவனக் காத்தல்’ என்கிறது. அந்ைக் காரணத்ைினால் ைான் சலாகம் 

முழுதும் நன்றாக இருக்க சவண்டும் என்று ப்ரார்த்ைிக்கிறசபாது முைலில் 

ககாதவயும், அப்புறம் யஜமானதனயும் ைனிப்பைச் ச ால்லிவிட்டு, அப்புறசம 

ஸமஸ்ை சலாகத்துக்கும் சஸௌக்யத்தை சவண்டுவது: 

 
ககா-ப்ராஹ்மகணப்கயா சுெமஸ்து நித்யம் 

க ாகா: ஸமஸ்தா: ஸுகிகநா ெவந்து 

 
எத்ைதனசயா ப்ராணிகள் இருக்கும்சபாது ககாதவயும், பல ஜாைிகள் 

இருக்கும்சபாது ப்ராம்மணதனயும் மட்டும் பிரித்துச் ச ான்னைற்குக் காரணசம 

அந்ை இருவருந்ைான் அத்ைதன ப்ராணிகளும், அத்ைதன ஜாைி ஜனங்களும் 

சக்ஷமமாயிருப்பைற்கு உைவுகிற யஜ்ஞ கர்மாவில் விச ஷமாகப் பயன்படுவது 

என்பது ைான். சலாகம் முழுவதும் நன்றாயிருக்கப் பண்ணும் சபாருட்சை இந்ை 

இருவரும் – ககாவும் ப்ராஹ்மணனும் – நன்றாயிருக்க சவண்டும் என்சற 

இவர்கதெ சலாகத்ைிலிருந்து பிரித்துச் ச ான்னசை ைவிர சவசற பக்ஷபாைம் 

இல்தல. 

 



இப்படிச் ச ான்னது இராமாயண பாராயணத்ைின் முடிவிசல ச ால்கிற மங்கெ 

ச்சலாகங்கெில் முைலாவைானைில் சவைத்தைசய அநுஸரித்து, அச்வசமைாைி 
யஜ்ஞங்கதெச் ச ய்து சகாண்டு ைர்ம ராஜ்யம் நைத்ைிய ராம ந்த்ர மூர்த்ைியின் 

கைா பாராயணத்துக்கு முடிவிசல வருகிற ச்சலாகமானைால் முைலில் சலாகத்தை 

ஆளுகிற ராஜாக்கள் நியாய மார்க்கத்ைில் ஆட் ி ச லுத்ைிப் பரிபாலனம் ச ய்ய 

சவண்டும் என்று ச ால்லி விட்டு அப்புறம் ககாவின் சக்ஷமம், ப்ராஹ்மணனின் 

சக்ஷமம், சலாக சக்ஷமம் ஆகியவற்தறச் ச ால்லியிருக்கிறது.  

 

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்ய: ெரிொ யந்தாம் 

ந்யாய்கயந மார்ககண மஹமீ் மஹசீா: | 

ககா ப்ராஹ்மகணப்கயா சுெமஸ்து நித்யம் 

க ாகா: ஸமஸ்தா ஸுகிகநா ெவந்து || 

 
ராமர்-க்ருஷ்ணர் இந்ை சை த்ைின் இரண்டு கண்கள். க்ருஷ்ண பரமாத்மாவிைமும் 

சலாகத்ைின் நலதனப் பிரார்த்ைிக்கும்சபாது இசை மாைிரி சலாக ஹிைத்தைச் 

ச ால்வைற்கு முந்ைி ககா, ப்ராஹ்மணன் ஆகியவர்கெின் நலதனச் 

ச ால்லியிருக்கிறது: 

 
நகமா ப்ரஹ்மண்ய கதவாய ககா ப்ராஹ்மண ஹிதாய ச | 

ஜகத்-ஹிதாய க்ருஷ்ணாய ககாவிந்தாய நகமா நம: || 

 
இப்படி யஜ்ஞத்தைத் ைாங்கி ைரித்து தூக்கி நிறுத்துபவர்கொக யஜ்ஞ கர்த்ைாவான 

ப்ராஹ்மணன், யஜ்ஞத்துக்கு சவண்டிய த்ரவ்யம் ைருகிற ககா என்ற இரண்டு சபர் 

இருந்ைாலும் அந்ை இருவரிலும் ககாவுக்சக முைலிைம் சகாடுத்து, அப்புறசம 

ப்ராஹ்மணனுக்கு இைம் ைந்து ‘ககா ப்ராஹ்மண’ என்று ச ால்வைாகசவ 

இருக்கிறது. இராமாயண மங்கெ ச்சலாகம், க்ருஷ்ண பரமாத்மாதவப் பற்றின 

ச்சலாகம், சபாது வ னம் எல்லாவற்றிலுசம ப்ராஹ்மணதனப் பின்னுக்குத் ைள்ெி 
ககாவுக்சக முக்யத்வம் ைந்து ‘ககா-ப்ராஹ்மண’ என்சற ச ால்வைாகயிருக்கிறது. 

ப்ராஹமணர்கதெ பூசைவர், அைாவது சைவசலாகத்ைில் இல்லாமல் 

பூசலாகத்ைிசலசய இருக்கிற சைவர்கள் என்பது. சவைத்துக்சக ைங்கதெ 

அர்ப்பணம் ச ய்துசகாண்டு, சலாக சக்ஷமத்துக்காக யஜ்ஞ 

கர்மாநுஷ்ைானங்கதெப் பண்ணிக் சகாண்டிருக்கும் ப்ராஹமணர்கதெத் ைான் 



அப்படிச் ச ால்கிறது; ைற்காலத்ைிலிருக்கும், ஸ்வைர்மத்தை விட்டு விட்ை 

ப்ராஹமணர்கதெ அல்ல. இப்படி சைவராகச் ச ால்லப்பட்ைவர்களுக்கும் முந்ைி 
ககா. ‘ைான் சகட்ைது சபாைாசைன்று  ந்த்ர புஷ்கரணிதயயும் சகடுத்ைான்’ என்கிற 

மாைிரி, ப்ராஹமணன் சவை ரக்ஷணமான ஸ்வைர்மத்தை விட்ைைில் யஜ்ஞ-

சஹாமாைிகளுக்கு க்ஷீணம் ஏற்பட்டு விட்ைைால் அவற்றுக்கு சநய், ககாமயம் 

முைலியன ைருகிற ககாவின் புண்ணிய கார்யமும் ைதைப்பட்டு விட்ைது! 

 
18. ஸாந்நித்ய விகசஷம் 

 

ைன்னிைமிருந்து த்ரவியங்கதெக் சகாடுத்து யஜ்ஞ ரதக்ஷதயச் ச ய்கிற ககா, 

எதையும் சகாடுக்காவிட்ைாலும் ைன்னுதைய ஸாந்நித்ய மாத்ைிரத்ைிசலசய 

மந்த்ரங்கதெ ரக்ஷித்துக் சகாடுக்கிற வல்லதம வாய்ந்ைைாக இருக்கிறது. 

அைனால் ைான் மாட்டுக்சகாட்டிலில் ஜபம் ச ய்ைால் சகாடிப் பங்கு (மைங்கு) பலன் 

என்பது. ‘ககாஷ்ைம்’ என்ற மாட்டுக் சகாட்டிதல சபான்ற பரிசுத்ைமான ஸ்ைலம் 

எதுவும் இல்தல.* 

 

*1927ல் மஹாத்மா காந்ைிதய ஸ்ரீ ரணர் பாலக்காட்டிலுள்ெ சநல்லிச்ச ரியில் 

மாட்டுக் சகாட்டிலிசலசய  ந்ைித்ைார் என்பது குறிப்பிைத்ைக்கது. 

 

 19. ஸக  கதவவதகளும் ககாவுக்குள் அடக்கம் 
 

ஏசனன்றால் ககாவுக்குள் முப்பத்து முக்சகாடி சைவர்களுசம அைக்கம். ஸகல 

புண்ணிய ைீர்த்ைங்களும் ஒரு பசுவுக்குள் இருக்கின்றன. நம்முதைய ஆலயம் 

ஒவ்சவான்றிலும்  ில சைய்வங்களுக்கு ஸந்நிைிகள் இருக்கின்றன; அதைச் 

ச ர்ந்ைைாக ஒவ்சவாரு புண்ணிய ைீர்த்ைம் இருக்கிறது. ககா என்பசைா அத்ைதன 

சைய்வங்களும் அத்ைதன புண்ய ைீர்த்ைங்களும் குடி சகாண்ை ஆலயமாக 

இருக்கிறது. ககாசவ ஒரு நைமாடும் சகாயில். ஸர்வ சைவதைகளுக்குமான 

மஹத்ைான சகாயில். 



 
20. ககாமாதாவும்  க்ஷ்மியும் 

 

ஸர்வ சைவைா ஸ்வரூபம் என்றால் நம்முதைய  ிற்றறிவால் இன்னசைன்சற 

கிரஹித்துக் சகாள்ெ முடியாமல் அல்லவா இருக்கிறது? ஒசர மதலப்பாக – பயம் 

கலந்ை மதலப்பாக – இருக்கிறசை ைவிர அன்சபாடு பக்ைி பண்ணும்படியாக 

இல்தலசய! அைனால் சகாமாைாதவக் குறிப்பாக லக்ஷ்மி என்ற ஒரு 

சைவதையின் ஸ்வரூபமாகச் ச ால்வது. அமர(சகா )ம் என்கிற ஸம்ஸ்க்ருை 

நிகண்டுவில் (அகராைியில்) லக்ஷ்மியின் பல சபயர்கதெச் ச ால்லும்சபாது 

‘சலாக மாைா’, ‘சலாக ஜனனி’ என்னும் இரண்டு சபயர்கள் ச ால்லியிருக்கிறது. 

ககாமாைா அந்ை சலாகமாைாசவ. 

 

ககாமாைாதவ லக்ஷ்மி என்கிறது ஒரு பக்கம். அவதெ லக்ஷ்மியின் வாஸ 

ஸ்ைானமாகச் ச ால்வது இன்சனாரு பக்கம். லக்ஷ்மிக்கு வாஸ ஸ்ைானங்கள் 

ஐந்து. ஸுமங்கலியின் ஸீமந்ைம் என்கிற வகிடு, மலர்ந்ை ைாமதரப் பூவின் 

உள்பக்கம், யாதனயின் மஸ்ைகம் (ைதல), வில்வ பத்ரத்ைின் பின் பக்க சரதக 

ஆகிய நாசலாடு பசுவின் பின்புறமும் ஐந்ைாவைாக மஹாலக்ஷ்மியின் 

நிவாஸமாக இருக்கிறது. ககாவிைத்ைில் எைிரிதைகள் ச ர்கிறைில் ககாமய, 

ககாமூத்ரங்களும் பவித்ரமாக இருப்பைாகப் பார்த்சைாமல்லவா? அப்படிசயைான் 

அைன் முக மண்ைலமாக இல்லாமல் ப்ருஷ்ைபாகமாக இருக்கப்பட்ை பின்புறமும் 

பரம பவித்ரமான லக்ஷ்மீவாஸமாக இருக்கிறது. அழகுக்காக ககாவின் முகத்ைில் 

 ந்ைன குங்குமங்கள் இட்டுக் கழுத்ைில் மாதல சபாட்ைாலும், ககாபூதஜ என்று 

பண்ணும்சபாது பின்புறத்தை அலங்கரித்து அங்சகசய அர்ச் னாைிகள் 

ச ய்யசவண்டும். ஒரு ககாவினிைம் நிக்ருஷ்ைமானது (ைாழ்ந்ைது) என்று 

எதுவுசமயில்தல. அைனிைம் ஸர்வமும், ஸர்வாங்கமும் உத்க்ருஷ்ைசம 

(உயர்ந்ைனசவ). நம் மைம் மாைிரி ைர்மபைீங்கெில் ப்ரைிைினமும் காலம் கார்த்ைாசல 

நைக்கிற முைல் வழிபாடு ககாபூதஜ ைான் என்பைிலிருந்து ககாவுக்குள்ெ 

உத்க்ருஷ்ைமான ஸ்ைானத்தைப் புரிந்து சகாள்ெலாம். பசுதவ விை யாதன 

எவ்வெசவா சபரியைாக இருந்ைாலும் ககாபூதஜக்கு அப்புறந்ைான் கஜபூதஜ. 

 
 



21. ெசுவுக்கு ஒரு வாயுவற 
 

சைய்வமாகப் பூதஜ பண்ணுவது இருக்கட்டும். அது  ிலர்ைான் பண்ண முடியும். 

ஆனால் எவரானாலும் பண்ண சவண்டிய கைதமயாக ஒன்று இருக்கிறது. 

ககாவுக்கு ஆஹாரம் சபாடுவது ைான் அது. ஒவ்சவாருவரும் ஒவ்சவாரு நாளும் 

ஒரு பசுவுக்குக் தகப்பிடி அெவு புல்லாவது சகாடுக்க சவண்டும். ‘ககா க்ராஸம்’ 

என்று இதை  ாஸ்த்ரத்ைில் ச ால்லியிருக்கிறது. ‘க்ராஸம்’ என்றால் ஒரு வாய் 

ஆஹாரம். ‘ககா க்ராஸம்’ என்பதை தவத்துத்ைான் புல்லுக்கு இங்கிலீஷில் Grass 

என்று சபயர் வந்ைிருக்கிறது. ைிருமூலர் ‘ைிருமந்ைிர’த்ைில் ப்ரைி ைினமும் ஜவீர்கள் 

ச ய்ய சவண்டிய கைதமகெில், ஈச்வரனுக்கு ஒரு பச் ிதல; அைாவது வில்வ 

பத்ரசமனும் அர்ச் ிப்பது, ஒரு தகப்பிடியாவது ஆஹாரம் பிச்த  சபாடுவது ஆகிய 

இரண்டுக்கும் நடுவில் ‘ககா க்ராஸம்’ சகாடுப்பதையும் ச ால்லியிருக்கிறார். 

முடிவாக ஜவீர்கெிைம் இனிதமயாகப் சபசுவதையும் ச ால்லியிருக்கிறார். 

 

யாவர்க்குமாம் இவறவற்பகாரு ெச்சிவ , 

யாவர்க்குமாம் ெசுவுக்பகாரு வாயுவற, 

யாவர்க்குமாம் உண்ணும்கொபதாரு வகப்ெிடி, 

யாவர்க்குமாம் ெிறர்க்(கு) இன்னுவரதாகன. 

 
22. மன்னிக்க முடியாத குற்றம் 

 

கறக்கிற காலத்ைிலும் ஸரி, கறதவ நின்று சபான பிற்பாடும் ஸரி சகாமாைாவின் 

வயிற்றுக்குப் சபாைிய ஆஹாரம் சபாைாமல் வாை விட்ைால் அது நமக்குப் சபரிய 

கெங்கம். இந்ை விஷயத்ைில் நாசமல்லாரும் சபரிய குற்றவாெிகொக 

இருக்கிசறாம். இைில் நம்முதைய கவனக் குதறவு மன்னிக்க முடியாை ைப்பாகும். 

 

 
நம் மைத்ைில் பசுவுக்குத் சைய்வ ஸ்ைானம் சகாடுத்ைிருக்கிற மாைிரி இல்லாை பிற 

மைஸ்ைர்கள் ைங்கள் சை த்ைில் வெர்க்கிற பசுக்கதெயும், நம் சை த்ைிலுள்ெ 

பசுக்கதெயும் பக்கத்ைில் பக்கத்ைில் நிறுத்ைி தவத்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்ைால் நாம் 

அவமானப்படும்படிசய இருக்கும். மற்ற சை த்ைார் பசுதவத் சைய்வமாக 



ச ால்லாவிட்ைாலும், அவர்கள் பசு மாம்ஸம்  ாப்பிடுபவர்கொக இருந்ைாலும் 

நதைமுதறயில் அவற்றின் வயிற்றுக்கு யசைஷ்ைமாகப் சபாட்டு அவற்தறத் ைெ 

ைெ என்று தவத்துக் காப்பாற்றுகிறார்கள். நாசமா நமக்குப் பால் சகாடுப்பைற்காக 

அைற்கு அைம பக்ஷமாக எவ்வெவு ைீனி சைதவசயா அவ்வெசவ சபாடுகிசறாம். 

அைனால் பார்தவக்சக அந்நிய சை த்துப் பசுக்களுக்குப் பக்கத்ைில் நம் சை ப் 

பசுதவ நிறுத்ைினால் ஸான்சைாவுக்குப் பக்கத்ைில் ச ானி மாைிரி இருக்கிறது. 

மாம்ஸத்துக்காகசவ அவர்கள் பசுதவப் புஷ்டி பண்ணுகிறார்கள் என்று ச ால்லி 
நாம் ைப்பித்துக்சகாள்ெ முடியாது. என்ன காரணத்ைிற்கானாலும் ஸரி, ஒரு பசுதவ 

உயிசராடு விட்டு தவக்கும் வதர வயிறு சராம்பப் சபாடுகிறார்கெல்லவா? 

 

பசுதவப் புஷ்டியாக தவத்துக் காப்பாற்றுவைற்கானவற்தறச் ச ய்யாமல் 

பசுவதைதயச்  ட்ைத்ைின் மூலம் ைடுக்க சவண்டும் என்று நாம் சவறுமசன 

முழக்கிப் பிரசயாஜனமில்தல. பசுவதைதய ஆைரிப்பவர்கள் நாம் தவத்ைிருக்கும் 

கறதவ நின்றுசபான ககாக்கதெக் காட்டி, ‘இப்படி இவற்தற எலும்பும் சைாலுமாக, 

குற்றுயிரும் குதல உயிருமாக தவத்ைிருப்பதை விை ஒசரயடியாக ஹத்ைி 
ச ய்து விடுவது அவற்றுக்சக விசமா னந்ைாசன?’ என்று சகட்ைால் நாம் வாதயத் 

ைிறக்க சயாக்யதையில்லாை நிதலயாகத்ைான் இப்சபாது இருக்கிறது. 

 
23. அரசாங்கத்தின் கடவமயும் மக்களின் கடவமயும் 

 

இப்படிச் ச ான்னைால் பசுவதைத் ைடுப்புச்  ட்ைம் சவண்ைாசமன்சறா, அல்லது 

அத்ைதன பசுக்களுக்கும் அதவ இயற்தகயாக உயிர் பிரிகிற வதரயில் நல்ல 

பராமரிப்பு அெிக்கப்படும் காலம் வருகிற வதரயிலாவது பசுவதைதயச் 

 ட்ைமூலம் ைடுக்கக் கூைாசைன்சறா ச ால்வைாக அர்த்ைம் ச ய்து சகாண்டு 
விைக் கூைாது. சகாஹத்ைித் ைடுப்புச்  ட்ைம் எவ்வெவு  ீக்கிரத்ைில் முடியுசமா 

அவ்வெவில் சகாண்டு வர சவண்டியசை. அது அர ாங்கத்ைார் பண்ண 

சவண்டியது. ஆனால் அசைாடு முடிந்து விைாமல் மக்கள் கைதம என்றும் ஒன்று 

இருக்கிறது. அது சகா ஒருநாளும் ஒட்டி உலர்ந்து நிற்க விைாமல், அைற்கு 

சவண்டிய அெவு ைீனி சபாட்டும், ஸுகாைாரமான சகாட்டில்கெில் வாழுமாறு 

தவத்தும் ஸம்ரக்ஷிப்பசை. பல காலமாக சகாஹத்ைிக்கு அர ாங்கத் ைரப்பில் 

ைடுப்புச்  ட்ைம் சபாை சவண்டும் என்று பல சபர் வற்புறுத்ைி, 



கிெர்ச் ிசயல்லாங்கூைப் பண்ணி வருகிறார்கசெ ைவிர மக்கள் ைரப்பில் 

சகாஸம்ரக்ஷதணக்கு என்னசவல்லாம் பண்ண சவண்டுசமா அதை வற்புறுத்ைி 
விச ஷமாக எதுவும் ச ால்லசவா ச ய்யசவா இல்தல. இந்ை விஷயத்ைில் நாசன 

என் கைதமதய ஸரிவரப் பண்ணவில்தல. நம் கைதம என்ற இந்ை அம் த்தை 

அழுத்ைி எடுத்துக் காட்ை சவண்டுசமன்றுைான் எைிர்த்ைரப்பாரின் குற்றச் ாட்டிலும் 

நியாயமில்லாமலில்தல என்று ச ான்சனன். சமாத்ைத்ைில் அர ாங்கச்  ட்ைம் 

அவச்யம்ைான்; அசை அெவுக்கு மக்கள் உரிய முதறயில் சகாக்கதெ அவற்றின் 

கதை ிக் காலம் வதரயில் நன்கு நைத்ை சவண்டியதும் அவச்யம் என்சற ச ால்ல 

வந்சைன்.  

 

ஒரு ெக்கம் ெசுவவத் பதய்வமாகக் காட்டி ககா பூவஜ பசய்யும் 

மதஸ்தர்களாக நாம் இருக்கிகறாம்; இன்பனாரு ெக்கம் மாம்ஸத்துக்காகவும், 

கதாலுக்காகவும் ஏராளமான கறவவ நின்ற ககாக்கவள ஹத்திக்கு அனுப்ெிக் 
பகாண்டும் இருக்கிகறாம்; அல் து அவற்வற வயிறு வாடி வதங்கி நசியுமாறு 

வவத்திருக்கிகறாம். இந்த ‘ஹிொக்ரிஸி’ நமக்குப் பெரிய களங்கம். தானாக 

உயிர் ெிரிகிற வவரயில் ககாக்கவள நல் ெடி வவத்துக் காப்ொற்றாத 

வவரயில் நம்வம ஹிந்துக்கள் என்று பசால் ிக் பகாள்வதற்கக 

 ாயக்கில்வ . 

 
24. ககாவின் வயிற்வற நிரப்ெ சு ெ வழி 

 

பசுக்கதெ வயிறு வாைாமல் ரக்ஷிப்பைற்கு நம்மில் அத்ைதன சபரும் ஏசைா ப்ரமாை 

த்யாகம் பண்ண சவண்டும், ச்ரமப்பை சவண்டும் என்று கூை இல்தல. பசுவுக்காக 

எவ்வெவு த்யாகம் பண்ணினாலும் ைகும், ச்ரமப்பட்ைாலும் ைகும் என்பதும் 

வாஸ்ைவம். அப்படிச்  ில சபசரா, பல சபசரா புறப்பட்ைால் பாராட்ை சவண்டியது 
ைான். ஆனால் எல்சலாரும் அவ்வெவு தூரம் சபாகாமல் ஒரு  ின்ன விஷயத்தைக் 

கவனித்ைாசல சபாதும், எத்ைதனசயா சகாக்கெின் வயிறு நிதறந்து விடும். 

அைாவது நாம் ைினமும்  ாப்பிடும் கறிகாய்கெில் உைவாைது என்று  ீவித் 

ைள்ளுகிற சமல் சைாலிசயல்லாம் சகாவுக்கு ஆஹாரமாகப் சபாடும்படித் ைக்க 

ஏற்பாடு ச ய்து விட்ைாசல எத்ைதனசயா பசுக்கெின் வயிறு சராம்பும்.  

 

ைினந்சைாறும் வடீ்டுக்கு வடீு கறிகாய்கள் நறுக்குகிசறாம். ஹாஸ்ைல்கெிலும் 



சஹாட்ைல்கெிலும் நூற்றுக் கணக்கானவர்கள்  ாப்பிடுவைால் ஏராெமாகக் 

கறிகாய்கள் நறுக்கப்படுகின்றன. நறுக்கும்சபாது ‘சவஸ்ட்’ என்று சமல் 

சைாலிகதெ குப்தபத் சைாட்டியில் சகாட்டி, சைாட்டிகளுக்கு அவற்தற 

சுத்ைப்படுத்தும் சவதலதய தவக்கிசறாம். இைற்குப் பைில் ஒவ்சவாரு வடீ்டிலும், 

ஹாஸ்ைல், சஹாட்ைல் சபான்ற இைங்கெிலும் கறிகாய்த் சைாலிதயப் சபாட்டு, ஈ, 

எறும்பு வராமல் மூடி தவக்கும்படியாகத் ைனியாகத் சைாட்டி தவத்ைிருக்க 
சவண்டும். இவற்தற வடீ்டுக்கு வடீு ச கரித்துப் பசுவின் வயிற்றுக்குக் சகாண்டு 

ச ர்ப்பைற்சகன்சற சைாண்ைர்கள் ைிரெ சவண்டும். 

 

இைிசல அப்படிசயன்ன கிதைத்து விைப் சபாகிறது என்று அலக்ஷ்யமாக நிதனக்க 

சவண்ைாம். நாம் சகாைானுசகாடிப் சபரில் ஒவ்சவாருவரும் கறிகாய் ச ர்த்துக் 

சகாள்கிசறாமாைலால், வடீ்டுக்கு வடீு சைாலி ச கரிப்பு என்றால் சமாத்ைத்ைில் 

சபார் சபாராகக் குவியும். ஹாஸ்ைல், சஹாட்ைல்கெில் ச ர்வதைக் சகட்கசவ 

சவண்ைாம். ஜனத்சைாதகயின் விகிைத்சைாடு பார்த்ைால் பசுவின் ‘பாபுசலஷன்’ 

சராம்பக் குதறச் லாகசவ இருக்கும். அப்படிப்பட்ை பசுக்கெிலும் நல்ல முதறயில் 

பண்தணகெிலும், சஸௌகரிய ைத யிலுள்ெ ச ாந்ைக்காரர்கெின் வடீுகெிலும் 

பராமரிப்பு சபறுகிறவற்றிற்கு நாம் எதுவும் ச ய்ய சவண்டுசமன்பைில்தல. 

க ாப்புக் கதைக்கும் இதறச் ிக் கூைத்துக்கும் சபாகக்கூடிய ஸ்ைிைியில் இருக்கும் 

பசுக்கதெக் காப்பாற்றுவது ைான் இங்சக நமக்கு முைன்தமயான குறிக்சகாள். 

அைில் கணி மான அெவுக்கு இந்ைத் சைாலி ச கரிப்பு நமக்கு ஸஹாயம் பண்ணும் 

என்பைில் ஸந்சைஹமில்தல.  ிறுதுெி சபருசவள்ெம். கவனக் குதறவு  ிறிதும் 

இல்லாமல் இந்ை ஸுலபமான காரியத்தைச் ச ய்ைால் அந்ை சவள்ெத்தைப் 

பிரத்யக்ஷமாகப் பார்க்கலாம். சகாபாலக்ருஷ்ணனின் அருள் சவள்ெத்தையும் 

சபறலாம். 

 

சகா ஸம்ரக்ஷணம் நம்முதைய அத்யாவச்யக் கைதமயாைலால், இதை 

நதைமுதற ஸாத்யமில்லாை கார்யம் என்று ைள்ெி விைாமல்,  ில ச்ரமங்கள் 

இருந்ைாலும் அவற்தறச்  மாெித்துக் சகாண்டு, கஷ்ை நஷ்ைப் பட்ைாவது 

அவச்யம் இதைச் ச ய்யசவண்டும். அப்படிசயான்றும் கஷ்ைமும் நஷ்ைமும் 

சபரி ாக வந்து விைாது. பால் மறுத்ை பசுக்கதெக் கட்டித் ைீனி சபாை 

முடியவில்தல என்பைால் ைாசன அவற்தறக் க ாப்புக் கதைக்கு அனுப்புவது? 

அப்படித் ைாய்த் சைய்வமும், சைய்வத் ைாயுமான சகா சகாதலக் கெத்துக்குப் 

சபாகிறது ைான் சபரிய கஷ்ைமும் நஷ்ைமும். அது சநராமல் பார்த்துக் 



சகாள்வைற்குச் ச ய்கிற எந்ை முயற் ியும் கஷ்ை நஷ்ைங்கெில் ச ராது. 

 

கறிகாய்த் சைால் மாைிரிசய  ாைம் வடித்ை கஞ் ியும் பசுவுக்கு ஆஹாரமானைால் 

அதையும் ச கரித்துப் பசுக்களுக்குச் ச ர்க்கலாம். ஆனால், இப்சபாது 

சபரும்பாலான வடீுகெில் குக்கர்  தமயல் வழக்கம் வந்து விட்ைது. 

அப்படியில்லாை இைங்கெில் இந்ைக் தகங்கர்யமும் ச ய்யலாம். அரி ிதய ஜலம் 

விட்டு அலம்புகிற கழுநீர் என்கிற கழிவு நீருங்கூைப் பசுவுக்கான ஆஹாரம் ைான். 

அதுவும் பசு வயிற்றுக்குப் சபாகும்படிச் ச ய்யலாம். ச ய்யசவண்டும். 

 

வடீ்டுத் சைாட்ைங்கெில் ஒரு  ின்ன ைிட்டில் பசுவுக்சகன்சற அகத்ைிக் கீதர 

பயிரிடுவது என்று ஏற்பட்டு விட்ைால் அதுவும் சகா வதை நின்று சகா ரக்ஷணம் 

நைப்பைற்குக் கணி மான உபகாரம் ச ய்ைைாகும். அகத்ைிக் கீதரதயப் பசு பரம 

ப்ரீத்ைிசயாடு  ாப்பிடும்.  

 
பகவான் வாஸுசைவனின் வயிற்றுக்சக சபாடுவைாக நிதனத்து இப்படிசயல்லாம் 

எந்ை முதறயிசலனும் நாம் ஒவ்சவாருவரும் பசுக்கதெ அவச்யம் 

ரக்ஷிக்கசவண்டும். அந்ை உணர்ச் ி வந்துவிட்ைால்,  ிரமசம ஏற்பட்ைாலும் அது 

 ிரமமாகத் சைரியாது. மனமிருந்ைால் வழியுண்டு. இந்ை விஷயத்ைில் நிச் யமாக 

மனம் இருந்சையாக சவண்டும். அப்சபாது வழியும் ைாசன பிறக்கும். 

 
25. காப்பு விடுதிகள் 

 

முடிவாக ஸகல மக்களும் ஒன்று கூடி நைத்ை சவண்டிய பணி என்னசவன்றால் 

ஒரு பசு கூை வதைக்குப் சபாகாமல் வயிறு சராம்பத் ைீனி சபறவும், 

ஸுகாைாரமான சகாட்டில்கெில் வாஸம் சபறவும் ச ய்வதுைான். இைற்காகக் 

கறதவ நின்று சபான பசுக்களுக்சகன்சற ஆங்காங்கு காப்பு விடுைிகதெ மக்கள் 

அதமத்துச் ச வ்வசன பரிபாலிக்க சவண்டும். கறதவ நின்ற பசுக்கதெ தவத்துக் 

காப்பாற்ற ப்ரியப்பைாமல் இதறச் ிக் கூைத்துக்கு விற்கவிருக்கும் எல்லா 

ச ாந்ைக்காரர்கெிைமிருந்தும் அவற்தற வாங்கி இந்ை விடுைிகெில் தவத்துக் 

காப்பாற்ற சவண்டும். சபாைிய பண்பாடில்லாை ச ாந்ைக்காரர்கொயிருந்ைால் 

அவர்கள் மாம்ஸ விதலதயயும் சைால் விதலதயயும் நிதனத்துப் சபரம் 



பண்ணக்கூடும். அவர்களுக்குப் சபாறுதமயாகவும்  ாந்ைமாகவும் 

இப்பணியிலுள்ெ புண்யம், ஜவீகாருண்யம் இரண்தையும் எடுத்துச் ச ால்லி 
நியாய விதலக்சகா, இலவ மாகசவா விற்கச் ச ய்ய சவண்டும். பல 

மாட்டுக்காரர்கள் நிஜமாகசவ ஏதழகொகக் கஷ்ைப்பட்டுக் சகாண்டிருப்பார்கள். 

அவர்கெிைமிருந்து இலவ மாக எைிர் பார்ப்பைற்கில்தலைான். எப்படியானாலும் 

அைிக விதல சகாடுக்க சவண்டியிருக்கிறது என்ற காரணத்துக்காக ஒரு பசுதவக் 
கூைக் சகாதலக் கூைத்துக்குப் சபாகும்படிப் பண்ணி விைக் கூைாது. ‘விதலக்கு 

மாடு வாங்குவது, விடுைி அதமப்பது, ைீனி சபாடுவது என்றால் நிரம்பப் பணம் 

பிடிக்குசம! அசைாடு, ‘மாசைா பாசைா’ என்று கிழ மாடுகதெப் 

பராமரிப்பசைன்றால்  ரீர உதழப்பும் நிரம்பத் சைதவப்படுசம!’ என்றால், இந்ைப் 

பணியின் முக்யத்வத்தைப் பார்க்கிறசபாது பணமும் உதழப்பும் ஒரு சபரி ில்தல. 

 
26. ெசு கசவவயில் மக்கள் ஒரு குடும்ெமாகச் கசர்வது 

 

இது எத்தவன அவச்யம் என்று, Awareness Create பசய்வது என்கிறார்ககள, 

அப்ெடிப் ப்ரசாரத்தால் ஜன ஸமூஹத்தில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சிவய ஏற்ெடுத்தி 
விட்டால் கொதும், இத்தவகய பெரிய ஜனத் பதாவகயுள்ள நம் கதசத்தில் 

கதவவயான ெணமும் திரளும், பதாண்டர்களும் திரளுவார்கள் என்கற 

நம்புகிகறன். அங்கங்சக நாலு சபர் விைா முயற் ியுைன் புறப்பட்டு விட்ைால் 

சபாதும். சபாருள் பலம், ஆள் பலம் இரண்டும் கிதைத்து விடும். இைில் ஒரு 

விஷயம் என்னசவன்றால், பணம் சகாடுக்கிறவர் சவசற,  ரீரத் சைாண்டு 

ச ய்கிறவர் சவசற என்று அடிசயாடு இரண்ைாகப் பிரிந்து நிற்கக் கூைாது. பணம் 

சகாடுக்கிறவரும் சகாஞ் மாவது உைம்பால் உதழக்க சவண்டும், உைம்பால் 

உதழக்கிறவரும் சகாஞ் மாவது சபாருளுைவி பண்ணசவண்டும். அப்சபாது ைான் 

எல்சலாருக்கும் Total Involvement – பூர்ணமான ஈடுபாடு – இருக்கும். அசைாடு 

ஸமூஹத்ைிலும் மக்கள் பணம் பதைத்ைவர், உதழப்பாெி என்று இரண்டு 

ஜாைிகொகப் பிரிந்து நிற்காமல், எல்சலாரும் ஒசர சபால் சகாமாைாவின் 

குழந்தைகொக, ஒசர குடும்பமாக, ஐக்யப்படுவார்கள். 

 

என் ஆவச என்னபவன்றால், ஹிந்துக்களான நாபமல்க ாரும் இப்ெடி ஒரு 

குடும்ெமாக ககா கசவவயில் கசர்வகதாடு, மற்றவர்களுக்கும் நல் ெடியாக 



ப்கரவமயுடன் எடுத்துச் பசால் ிப் ெிற மதஸ்தர்கவளயும் இதில் ஈடுெடுத்தி 
நம்முவடய ஒட்டுபமாத்த ஜன ஸமூஹம் முழுதுகம ஏக குடும்ெமாக 

ஒற்றுவமகயாடு இப்ெணியில் ஈடுெடகவண்டும் என்ெகத. மைாபிமானம் என்பது 

ஒவ்சவாரு மைஸ்ைருக்கும் ஒவ்சவாரு விைமாக இருக்கலாமானாலும், 

ஜவீகாருண்யம் என்பது ஸகலருக்கும் சபாதுவானைாதகயால் அந்ை அம் த்தைக் 

சகாண்டு இந்ைப் பணியில் இந்ை நாட்டிலுள்ெ அத்ைதன மைஸ்ைர்களும் ஒன்று 

ச ர்ந்து சைாள் சகாடுக்க சவண்டும் என்பசை என் அவா. 

 
27. கெணுவது புண்யம்; புறக்கணிப்ெது ொெம் 

 

பசுதவப் சபணிக் காப்பது ஸர்வ பலன்கதெயும் அெிக்கும் பரம புண்யம். இதைச் 

ச ால்லும் தகசயாசைசய அதைப் புறக்கணிப்பது  ாபங்கதெ வாங்கித் ைரும் 

மஹா பாபம் என்பைற்கும் ஆைாரமிருப்பதைச் ச ால்லாமலிருக்க முடியவில்தல. 

ஸுர்ய வம் த்ைிசல வந்ை மஹாத்மாவான ராஜா ைிலீபன் வாழ்க்தகயில் 

இரண்டுக்கும்  ான்று இருக்கிறது. அவர் சைவசலாகம் ச ன்றிருந்ை சபாது 

காமசைனுதவ ப்ரைக்ஷிணம் ச ய்யாமல் வந்து விடுகிறார். அந்ைத் ைப்புக்காக 

அவருக்கு ஸந்ைைி வாய்க்காது என்று  ாபம் ஏற்படுகிறது.  ாப நிவ்ருத்ைி என்றும் 

ஒன்று உண்சை! அது என்ன? அந்ைக் காமசைனுவின் கன்றான நந்ைினி, ஸுர்ய 

வம் த்ைின் குலகுரு வஸிஷ்ைரிைம் இருக்கிறது. வஸிஷ்ைர் ச ான்னைின் சபரில் 

அைற்கு ஒரு மாட்டுக்காரன் ச ய்வதைவிை பக்ைியுைன் ைிலீபன் சமய்த்து கட்டி, 

குெிப்பாட்டி விட்டு, இன்னும் எல்லாக் தகங்கர்யமும் ச ய்கிறார். பத்னி 
ஸுைக்ஷிதணயுைன் ச ர்ந்து அப்படிப் பண்ணுகிறார்.  ாபம் நிவ்ருத்ைி ஆகிறது. 

 ாபம் நிவ்ருத்ைியாகி ஏசைா ஒரு  ாமானியப் பிள்தெ பிறந்ைது என்றில்லாமல் 

ஸுர்யவம் த்துக்கு ரகு வம் ம் என்சற இன்சனாரு சபயர் ஏற்படும்படியான 

சபருதமகள் நிதறந்ை ரகு ைிலீபனுக்குப் புத்ரனாகப் பிறந்ைவன் ைான். அப்புறம் 

பகவாசன ரகுராமனாக அவைாரம் ச ய்யவும் அதுசவ அடிப்பதை. 

 

 

 

 



                  28. முற்கா த்தில் நடந்த ெசு ெராமரிப்பு 
 

ச ால்லிப் ப்ரசயாஜனமில்தல என்றாலும் ச ால்லாமலும் இருக்க 

முடியவில்தல. சவள்தெக்கார அர ாங்கம் வருகிறைற்கு முந்ைி ஊருக்கு ஊர், 

கிராமத்துக்கு கிராமம் பசுக்களுக்சகன்சற பிரத்சயகமாக சமய்ச் ல் பூமி 
 ாஸனமாக விைப்பட்டிருக்கிறது. சகாசக்ஷமத்துக்குள்ெ முக்யத்வம் சைரியாை 

சவள்தெக்கார அர ாங்கம் அந்ை பூமிகதெயும் ைர்க்காஸ்ைாகக் சகாடுத்து 

விட்ைது. பசுவின் வயிற்றில் அைிலிருந்து அடி விழ ஆரம்பித்ைது. அசை மாைிரி, 

மந்தைக் கதரக்குெம் என்று பசுக்களுக்காகசவ முன் காலத்ைில் இருந்ை 

குெங்களும் இப்சபாது எடுபட்டு விட்ைன. Minor Irrigation Works –  ிறிய நீர்ப்பா னத் 

ைிட்ைம் – என்று அர ாங்கத்ைில் சபாடுவைில் இந்ை மந்தைக் கதரக் குெத்தையும் 

ச ர்த்துக் சகாள்ெ சவண்டும். 

 

அசநக க்ராமங்கொக இருந்ைதவ உருமாறித் ைான் இன்தறய ச ன்தன 

மாநகராகியிருக்கிறது. இப்சபாது மந்தைசவெி என்று இருக்கிற சபட்தை ஆைியில் 

சமய்ச் ல் பூமியாகசவ இருந்ைிருக்கிறது. அமிஞ் ிக்கதரதய அதமந்ை கதர 

என்கிறார்கசெ, அது மந்தைக்கதர குெமாகத் ைான் இருந்ைிருக்க சவண்டும். 

 

முன்னாெில் மாடுகெிைம் எத்ைதன அபிமானம் காட்டி அதை ரக்ஷித்ைார்கள் 

என்பைற்கு ஒரு  ான்று ச ால்கிசறன். மனிைர்கொகப் பிறந்ைவர்கள் 

கதைத்சைறுவைற்காக ச ய்ய சவண்டிய ைர்மங்கதெ எண்-நான்கு- அைாவது 

முப்பத்ைிரண்டு – அறங்கள் என்று ச ால்லியிருக்கிறது. அதை இரட்டிப்பாக்கி 
அறுபத்துநாலு ைர்மங்கள் என்றும் ச ால்வதுண்டு. அவற்றில் ஒன்றாக ‘ஆைீண்டு 

குற்றி நிறுவுைல்’ என்பதைச் ச ால்லியிருக்கிறது. அது என்ன? ஒரு சகாவுக்கு 

உைம்பிசல அரிக்கிறது. நமக்கு எங்சக அரித்ைாலும் நாம் தகதய வதெத்துச் 

ச ாறிந்து சகாள்கிசறாம். சகாசவா பின்னங்காதலக் சகாண்டுைான் ச ாறிந்து 

சகாள்வது. அப்சபாது  ில இைங்கெில் அரித்ைால் அைற்கு ஸரியாக ச ாறிந்து 

சகாள்ெ வராது. அந்ை மாைிரி ஏற்படும்சபாது அது அரிப்சபடுக்கிற பாகத்தை சநசர 

தவத்துத் சைய்த்துச் ச ாறிந்து சகாள்வைற்கு வாகாகக் கல்தல நட்டு தவப்பது 
ைான் ‘ஆைீண்டு குற்றி நிறுவுைல்’. ஆங்காங்சக இந்ை மாைிரி நட்டு தவத்ைார்கள். 

அந்ை வழியில் சபாகிற மாடுகள் அவற்றில் ச ாறிந்து சகாண்டு ைினவு ைீர்ந்ைன. 

இப்படிச்  ின்ன விஷயங்கதெக் கூைப் பரம ைர்மமாக நிதனத்து சகாவுக்குச் 



ச ய்ை சை த்ைில் நாம் அதை எலும்பும் கூடுமாக்குகிசறாம், வதையாவைற்கு 

விடுகிசறாம் என்றால் அது நமக்குப் சபரிய அபக்யாைி. 

  

29. கதசியச் பசல்வம் 
 

சகா ஸம்ரக்ஷதண பற்றிச் ச ால்லும்சபாது பசு மைங்கள் என்ற சகா ாதல 

நிதறய தவத்துப் சபாஷிக்கும் நம் பக்கத்து நகரத்ைாருக்கும் பிஞ்ஜராசபால் என்று 

தவத்து நைத்துகிற வைக்கத்ைிக்காரர்களுக்கும் நன்றி ச ால்ல மறக்கக் கூைாது. 

பதழய நாெில் சகாவின் வயிற்றுக்கு யசைஷ்ைமாகப் சபாைசவ சமய்ச் ல் 

பூமிகதெப் பராமரித்ைார்கள். ‘ைவுன் தலஃப்’ என்பது வந்து விட்ைைில் எங்சக 

பார்த்ைாலும் சைாட்ைமா, துரவா, வயலா இல்லாமல் கட்டிைங்களும் 

ஆஃபஸீ்களுமாகி விட்ைன. இந்ை உத்பாைத்ைில் மநுஷ்யனுக்கு அத்யாவச்யமான 

ப்ராணவாயுவுக்சக குதறபாடு வந்து விட்ைது என்று இப்சபாைிப்சபாது ைான் 

அர ாங்கத்ைார் சகாஞ் ம் கண்தண முழித்துக் சகாண்டு அங்கங்சக 

காலியிைங்கள், பார்க்குகள், விதெயாட்டு தமைானங்கள் இருக்கப் பண்ணுவைில் 

சகாஞ் ம் முதனப்புக் காட்டி வருகிறார்கள். நகரவாஸிகளுக்கு இவற்தறசய Lungs 

– ச்வாஸசகா ம் – என்று ச ால்கிறார்கள். அந்ை ’லங்க்’ஸுைசனசய சகாவின் 

வயிற்றுக்கும் இைம் ைந்து அங்கங்சக சமய்ச் ல் பூமிகளும் ஏற்படுத்ை சவண்டும். 

 

பசுதவ சை ீயச் ச ல்வம் என்சற ச ால்ல சவண்டும். பால் வற்றின பின்பும் அது 

ச ல்வந்ைான். பால் வற்றினாலும் அது ஆயுஸ் உள்ெ வதரயில்  ாணம் 

சகாடுத்துக் சகாண்டு ைாசன இருக்கிறது? அந்ைச்  ாணம் எருவாகப் 

பிரசயாஜனப்படுகிறது. இப்சபாது புைிைாக ‘சகாபர் காஸ்’ என்று அைிலிருந்சை 

எரிவாயுவும் எடுக்கிறார்கள்.  

 

ஆனால் சகா ஸம்ரக்ஷணம் – பசுவின் பராமரிப்பு – என்பது சபாருொைார 

முதறயில் வரவுக்கும் ச லவுக்கும் ஸரியாக ஈடுகட்டுகிறைா, லாபம் 

கிதைக்கிறைா என்சறல்லாம் பார்த்து மட்டும் நைக்க சவண்டிய வியாபார 

காரியமல்ல. முன்சனசய ச ான்ன இந்ை சலௌகீகத்சைாடு மட்டும் சகா நின்று 
விைாமல் சைய்வகீ, தவைீக ஸம்பந்ைமுள்ெைாகவுமிருக்கிறது. சலௌகீகத்தை 

விைவும் இந்ைப் சபருதமைான் அைற்கு முக்கியமானது. ஆதகயால் ைாதயப் 



பராமரிப்பது சபாலவும் சைய்வத் ைாதயப் பூஜிப்பது சபாலவும் சகா 

ஸம்ரக்ஷணத்தை நாம் நிதனக்க சவண்டும். 

 

சகாவின் மூலம் நாம் சலௌகிகமாகப் பயன் சபறுவதை மட்டுசம கருத்ைில் 

சகாண்டு, அப்படிப்பட்ை பயதனக் சகாடுக்க அைற்குச்  க்ைி இல்லாமல் சபாகும் 
சபாது அடிமாட்டுக்காக விற்பைாக நைப்பைற்கு முற்றுப் புள்ெி தவத்ைாக 

சவண்டும். 

 

 30. காெியில் ொவ  வணீ் பசய்ய கவண்டாம் 
 

சகாவிைமிருந்து நாம் பயன் சபறும் விஷயமாகவும் ஒன்று ச ால்ல சவண்டும். 

உண்தமயான பயன், அது ைரும் த்ரவியங்கதெ தவைீக யஜ்ஞங்கெிலும் 

சைய்வகார்யங்கெிலும் உபசயாகப்படுத்ைிக் சகாள்வதும், அைன் பால், ையிர் 

முைலானவற்தற நாம்  ாப்பிட்டு ஆசராக்கிய விருத்ைி சபறுவதுந்ைான். ஆனால் 

துர்பாக்யவ மாக நைப்பது என்னசவன்றால் ஆசராக்யத்துக்கு ஹானியான 

காபிக்குத்ைான் இப்சபாது பாலில் சபரும் பகுைி சபாகிறது. அம்ருை துல்யமான 

பாதல உைம்பு, மனஸ் இரண்தையும் சகடுக்கும் விஷ வதகயான கஃதபன் 

ச ர்ந்ை டிகாக்ஷசனாடு ச ர்த்து வணீடிக்கிசறாம். பசு ரக்ஷணம் சபாலசவ ஆத்ம 

ரக்ஷணத்ைிலும் ஜனங்கள் கவனம் ச லுத்ைி, காபி குடிக்கிற சகட்ை 

பழக்கத்ைிலிருந்து ைங்கதெ விடுவித்துக் சகாள்ெ சவண்டும். 

 

பலமுதற காபி குடிப்பைற்குப் பைில் அந்ைப் பாலில் ஒரு பாகம் சகாயில் 

அபிசஷகத்துக்கும், ஒரு பாகம் ஏதழ சநாயாெிகளுக்கும் ஏதழக் குழந்தைகெின் 

வயிற்றுக்கும் சபாகுமாறு ச ய்ய சவண்டும். பால் ரு ிசய காணாமல் 

சநாஞ் ான்கொக லக்ஷக்கணக்கான ஏதழக் குழந்தைகள் இருக்கும் சபாது, 

நிதனத்ைசபாசைல்லாம் பல சபர் காபி ரு ி பார்ப்பது ஸமூஹத்துக்குச் ச ய்கிற 

த்சராஹமாகும். 

 

காபிக்குப் பைில் காதல சவதெயில் சமார்க் கஞ் ி  ாப்பிைலாம். ‘ைக்ரம் 

அம்ருைம்’ என்று ச ால்லியிருக்கிறது. ‘ைக்ரம்’ என்றால் சமார் ைான். ஒரு பங்கு 

பாலிலிருந்து அதைப் சபால் இரண்டு மூன்று பங்கு சமார் சபறலாமாைலால் இது 

 ிக்கனத்துக்கும் உைவுவைாக இருக்கிறது.  ில சபருதைய சைஹவாகுக்குப் பால் 



ஒத்துக்சகாள்ொது; சபைியாகும். அப்படிப்பட்ைவர்களுக்கும் ஏற்றைாக சகாமாைா 

அந்ைப் பாலிலிருந்சை இந்ை சமாதர அருள்கிறாள். சகாழுப்புச்  த்து ச ரக் கூைாை 

சராகங்களுக்கு ஆொகிறவர்களும் சவண்சணய் கதைந்து எடுத்து விட்ை சமார் 

ச ர்த்துக் சகாள்ெலாம். 

                                31. பநய்த்தெீம் 
 

யஜ்ஞம் குதறந்து சபானைால் அைற்கு சநய் ச லவிைவும் இப்சபாது வாய்ப்பு 

குதறந்து விட்ைது. ஆனாலும் சைய்வ கார்யங்கள் இப்சபாதும் அகத்துப் பூதஜ, 

சகாயில் பூதஜ, மைாலயங்கெில் பூதஜ என்ற ரூபத்ைில் நைந்து வருவைால் 

சநய்த்ைீபம் ஏற்றும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்ைிக் சகாள்ெலாம். நாசம பால் சைாய்த்து 

சவண்சணய் எடுத்து சுத்ைமான பசு சநய் ையாரித்துக் சகாயில்களுக்கும், 

மைாலயங்களுக்கும் சகாடுப்பது பரம புண்ணியம். சநய் விெக்கின் ஜ்சயாைிஸ் 

சவளுப்பாக சவெிசய வசீுகிற மாைிரிசய உள்ளுக்குள்செயும் பவித்ரத்வத்தை 

ஊட்டும். சைய்வ ஸந்நிைானத்ைில் அது இருப்பது சராம்பவும் விச ஷம். 

சகாயில்கெில் சுக்ரவாரங்கெிலாவது சநய்த் ைீபம் எரியுமாறு ஏற்பாடு ச ய்ய 
சவண்டியது பக்ைசலாகத்ைின் கைதம. சகாமாைா நமக்குப் பல விைங்கெிலும் பரம 

கருதணசயாடு ச ய்ய முன் வரும் உபகாரங்கெில் எதையும் நாம் ைவற விைாமல் 

உபசயாகப்படுத்ைிக் சகாள்ெ சவண்டும். இப்சபாது நாம் அவெிைமிருந்து சபற 
சவண்டியதையும் ைவறவிட்டு, அல்லது ைப்பான முதறயில் பயன்படுத்ைிக் 

சகாண்டு, அவளுக்கு நாம் ைர சவண்டிய ரக்ஷதணயும் ைவறவிட்டுக் 

சகாண்டிருக்கிசறாம். 

 

இப்படியில்லாமல், ெரஸ்ெரம் ொவயந்த: என்று பகவான் கீதையில் ச ான்ன 

மாைிரி* பரஸ்பரம் நாமும் சகாவும் ஒருவதரசயாருவர் சபாஷித்துக் சகாள்ெ 

சவண்டும். கறதவக் காலத்ைில் சகாவுக்கு நாம் ைருகிற சபாஷாக்தக விை 

சகாவினால் நாம் சபறுகிற சபாஷிப்பு அைிகமாகும். கறதவ நின்ற பிறகும் அந்ை 

நன்றி நமக்கு மறக்கசவ கூைாது. அைனால் சகாவுக்கு ஆயுள் உள்ெ வதரயில் 

அதை ரக்ஷிக்க சவண்டும். கறதவ மாடுகளுக்கு மட்டுமில்லாமல் மறுத்துப் 

சபானவற்றுக்கும் பாதுகாப்புத் ைர இப்சபாது எங்சகசயா  ில இைங்கெில் 

மட்டுமுள்ெ சகா ாதலகளும், பசு மைங்களும், பிஞ்ஜராசபால்களும் பலமைங்கு 

விருத்ைியாக சவண்டும். இைற்காகச் ச ய்கிற ச லவு முழுதும் புண்ணிய 



வரசவயாகுமாைலால் அதனவரும் ையங்காமல் ைங்கள் சபாருதெயும், 

சபாருசொடு உதழப்பு, கவனிப்பு ஆகியவற்தறயும் இைற்காகத் ைாராெமாகக் 

சகாடுக்க முன் வரசவண்டும். 

 

இந்ை சை த்ைின் புராைனமான கலா ாரத்ைில் ஊறி வந்துள்ெ சகாரக்ஷண ைர்மம் நம் 

ரத்ைத்ைில் சப  சவண்டும். அப்படிப் சப ி, ஒரு பசு கன்றுக்கு ஊட்டுக் சகாடுப்பைற்கு 

எப்படித் துடித்துக் சகாண்டு சபாகிறசைா அந்ைத் துடிப்புைன் நாம் 

சகாஸம்ரக்ஷதணயில் முதனய சவண்டும். 

  

32. ெசுவவதத் தவடச் சட்டம் 
 

மக்கள், அர ாங்கம் ஆகிய இருவரும் சபணிக் காக்க சவண்டிய சகாஸம்ரக்ஷண 

ைர்மத்ைில் மக்கள் ச ய்வைற்கு சபரிய பக்க பலமாக அர ாங்கம் முக்கியமாகச் 

ச ய்ய சவண்டியது சகாவதைதயத் ைடுத்துச்  ட்ைம் ச ய்வைாகும். அர ாங்கம் 

 ட்ைம் ச ய்வைற்கும் மக்கெின் அயராை தூண்டுைல்ைான் வழி வகுக்கும். 

 ட்ைத்ைின் பலவந்ைத்துக்கு பயந்து ைான் சகாவதை நிற்க சவண்டும் 

என்றில்லாமல் அதற்கு இந்த கதசத்திலுள்ள ஸக  இனமக்களும் மனபமாப்ெி 
ஆதரவு தருமாறு பவகுவாகப் ெிரசாரம் பசய்ய கவண்டும். மாற்று 

அபிப்ராயமுள்ெவர்கெிைமும் சகாபப்பைாமல்  ாந்ைமாகவும் அன்புைனும் 

விைாமல் எடுத்துச் ச ால்ல சவண்டும். 

 
முகலாய அர ர்கொன அக்பரும் ஷாஜஹானும், மிக ஸமீப காலத்ைிசலசய 

ஆஃப்கானிஸ்ைானின் அமீரும் பசு ஸம்ரக்ஷதணயின் அவ ியத்தை உணர்ந்து 

அைற்கான  ட்ைங்கதெச் ச ய்ைிருக்கிறார்கசென்பது குறிப்பிைத் ைக்கது. 

 

ஆகசவ நாம் உரிய முதறப்படி எடுத்துச் ச ான்னால் இந்ை சை த்ைின் ஸகல 

பிரிவுகதெயும் ச ர்ந்ை பிரதஜகள் எல்சலாருசம நமக்கு ஆைரவு ைருவார்கள் 

என்பசை என் நம்பிக்தக. அர ாங்கமும் எந்ை ஒரு பிரிவினருக்கும் விசராைமாகச் 

 ட்ைம் ச ய்வைற்கில்தல என்ற காரணத்துக்காக இந்ை உத்ைமமான கார்யத்தைப் 

பண்ணாமலிருக்கும் நிதல மாறிச்  ட்ை பூர்வமான ரக்ஷதண கிதைக்கும். 

 

அவ ியமான  ிலவற்தற அழிக்காமல் காப்பெிப்பைற்குச்  ட்ைம் ச ய்ைால்ைான் 



முடிகிறது என்பைால் அர ாங்கம் அப்படிசய ச ய்கிறது. க்ரூரமான 

வனவிலங்குகள் கூை அழிந்து சபாய் விைக்கூைாது என்று  ட்ைபூர்வமாகக் காப்புத் 

ைரப்பட்டிருக்கிறது.  ந்ைன மரத்துக்கு அப்படிக் காப்பு இருப்பது எல்சலாருக்கும் 

சைரிந்ைசை. ஆனால் சைரியாை ஒன்று ச ால்கிசறன்; இலுப்தப மரம் அப்படிப்பட்ை 

உயர்ந்ை வஸ்துவா என்று சைான்றக் கூடும். ஆனால் வங்கம், பிஹார் 

எல்தலயிலுள்ெ ஸாந்ைால் பர்கணாதவச் ச ர்ந்ை ஆைிவாஸிகளுக்கு இலுப்தப 

மரம் ைான் முக்கியமான உணதவ அெித்து வந்ைது. அைனால் அதை இஷ்ைப்படி 

சவட்டிச்  ாய்க்கக் கூைாது என்று  ட்ைசம இருந்ைது. 

 

எனசவ சலௌகீக த்ருஷ்டி, தவைீக த்ருஷ்டி என்று எப்படிப் பார்த்ைாலும் மிகவும் 

உயர்வு சபாருந்ைிய சகாதவ வதைக்கக் கூைாது என்று  ட்ைம் ச ய்வைற்கு 

மிகவும் நியாயமுள்ெது. அது மிகவும் அவ ியமானது. இனசவறுபாடு இல்லாமல் 

எல்லாப் சபருமக்களும் அப்படிப்பட்ை  ட்ைம் இயற்றுவைற்கு ஆைரவு ைிரட்டித் 
ைந்து அர ாங்கத்தைச் ச யற்பை தவக்க சவண்டும். 

 

சைான்று சைாட்டுப் பசுவும் அைனுைன் இதணந்துள்ெ புனிைமான எண்ணங்களும் 

ைத்வங்களும் நம்முதைய கலா ாரத்துக்சகன்சற ஏற்பட்ை பல  ீரிய அம் ங்கதெ 

உருவாக்கியிருப்பைால் சவசறைற்கும் இல்லாை ைனியானசைாரு ஸ்ைானத்தைப் 

பசுவுக்குத் ைந்து அது என்சறன்றும் சபாஷாக்குைன் இருக்கச் ச ய்ய சவண்டும். 

ககா ஸம்ரக்ஷணம் ெரம தர்மம்; ெரம புண்ணியம். 

 

ெசுவின் கக்ஷமம் நாட்டுக்கக கக்ஷமம் தரும். அவத ஸம்ரக்ஷித்தால் தன்னால் 

க ாகத்தில் ொெம் குவறயும்; சாந்தி பெருகும். அதற்கு ஹிம்வஸ நடந்தால் 

க ாகம் முழுதற்குகம கஷ்டந்தான் உண்டாகும். க ாகம் தர்மத்தில் நிவ  

நிற்ெதற்கு ககா ஸம்ரக்ஷணம் அவசியம்.  ாஸ்த்ர வ னப்படி ைர்ம சைவதைசய 

ைபஸ், ச ௌ ம் (தூய்தம), ைதய, ஸத்ைியம் என்ற நாலு கால்களுதைய ஒரு 

ரிஷபமாகத் ைான் இருக்கிறது. அந்ை ைர்மக் காதெயுைசனசய சகாமாைாவும் 

இருப்பைாகவும், ைர்மத்தைசய பாலாகச் சுரக்கிற ‘ைர்மதுகா’வாக அப்பசுத் ைாய் 

இருப்பைாகவும், அந்ை சஜாடிதயக் கலி புருஷன் ஹிம்ஸித்ைைாசலசய இந்ை யுகம் 

இப்படிச்  ீர்குதலந்ைிருக்கிறசைன்றும் ‘பாகவ’ைத்ைில் இருக்கிறது.* ஆவகயினால் 

க ிகதாஷம் நீங்கி தர்மம் தவ பயடுப்ெதற்குச் பசய்ய கவண்டியவற்றில் 

ககா ரக்ஷணம் முக்யமான ஒன்றாகும். அைிசல நாம் ைவறிசனாம் என்ற சபரிய 

கெங்கம் ஏற்பைாமல் நமக்கு சகாபாலக்ருஷ்ண ஸ்வாமி அநுக்ரஹிக்க சவண்டும். 



 

மஹாபாரைத்ைில் அநு ாஸனிக பர்வத்ைில் பஷீ்மர் ஸகல ைர்மங்கதெயும் ைர்ம 

புத்ரருக்கு உபசை ிக்கும்சபாது சகாஸம்ரக்ஷணத்தையும் ச ால்லி சகா 

மஹிதமதய எடுத்துக் கூறுகிறார். நஹுஷ மஹாராஜனுக்கு ச்யவனர் என்ற 

மஹரிஷிதய விதல சகாடுத்து வாங்கும்படியாக ஒரு ஸந்ைர்பம், நிர்பந்ைம் 

ஏற்படுகிறது. (மூவுலகும் அைங்கும்) ைன் த்தரசலாக்ய ராஜ்யம் முழுதையும் 

விதல சகாடுத்ைாலும் அந்ை உத்ைம ரிஷிக்கு ஈைாகாசை! எதைத் ைருவது? என்று 

புரியாமல் அவன் ைவிக்கிறான். அப்சபாது பசுவின் வயிற்றில் பிறந்ை ஒரு ரிஷி 
அவனிைம் வந்து ஒரு பசுதவ அவருக்கு விதலயாகத் ைந்ைால் சபாதுமானது 

என்கிறார். அவர் ச ான்னதை ச்யவனரும் மனஸார ஒப்புக் சகாண்டு, ‘ககாவுக்கு 

ஈைான எந்ை இன்சனாரு ச ல்வமும் நான் காணவில்தல’ – ககாெிஸ்துல்யம் ந 

ெச்யாமி தநம் கிஞ்சித்’ என்று ச ால்கிறார். அப்படிசய நஹுஷ மஹாராஜாவும் 

ககாதவக் சகாடுத்து அவதர வாங்கி அப்புறம் அவதர ஸ்வைந்ைிரமாக விட்டு 
விடுகிறான். 

 
ககாதானத்துக்கு மிஞ்சி ஒரு புண்யமுமில்வ . ொெப் ெரிஹாரத்துக்கு அதுகவ 

பெரிய மருந்து. ைானம் வாங்குபவர் அதை நன்றாக ஸம்ரக்ஷித்து தவத்துக் 

சகாள்ெக் கூடியவர் ைான் என்று நிச் யப்படுத்ைிக் சகாண்சை ககாைானம் ச ய்ய 

சவண்டும். 

 

ச்யவன மஹர்ஷி ககா மஹிதமதயச் ச ால்லும் ச்சலாகங்கெில் ஒன்று: 

 
நிவிஷ்டம் ககாகு ம் யத்ர ச்வாஸம் முஞ்சதி நிர்ெயம் | 

விராஜயதி தம் கதசம் ொெம் சாஸ்யாெகர்ஷதி || 
 

என்ன அர்த்ைசமன்றால்: “எந்ை சை த்ைில் பசுக்கள் ைங்களுக்கு ஹிம்தஸ 

சநருசமா என்று பயப்பைாமல் ககாகுலங்கெில் நிம்மைியாக மூச்சு விட்டுக் 

சகாண்டிருக்கின்றனசவா அந்ை சை சம எல்லாப் பாபங்களும் விலகப் சபற்று 

ப்ரகா மாக விெங்கும்.” 

 

நம்முதைய பாரை சை ம் அப்படி ஆவைற்கு, அதை அந்ை மாைிரி ஆக்குகிற 

மனப்பான்தமதயயும் ச யற்பான்தமதயயும் நாம் சபறுவைற்கு சகாதவக் 

கண்ணாகப் சபணிய கண்ணன் அருள் புரிவானாக!             *1.17 



                      பதய்வத்தின் குரல் (மூன்றாம் ொகம்)  

                                ெகராெகாரம்                              
                            ககா ஸம்ரக்ஷவண  

இந்துவாகப் பிறந்ை ஒவ்சவாருவனும் ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு பசுக்காவது ஒரு 

பிடி புல் சகாடுக்க சவண்டும்; சைாட்ைம் உள்ெ எல்சலாரும் அைில் சகாஞ் மாவது 

மாட்டுக்சகற்ற அகத்ைிக் கீதர சபாை சவண்டும் என்சறல்லாம் ஏற்பாடு ச ய்து 

அைன்படிசய சராம்பப் சபர் நைத்ைி வந்ைார்கள். மாட்டுக்கு ஒரு பிடி என்பதை '' ககா 

க்ராஸம் '' என்று ச ால்லியிருக்கிறது.  இைிலிருந்து ைான் இங்கிலீஷில் புல்லுக்கு 

''க்ராஸ்'' என்று சபர் வந்ைசைா என்னசவா? சமய்ச் ல் நிலசமல்லாம் 

குடியதமப்பாயும், ைார் சராைாயும் மாறி வருவைால் நம் சகால்தலயிசலசய 

துண்டு இைமிருந்ைால் அைில் ஆத்ைி, அறுகு தவத்துக் கால்நதைகளுக்குக் 

சகாடுக்க சவண்டும்.  

 

இைற்சகல்லாமாவது சகாஞ் ம் ச லவு, த்யாகம் பண்ண சவண்டியிருக்கிறது. இது 
கூை இல்லாமல், நம் அகத்ைில் கறிகாய் முைலியவற்தற நறுக்கும் சபாது சைாதல 

வணீாகத் ைாசன சபாடுகிசறாம்? அப்படிப் சபாைாமல்,  ிலர் வடீு வைீாகப் சபாய் 

இந்ைத் சைாதல எல்லாம் 'கசலக்ட்' பண்ணி மாடுகளுக்குப் சபாை ஏற்பாடு 

பண்ணிசனாம். நான் ைிரும்பத் ைிரும்பச் ச ால்லிச் ச ால்லி அசநக இைங்கெில் 

இந்ைக் கார்யம் நைந்ைது. இப்சபாதும் கூைப் பல இைங்கெில் சைாைர்ந்து நைக்கிறது.  

 

உண்டி வாயிசல சமக்கானிகலாகப் பணத்தைப் சபாடுவது சபரி ில்தல. அதுவும் 

இப்சபாது இருக்கிற Inflation -ல் எவரும் ஏசைா சகாஞ் ம் உண்டியில் சபாட்டு 

விட்டுப் சபாய் விைலாம். அதுவும் பண்ண சவண்டியது ைான். ஆனாலும் இப்படி 

சமக்கானிகலாக உண்டி வாயில் சபாடுவதை விை, ஒரு ச லவும் நமக்கு 

இல்லாமசல கறிகாய்த் சைால்கதெ சநசர உயிருள்ெ ஒரு பசு வாய்க்குப் சபாட்டு, 

அது ைின்பதைப் பார்த்ைால், இைில் நமக்குக் கிதைக்கிற உள்ெ நிதறசவ அலாைி 
என்று சைரியும். சஸதவயிசல இதுைான் முக்கியமான அம் ம்; அைில் பணமும் 

உதழப்பும் சபசுவதை விை ஜவீசனாடு ஜவீன் சப  சவண்டும்.  



சஸதவ ச ய்கிறவர்கள் ஸங்கமாக ஒன்று கூடும் சபாது இப்படி உயிர்த் சைாைர்பு 

ஏற்படுவது மட்டுமின்றி, சஸதவக்குப் பாத்ைிரமாகிறவர்கதெயும் சநசர 

ைங்சொடு சைாைர்புபடுத்ைிக் சகாள்ெ சவண்டும். ஒசர ஈஸ்வரன் ைாசன 

இத்ைதன ஜவீன்களுமாகியிருப்பது? ஜவீசலாகத்துக்குச் ச ாரிகிற அன்பினால், 

சஸதவயால் அந்ை ஈஸ்வரத்வத்தை அநுபவித்து அவனுக்கு வழிபாைாகசவ 

இதைச் ச ய்வதுைான் சஸதவயின் ஸாரம்.  

 

கறதவ நின்ற மாடுகதெ அடிமாட்டுக்காக விற்காமல் ஜவீிய காலம் வதர 

அவற்தறக் காப்பாற்ற வழி ச ய்ய சவண்டியதும் நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் உள்ெ 

கைதம - ைாயாருக்குச் ச ய்ய சவண்டிய கைதமக்கு ஸமதையான கைதம. 

பகவத் ஸ்ருஷ்டியிசலசய ைன் கன்றுக்கு சவண்டியதை விை உபரியாக 

மற்றவர்களுக்சகன்றும் பாதலச் சுரக்கிற பசு நமக்சகல்லாம் ைாயார்ைான்.  

 

ஆஃப்கானிஸ்ைான் மாைிரியான துருக்க ராஜ்யங்கெில் கூைப் பல வருஷங்கள் 

முன்சப சகாஹத்ைிதய Ban ச ய்ைிருக்கிறார்கள். நம் சை த்ைில் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் 

இைில் சவண்டுசமன்சற மை த்சவஷங்கதெத் தூண்டி விட்டிருந்ைார்கள். எந்ை 

ஸர்க்கார் இருந்ைாலும், எந்ைச்  ட்ைம் வந்ைாலும், வராவிட்ைாலும் பசுக்கள் 

க ாப்புக் கதைக்குப் சபாகாமல் பார்த்துக் சகாள்ெ சவண்டியது நம் புனிைமான 

கைதம என்று நாம் இருந்சைாமானால் சகாமாைாவுக்கு ஹானி இல்தல. இைிசல 

நாம் குஜராத்ைி, மார்வாரிகதெப் பார்த்து அவர்கெிைமிருந்து கற்றுக் சகாள்ெ 

சவண்டும். சகாபாலக்ருஷ்ணன் வாஸம் பண்ணின பிரசை மானைால் 

சபாலிருக்கிறது இவர்களுக்கு சகாமாைா ரக்ஷணத்ைில் அலாைிப் பற்று இருக்கிறது!  

 

முன்காலங்கெில் ' பசு மைம் ' என்று தவத்து நம் கிராமசமல்லாம் சபாஷிக்கப்பட்ை 

இந்ை ைர்மத்ைில் பிற்பாடு நாம்  ிரத்தை இழந்து விட்சைாம். ஆனால் 

"பிஞ் ராசபால்", சகா ாலா என்று தவத்து இந்ை வைக்கத்ைிக்காரர்கள் எத்ைதன 

வாத்ஸல்யத்சைாடு பக்ைிசயாடு பசுக்கதெப் பராமரிக்கிறார்கள்?  

 

சகாவதை கூைாது என்று  ட்ைம் பண்ணிவிைலாம். ஆனால் கறதவக்கும் 

உழவுக்கும் ப்ரசயாஜனமில்லாை மாடுகதெப் பராமரிக்க மக்கொன நாம் ைக்க 

ஏற்பாடு பண்ணாவிட்ைால் அதவ வயிறு காய்ந்து குற்றுயிரும் குதல உயிருமாகக் 

கஷ்ைப்பை சவண்டித்ைான் வரும். ககாமாதா ஸம்ரக்ஷணம் என்ெது 



ஜவீகாருண்யத்துக்கு ஜவீகாருண்யம்; அதுகவ ஒரு பெரிய  க்ஷ்மி பூவஜயும் 

ஆகும்.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                    
                                                                                                       
                   பஜய பஜய ஷங்கர ஹர ஹர ஷங்கர  
                18 வழி ககாமாதா ஸம்ரக்ஷணம் பசயல் திட்டம் 

                                                                             
 

ஸ்ரீ மஹாபாரைத்ைில் 18 பர்வங்கள் உள்ெது. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் 18 அத்ைியாயங்கள் 
உள்ென. மஹாபாரை குருசக்ஷத்ைிர யுத்ைத்ைில் 18 அசக்ஷாஹினி ச தனகள் பங்சகற்றன. 
மஹாபாரை யுத்ைம் 18 நாட்கள் நைந்ைது.  நாைன ைர்மத்ைில் எண் 18 விச ஷத்துக்குரியைாகும். 
நாம் கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ெ 18 வழி சகாமாைா ஸம்ரக்ஷண ச யல் ைிட்ைத்தை 
நதைமுதறப்படுத்துசவாம். சகாமாைாதவக் காப்சபாம்! நம்தம சமன்தமப்படுத்ைிக்     
சகாள்சவாம்! பகவானின் அருதெப் சபறுசவாம்! 

 

1. தினம் ககாமாதா ஸம்ரக்ஷணம் - ஸ்ரீ சபரியவா ைினமும் சகாமாைாவுக்கு ஒரு தகப்பிடி 
புல்லாவது சகாடுக்க சவண்டியது நமது கைதம என்கிறார். பணசம இல்லாமல் 
இக்காலத்ைில் பண்ணக் கூடிய ஒரு உபாயம். ஒவ்சவாரு ைனி மனிைரும், வடீும் ைினமும் 
நம் வடீ்டில் வணீாகத் தூக்கிப் சபாடும் காய்கறித் சைாதலயும் ைண்ணதீரயும் தவக்க 
சவண்டும். இது சு ெமான, மிக முக்கியமான கடவமயாகும். உங்களுக்கு சநரம் 
இருந்ைால் உங்கள் வடீ்ைருகில் உள்ெ காய்கறிக் கதையில் இருந்து காய்கறித் 
சைாதலயும் மிகுந்து சபான காய்கறி, மற்றும் பழங்கதெயும் வாங்கி வந்து சைருவில் 
ப ிசயாடு அதலந்து சகாண்டிருக்கும் பசு மாட்டிற்குக் சகாடுக்கலாம். சவெி நாடு வாழ் 
இந்ைியர்கள் ைாயகம் வரும் சவதெயில் இச்ச தவதய ச ய்யலாம். ஸ்ரீ சபரியவா 
மனமிருந்ைால் மார்கமுண்டு என்று மிக அருதமயாக சைய்வத்ைின் குரலில் கூறுகிறார். 
ஸ்ரீ சபரியவா கூறியதை இங்சக படிக்கவும். 



https://mahaperiyavaa.wordpress.com/2015/05/31/important-daily-gho-matha-samrakshanam-

maha-periyavaas-wish-appeal/ 

 

2. கதால் பொருட்கவள உெகயாகிக்காதரீ்கள் - நாம் சைால் சபாருட்கதெ உபசயாகப்படுத்ைிக் 
சகாண்டு ச ய்யும் தவைீக மற்றும் சுப காரியங்களுக்கு பகவான்  ந்சைாஷப்படுவாரா? 
சமன்சைால் சபாருட்கள் ச ய்ய ஒரு உயிர் உள்ெ பசுதவ அப்படிசய சவந்நீரில் இறக்கித் 
சைாதல உரிப்பார்கள். நாம் அன்றாைம் உபசயாகிக்கும் சைால் சபாருட்கதெ ைவிர்க்க 
ஆரம்பியுங்கள். ச ாபா, கார்  ீட், தகப்தப, ஷு, சபல்ட், வாட்ச் ஸ்ட்ராப், சமாதபல் சபான் 
சகஸ், ஆகியதவ சைால் இல்லாமல் பார்த்துக் சகாள்ளுங்கள். குதறந்ை பட் ம் புைிைாக 
இதை வாங்காைீர்கள். இைற்கு பைில் சுற்றுச் சூழதல பாைிக்காை சபாம் சபாருட்கதெப் 
பயன்படுத்ைலாசம? நமது இந்ைச் ச யல் நமது குடும்பம், நண்பர்கள், முக்கியமாக 
குழந்வதகவளயும் சிந்திக்க வவக்கும். 
 

3. ‘பஜ ட்டின்’ பொருட்கவள வாங்காதரீ்கள் - இன்று நாம் வாழும் உலகில் உணவுப் 
சபாருட்கெில் கலப்பைம் மிகுைியாகி விட்ைது. என்ன என்ன சபாருட்கள் நமது உணவில் 
கலந்து உள்ெது என்று பார்த்து வாங்க சவண்டும். நமது உணவு முதறகதெ 
எெியைாகவும், பாரம்பரியம் மிக்கைாகவும் ச ய்து சகாள்வது  ாலச்  ிறந்ைது. ‘பஜ ட்டின்’ 
என்னும் சகாழுப்பு மாடு அல்லது பன்றியின் சைால், எலும்பு, ைத நாறுகள் ஆகியவற்தற 
சவந்நீரில் சகாைிக்க தவத்துக் கிதைப்பைாகும். இந்ை சஜலட்டின் ஷாம்பூ, முக கிரீம், 
சகக்,  ாக்சலட், ஐஸ்கிரீம், ையிர், சபாட்சைா பிலிம், தவட்ைமின் மாத்ைிதரகள் 
ஆகியவற்றில் உபசயாகப்படுத்ைப்படுகிறது. அசை சபால், கதைகெில் சவள்ெிக் 
காகிைத்ைில் மினுமினுக்கும் இனிப்பு வதககதெ வாங்காைீர்கள். அந்ை மினுமினுக்கும் 
காகிைங்கள் சகாமாைாவின் குைலில் இருந்து எடுக்கப்படும். ஸ்ரீ சபரியவர்கள், ஸ்டிக்கர் 
சபாட்டு உபசயாகிக்காைீர்கள். இைில்  ரும வியாைி வருவசைாடு, ‘Gelatin’ என்ற மாட்டுக் 
சகாழுப்பும் இருக்கக் கூடும் என்கிறார். அப்ெடி இருக்கும் ெட்சத்தில் ககாமாதாவவ 
வதம் பசய்த மாபெரும் ொவத்திற்கு நாம் உடந்வத ஆகவாம், இைற்கு பைில் மஞ் ள் 
குங்குமம் இை சவண்டும் என்கிறார்.       

 

4. ெிளாஸ்டிக் கவர்கவள எறியாதரீ்கள் - நாம் நம் சுற்று சுழலுக்கு என்ன ச ய்கிசறாம் 
என்று  ற்று  ிந்ைிக்க சவண்டும். குறிப்பாக பாரை சை த்ைில் குப்தபகதெ பிொஸ்டிக் 
கவரில் அதைத்து சைருசவாரமாக வசீுவதைப் பார்க்கிசறாம். ப ிசயாடு சமயும் மாடுகள் 
இந்ைக் குப்தபகதெ கிெறிப் பார்க்கின்றன. இைன் விதெவு மிக சமா மானைாகும். 
மாடுகள் காய்கறிக் குப்தபகசொடு இந்ைப் பிொஸ்டிக் கவர்கதெயும் உண்ண 
சநருகிறது. பிொஸ்டிக் கவர்கள் ஜரீணம் ஆகாமல் பசுவின் ஆசராக்கியத்தை 
 ீர்குதலத்து சவைதன மிகுந்ை மரணத்தைக் சகாடுக்கும். இது சபான்ற பசு மரணங்கள் 
நிதறய நைக்கின்றன. உைாரணத்ைிற்கு இந்ை வடீிசயாதவப் பார்க்கவும்: 
https://youtu.be/U_6QlABQuxw .இந்ை விஷயத்ைில் நம்மால் முடிந்ைதைச் ச ய்சவாம் 



 
5. ககாமாதா சார்ந்த விவசாயத்வதயும், ககாமாதாவின் கரிமப் பொருட்கவளயும் 

ஆதரியுங்கள் – நாம்  ீராக, நிதறய (வணீாக்காமல்) சுத்ைமான சகாமாைா கரிமப் 
சபாருட்கதெ உபசயாகப்படுத்ை சவண்டும். விபூைி, சகா ச ாப்பு, சகா சபஸ்ட், பஞ்  
கவ்யம் (நிதறய வியாைிகதெக் குணப்படுத்தும் ைன்தம உதையது இது). நம் ஸ்ரீ 
மைத்ைிலும் மற்றும்  ில நம்பகமான இைங்கெிலும் கிதைக்கும். நாம் உபசயாகிப்பதைத் 
ைவிர நிதறய வாங்கி சகாவில்களுக்கும், பக்ைர்களுக்கும் சகாடுப்பது புண்ணியமான 
காரியமாகும். இது விழிப்புணர்ச் ிதயயும் ஏற்படுத்தும். ைங்களுக்கு நம்பகமான இைத்ைில் 
இருந்து இந்ை சபாருள்கதெ வாங்கிக் சகாள்ெலாம். உைாரணத்ைிற்கு: 
http://goseva.net/vibhuti.aspx 

 

6. Change.org - இந்ை இதணய ைெத்ைிற்கு ச ன்று சகாவதைதய எைிர்த்துக் குரல் 
சகாடுங்கள். அது சபான்ற மனுக்கதெ சைடி கணினி மூலம் தகசயழுத்ைிடுங்கள். புைிய 
சகா க ாப்பு விடுைிகள் அதமப்பதை எைிர்த்துக் குரல் சகாடுங்கள். நீங்கள் ஒரு முதற 
தகசயழுத்ைிட்ைால் அது சபான்ற புைிய மனுக்கள் ைங்கள் தகசயழுத்ைிற்காக ைங்கள் ஈ 
சமயில் முகவரிக்சக அனுப்பி தவக்கப்படும். நாம் சவகு சுலபமாக கணினி முலமும், 
தக சப ி மூலமும் தகசயழுத்ைிைலாம். இது சுலபமான ஒரு எெிய தகங்கர்யம் ஆனால் 
 க்ைி வாய்ந்ைது.  
 

7. ஜனாதிெதிக்கு மனு - சகாவதைதய எைிர்த்து இந்ைிய குடியரசு ச யலாெர் உைவி 
இதணயைெத்ைிற்கு ச ன்று மனு சபாைவும். https://www.google.co.in/#q=helpline%40rb.nic.in.  

இைற்கு குடியரசு மாெிதகயில் இருந்து பைில் கடிைமும் வரும். ெசு மாமிசம் 
ஏற்றுமதியில் நாம் ொரத கதசத்வத முதல் இடத்தில் இருந்து இறங்கச் பசய்யும் 
எந்தக் காரியமும் பமச்சத்தக்கதாகும். 
 

8. ககாமாதாவவக் பகாடுவமப்ெடுத்தும் வியாொரிகவள ஆதரிக்காதரீ்கள் - இந்ை  
இதணயைெத்ைிற்குச் ச ன்று எந்ை எந்ை வியாபாரிகள் பசுக்கதெக் 
சகாடுதமப்படுத்துகிறார்கள் என்று அறிந்து சகாள்ளுங்கள். அவர்களுதைய சபாருட்கதெ 
அவர்கள் நைவடிக்தக உறுைியாக மாறும்வதர வாங்காைீர்கள்! நாம் நம் பணத்தை அந்ை 
வியாபாரிகெிைம் ச லவழிக்கிசறாம் அல்லது அவர்கள் இைத்ைில் பார்ட்டி நைத்துகிசறாம் 
(வால் மார்ட்,  ப்சவ, சமக்சைானல்ட்ஸ், முைலியன). பிறந்ை நாள், கல்யாண ைினம், இைர 
முக்கிய விழாக்கள் ஆகிய நாட்கெில் ச லவழிக்கும் பணத்தை சகா ாதலகளுக்குக் 
சகாடுப்சபாம். அப்படிக் சகாடுப்பது பரம புண்ணியம் மட்டுமின்றி நம் தகயால் இந்ைப் 
பசுக்களுக்கு ச ய்யும் ச தவயில் கிதைக்கும் ஆத்ம ைிருப்ைிதய உணர்ந்து 
அனுபவித்ைால்ைான் சைரியும். 
 

http://goseva.net/vibhuti.aspx
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9. ககாசாவ க்கு கசவவ பசய்யுங்கள் - எப்சபாழுசைல்லாம் முடியுசமா உங்களுக்கு 
அருகில் உள்ெ சகா தலகளுக்சகா அல்லது மாட்டுத் சைாழுவத்ைிற்சகா ச ன்று 
ைங்கொல் ஆன முடிந்ை ச தவதய ச ய்யுங்கள். உைலால் உதழப்பது பரம புண்ணியம் 
மட்டும் இல்லாமல் மிகவும்  ிறந்ைதும் ஆகும். நமது இச்ச யல் சகா ாதல 
தவத்ைிருப்பவர்கதெ நன்றாக ஊக்கப்படுத்தும். பணசம இல்லாமல் ஆத்ம 
சக்ஷமார்த்ைமாக பண்ணக் கூடிய காரியங்கெில் இதுவும் ஒன்று. 
 

10. இளவமயில் கல் - நமது குழந்தைகளுக்கு அதனத்து ஜவீரா ிகெிைமும் குறிப்பாக 
பசுக்கெிைம் அன்பாக இருப்பது பற்றிக் கூறவும். சகாமாைாவின் சைய்வகீ மற்றும் 
சுயநலமில்லாை ச தவ பற்றியும், அதவ நம் அன்றாை வாழ்வுக்கு அெிக்கும் அறிய 
சபாருட்கதெயும், நாம் சகாமாைாவிற்கு எவ்வெவு கைன்பட்டுள்சொம் என்பதையும் 
எடுத்துதரக்கவும். பள்ெி மற்றும் கல்லூரிகெில் முகாம்கள் நைத்ைி சகாமாைாவின் 
சபருதமயும் அவள் அன்றாைம் க ாப்புக் கதைகெிலும், சைருக்கெிலும் படும் 
அவலத்தைப் பைம் பிடித்துக் காட்ைவும்.   
 

11. பசல்வாக்வகப் ெயன்ெடுத்தவும் - நமக்கு  ில பிரபலங்கதெத் (உபன்யா கர், அர ியல் 
ைதலவர்கள்) சைரியும் என்றால் அவர்கெிைம் இச்ச தவயின் முக்கியத்துவத்தை 
எடுத்துதரத்து சகாமாைா ஸம்ரக்ஷணத்தைப் பரப்ப சவண்டுசகாள் விடுக்கவும்.  
சுயநலமில்லாமல் சபாது நலத்ைிற்காக ஒரு மிகப் புண்ணியமான காரியம் ச ய்யலாம் 
என்றால் இதைத் ைவிர சவறு சபரிைாகப் பார்க்க முடியாது.   
 

12. ெசு ொதுகாப்பு மற்றும் கொக்குவரத்து சட்ட விதிகவள ஒருங்கிவணக்கவும் - நாம் 
அதனவரும் இந்ை  ட்ை விைிகதெ அறிய சவண்டும். நம் கண் முன்சன வாகனங்கெில் 
பசுக்கதெக் கூட்ைம் கூட்ைமாக சவட்டுக்காக ஏற்றிக் சகாண்டு ச ல்லும் சபாது நாம் 
என்ன ச ய்ய சவண்டும் என்று நிச் யம் சைரிய சவண்டும். இந்ை  ட்ை விைிகள் 
சைரிந்ைால் வாய் மூடி சமெனமாக இருப்பைற்கு பைில்  ட்ை ரீைியாக என்ன நைவடிக்தக 
எடுக்க முடியுசமா அைற்கு நம்மால் ஆனதைச் ச ய்ய சவண்டும்.  பாரை சை ம் 
முழுவதும் பசு வதை ைடுப்பு  ட்ைம் இல்லாை சபாைிலும் பசுக்கள் எவ்வாறு 
இரட் ிக்கப்பை சவண்டும், எப்படி பசுக்கதெ வாகனங்கெில் சகாண்டு ச ல்ல சவண்டும் 
என்றும் விைிகள் உள்ெது. அந்ை  ட்ைங்கதெ அறிந்து, அவற்தறத் சைாகுத்து இந்ை 
மாைிரி  மயங்கெில் எப்படி புத்ைி ாலித்ைனமாக ச யல்பை சவண்டும் என்று அறிய 
சவண்டும். இதைப் பற்றி  ில நீைிமன்ற வழக்குகளும், ைீர்ப்புகளும் உள்ென. இது 
 ம்பந்ைமான விவரங்கதெ girishsai108@gmail.com அனுப்பினால் இச் ட்ை விைிகதெ ஒரு 
 ிறிய புத்ைகமாக அல்லது சநாட்டீ ாக அச் ிட்டு எல்சலாருக்கும் வழங்கி நாம் சமன்தம 
சபற முடியும். 
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13. ெிரச்சாரம் பசய்யுங்கள் - மனிைாபிமானம் உள்ெ எவரும் சகாமாைா பற்றிய 
சமன்தமகதெ ஆன்மீக மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமாக அறிந்ைால் பசு மாமி ம் 
 ாப்பிடுவதைப் பற்றி நிச் யம் சயா ிப்பார்கள். சகாமாைா பற்றிய இவ்விவரங்கதெ 
முடிந்ை அெவுக்கு அனனவருக்கும் சைரியப்படுத்துங்கள்.  நாம் அனனவரும் 
சகாமாைாதவப் பற்றிய ஆன்மீக, விஞ்ஞான, சபாருொைார சமன்தமகதெ அறிந்து பசு 
மாமி ம் உண்ணும் பழக்கத்தை ஒழிக்க முயல சவண்டும். இைற்கு 
http://ghosamrakshanam.webs.com/ வதலத்ைெத்ைில் உள்ெ விபரங்கதெப் பயன்படுத்ைிக் 
சகாள்ெவும். சகாஸம்ரக்ஷணத்தைப் பற்றி ைங்கள் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கெிைம் 
‘பதாடர்ந்து’ பிரச் ாரம் ச ய்யுங்கள். சைாதலசப ி, மின் அஞ் ல் (E-Mail), முகநூல் 
(Facebook), யூடியூப், வாட்ஸ் ஆப், ட்விட்ைர் ஆகிய  ாைனங்கதெ முடிந்ை அெவு 
பயன்படுத்ைி பிரச் ாரம் ச ய்யவும். ஸ்ரீ சபரியவர்கள் கூறியபடி நாம் சகாமாைாவுக்கு 
ச ய்கிற  ின்ன ச தவ கூை மிகப் புண்ணியமானது என்பதை நிதனவில் சகாள்ெ 
சவண்டும். 
 

14. காெி மற்றும் டீயில் ொவ  வணீாக்க கவண்டாம் - ஸ்ரீ சபரியவர்கள், பால் என்பது 
ஒரு மிக ஸத்வ குணமிக்க பானம். ஆனால் காபி மற்றும் டீயில் உள்ெ காபின் (Caffeine) 
அைற்கு சநர் எைிரானது, விஷத்ைன்தம சகாண்ைது என்கிறார். இந்ை உலகில் பல 
மனிைர்களும் குழந்தைகளும் பாலின் சுதவ கூை அறியாமல் இருக்கும் சபாது ஒரு 
நாதெக்கு பல முதற பாலில் காபிதய ரு ி பார்ப்பது  மூகத்துக்குச் ச ய்யும் துசராகம் 
ஆகும் என்கிறார். 
 

15. ககா பூவஜ மற்றும் ககாமாதா கெரில் அர்ச்சவன - நாம் ைினமும் நம் வடீ்டில் 
சகாபூதஜ ச ய்யத் சைாைங்குசவாம். ஒரு சகாமாைா மற்றும் கன்றின் விக்ரகத்தை 
தவத்து சவகு சுருக்கமாக இரு புஷ்பங்களும், இரு பழங்களும் தவத்து பூதஜ ச ய்ைால் 
கூைப் சபாதும். நிசவைனம் ச ய்யப்படும் பழங்கதெ நீங்கள் சவெிசய ச ல்லும்சபாது 
சைருவில் சைன்படும் மாடுகளுக்கு முடிந்ைால் சகாடுக்கவும். அசை சபால் சகாவில்கெில் 
அர்ச் தன ச ய்யும் சபாது சகாமாைாவின் சபயரில், சகாமாைாவின் சக்ஷமத்ைிற்காக  
அர்ச் தன ச ய்சவாம். இப்பழக்கங்கள் நம் குழந்தைகெின் அடி மனைில் ஆழமாகப் 
பைிந்து சகாமாைாவின் மீது மிகுந்ை மரியாதையும், பற்றும் ஏற்பை வழிவகுக்கும். 
 

16. ககாமாதா உண்டியல் மற்றும் ெிரசாரப் ெ வககள் - நம் வடீ்டில் ஒரு உண்டியல் 
தவத்து ைினமும் நம் குழந்தைகதெ அைில் ச மிக்க ஊக்கப்படுத்ைவும்; ச ர்ந்ை 
பணத்தைக் சகாண்டு சகாமாைாவுக்கு உணவு வாங்கிக் சகாடுக்கவும். இம்மாைிரி 
ச யல்கெில் குழந்தைகதெ ஈடுபடுத்ைினால்  ிறு வயது முைசல அது மற்ற 
ஜவீரா ிகெின் சமல் அன்பு மற்றும் காருண்யத்தை வெர்க்க உைவும். இங்கு பணம் 
இரண்ைாம் பட் சம, இந்ை வழக்கம் சைாைர்ந்து வெர சவண்டும் என்பசை முக்கியம். அது 

http://ghosamrakshanam.webs.com/


சபாலசவ, வடீ்டில் அட்தை மற்றும் மரப் பலதககெில் சகாமாைா  ித்ைிரங்கள், அன்பு 
மற்றும் காருண்யம் சைானிக்கும் கவிதைகதெ எழுைச் ச ால்லி ஊக்கப்படுத்ைலாம். 
இவ்விஷயங்கதெ அவர்கள் பள்ெி மற்றும் கல்லூரிப் ப்ராசஜக்ட்களுக்கும் 
உபசயாகப்படுத்ைிக் சகாள்ெலாம். 
 

17. ககாதானம் பசய்யுங்கள், ககாதானம் வாங்குங்கள் - ஸ்ரீ சபரியவர்கள் ‘ககாதானத்வத 
மிஞ்சி கவறு ஒரு புண்ணியமில்வ ’ என்று கூறுகிறார்கள். ைங்கொல் எவ்வெவு 
முடியுசமா அவ்வெவு முதற சகாைானம் சகாடுங்கள், வாங்குங்கள். காஞ் ி ஸ்ரீ மைம் 
சகாைானம் ச ய்வைற்கு வழி வகுத்துக் சகாடுக்கிறது. ஸ்ரீ சபரியவர்கள் ப்ருந்ைாவனத்ைின் 
எைிரில் ஸ்ரீ புதுப் சபரியவர்கள் முன்னிதலயில் சகாபூதஜ ச ய்து சகாைானம் 
ச ய்விப்பார்கள். இது ைவிர, நாம் ஒரு முதற அல்லது நிரந்ைர தவப்பு நிைியாக 
சகாஸம்ரக்ஷண ச தவயிலும் ஈடுபைலாம். பல நம்பகமான சகா ாதலகெிலும் பரம 
பவித்ரமான இப்புண்ணியக் தகங்கர்யத்தைச் ச ய்யலாம்.             
 

18. தினம்/வாரம்/மாதத்திற்கு ‘ஒன்று’ பகாடுங்கள் – கதை ியாக, ஆனால் முக்கியமாக, 
சகா ாதலகதெ பராமரிக்க நிைி உைவி மிகவும் முக்கியம். இவ்வெவு கஷ்ைப்பட்டு 
பசுதவப் பராமரிக்க சகா ாதலகள் அதமத்ை அந்ை நல்ல இையங்களுக்கு உைவ 
சவண்டியது நம் கைதம அல்லவா? ஒரு பசுதவ ைத்சைடுத்துக் சகாள்வது, அல்லது மா ம் 
பராமரிப்புச் ச லவுக்கு சகாஞ் ம் உைவுவது, சகா ாதல அதமக்க உைவவுது, சகாமாைா 
மருத்துவச் ச லவுக்கு பணம் சகாடுப்பது, சகாமாைாவுக்கு ஆகாரம் சபாடுவது என்று 
இந்ைத் ைர்மத்தை நிதல நிறுத்ை பல புண்ணியமான காரியங்கதெ நாம் ச ய்யலாம். ஸ்ரீ 
சபரியவர்கெின் பிடி அரி ி ைிட்ைத்ைிதன ஒட்டி, ஒவ்சவார் குடும்பமும் குவறந்தெட்சம் 
தினமும் ஒரு ரூொயாவது (சவெி சை த்து நாணயம் என்றால் அந்ை நாட்டின் ஒரு 
நாணயம்) சகாமாைா ஸம்ரக்ஷணதுக்காகக் சகாடுக்க சவண்டும். இயலாை பட் த்ைில் 
குவறந்த ெட்சம் வாரம் அல் து அதம ெட்சமாக மாதம் ஒன்று பகாடுக்க கவண்டும். 
இப்படி ச ர்த்ை பணத்தை சைரிந்ை சகா ாதலகளுக்குக் சகாடுக்க சவண்டும். நமது 
முடிவான கநாக்கம் சுயந ன் இல் ாத ெகராெகாரம். இந்ை உலகில் எல்லாவற்றுக்குசம 
பணம் சைதவப்படுவைால் இதை நாம் அவ ியம் ச ய்ய சவண்டும்.   
 
சமற்குறிய பல வழிகெில் நாம்  ிலவற்தறயாவது 'விடாமல்' கதைபிடித்து அகங்காரசமா, 
ைற்சபருதமசயா, பாரபட் சமா இன்றி ச யல்படுசவாம். இது சகாமாைா மற்றும் நம் 
வாழ்வில் நல்ல முன்சனற்றத்தை நிச் யம் ஏற்படுத்தும். ஸ்ரீ சபரியவா ைிருவடிகசெ 
 ரணம்! 
 



க ாகா ஸமஸ்தா ஸுகிகனா ெவந்து! பஜய் ககாமாதா! ராம் ராம்!!    
 

 
 


