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சக்தி விகடனில் கடந்த சில இதழ்களாக வந்துககாண்டிருந்த, ‘குலம் 
காக்கும் ககாமாதா’ கதாடரைப் படித்து வந்த அன்பர்கள் கடிதங்களின் 
மூலமாகவும், கதாரலகபசி மூலமாகவும் தங்களுரடய 
கருத்துக்கரளயும் ஆகலாசரனகரளயும் பதிவு கசய்திருந்தனர். 

அப்படி நமக்குக் கிரடத்த கடிதம் ஒன்றில், ‘பசுவின் கமன்ரமரயயும், 
பல ஊர்களில் உள்ள ககாசாரலகரளப் பற்றியும் எழுதி இருந்தீர்கள். 

ஆனால், கசன்ரன, மாம்பலம் பகுதியில் உள்ள ககாசாரலரயப் பற்றி 
எப்படி எழுதாமல் விட்டீர்கள் என்று ஆச்சர்யமாகவும், வருத்தமாகவும் 
இருக்கிறது’ என்று ஒரு வாசகர் தன் கருத்ரதப் பதிவு கசய்திருந் தார். 
உடகன, அவர் குறிப்பிட்டிருந்த அந்தக் ககாசாரலக்குச் கசன்று 
பார்த்தகபாது, எப்படி இந்தக் ககாசாரலரய தவறவிட்கடாம் என்று 
சற்று திரகத்துத்தான் கபாகனாம். காைணம், அந்தக் ககாசாரல ஏற்பட 
அனுக்கிைஹம் கசய்தவர், நடமாடும் கதய்வம் என மக்களால் கபாற்றி 
வணங்கப்கபற்ற காஞ்சி பைமாசார்ய ஸ்வாமிகள்! 

காஞ்சி சங்கைமடத்தின் கீழ் இயங்கும் ககா சம்ைக்ஷண சாரல என்னும் 
அந்தக் ககாசாரலயின் வைலாற்ரறப் பற்றி, ககாசாரலரய நிர்வகித்து 
வரும் சந்திகசககைந்திை சைஸ்வதி டிைஸ்ட்டின் டிைஸ்டியான ‘விநாயகர்’ 
முைளியிடம் ககட்கடாம்.  ‘1962ம் ஆண்டு, மகா கபரியவா 
கசன்ரனக்கு  வந்திருந்தார். அப்கபாது, 

ககாசாரல அரமந்திருக்கும் இந்த இடத்துக்கும் வந்து தங்கி, ஜபம் 
கசய்துவிட்டுச் கசன்றார். அன்ரறக்கு இந்த இடம் காடு கபாலத்தான் 
இருந்தது. எனகவ, கபரியவா தங்குவதற்காக கவறு வசதியான இடம் 
ஒதுக்கிக் ககாடுக்கப் பலர் முன்வந்தார்கள். ஆனாலும், கபரியவா இந்த 
இடத்தில் தங்ககவ விருப்பப் பட்டார். அதற்கான காைணம், பல 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னகை கதரியவந்தது. அக்காலகட்டத்தில் எல்லா 



வடீுகளிலும் மாடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வந்தன. கறரவ நின்றபிறகும் 
பசுரவப் பாதுகாத்துப் கபாற்றினர். ஆனால், காலப் கபாக் கில் அந்த 
வழக்கம் மரறயத் கதாடங்கியது. கறரவ நின்றுகபான பசுக்கரளப் 
பைாமரிக்க எவரும் விரும்பவில்ரல. அப்படியான பசுக்கள் அழியும் 
சூழல். 

இரதத் தம்முரடய ஞானதிருஷ்டியினால் முன்கூட்டிகய 
உணர்ந்துககாண்ட மஹா ஸ்வாமிகள், இந்த இடத்ரத வாங்கி, இங்கக 
ஒரு ககாசாரல அரமக்குமாறு கூறினார். தமிழகத்தின் அப்கபாரதய 
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கிருஷ்ணசாமி கைட்டியார், காந்தியவாதியும் 
தமிழகத்தின் அப்கபாரதய கவர்னருமான பிைபுதாஸ் பட்வாரி மற்றும் 
பக்தர்கள் பலரின் முயற்சியால் 1978ம் ஆண்டு, மாட்டுப் கபாங்கலன்று 
கபரியவா ககாடுத்த நான்கு பசுமாடுககளாடு இந்தக் ககாசாரல 
கதாடங்கப்பட்டது. கபரியவர் திருவடிகள் பதிந்த இடம் கதய்விகத் 
தன்ரம கபற்றுவிடும் என்பதற்கு ஆதர்சமாகத் திகழ்கின்றது இந்தக் 
ககாசாரல” என்றார் விநாயகர் முைளி. 

கதாடர்ந்து 38 ஆண்டுகளாகச் சிறப்பாக இயங்கி வரும் இந்தக் 
ககாசாரலயில் சுமார் 100 மாடுகள் பைாமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
இவற்றில் 80க்கும் கமற்பட்டரவ நாட்டு மாடுகள். வயதான, 
ஆதைவற்ற, காயம் பட்ட மாடுகளும் இங்கக முரறயாக 
பைாமரிக்கப்படுகின்றன. இங்கக கபாதிய இடம் இல்லாத காைணத்தால், 
கலரவ அருககயுள்ள சூரையூர், காஞ்சி அருகக ஐயங்கார்குளம், 
மாம்பாக்கம் என மூன்று இடங்களில் ஒவ்கவான்றிலும் சுமார் 100 
மாடுகள் வதீம் பைாமரித்து வருகிறார்கள். நல்ல ககாட்டரக 
வசதிகயாடு, மாடுகளுக்குச் சத்தான ஆகாைமும், முரறயான மருத்துவ 
உதவியும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்தக் 

ககாசாரலயின் கசயல்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, இதுவரை 40 
ககாசாரலகள் உருவாகியுள்ளன. இரவ அரனத்தும் இந்தக் 
ககாசாரலயிலிருந்து ககாடுக்கப்பட்ட பசுக்கரளக் ககாண்டுதான் 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளன. பல ஆலயங்களில்கூட இங்கிருந்து 
ககாடுக்கப்பட்ட பசுக்கள்தான் பைாமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 



ஒவ்கவாரு வாைமும் கவள்ளிக்கிழரமயன்று இங்கு நடக்கும் 
ககாபூரஜ மிக விகசஷமானது. குழந்ரதகள், இரளஞர்கள், 
கபரியவர்கள் எனச் சுமார் 300 முதல் 500 கபர் வரை இந்த பூரஜயில் 
கலந்துககாள்கின்றனர். பக்தர்கள், தாங்ககள பசுக்கரள பூஜிப்பது, 
சிறப்பம்சம். ககாபூரஜ முடிந்த பிறகு, கூட்டு வழிபாடு ஆைம்பமாகிறது. 
ஆதிசங்கைர் மற்றும் பைமாசார்யர் படங்களுக்கு முன் ஒரு கலசம் 
ரவக்கப்பட்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் அரனவரும் தர்மத்துக்கு உட்பட்ட 
கவண்டுதல்கரள ஒரு சிறிய தாளில் எழுதி உள்கள கபாடுகின்றனர். 
கூட்டு வழிபாட்டின்கபாது, அந்தக் கலசத்தில் உள்ள பக்தர்களின் 
நியாயமான கவண்டுதல்கள் நிரறகவற, எல்கலாரும் 
பிைார்த்திக்கின்றனர். 

இந்தக் ககாசாரலக்ககன்று ஆறு ககாள்ரககள் உண்டு. உலக அரமதி 
நிரலத்திருக்க, பாைத கதசமும் பாைத தர்மமும் வலிரமயாக இருக்க 
கவண்டும்; நாட்டுக்காகப் கபாைாடும் ைாணுவ வைீர்களின் கவற்றியும், 
அவர்களின் குடும்ப நன்ரமயும்; விவசாயிகளின் நலனும், இயற்ரக 
விவசாயத்தின் வளர்ச்சியும்; ககா சம்ைக்ஷணம்; தர்மநியாயத்துக்கு 
உட்பட்டு கலசத்தில் உள்ள கவண்டுதல்கள் நிரறகவற கவண்டும்; 
இன்ரறக்குப் கபாலகவ என்ரறக்கும் இந்தக் ககாசாரல சிறப்பாக 
இயங்ககவண்டும். இரவகய அந்த ஆறு ககாள்ரககள். இவற்ரற 
இங்கு வரும் பக்தர்கள் உறுதிகமாழியாக ஏற்றுக்ககாண்டதும், கூட்டு 
வழிபாடு நிரறவுகபறுகிறது. 

மாதந்கதாறும் மகா கபரியவாளின் ஜன்ம நட்சத்திைமான அனுஷ 
நட்சத்திைத்தன்று ஆவஹந்தி கஹாமமும், சுமார் 400 கபருக்கு 
அன்னதானமும் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்கவாரு அமாவாரச நாளிலும் 
முன்கனார் தர்ப்பணம் கசய்யப்படுகிறது. இதில் சுமார் 1500 கபர் கலந்து 
ககாள்கின்றனர். ரத, ஆடி, மஹாளய அமாவாரச நாட்களில் 5000 கபர் 
வரை இங்கு வந்து 

தர்ப்பணம் மற்றும் பரிகாைங்கள் கசய்கிறார்கள். சாதி, கபதமின்றி 
அரனத்துத் தைப்பு மக்களுக்கும் தர்ப்பணம் கசய்ய இங்கக 
இடமளிக்கப்படுகிறது. 



ஞாயிறுகதாறும் காயத்ரி கஹாமமும், இஸ்கான் அரமப்பினரின் 
பஜரனயும் நரட கபறுகின்றன. ஆண்டுகதாறும் நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட 
பள்ளிகளிலிருந்து ஆயிைக்கணக்கான மாணவர்கள், பசு வளர்ப்பு மற்றும் 
பைாமரிப்பு, அவற்றின் மகத்துவங்கள் குறித்து அறியும் கபாருட்டு இங்கு 
அரழத்து வைப்படுகிறார்கள். 

”1984ம் ஆண்டு, ஒரு கபரிய நிறுவனம் மஹா ஸ்வாமிகளிடம், 
இப்கபாது ககாசாரல இருக்கும் இடத்தில் கபரிய மண்டபம் கட்டித் 
தருவதாகவும், 10 மாடுகரள மட்டும் ரவத்துக்ககாள்ளுமாறும் 
கூறிற்று. உடகன மகாகபரியவா, ‘கர்ப்பகிருஹத்தின் கமல் யாைாவது 
கட்டடம் கட்டுவாங்களா?’ என்று கசால்லி, மறுத்துவிட்டார். இந்த 
விஷயத்ரத மஹா ஸ்வாமிககள ஒரு நிகழ்ச்சியின்கபாது 

குறிப்பிட்டுப் கபசியிருக்கிறார். ககாசாரல என்பது கடவுள் வாசம் 
கசய்யும் கர்ப்பக் கிைகம். அதன் புனிதத் தன்ரம ககடாமல் 
பார்த்துக்ககாள்வதில் நாங்கள் மிகக் கவனமாக இருக்கிகறாம். எந்த 
ஒரு கசரவக்கும், ககா சாரலக்ககன்று பணம் வசூலிப்பது இல்ரல. 
பசுக்களிடம் கிரடக்கும் பாரல மூன்று ககாயில்களுக்கும், கவத 
பாடசாரலக்கும், ஆதைவற்கறார் இல்லத்துக்கும் இலவசமாகக் 
ககாடுத்துவிடுகிகறாம். ஞாயிறுகதாறும் பஞ்சகவ்யம் இலவசமாகத் 
தருகிகறாம். சுத்தமான பசுஞ்சாணத்தில் தயாரிக்கப்படும் விபூதிரய (50 
கிைாம்) 10 ரூபாய்க்குத் தருகிகறாம். வறட்டி 3 ரூபாய்க்குத் தருகிகறாம். 
இதில் வசூலாகும் பணத்ரதயும்கூட இங்கக கவரல கசய்யும் 
கதாழிலாளர்களுக்குக் கூலியாகக் ககாடுத்துவிடுகவாம். 

ஆக, ககாசாரலக்ககன்று எந்த வித வருமானமும் இல்ரல. அதற்கும் 
கபரியவா கசான்ன ஒரு வார்த்ரததான் காைணம். ‘யாருகிட்கடயும் 
காசு ககக்காகத; அதுவா வரும்’ என்று அவர் கசான்ன வார்த்ரததான் 
இன்னும் இந்தக் ககாசாரலரய இயங்க ரவக் கின்றது. அன்பர்கள் 
தரும் நன்ககாரடரயக் ககாண்டு, நல்ல முரறயில் பசுக்கரளப் 
பைாமரித்து வருகிகறாம். இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்குத் கதாடர்ந்து 
இது நல்ல முரறயில் இயங்க கவண்டும் என்பது ஒன்கற இங்கு வந்து 
வழிபடும் பக்தர்கள் அரனவைது ஆரசயும்!’ என்றார் விநாயகர் முைளி. 



கதசப் பிதா காந்தியடிகள், மகா கபரியவா மீது மிகுந்த மரியாரத 
ககாண்டவர். ஒருமுரற, பாலக் காட்டில் கபரியவரைச் சந்தித்த காந்தி, 
உணவு உண்ணாமல் மணிக்கணக்கில் கபரியவருடன் கபசிக் 
ககாண்டிருந்தாைாம். தனக்கு உணவு வழங்க வந்தவர்களிடம், 
‘எனக்ககதற்கு உணவு? கபரியவரிடம் கபசியகத இன்ரறக்கு எனக்கு 
உணவு!’ என்றாைாம் 

கபரியவர், காந்தியடிகள் இருவருகம பசுக்களின் நலரன 
விரும்புபவர்கள். ஒவ்கவாரு வருடமும் அகில இந்திய காங்கிைஸ் 
மாநாட்டுக்கு முன், பசுப் பாதுகாப்பு மாநாடு நடத்துவாைாம் காந்தி. 
மஹா ஸ்வாமிகள் ஒருபுறம், கதசப்பிதா மறுபுறம் என இரு கபரும் 
மகான்களும் ககா சம்ைக்ஷணத்ரத வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் 
என்றால், பசுப் பாதுகாப்பு என்பது எவ்வளவு இன்றியரமயாதது 
என்பரத நாம் உணை கவண்டும். உணர்வகதாடு நின்றுவிடாமல், 
இதுகபான்ற ககாசாரலகள் உருவாகவும், ஏற்ககனகவ இருக்கும் 
ககாசாரலகரளப் கபணிக் காக்கவும் நம்மால் இயன்ற உதவிகரளச் 
கசய்வது அவசியம்! 

Mamabalam Gosala Youtube Link - https://youtu.be/Kz2EpZOAPNg 

https://youtu.be/Kz2EpZOAPNg

