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பசுக்கைள காப்பது நம் அைனவrன் கடைம:-ெதலுங்கில் -பிரம்மஸ்ரீ சாமேவதம் ஷண்முக சமா
-தமிழாக்கம் – ராஜி ரகுநாதன்
(Source: Editorial, Rushipeetham, July, 2017)
ப வைத{ த~ப¢ எ}ப¢ மத ெதாடபான அச அல. ஆேவசuகைள,
ேம}ேம´ ஆேவசuகைள வyவy நிதானமாக வரலாைற ஆரா|தா இ¢
நாyt{ ேதைவயான ஒ¯ வஷய எ}§ உzைம ©¾ய வ¯.
ந பாரத நாy} ©ராதன, தாம க ¥கள பைவ வழிபாy¾ய அ}ைனயாக
ெகௗரவ{¢ளாக. அத காரண, ேம}ைம பயt எ|த வஷயெம}றா´
ெதவமாக{ ெதா¸ பzபா பழuகால «த இ|நாy} வழtக. பராண சtதிைய
அளt ¾யைன, பய வைககைள வள{¢ அளt நில{ைத, தாக
தt ந ைர ேதவைதகளாக எz

வ¢ ஒ¯ உய|த பாவைனேய தவர அதைன மத

நபtைகயாக~ பாtகt டா¢.
பமாy} வஷய{தி வ¯ேவா …
த|திர{தி «}ப¯|ேத ேகா சரqைண வஷய{தி வவாதuக நட|¢
வ|¢ளன. த|திர கிைட{த ப} «தலி ேகா வைத த~©v சyடேம பரதான
நிணயமாக இ¯|த¢ எ}² மகா{மா கா|திஜிேயஅறிவ{¢ளா.
ந நாy} ெகாைககள ப பா¢கா~© ஒ}². ந நாy இமய «த ம¾
வைர பேவ² ப மாy வைகக இ¯~ப§ அைன{தி ெபா¢வான ஒ¯ அச
உள¢. ‘¬©ர’ என~ப திமி ம² பவ} க¸{தி} கீ ழி¯|¢ ெதாu
‘அைலதா’ உைடய பtக ந நாy மyேம காண~ப அ¾தான காநைடv
ெசவ.
இ{தைகய மாகள} «¢கி வண நா என~ப நா உள¢. ¾ய
கிரணuகள இ¯t ஒ¯ பர{திேயக சtதிைய கிரகிt சாம{திய இ|த நாt
மyேம உள¢. மற எ|த மி¯கuகள´ இலாத வேசஷமான சிற~© இ¢.
அத} காரணமாகேவ பமாy} பா, ேகா ஜல, (¬{திர), ேகாமய (பxசாண),
ேகாt¯த என~ப ப ெந, ப|தய எ}பதான பxசகய ம¯{¢வ ண{ேதா

∠

06/07/2017 6:58 AM

பtகைள கா~ப¢ ந அைனவ¾} கடைம – தினச¾...

2 of 5

http://www.dhinasari.com/featured/15311-பtகைள-கா~ப¢-ந...

யதாக உள¢.
¢ளசிைய இ|¢tக ªஜி{தா´ அத} வயாதி ந t ண அைன{¢யக¶t
ந}ைம பய~ப¢ ேபாலேவ, பxச கய அைன{¢ மனதக¶t ந}ைமயளtகt
ய¢. மல, ¬{திர{தி´ ட சிற|த ஒளஷத சtதி ெகாz¯~ப¢ ப மாy}
சிற~©கள ஒ}².
இதைனt ெகாz எ{தைனேயா நzட கால ேநாகைள{ தt பxச கய{தாலான
ம¯|¢க ஆேவத சா{திர{தி} ¬ல நி°பtக~பy வ¯கிற¢. ஆேவத
ம¯{¢வ{தி சில ம¯|¢க¶t பபாைல அ§பானமாகv ேச~ப¢z. அ|த
அ§பான{தி ந நாy ேதசீ ய ப மாy~ பாைல{ தவர ேவ² எ|த வைக
பமாy~ பாைலv ேச{தா´ பலனளtகா¢ எ}ப¢ ைவ{திய சாதிர ²
ெதளº.
வவசாய{திtt ட இயைக எ¯வாக பxசாண, ப ¬{திர பய}பகி}றன. பா
கற|தா´ இலாவyடா´ இறt வைர த} இ¯~பனா மzண
மனத§t ப ந}ைம ெசகிற¢ எ}ப¢ உzைம. அமா எ}ற உடேன நிைனºt
வ¯வ¢ பமா. இ¢ பல கuகளாக இ|திய நாy} பzபா. இ¢ மத
ெதாட©ைடய¢ அல. ப~பயாக ந நாy பல ஆராvசிகள} ப}, நிணய
ெசத ஒ¯ உzைம இ¢.
ந ேதச{தி மyேம வேசஷமாக வளu ஒ¯ வலuகிைனt கா~பாற
ேவzய¢ நாy மtகள} கடைம. மற நாகள இ¯|¢ இu வ|¢ நிைல{¢
வyட பற¯t, ந நாy} ஆதசuக, இலyசியuக ©¾யாம ேபாகலா.
எ~பயானா´ ©{த பற|த இ|த ªமிய ஒ¯ தைமையயாவ¢ த~ப¢ தவறல
அலவா?
ஆனா பற மதuகள ட ‘பமாyைடt ெகா’ எ}² கyடைளய வதி எ¢º
இைல. சில «ல  நzபக, கிறிதவ நzபக, தuக மத ¥கள}
ஆதார{ேதா அவக¶tt ட பமா ªஜிtக{ தtக¢தா} எ}² வவ¾{த ேபா¢
ஆvசயமாக இ¯|த¢. இ¢ ெவ² மத ¢ேவஷ{ேதா இ|தியாவ} ெகாைகைய
காலா மிதிtக ேவzெம}ற «யசிேய தவர பவைத ம²~ைப எதி~பதி ேவ²
எ|த காரண« இைல.
இ¢ வைரயேலேய எவளேவா சிற|த பமாy வைகக மைற|¢ ேபாயன. ஜவ
கா¯zய சuகuக¶t ெத¾ேமா இைலேயா, தின« பல லyச பtக
இதய{ைத ¢ைளt வzண உநாy, ெவளநாy நர ராyசசகள} உணவகாக
ெகால~பகி}றன.
இதி ெவ² மாமிச உணº உzபவகள} வழி «ைற காண~பவதிைல. ஒ¯
ெகார ©ல~பகிற¢. இ|தியாவ} பர{திேயகமான ஓuேகா ேபா}ற ப வைககைள
சில ேம நாகள வளt ஆேலாசைனக இ¯~பதாக ெசதி வ|¢ளள¢.
ப மாகைளt காt க¯ைணள ெகாzட எவளேவா «ல  சேகாதரக
உளாக. வயாபார{திகாக பtகைள ெகாபவகள ஹி|¢tகள}
எzணtைகேய அதிக.
ேகா வைதைய ம²~பத மத{ ெதாடபான காரண இைல எ}² ²வத
இ¢º ஒ¯ எ{¢tகாy.
ேகா வைத{ த~©v சyடuக ஏெகனேவ இலாம இைல. ஆனா அவறி
உ²தியான நிைல~பா இைல. தேபா¢ ஒ¯ «ைறைமைய, கvசிதமாக
அமப{¢ வதான{ைத இைண~ப¢ மyேம நிக கிற¢.
மாமிச உணைவ «¸ைமயாக நி²{தினா ந}ைம ஏபடலா. அஹிைச சிற|தேத.
ஆனா அ|த ெகாைக எேலாரா´ ஏக இயலாத¢. அதனாதா} சிலவ²t
எைல வ{தன. இ|த எைல «}© ைவ{திய சாதிர, தம சாதிர றியப
இ¯|தி¯tகலா. ப}ன ²v ழைல க¯{தி ெகாz ெசாலிய¯tகலா.
‘மாமிச உணº உப{தி ெசவைத{ ெதாழிலாகt ெகாzடவக இதனா மிகº
பாதிtக~பவாக’ எ}ப¢ சில¾} வாத. ப}, மா}, ©லி, மய ேபா}ற வன
வலuகைள ேவyைடயானா கைமயாக தzt சyடuக உளனேவ?
அவைற ந tகி வyடா இ}§ அதிக மாமிச உப{தி ெசயலா எ}²
நியாய{தி எதிராக ேபச இயலா¢ அலவா? அ¢ சyட{தி உக|ததல எ}பதா.
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அைன{¢ வன வலuகள} வைதைய எதி{¢ள சyட{ேதா ட, பழuகால
«த ந இ|திய ªமிைய ெகௗரவt ேகா மாதாைவ கா~பா²வத சyட
இய²வதி எ|த தவ² இைல. ேகா சரyசைண இ|தியகள} கடைம. ந
நாy} பzபாyைன கா~பாறிt ெகா¶ வத{தி கடைமைய உண|த
அைனவ¯ இதைன வரேவ² இ|த ேகா வைதைய ந tவத உதவ ேவz.
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