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நதங்கழன் ளர்வயனழல் குர்ளன்
PART-4
பௌத்தத்தழல் நளநழசஉணவு!
M.S.M.இம்தழனளஸ் யூசுப் றழ
பௌத்தர்கள் சுவய ‘‘ளல் தயம் அம்நள'' எ
அவமக் கழளர்கள். சுவய அறுக்களது பண
பயண்டும் என்றும் சுவய யளங்கழ யழடுதவ
பசய்யது அல்து சுதந்தழபநளக யழடுயது
புண்ணழனக் களளழனம் என்றும் பதளழயழக்கழ
ளர்கள்.
எல்ள
உனழளழங்களுக்கும்
கயவண
களட்டுயது பௌத்த நதத்தழன்
அடிப்வை
எக்கூழ
நளடு
அறுப்தற்கு
எதழபளக
இங்வகனழல் பளபளட்ைங்கள்
ைளத்து
கழளர்கள். நளடு அறுப்புக்கு எதழபளக சட்ைங்கள்
பகளண்டு யபபயண்டும் எக் பகளளழ பௌத்த
துயழக ளவத னளத்தழவப
பசல்கழளர்கள்.
ஆர்ப்ளட்ைங்கள் பசய்கழளர்கள்.
இங்வக அபசளங்க அதநதழயுைன் ( கப சவ
சட்ைத்தழற்கு ஏற்) பைன்ைர் மூம் ( இட்சக்
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கணக்கழல் ணம் பசலுத்தழ) கவைகள் பற்று
இவச்சழகவைகவ
முஸ்லிம்கள் ைளத்து
கழளர்கள். சநவத்தழல்
நளட்டிவச்சழ கவை
களுக்குள்
தவமந்த
பௌத்த
துயழகள்
இவச்சழகவ
தூக்கழ
வீசழ
அட்ைகளசம்
ண்ணழளர்கள்.
ஒய முவ
இவச்சழ
பகளண்டு பசன் யளகத்வத இவை நவத்து
அந்த
யளகத்வதயும்
இவச்சழவனயும்
டுத்பதயயழல் வயத்து பகளளுத்தழளர்கள்.
இவ்யளள அட்ைகளசங்கள் இதற்கு முன்பு
இங்வகனழல் ைந்ததழல்வ.
இங்வகனழல்
முஸ்லிம்கள்
நட்டுநன்ழ
முஸ்லிநல்ளத ஏவன சமூகத்தயர்களும் நளடு
யர்க்கழளர்கள். சளப்ழடு கழளர்கள். ஆளல்
முஸ்லிநல்ளதயர்கள் இவச்சழ சளப்ழடுய
தற்கு நளட்வை அறுப்தற்கு தழளக அடித்துக்
பகளல்கழளர்கள். இக்பகளடூபத்வத முஸ்லிம்கள்
பசய்யதளக பௌத்த நக்கள் எண்டகழளர்கள்.
இவ்யளள முவ முஸ்லிம்களுக்கு தடுக்கப்
ட்டுள்து
என்வத
பௌத்த
நக்கள்
அழனளதுள்ர்.
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கடும்
பளக்குவைன
பௌத்த
துயழகள்
முஸ்லிம்கள் யழைனத்தழல் முன்பு ஒயபளழுதும்
இல்ளத யவகனழல் இப் ழபச்சவனழல் தவயழபம்
களட்டுயது
த்த
சந்பதகத்வத
உண்டு
ண்டகழது. உண்வநனழல் பௌத்தம் நளநழசம்
உண்வத
தடுக்கழதள
நளநழச
உணவுக்
பகதழபளக
கடுவநனள
ையடிக்கவகவ
எடுக்கழதள என்வத ளம் ஆபளன பயண்டும்.
கழுந்பதய கந சழளழ எதம் பௌத்த துயழ
தன்தவைன ட்ைப்டிப்புக்களக கண்டினழல்
அவநந்துள் பபளபதழன ல்கவ கமகத்
தழற்கு ஆய்வு கட்டுவபபனளன்வ சநர்ழத் தளர்.
ழகு அதவ தல் யடியழல் பயழனழட்ைளர்.
அதன் பனர் “நளநழச உணவு சம்ந்தநளக
பௌத்த நதத்தழன்
ழவளடு” என்தளகும்.
இந்தல் நளநழச உணவு குழத்து யழளழயளக
பசுகழது.
அயர் தது முன்தவபனழல் குழப்ழடும் பளது,
“புத்தர் இவச்சழ சளப்ழட்ைதழல்வ. இவச்சழ
உண்து
ளயம்
என்று
உபதசழத்தளர்.
பௌத்தர்கள் அவசயம் உண்ண பயண்டும் .
இல்வபனல் அயர்கள் சழல் எடுப்து தயளகழ
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யழடும்” என்று  அவநப்ழர் யவகனள
ழபச்சளபங்கவ பநற் பகளண்டு ல்பயறு
ழபசுபங்கவ
ங்கவடு
பசய்கழளர்கள்.
இவ்யளள
சழந்தவகள்
நலளனளள
பௌத்த ழளழயழளழன் களத்தழல் ஏற்ட்ைது.
அயர்கள் புளல் உணவய முற்ழலுநளக
தவைபசய்தர். அதற்குக் களபணம் எல்ள
உனழளழங்களும் இந்தழன்
பௌத்தத்து
யத்வத அவைகழது என்தளகும். இந்தழன
சமூகத்தழன் சழந்தவனளல் உயபற் இச்
சழந்தவவன
நலளனள
ழளழயழர்
ஏற்டுத்தழக் பகளண்ைர். எபய இயர்கது
இச்சழந்தவ பகளட்ளட்டுக்கு பதப யளதத்தழன்
நளநழச உணவு பகளட்ளடு
கடுவநனள
யழநர்சத்தழற்கு ஆளக்குகழது. ( ஆளல்)
ளழசுத்த நளநழச உணவு பகௌதந புத்தர் மூம்
பளதழக்கப்ட்டு பதபயளத பௌத்த துயழகள்
அந்த உணவுகவ உண்டு யளழ்ந்ததும் ன்கு
பதழயள யழைனநளகும். (முன்தவப க்கம் iii)
பௌத்த நதத்தழற்குள் ஏற்ட்ை நதப்ழளழவு
களல் புளல் உணவு கூடுநள, கூைளதள என்
கயத்து பயறுளடு பதளன்ழயுள்தளக இந்த
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முன்தவப
பதழவுப்டுத்துகழது.
அபத
பயவ பகௌதந புத்தர் நளநழச உணவய
தடுக்க யழல்வ, அயவபப் ழன்ற்ழபனளர்
நளநழசம் சளப்ழட்டுள்ர்
என்தும் இதன்
மூம் பதழயளகழது.
தக்களக
புளல்
உணவய
தனளளழக்க
பயண்டும் என்று பகளயயது புத்தபளல் தடுக்கப்
ட்டுள்து. அதளயது எது உணவுக்களக ஒய
நழயகத்வத அறுக்க பயண்டும் என்றுபளத்த
துயழ பகளப முடினளது. அத்துைன்
தக்களக
இந்த நழயகம் அறுக்கப் ட்ைது என்று
கண்ணளல் களண்து அல்து களதளல் பகட்து
என் ழவனழல் இயக்குநளளல் நட்டுபந
அந்த நளநழச உணவு புத்தபளல் தடுக்கப்
ட்டுள்து. அது அல்ளநல் பயளயயயக்களக
அறுக்கப்ட்ை புளல் உணவய உண்து
தடுக்கப் ையழல்வ.
இது
ற்ழ
நஜ்ஜந
ழகளனயழல்
ஜவயக
சூத்தழபத்தழல்
ழன்யயநளறு
குழப்ழைப்
ட்டுள்து.
பஜகல
எதம்
கபத்தழல்
அவநந்துள்
வயத்தழனர் ஒயயளழன் நளம்மத் பதளட்ைத்தழற்கு
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பகௌதந புத்தர் யந்தளர் அப்பளது ஒய
வயத்தழனர், பகௌதம் புத்தளழைம் “உங்களுக்களக
(உங்கள் உணவுக்களக) நழயகம் பகளல்ப்
டுகழது. அதவ அழந்து பகளண்பை வங்கள்
அந்த இவச்சழவன உண்டகழவர்களம் என்று
பகள்யழப் ட்பைன் .
இவ்யளறு
யம்
பசுகழளர்கள் இதழல் உங்களுக்கு பதளைர்ப்பு
உண்ைள? அல்து உங்கள் நவது பளலினளக
குற்ம் சுநத்து கழளர்கள?” என்று பகட்ைளர்.
அப்பளது பகௌதந புத்தர் வயத்தழனவப
பளக்கழ, “நழதர்கள் புத்தயக்களக நழயகத்வத
பகளல்கழளர்கள். அதவ அழந்து பகளண்பை
புத்தர்
உண்டகழளர்
என்று
னளபபதம்
கூழளல் அயர் என்ளல் கூப்ட்ைவத
கூறுகழன் நழதபல். அயர் அசத்தழனத்வதயும்
பளலினள
குற்ச்சளட்வையும்
சுநத்தழன
யபளயளர்.
எக்களக (எது உணவுக்களக) பகளல்ப்
ட்ை நழயகம் என்று கண்ணளல் கண்ைவய
அல்து
களதளல்
பகட்ைவய
அல்து
சந்பதகழக்கப்டுவய ஆகழன மூன்று முவ
கழயந்தும் தயழர்ந்த சுத்தநள உணவய
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உண்டகழபன்.
அவத உண்டநளறும்
துயழகளுக்கு கூறுகழபன்.” என்று பகௌதந
புத்தர் தழழத்தளர். (க்கம் 69, 76)
சவல என் ஒய ததழ பகௌதந புத்தயக்கும்
ழபதள பௌத்த துயழகள் சழயக்கும் உணவு
பகளடுப்தற்களக
தது
ணழனளவ
சந்வதக்கு அதப்ழ அங்கு யழற்கப் டும்
இவச்சழவன
யளங்கழயபச்
பசய்து
நளநழசத்துைன் உணவு ளழநளளர். இதவ
அழந்த
சழஷ்னர்கள்
சவல
ததழ
நழயகபநளன்வ
பகளன்று
துயழகளுக்கு
உணவு பகளடுத்தளர்
எக் கூழ வீதழனழல்
இங்கழ
பயம்
பகளரம்
எழுப்ழர்.
அப்பளது பகௌதந புத்தர் துயழகவ ஒன்று
பசர்த்து
தநக்களக
வயக்கப்ட்ை
நளநழச
உணவய உண்ணக் கூைளது. எந்தபயளய
துயழயும்
அதவ
அழந்து
பகளண்பை
உண்ளபளனழன் அயர் ளயம் புளழந்தயபளயளர்.
பநலும் தக்களக ( தது உணவுக்களக)
பகளல்ப்ட்ை நழயகம் என்று கண்ணளல்
கண்ைவய
அல்து
களதளல்
பகட்ைவய
அல்து சந்பதகழக்கப்டுவய என் மூன்று
ழவனழலியந்து யழடுட்ை சுத்தநள உணவய
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உண்ண

முடியும்

என்று

பௌத்தர்

உபதசழத்தளர். (க்கம் 70)
இக்குழப்பு  யழைனங்கவ யழக்குகழது.
பகௌதந புத்தவப ழன்ற்க் கூடினயர்கள்
புளல்
உணவு
உண்ணக்
கூடினயபளக
இயந்துள்ர்.
நளநழசம் சளப்ழடும் சவைளழன் யழயந்துக்கும் புத்தர்
சமூகம் அழத்துள்ளர்.
புத்தயக்களக
என்று யழபரசநளக
அறுக்கப்ைளத
நளநழசத்வத
உணயளக
ளழநளழன
பளது
அதவ
புத்தர்
சளப்ழட்டுள்ளர்.
ஆளல் தக்களக
அறுக்கப்ட்ை நளநழசம் என்று அழந்தளல்
அதவ உண்ணக்கூைளது எ அழவுறுத்தழ
யுள்ளர்.
இதன்மூம்
பகௌதந
புத்தர்
சுத்தநள
முவகழல் நளநழச உணவு சளப்ழட்ைது
உண்வந என்றும் நளட்டிவச்சழ சளப்ழட்ைது
உண்வந என்றும் புளகழது. (க்கம்79)
பநலும்
தழளழ ழட்ைவகனழல் அங்குத்தப
ழகளனளயழல்
நள
தளய்
சூத்தழபத்தழல்
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குழப்ழைப் ட்ையளறு, புத்தர் ன்ழனழன்
நளநழசத்வத உண்ைதற்கும் ஆதளபம் உள்து
என்று
கழுந்
பதய
கநசழளழ
பதபர்
குழப்ழடுகழளர் (க்கம் 85)
ஸ்ரீ தம்நளந்த பதபர் என்யர் நளநழச உணவு
ற்ழ ழன்யயநளறு யழக்கப் டுத்துகழளர்.
ஒயயதவைன
சுத்தம்,
அசுத்தம்,
அயன்
சளப்ழடுகழன்
உணவுகவ
கயத்தழல்
பகளண்டு முடிவு பசய்னளகளது.
நவன், இவச்சழ பளன்வய சளப்ழடுயதளல்
நழதன்
அசுத்தநவையதழல்வ. ஆளல்
குபபளதம்,
வயபளக்கழனம்,
நற்யவப
அயநளப்டுத்தல் பளன் தவன எண்ணங்க
ளல் நழதன் அசுத்த நவைகழளன்.
பௌத்தர்கள் உணவுக்களக நவன் நற்றும்
இவச்சழ எடுக்கக் கூைளது என் கடுவநனள
சட்ைம் பௌத்த நதத்தழல் இல்வ.
பயண்டுபநன்ப நழயகங்கவக் பகளல்க்
கூைளது என்றும் தக்களக நழயகங்கவ
பகளல்லுநளறு பகட்கக் கூைளது என்றும் தளன்
புத்தர் பசய்த எச்சளழக்வகனளகும்.
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எப்டி இயந்தளலும், ஒயயர் நவன் நற்றும்
இவச்சழ சளப்ழைளநல் தயழர்ந்து, நபக்கழ
யவககவ உணவுக்களக எடுப்ளபளனழன் அது
சழந்த களளழனநளகும்.
புத்தர் நபக்கழ யவககவ நட்டும் சளப்ழை
பயண்டும்
எ
பௌத்த
துயழகளுக்கு
உபதசழக்களத அபத பபம், அயர்கள் தநது
ஆத்ந பகௌபயத்வத நற்றும் ளதுகளப்புக்களக
த்து யவகனள உணவுப் பளயட்கழலியந்து
தயழர்ந்தழயக்குநளறு உபதசம் பசய்தளர்கள்.
அவயனளய:
நழத நளநழசம்
னளவ நளநழசம்
குதழவப நளநழசம்
ளய் நளநழசம்
ளம்பு
சழறுத்வதனழன் நளநழசம்
புலி(இய ழபங்கள் சளர்ந்த புலி) நளநழசம்
கபடினழன் நளநழசம்
ளழ நளநழசம்
சழங்கத்தழன் நளநழசநளகும்.
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(ஆதளபம்: What is Buddist belief சழங்க
பநளமழ க்கம் 248).
பௌத்தத்தழன் பதழயள ழவளடு ற்ழ
பௌத்த பதபர்கள் உளழன ஆதளபங்களுைன் முன்
வயத்தளலும் இந்த உண்வநக்கு பும்ளக கடும்
பளக்குவைன பௌத்த துயழகள் முஸ்லிம்
களுக்கு எதழபளக கடுவநனள ழபச்சளபங்கவ
பநற்பகளண்டு முஸ்லிம்கவ நழபச்சர்களக
சழத்தழபக்கழளர்கள்.
இது ற்ழ பௌத்த துயழனள யஜழத பதபர்
இப்டி கூறுகழளர்.
முஸ்லிம்கள் நளட்டிவச்சழ சளப்ழடும் நழபச்சர்
கள், பயம் ளயழகள், நளட்டிவச்சழகவ
சளப்ழைளநல் இயக்க முடினளதயர்கள் என்று
சழங்க நக்கள் நத்தழனழல் சழ தவயழபயளத
ழக்குகள் ழபச்சளபம்
பசய்கழளர்கள். இதன்
உண்வநக் கவத என் பயன்று பதளழயுநள?
கூடுதளக
இவச்சழ
சளப்ழடுயர்கள்
சழங்கயர்களகழன ளங்கப.
முஸ்லிம்களகழன வங்கள் பதர்ந்பதடுக்கப்ட்ை
குழப்ழட்ை சழ இவச்சழகவ நட்டுபந
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சளப்ழடுவீர்கள். அறுக்கும் பளது பளயழவ
கவ பகளடுக்களது, லளல் என்று பதளழந்த
அதநதழக்கப்ட்ை இவச்சழகவ நட்டுபந
சளப்ழடுவீர்கள். ஆளல் ம்நயர்கள், நனழல்,
ஆவந, ஆடு, ன்ழ, நளடு, பகளமழ என்று எல்ள
இவச்சழகவயும் சளப்ழடுகழளர்கள். ளற்ம்
வீசும் இவச்சழ உட்ை எல்ள இவச்சழ
கவயும் சளப்ழடுயளர்கள். க பகளனளவய
நட்டும் யழட்டு வயத்துள்ளர்கள். களபணம்
அதழல் ச்சுத் தன்வந உள்து. அது நட்டும்
தளன் தப்ழத்துள்து. ஆளல் முஸ்லிம்கள்
அங்கும் இங்கும் கழவைக்கும் இவச்சழகவ
சளப்ழடுயதழல்வ. எவ்யவு தளன் சழனழயந்
தளலும், ஆவசனழயந்தளலும் பதர்ந்பதடுக்கப்
ட்ை இவச்சழகவ நட்டுபந முஸ்லிம்கள்
சளப்ழடு யளர்கள்.
தங்களுவைன
யளனழற்றுக்குள்
எல்ள
இவச்சழகவயும் பளட்டு யழழுங்குகழன்
யர்கள் “அபதள ளர். அயர்கள் நளட்டிவச்சழ
சளப்ழடுகழளர்கள்”
என்று
முஸ்லிம்கவ
பளக்கழ யழபல் வட்டுயது எவ்யவு ளயம்,
குற்ம்.
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இவச்சழ

சளப்ழடுயது

ல்தள

பகட்ைதள?

நழயகத்வத பகளல்யது ன்வநனள தவவநனள எ
ள இங்கு யழளழக்க
யபயழல்வ. இய
சளபளயம் இவச்சழ சளப்ழடுகழளர்கள். முஸ்லிம்
களகழன வங்கள் பதர்ந்பதடுத்த இவச்சழகவ
சளப்ழடுகழவர்கள். எநது பௌத்த, சழங்க
நக்களுக்கு இவச்சழவன கண்ைளப இயக்க
முடினளது. எபய நளநழசம் சளப்ழடுயது
சம்ந்தநளக முஸ்லிம்கள் குழத்து கூப்டும்
பசய்தழ நழக அழனளனநளது.” என்கழளர். (இந்த
உவப கைந்த 2013 பநமளன் நளதத்தழல்
நலழனங்கவ என் குதழனழல் முஸ்லிம்கள்
ஏற்ளடு பசய்த ழகழ்யழல் யழஜழத பதபபள கந்து
பகளண்டு ஆற்ழன உவபனழன் ஒய குதழனளகும்)
எது எப்டி னழயந்த பளதும் புளல் உணயழல்
பௌத்த நதம்
பதழயள ழவப்ளட்டில்
இயக்கும் பளது சழ பௌத்த துயழகளும்
அயர்கவ ழன்ற்றும் ஒய சழயம்
புத்தளழன்
பளதவகளுக்கு நளற்நளகச் பசன்ப கடும்
பளக்குைன் ைக்கழளர்கள் என்து இன்று
பதழயளகழது.
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