
  திருக்குர்ஆன் பார்வையில் உணவு 
உணவு ஓர் அருட்க ாவை: 

உலகை பகைத்து பரிபாலித்து பாதுைாத்து வரும் அல்லாஹ் மனித குலத்திற்கு இவ்வுலகில் இன்புற்று வாழ 
ஏராளமான அருட்கைாகைைகள வாரி வழங்கியுள்ளான்.  அவன் வழங்கிய அருட்கைாகைைளில் அடிப்பகையானது 
மனிதன் உயிர் வாழ ததகவயான உணவாகும்.   

இவ்வுலகில் வாழக்கூடிய அனைத்து உயிரிைங்களுக்கும் ததகவயான உணவு வளங்ைகள ஏற்ைனதவ அவர்ைளுக்ைாை 
இப்பூமியில் ஏற்படுத்தியிருப்பதாை இனைவன் கூறுகிறான். உயிரினங்ைளில் யாரும் நமது உணவுைகள ஏற்பாடு 
கெய்துகைாண்டு பிறப்பதில்கல. உதாரணத்திற்கு மீன் வகைைளில் ஒன்றான திமிங்ைலம் ஒரு நாகளக்கு 32 ைன்(3200 
கிதலா) எகை அளவிற்ைான மீன்ைகள தனது உணவாை உட்கைாள்கிறது. அப்படிகயன்றால் எத்துகன தைாடி 
உயரினங்ைளுக்கு அல்லாஹ் உணவளிக்கின்றான் என்று சிந்தித்தால் அல்லாஹ்வின் வல்லகம எளிதாை விளங்கும். 

எத்தகனதயா உயிரினங்ைள் தமது உணகவச் சுமந்து கெல்வதில்கல. அல்லாஹ்தவ அவற்றுக்கும், உங்ைளுக்கும் 
உணவளிக்கிறான். அவன் கெவியுறுபவன்; அறிந்தவன்(அல்குர்ஆன் 29:60) 

மனித வாழ்வின் அகனத்து ததகவைளுக்கும் தனது திருமகறயின் மூலம் வழிைாட்டும்  அல்லாஹ் “உணவு” குறித்தும் 
அகத எவ்வாறு தனது வல்லகமயால்  உற்பத்தி கெய்கிறான் என்றும், நாம் எவ்வாறு அகத பயன்படுத்த தவண்டும், 
எகத உண்ண தவண்டும், எதகன உண்ணக்கூைாது என ஒவ்கவான்கறயும் நமது நலன் ைருதி பாகுபடுத்தி திருமகறயில் 
எராளமான வெனங்ைளில்  விவரிக்கின்றான். 

நீரின்றி அவையாது உலகு:  

எந்த உணவு கபாருள்ைளாை இருந்தாலும் அது  உற்பத்தியாவதற்கு மிை முக்கிய ஆதாரம் “மகழயாகும்”. இகறவனின் 
ைருகணயாம் மகழ எனும் இவ்வருட்கைாகை மட்டும் இல்கலகயன்றால் உலகில் எந்த உயிரும் வாழ முடியாது. தமலும் 
நிலத்தில் விகளயும் அகனத்து விகளச்ெல்ைளுக்கும் மகழ நீதர ஆதாரமாகும்.  இது குறித்து அல்லாஹ் தனது 
திருமகறயில் கூறுகிறான்: 

இரவு பைல் மாறி மாறி வருவதிலும் வானத்திலிருந்து அல்லாஹ் மகழ கெல்வத்கத இறக்கியதிலும், பூமி வறண்ை 
பின் அதன் மூலம் அதற்க்கு உயிரூட்டுவதிலும், ைாற்றுைகளத் திருப்பி விடுவதிலும் விளங்கும் ெமுதாயத்திற்குப் பல 
ொன்றுைள் உள்ளன (அல்குர்ஆன் 45:5). 

அவதன பூமிகய உங்ைளுக்குத் கதாட்டிலாை அகமத்தான். உங்ைளுக்ைாை அதில் பாகதைகள எளிதாக்கினான் 
வானத்திலிருந்து தண்ணீகர இறக்கி, அதன்மூலம் பல தரப்பட்ை தாவரங்ைகள த ாடிைளாை கவளிப்படுத்திதனாம் 
(அல்குர்ஆன் 20:53). 

பல்ைவ  உணவு ள்:  

மனிதனின் விருப்பத்கத அறிந்த அல்லாஹ் ஒதர விதமான உணவுகவ ருசித்து ெளித்து விைாமல் இருப்பதற்கு 
பல்தவறு உணவு வகைைகள பல சுகவைளில் ருசித்து இன்புற தானியங்ைகளயும், ைனிைகளயும் பகைத்திருப்பாதாை 
கூறுகிறான். 

பைரவிைப்பட்ை, பைரவிைப்பைாத ததாட்ைங்ைகளயும், தபரீச்கெ மரங்ைகளயும், மாறுபட்ை உணவான 
தானியங்ைகளயும், (ததாற்றத்தில்) ஒன்றுபட்டும் (தன்கமயில்) தவறுபட்டும் உள்ள மாதுகள மற்றும் ஒலிவ 
மரங்ைகளயும் அவதன பகைத்தான். அகவ பலன் தரும்தபாது அதன் பலகன உண்ணுங்ைள்! அகத அறுவகை கெய்யும் 
நாளில் அதற்குரிய (ஸைாத் எனும்) ைைகமகய வழங்கி விடுங்ைள்! வீண் விரயம் கெய்யாதீர்ைள்! வீண் விரயம் 
கெய்தவாகர அவன் தநசிக்ை மாட்ைான் (அல்குர்ஆன் 6:141). 

பூமியில் அருைருகில் அகமந்த பல பகுதிைள் உள்ளன . திராட்கெத் ததாட்ைங்ைளும், பயிர்ைளும், கிகளைளுகையதும் 
கிகளைதள இல்லாததுமான தபரீச்கெ மரங்ைளும் உள்ளன. ஒதர தண்ணீர் தான் அவற்றுக்குப் புைட்ைப்படுகின்றது. 
(இவ்வாறு இருந்தும்) சுகவயில் ஒன்கற விை மற்கறான்கறச் சிறந்ததாக்கியுள்தளாம். விளங்கும் ெமுதாயத்திற்கு இதில் 
பல ொன்றுைள் உள்ளன (அல்குர்ஆன் 13:4). 

மனித ெமுதாயத்கத பகைத்த அல்லாஹ் மனிதன் ஒதர விதமான தாவர உணகவ மட்டும் உண்ணாமல் 
இகறச்சிகயயும் உண்டு மகிழுவும் அகத கெரிக்கும் விதமாை உைல் அகமப்கப கைாண்டு மனிதகன பகைத்துள்ளான். 

ைைலிலிருந்து பசுகமயான இகறச்சிகய நீங்ைள் உண்பதற்ைாைவும், அணிந்து கைாள்ளும் நகைகய நீங்ைள் 
அதிலிருந்து கவளிப்படுத்திைவும், அவனது அருகளத் ததைவும், நீங்ைள் நன்றி கெலுத்திைவும் ைைகல உங்ைளுக்கு 
அவதன பயன்பைச் கெய்தான். ைப்பல்ைள் அகதக் கிழித்துச் கெல்வகத நீர் பார்க்கிறீர்! (அல்குர்ஆன் 16:14). 

 

 

 



 தவை கெய்யப்பட்ை உணவு ள்: 

எண்ணற்ற உணவுைகள உண்பதற்கு அனுமதிக்கும் அல்லாஹ் மனிதனுகைய நலனுக்ைாை சில உணவுைகள 
உண்பதற்கு தகை விதிக்கிறான். 

தாமாைச் கெத்தகவ, இரத்தம், பன்றியின் இகறச்சி, அல்லாஹ் அல்லாததாருக்ைாை ெப்தமிைப்பட்ைகவ உங்ைளுக்குத் 
தகை கெய்யப்பட்டுள்ளன. ைழுத்து கநரிக்ைப்பட்ைகவ, அடிபட்ைகவ, (தமட்டிலிருந்து) உருண்டு விழுந்தகவ, 
(தமக்கிகைதய) தமாதிக்கைாண்ைகவ, வனவிலங்குைள் ொப்பிட்ை பிராணிைள் ஆகியவற்றில் (உயிர் இருந்து) நீங்ைள் 
முகறயாை அறுத்தகவ தவிர (மற்றகவ தகைகெய்யப்பட்டுள்ளன.) பலி பீைங்ைளில்அறுக்ைப்பட்ைகவயும், அம்புைள் மூலம் 
குறி தைட்பதும் (உங்ைளுக்குத் தகை கெய்யப்பட்டுள்ளன.) இகவ குற்றமாகும்..... (அல்குர்ஆன் 5:3). 

விலங்குைளின் இகறச்சிதயா, பறகவைளின் இகறச்சிதயா அகவைகள மனிதன் உண்ணும் தபாது அவற்கற அறுத்து 
அகவைளின் உைலில் இருந்து முழவதுமாை இரத்தம் கவளிதயறிய பிறகு மனிதன் உண்ணும் தபாது இரத்தத்தில் உள்ள 
அகனத்து விதமான கைட்ை கிருமிைளும் கவளிதயறி சுத்தமான இகறச்சிகய மனிதன் உண்ணுகிறான்.  

இன்கறய அறிவியல் கூை அறுத்த விலங்குைளின், பறகவைளின் இரத்தம் முழவதும் கவளிதயறி மாமிெங்ைள் 
சுத்தமாகிறது என்று கூறுகிறது. ஆனால் 1400 வருைங்ைளுக்கு முன்தப அல்லாஹ் இறந்த தாமாை கெத்தவற்கற உண்ண 
தவண்ைாம் அது மனிதனுக்கு ைடும் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் என்று அல்லாஹ் தனது திருமகறயில் கூறுகிறான். 

அதுதபால பறகவைளின், விலங்குைளின் இரத்தகத உண்ண இஸ்லாம் தகை கெய்கிறது. இரத்தத்கத மனிதன் 
ெகமத்து உண்ைால் பல்தவறு விதமான தநாய்ைள் உருவாகும் என்ற ைாரணத்தினால் தான் அல்லாஹ் தனது திருமகறயில் 
தகை கெய்கிறான். இன்கறய அறிவியலும் இகததய ஆய்வு கெய்து கூறுகிறது. 

அதத தபால பன்றியின் இகறச்சிகய உண்ண அல்லாஹ் தகை கெய்துள்ளான். இன்கறய அறிவியல் உலைம் பன்றி 
இகறச்சிகய உண்ைால் அதில் உள்ள நாைப்புழுக்ைள் மனிதனுகைய உைலில் பல்தவறு தநாய் பாதிப்புைகள உண்ைாக்கும் 
என்று எச்ெரிக்கை கெய்கிறது.  

எல்லாவற்கறயும் பகைத்து பரிபாலிக்கும் அல்லாஹ்வுக்கு மனிதனுக்கு எந்த உணவு உண்ண தவண்டும் எகத அவன் 
தவிர்க்ை தவண்டும் என்பது கதரியும். அவற்கறதய அவனது தவதமான திருக்குரானில் வலியுறுத்துகிறான். 

உணவு வை வீணாக் ா வைண்ைாம்: 

இன்று உலகில் பல நாடுைளில் மக்ைள் வறுகமயின் தைாரப்பிடியில் சிக்கி தவிக்கும்  நிகலயில் இன்னும் சில 
நாடுைளில் அதிமான உணவுைகள தங்ைளுக்கு என்று தெமித்து கவத்து அடுத்தவர்ைளுக்கு கைாடுக்ைாமலும் வீண்விரயம் 
கெய்து வருகின்றனர். 

இகறவன் கைாடுத்த அருட்கைாகையான உணகவ மனிதனின் ததகவக்கு ஏற்ப எப்படி பயன்படுத்த தவண்டும் 
என்பகதயும் உணகவ ஒரு தபாதும் வீணாக்ை கூைாது என்பகதயும் அல்லாஹ் தனது திருமகறயில் எச்ெரிக்கை 
கெய்கிறான். 

ஆதமுகைய மக்ைதள! ஒவ்கவாரு கதாழுமிைத்திலும் உங்ைள் அலங்ைாரத்கதச் கெய்து கைாள்ளுங்ைள்! உண்ணுங்ைள்! 
பருகுங்ைள்! வீண் விரயம் கெய்யாதீர்ைள்! வீண் விரயம் கெய்தவாகர அவன் விரும்ப மாட்ைான் (அல்குர்ஆன் 7:31). 

இப்படி பல்தவறு விதமான உணவுைகள அல்லாஹ் மனிதனுக்கு வழங்கி தன்  அருட்கைாகைைகள கபாழிகிறான். 
ஆனால் மனிததனா எல்லாதம இயற்கையாைதவ உற்பத்தியாகிறது என்று கூறி தன் இகறவனுக்கு நன்றி கெலுத்த 
மறுக்கிறான்.  

எனதவ உணவு எனும் அருட்கைாகை உலை மக்ைளின் கபாதுவுைகம என்பகத உணர்ந்து அகத ததகவக்தைற்ப 
உண்டு ததகவயுகைதயாருக்கும் கைாடுத்து கபாதுநலன் தபாற்றும் மக்ைளாை வாழ்தவாமாை! 

 

கதாகுப்பு   : முஹம்ைத் அபுபக் ர் அன்புைன் கைளியிடுவைார்... 

இஸ்லாத்வத அதன் தூயைடிவில் அறிந்து க ாள்ை: ைார்க் ம் ைற்றும் ெமுதாய கெய்தி ளுக்கு: 

இரத்த தானம் கெய்வீர்! உயிர் வை  ாப்பீர்!! 
ரியாத் மண்டலம் 


