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ப�றி மாமிச� சா�ப��வைத� ப�றிய வ�வாத� 

The Issue of Eating Pork 

கிறி�தவ�க� ப�றி மாமிச� சா�ப��வைத� க�� அேனக இ�லாமிய�க� அதி��சி 

அைடகிறா�க�. ேமாேச ச�ட�தி� கீ� வா�� இ�ரேவ� ம�க� எ�ப� ப�றிைய� க�ட�ட� 

�ரமாக ஒ���கிறா�கேளா, அ� ேபால, இ�லாமிய�க�� ப�றிைய� க�ட�� ஒ���கிறா�க�. 

இ�� உலகி� வா�� பல இல�ச �த�க� ேமாேசய�� க�டைளகைள ப�� ப��கிறா�க�. 

உ�ைமயாகேவ, பைழய ஏ�பா��� ப�றி தைட ெச�ய�ப���ள�.  

ப�றிய�� �ள�� வ���ள��� இர�டாக ப���த�மாய�����, அ� அைசேபாடா�; அ� 

உ�க��� அ��தமாய�����. இைவகள�� மா�ச�ைத� �சி�க��, இைவகள�� 

உட�கைள� ெதாட�� ேவ�டா�; இைவக� உ�க���� த��டாய���க�கடவ�. 

(ேலவ�யராகம� 11:7-8)  

இேத ேபால தைட ��ஆன��� உ��:  

தானாகேவ ெச�த��, இர�த��, ப�றிய�� மாமிச��, அ�லா� அ�லாத ெபய� 

ெசா�ல�ப�ட�� ஆகியைவகைள�தா� உ�க� ம�� ஹராமாக ஆ�கி��கிறா�;... (��ஆ� 2:173)  

ப�றி மாமிச� சா�ப�ட��டா� எ�� இ�லாமி� உ�தியாக க�டைளய�ட�ப���ளதா�, ப�றி 

மாமிச� சா�ப��வ� எ�ப� ஒ� "ப���தமி�லாத ெசய�" அதாவ� இைறவ��� ��பாக தகாத 

ெசய� எ�� இ�லாமிய�க� க��கிறா�க� எ�பைத நா� வ�ள�கி� ெகா�ளலா�. இ�த 

காரண�தி�காக� தா�, ப���த நப�யாகிய இேய�ைவ� ப��ப��கிேறா� எ��� ெசா�லி 

ெகா�பவ�க�, ப�றி மாமிச� சா�ப��வைத மிக�ெப�ய ��றமாக இ�லாமிய�க� க��கிறா�க�.  

 

ேமாேசய�� ச�ட�கைள �����ெகா�வ��, அ�த ச�ட�க� இ�ரேவ� ம�க��� 

ெகா��க�ப�ட ேநா�க�ைத �����ெகா�வ�� மிக�� ��கியமானதா��, பைழய ஏ�பா��� 

ச�ட�க� இர�� வைகயாக உ�ளன, அைவக�:  

 

அறெநறி ச�ட�க� (Moral Law) 

 

ம���  

 

அரசா�க, ஆேரா�கிய மத ச�ட�களா�� (Civil Law) 

 

வா��ைகய�� ��கியமான ந�னட�ைத ச�ம�த�ப�ட வ�வர�க� அறெநறி ச�ட�தி� கீ� 

வ�கி�றன. இ�த அறெநறி ச�ட�தி� ��கிய ேநா�க�, ெத��ெத��க�ப�ட இ�ரேவ� ம�க� 
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த�க� உ�ளான ப���த�தினா� ம�ற ம�கைளவ�ட ேவ�ப�டவ�களாக காண�பட��, ம��� 

மன�த�க���� ேதவ���� ��பாக ப���தமாக வா�வத��� ெகா��க�ப�ட�. இ�த உய��த 

அறெநறி ச�ட�க� இ�ரேவ� ம�கள�� தர�ைத உய��த��, அவ�க� த�க� ப���த�தி� ம�ற 

ம�க���, வ�ச�க��� ஒ� எ����கா�டான வா��ைக வாழ�� ெகா��க�ப�ட�. 

உதாரண�தி��� ெசா�லேவ��மானா�, "ப�� க�டைளகைள�" ெசா�லலா�. ஒ� மன�த� 

த� சக மன�த���� அேத ேநர�தி� ேதவ���� ஆ�றேவ��ய கடைமகைள இ�த ப�� 

க�டைளக� ெசா�கி�றன. இ�த ச�ட�க� ��நிைலகள�� மா�ற� ஏ�ப�டா�� 

மா�றமைடயாத நிைலயான ச�ட�களா��.  

 

சிவ�� ச�ட�க� எ��� ெசா�ல���ய "அரசா�க, ஆேரா�கிய மத" ச�ட�க� 

வ��தியாசமானைவக�. இ�த ச�ட�க� ஒ�ெவா� நா�� நா� வா�� ச�தாய�தி� ப�� 

ப�றேவ��ய ச�ட�களா��. இ�த ச�ட�க� ��நிைலக� மா�� ேபா��, ந� அ�கி��ள 

ச�தாய�தி�� ஏ�ற வ�தமாக பழ�கவழ�க�கள�னா� மாற���யதாக உ�ள�. இ�த ச�ட�க� 

ெவள���ற ��த� ப�றி��, ஆேரா�கிய� ப�றி��, உண�கைள� ப�றி��, உைடகைள� ப

�றி�� ம��� மத சட��கைள� ப�றி�� ெசா�கி�றன. இ�த ச�ட�கள�� ��கிய ேநா�க�, 

இ�ரேவ� ம�க� ெவள���ற ப���த�தி� அ��பைடய�� ம�ற ச�தாய�கைள வ�ட எ�ப� ேவ� 

ப���க�ப�டவ�களாக இ��கிறா�க� எ�பைத� கா�டேவயா��. இ�த இ�ரேவ� ம�க� 

தன��த�ைம வா��தவ�களாக, ஒேர ெம�யான ேதவைன அவ�க� ெதா���ெகா�வதா� 

உலக�தி��ள ம�றவ�கள�� பா�ைவய�� வ��தியாசமானவ�களாக காண�ப��ப� வாழேவ���. 

அேத ேநர�தி� த�கைள� ��றி��ள ம�ற ச�தாய�தி� �ட பழ�கவழ�க�கைள��, வ��கிர 

ஆராதைனைய�� ப�� ப�றாதவ�களாக�� இ��கேவ��� எ�பத�காக இ�ச�ட�க� 

ெகா��க�ப�டன.  

 

இ�த சிவ�� ச�ட�கள�� ஒ�� தா� "ப�றி மாமிச� உ�ண��டா�" எ�ற தைட க

�டைளயா��. இ�ரேவைல ��றிய���த பழ���ய�ன� த�க� வ��கிரக�க��� ப�றிைய ப

லிய��வ� அவ�க��� ஆராதைன வழ�கமாக இ��த�. இ��� அ�த கால�தி� அ�த இட�கள�� 

வா�� ப�றிக�, ��ைப �ள�கைள�� இதர கழி�கைள�� தி�பைவகளாக இ��தன. இதனா�, 

ப�றிய�� மாமிச�ைத உ�ெகா��த�, அேனக ெகா�ைமயான வ�யாதிகைள� ெகா��வ�� 

ெமா�த ச�தாய�ைத�� தா��வதாக இ��த�.  

 

இ�ரேவ� ம�க� இ�ப��ப�ட பழ��� ம��� அவ�கள�� இ�த பழ�கவழ�க�கள�லி��� 

த�கைள கா���ெகா�� �ரமாக இ��கேவ���.  

 

இ�ரேவ� ம�க� தன�� ப���த ஜன�க� எ�� ேதவ� அவ�கைள ப���ெத���, ெம�யான 

ஒேர ேதவனாகிய த�ைன ெதா���ெகா�ளேவ��ெம��, ஆப�ரகாமி�, ஈசா�கி� ம��� 

யா�ேகாப�� ேதவ� வ���ப�னா�. இ�ரேவ� ம�க� ஒ� �றி�ப��ட ேநா�க�தி�காக 

ப���ெத��க�ப�டா�க�, இதைன அவ�க� ெதாட��� நியாபக�தி� ைவ�தி��கேவ���. இதைன 

��ஆ� இ�வ�தமாக ��கிற�:  

(நப�ேய! ஆ�ம�க) ஆ�ற��, அக�பா�ைவ�� உைடயவ�களாய���த ந� அ�யா�களான இ�றாஹ��, 

இ�ஹாஃ�, யஃ�� ஆகிேயாைர�� நிைன� ��வ �ராக! நி�சயமாக, நா� இவ�கைள (ம�ைம) 

வ ��ைட நிைன���வத�காகேவ �ரண ப���தமானவ�களாக(� ேத��ெத��ேதா�). (��ஆ� 

38:45- 46)  
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இ�ராய�லி� ம�கேள! (��ன�) நா� உ�க��� அள��த எ��ைடய அ�� ெகாைடைய��, 

உலேகா� யாவைர�� வ�ட உ�கைள ேம�ைம�ப��திேன� எ�பைத�� நிைன� ���க�. 

(��ஆ� 2:47)  

ஏ� இ�ரேவ� ம�க� வ�ேசஷி�தவ�க�? எ�த ேநா�க�தி�காக ேதவ� அவ�கைள ெத��ெத���� 

ெகா�டா�? இ�த ெத��ெத��த ச�தாய�திலி��� தா� உலக இர�சக� ேமசியாவாகிய 

இேய� வரேவ���, இவ� மன�த இன�ைத கா�பா�ற த�ைனேய ஒ���ெகா��க 

ேதவன�டமி��� வ�தவ�. ேதவன�� வா��ைத மன�தனாக வ�தா�, க�ன� ம�யா��� மகனாக 

இேய�வாக வ�தா�. இ�த ப���த� ஆப�ரகாமி�, ஈசா�கி� ம��� யா�ேகாப�� வ�சமாகிய 

இ�ரேவ� வ�ச�தி� ப�ற�கேவ���. இ�ரேவ� ம�க� ம�றவ�கைளவ�ட தன��த�ைம 

வா��தவ��ளாக தன�� ப���த ஜன� எ�� ேதவ� அைழ�� அவ�கைள ெத��ெத��த� 

ஒ��� ஆ�ச�யமி�ைலேய.  

 

இேய� இ�த உலகி� ஊழிய� ெச�த கால�தி�, �ரதி�டவசமாக, இ�ரேவ� ம�கள�� அேனக� 

க�டைளகள�� ேநா�க�ைத மற�தவ�களாக வா����ெகா�� இ��தா�க�. இதய�ைத ��த

மாக ைவ�தி��பைத� கா����, த�க� ைககைள ��தமாக ைவ�தி��பத�ேக அதிக 

��கிய��� ெகா��� வ�தா�க�. அவ�க� ந�ெனறி ச�ட�க��� அதிக ��கிய��வ� 

ெகா��பைத� கா����, சிவ�� ச�ட�க��� அதிக ��கிய��வ� ெகா��தா�க�. ��கியமாக ம

த� தைலவ�க� இதய�ைத ப���தமாக ைவ�தி��பத�� பதிலாக, அேனக ��திக��� க�டைளக

ைள உ�வா�கி அைவகைள கைடப���தன�, ம��� இைவகேள ��கியமானைவக� எ��� 

ெசா�லிவ�தன�. இதய�ைத ப���தமாக ைவ�தி��ப� ெகா�ச� க�னேம. இதனா�, 

உ�ைமயான மா��க�ைத ப�� ப��கிறவ�கள�� ந�ப��ைக ெகா�ச� ெகா�சமாக மத 

சட��களா��, மா�மால�தி�� நிைற�தி��த�. மத� தைலவ�கைள ெவள���றமாக க�டா�, 

அவ�க� த�க� ெஜப�கைள அ��க� ெச�கிறவ�களாக��, த�க� ைககைள க�வ� ��தமாக 

ைவ�தி��பவ�களாக��, ம��� அ�மதி�க�ப�ட உண�கைள ம��ேம உ�கிறவ�களாக�� 

காண�ப�டா�க�. ஆனா�, அவ�கள�� தன��ப�ட வா��ைகைய� க�டா�, ெவ��ப���, 

ேபராைசய���, ெபாறாைமய��� காம�தா� நிைற�ததா�� இ��த�. த� ப���த� ப�றி தாேன 

�க���� ேபசி மன�த� ேதவன�� க�டைளகைள அவமதி�தா�.  

 

இ�த சிவ�� ச�ட�ைத மன�த� தவறாக மா�றியதா�, ேதவ� ெகா��த தன�கி��த 

அதிகார�தினா� இேய� கா�ய�தி� இற�கினா�. அ�த ம�கள�� மா�மால வா��ைகைய 

ந���வத�காக எ�லா உண�க�� ��தமானைவக� எ�� அறிவ��தா�, இத� �ல�, 

உ�ைமயான ப���த� எ�ப� உ��� உணவ�னா� அ�ல, மனதி� ஏ�ப������ 

ப���தேம உ�ைமயான ப���த� எ�பைத கா��னா�. இத� காரணமாக, இேய�ைவ 

ப��ப��கிறவ�க��� எ�லா உண�க�� ந�ல உண�கேள, அ�மதி�க�ப�டேத. இேய� 

ெசா�னதாக ��ஆ� இ�வ�தமாக� ெசா�கிற�:  

"என�� �� இ���� த�ரா�ைத ெம�ப��க��, உ�க��� வ�ல�கி ைவ�க�ப�டவ�றி� 

சிலவ�ைற உ�க��� அ�மதி�க��, உ�க� இைறவன�டமி��� (இ�தைகய) அ�தா�சிைய 

உ�கள�ட� நா� ெகா�� வ�தி��கிேற�; …." (��ஆ� 3:50)  

ப���த� ப�றி இேய�வ�� ேபாதைனைய �திய ஏ�பா� இ�வ�தமாக� ெசா�கிற�:  
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அத�� அவ�: ந��க�� இ�வள� உண�வ��லாதவ�களா? �ற�ேபய���� ம�ஷ����ேள 

ேபாகிறெதா��� அவைன� த����ப��தமா�டாெத�� ந��க� அறி��ெகா�ளவ��ைலயா? அ� 

அவ� இ�தய�தி� ேபாகாம� வய��றிேல ேபாகிற�; அதிலி��� எ�லா� ேபாஜன�கள�� 

அ��த�கைள�� கழி�கிற ஆசனவழியா� ந��கி� ேபா��. ம�ஷ����ேள இ��� 

�ற�ப�கிறேத ம�ஷைன� த����ப����. எ�ப�ெயன��, ம�ஷ�ைடய 

இ�தய�தி���ள���� ெபா�லாத சி�தைனக��, வ�பசார�க��, ேவசி�தன�க��, 

ெகாைலபாதக�க��, கள�க��, ெபா�ளாைசக��, ��ட�தன�க��, கப��, 

காமவ�கார��, வ�க���, �ஷண��, ெப�ைம��, மதிேக��, �ற�ப��வ��. 

ெபா�லா�கானைவகளாகிய இைவகெள�லா� உ�ள�திலி��� �ற�ப�� ம�ஷைன� 

த����ப���� எ�றா�. (மா�� 7:18-23)  

இ�த இட�தி� ஒ� வ�வர�ைத �றி�ப�டேவ���, அதாவ� இேய� இ�த உலக�தி� 

வ��வ��டதினா�, இ�ரேவ� ம�க� ஒ� ப���ெத��க�ப�ட ஜனமாக இ��கேவ��ய 

அவசியமி�ைல. உ�ைமய��, இேய� உலக�தி� உ�ள எ�லா நா�கைள��, ம�கைள�� 

ேதவ���� ஒ�றா�கி��ளா�. எ�லா நா�� ம�க�� இன� ேதவன�� ந�ெனறி ச�ட�கைள 

(Moral Laws) ப��ப�றி வா��� ேதவ��� ��பாக ப���தவா�களாக வாழ����. இேய�வ�� 

ம�களாகிய கிறி�தவ�க� உலக� ��வ�� பரவ�ய���பதா��, அவ�க� அதிகமதிகமா� 

ெப��வதா�� இன� எ�லா நா�� ம�க����, கலா�சார�தி�� ஏ�ற ஒ� ெபா�வான சிவ�� 

ச�ட� இன� ேதைவய��ைல. ஏென�றா�, உலக ம�கள�� ��நிைலக� ேவ�, கலா�சார�க� ேவ�, 

வா�� இட��, சீேதா�ண நிைல�� ேவ�. என���, எ�லா���� ெபா��த���ய 

இேய�வ�� ந�ெனறி ேபாதைனக� மாறாம� அ�ப�ேய உ�ள�. அ� எ�னெவ�றா�, நா� 

உணைவ தவ���பதினா� ச�வ வ�லவ��� மகிைம உ�டா�க�ேபாவதி�ைல, ஆனா�, 

ேதவ��காக��, த� சக மன�த��காக�� இ�தய�தி� உ�டா�� உ�ைமயான அ�ேப, 

அதிக ��கியமான�. இ�த ச�டமான�, எ�த நா��� வா�பவனாக இ��தா��, உலகி� 

யாராக இ��தா�� ச�, அ� அவ��� ெபா��த���யதாக இ��கிற�.  

 

இ�� ஒ�ைற நா� �றி�ப�டேவ���, ேமாேசய�� சிவ�� ச�ட�க� இ�ரேவ� வ�ச�தா��� 

ெகா��க�ப�ட�. இ���ள கிறி�தவ�கள�� அேனக� இ�ரேவ� வ�ச�தி� ப�ற�தவ�க� அ�ல. 

இதனா�, இ�ரேவ� ச�தாய "சிவ�� ச�டதி�ட�க���" கிறி�தவ�க� அ�பா�ப�டவ�க� 

ஆவா�க�.  

 

சில ேநர�கள�� கிறி�தவ�க� ப�றி மாமிச� சா�ப�டாம� இ��ப� ந�ல�. அதாவ�, தா�க� 

வா�� நா�கள�� உ�ள ப�றிக� கழி�கைள��, இதர ��ைப �ள�கைள�� சா�ப��� 

வள�வதாக கிறி�தவ�க� அறிய வ�தா�, உட� ஆேரா�கிய�ைத மனதி� ெகா�டவ�களாக, 

ப�றிய�� மாமிச� சா�ப�டாம� இ��கேவ���. நா� ந��ைடய உடைல ஆேரா�கியமாக 

ைவ�தி��ப�� �ட ேதவ��� ப��யமான ெசயலாக இ��கிற�.  

 

இ�ரேவ� அ�லாத அ�நிய ஜன�க���� க�டாயமாக �வ�ேசஷ� ெசா�லேவ��� எ�பைத 

அ�ேபா�தல� ேப�� உணரேவ��� எ�பத�காக "�றி�ப��ட மி�க மாமிச�ைத உ���க�" 

எ�ற பைழய ஏ�பா��� க�டைளைய �றி�ப���, இேய� ஒ� த�சன�ைத ேப��வ��� ெகா��� 

அவைர அ�நிய ஜன�க���� �வ�ேசஷ� ெசா��� ப� தயா�ப��தினா�. அ�ேபா�தல� 
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நடப�க� 10� அதிகார�தி� இ�த நிக��சி வ�வரமாக ெசா�ல�ப���ள�. அ�த த�சன�தி� 

�லமாக ேப�� ெத����ெகா�ட ஒ� த��மான�ைத 28� வசன�தி� நா� காணலா�.  

அ�ேபா�தல� நடப�க� அதிகார� 10  

 

11 வான� திற�தி��கிறதாக��, நா��ைனக�� க�ட�ப�ட ெப�ய ��ப��ைய�ேபால 

ஒ�வ�தமான �� த�ன�ட�தி� இற�கி� தைரய�� வ�ட�ப����கிறதாக��,  

 

12 அதிேல �மிய���ள சகலவ�தமான நா�கா� ஜ�வ�க��, கா��மி�க�க��, ஊ�� 

ப�ராண�க��, ஆகாய��� பறைவக�� இ��கிறதாக�� க�டா�.  

 

13 அ�லாம��: ேப��ேவ, எ��தி�, அ���� �சி எ�� அவ���� ெசா��� ஒ� ச�த� 

உ�டாய���.  

 

14 அத��� ேப��: அ�ப�ய�ல, ஆ�டவேர, த���� அ��த�மாய���கிற யாெதா�ைற�� 

நா� ஒ��கா�� �சி�ததி�ைல எ�றா�.  

 

15 அ�ெபா��: ேதவ� ��தமா�கினைவகைள ந� த��டாக எ�ணாேத எ�� இர�டா�தர�� 

ச�த� அவ��� உ�டாய���.  

 

28 அவ�கைள ேநா�கி: அ�நிய ஜாதியாேனாேட கல�� அவன�ட�தி� ேபா��வரவாய���ப� 

�தனானவ��� வ�ல�க�ப����கிறெத�� ந��க� அறி�தி��கிற��க�; அ�ப�ய�����, எ�த 

ம�ஷைன�� த����ளவென��� அ��தென��� நா� ெசா�லாதப��� ேதவ� என��� 

கா�ப��தி��கிறா�.  

அ�ேபா�தல� நடப�க� 10� அதிகார�தி� �றி�ப�ட�ப�ட நிக��சிய�� ��கிய��வ� "அ�நிய 

ஜன�க� (�தர�லாதவ�க�) அ��தமானவ�க� எ�� இன� க�தேவ�டா�" எ�பைத� 

ெசா�வத�காகேவ ஆ��. இத� ப� "��திக��� சட��க� ச�ம�த�ப�ட ச�ட�க�" இன� 

அ�லி� இ�ைல எ�பைத கா�டேவயா��. ஏென�றா�, பைழய ஏ�பா��� யா� யாெர�லா� 

"அ��தமான தைட ெச�ய�ப�ட உணைவ உ�ெகா�கிறாேரா" அவ� �த�க��� அ��தமாக 

இ��பா� எ�ற க�டைள இன� ெச�லா� எ�பைத ெத�வ��கேவயா��. ஆக, �த�கைள��, 

�தர�லாதவ�களாகிய அ�நிய ஜன�கைள�� ப�����கா��� உண� ச�ம�த�ப�ட ச�ட�க� 

இன� அ�லி� இ��கா� அ�ல� ெச��ப�யாகா�, எ�� ெத�வ��க ேபா��வ��� இேய� 

த�சன�ைத� ெகா��தா�.  

 

இத�ப�, அ�ேபா�தல� நடப�க� 15� அதிகார�தி�, ப���த ஆவ�யானவ�� வழிநட��தலி� ப�, 

அ�ேபா�தல�க�, அ�நிய ஜன�கள�லி��� இர�சி�க�ப�டவ�கைள "�த�கள�� உண� ப�றிய 

ச�ட�தி�ட�கள�லி���" வ��தைல� ெகா��தா�க�. இேத ேபால, 1 ெகா��திய��� எ�திய 

க�த�தி�, எ�லா உண�கைள�� நா� உ�ணலா�, ஆனா�, பலவ �னமான சேகாதர�� 

வ��வாச�ைத��, மனசா�சிைய�� க��தி�ெகா�� ெச���க� எ�� அறி�ைர 

�ற�ப���ள�.  

 

ஆ�கில �ல�: The Issue of Eating Pork இதர ேக�வ� பதி�கைள ப��க��. 


