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கதப்பூெத்தில் உணவு விரயம் வவண்டாம் பினாங்கு 
பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் வைாரிக்கை 

 

 
மவேெியர்ைளாைிய நாம் உணவு பிரியர்ைள். நமது சுகவக்கு ஏற்றவாறு 
உணவுைகள வழங்கும் உணவைங்ைளுக்கும், உணவு அங்ைாடிைளுக்கும் 
குகறவவ இல்கே. 
 

அவத வவகள உணவுைகள விரயம் செய்வதிலும் நாம் ெகளத்தவர்ைள் 
அல்ே.  திடக்ைழிவு வமோண்கம நிறுவனத்தின் புள்ளிவிவரப்படி நாம் 16,687 

டன் உணகவத் தினெரி விரயம் செய்ைின்வறாம்.  இது 12 மில்ேியன் மக்ைள், 3 

வவகள வயிறாற ொப்பிடும் அளவாகும்.  இப்படி வெீப்படும் உணவுைளில் 
குகறந்தது 3,000 டன் உணவுைள் உண்பதற்கு ஏற்ற நிகேயில் உள்ள 
உணவாகும் என பி.ப.ெங்ை ைல்வி அதிைாரி சுப்பாராவ் கூறினார். 
 

விழக்ைாேங்ைளின் வபாது குறிப்பாை கதப்பூெத்தின் வபாது இந்த விரய 
எண்ணிக்கை இன்னும் அதிைரிக்கும். கதப்பூெத்திற்குத் தண்ணரீ் பந்தல்ைள் 
அகமத்து பக்தவைாடிைளுக்கு அன்னதானமும், பானங்ைளும் வழங்குவது 
இந்துக்ைளின் வழக்ைமாகும்.  பெிக்கு உணவும் தாைத்திற்கு நீரும் வழங்குவது 
மிைப்சபரிய தானமாகும். 
 

இருப்பினும் இக்ைாேக்ைட்டத்தில் அதிைமான தனிநபர்ைளும், இயக்ைங்ைளும் 
அன்னதானம் வழங்ை முன்வந்திருப்பது, விரயத்கதயும் வெர்த்து அதிைரிக்ைச் 
செய்திருக்ைிறது.  நிகறய இடங்ைளில் ொப்பிட்டு முடிக்ைாத 
உணவுப்சபாட்டேங்ைள் குப்கப சதாட்டிைளில் நிகறந்து வழிவகத நாம் 
ைாணோம் என சுப்பாராவ் கூறினார். 
  

இந்து மதத்தில் உணவு மிைவும் புனிதமாை ைருதப்படும். உணவு ைீவழ 
ெிந்திவிட்டால் கூட ெிந்திய அன்னத்கதத் ைாோல் மிதிக்ைாவத என்று 
குழந்கதைளுக்குச் சொல்ேி வளர்ப்பார்ைள். இன்கறய நாள் வகர உணகவத் 
துகடப்பத்தால் கூட்டி தள்ளாமல், துணியால் துகடத்வத சுத்தப்படுத்துவார்ைள். 
 

பக்தர்ைளுக்கு அன்னதானம் வழங்ைப்படுவதற்கு முன் ெகமத்த உணவு 
ைடவுளுக்குப் பிரொதமாை பகடக்ைப்படும். ஆகையால் கதப்பூெத்தன்று 
வழங்ைப்படும் உணவு பிரொதமாைிறது என்பகத பக்தர்ைள் நிகனவில் சைாள்ள 
வவண்டும் என்று சுப்பாராவ் சுட்டிக் ைாட்டினார். தானத்திவேவய ெிறந்த தானம் 
அன்னதானம் என்று இந்து ெமயம் கூறுவதால்தான், சபரும்பான்கமய இந்திய 
அகமப்புைள் அன்னதானம் வழங்ைி வருைிறது. 

http://consumerspenang.blogspot.com/2020/02/blog-post_6.html
http://consumerspenang.blogspot.com/2020/02/blog-post_6.html


 

அன்னதானம் வழங்கும் இந்த பண்கப பி.பெங்ைம் மிைவும் வரவவற்ைிறது 
என்று கூறிய சுப்பாராவ், அவத வவகள உணவு விரயமாக்ைப்படாமல் இருக்ை 
வவண்டும் என்பகதயும் நிகனவுக்கு சைாண்டு வர விரும்புைின்வறாம் என்று 
கூறினார். 
 

கதப்பூெத்தன்று அன்னதானம் வழங்கும் அன்பர்ைளின் தாழ்கமயான 
ைவனத்திற்கு: 
 

•    உணவு வைட்டு வருபவர்ைளுக்கு மட்டும் உணவு வழங்ைவவண்டும், 

பந்தலுக்கு வருைிறவர்ைளுக்சைல்ோம் உணவு சபாட்டேங்ைகளக் கையில் 
திணிக்ைக்கூடாது. 
 
 

•   ஒருவருக்கு ஒரு சபாட்டேம் வபாதும்.  குடும்பதாருக்கும் உணவு 
வைட்பவர்ைளுக்கு கூடுதல் சபாட்டேங்ைகள வழக்ைோம். 
 

•    ஒவ்சவாரு சபாட்டேத்தின் உணவின் அளகவக் குகறக்ை வவண்டும். 
அதிைமான உணவு சைாடுக்ைப்படும் சபாழுது மக்ைள் அதகனச் ொப்பிட்டு 
முடிக்ைவில்கே என்றால் வெீ வவண்டி வரும். 
 

•    குழந்கதைளுக்ைசைன்று பாதி சபாட்டேமாை மடித்து கவத்திருப்பது ெிறப்பு 

 

•    “பிரொதத்கத வணீாக்ைாதீர்” என்ற வாெைத்கதப் பந்தேில் சதாங்ை 
விடுங்ைள். 
 

•    ொப்பிட்டு முடித்த சபாட்டேங்ைகள வசீுவதற்கு ஏதுவாை, பந்தலுக்கு 
அருைில் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட குப்கப சதாட்டிைகள கவத்திருங்ைள். (ஆேய 
நிர்வாைம் இந்த ஏற்பாட்கட செய்திருந்தாலும் பந்தல் உரிகமயாளர்ைள் இகத 
செய்வது ெிறப்பு) 
 

பக்தர்ைளின் அன்பான ைவனத்திற்கும் ெிே வவண்டுவைாள்ைகள பி.ப.ெங்ைம் 
முன் கவக்ைிறது: 
 

•    உங்ைளுக்கு வதகவயான அளவு உணகவ மட்டுவம எடுங்ைள். ஒரு 
சபாட்டேத்கத எடுத்து ொப்பிட்டு முடித்தப் பிறகு வதகவ இருந்தால் 
இரண்டாவது சபாட்டேத்கத எடுத்துக் சைாள்ளோம். 
 

•    உணகவச் ொப்பிட்டு முடிக்ைவில்கே என்றால், மீதமுள்ளவற்கற 
வடீ்டுக்குச் சைாண்டு செல்லுங்ைள் 

 

•    ஒவ்சவாரு பந்தோை உணவு சபாட்டேங்ைகளச் வெைரிக்கும் பழக்ைம் 
வவண்டாம். இப்படி பே பந்தல்ைளில் வெைரித்து வந்து எந்த சபாட்டேத்தில் 
தனக்கு பிடித்த உணவு இருக்ைிறது, என்று ஆராய்ந்து, அகத ொப்பிட்டு விட்டு 
மற்ற சபாட்டேங்ைகளத் தூக்ைி எறியும் பண்பு வவண்டாம். நீங்ைள் கையில் 
எடுப்பது பிரொதம் என்பகத மறந்து விடாதீர்ைள். 
 

•    குழந்கதைளிடம் உணவு விரயம் வவண்டாம் என்று கூறுங்ைள், அவர்ைளுக்கு 
முன்னுதாரணமாை இருங்ைள். 
 



கதப்பூெம் ஒரு புனிதமான ெமய விழா. ஆகையால் நாம் உண்ணும் 
உணுவுக்கு நாம் மரியாகத சைாடுக்ை வவண்டும். குறிப்பாை உணவு 
உண்பதற்கு முன்பு இகறவனுக்கும் அகத தயார் செய்தவர்ைளுக்கு 
பிரார்த்தகன செய்த பிறவை உணகவ உண்ண வவண்டும் என்ற சைாள்கைகய 
வேியுறுத்தும் ெமயமுமாகும். 
 

கதப்பூெத்திற்கு மக்ைள் விரதம் இருப்பது, வபச்கெக் குகறப்பது, 

தன்னிடமிருக்கும் சைட்ட பண்புைகள விட்சடாழிப்பது வபான்ற 
ைட்சடாழுங்குைகளக் வேியுறுத்தும் ஒரு தினமாகும்.  இந்த ைட்சடாழுங்கு 
உணவு விஷயத்திலும் ைகடபிடித்து உணகவ விரயம் செய்யாமல், 

ஆவராக்ைியத்திற்கு ஊறு விகளவிக்ைாத வகையில் உணவு உட்சைாள்ள 
வவண்டும்.  இது உணவு விரயத்கத குகறக்கும் என்று சுப்பாராவ் கூறினார்.  
 

2020 கதப்பூெத் தினத்தில் மவேெியர்ைள் அதிை விழிப்வபாடு செயல்பட்டு 
உணவு விரயம் சொய்யாமல், சூழகே மாசுபடுத்தாத வகையில் 
இயற்கைவயாடு சபாருந்தி வபாகும் விஷயங்ைகளக் ைகடபிடிக்ை வவண்டும் 
என்று அவர் வைட்டு சைாண்டார். 
 

நாம் ஒவ்சவாருவரும் உணவு விரயமாவகத தவிர்த்தால், அது நமது நாட்டின் 
உணவு விரயத்கதக் குகறக்கும். வமலும் நமது வடீுைளில் உணவு 
விரயத்கதக் குகறத்தால், நமது பணத்கதயும் மிச்ெப்படுத்தோம் என்பகதயும் 
நிகனவில் சைாள்ள வவண்டும் என்று சுப்பாராவ் கூறினார்.. 
 
 
என்.வி.சுப்பாராவ்                                            

ைல்வி அதிைாரி                                                

பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம்        

  

ஏ. தர்மன்                 

தகேவர் 

மவேெிய இந்து ெங்ைம்                                                                                                       

புக்ைிட் சபண்வடரா வபரகவ    
 


