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ஒரு ப ௌத்தசமயத்தராய் வாழ  
 

ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பபோது 

 

• பல பபற்பறோர்கள் ைங்கள் குழந்தைகதை பபௌத்ைபிக்குகைிடம் 
ஆசீர்வோைம் பபறுவைற்கோக, விகோதைகளுக்கு எடுத்துச் 

பசல்கிறோர்கள். 
• பபௌத்ைபிக்குகள், குழந்தைகைின் தக மணிக்கட்தடச் சுற்றி 

புனிைமோன நூல் கட்டுவது, பபோதுவோன வழக்கமோகும். 

• சில இடங்கைில் ஒரு மோைமோகக் குழந்தையோக இருக்கும்பபோது, 

குழந்தையின் ைதலமயிதை வழிப்பது/ பமோட்தடயடிப்பது 

பபோதுவோன வழக்கமோகும் 

 

 

உணவு   
          • பல பபௌத்ைர்கள் தசவர்கள். 

• அவர்கள் மற்தறய உயிர்வோழ்பவற்தற உண்பது 

நல்லைல்ல என்று நிதனக்கிறோர்கள். 
• சிலர் விபசட நோட்கைில், மோமிசம் அல்லது மீன் 

சோப்பிடுவைில்தல. 
• சிலர் இதறச்சி, மீன் ஆகியவற்தற சோப்பிடுகிறோர்கள், 

ஆனோல் ைோங்கள் அவ்வுயிைனங்கதைக் பகோல்வைில்தல 

பபௌத்ைர்கள்,  பபௌத்ைமைகுருக்களுக்கும் பபௌத்ை 

சிதலகளுக்கும் முன்போகவும் உணதவப் பதடக்கிறோர்கள். 
• பபௌத்ை துறவிகள், உணதவப் பபறுவைற்கோக பபௌத்ைர்கள் 

வோழும் பகுைிகளுக்குச் பசல்வோர்கள். 
• துறவிகள், அவர்களுக்கு கிதடக்கும் உணவுப் 

பபோருட்கதைக் பகோண்பட வோழ்கின்றனர். 
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பிைோர்த்ைதன 
• பபௌத்ைர்கள் கடவுள் அல்லது கடவுள்கதை வணங்குவைில்தல. 
• வழிபோடு அல்லது ைியோகம், பூதை என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

•பபௌத்ைருக்கும் அவைது பபோைதனகளுக்கும் மரியோதை கோட்டும் 
முகமோக பூதை வழிபோடு நதடபபறுகிறது. 
பூதை வடீ்டிலும் பகோவிலிலும் பசய்யப்படுகிறது. 
• பல பபௌத்ைர்கள் பபௌத்ைரின் படம் அல்லது பபௌத்ைரின் 

உருவச்சிதலதய வடீ்டில் சிறிய பலிபடீத்ைில் தவத்ைிருப்பர். 
• ைண்ணரீ், தூபம், மலர்கள், அரிசி, பழம் பபோன்ற பபோருட்கதை 

பபௌத்ைரின் சிதலக்கு முன் தவப்பர். 

 

பிராரத்்தனை 
ஒருவர்  மூன்று முதற ைதல குனிந்து வணங்குவர்.  

1.  முைலோவது முதற -  பபௌத்ை பபருமோனோருக்கு 

2. இைண்டோவது முதற - ைர்மத்ைிற்கு (புத்ைரின் பபோைதனகதைக்கு) 
3. மூன்றோவது முதற – சங்க (துறவிகைின் கட்டதை) 

 
Foto: Pixabay 
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தியாைம் 
• பபௌத்ை ைியோனம் என்பது கவனத்தையும் சிந்ைதனகதைக் 
கட்டுப்படுத்துவைற்கோன ஒரு உடற்பயிற்சி ஆகும். 
 

 

• ைியோனம் என்பது துறவிகைின் பணியோகும். அவர்கள் ைங்கள் 
பற்றுக்கதைத் துறந்து நிர்வோணத்தை அதடவைற்கோன வழியோகும். 
• பபௌத்ைர்கள் ைியோனித்ைின் மூலமோக ைோம் பசய்யும் 
பசயல்களுக்குத் பைதவயோன அதமைிதயயும் சிறந்ை 
கவனத்தையும் பபறுகிறோர்கள். 
 

ஒருவர் எப்படி தியானிக்கின்றார்? 

1.  கோல்கதைச் சப்போணி கட்டி  நிலத்ைில் இருப்பர். 
2. முதுதக பநைோக நிமிர்த்ைி தவத்ைிருப்பர் 

3. ஆழமோக மூச்தச உள்பைடுத்து, பவைிபயற்றுவைன் மூலம் 
சுவோசத்தைக் கட்டுப்படுத்துவர். 
4. ைன்தனச் சுற்றி நடக்கும் பசயல்கைோபலோ உள்ைத்ைில் 
ஏற்படும் சிந்ைதனகைோபலோ ைிதச ைிருப்பபடமோட்டோர். 

 

உருத்ைிைோட்ச மோதல 

• ைீபபத்ைிய / ைப்போனிய பபௌத்ை மைங்கைில் பயன்படுத்ைப்படும் 108 

சிறிய உருத்ைிைோட்ச விதைகைோலோன மோதல / பிைோர்த்ைதனச் 

சங்கிலி. 
• பரிசுத்ை பவைோகமத்ைிலிருந்து மந்ைிைங்கதையும் பிைோர்த்ைதன 
சுபலோகங்கதையும் போடுவர். 
• மந்ைிைம் என்பது ஒரு புனிைமோன பசோல் அல்லது பசோற்பறோடர். 

மந்ைிைம் பசோல்வைன் மூலம் ஒருவர்  ைனது  கவனம் எைிைோக 
அதடந்துவிடலோம். 
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ஐந்து விதிகளில் ஒன்று 

 

• பபோய் பசோல்லோைீர்கள் அல்லது உண்தமயில்லோை 
விடயங்கதைப் பபசோைீர்கள். 
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