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ேநா�பி� ச	ட�க -1 
A.J.M ம��� 

1. ேநா�� கடைமயாவத���ய 

நிப�தைனக:  

1) �	லிமாக இ��த�, 

2) ப��தறி��ளவனாக இ��த� 3) 
ப�வமைட�தி��த�, 4) பிரயாண 
�தி� இ�லாதி��த�, 5) ேநா#$ 
ேநா%க ச�தி ெப%றி��த�, 6) 
மாதவிடா(, பிரசவ இர�த) ேபா�� 
ேபா#றவ%றிலி��* ந+,கியி��த�. 

2. ேநா�பி� கடைமக:  

1) ஒ/ெவா� இரவி0� (fப2��� �#) 
ேநா#$ ேநா%பதாக உ�ள�தி� 
எ6ண� ெகா�ள�, 2) fப27 
உதயமானதிலி��* 89ய# மைற:� 

(ம�9)) வைர ேநா#ைப �றி��� 
கா9ய,களி லி��* விலகி இ��த�. 
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3. ேநா�ைப �றி��� கா�ய�க:  

1) உ6<த�, 2) ப��த�, 3) ஊ>ட? 
ச�*�ள ஊசி ஏ%Aத�, 4) 

ேவ6Bெம#ேற வா�தி எB�த�, 5) 

உட0ற� ெகா�ள�, 6) மைனவி யைர 
க>Cயைண�த�, ��த மிட� ேபா#ற 
Dய ெசய%பாB களினா� 	கலித� 
அைடத�,  7) மாதவிடா(, பிரசவ இர�த) 

ேபா�� ஏ%பட�. 

4. ேநா#ைப விBவத%�9ய 
பயண�தி%கான எ�த வைரயைற :� 
இ�ைல எ#பேத ச9யான க��தா��. 
பாவமான ெசய0� காக பயண� 
ெச�லாம� இ���� வைர ெபா*வாக 
எ�த பயண�தி0� ேநா#ைப விட 
அFமதி:�ள*. பயண�தி� ேநா#$ 
ேநா%�� ேபா*  எ�த சிரம�� இ�ைல 
எ#றா� ேநா#$ ேநா%பேத சிற�த*, 

ேநா#$ ேநா%ப* சிரமமாக இ��தா� 

ேநா#ைப விBவ* சிற�த*, ேநா#$ 
ேநா%பதா� ஏதாவ* பாதி)$ வ�� 
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எ#றா� ேநா#ைப விBவ* 
க>டாயமாகி விB�. எனிF� அ�த 
ேநா#ைப கழா ெச(திட ேவ6B�. 

5. தன* ேநா( �ணமாகிவிB� எ#ற 
ந�பி�ைகயி� உ�ள ேநாயாளி, ேநா#$ 
ேநா%பதா� அவ��� எ�த சிரம�� 
இ�ைல எ#றா� ேநா#ைப ேநா%ப* 
கடைமயா��. அவ ��� சிரமமாக 
இ��தா� ேநா#ைப விBவ* ந�ல*; 

சிரம�*ட# ேநா#$ ேநா%ப* வி��ப� 
தகாததா��.  ேநா#பி னா� அவ��� 
ஆேரா�கிய� தி%� பாதி)$ ஏ%பB� 

எ#றா� ேநா#$ ேநா%கா* இ�)ப* 
கடைமயா��. பி#$ அ�த ேநா#ைப 
கழா ெச(திட ேவ6B�. 

6. வேயாதிப�, ேநா( ேபா#ற வ%றி# 
காரணமாக இனி எ)ேபா*� ேநா#$ 
ேநா%க ச�தி ெபற வா()பி�லா ேதா7, 

ஒ/ெவா� நா� ேநா#$�காக�� ஒ� 
ஏைழ�� உணவளி)ப* கடைமயா��. 
உணவாக சைம�ேதா, 
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தானிய,களாகேவா ெகாB�கலா�. 
வயிA நிர�$� அள��கான உணைவ 
அளி�திB வேத அவசிய�. சில 
அறிஞ7க� அத# அளைவ  

வைரயA�*� Jறி:�ளன7. 

7. ப�வ வயைத அைடயாத �ழ�ைதக�, 
வேயாதிப�, ைப�தி ய� 
ேபா#றவ%றி# Kல� ப��தறிைவ 
இழ�தவ7க� ேபா#ேறா9# மீ* 
ேநா#$ கடைமயி�ைல. 

8. மாதவிடா( ம%A� பிரசவ 
உதிர)ேபா�� ஏ%ப>B�ள ெப6 க� 
ேநா#$ ேநா%ப* Jடா*, அ* 
அ,கீக9�க) பட�� மா>டா*. ேநா#$ 
ேநா%றி���� ேவைள யி� உதிர� 
ெவளியானா� அ�த ேநா#$ Bபாதிலாகி 
விB�. அவ7க� அ�கால) ப�தியி� 
வி>ட ேநா#$கைள கண�கி>B பிற� 
கழா ெச(* ெகா�ள ேவ6B�.  

9. க7)பிணி) ெப6கN�, பாO> B� 
தா(மா7கN� ேநா#$ ேநா%பதா� 
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தன�ேகா, �ழ�ைத� ேகா பாதி)$�க� 
ஏ%பB� எ#றி��தா�, ேநாயாளிகைள) 
ேபா#A அ�நிைலயி� ேநா#$ 
ேநா%கா* பிற� அதைன கழா ெச(* 
ெகா�ள ேவ6B�. 

10. பா9ய ஆப�தி� மா>C� ெகா6ட 
ஒ�வைர கா)பா%Aவத%காக ேநா#ைப 
வி>B உட� ெத�$ ெப%றா� தா# 
�C:மாக இ��தா� அ?ச�த7)ப�தி� 
ேநா#ைப விட அFமதி:�ள*. 

11. எ)ேபா* மரண� வ�� எ#A யா�� 
அறியாததினா� ேநா#ைப வி>டவ7க� 
�C: மான அள� அவசரமாக கழா 
ெச(* ெகா�வ* அவசியமா��. 

12. ��க�தி� 	கலித� அைடத� 
அ�ல* மற�த நிைலயி� உண�, 

பான,கைள உ>ெகா�வ த# Kல� 
ேநா#$ �றியா*. ஞாபக� வ�த உட# 
அதைன உ>ெகா�வைத தவி7�* 
ெகா�வ* அவசியமா��. 
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13. �ளி�த�, ப� *ல�க�, வா( 
ெகா)பளி�த�, நாசி��� த6ண +7 
ெச0�த�,  ம��*வ  ேநா�க� க�தி 
உணவாக அைமயாத ஊசி ேபா>B� 
ெகா�வ*, க6, K�கி� ெசா>B 
ம��* இBவ*, ஆ	மா ேநாயாளிக� 
ேபா#ேறா7 	)ேர பய#பB�*வ*,  

K�கிலி��* அ�ல* காய,களினா� 
இர�த� வCத�, வாசைன� திரவிய, 
கைள) பய# பB�*வ*, அவ%ைற 
Pக7வ* ேபா#றைவ Kல� ேநா#$ 
�றியா*.  

14.      இர�த� ��தி எB�த� Kல� 
ேநா#$ �றியா* எ#பேத அதிகமான 
அறிஞ7களி# நிைல) 

பாடா��; ஆர�ப�தி� இைற� �த7 
(ஸ�) அவ7க� இர�த� ��தி 
எB)பதி# Kல� ேநா#$  �றி�* 
விB� எ#A Jறியி��த ேபா*� 
பிற� அத%� அFமதி வழ,கி:�ளா7 
க� எ#பைத உAதியான ெச(திக� 
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Kல� விள,கி� ெகா�ளலா�. 
எனிF� இர�த� ��தி 
எB�த�, பிற��� இர�த� ெகாB�த� 
ஆகிய ெசய% பாBகளினா� உட� 
பலவ +ன� அைட�* ேநா#ைப R7�தி 
ெச(ய �Cயாத நிைல ஏ%பB� 
எ#பதனா�, ேநா#பி# பக% 
கால,களி� நி7ப�த நிைலயி� அ#றி 
அவ%ைற தவி7�* ெகா�வ* சிற�த*.  
(அ�லாS ேவ ந#கறி�தவ#) 
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ேநா�பி� ச	ட�க - ௨ 
A.J.M ம��� 

ந+6ட பக� உ�ள நா>களி� ேநா#$ 
ேநா%ப* எ)பC?  

ேநா#$ எ#ப* ஃப27 உதயமானதிலி��* 
89ய# மைற:� வைர ேநா#ைப 
�றி��� கா9ய,களி� இ��* விலகி 
இ�)பதா��. இ*ேவ இ	லா� 
நி7ணயி�*�ள கால எ�ைலயா��. இ* 
அைன�* நாBகளி� வசி)பவ7கN��� 
ெபா*வானதா��. பக� ம%A� இர� 
ேநர,க� ஒ� நா>Cலி��* இ#Fெமா� 
நா>B�� வி�தியாசமானதாகேவ 
இ����. �றி)பி>ட சில ப�திகளி� �ளி7 
கால�தி� பக� ேநர� மிக�� 
�ைறவானதாக இ���� அேத ேநர�தி� 
ேகாைட� கால�தி� பக� மிக மிக 
அதிகமாக�� இ����. இ)பCயான 
ப�திகளி� உ�ளவ7க� �ளி7 கால�தி� 
ரமழாைன அைட�தா� மிக�� எளிதாக 
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இ�)ப* ேபா#ேற ேகாைட� கால�தி� 
கB� சிரம�ைத எதி7ேநா��வ7. 

இ,ேக பக� கால� JBத�, �ைறவாக 
அைமவைத ெபா�>பB�த) படமா>டா*. 
இைறவேனா, இைற� �தேரா அ)பCயான 
ேதா7 விதி வில�ைக �றி)பிட�� 
இ�ைல. எனேவ ஃப27 உதயமா�வ* 
ம%A� 89ய# மைறவதி# Kல� 
இரைவ:�, பகைல:� பி9�தறி:� நிைல 
இ��தா� அதைன) பி#ப%றி பக� 
கால,களி� ேநா#$ ேநா%ப* 
அவசியமா��.  

இைறவ# அ� �7ஆனி� பி# 
வ�மாA �றி)பி>B�ளா#:   

 இ  ஃப  (அதிகாைல) ேநர  எ ற 
ெவ ைள  (இர  எ ற) க  

 ெதளிவாக  ெதாி  வைர 
உ க , ப க , பி ன , இர  
வ  வைர ேநா ைப  தி ெச க  
(அ  ஆ  2:187) 
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இைற த  அவ க )ஸ(  றினா க .  
"இர  ேனா கி, பக  பி ேனா கி 
ெச ,  ாிய  மைற  வி டா  
ேநா பாளி ேநா ைப நிைற  
ெச யேவ ம" ( காாி, ) 

அFபவ�தி# Kலேமா, ந�ப�த��த 
ைவ�திய7 ஒ�வ9# அறி�A�த0�� 
அைமயேவா ேநா( அ�ல* ேவேறேதF� 
பாதி)$�க� ஏ%பB� எ#பதனா� ந+6ட 
நா� ேநா#ைப R7�தி ெச(ய �Cயாத 
நிைல இ��தா� அதைன பிற� ஏேதF� 
ஒ� நாளி� கழா ெச(* ெகா�ளலா�.  

அ� �7ஆனி� இைறவ# பி#வ� 
மாA �றி)பிBறா#:   

ஆகேவ, உ களி  எவ  அ மாத ைத 
அைடகிறாேரா, அவ  அ மாத  ேநா  
ேநா க ேவ ; எனி  எவ  
ேநாயாளியாகேவா அ ல  பயண திேலா 
இ கிறாேரா (அவ  அ றி பி ட 
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நா களி  தவற வி ட  ேநா கைள) 
ேவ   நா களி  ேநா க ேவ ; 
அ லா  உ க  இல வானைத 
நா கிறாேன தவிர, உ க  
சிரமமானைத அவ  நாடவி ைல. (அ  

ஆ  2:185) 

அ லா  எ த ஓ  ஆ மா  அ  
தா கி  ெகா ள யாத அள  
க ட ைத ெகா பதி ைல. (அ  

ஆ  2:286) 

சிரம�*ட# ேநா%�� ேநா#$�� 
அத%ேக%ப இைறவேன அளவி#றி Jலி 
வழ,�� ெபாA)ைப த# ைகயி� 
ைவ�*�ளா# எ#பைத கவன�தி� 
ெகா�ள ேவ6B�. ேநா#$ அளவி�லாத 
ந#ைமகைள) ெப%A� த�� ந�லற� 
எ#பதா� சிA, சிA கUட,கN�காக அ�த 
உய9ய வண�க�ைத உதாசீன� ெச(* 
ந#ைமகைள இழ�த *7பா�கிய நிைல�� 
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நா� ஆளாகி விடாம� த%கா�*� 
ெகா�வ*� அவசியமா��.  

பல மாத,கN�� 89ய# உதி�காத, 
அ�ல* மைறயாத பிரேதச,களி� 
வசி)பவ7க� ஒ� நாைள 24 மணி�தி 
யால,களாக மதி)பி>B அவ7க N�� 
அ6ைமயி� உ�ள ஒ� பிரேதச�தி# 
மதி)ப>ீB�� அைமய ெதாWைக ம%A� 
ேநா#ைப நி7ணயி�*� ெகா�ள ேவ6B�. 
(அ�லாSேவ ந#கறி�தவ#) 


