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பஸ்னறம் இல்னத்றன் வநறபஷநகள்  

1. இில் கவுகஷப படுல், தூங்குற்து பன் 
அடுப்தில் வபேப்புகஷப அஷணத்ல், தரத்றங்கஷப 
படிஷத்ல், திள்ஷபகள் டீ்டுக்கு வபிில் 

ஶதரகரது டுத்துக் வகரள்ளுல். 
 

தி மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் கூநற 
தின் பேம் யீஷம ஜரதிர் றல்னரயள அன்யள 
அநறித்ரர்கள். ஆரம் புயரரி, பஸ்னறம். 

                

              

              

      

“இவு துங்கும் ஶதரது உங்கள் திள்ஷபகஷப (டீ்டிற்குள்) 
டுத்துக் வகரள்பவும். அந் ஶத்றல் ஷத்ரன் திச் 
வசல்கறநரன். இர ஶத்றன் வசரற்த கரனம் கறந் தின், 
அர்களுக்கு அனுற வகரடுக்கவும். டீ்டுக் கவுகஷப பூட்டி 
ஷக்கவும். அல்னரஹ்ின் வதஷ றஷணவு தடுத்வும். 
உங்கள் தரத்றங்கஷப படி ஷக்கவும். அல்னரஹ்ின் 
வதஷ றஷணவு தடுத்வும். அந் (படிின் ீது) 
ஷஶனும் குறுக்கரக ஷத்ரலும் தரில்ஷன. 
”தரத்றத்ஷ படி ஷக்கவும்.” ண பஸ்னறறல் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 



            

            

  

மயீஹ் புயரரிில் இந் யீஸ் இவ்ரறு அநறிக்கறநது. 
 

ீங்கள் தரத்றங்ஷப படி ஷக்கவும். ீர் ஷக்கும் ஶரல் 
ஷதகபின் ரஷ கட்டி ஷக்கவும். இர ஶத்றல் உங்கள் 
திள்ஷபஷப (வபிில் டரடரது) டுத்துக் வகரள்பவும். 
றச்சரக (அந்ஶம்) வபிக் கறபம்பும் அல்னது டரடும் 
ஜறன்களுக்குரிது. தூங்கப் ஶதரகும் ஶதரது, ிபக்குகஷப
அஷணத்து ிடவும். சறன ஶஷப னற (ிபக்கறன் றரிஷ) 
இழுத்துச் வசன்று (டீ்ஷடபம்) டீ்டில் உள்பர்கஷப 
வபேப்புக்கு இஷநரக்கக் கூடும். 
 

புயரரி, பஸ்னறம் கறந்ங்கபில் இவ்ரறு கூநப்தட்டுள்பது. 

        

ீங்கள் தூங்கப் ஶதரகும் ஶதரது, உங்கள் டீுகபில் வபேப்பு 
(ரிற்கு) இடம் ஷக்க ஶண்டரம். 
 

அபு பமர (றல்னரயள அன்யள) அநறித் யீஸ் 
ஒன்று புயரரி, பஸ்னறம் இவ்ரறு அநறிக்கப் தடுகறநது. 
 

ஒபே இவு ீணரில் வீடரன்று அவ்டீ்டில் சறப்தர் 
களுடன் ரிந்து சரம்தனரணது. இந் ிதத்து தற்று தி 
(மல்)அர்களுக்கு அநறிக்கப் தட்டது. அப்ஶதரது அன்ணரர் 
இவ்ரறு கூநறணரர்கள். 



            

              

 

“றச்சர இந் வபேப்பு, உங்கபது றரிரகும். ீங்கள் 
தூங்கச் வசன்நரல் உங்கஷப ிட்டும் தூரக்குற்கு 
அஷண அஷணத்து ிடவும்.” 
 

இது மளணன் அபு ரவுறல் கூநப்தடும் இன்னுவரபே 
யீமரகும். 

            

             

            

    

ஒபே ரள், னறவரன்று ரிபம் வபேப்புத் றரிஷ திர்கள் 
அர்ந்றபேந் ிரிப்தில் ஶதரட்டுிட்டது. இன் கரரக 
றர்யம் ரத்றன் அபவுக்கு ிரிப்பு ரிந்து ிட்டது. அச் 
சந்ர்ப்தத்றல் தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் 
அர்கள், “ீங்கள் தூங்கப் ஶதரரக இபேந்ரல், 
உங்களுஷட (டீ்டு) ிபக்ஷக அஷணத்து ிடவும் 
றச்சரக, வய்ரன் இவ்ரநரண ஶரற்நத்றல் ந்து 
உங்கஷப ரித்து ிடக் கூடும்” 

 

ஜரதிர் றல்னரயள அன்யள அநறித் யீவமரன்று 
பஸ்னறம் கறந்த்றல் இவ்ரறு தறப் தட்டுள்பது. 



           

          

fதரற னும் உங்கள் தண்ஷின் றபேகங்கஷபபம், 
உங்கள் திள்ஷபகஷபபம், சூரின் அஸ்றத்து த (f)ஹ்த்துல் 
இர னும் இபேள் தவும் ஶம் ஷ (வபிில்) 
அனுப்தரீர்கள். றச்சரக, சூரின் அஸ்றத்து இின் 
இபேள் தவும் ஷரண ஶத்றல் வய்ரன் வபிில் 
கறபம்புகறன்நரன்.” 
 

இரம் ி இந் யீமளக்கு இவ்ரறு ிபக்கம் 
வகரடுத்துள்பரர்கள். 
 

அல் fதரற ன்தது ஒட்டகம், ரடு, ஆடு, ஷண 
றபேகங்கள் ஶதரன்ந பேரணம் சம்தந்ப் தட்டஷரகும், 
fதரற ன்தது fதரறர ன்ந ரர்த்ஷின் தன்ஷரகும். 
அரது தனரக பபேம் ன்ந வதரபேஷபக் வகரண்டது. 
இந் றபேகங்கள் பூறில் தனரக வதபேகற ரழ்ரல் இந் 
ரர்த்ஷ உதஶரகப் தடுத்ப் தட்டுள்பது. 
 

த(f)த்த்துல் இர ன்தது, இரின் இபேட்டரகும். அந் 
ஶத்றல் இபேபரக இபேக்கும். இது இின் ஆம்தம், 
இபேபின் ஆம்தம் ன்றும் சறன அநறஞர்கள் கபேத்து வரிித் 
துள்பரர்கள். இது ஹ்ரிப் ஶத்றற்கும், இர வரழுஷகக்கும் 
இஷடப் தட்ட ஶம் ன்றும், இர வரழுஷகக்கும் ிடி 
கரஷன ஶத்துக்கும்  இஷடப்தட்ட கரனம் ன்றும் ஶறு சறன 
அநறஞர்கள் கபேத்து வரிித்துள்பரர்கள். 
 

இப்னு கலக் அல் ஈத் ன்ந அநறஞர், “இது கடஷரக்கப் 
தட்ட  கட்டஷபல்ன. து ஶரக்கத்றன் (சந்ர்ப்தத்றன்) 



அடிப்  தஷடில் இஷண ரற்நறக் வகரள்ப படிபம். சறன 
சந்ர்ப்தங்கபின அஷ சுன்ணரின் றஷனில் இபேக்கக் 
கூடும். அரது, ல்னர சந்ர்ப்தத்றலும் திஸ்ற கூறுது 
ஶதரன்நது, ற்றும் சறன சுன்ணரஹ் அல்னது றகரட்டல் 
ஷகஷச் சரபேம். உரக, படப்தட்டிபேக்கும் கவுகஷப 
வய்ரன் றநக்க ரட்டரன் ன்ந கரத்ரல், தரதுகரப்பு 
கபேற கவுகஷப படி ஷப்தது. இங்கு உனக ரீறில் 
தரதுகரப்பு கறஷடப்தது ஶதரன்று, வய்ரணின் டரட்டத்ற 
னறபேந்தும் தரதுகரப்பு கறஷடக்கறநது. ண்ரீ் ஷக்கும் ஶரல் 
ஷதகபின் ரஷ கட்டி ஷப்ததும், தரத்றங்கஷப படி 
ஷப்ததும் இது ஶதரன்ந வசல்கபரகும். 
 

அன்ணரர் ஶற்வகரண்டும் இவ்ரறு அநறித்ரர்கள். 
டீ்டுக் கவுகஷப படுற்கரண கட்டஷபரது, ரர்க்க 
ரீறரண ன்ஷகள் ரத்றன்நற, றபேடர்கள், றரிகள், 
கனகங்கள் ிஷபிப்தர்கள் ஶதரன்நர்கபிடறபேந்து, 
உிஷபம், வசல்ங்கஷபபம் தரதுகரத்துக் வகரள்து 
ஶதரன்ந இவ்வுனக ன்ஷகளும் அடங்கறபள்பண. 
ிஶடரக ஷத்ரணிடறபேந்தும் தரதுகரப்பு கறஷடக்கறநது.  
 

ீ சக்றகள் ஒன்று கூடுற்கு வதரபேத்ரண ஶம் இவு 
ரன் ன்தறணரல், .இப்தடிப்தட்ட ஶங்கபில் திள்ஷபகஷப 
வபிில் ிட ஶண்டரம் னும் கட்டஷப வகரடுக்கப் 
தட்டுள்பது, இின் ஆம்தத்றல் ஷத்ரன்கள் வபிில் 
திச் வசல்ரல், அர்கபிணரல் சறறு திள்ஷபகளுக்கு 
தரறப்பு ற்தடுற்கு ரய்ப்புகள் உண்டு. 
 

அஶ ஶதரன்று தரத்றங்கஷப படி ஷக்க ஶண்டும் ன்ந 
கட்டஷப றகவும் பக்கறரணரகும். ணீ கரனத்றல் குபிர் 
சரணப்வதட்டி வதரிஶரர் தரத்றரக கபேப்தடுகறநது. 
ஒவ்வபே தரத்றரக படி ஷக்கர ிட்டரலும், தரத்றங் 



கஷப குபிர் சரணப் வதட்டிக்குள் ஷத்து, அன் கஷ படி 
ஷப்ததும் இந்க் கட்டஷபக்கு ற்த வசல் புரிரக 
கபேப்தடும். இன் அடிப்தஷடில் அல்னரஹ்ின் வதஷ 
றஷணவு தடுத்ற இக்கரரித்ஷ வசய்வும். 
 

2. டீ்டுக்குள் வசல்லும் ஶதரது திஸ்ற கூநறச் 
வசல்து 

 
பயம்த் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் தின் 
பேரறு கூநறரக ஜரதிர் றல்னரயள அன்யள 
அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் பஸ்னறம். 

             

             

            

ஒபே ணிர் ணது டீ்டுக்குள் வசல்லும் சந்ர்ப்தத்றல், 
ற்றும் உவு சரப்திடும் ஶத்றல் அல்னரஹ்ஷ றஷணவு 
தடுத்றணரல், ஷத்ரன் (ன் ண்தர்கஷப ஶரக்கற) 
உங்களுக்கு இன்நறவு ங்குறடம் கறஷடரது, அத்துடன் இவு 
உவும் கறஷடது ன்று கூறுரன். டீ்டுக்குள் வசல்லும் 
ஶதரது அல்னரஹ்ஷ றஷணவு கூநரது ிட்டரல், ஷத்ரன் 
உங்களுக்கு இவு ங்குறடம் கறஷடத்து ிட்டது ணக் 
கூறுரன். அந் ணின் உவு சரப்திடும் ஶதரது 
அல்னரயஷ றஷணவு கூநரிட்டரல், ஷத்ரன் 
உங்களுக்கு ங்குறடபம், இவு சரப்தரடும் உண்டு ணக் 
கூறுரன். 
 



டீ்டிக்குள் வசல்லும் ஶதரது திஸ்ற கூறுது, னர இனரய 
இல் அல்னரஹ் ஶதரன்ந ரர்த்ஷகஷப கூறுன் பனம் 
அல்னரஹ்ஷ றஷணி கூறுது றகவும் பக்கறரண 
வசனரகும்.  

 

ரனறக் இப்னு அஷ்அரி றல்னரயள அன்யள தின்பேம் 
யீஷம அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் அபூ வுத். 

            

             

 

ஒபே ணிர் ணது டீ்டுக்குள் தஷனபம் ஶதரது, 
“அல்னரயளம் இன்ண ீஅஸ்அலுக ஷயல் வ்லுஜற,  
ஷயல் ஹ்ஜற, திஸ்றல்னரயற னஜ்ணர  
திஸ்றல்னரயற யஜ்ணர,  அனல்னரயற ப்தணர 
க்கல்ணர.” ன்று கூநற அன் தின் டீ்டில் உள்பர்களுக்கு  
சனரம் கூந ஶண்டும். 

            

             

 

வதரபேள் அல்னரஹ்ஶ, திஶசறக்கும் இடத்றல் ன்ஷபம், 
வபிில் வசல்லும் இடத்றல் ன்ஷபம் உன்ணிடத்றல் 
ஶகட்கறஶநன் ரம் அல்னரஹ்ின் ரத்ரல் உள்ஶப 
திஶசறக்கறஶநரம். அல்னரஹ்ின் ரத்ரல் வபிில் 
கறபம்திச் வசல்கறஶநரம். ங்கள் இஷநணிடஶ சகன 



ற்ஷநபம் ஒப்தஷடக்கறஶநரம்.” ன்று கூநற தின் டீ்டில் 
உள்பர்களுக்கு சனரம் கூந ஶண்டும். 
 

3. டீ்டுக்குள் வசல்லும் ஶதரது ரஷ 
சுத்ம்வசய்துக் வகரள்ளுல்  

 

ல்னரற்ஷநபம் ிட, டீ்டுக்குள் வசல்ற்கு பன், 
தற்கஷப  ீட்டி ரஷ சுத்ம் வசய்துக் வகரள்து றக 
பக்கறரணரகும். 
 

ஆபர (றல்னரயள அன்யர) தின்பேம் யீஷம 
அநறித்ரர்கள்’ ஆரம் பஸ்னறம். 

            

தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் 
டீ்டுக்குள் வசல்லும் ஶதரது ரஷ சுத்ம் வசய்ற்து 
ஆம்தித்து ிடுரர்கள். 
 

4. டீ்டில் வரழுஷக டரத்துல் 
 

இப்னு உர் றல்னரயள அன்யள தின்பேம் யீஷம 
அநறிக்கறநரர்கள். 

             

  



“உங்கள் டீுகபில் வரழுகஷ டத்துங்கள். டீுகஷப 
கப்பேகபரக ஆக்கறக்வகரள்பரீர்கள்.” ண அல்னரஹ்ின் தூர் 
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அநறித்ரர்கள். 

 

ஜரதிர் றல்னரயள அன்யள தின்பேம் யீஷம 
அநறித்ரர்கள்.  

“உங்கபில் ஒபேர் ஸ்ஜறறல் வரழுஷகஷ 
றஷநஶற்நறணரல், அத்வரழுஷகின் ஒபே தகுறஷ ணது 
டீ்டில் டத்ட்டும். ணது டீ்டில் ரன் வசய்பம் 
வரழுஷகின் கரரக அல்னரஹ் ன்ஷகஷப 
ஷத்றபேக்கறநரன். 

 

5. டீுகபில் தடங்கள், சறஷனகள் 
ஶதரன்நற்ஷந ஷத்றபேப்தஷ ிட்டும் 

ிர்ந்துக் வகரள்ப ஶண்டும். 
 

மழல் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் கூநற 
தின்பேம் யீஷம அபு ல்யர றல்னரயள அன்யள 
அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் புயரரி, பஸ்னறம். 
 

              

 

“றச்சரக, ந் டீ்டில் தடங்கள் ஷக்கப் தட்டுள்பஶர, 
அந் டீ்டுக்குள் னக்குகள் வசல்ன ரட்டரர்கள்.” 
 

ற்றுவரபே யீமறல் சறஷனகள் ஷக்கப்தட்டுள்ப 
டீுகளுக்குள் னக்குகள் வசல்ன ரட்டரர்கள்.” ண அநறிக்கப் 
தட்டள்பது. ஆரம் புயரரி. 



 

மழல் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் கூநற 
தின்பேம் யீஷம அபு யளஷர றல்னரயள அன்யள 
அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் பஸ்னறம். 

        

 

“ந் டீ்டுக்குள் சறஷனஶர, தடஶர ஷக்கப் தட்டுள்பஶர, 
அப்தடிப் தட்ட டீ்டுக்குள் னக்குகள் வசல்ன ரட்டரர்கள்.” 
 

ஆிர றல்னரயள அன்யர, இப்னு உர் றல்னரயள 
அன்யள அநறித் இது ஶதரன்ற் யீஸ்கள் றஷந 
உள்பரக புயரரிில் தறரகறபள்பண. இந் யீஸ்கபின் 
அடிப்தஷடில், தின்பேம் ிடங்கஷப பன் ஷக்க 
படிபம். 
 

 சபகத்றல் புகழ் வதற்நர்கபின் தடங்கள், றபேப் 
தடங்கள், ரட்டின் ஷனர்கபின் தடங்கள், 
பரஷரின் தடங்கள் ஶதரன்நற்ஷந டீ்டில் 
வரங்க ிடுது டுக்கப் தட்டரகும். றஷணவு 
தடுத்தும் ஶரக்கத்றன அஷ வரங்கப் தட்டிபேந்ரலும், 
அதுவும் டுக்கப் தட்டரகும். 

 ிரிப்புகள், னஷஷ உஷகபில் தடங்கள் 
இபேப்ததும் குந்ல்ன. வரறல் அடிப்தஷடில் 
தடங்கள் ஷக்கப் தட்டிபேந்ரல், அது நரகரது. 
உனர்ந் உவு ஷககள், தரல் வதக்கட்டுகள் ஶதரன்ந 
உஷகபில் அச்சடித்றபேக்கும் தடங்கள், ிரதர 
ிபம்தங்கள் ன்று கபேப்தடுகறன்நண. அஶ ஶதரன்று, 
ஶனும் அத்றரசற ஶஷகள், அல்னது அறகரரி 
கபின் ற்புறுத்ல் ஶதரன்ந கரங்களுக்கரகவும் 
தடங்கஷப வரங்க ிட படிபம். 



 றபேகங்கபின் ஶரனறணரல் வசய்ப்தட்ட திரிகபின் 
உபேங்கஷப உதஶரகறப்தற்கு அனுற கறஷடரது. 
இந் ிடங்கஷபப் தற்நற ஶய்க் தின் தரஸ் 
தின்பேரறு கபேத்து வரிித்துள்பரர்கள். 
 

o ணீ் ிம் 

o சறஷனபபேத்றல், றபேகங்கபின் ஶரனறணரல் 
ரரிக்கப் தட்ட வதரபேட்கள். 

o அத்துடன் அந் உபேச் சறஷனகஷபப் தரர்க்கும் 
ணிர்கள், அஷ ஶதரன்ந குங்கஷபபம், 
டத்ஷகஷபபம் ரழ்க்ஷகக்கு றகரட்டிரக 
டுத்துக் வகரண்டு அற்ஷந தின்தற்ந பற்சற 
வசய்க் கூடும். 

 

இப்தடிப்தட்ட உபேப்தடங்கள், சறஷனகள் ஆகறற்நறன் 
பக்கற அம்சம் அற்நறன் பகங்கள் ரன். அந் 
அடிப்தஷடில் இப்னு அப்தரஸ் ற ல்னரயள அன்யள 
இவ்ரறு கூநறணரர்கள். ஷன இபேக்கும் சறஷனரக இபேப்தின், 
அன் ஷனஷ (உஷடத்து) ீக்கறிட்டரல், அன் தின் அது 
ஒபே உபேரக இபேக்க படிரது. 
 

6. டீ்டில் ரய்கள் டரடுகற்கு இடபிக் 
கக் கூடரது. டீ்டில் ரய்கள் பர்க்கரது 
டுத்துக் வகரள்ளுல். 

 

மளல் மல்னல்னரயள அஷனயற சல்னம் அர்கள் 
கூநறரக அபு ல்யர றல்னரயள அன்யள 
அநறிக்கறநரர்கள். 

        



ந் டீ்டில் ரய்கஶபர, உபேச் சறஷனகஶபர இபேக்கறநஶர, 
அந் டீ்டுக்குள் னக்குகள் தஷன ரட்டரர்கள். 
 
இப்னு உர் றல்னரயள அன்யளவும் இஶ ஶதரன்ந 
கபேத்ஷ அநறித்றபேக்கறநரர்கள்.  
 

அபு யளஷர றல்னரயள அன்யள அநறிக்கும் ஒபே 
யீமறல், ந் டீ்டில் ரய்கஶபர, (பூஷசக்கரக அடிக்கும்) 
ிஶர இபேக்கறநஶர, அந் டீ்டுக்குள் னக்குகள் தஷன 
ரட்டரர்கள். ஆரம் பஸ்னறம். 
 

அபு யளஷர, இப்னு உர் றல்னரயள அன்யளம் 
அநறிக்கும் இன்னுவரபே யீமறல், ஶனும் திர்கஷப 
தரதுகரப்தற்கு,  திரம் வசய்ற்கு அல்னது ஶட்ஷட 
ரடுற்கு தக்கற ரய்கஷபத் ி, ஶறு ரய்கஷப 
பர்ப்தரர்கபரின், ஒவ்ரபே றணபம் அனுஷட ற் 
கூனறில் இண்டு கறரத் ஷட குஷநபம்,  
 

கறரத் ன்தது ஒபே ரபில் ஒபேர் சம்தரறக்கும் ற் கூனறின் 
ஒபே குநறப்திட்ட அபரகும். சறன ஶம் அது இபேதது 
ற்வசலுக்கு சரக இபேக்க படிபம். அல்னது இபேதத்ற 
ரன்கு ற்வசலுக்கு சரக இபேக்க படிபம். அப்தடிபம் 
இல்னரது ஶறு ரது ஒபே  அபரகவும் இபேக்கக் கூடும். 
ந் அடிப்தஷடில் ஶரக்கறணரலும், ஒவ்வரபே ரளும் 
அனுஷட ற் கூனற குஷநந்துக் வகரண்ஶட இபேக்கும். 
 

இங்கு கறரத் ன்று கூறும் ஶதரது, ஒபே ஜணரமர சம்தந்ரக 
குறுப்திடும் கறரத் அபவு ன்றும், இஷ இண்டும் சம்ரண 
தரம் வகரண்டஷ ன்று கூநப்தட்டுள்பது, ணினும், 
ஜணரமர சம்தந்ரக குநறப்திடும் ஶதரது, அது சம்தரறத் 
ற்கூனறின் கறஷஷ குநறப்திடுரல் அன் அந்ஸ்து 



றகவும் உந்த்து. இந்த் ஷனப்தில் ஒபே குற்நத்றற்கு 
ண்டஷணரக, ற்கூனறில் இபேந்து குஷநக்கப் தடுரல், 
அன் கறஷ குஷநரகக் கபேப்தட்டரலும், இச்வசனறன் 
தரம் ஷண தரங்கஷப ிடப் வதரிரக கபேப் 
தடுஷ டுத்துக் கரட்டுகறநது. 
 

ஜணரமர சம்தத்ட்ட தரத்றல், கறரத் ன்தது ஒபே வதரி 
ஷனஷ, அல்னது, உயளத் ஷனஷ, அல்னது உயளத் 
ஷனஷ ிட திம்ரண்டரண ஷனஷ தற்நற 
குநறப்திடுஷ இங்கு ரசகர்களுக்கு டுத்துக் கூந 
ிபேம்புகறஶநன். 
 

ஶற் கூநற யீஸ்கபின் அடிப்தஷடில் வதநக் கூடி 
தரடங்கள். 

1. ரய்கள் பர்ப்தது டுக்கப் தட்டரகும். 
2. (பூஷசக்கு அடிப்தது ஶதரன்று) ிடிப்தது டுக்கப் 

தட்டரகும். ஆணரல், டீ்டுக்குள் பேற்கு அனுது 
ஶகரபேற்கு சுரில் ஶதரட்டிபேக்கும் ி ஒபே 
ஶஷக்கரக உள்பரல், இந் ித்றல் இது  
சம்தந்ப்தடரது. அது ஶதரன்று, வரஷன ஶதசற, 
ரகணங்கபில் வதரபேத்ற ிபேக்கும் ிகள், அசத் 
ஶஷக்கரக அல்னது தரதுகரப்புக்கரண ிகள் இந் 
ஷனப்தில் அடங்கரது. (Emergency, Security bell) 

3. அத்றரசறத் ஶஷின்பி ரய்கஷப து 
டீ்டில் பர்ப்தன் பனம் ரம் ஶடிக்வகரண்ட 
ன்ஷகள் தடிப்தடிரகக் குஷநந்துக் வகரண்டு 
ஶதரகறநது.  அஶஶதரன்று ஜணரமர சம்தந்ப் தட்ட 
ல்னர கரரிங்கபில், அல்னது சறன குநறப்திட்ட 
கரரிங்கபில் கனந்துக் வகரள்ன் பனம் து 
ன்ஷின் ஷட அறகரிக்கும். 



4. வ்ி அத்றரசற ஶஷபறன்நற ரய்கஷப 
பர்ப்தது, இஷந ிசுரசற்ந குப்பேக்கு சரகும். 

 

7. சறலுஷ அல்னது சறலுஷ அஷடரபத்ஷ 
டீ்டில் ஷத்றபேப்தது ஷட.ரகும் 
 

             

   

தி மல்னல்னரயள அஷயற மல்னம் அர்கள் சறலுஷ 
அஷடரபம் உள்ப ஷஶனும் ணது டீ்டில் கண்டரல், 
அஷ அறக்கரது ிட்டு ஷக்கில்ஷன ண அிர 
றல்னரயள அன்யர அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் மயீஹ் 
புகரரி 

 
 

8. புனற ஶதரன்ந கரட்டு ினங்குகபின் ஶரஷன 
டீ்டில் வரங்க ஷப்ஷ அல்னது 
ிரிப்தரக உதஶரகறப்தது அல்னது அன் 
ீது அர்ந்து தம் வசய்து ஷட. 

 
 

இந் ஷனப்பு சம்தந்ரக ரபரண யீஸ்கள் உள்பண. 
அற்றுள் அல் றக்ரத் தின் ஹ்ற கரீப் றல்னரகு 
அன்யள அநறித் யீஸ் தின் பேரறு. கரட்டு 
ினங்குகபின் ஶரஷன உதஶரகறப்தது அல்னது அன் ீது 
அர்ந்து தம் வசய்து ஶதரன்நற்ஷந மளல் 



மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் ஷட வசய்ரர்கள். 
ஆரம் அஹ்த், அபு ரவூத், அந் மரி. 
 

பஆிர றல்னரயள அன்யள தின்பேம் யீஷம 
அநறிக்கறநரர்கள். “புனறத் ஶரல் ீது அர்ந்றபேப்தஷ மழல் 
மல்னல்னரயள ஷனயற மல்னம் ஷட வசய்ரர்கள்.” 
இன்னுவரபே அநறிப்தில். “கலரிப்திள்ஷப அல்னது புனறத் 
ஶரல் ீது அர்ந்து தம் வசய்ரீர்கள்.” ன்று ஷட 
வசய்ரர்கள். ஆரம் அஹ்த், அபு ரவூத். 
 

அபு யளஷர றல்னரயள அன்யள அநறித் இன்னு 
வரபே யீமறல் இவ்ரறு கூநப்தடுகறநது.  ந் இடத்றல் 
புனறத் ஶரல் வரங்கிடப் தட்டுள்பஶர அங்கு னக்குகள் 
சறஶணகம் ஷத்துக் வகரள்ப ரட்டரர்கள். ஆரம் அபு ரவூத். 
 

அபு ரனறக் றல்னரயள அன்யள தின் பேம் யீஷம 
அநறிக்கறநரர்கள். கரட்டு ினங்குகபின் ஶரல்கஷப 
தரஷணக்கு டுப்தஷ தி மல்னல்னரயள அஷனயற 
மல்னம் ஷடவசய்ரர்கள். ஆர றர்றற, அபு ரவூத். 
 

அனற றல்னரயள அன்யள தின்பேம் யீஷம 
அநறித்ரர்கள். “அல்னரஹ்வுஷட திர்கள் கலரிப் 
திள்ஷப ஶரஷன தரிப்தஷபம் அன் ீது அர்ந்து தம் 
வசய்ஷபம் ஷடவசய்ரர்கள். அத்துடன் புனறத் ஶரஷன 
தரிப்தஷபம், அன் ீது அர்ந்றபேப்தஷபம், அன் ீது 
அர்ந்து தம் வசய்ஷபம் ிட்டு ஷடவசய்ரர்கள். 
ஆர அப்துர் ஸ்மரக், அத் யரி ஶதரன்நர்கள். 
 

ஶற் குநறப்திட்ட யீஸ்கபின் அடிப்ஷதடில், புனறத் ஶரல் 
உதஶரகறப்தது பழுஷர டுக்கப் தட்டவரன்நரகும் ன்தது 
வபிரகறநது. இந் ிம் சம்தந்ரக அபு யளஷர, 



றக்ரத் றல்னரயள அன்யளர ஶதரன்நர்கள் அநறித் 
யீஸ் ஶதரதுரணரகும். அத்துடன் சுர்கஷப அனங்கரிக்க 
அற்ஷந உதஶரகம் வசய்தும் அனுறப்தட்டல்ன. 
 

புனறத் ஶரல் உதஶரகம் வசய்து, அற்நறன் ீது அர்து, 
அற்நறல் அர்ந்து தம் வசய்து ஆகறஷகஷப 
ஷடவசய்க் கரம் ன்ண? 
 

இப்னு கய்பெம், ஆஷ்ஶய்க் தின் தரஸ் யறயளபல்னரஹ் 
ஶதரன்ந அநறஞர்கபின் கபேத்துப் தடி, அந் ண ினங்குகபின் 
வகரடூ குங்கள் ணிர்கஷபபம் தரறக்கும். அத்துடன், 
தணிட்டரலும் அஷ சுத்ரகரஷகள் ன்றும் குநறப்திடப் 
தட்டுள்பது. இந் ிம் உண்ஷரணரலும் ஷடக்கு இது 
ஒபே கரல்ன. இன் தரஷண பனம் ற்வதறுஷ, 
இபேரப்பு ற்தடுகறநது ன்றும் குநறப்திடப் தடுகறநது. அபு 
யளஷர றல்னரயள அன்யள அநறிப்ததுது ஶதரல், 
இஷ இபேக்கும் இடங்கஷப ிட்டும் னக்குகள் தூரகறப் 
ஶதரற்கு ஒபே கரரகறநது. வதரதுரக ல்னர ண 
ினங்குகபிண ஶரல்கள் ித்றலும் இதுஶ சட்டரகும். 
இஷண குநறப்திடும் யீஸ்கள் றஷந உள்பண. 
 

9. இஷசக் கபேிகள் டீ்டில் ஷத்றபேப்ததும், இற்ஷந 
உதஶரகறப்ததும் ஷடவசய்ப் தட்டஷரகும். அத்துடன் 
ணஷ ஶதனறக்கச் வசய்பம் வதரபேட்கஷப தரிப்தது 
ஷடவசய்ப் தட்டுள்பது. 
 

கல் தரிரநறக் வகரள்ப உதஶரகப் தடுத், அல்னரஹ் 
அபேபி ஊடகக் கபேிகள் ிம் தற்நற சற்று கம்  
வசலுத்துஶரம். இற்நறன் பனம் தன் வதறுரின் 
அது வதபேம் தரக்கறரகும். இக்கபேிகஷப நரண 
ஶரக்கத்துக்கரக தரித்ரல், அல்னது அன் பனம் வகட்ட 



ிஷபவுகஷபப் தற்நற கீணரக இபேந்ரல் அன் 
பனம் வதபேம் அறவு ற்தடக் கூடும். 
சறனர் ஹ்ம் அஜ்ணதி ன்ந இஸ்னரற கட்டுதரட்ஷடப் 
தற்நற அநறில்னரல் வடனறஶதரணில் ஶதசுகறநரர்கள். 
தறலும் வகரடுக்கறநரர்கள். இது வதபேம் நரகும். படிந் 
அபவு து பத் ஆண்கள் வடனறஶதரனுக்கு தறல் 
வகரடுக்க ஶண்டும்’ வடனறஶதரன் அஷப்புக்கு தறல் 
அபிக்க ஆண்கள் இபேக்கும் ஶதரது, வதண்கள் பன் ந்து 
தறல் வகரடுப்தது ிபேம்தத் க்கல்ன . இது ஆண்கள் 
கணத்துக்கு டுக்கப் தட ஶண்டி ிரகும். இன் 
பன இஸ்னரற சூஷன பர்ப்தற்கு ஶஷரண 
டடிக்ஷககஷப டுப்ததும் ஆண்கபின் வதரறுப்தரகும். 
 

10. னசனம் கறக்கும் ஶங்கபில், கறப்னரஷ 
பன்ஶணரக்கற அல்னது கறப்னரவுக்கு பதுகறன் 
தக்கம் கரட்டி அர்ஷ ிர்த்துக்வகரள்ப 
ஶண்டும். 
 

அபு அய்பெப் றல்னரயள அன்யள தின் பேம் 
யீஷம அநறிக்கறநரர்கள். “ீங்கள் னசனம் கறக்கும் 
ஶஷகளுக்கரக ஶதரரிபேந்ரல் கறப்னரின் தக்கம் 
றபேம்தரீர்கள். அஶரடு அற்கு தின்தக்கம் றபேம்திபம் 
இபேக்கரீர்கள். அற்கு தறனரக ஶற்குத் றஷசஷ 
அல்னது கறக்குத் றஷசஷ ஶரக்கற இபேங்கள். இது 
ஶதரன்ந ஒபே யீஷம அபு யளஷர, சல்ரன் 
றல்னரயள அன்யளர அர்களும் அநறித்து 
பஸ்னறம் கறந்த்றல் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
 



ஒபே கட்டிடத்றற்கு உள்ஶபபம், றநந் இடத்றலும் 
இச்வசல் ஷடவதறுறல் ித்றரசம் இபேப்தரக 
வதபேம் தரன்ஷரண கபேத்துக்கள் வரிிக்கறன்நண. ஒபே 
கட்டிடத்றற்குள் னசனம் கறக்கும் ஶதரது, கறப்னரஷ 
ஶரக்கற அல்னது தின்தக்கம் றபேம்தி இபேப்தது நல்ன, 
ஆணரல்  றநந் வபிில் இவ்ரறு இபேப்தது ற்நல்ன 
ன்தது சறனது கபேத்ரகும். ணினும் கட்டிடத்றற்குள்ளும் 
னசனம் கறக்கும்ஶதரது இவ்ரறு இபேப்தஷ டுத்துக் 
வகரள்பஶ சறநந்து. வய்குல் இஸ்னரம், இப்ன் 
கய்பெம் ஶதரன்ந ரர்க்க அநறஞர்கள் வதரதுரக இது 
டுக்கப் தட்டது ன்று அநறிக்கறன்நரர்கள். வய்க் தின் 
தரமறன் கபேத்துப் தடி, கட்டிடத்றற்கு உள்ஶபபம் இஷண 
ிர்த்துக் வகரள்து சறநந்து. வய்க் உஷீன் கூறும் 
கபேத்துப்தடி, கட்டிடத்றற்குள் கறப்னரஷ ஶரக்குற்கும், 
தின் தக்கம் றபேம்புற்கும் ித்றரசம் உள்பது. இப்னு 
உர் றல்னரயள அன்யள அநறித்  ஒபே யீமறல் 
கறப்னரஷ பன்ஶணரக்கற இபேப்தது ஷட ன்றும், தின் 
தக்கம் றபேம்தி இபேப்தது நல்ன ன்றும் புயரரி, 
பஸ்னறம் கறந்ங்கபில் தறப்தட்டுள்பது. 
 

11. ங்கம், வள்பிில் வசய் உதகங் 
கஷப தரிப்தது ஷட வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

உவு சரப்திடுது, வுழு வசய்து ஶதரன்ந வசல்களுக்கரக 
ங்கம்,வள்பி உதகங்கஷப உதஶரகறப்தது ஷடரகும். 
உம்ப சனர றல்னரயள அன்யர அநறித் யீமறல் 
ங்கம்,வள்பி உதகங்கஷப உதஶரகறப்தன், கத்றன் 
வபேப்ஷதக் வகரண்டு ணது ிற்ஷந றப்திக் வகரள்கறநரன். 
ஆரம் புயரரி, பஸ்னறம்.  
 



இந் யீமறல் ங்கப் தரத்றங்கள் ன்றும், உவு சரப்திட 
ன்றும் குநறப்திடப் தட்டுள்பது. ஆரம் பஸ்னறம். இன்தடி 
ர் ங்க, வள்பித் ட்டுகபில், ஶகரப்ஷதகபில் உவு 
சரப்திட, ஶனும் அபேந்துற்கு உதஶரகறக்கறநரஶர, அர் 
ன் ிற்ஷந வபேப்திணரல்  றஷநத்துக் வகரள்கறநரர். 
 

இன்னுவரபே யீமறல், உண்ஷிஶனஶ கரதிர்களுக்கு 
இவ்வுனகறல் இஷ வகரடுக்கப் தடுகறன்நண. உங்களுக்கு ஆகறர 
ில் இஷ உள்பண ன்று அநறிக்கப் தட்டுள்பது. 
 

12. டீ்டுக்குள் பேதர் டீ்டில் இபேப்தர் 
கபின் அனுற ஶகர ஶண்டும். 

 

அபு பமர றல்னரயள அன்யள தின் பேம் யீஷம 
அநறிக்கறநரர்கள். அனுற ஶகரபேது பன்று பஷநரகும். 
உங்களுக்கு அனுற கறஷடத்ரல் அஷண ற்றுக் 
வகரள்பவும். கறஷடக்கர ிட்டரல் றபேம்திப் ஶதரகவும். பன்று 
பஷநக்கு ஶல் ீண்டும், ீண்டும் அனுற ஶகட்தது கர 
வசனரகும். இது டீ்டில் இபேப்தர்கஷப வரல்ஷன 
வசய்ரகும். உங்கள் பேஷக தற்நற டீ்டில் இபேப்தர்கள் 
அநறந்தும், உங்களுக்கு அனுற வகரடுக்கரல் இபேப்தற்கு 
ஶனும் கரம் இபேக்கக் கூடும். டீ்டில் இபேப்தர்கள் 
உங்கள் பேஷகஷப் தற்நற வரிந்றபேந்ரலும், வரிரது 
இபேந்ரலும் பன்று பஷந அனுற ஶகரபேது றகவும் 
பக்கறரகும். உங்கஷப றபேம்திப் ஶதரகுரறு டீ்டில் 
உள்பர்கள் கூநறணரல், அன் தின்பும் அனுற ஶகரபேது 
நரகும். ஆரம் பஸ்னறம்.  
 

அல் குர்ஆணில் அல்னரஹ் இவ்ரறு கூறுகறநரன். 



“ உங்கஷப றபேம்திப் ஶதரகும் தடி வசரன்ணரல், ீங்கள் 
றபேம்தி ஶதரய் ிடுங்கள். இது உங்களுக்கு ல்னரகும். 
ீங்கள் வசய்தஷகஷபப் தற்நற அன் ஞரணம் றஷநந்ன். 
அல் குர்ஆன் 24 -28. 
டீ்டில் உள்பர்கஷப அஷப்தது, அல்னது கஷ ட்டுது 
அல்னது ிஷ அடிப்தது ஶதரன்ந பஷநில் அனுற 
ஶகர படிபம். 
 

வபேங்கற உநிணர்கள் அல்னது டீ்டில் சறப்தர்கள் 
ஒபேரிடம் ஒபேர் அனுற ஶகரபேது தற்று அல்னரஹ் 
குர்ஆணில் வபிரகக் கூநறபள்பரன். 
 

‘ிசுரசம் வகரண்டரர்கஶப, உங்களுஷட னக்கம் வசரந் 
ரக்கறக் வகரண்டர்களும், உங்கபில் திரஷடர சறறுர் 
களும், பன்று ஶங்கபில் அர்கள் அனுற ஶகர 
ஶண்டும். தஜ்பேக்கு பன்ணரலும், உச்சறப்வதரழுறல் 
ஆஷடகஷப கஷனந்து ஷத்றபேக்கும் ஶத்றலும்,  
இரவுக்குப் தின்ணபேம், (இஷ) உங்களுஷட ஷநரண 
பன்று ஶங்கபரகும். இற்றுக்குப் தின் உங்கள் ீது குற்ந 
றல்ஷன. அர்கள் ீதும் குற்நறல்ஷன. அர்கள் உங்கபிடம் 
சுற்நற பேதர்கள். உங்கபில் சறனர் சறனரிடம். இவ்ரறு 
அல்னரஹ் சணங்கஷப ிபக்குகறநரன். அல்னரஹ் 
ரற்ஷநபம் ன்கநறந்ன். ீர்க்கரண அநறவுஷடன். 
குர்ஆன் 24 -58. 
 

டீ்டின் ஶஷனக்கரர்களும், து ந் திள்ஷபகளும் 
இப்தடிப்தட்ட ஶங்கபில், அனுறின்நற திஶசறப்தஷ 
ிட்டும் டுத்துக்வகரள்பப்தட ஶண்டும் ன்று கட்டஷப 
இடப்தடுகறன்நணர். 
 



து ந்ர்கள் ல்னர ஶங்கபிலும் அனுற ஶகர 
ஶண்டும். 
 

அத்ர இப்னு மரர் அநறித் இன்னுவரபே யீஸ் தற்நற 
இரம் ரனறக் குநறப்திடுகறநரர்கள். 
‘அல்னரஹ்ின் தூஶ! ணது ரிடம் ரன் அனுற ஶகர 
ஶண்டுர?’ ண ஒபே ணிர் ஶகட்டரர். அற்கு திர்கள், 
‘உன்னுஷட ரிடம் ீ அனுற ஶகரஶண்டும்.’ ன்று 
கூநறணரர்கள். ‘ரன் ரன் ணது ரஷ கித்துக் 
வகரள்தன்’ ன்று கூநறணரன். அற்கு திர்கள், 
‘உன்னுஷட ரிடம் ீ அனுற ஶகரஶண்டும். அள் 
ஒழுங்கரக ன்ஷண ஷநத்துக் வகரள்பர றஷனில் அஷப 
தரர்க்க ீ ிபேம்புரர?’ ன்று ிணிணரர்கள். அந் 
ணின் ‘இல்ஷன’ ண தறனபித்ரன். ‘அப்தடிரணரல் 
உன்னுஷட ரிடம் ீ அனுற ஶகரஶண்டும்’. ன்று 
அல்னரஹ்ின் தூர் கூநறணரர்கள். 
 

13. அரசறரக சுர்கஷப அனங்கரித்து 
ஷநப்ஷ ிர்த்துக் வகரள்ளுல். 
. 

 ஆிர றல்னரயள அன்யர அர்கள் தின் பேம் 
யீஷம அநறித்ரர்கள். ஆரம் பஸ்னறம். “தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் சுஷ 
ஷநத்து வரங்க ிடப்தட்ட அனங்கரத்ஷக் கண்டு அஷண 
கறறத்வநறந்து, “றச்சரக கல்ஷனபம் ண்ஷபம் 
ஷநத்து அனங்கரிக்கும் தடி அல்னரஹ் ங்களுக்கு உத் 
ிடில்ஷன.’ ன்று கூநறணரர்கள். 
 

அறக சூடு, அறக குபிர் ஆகறற்நறனறபேந்து கரத்துக் வகரள்ப 
சுர்கஷப ஷநக்க அனுற இபேப்தரக அபு பயம்த் 



அநறிக்கறநரர்கள். அஶ ஶதரன்று தனஷகரல் வசய்ப்தட்ட 
சுர்கஷப புடஷரல் ஷநப்தது நல்ன. ணினும், 
அசறறன்நற சுஷ இவ்ரறு ஷநப்தது ணீ் ிரகும். 
சுர்கஷப இவ்ரறு ஷநத்து அனங்கரிப்தது வறுக்கத் க்க 
வசனரகும் அற்குக் கரம் அது வ்ி அசறபற்ந 
ணீ் ிரகும். ணினும் ஜன்ணல், கவுகளுக்கு இவ்ரறு 
துிகள் வரங்கிடுது நல்ன ண சீத கரன ரர்க்க 
அநறஞர் வய்ஹ் தின் தரஸ் அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள். 
 

14. ிபேந்ரபிக்கரக ஶஷரண ற்ஷந 
டீ்டில் ஷத்றபேப்தது. 

 

ஒபே ிபேந்ரபிக்கரக ஶஷரண, உஷட, உடம்ஷத 
துட்டும் துரஷன, கட்டில், ிரிப்பு ஶதரன்நற்ஷந டீ்டில் 
ரரக ஷத்றபேப்தது நல்ன. ஆணரல் ஶஷக்கு ீநற 
அபவு ஷத்றபேப்தது, ணீ் ிரகும் ஷகில் 
ஷத்றபேப்தது ிபேம்தத்க்கல்ன. “ஒபே கட்டில் ஆடக்கும், 
ஒபே கட்டில் வதண்டக்கும், இன்வணரபே கட்டில் 
ிபேந்ரபிக்கும் ஶதரதுரணது. ரன்கரது கட்டில் 
வய்ரனுக்கரகும்.” 
 

15. உவு, தரணங்கபில் ணீ் ிம் வசய்க் 
கூடரது. 

 

அல் குர்ஆன் 7-31து சணத்றல் அல்னரஹ் இவ்ரறு 
கூறுகறநரன். “ீங்கள் உண்டங்கள். தபேகுங்கள். ஆணரல் 
அபவு கடந்து ணீ் ிம் வசய்ரீர்கள். றச்சரக, ணீ் 
ிம் வசய்தர்கஷப அன் (அல்னரஹ்) ிபேம்புறல்ஷன. 
 



அது ஶதரல் அல் குர்ஆன் 17 –26,27 து சணங்பில் 
இவ்ரறு கூநப்தட்டுள்பது. 
26. அபவு கடந்து ணீ் ிம் வசய்ரீர்கள்.  

 

27, றச்சரக ணீ் ிம் வசய்தர்கள் வய்ரணின்  
சஶகரர்கள் ஆரர்கள். வய்ரஶணர இஷநனுக்கு ன்நற 
வசலுத்ரது (ரறு வசய்ணரக) இபேக்கறன்நரன்.. 
 

“ீங்கள் ணீ் ிபம், வதபேஷபம் கனக்கப்தடரற்ஷந 
உண்டங்கள், தபேகுங்கள். ற்நர்களுக்கும் வகரடுங்கள். 
ஆஷடகஷபபம் அிபங்கள்.” ன்று தி மல்னல்னரயள 
அஷனயற மல்னம் அர்கள் அநறித்ரக அம்ர் இப்னு 
ளஅிப் றல்னரயள அன்யள அநறித்ரர்கள். ஆரம் 
அயத், மரஇ, இப்னு ரஜர ற்றும் ஷண யீஸ் 
கபில் அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
 

ஆணரல் இன்ஷந சபரத்றல், வதபேபினரண உவு, 
தரணங்கள் குப்ஷத கூஷடகபில் நறப்தடுஷ கர 
படிகறநது. இவ்ரறு உவு, தரணங்கஷப குப்ஷதில் 
நறது, அல்னரஹ் க்கு வகரடுத்  அபேஷப ஶகனப் 
தடுத்துரகும். அல்னரஹ் க்கு வகரடுத் அபேஷப 
ஶகனப்தடுத்துது ன்தது, அந் அபேஷப வகரடுத்  
அல்னரஹ்ஷ ஶகனப்தடுத்துது ஶதரன்ந வசனரகும். 
 

தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் கரட்டி 
றபஷநஷ தின்தற்றுது பஸ்னறம்கள் அஷணதும் 
வதரறுப்தரகும். “ஒபேபேஷட உவு இண்டு ஶதர்களுக்கு 
ஶதரது ரணரகும். இபேபேஷட உவு ரன்கு ஶதர்களுக்கு 
ஶதரதுரகும். ரன்கு ஶதர்களுஷட உவு ட்டு ஶதர்களுக்கு 



ஶதரதுரகும்.” ண தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் 
அர்கள் கூநறணரர்கள். ஆரம் பஸ்னறம். 
 

ஒபேர் ரன் சரப்திடக் கூடி அபவுக்கு ரத்றம் ணது 
திங்கரணில் உஷ ஶதரட்டுக் வகரள்ப ஶண்டும். ரன் 
டுத் உஷ பழுஷரக சரப்திட படிரிட்டரல், 
ஞ்சற உஷ குப்ஷதத் வரட்டிில் நறரல், அடுத் 
ஶஷனக்கு உஶரகப்தடுத்க் கூடிரக குபிர் சரணப் 
வதட்டிில் டுத்து ஷக்க ஶண்டும். அல்னது தசறில் 
ரடும் ஷகளுக்கு வகரடுக்க ஶண்டும். அல்னது 
திரிகபின் தசறஷரது ஶதரக்க ஶண்டும். அதுவும் 
படிரது ஶதரணரல், சுத்ரண இடத்றல் ஷக்க ஶண்டும். 
(இவ்று உதஶரப் தடுத் ஶண்டுவன்நரல், ஒபேர் ணது 
உஷ வ்ரறு சரப்திட ஶண்டும் ன்தது புனணரகறநது. 
 

16. கட்டிடங்கள் கட்டும் ஶதரது ல்ஷனஷ 
ீநரது இபேப்தது 

 

தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் 
கூநறரக, இபு யஷர றல்னரயள அன்யள தின் பேம் 
யீஷம அநறித்ரர்கள். “ஆடு ஶய்க்கும் இஷடன் 
உர்ந் கட்டிடங்கஷப கட்டுற்கு ஶதரட்டி ஶதரடுரன். 
(இது) உனக படிின் ஒபே அஷடரபரகும்.” ஆரம் 
சயீஹ் அல் புயரரி. 
 

உர்ந் கட்டிடங்கஷப கட்டுன் ிஷபவுகஷப தற்நற 
கப்தரப் றல்னரயள அன்யள அநறித் ஒபே யீஸ் 
தின்பேரறு குநறப்திடுகறநது. “ஒபேன் ண்டக்கரக 
வசய்பம் வசனஷத் ி, ற்ந ல்னர வசனவுகளுக்கரகவும் 
கூனற வகரடுக்கப் தடுரன்.” ஆரம் அயத்.  



 

இந் யீஷம அணஸ் றல்னரயள அன்யள அர்கள் 
ஶறு ரர்த்ஷகபில் இவ்று அநறித்ரர்கள். “கட்டிடங்கள் 
கட்டுறல், வசனஷத் ி வ்ி ன்ஷபம் இல்ஷன.” 
 

“அல்னரஹ் ன் அடிரனுக்கு ஶனும் ீஷஷ றர் 
தரர்த்ரல், ஒபே கட்டிடத்ஷ கட்டி படிக்கும் ஷில், 
அஷண (அனுக்கு) அகு தடித்றக் கரட்டுகறநரன்.” ண 
தரணி ன் கறந்த்றல் அநறிக்கறநரர்கள். 
 

இது சம்தந்ரக அபு தர் அல் அன்சரரி றல்னரயள 
அன்யள அநறித் தின் பேம் யீமறல் இவ்ரறு 
அநறிக்கப் தடுகறநது. “அல்னரஹ் ன் அடிரனுக்கு ஶனும் 
ீஷஷ றர் தரர்த்ரல், அணது தத்ஷ கட்டிடம் 
கட்டுறல் வசனவு வசய் ிடுகறநரன்.” ஆரம் அபு ரவூத். 

 

ஒபே ரள், அப்துல்னரஹ் இப்ன் அீர், இப்னு ஆஸ் 
றல்னரயள அன்யளம் இபேபேம் ஒபே சுஷ கட்டிக் 
வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது, அந் இடத்ஷ கடந்து வசன்ந தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள், “(உண்ஷ 
றஷன) இஷண ிட ஆச்சரிம் றஷநந்ரகும்.” ன்று 
கூநறணரர்கள். 
 

17. டீ்டில் அல் குர்ஆன் ஓதுது. 
 

டீ்டில் அல்குர்ஆன் ஓதுது, அதிிபேத்றக்கும், ஷத்ரஷண 
ிட்டுற்கும் கரரகறநது.  
 

“உங்கள் டீுகஷப கப்ர் ஸ்னரக ஆக்கறக் வகரள்பரீர்கள். 
ந் டீ்டில் சூர தகர ஓப்தடுகறநஶர, அந்த் டீ்டினறபேந்து 
ஷத்ரன் வபேண்டு ஓடுகறநரன்.” ண தி மல்னல்னரயள 



அஷனயற மல்னம் அர்கள் கூநறரக அபு யளஷர ற 
ல்னரயள அன்யள அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் பஸ்னறம். 
 

இப்ன் உர் றல்னரயள அன்யள அநறித் ஒபே 
யீமறல் இவ்ரறு கூநப்தடுகறநது. “உங்கள் டீுகபில் 
ீங்கள் வரழுஷகஷ டத்துங்கள். அஷகஷப (டீுகஷப) 
கப்பே கபரக ஆக்கறக் வகரள்பரீர்கள்.” இந் யீஸ்கள் 
கப்ர்கள் வரழுஷக டத்துற்கு குந் இடங்கபல்ன ன்று 
ிபக்கப் தடுத்துகறன்நண. அத்துடன் ந் டீுகபில் 
சுன்ணத்ரண வரழுஷக டத்ப்தடில்ஷனஶர, அல் குர்ஆன் 
ஓப்தட ில்ஷனஶர, அப்தடிப்தட்ட டீுகள் கப்ர் 
ஸ்ரணங்களுக்கு சரகறன்நண. 
 

18. டீ்டில் ஒபிந்றபேக்கும் தரம்ஷத ச்சரிக்ஷக 
வசய்ரது வகரல்ஷ டுத்துக் வகரள்ப 
ஶண்டும். 
 

டீ்டில் ஒபிந்துக் வகரண்டிபேக்கும் தரம்ஷதக் வகரல்து ஷட 
வசய்ப்தட்டுள்பரக இப்ன் உர் றல்னரயள அன்யள 
அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் புயரரி. இன்னுவரபே யீமறல் 
அஷகள் டீ்டிலுள்ப ஜறன்கள் ன்று குநறப்திடப்தடுகறநது. 
இது ச்சரிக்ஷக வகரடுப்தற்கு பன்ணரல் உள்ப றஷனரகும். 
அப்தடிரணரல், ச்சரிக்ஷக வசய் தின்பு அற்ஷந 
வகரல்ற்கு அனுறபண்டு. 
 

“ீணர கரில் இஸ்னரத்ஷ ற்றுக்வகரண்ட ஜறன்கள் கூட்டம் 
ஒன்று இபேந்து. அர்கபில் ஷரது ீங்கள் கண்டரல் 
பன்று ரட்கள் அர்களுக்கு அகரசம் வகரடுங்கள். அற்குப் 
தின்பும் அற்ஷந ீங்கள் கண்டரல் அற்ஷந வகரன்று 
ிடுங்கள். வணணில் அஷகள் வய்ரன்கபரகும்.” ன்ந 



யீஷம மஈத் றல்னரயள அநறிக்கறநரர்கள். ஆரம் 
இஸ்னரம். 
 

19 டீ்டுச் வசரந்க்கரபேக்கு சனரம் 
கூறுது.  திந ணிர்கள் ரத்றன்நற 
டீ்டில் ரழும் அஷணபேம் டீ்டுக்குள் 
தஷனபம் ஶதரது சனரம் கூறுது அசறம் 
 

“ீங்கள் டீ்டுக்குள் வசல்லும் ஶதரது உங்களுக்கறஷடில் 
சனரம் வசரல்லுங்கள். அது அல்னரஹ்ிடம் இபேந்து தரக்கறம் 
வதற்ந அகற சனரம் ஆகும். ீங்கள் அநறந்துக்வகரள்ற்கரக 
அல்னரஹ் இவ்ரறு வபிரக்கறபள்பரன். குர்ஆன்  24 – 61  

 

20 றபேம் வசய்ற்கு ஆகுரண ஒபே 
அன்ணி வதண்டடன், டீ்டில் ஒபே ஆண் 
ணிஷரக் இபேப்ஷ ிர்த்துக் வகரள்ப 
ஶண்டும். 

 

தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் 
இவ்ரறு கூநறணரர்கள். “(வதண்கள் இபேக்கும் இடத்றற்கு 
திஶசறப்ஷப் தற்நற ரன் உங்களுக்கு ச்சரிக்ஷக 
வசய்கறஶநன்) அந் சந்ர்ப்தத்றல் ஒபேர் ழுந்து, ‘யளப வு’ 
தற்நற உங்கள் கபேத்து ன்ண? ன்று ிணிணரர். (அரது 
கணின் சஶகரன் அல்னது ந்ஷின் சஶகரணின் 
திள்ஷபகள் – ச்சரன், ணி ஶதரன்நர்கள்) அற்கு தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள், ‘யளப வு’ 
ரகும் ன்று கூநறணரர்கள். அன்வதரபேபரது, ீங்கள் 
த்ஷகப் தற்நற ச்சரிக்ஷகர இபேப்தது ஶதரல் இந் 



ித்றலும் ச்சரிக்ஷகரக டந்துக் வகரள்ப ஶண்டும். 
அல்னது ஒபே ஆண் இவ்று திஶசறப்தது இஸ்னரத்துக்கு 
பரண வசனறல் ஈடுதடுது ஶதரன்நரகும். இவ்ரறு 
திஶசறப்தன் பனம் ஶனும் அசம்தரிம் சறன 
ஶஷனகபில் டப்தற்கு ரய்ப்பு ற்தடக் கூடும் ன்று தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் வசய் 
ச்சரிக்ஷகரகும். 
 

21. டீ்ஷட கட்டும் ஶதரது ஶதரற இட 
சறபடன் கட்டுது 
 

டீ்டில் சறப்தர்கபின் ஶஷக்கு ற்நரறு ஶதரற இட 
சறபடன் கட்டுது றகவும் சறநந்து. உரரக ஒபே 
அஷநபள்ப டீ்டில் வரத் குடும்தத்ர்களும் சறப்தது 
கறழ்ச்சறக்குரி ில்ன. கன் ஷணிக்கறஷடில் 
டக்கும் சகன ிங்கஷபபம் திள்ஷபகள் தரர்த்துக் 
வகரண்டிபேக்கும் அபவுக்கு அசறங்கரண சூழ் றஷனஷ அது 
உபேரக்கும். ஆஷகரல் ஶஷக்ஶகற்த வவ்ஶரண  
அஷநகஷப அஷத்துக் வகரள்து றகவும் பக்கறரணது. 
“ரன்கு ஶதர்கள் றகவும் சந்ஶரத்துடன் ரழ்க்ஷக டத்து 
ரர்கள். ஶதரற இட சறபள்ப டீுள்பர் அறல் 
ஒபேரரர்” ன்று தி மல்ல்னனரயள அஷனயற  
மல்னம் அர்கள் அநறித்ரர்கள். ஆரம் இப்னு யறப்தரன். 
 

21 ஶஷச, புஸ்கங்கள் ஷப்தற்கு 
பதரடம், புற ிங்கஷப தரர்ப்தற்கு, 
ரசறப்த ற்கு, ஶகட்தற்கு ஶஷரண 
ஶடிஶர, வடனறின், வகரம்திபெடர் 



ஶதரன்நஷ டீ்டில் ஷத்றபேப்தது 
கறழ்ச்சறரண ிடங்கபரகும். 

 

இஷ ஒபே டீ்டில் இபேப்தின் ணது வதறுற ரய்ந் 
ஶத்ஷ தரதுகரத்துக் வகரள்ப உிரக இபேக்கும். 
அத்துடன் ணது வதறுற ரய்ந் ஶத்ஷ, ஶஷற்ந 
ிங்கபில் ீரக்கரது ஆன்ீக பர்ச்சறக்கரக, அநறவு 
பர்ச்சறக்கரக உதஶரகறக்க கபேத்றல் வகரள்ப ஶண்டும்.  
 

23. அல்னரஹ்ின் வதவழுப்தட்ட கடரசற 
கள், புத்கங்கள் ஆகறற்ஷந நறபம் ஶதரது 
அற்நறன் கண்ிம் குஷநர பஷநில் 
வசய் ஶண்டும். 
 

அல்னரஹ்ின் றபே ரம் ழுப்தட்ட ஷணஶனும் நற 
ஶர்ந்ரல் அற்ஷந சறன்ணஞ் சறறு துண்டுகபரக வட்டி 
அல்னது ீினறட்டு அறத்து ிட ஶண்டும். அப்தடிிள்பரது, 
அற்நறன் வகபத்ஷ குஷநக்கும் அல்னது ஶகனப்தடுத்தும் 
ஷகில், ஷஶனும் துஷடப்தது அல்னது சுற்றுது 
ஶதரன்நற்நறற்கரக உதஶரகப் தடுத்க் கூடரது. 
 

ல்னர அநறவும் அல்னரஹ்வுக்ஶக உரிண. 


