
ப��மி�லாஹ�� ர�மானி� ரஹீ�.
இ�லாமிய ச�ட�க�

இ�லாமிய ச�ட�த�ைனஅற�த�

: ةدىام ةروس ) اجاهن ِم و ةعر ِش مكنم انلعج لكل 48)
உ�களி� ஒ�ெவா�வ���� நா� மா��க� ம���

ெதளிவான பாைதய�ைன��அைம���ேளா�.(மாய�தா : 48)

மனித�ைடயஇ��லக ம��� ம��லக�� ெவ�ற���

பரி��ணமானஇ�லா�த�ைனஅற��� தனிநப� வா�வ���

ச�கவா�வ���அதைனஅ��ப���வதா��.இ�லாமிய

ச�ட�க� மனித ஈட�ற�த��கானவழியா��.

இ�லாமிய ச�ட�க����வைக�ப��.

 ந�ப��ைக சா��த ச�ட�க�(அகாய��)

 நைட�ைறய�ய� ச�ட�க�(அ�கா�)

 ஒ��கவ�ய� ச�ட�க�(அ�லா�)

ந�ப��ைக சா��த வ�டய�க� , மனித�ைடய ச��தைன

ம���அவன�ந�ப��ைக சா�பானதா��. மனித� எ�ற

அ��பைடய�� அவ�க�டாய�ஆதார�க�ட�தன�

ெகா�ைகய�ைன�ற��� ந�ப��ைகெகா�ளேவ���.இ�த
வ�டய�த��அவ�தனி�ப�ட ம�ெறா�வைர

ப��ப�றலாகா�.



நைட�ைறய�ய� ச�ட�க�, நா� ெச�யேவ��ய

ந�லவ�டய�க�ம��� தவ���� ெகா�ள ேவ��ய

ெக�டவ�டய�க� எ�பவ�ைறசரியான ந�ப��ைகேயா�

இைறவனி� க�டைளகைளப��ப��வதா��.உதாரணமாக

ெதா�ைக ,ஸகா�, �ற� ேப�வைததவ���த� ேபா�றவ�ைற
�றலா�.

ஒ��கவ�ய� , மனித உளவ�ய� ம���அவன�ஆ�மா

சா�பானதா��.மனிதஇய���� ஏ�ற

ந��ண�கைள(நீத�,த�ம�,�ர�…….)அத�கற���அத��

எத��மைறயான தயீ �ண�களி�(ெபாறாைம,நயவ�சக�…..)
இ��� மனிதைனபா�கா��� ச�டவ�யலா��.

இ�லாமியஅற��லக��அ�கா� எ�� நைட�ைற

ச�ட�களி���க�ய��வ�த�ைனஅற��தத� ப��அதைன

ெப��� ெகா���வழி�ைற ப�ற�அற�வ�

அவச�யமா��.இ�லாமிய ச�ட�கைளெப���ெகா���

�த�வழி�ைறஇ�த�ஹா� என�ப��அ���ஆ� ,
��னாவ��ஊடாக தன�அற�வா��தஆரா��ச�ய���ல�

ெபற�ப�� ச�ட�ைறயா��.இ�வா���யாத ேபா�

த��� என�ப��ஓ�இ�லாமிய ச�ட� ெதா��ப�ைனதன�

இ�த�ஹாத���ல�ெப�றஓ�இ�லாமியஅற�ஞைர�

ப��ப��வதா��.

இ�லாமிய ச�டத��ட�கைளஅற���அதைன



நைட�ைற�ப��த���வைகயான த�ீ�க�உ�ளன.

 இ�த�ஹா�

 த���

 இ�த�யா�: தா�ெச�த� சரியானவழி�ைறய�லான

இ�லாமிய ச�ட� எ��� த�மீதானஇைறவனி�

ச�ட�த�ைனதா� ந�ைறேவ�ற�வ��ேட� எ�றஇ�த�

��வ���வ�� ந�ைலயா��.

நைட�ைற� ச�ட�த��வைகக�

ஓ� ெபா�வான க�ேணா�ட�த�� ப�அ�காமிைனஇ�

வைகயாகவைக�ப��த����.

 த���: மனித�ைடய கடைமய�ைன�ற�அத��ல�

இைறவனா�வழ�க�ப�� ெவ�மத� ப�ற�

��வதா��.

உதாரண�: ெதா�ைகவாஜிபா��அதைன
வ��டா� த�டைனஉ��.

 வ��: மனிதனா� நைட�ைற�ப��த�ப��
ெசய�க� சரியானதா ?அ�ல�தவறானதா ?
எ��பா�ப���� ச�ட�களா��.

த���ய��வைகக�

 வாஜி�: நைட�ைற�ப���வ�

க�டாயமா��.அதைன தவ���ப�

த�டைன��ற�யதா��.உதாரண�:ெதா�ைக…



 ஹரா�: நைட�ைற�ப��தாம� தவ����

ெகா�வ� கடைமயா��.அதைன ந�ைறேவ��வ�

த�டைன��ற�யதா��.உதாரண�:ெப���த�…

 ��தஹ�: நைட�ைற�ப���வ�

ச�ற�ததா��.அதைன தவ���பதா� த�டைன

வழ�க�படமா�டா�.உதாரண�:தஹ�ஜ�

ெதா�ைக.

 ம���: தவ��� ெகா�வ� ச�ற�ததா��.
நைட�ைற�ப���வ� ��றம�ல .உதாரண�:
ெதா�ைகய�� க��பாைடஅணித�.

வண�க வழிபா�களி� ம��� எ�பதா�

அ�வண�க�க��க வழ�க�ப�� ெவ�மத�

�ைறவாகவழ�க�ப�க�ற�.

 �பா�: அதைன ெச�வத�னாேலா அ�ல�

வ��வதனாேலா எ�வ�த ெவ�மத�கேளா

த�டைனகேளா வழ�க�படமா�டா�.

உதாரணமாக அத�கமான அ�றாட மனித

காரிய�கைள��றலா�.

இ�த�ஹா�

இ�லாமிய மா��க ச�ட�கைளஅற���அத�ப� ெசய�பட

ேவ��ய�மனித�க��கஅவச�யமா��.அ�த வைகய��
அதைனநைட�ைற�ப��த ப��வ��இ�வழிகளி�

ஒ�ற�ைனக�டாய� கைட�ப���ேதஆகேவ���.



1. ஆதார��வமான�அ�ல� பரி�ரண

வ�ரிவா�க�(இ�த�ஹா�)

2. ஆதார��வம�ற�அ�ல�

ெபா��த�ைமவா����.(த��த)ீ

அைன��மனித�க��இ�வ�ர��ய�� ஒ�ற�ைன

ேத��ெத��பத�� பரி�ரண�த�த�ர�

உைடயன�.இ�லா�த��ஆர�ப கால� ெதா��இ��வைர

ஓ� தனி��வ� மி�கஆ�ற� ம���ஆ�வ�உ�ேளா�

இ�லாமிய ேபாதனாசாைலகளி�இைன�� தம�

அற�வ�ைன� ெப��க�� ெகா�வேதா� ச�க�

ேதைவய�ைன�����த�ெச��ெகா�ேட உ�ளன�.
இ�வா� க�வ�க���இவ�க�இ�த�ஹா� எ��

தர�த�ைனஅைடவத��இவ�க���இ��க ேவ��ய

ந�ப�தைனக� ப�ற�ேய இ���ற��ேளா�.

இ�த�ஹா� :இத�ெமாழி�க��� ‘�ய�ச� ெச�த�’
எ�பதா��.

இ�லாமிய க�ேணா�ட�த�� ப� ‘இ�லாமியஅ��பைட

��களி����இ�லாமிய ச�ட�கைளஆரா���

ெவளிெய��பதா��’.

இ�த�ஹா� ேம�ெகா��பவைர ‘��தஹீ�அ�ல� பக�ீ’
எ��அைழ�ப�.

இ�த�ஹாத��ஆர�ப ப��ைறக�

இ�த�ஹா� ேம�ெகா�வத�கான�த�க�ட ப��ைறயான

க�ற� எ�ற ப�ரிவ�� ப��வ�� கைலக�அட���.

1. அற� ெமாழி :

 ஸ��: ெவ�ேவ�ப�ட க����களி� ெசா�கைள
உ�வா��� கைலயா��.



 ந��: ெசா�கைளஒ�ற�ைன��வசன�க�

உ�வா��� கைலயா��.

 பலாகா: ெமாழிய�ைன ெம���� தன�

எ��� ,ேப�� ம���அதைனஅழ����

கைலயா��.

 �க�: ெசா�களி� க��த�ைனஅற���

கைலயா��.

2.ம�த�� : ச�ற�பான�ைறய�� ச��த��பத�ைன��

ஆதார�க���ைவ�பைத� ப�ற�யஅற�வா��.

3.உ���ப��� : ச�ட�கைளஉ�வா����ைறயா��.

4.ரிஜா� :ஹத�ீஅற�வ��பாள�கைளஅற���ெகா���

கைலயா��.

5.த�ராயா :ஹத�ீ கைலய�� பய�ப��த�ப��

கைல�ெசா�க�,ஹத�ீய��உ�ெபா��,ம��� தவறான
பா�ைவய����� தவ����ஹத�ீைனஅற���

கைலயா��.

6.த���வா உ�����ஆ� :��ஆ�ப�ற�ய கைலயா��.

7.மனித மர� ம���அ�றாட ெசா�ப�ரேயாக� ப�ற�யஅற��.

8.��ேனா�களி�அற�வா��த அம��க� ம���

இ�மா�க� ப�ற�யஅற��.

9.அ�����ன�உலமா�களி� ப�வா ப�ற�யஅற�� ;
�ற��பாக க��� ேவ�பா�உ�ளவ�டய�க�.

10.இ�த��பா� என�ப�� ச�ட� த�ர���ைறய��

�ய�ச�ய�ைனேம�ெகா�ள�.



ேம��ற�ப�ட கைலகளி� ேத��ச�யைட�த ஓ�இ�லாமிய

அற�ஞ� த� மீதானஅைன��வ�த ந�ப�தைனகைள��

கவன�த�� ெகா��இ�லாமிய ச�ட�கைள��வா�………….

�ற���:

 இ�த�ஹா�வாஜி� க�பாயாஆ��.ஒ�வ�இதைன
ெச�வத��ல� ஏைனேயாரி� கடைம ந�வ��த�

ெச�ய�ப�க�ற�.

 யா� ஒ�வ� ப�வாவழ��� த�த�ய�றவேறா அவ�

ப�வாவழ��வ�ஹரா�ஆ��.

 இ�த�ஹா�ஆ�க���ம���

உரியத�ல.ெப�க��தம��ய�ச�ய���ல�

இ�த�ஹா� எ�� ப��தர�ைதஅைடய����.

ச�ட�லாதார�க�

1.அ���ஆ�.

2.��ன�(14 மஃ�மீ�களி� ெசா�,ெசய�,அ�ககீார�.)

3.ப��தற��.

4.இ�மா(மா��க ச�ட�களி� மா��கஅற�ஞ�களி�
ஒ��ப�ட த�ீ�)

��ஆ� : நப�(ஸ�)அவ�க���இைறவனிட�இ���

அ�ள�ப�ட வஹ�யா��.எ�வ�த ��ட� –�ைற�த�இ�ற�
எம�ைகக���வ�தைட�ததா��.இ�த��பா�

ேம�ெகா�வத�கான�த�தர�லக�இ�ேவஆ��.

��ன� :



 ெசா� : மஃ�மீ�க� என�ப�� 14
பரி��தவா�களி� ����க�இ�லாமிய ச�ட

�லாதார�களி� ஒ�றா��.இைவஹத�ீ

��களி� ெதா��க�ப���ளன.

 ெசய� : மஃ�மீ�க�அைன��வ�த ப�ைழக� ,
தவ�க�க�ம�ற� பாவ�களி�இ���

��ைமயா�க�ப�டவ�களா��.அவ�களி�
நைட�ைறவா�வ�ய� ப�பா�க�இ�லாமிய

�லாதார�களி� ஒ�றா��.

 அ�ககீார� : ந�ைமையஏவ� தைீமய�ைன�
த��த� எ�ப�ஓ� ச�க� கடைமயா��.
தனிநபேரா அ�ல� ச�கேமா ப�ைழயான

வழி�ைறய�ைனப��ப��� ேபா�அதைன�

த��ப� கடைமயா��.அ�த வைகய��
மஃ�மீ�க� தம����ந�ைலய�� நட���

தவ�கைள����கா�� சரியானவழி�ைறய�ைன

ச�க�த���வழிகா����ளன�.ஒ� காரிய�ைத

அ�ககீரி��இ� சரியன��ஒ�ைற�ர�கனி��

தவ� எ����ற���ளன�.இ�ஓ�

ந�ப�தைனய�� ெபயரி�இ�லாமிய�லாதாரமாக

பா��க�ப��.இமா� தக�ீயா எ�றகாலக�ட�த��
இ�லாத ப�ச�த��இமாமி�அ�ககீார�

இ�லாமிய�லாதார�களி� ஒ�றாக

கணி�க�ப��.

ப��தற�� ம���இ�மா :

இ�லாமிய ச�ட�லாதர�கலான



அ���ஆ�ம��� ��னாவ��� அ��தப�யான

�லதாரமாக மனிதனி� ப��தற�� ேநா�க�ப�க�ற�.
அ���ஆ� ,��னாவ�� ஓ� ப�ர�சைன��த�ீ�

�ற�படாத ப�ச�த�� மனித ப��தற����� த�ீவ�ைன

இ�லாமிய�லாதாரமாக க��த�� ெகா��அ�

நைட�ைற�ப��த�ப��.

ேம��இ�லாமியஅற�ஞ�க�ஓ� த�ீவ�� ஒ��ப�ட

த�ீவ�ைன� ெகா�டவ�களாக��அத��இமாமி�

த���த���இ��கேவ���.

த���

த��� என�ப�வ� இைறமா��க�இ�லாத���ற�ப�ட

த�மீதான கடைமகைளந�ைறேவ��� த�ைமயா��.

த��ப�� ந�ப�தைனக�:

1.ப�வவயத�ைனஅைடத�.

2.��த�சாளி.

3.கடைமய�ைனந�ைறேவ��� ச�த��ைடயவராகஇ��த�.

ப�வவயத�ைனஅைடவத��அடயாள�க�:

ஆ�: 1.அ���ம���ஆ���ப�ைன��ழ��

�ைள�த�.

2.இ�த�ரிய� ெவளியாத�.

3.இ�லாமிய த�கத�ய�� ப� 15வயத�ைன
���த�யைடத�.



ெப�: 1.இ�லாமிய த�கத�ய�� ப� 9வயத�ைன
���த�யைடத�.

2.இ�த�ரிய� ெவளியாத�.

3.அ���ம���ெப����ப�ைன��ழ��

�ைள�த�.

த���

த��� எ�ப�இ�லாமிய�லாதர�களி���� தன�

அற�வா��தஆரா��ச�ய�� ப�இ�லாமிய ச�ட�

ெதா��ப�ைனெகா���ளஓ�இ�லாமிய

அற�ஞைர( ம�ஜஃ) ப��ப��வதா��.

மனித� தா�வா���ழ��தன�கானஅைன��

வ�டய�கைள�� ச��த��� , ப��தற��ேத நைட�ைற�
ப���க��றா�.இத�ப� த�மீதானஇ�லாமிய

ச�ட�கைள

அற���அதைன� ப��ப��வ��அவ� மீதான

கடைமய��. ஓ��ஓ�வ�றத�வா�வ�� த�னா�ஓ�

ப�ர�சைன��த�ீ� ெபற��யாத ப�ச�த��அத��

ப�ரச��த� ெப�ற ந��ண�கைளஅ�க� தன�

ப�ர�சைன��த�ீவ�ைனஅைட�� ெகா�க��றா�.
இைதேபா�ேற ,இ�லாமின ச�ட�கைளதன�

அற�வ���ல�அைட�� ெகா�ள��யாத ப�ச�த��

அத�� ப�ரச��த� ெப�றஅற�ஞ�கைளஅ�க�



அவ�களி� க����கைளநைட�ைற�ப���வ�

மனிதய�ய�பா��.

மிக� ���கமாக� ��வெத�றா� ேநா���ளஓ�

சாதாரன மனித� தன� ேநா��கான த�ீவ�ைனெப���

ெகா�வத��ம���வ��ைறய�� பா���த�ய�

ெப�றஓ� ம���வைர நா�வ�ெபா�றஓ� வ�டயேம

த���ஆ��.

நப�(ஸ�) ம���இமா�களி� பா�ைவய��� த���ஓ�

��க�ய வ�டயமாக ேநா�க�ப�க�ற�.

த��� ேபன�படாத வ�டய�க�

�க��� தன�வா�நாளி� த��ப�ைன� ேபனாம�

ெசய�ப����தா����ந�ைலகளி�அ�ெசய�பா�க�

சரியானதாக� கணி�க�ப��.

1.தா� த�மீதான கடைமய�ைனஉரிய�ைறய��

ந�ைறேவ�ற���ளைதஉண��� ெகா�ள�.

2.தா�னா� ேம�ெகா�ள�ப�ட கடைமக� த�ேபா�உ�ள

ஓ�இ�லாமியஅற�ஞரி� ப�வாவ��� ஏ�றவா�

அைமத�.ேம��அவரி� ப�வாவ�� ப� தன�அம�கைள

ந�ைறேவ��த�.

3.த�னா� ேம�ெகா�ள�ப�டஅம�ஓ�இ�லாமிய

அற�ஞரி� ப�வாவ��� ஏ�றவா�அைமத�.

��தஹபானம��� ம��கானவ�டய�களி��ஓ�

இ�லாமியஅற�ஞைர�ப��ப��வ�அவச�யமா��.



அைன��மா��கஅற�ஞ�கைள�� ப��ப�றலாமா? எ��

ேநா��� ெபா�� ப��வ�� ந�ப�தைனகைள�ெகா�டஓ�

இ�லாமிய மா�� அற�ஞைர�தா� ப��ப��வ� சரியா��.

1.��தஹ��.

2.ஆ�.

3.ஹலாழானவழிய�� ப�ற�த���த�.

4.ப�வவயைதஅைட�த���த�.

5.��த�சாளியாகஇ��த�.

6.நீத�யானவராகஇ��த�.

7.ப�னி�இமா�கைள� ப��ப��� ஷீஆவாகஇ��த�.

8.இ�த�யாேத வாஜிப�� ப�ரகார�அத�ேமைதயாகஇ��த�.

9.இ�த�யாேத வாஜிப�� ப�ரகார�உய�ேரா�இ��த�.

10.இ�த�யாேத வாஜிப�� ப�ரகார� தன�மேனாஇ�ைச��

�ர�ப�டவராகஇ��த� ேவ���.

இ�த�யாேத வாஜி�:

��த�(தஹார�)
ெசா�ெபா����தமா��.

�த�ஹ�ரா� ெசா�ெபா��: ��த�ப��த���யைவ.

இ�லாமிய ச�ட மரப�� ப�அ��த�கைள(ந��)��ைம�

ப��த���யைவயா��.



��ைம�ப��த���யைவ(�த�ஹரா�)

அ��த� என�ப�� ந��வைககைள��ைம�

ப��த���யைவ 10ஆ��.

 த�ண�ீ

 �ரிய ஒளி

 �மி

 இ�த�ஹாலா

 இ�த�கா�

 இ�லா�

 த��ய�

 ����களி� பா�ைவய���இ��� மைற�த���த�

 ந�ைஸ நீ��த�

 இ�த��ராஃ

த�ண�ீ:

நீ� அத�கமானஅ��த�கைள��ைம� ப��த���ய

ஒ�றா��.

இ�வைக�ப��:

1.கல�படம�றைவ.

2.கல�படமானைவ.

கல�படமானைவ: த�ண�ீட� ேவ�ஏதாவ� த�ரவ�



பாண�க�கல�த���த�.உதாரண�-
பழ�சா�வைகக�.

இத� ச�ட�:அ��த�கைள��த�ப��தா�,
அ��த�க�இத�ட�கல�க�ப�டா�இ���

அ��தமா��,இத��ல���ெச�தாேலா அ�ல�

கடைமயான�ளி�ப�ைனந�ைறேவ�ற�னாேலா அ�

ெச��ப�ய�றதா��.

கல�படம�றைவ: எ�வ�தமான கல�பட��

ெச�ய�படாத��ைமயான நீரா��.உதாரண�: கட�
நீ�.

இத�� ஐ��வைகயான த�ண�ீஉ�ளட���:

1.384��டைரவ�ட அத�கமானைவ(��)

2.384��டைரவ�ட �ைறவான�(க��)

3.க�ண��நீ�

4.ஓரிட�த�� தரி�� ந��காம�ஓ�� ெகா������

நீ�.

5. மைழநீ�.

�ற���: கல�படமான த�ணரீா?அ�ல�
கல�படம�றதா ? எ��ச�ேதக�த���உ�ப�ட த�ண�ீ

கல�படமான� எ��க�த�ப��.அத��ல�

���ெச�வேதா க�டாய��ளி�ப�ைன

ந�ைறேவ��வேதா�டா�.அ�எ�வ�த

அ��த�கைள����ைம�ப��தா�.



அ��த�கைள நீ�க���ய த�ணரீி� ச�ட�க�:

1. கல�படம�றதாகஇ��த�.

2. ��தமானதாகஇ��த�.

3. த�ணரீி��ல�அ��த�ைத��ைம� ப��த�ய

ப��அ��த�த��அடயால�இ�லாம�இ��த�.

4. த�ணைீர த��க���யைவக�அ��த�த��

இ�லாம�இ��த�.

5. அ��த�ைத நீ��வதனா� த�ண�ீ கல�படமானதாக

மாறாம�இ��த�.

கல�படம�ற நீரி� ச�ட�க�:

1.அ��த�கைள��ைம�ப����.

2.384��ட���உ�ப�ட நீைர� தவ���� ஏைனயவைக

நீ�வைகக�அ��த��ட�கல�பத��ல�அத�

ந�ற�,�ைவம���வாைட மா�ற�அைடயாம�
இ��தா�அ���தமான நீரான க�த�ப��.



ச�ேதக�த���உ�ப�ட நீரி� ச�ட�:

 கல�படம�ற��ைமயான காண�ப�ட த�ண�ீ ,
கல�பட� ெச�ய�ப�டதாஅ�ல�இ�ைலயா

எ��ச�ேதக� ஏ�ப�டா�அ�நீரிைனகல�பட�

ெச�ய�படாத த�ணரீாக க�த�ப��.அ�
அ��த�கைள��ைம�ப����.

 கல�படமானதாக காண�ப�ட நீ�, கல�படம�றதாக
மா�ற� ெப�றதாஅ�ல�இ�ைலயா எ��

ச�ேதக� ேதா�ற�னா�அ�கல�படமானதாகேவ

க�த�ப�� .அ�எ�வ�தஅ��த�ைத��

��த�ப��தா�.

 384��டரி�அளவ���காண�ப�ட த�ண�ீ , 384
��டைரவ�ட �ைற��வ��டதாஅ�ல�

இ�ைலயா எ��ச�ேதக��தா� ;அதைன
�ைறயவ��ைலஎ�ேற க�த�ப��.அ��த�
அத�ட�கல�பத�னா�அ�அ��தமானதாக

க�த�படா�.அத�ந�ற� ,�ைவம���வாச�
ம�றமைட�தாேல தவ�ர.

 384��டைரவ�ட �ைறவாக காண�ப�ட த�ண�ீ,
384��டைரவ�ட அத�கமானதாஅ�ல�
இ�ைலயா எ��ச�ேதக� ஏ�ப�டா�அ�

�ைறவானதாகேவ க�த�ப��.

384��டைரவ�ட அத�கமானஅள�ெகா�டத�ணரீி�

�ல� ��த� ெச����ைற:

அ��த�கைள��த� ப���வத��இ�வழி�ைறகைள



ெகா���ள�.

1. பா�ைவ��ெத�பட���யஅ��த�ைத(ஐ�� நஜா�)
நீ��த�.

2. ஒ��ைறத�ண�ீ���இ�ெட��த�அ�ல�அத�

மீ�ஊ��த�.

�ற���: �ழா��ல�ெபற�ப�� த�ண�ீ 384
��டைரவ�ட அத�கமானதாக காண�ப�டா�

அ��த�க� மீ� த�ணைீர த�ற�� வ��வத��ல�

அ���தமா��.

384��டைரவ�ட �ைறவான நீரி��ல� ��த�

ெச����ைற:

இ����ப��ைறகைள�ெகா���ள�.

1. பா�ைவ��ெத�ப��அ��த�ைத நீ��த�.

2. அ��தமானெபா�� மீ� த�ணைீரஊ��த�.

அ��தமானைவபா�த�ரமாக� காண�ப�டா����

�ைறத�ண�ீஊ��த�.

அ�வா�இ�ைலெய�றா�அ� ச��நீ� �ல�

அ��தமானதாக� காண�ப�டா�இ��ைற��அ�

தவ���த ஏைனயஅ��தமாக� காண�ப�டா� ஒ�

�ைற�� த�ண�ீஊ��வ�அவச�யமா��.



3.அ��தமானெபா�����க�ப�� த�ைம

ெகா�டதாக காண�ப�டா� த�ண�ீஊ���ஒ�ெவா�

�ைற��அதைன���க� அ�த�ணைீர ெவளிெய��ப�

கடைமயா��.

பா�த�ர�கைள��த�ப�����ைற:

 384��டைரவ�ட �ைறவான நீராகஇ��தா� க�டாய�

����ைறத�ணரீினா� க�வ�பட ேவ���.

 384��டைரவ�ட��தலான த�ணரீாகஇ��ப��ஒ�

�ைறக�வ�னா� ேபா�மா��.

�ற���:

 எ�த வைகயானஅ��தமாகஇ��ப����தலாவ�

பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த�ைத நீ�க

ேவ���.அ�வா�இ�ைலெயனி�அதைன��த�

ெச�வத�� ப�ரேயாசன�இ�ைல.

 பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த�ைத நீ�க�,அதைன
��த� ெச�த ப��அத��அ��த�த��வாைடஅ�ல�

ந�ற� காண�ப�மாய�� எ�வ�த ப�ர�சைன��

இ�ைல.உதாரணமாகஇர�த� ப�டஆைடய�ைன ,
�தலாவ� பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த�ைத நீ�க�,
த�ணரீி��ல� ��த� ெச�த� ப��ஆைடய��

இர�த�த�� ந�ற� காண�ப�டா� எ�வ�த ப�ர�சைன��

அ�ல.அ���ைமயானதாகேவ க�த�ப��.



 ச�ல வைகஆைடக� க��� ேபா�ஆைடய���ள

ந�ற�கைளெவளிேய��� த�ைமெகா�டைவ ,இத�
காரணமாக அ�த ந�ற�க�ட�த�ண�ீ கல��

கல�படமான த�ணரீாக மாறாம�இ��தா�அ�நீ�

ஆைடகைள��த�ப����.

 த�னிய�க� சலைவஇய�த�ர��ல�ஆைடகைள

க��வதாகஇ��ப�� ; பா�ைவ��ெத�ப��

அ��த�ைத நீ�க�ய ப��,384��டைரவ�ட �ைறவான
நீராகஇ��ப��இ��ைறஅத��ல� க�வ�

த�ணைீர ப�ழி�� ெவளிெய��க ேவ���.அ�ல�
384��டைரவ�ட அத�கமான நீராகஇ��ப��அதாவ�

�ழா��ல� 384��டைரவ�ட அத�கமான நீ�ட�

இைண�க�ப��இ��ப�� பா�ைவ��ெத�பப��

அ��த�ைத நீ�க�ய ப��ஒ��ைறஅ�நீரினா�

க�வ�னா�ஆைட��த� ெச�ய� ப��.

 சலைவஇய�த�ர� , க��� ப�த���உல����
ப�த��� ெவ�ேவராக காண�ப�� த�ண�த��;
�தலாவ� பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த�ைத நீ�க�ய

ப��ஆைடய�ைன இய�த�ர�த���இடேவ���.
இய�த�ர�த��� நீ� ெச���� ப�த� 384��டைரவ�ட
அத�கமான த�ண�ீ ெதா���ட�இைண�க�ப��

இ��ப�� க���ெபா��அதாவ� த�ண�ீ

த�ற�க�ப��இ��க� த�ண�த�� எ�வாறாய���

ஆைடய����� த�ணைீர ெவளிேய�ற

ேவ���.உதாரணமாக சலைவஇய�த�ர�ைதஇய���

ெபா��ஆைடகளி�இ��� நீ� ெவளிேய��

 சலைவஇய�த�ர� ,இய�க�ப�� ச�த��ப�த�� 384
��டைரவ�ட அத�கமான நீ�ட�இைண�க�படாம�

இ��ப��ஆைடய�ைனஇய�த�ர�த�����

ெவளிெய��� ப�ழிய ேவ���.ப��இய�த�ர�த����



த�ண�ீ ெச���வெத�றா� 384��ட�ட�
இைண�க�ப�ட �ழா��ல� த�ண�ீ ெச��த

ேவ���.இ�வா�இ��ைறெச�வத��ல�ஆைட

��தமா�க�ப��.

உட�ைன��த� ெச����ைற:

 ச��நீ� �ல�அ��தமா�க� ப����ப��, பா�ைவ���
ெத�ப��அ��த�ைத நீ�க�ய ப��இ��ைறத�ண�ீ

ஊ�ற ேவ���.

 இர�த��ல�அ�ல� ேவ�ஏதாவ��ல�

அ��தமா�க� ப����தா� பா�ைவ��� ெத�ப��

அ��த�ைத நீ�க�ய ப��ஒ��ைறத�ண�ீஊ��வ�

ேபா�மா��.

 நீ�ட��உைடேயாரி���அ��தமா�க� ப����ப��

��த� ெச�ய� த�ண�த����ய�ைனப�ழித�

ேவ���.

 மனித உட�உய�� ப�ரிவேதா�அ��ளிரானதாக மாரிய

ப��அ��தமா��.அதைன��த�ப��த����ைற

ைம�ய��ைத�ளி�பா��வத��ல�

��தமா�க�ப��.இத�ப��யா�ைடயாவ� ஈர��பான

உட�ப�த� ைம�ய��த�� ப�மாய��அவ� தன�உட�

ப�த�ய�ைனக�வ ேவ���.

 ����ைற�ளி�பா�ட� படாத

ைம�ய��,�ளி��ச�யாக� காண�ப�� ச�த��ப�த��

ைம�ய�ைதெதா�வாெர�றா�அவ�ைம�த�ைன

ெதா�டத�காக�ளி�த� ேவ���.இ��ளி�ப�ைன
ந�ைறேவ�றாம� ெதா�வ�இயலா�.



 மனித உட���அ��த� ஏ�ப�மாய�� ,அ��த�
இ�லாம� ேபாவத���ல�அ���தமா��.
உதாரணமாக�ரச�����இர�த�வ�த�

இ�வ�ர�த�உமி� நீரி��ல� கல�பதா�

��தமா�க�ப��அ�ல�இர�த�ைதெவளிய��

���வத�னா�அ���த� ெச�ய�ப��.வாய���

த�ண�ீ ெச���வ�அவச�யம�ல.

 அ��த�கைள(ந��)உ��த�ஹராமா��.ேம��
அ�வா� த�ெசயலாக ந�க��தா�வாய��� த�ண�ீ

ெச���வ�அவச�யம�ல.

 ெசய�ைக� ப��ைனஉபேயாக��பவ�க�,அ�
வாய��� ஏ�ற�ப�டஇர�த�கச�வ���ல�

அ��தமா�க� ப�டா�அதைனெவளிேய��காமேல

��ைமயா�க�ப��.அதாவ�வாய��� ஏ�ப�ட

இர�த� கச� ந���க�����ெத�ப��அ��த��

நீ�க�னா�அ���தமா��.

 ெசய�ைக� ப��ைன��த�ப���வத��

ெவளிெய���தா���ைம� ப���வ�அவச�யம�ல.

 ப�க��க�ைடய�லானஇைடெவளிகைள

அைட�த����� த�ன�த��,அைவ
அ��தமா�க�ப�மாய��அைவஇய�ைகயானதாக

க�த�ப�� ச�த��ப�த��அைவகைள��த�ப��த

வாய��� நீ� ெச���வ�அவச�யம�ல.

அ��தமா�க�ப�ட �ய�ைன��த�ப�����ைற:
1.�மி க�ன�த�ைமவா�ததாக� காண�பட� ம���

நீரிைனஊ��� ேப��அத� மீ�ஓ�� த�ைம



வா��ததாக� காண�ப�டா�: 384��டைரவ�ட
�ைறவான நீராகஇ��ப��அத� மீ�ஊ�ற� த�ண�ீ

ஓ�வத��ல�ஓ�இைடெவய�ளி�டாக

ெவளிேயற�னா�அ���தமானதாக மா�ற�ப��.
அ�வா�இ�லாம�அதாவ�ஓ�� த�ண�ீ ஓ�

இைடெவளிய��ஊடாக ெவளிேயறாம�இ��தா�

ேம��அதைனஅ���வத��எ�வ�த வழி��

ெத�படாவ��டா�,அ�தஅ��த�த��க ேம�ஊ�ற�ப�ட

நீரிைனஓரிட�த�� ஒ��ேச��� ப��ஓ� �ணிய��

�ல�அ�ல�அ� ேபா�ற ேவ�ஏதாவ�ஒ�ற��

�ல� த�ணைீர ஈ�ெற��த� ேவ���.
இ�த�யா�த�� ப�ரகார�அத� மீ�இர�டாவ�

�ைற�� த�ண�ீஊ��வத��ல�

��ைமயா�க�ப��.

384��டைரவ�ட அத�கமான நீ� அ�ல�மைழநீ� அ�ல�

ஓ�டந�ைலய���ள நீரி��ல� ��த� ெச�வெத�றா�

அ��தமானஅைன��� ப�த���� த�ண�ீ

ெச�றைடவத��ல���ைமயா�க�ப��.அதைன
க�வ�ய நீரி� பா�ைவ��� ெத�ப��வ�த�த��

அ��த�இ�லாம�இ��தா�அ���

��ைமயானதாக� க�த�ப��.

2.�மி மண�த�ைமவா��ததாக�� த�ணரீிைன

உரி�ஞ���யதாக�� காண�ப�� ச�த��ப�த�� , 384
��டைரவ�ட���ய நீ� அ�ல�மைழநீ� அ�ல�

ஓ�டந�ைலய���ள நீ��ல� ��தமா�க�ப��அ�ல�

�ரிய ஒளி அத� மீ�வ��வத��ல�

��தமா�க�ப��.384��ட����ைறவான நீரி��ல�

��த� ெச�ய� படமா�டா�.



�மி த�ணரீிைனஉரி�ஞ���யதாக��

�ழா�க�களினா�உ��ெப�ற�மியாக��

காண�ப�� ச�த��ப�த�� 384��டைரவ�ட �ைறவான
நீ��ல��ெவளிய�� ��தமா�க�ப��.ஆனா�
க�க���க�ீ�ள ப�த� அ��தமானதாகேவ

காண�ப��.

 �மிய�� மீ�அ�ல� ேவ�ஏதாவ�ெபா�ளி� மீ�

அ��த� காண�ப�� ச�த��ப�த�� �ழா�களி��ல�

த�ண�ீஊ��� ச�த��ப�த��அத�கமாக த�ண�ீ

ஊ��வ�அவச�யம�ல. மாறாக ெவளி�பைடயாக
பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த� நீ�க�ப��அளவ���

த�ண�ீஊ�ற�னா� ேபா�மா��.7

 அ��தமா�க�ப�ட ெபா�� ,����வத��ல�

த�ண�ீ ெவளிேய�� த�ைமவா��ததாக�

காண�ப�டா� ,அ� 384��ட����ைறவான நீரினா�

��த� ெச�ய� ப������ ச�த��ப�த��அத�����

ெவளிேய�� நீ� அ��தமா�� ேம��அத�����

ெவளிேய�� நீ� ேவ� ஏதாவ�ஒ��ட�இைணவத�

�ல�அ���அ��தமா�க�ப��.

 ச��நீ� ம��� மல� 384��ட���அத�கமாக�

காண�ப�� ெதா���ட�இைண�க�ப���ழா�

வழியாக ��த� ெச�ய�ப�டா�அ���தமா��.அ�ல�
384��டைரவ�ட� �ைறவான நீரி��ல� ��த�

ெச�ய�ப�மாய�� ப��வ�� ந�ப�தைனகளி�

ப�ரகார�அ���தமாக� க�த�ப��.

1.த�ணரீி�அ��த�த�� ந�ற� ,மண�, �ைவ
ேசராம�இ��த�.



2. ெவளிய���ளஅ��த�க� த�ண�ீட�

கல�காம�இ��த�.

3.மல�த�� ச�� ப�த�க� த�ணரீி� ெத�படாம�

இ��த�.

4.ெவ�அ��த�க�உதாரணமாகஇர�த� மல��ட�

ெவளிவராம�இ��த�.

5.வழைம��மாறாக மல� ெவளிேய�� ப�த���

அத�கமாகஅ��தமாகாம�இ��த�.

�ரிய ஒளி

�ரிய ஒளி ப��வ�வனவ�ைறச�ல ந�ப�தைனகேளா�

��த�ப���� த�ைமெகா�ணட�.

1. �மி

2. ெமா�ைடமா�

3. தாவர�க�,��க� ம��� மர�க�

4. க��ட�க� ம��� மத��க�

5. ய�ன�க�ம���ஆணி ேபா�றைவக��ட�த��ஒ�

அ�கமாக� க�த�ப�பைவக�.

ப��வ�� ந�ப�தைனக��ல��ரிய ஒளி இைவகைள

��த�ப��த�:

 அ��தமானெபா�� ஈர��பாக

காண�பட�.அ�ல�உல��� காண�ப�டா�



அதைனஈர��ப� த�ைமவா��ததாக மா��த�.

 பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த�அத��

�ல�படாம�இ��த�. மா�றமாக ெத�ப�டா�
�ரிய ஒளி அத� மீ� ப���� அதைன நீ��த�.

 �ரிய ஒளி அத� மீ�வ��த�.த�ைரக��ல�

உதாரணமாக ேமக� ேபா�றைவ�ரிய ஒளிய�ைன

மைற�காம�இ��த� ேவ���.ச�ற�யளவ�லான
ேமகமாகஇ����ரிய ஒளிய�ைனத��காம�

இ��தா� ப�ர�சைனஅ�ல.

 �ரிய ஒளி மா�த�ரேம அ��த�ைதஉல��த

ேவ���.அத�ட�கா����வத��ல�அ�

கா��தா� ��தமானதாக� க�த�படா�.

 �ரிய ஒளி க��டஇைடேவளிக����ெச�ற

அ��த�கைளஒேர தடைவஉல��த ேவ���.

 ஓ��ைற�மி ம��� க��டஅ��த�த�� மீ��ரிய

ஒளி ப�மாய��அதைனஉல��த�வ��� ம��ைற

�ரிய ஒளி ப�வத��ல�அத�க�ீ ப�த���

கா�மாய���ரிய ஒளி ேம�ப�த�ய�ைன

மா�த�ரேம ��த�ப���� ,க�ீ ப�த� அ��தமாகேவ
காண�ப��.

 �ரிய ஒளி வ�ரி���க� ம���ஆைடகைள

��த�ப��தா�.

�மி

�மி ச�ல ந�ப�தைனகளி� ப�ரகார� பாத� ம���

பாதணிய��அ��ப�த�ய�ைன�� ��த�ப����.



ந�ப�தைனக�:

 �மி ��தமாக� காண�பட�.

 �மி உல��� காண�பட�.

 �மி மண�அ�ல��ழா�க�களா�ஆனதாக

இ��த�.��க� ,இைழக� மீ� நட�பத�னா�

அ��த� ��தமாக மா�டா�.

 நட�தத� காரணமாகஅ��தமானதாகஇ��த�

ேவ���.

 க����� �ல�ப��

அ��த�(உ:இர�த�),அ�ல���தமாக�

காண�ப�டைவஅ��தமா�க�ப�டத�� காரணமாக

உ�வாக�யைவ (உ:அ��தமா�க�ப�ட களி) நட���
த�ண�த�� பாதணிய��அ��ப�த�ய�ேலா அ�ல�

பாத�த�ேல ப����தா� ,நட�பத��லமாக

அ�ல��மிய��அதைனஉர�வத��லமாக

��தமா�க�ப��.

அ��த�ைத��த�ப��த நட�கேவ��யஅள�:

பா�ைவ��� �ல�ப��அ��த�ைத நீ�க�வ��� ப�த�

நட�பத��ல�அ��த�, ��தமா�க�ப��.

பாத� ம��� பாதணிய��அ��ப�த�கைள� தவ�ர ேவ�

ெபா��கைள�மி ��த�ப��தா�.

இ�த�ஹாலா

இ�த�ஹாலா எ�ப�ஒ� ந�ைலய����� ம��ேமா�

ந�ைல��மா�றமைடவைத��ற����.



இ�லாமியஷரீஆ�ைறய�� “ஒ�ெபா��ஒ�

ந�ைலய����� மா�றமைட�� ம��ேமா� ந�ைல�க

உ�ளா�வத�காரணமாக அத�ைடய ெபய��

மா�றமைடதலா��”.

உதாரண�:வ�ற� சா�பலாக மா�றமைடத�, ம�பான�
வ�னா�க�ரியாக மா�த�,உ�பல�த�� வ���த நா�உ�பாக
மா�றமைடத�.

ஒ�ெபா�ளி� ேதா�ற� மா�றமைட��அத�ைடய த�ைம

மா�றமைடயவ��ைலெயனி�அ�இ�த�ஹாலா எ��

�ற�படமா�டா�.

உதாரண�: சீனி த�ணரீி� கல�க�பட�.

இ�த�கா�

இ�த�கா� எ�றா�இட மா�ற� ெச�தலா��.இ�லாமிய

ஷரீஆவ�� ப�ரகார� ,மனித�ைடயஇர�த�அ�ல�இர�த�

�ரி�� ெவளிேய�� த�ைமெகா�டவ�ல��களி�

இர�த�,இர�த� �ரி�� ெவளிேய�� த�ைமய�ற
வ�ல�க�� (உ:�ள��)உட�ப���� இட� மா�ற�ப�டா�

அ�வ�ர�த�அத�ைடயதாக� கணி�க�ப��.இ�
இ�த�கா� என�ப��.இ�வா�இடமா�ற� ெச�ய�ப�ட

இர�த�அ��தம�ல.உதாரணமாக மனிதஇர�த�ைத

�ள�� உரி�ச� எ���அ��ள�ப�ைனஅ���� ெபா��

அத�இர�த�ஆைடகளி� ப�மாய��அ�அ��தம�ல.

இ�லா�

இ�லா� எ�ப�இ� சஹாத� க�மா�கைளெமாழிவத�

�ல�

هللا لوسر ادمحم نا دهشا و هللا اال هلا ال نا دهشا ) (இைறவ�ைடய

க�டைளகைளஏ��அவ�ைடய�தரி�வழி�ைறய��



நட�பதாகஉ�த�ெய���இைறக�டைள����

சரணைடவதா��.

காப�� இ�லா�த�ைனத��வத��ல�

அ��தந�ைலய�������ைமயான ந�ைல��

மா�ற�ப�க�றா�.உட� ,உமி�நீ�,வ�ய�ைவ ேபா�றைவ

��தமா��.இ�லா�ைதஏ��� த�ண�த�� அவன�

உட�� பா�ைவ��� ெத�ப��அ��த� (உ:இர�த�)
காண�ப�மாய��அதைன��த�ப��த ேவ���.

த��ய�

த��ய� எ�ப�ஒ�ைறப��ெதாட�த�

எ�பதா�� .இ�லாமியஷரீஆவ�� ப�ரகார�,அ��தமான
ஓ�ெபா����தமா�க�ப��ஒ�அ��த�த���ல�

��தமா�க�ப�வதா��.

உதாரணமாகஅ��த�ைத��த�ப����ஒ�வ�ைடயைக ,
அ�வ��த��ல�அ��த�ப��த�ப�� ப��அ��த�

��தமானா�அவ�ைடயைக�� ��தமா��.

ம� ,வ�னா�க�ரியாக மா�வத��ல�அ�இ����

பா�த�ர�� ��தமா��.

����ைறைம�ய��த�ைன�ளி�பா��வத��ல�

ைமய�ைதைவ�த���த இட� ம���அதைன

�ளி�பா��யவரி�ைக ேபா�றைவ��தமா��.

���மி� பா�ைவய�����மைற�த���த�



ஓ� ���மி�ஆைடஅ�ல�அவன�உட�அ�ல�

அவன�ஏதாவ�ஓ� ெபா��அ��தமாகஇ��க�

ந�ைலய��ர��� த�ண�த�� க����ப��ன� ச���

கால�அவைர காணம����� த�ண�த�� மீ���

அவைரஅேத ெபா�ேளா� கா�ேபாமானா�அ�

��தமானதாக� க�த�ப��.

அ��த�ைத ந�ீ�த�

வ�ல�க��உட�அ�ல� பறைவயளி�அலக�� (ெசா��)
பா�ைவ��� ெத�ப��வ�த�த��அ��த�

காண�ப�மாய��உதாரணமாக மா���உட��இர�த�

காண�ப�மாய��அ�வ�ர�த�ைத நீ��வத��ல�மா���

உட� ��தமா�க�ப��.

அேத ேபா� மனித உட��உ�பாக�க�உதாரண�

வாய��� ,��க���அ��த� காண�ப�மாய��அதைன

நீ��வத��ல���தமா��.

இ�த��ராஃ

இ�த��ராஃ எ�றா�அ��த�த������ரமா��தலா��.

அதாவ�அ��த�கைளஉ�ெகா�டஹலாலான

மி�க�கைளஅ��த�கைளஉ�ெகா�ளவ�டாம�அவ�ைற

அைட��ைவ����தமானஉண�கைளவழ��வதா��.

மனித�ைடய மல, சல�கைளஉ�ெகா���வழைம��ள



வ�ல���அ��தமா��.அதைன��த�ப��தவ�����

ச�த��ப�த��இ�த��ராஃ ெச�த� ேவ���.

ஒ�டக�-40 நா�க�

மா�-20 நா�க�

ஆ�-10 நா�க�

வா��-5 நா�க�

ேகாழி- 3 நா�க�

ேம��ற�ப�ட வ�ல��கைள�ற��ப��ட நா�க�அைட��

ைவ����தமானஉண�கைளவழ��வத��ல�அைவ

��தமா��.இ�ைலேயனி�அைவகைளஉ��வ�

ஹராமா��.

மல சல� கழி�பத� ச�ட�க�

மனிதனி�அ�றாட ேதைவகளி� ஒ��தா� தன�

கழி�கைளஅக��வதா�� .அ�த வைகய�� மல சல�
கழி��� ெபா��இ�லா��ற���ளஅ��பைடய�� தன�

கழி�கைளஅக�ற�அ��த�த�ைன��த�ப���வ�

கடைமயா��.

மல சல� கழி��� ெபா�� கவணி�க� படேவ��ய

வ�டய�க�:

1.மல சல� கழி��� ெபா��மனித� க��லாவ�ைன

��ேனா�க� அ�ல� ப��ேனா�க� தன�கழிவ�ைன

அக��வ�ஹராமா��.

(பட� 83)



�ற���:

 ந���ப�த ந�ைலய�� க��லாவ�� ப�க� மல சல�

கழி�க ேந��தா�அதைனந��ைனய����

ெகா�வத��அவ������ �த�த�ர���.
இ��ப��� க��லாவ���தன�ப���ற�த�ைன

அைம��கழிவ�ைனஅக��வ� ச�ற�ததா��.

 மல சல�த�ைனகழி�பத��எ�வைகயான

கழி�பட�கைள�� பய�ப���வத��

ப�ர�சைனய�ல .ஆனா�அைன��வ�தமான

இட�களி�� க��லாவ�� ச�ட�த�ைன

கைட�ப���ப�அவச�யமா��.

 மனித�மல சல� கழி��� ெபா��� ம��� ஏைனய

இட�களி�� தன�அப�த�ைன

�க�லபான( மா��க வ�டய�கைனப��ப��வ�

கடைமயா�க�ப�ட –கணவ�மைனவ�ய�ைன� தவ�ர-)
ஒ�வரி� பா�ைவய����� மைற�ப� கடைமயா��.

கழியலைற

நா��இட�களி� மல சல� கழி�ப�ஹராமா��.

1. உரிைமயாள� அ�மத� வழ�காதஇட�க�.

2. உரிைமயாள� மல சல� கழி�கஅ�மத� சழ�காத �மி.

3. �ற��ப��ட ச�ல��காக வ�� ெச�ய�ப�டஇட�க�.

4. இழி� ப���� ேநா�க���ஃமி�களி�

அட�க�தள�க�ம��� �னிதமானஇட�க�.

மல சல� ெவளியா��இட�த�ைன��த� ெச����ைற

 ச�� நீ� ெவளியா��இட�த�ைனத�ண�ீ மா�த�ரேம

��ைம�ப����.(க�க�,�ணிவைகக�

அ��த�த�ைன��த�ப��தா�)



ச�� நீ� கழி�தத� ப�� ��த� ெச����ைற

�ற���:

 மல சல� ேபா�றவ�ைற 384��டைரவ�ட அத�கமான
த�ண�ீ�ல� ��த� ெச�க��ற ேபா� ��த�

ெச�க��ற த�ண�ீஆைடகளி�அ�ல�

உட�ப�த�ய�னி� ப�வத�னா�அைவஅ��தமாகா�.
ஆனா�அ�நீரி� ந�ற�, �ைவம���வைட
மா�றமைட�த���தா�அ�அ��தமான நீராக�

கணி�க�ப��

ப���வாற�த�ைன��த� ெச�த�

இ��ைற�ல���த� ெச�ய����.

1.த�ணரீினா� க�வத��ல�அ��த� நீ�க�ப�டா�

மீ��� க��வ�அவச�யம�ல.

2.���க����க�அ�ல���தமான�ணிஅ�ல�

இைவேபா�றைவக� (உ. காக�த�க�)���க�களினா�



அ��த� ��தமாகாவ��டா� ேவ�க����களினா�

அ��த�ைத��த�ப��த ேவ���.���க�க���

பத�லாக ஒ� க��ைன���ப�த�களாக பய� ப��த

����.

(பட� 85)

 ச��நீ� ம��� மல� 384��ட���அத�கமாக�

காண�ப�� ெதா���ட�இைண�க�ப���ழா�

வழியாக ��த� ெச�ய�ப�டா�அ���தமா��.அ�ல�
384��டைரவ�ட� �ைறவான நீரி��ல� ��த�

ெச�ய�ப�மாய�� ப��வ�� ந�ப�தைனகளி�

ப�ரகார�அ���தமாக� க�த�ப��.

1.த�ணரீி�அ��த�த�� ந�ற� ,மண�, �ைவ
ேசராம�இ��த�.

2. ெவளிய���ளஅ��த�க� த�ண�ீட�

கல�காம�இ��த�.

3.மல�த�� ச�� ப�த�க� த�ணரீி� ெத�படாம�

இ��த�.

4.ெவ�அ��த�க�உதாரணமாகஇர�த� மல��ட�

ெவளிவராம�இ��த�.

5.வழைம��மாறாக மல� ெவளிேய�� ப�த���

அத�கமாகஅ��தமாகாம�இ��த�.

ப���வார�த�ைன���இட�களி� த�ண�ீ

மா�த�ரேம ��த�ப����:

1. மல��ட� ேவ�அ��த�க�ெவளிேயற�னா� .உ.
இர�த�.

2. ெவளிய�����அ��த�க� ப���வார�த�� ப�த�.



3. வழைம��மாறாக மல� ெவளிேய�� ப�த���

அத�கமாகஅ��தமா�த�.

�ற���:

ேநாயாளிகளி� மல சல� ெவளிேய�� ப�த�கைள

��த� ெச�பவ� ேநாயாளிய��அப�த�ைனபா�ப�

தைடயா��.ேம�� ��த� ெச��� ெபா��ைகஉைரக�

ேபா�றவ�ைறபய�ப���வ�கடைமயா��.ேநர�யாக
ேநாயாளிய��அப�த��ைகப�வ�தவ���க�பட ேவ��ய

வ�டயமா��.

மல சல� கழி��� ெபா�� கவணி�க�படேவ��ய

ம��ஹானவ�டய�க�

1. அத�க ேநர� கழிவைறய��இ��த�.

2. ந��றவ�ன� ச��நீ� கழி�த�.

3. மல சல�த�ைனதானாக க���ப��த�.

4. மல சல� கழி� ��ெபா��உ��த�ம���

ப��த�.

5. வல�ைகய�னா� ��த� ெச�த�.

அ��த�க�அைன��அ��த�க��ஹராமா�� .ஆனா�
ஹரா�அைன���அ��தம�ல.உலக���லஅைன��� ��தமாக

க�த�ப��.ஆனா� ப��வ�வனவ�ைற� தவ�ர.






