அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்......

ஓதுவவாம் வாருங்கள்... திருக்குர்ஆனை எளிதாக ஓத....

அல்லாஹ்தஆலானவப் புகழ்ந்து அவனுக்கு நன்றி பெலுத்துகின்வறன். அண்ணல் நெிகள்
நாயகம் ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீ தும் அவர்களின்

குடும்ெத்தார்கள் மீ தும் அவர்கனளப் ெின்ெற்றிய நல்வலார்கள் அனைவர்களின் மீ தும்
ஸலவாத்தும் ஸலாமும் உண்டாவதாக. ஆமீ ன்.
வல்ல அல்லாஹ்தஆலாவிைால் அருளப்ெட்ட வவதங்கள்-தவ்ராத், ஜபூர், இன்ஜீல், குர்ஆன்
ஆகிய நான்கிலும் மற்றும் ஸூஹூபு-(ஆகமங்)களிலும் இறுதியாைதும், மகத்துவம் மிக்கதும்
திருக்குர்ஆைாகும். அல்லாஹ் மைிதனுக்கு வழங்கியுள்ள அருட்பகானடகளிபலல்லாம் மிக
வமலாை அருட்பகானடவய திருக்குர்ஆைாகும். ஏபைைில், மைிதனுனடய இம்னம வாழ்வு
பெம்னமயனடவதற்கும், அவன் தன்னையும் தன்னைப் ெனடத்தவனையும் அறிந்து
பதளிவதற்கும் அதன் மூலம் மறுனமயில் அழிவில்லா அருளாைந்தப் பெருவாழ்வினைப்
பெறுவதற்கும் இந்த குர்ஆன் வழிகாட்டியாய் அனமந்துள்ளது.
6666 திருவெைங்கனளக் பகாண்ட மகத்துவம் மிக்க இந்த திருக்குர்ஆன் வல்ல அல்லாஹ்வின்
திருவெைங்களாகும். வாைத்னதயும் பூமினயயும் ெனடத்த அந்த அல்லாஹ், நெிகள்
பெருமாைார் ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அன்ைாரின் நாற்ெதாவது
வயதிைில் இத்திருக்குர்ஆனை அருளப் பெறத் பெய்து, அன்ைாரின் அறுெத்து மூன்றாவது
வயது வனர 23 ஆண்டுகளில் பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெமாக நினறவு பெய்யப்ெட்டது. வாைவர்களின்
தனலவர் ஜிப்ரீல் அனலஹிவஸ்ஸலாம் அவர்களின் மூலம் அல்லாஹ்தஆலா இதனை
இறக்கியருளியுள்ளான்.
குர்ஆன் என்ற வார்த்னதக்கு ஓதப்ெட்டது, ஓதக்கூடியது என்ெது பொருளாகும். மைித
ெமுதாயம் வமன்னமயும், ெிறப்பும் அனடய இதனை ஓத வவண்டியது கட்டாயமாகும்.
குர்ஆனுக்கு ெல்வவறு பெயர்கள் குர்ஆைிவலவய கூறப்ெட்டிருந்தாலும் “குர்ஆன்” என்ற பெயவர
ெிறப்புப் பெயராக அனைவராலும் கூறப்ெட்டு விளங்கி வருகிறது.
திருக்குர்ஆைின் பமாத்த அத்தியாயங்கள் 114 ஆகும். அதில் மக்காவில் அருளப்ெட்டனவ 83,
மதீைாவில் அருளப்ெட்டனவ 31. ஹிஜ்ரத்திற்கு முன் அருளப்ெட்டனவ மக்கீ (மக்கானவச்
வெர்ந்தனவ) என்ெதாகவும், ஹிஜ்ரத்திற்குப் ெிறகு அருளப்ெட்டனவ மதை ீ (மதீைானவச்
வெர்ந்தனவ) என்ெதாகவும் கூறப்ெடும். எைினும், மக்கீ என்று கூறப்ெட்டுள்ள ெில

அத்தியாயங்களில் மதீைாவில் இறங்கிய வெைங்களும், மதை ீ என்று கூறப்ெட்டுள்ள ெில
அத்தியாயங்களில் மக்காவில் இறங்கிய வெைங்களும் நெி ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி
வஸல்லம் அவர்களுனடய கட்டனளயின் ெடி வெர்க்கப்ெட்டுள்ளை.
திருக்குர்ஆன் இப்பொழுது நம்மினடவய உள்ள அனமப்பு முனறப்ெடி அருளப்ெடவில்னல. கால
நினலனமக்கும் மக்களுனடய வதனவக்கும் தக்கவாறு இதன் வெைங்கள் முன் ெின்ைாக –
பகாஞ்ெங் பகாஞ்ெமாக – அருளப்ெட்டை. இவ்வாறு அருளப்பெற்ற வெைங்கனள எழுதிக்
பகாள்ள ஸஹாெிகள் ெிலர் நியமைம் பெய்யப்ெட்டிருந்தைர். அவ்வப்பொழுது அருளப்ெடும்
வெைங்கள் எந்த அத்தியாயத்தில் எந்த இடத்தில் வெர்க்கப்ெட வவண்டுபமை நெிகள் நாயகம்
ஸல்லல்லாஹூ அனலஹிவஸல்லம் கூறுவார்கள்; அவர்கள் அவ்வாவற அதனைப் ெதிவு
பெய்து பகாள்வார்கள்.
ஒவ்வவார் ஆண்டும் ரமலான் மாதத்தின் இறுதிப் ெத்தில் நெிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹூ
அனலஹிவஸல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிதில் இஃதிகாப் இருக்கும் ெமயத்தில் ஜிப்ரீல் அனலஹி
வஸல்லாம் அவர்கள் வந்து, அதுவனர இறங்கியுள்ள வெைங்கனள இப்பொழுது நம்மினடவய
உள்ள முனறப்ெடி நெி ஸல்லல்லாஹூ அனலஹிவஸல்லம் அவர்களிடம் ஓதிக்
காட்டுவார்கள். நெி ஸல்லலாஹூ அனலஹிவஸல்லம் அவர்கள் ஸஹாொக்களுக்கு அதனை
ஓதிக் காட்டுவார்கள்.
இந்த அனமப்பு முனறக்குப் பெயர் “தர்தீவெ திலாவதீ” (ஓதும்வரினெ முனற) என்றும்,
அருளப்ெட்ட அனமப்பு முனறக்கு “தர்தீவெ நுஜூலி” (இறங்கிய வரினெ முனற) என்றும்
கூறப்ெடும்
அந்த வல்லஅல்லாஹ்வின் அருள்மனறயாம் திருமனற குர்ஆனை கற்றுக்பகாள்வது, அதனை
தஜ்வத்
ீ முனறப்ெடி ஓதுவது, அதன்ெடி நடப்ெது ஆகியனவ நம்மீ து கடனமயாக உள்ளது. அந்த
வனகயில் இன்ஷாஅல்லாஹ் திருக்குர்ஆனை எளிய முனறயில் ஓத இந்த ெயிற்ெி நல்ல
ெலைளிக்கும் எை அல்லாஹ்விடம் ஆதரவு னவத்தவைாக ஆரம்ெம் பெய்கின்வறன்.
இதிலுள்ள உச்ெரிப்பு முனறயும், பெயல்விளக்கமும் அதிகமாக டாக்டர் V. அப்துர் ரஹீம்
அவர்கள் எழுதிய அத்-திப்யான் என்ற புத்தகத்திலிருந்து எடுத்து எழுதியனவ. எளிய
முனறயில் திருக்குர்ஆன் ஓதுவதற்கு அழகிய புத்தகத்னத பவளியிட்ட ஆெிரியர்
அவர்களுக்கும், இஸ்லாமிக் ெவுண்வடஷன் டிரஸ்ட்-க்கும் அல்லாஹ் நல்லருள் புரிவாைாக.
ஆமீ ன். இந்த அத்-திப்யான் என்ற எளியமுனறயில் குர்ஆனை ஓத... பவளியிடப்ெட்டுள்ள
புத்தகம் நமது வடுகளில்
ீ
இருப்ெது அவெியமாகும்.
குறிப்பு: அல்லாஹ்வின் உதவிபகாண்டு இன்று 30 நவம்ெர் 2011 இஸ்லாமிக் ெவுண்வடஷன்
டிரஸ்டின் இனணச்பெயலாளர் மதிப்ெிற்குரிய நண்ெர் வக. ஜலாலுதீன் அவர்கள், மக்களிடத்தில்
தீனுனடய விெயங்கள் பென்றனடய வவண்டும் என்ற உயர்ந்த வநாக்கில் இதனை

இனணயதளத்தில் பவளியிடுவதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
வல்ல அல்லாஹ் அவர்கள் அனைவர்களுக்கும் நல்லுதவி பெய்வாைாக. ஆமீ ன்.
ெிலவருடங்களுக்கு முன்ைதாக அந்த புத்தகத்னத வாங்கிய நானும், தஜ்வத்
ீ முனறனய
கற்றுக்பகாள்ள ஆரம்ெித்து கற்றுக்பகாண்டு வருகின்வறன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த
ெயிற்ெி வழிமுனறகனள ஒரு கட்டுனரயாக வடிவனமத்து இனணயதளத்தில் பவளியிட்டால்
இஸ்லாமிய மக்களுக்கு மிகவும் ெயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் அல்லாஹ்வின்
உதவிபகாண்டு ஆரம்ெிக்கின்வறன்.

நம்மில் ெலர் திருக்குர்ஆனை திைமும் ஓதிவருகின்வறாம். ஆைால் உச்ெரிப்ெிற்கு
முக்கியதுவம் பகாடுப்ெதில்னல. உச்ெரிப்னெ தவறுதலாக ஓதுவதால் நம்னம அறியாமவலவய
தவறுகள் நிகழ்ந்துவிடுகின்றை. அரெிபமாழியின் உச்ெரிப்ெில் ெிறுமாற்றம் ஏற்ெட்டாலும்
பொருள்-அர்த்தம் முற்றிலுமாக மாறிவிடும். எைவவ அரெி எழுத்துக்களின் உச்ெரிப்பு
முனறனய நாம் ெரியாக அறிவவாவமயாைால் நம்முனடய உச்ெரிப்னெ ெரிபெய்து ெரியாை
முனறயில் திருக்குர்ஆனை ஓதுவவாம். அதைால் திருக்குர்ஆன் ஓதுவதின் நன்னமகனள
முழுனமயாக அனடந்துபகாள்வவாம், அதன்ெடி நம்வாழ்க்னகனயயும் அனமத்துக்பகாள்வவாம்.
வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் உதவிபெய்வாைாக. ஆமீ ன்.
வமலும் ெலர் ெிறுவயதில் திருக்குர்ஆனை ஓதமுடியாமல் வொய் தற்பொழுது ஆர்வம்
இருக்கும் ஆைால் வயதின் காரணமாக ஹஜ்ரத்மார்கள், திருக்குர்ஆன் ஓதத்
பதரிந்தவர்களிடம் பென்று தைிப்ெட்ட முனறயில் ஓதுவதற்கும் கூச்ெ உணர்வுடன் இருப்ெர்,
அவர்கனளப் வொன்றவர்களுக்கும் இன்ஷாஅல்லாஹ் இந்த ெயிற்ெி மிகவும் ெலைளிக்கும்.
வமலும் திருக்குர்ஆன் ஓதத் பதரியாத ெலர் தமிழ்பமாழிபெயர்ப்னெ மட்டும் ெடித்துவருவர்
அவர்களுக்கும் இந்த ெயிற்ெி திருக்குர்ஆனை ஓதவவண்டும் என்ற ஆர்வத்னத அதிகப்ெடுத்தி
கற்றுக்பகாள்ள வாய்ப்ொக அனமயும்.
திருக்குர்ஆனைப் ெற்றி திருக்குர்ஆைிவல, அது இறக்கி னவக்கப்ெட்ட வநாக்கத்னத பதளிவாக
வல்ல அல்லாஹ் விளக்குகின்றான்.
அலிஃப் லாம் மீ ம்.
இது (அல்லாஹ்வின்) திருவவதமாகும்; இதில் எத்தனகய ெந்வதகமும் இல்னல;
ெயெக்தியுனடவயார்க்கு (இது) வநர்வழி காட்டியாகும். (ெயெக்தியனடய) அவர்கள்
எத்தனகயவர்கள் என்றால் (புலன்களுக்கு எட்டா) மனறவாைவற்னறக் பகாண்டு நம்ெிக்னக
பகாள்வார்கள்; பதாழுனகனயயும் (முனறப்ெடிக்) கனடப்ெிடித்து ஒழுகுவார்கள்; இன்னும் நாம்
அவர்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந்து (நல்வழியில்) பெலவும் பெய்வார்கள். (நெிவய!) இன்னும்
அவர்கள் எத்தனகயவர்கள் என்றால் உமக்கு அருளப் பெற்ற (வவதத்)தின் மீ தும், உமக்கு
முன்ைர் (வந்த நெிமார்களுக்கு) அருளப்ெட்டவற்றின் மீ தும் நம்ெிக்னக பகாள்வார்கள்;

இன்னும் மறுனமனயயும் அவர்கள் உறுதியாக நம்புவார்கள். இவர்கள்தாம் தங்கள் ரப்ெில்
நின்றுமுள்ள வநர் வழியில் இருப்ெவர்கள்; வமலும் இவர்கவள பவற்றியாளர்கள். (2:1-5)
நீங்கள் விளக்கிக் பகாள்வதற்காக, இதனை அரெி பமாழியிலாை குர்ஆைாக நிச்ெயமாக நாவம
இறக்கி னவத்வதாம். 12:2
இது (குர்ஆன்)தான் வநர்வழிகாட்டியாகும், எவர்கள் தம்முனடய இனறவைின் வெைங்கனள
நிராகரித்து விட்டார்கவளா, அவர்களுக்கு வநாவினை மிகுந்த கடிைமாை வவதனையுண்டு. 45:11
இது (குர்ஆன்) மைிதர்களுக்கு பதளிவாை அத்தாட்ெிகனளக் பகாண்டதாகவும், உறுதியாை
நம்ெிக்னகயுனடய ெமூகத்தாருக்கு வநர்வழியாகவும், ரஹ்மத்தாகவும் இருக்கிறது. 45:20
நிச்ெயமாக, இது மிகவும் கண்ணியமும் ெங்னகயும் மிக்க குர்ஆன் ஆகும். 56:77
ஆகவவ, நிச்ெயமாக அது (குர்ஆன்) ெயெக்தியுனடயவர்களுக்கு நல்லுெவதெமாகும். 69:48
நிச்ெயமாக இது (குர்ஆன் ெத்தியத்னதயும், அெத்தியத்னதயும்) ெிரித்து அறிவிக்கக்கூடிய
வாக்காகும். 86:13
(நெிவய!) நாம் இ(வ் வவதத்)னத உம்முனடய பமாழியில் (அருளி) எளிதாக்கியபதல்லாம்,
இனதக் பகாண்டு நீர் ெயெக்தியுனடயவர்களுக்கு நன்மாராயங் கூறவும், முரண்டாக வாதம்
பெய்யும் மக்களுக்கு இனதக் பகாண்டு அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்னக பெய்வதற்குவமயாகும். 19:97
நிச்ெயமாக, இக் குர்ஆனை நன்கு நினைவு ெடுத்திக் பகாள்ளும் பொருட்வட எளிதாக்கி
னவத்திருக்கின்வறாம் எைவவ .(இதிலிருந்து) நல்லுணர்வு பெறுவவார் உண்டா? 54:17
திருக்குர்ஆனை ஓதுவதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் ெிறப்புகனளப் ெற்றி ெல ஹதீஸ்கள்
வந்துள்ளை.

“குர்ஆனைத் தாமும் கற்று ெிறருக்கும் அனதக் கற்றுக் பகாடுத்தவவர உங்களில் ெிறந்தவர்”. என்று
இனறத்தூதர் ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிைார்கள் எை உஸ்மான் இப்னு
அஃப்ொன் ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் அறிவித்தார்கள். ஸஹிஹ் புகாரி ொகம் 5,
அத்தியாயம் 66, எண் 5028
“குர்ஆனை ஓதுெவருக்கு ஓர் எழுத்துக்கு ெகரமாக ஒரு நன்னம கினடக்கும். ஒரு நன்னம ெத்து
நன்னமகளுக்குச் ெமமாகும். அலிஃப், லாம், மீ ம் அனைத்தும் வெர்த்து ஓர் எழுத்து எை நான்
பொல்லவில்னல. ஆயினும் அலிஃப் என்ெது ஓர் எழுத்து, லாம் என்ெது ஓர் எழுத்து, மீ ம் என்ெது ஓர்
எழுத்து” என்று நெி ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹஜ்ரத்
அப்துல்லாஹிப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இனவ மூன்று
எழுத்துகளாயிை. எைவவ முப்ெது நன்னமகள் கினடக்கும். நூல்: திர்மிதீ
“குர்ஆனைக் கற்றுக் பகாள்ளுங்கள், அனத ஓதி வாருங்கள், எவர் குர்ஆனைக் கற்று அனத ஓதி
வருகிறாவரா, வமலும் தஹஜ்ஜூத் பதாழுனகயில் அனத ஓதிக் பகாண்வட இருக்கிறாவரா

அவருக்கு உதாரணம் கஸ்தூரி நிரப்ெப்ெட்ட திறந்த னெனயப் வொன்றதாகும். அதன் நறுமணம்
எல்லா இடங்களிலும் கமழ்கிறது. குர்ஆனைக் கற்று அதனை மைைமிட்டு தஹஜ்ஜூத்
பதாழுனகயில் ஓதாமல் தூங்கிவிட்டவரின் உதாரணம், வாய்கட்டப்ெட்ட கஸ்தூரிப் னெனயப்
வொன்றது” என்று ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள்
பொன்ைதாக ஹஜ்ரத் அபூஹூனரரா ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள்.
நூல்: திர்மிதீ
பதளிவுனர:- குர்ஆன் கஸ்தூரினயப் வொன்றது. ஹாெிளின் பநஞ்ெம் கஸ்தூரி உள்ள னெனயப்
வொன்றதாகும். ஆகவவ குர்ஆனை ஓதும் ஹாெிள் திறந்து னவக்கப்ெட்ட கஸ்தூரி னெனயப்
வொன்றவர், ஓதாதவர் மூடினவக்கப்ெட்ட கஸ்தூரிப் னெனயப் வொன்றவர்.
“குர்ஆனை(ப் ொர்த்வதா மைப்ொடமாகவவா) ஓதுகிறவரின் நினலபயல்லாம், கயிற்றால்
கட்டினவக்கப்ெட்டுள்ள ஒட்டகத்தின் உரினமயாளரின் நினலனய ஒத்திருக்கிறது. அதனை அவர்
கண்காணித்து வந்தால் தன்ைிடவம அனத அவர் தக்கனவத்துக் பகாள்ளலாம் அனத அவிழ்த்து
விட்டுவிட்டாவலா அது ஓடிப்வொய்விடும். என்று இனறத்தூதர் ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி
வஸல்லம் அவர்கள் கூறிைார்கள் எை இப்னு உமர் ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அறிவித்தார்கள்.
ஸஹிஹ் புகாரி ொகம் 5, அத்தியாயம் 66, எண் 5031
கத்தாதா ரஹ்மத்துல்லாஹி அனலஹி அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.
“நான் அைஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களிடம் நெி ஸல்லல்லாஹூ
அனலஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஓதுதல் முனறெற்றிக் வகட்வடன் அதற்கவர்கள், '(நீட்டி
ஓதவவண்டிய இடங்களில்) நன்றாக நீட்டி ஓதுவது நெி ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம்
அவர்களின் வழக்கமாக இருந்தது” என்று ெதிலளித்தார்கள். ஸஹிஹ் புகாரி ொகம் 5, அத்தியாயம்
66, எண் 5045
அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்வூத் ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் கூறிைார்கள்.
(ஒருமுனற) நெி ஸல்லல்லாஹூ அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ைிடம் 'குர்ஆனை எைக்கு
ஓதிக்காட்டுங்கள்!' என்று கூறிைார்கள் நான் .'தங்கள் மீ வத குர்ஆன் அருளப்ெட்டுக் பகாண்டிருக்க,
தங்களுக்வக நான் ஓதிக்காட்டுவதா?' என்று வகட்வடன். அதற்கு அவர்கள், 'ெிறரிடமிருந்து அனத
நான் பெவிவயற்க விரும்புகிவறன்' என்று கூறிைார்கள். ஸஹிஹ் புகாரி ொகம் 5, அத்தியாயம் 66,
எண் 5049
“குர்ஆனை ஓதி அதன்ெடி பெயலும் ஆற்றக்கூடிய இனறநம்ெிக்னகயாளர் எலுமிச்னெ
வொன்றவர்; அதன் சுனவயும் நன்று, வாெனையும் நன்று, குர்ஆனை ஓதாமல் அதன்ெடி
பெயலாற்றி மட்டும் வருெவர், வெரிச்ெம் (ெழம்) வொன்றவர் அதன் சுனவ

நன்று, (ஆைால்,)

அதற்கு மணமில்னல, குர்ஆனை ஓதுகிற நயவஞ்ெகைின் நினல துளிெிச் பெடியின் நினலக்கு
ஒத்திருக்கிறது, அதன் வாெனை நன்று, அதன் சுனவவயா கெப்ொைது, குர்ஆனை ஓதாத

நயவஞ்ெகைின் நினல, குமட்டிக்காய் வொன்றதாகும் அதன் சுனவயும் 'கெப்ொைது' அல்லது
'அருவருப்ொைது' அதன் வானடயும் பவறுப்ொைது”. என்று இனறத்தூதர் ஸல்லல்லாஹூ
அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிைார்கள்' எை அபூ மூஸா ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ
அவர்கள் அறிவித்தார்கள் .ஸஹிஹ் புகாரி ொகம் 5, அத்தியாயம் 66, எண் 5059

இப் ெயிற்ெினய ஆரம்ெிக்கும் முன் பதரிந்துபகாள்ள வவண்டிய முக்கிய விெரங்கள்:
 இப்ெயிற்ெியில், முதலில் அரெி பமாழியிலும், தமிழ் பமாழியிலும் பொதுவாய்
அனமந்துள்ள எழுத்துக்களின் ஒலி வடிவம் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கின்றது.
இவற்னறக் கற்ெதில் நமக்கு ெிரமம் இருக்காது.
 அடுத்து, தமிழ் பமாழியிலுள்ள எழுத்துக்களுக்கு ெற்று மாற்றமாை ஒலி
வடிவம் பகாண்ட எழுத்துக்கள் தரப்ெட்டுள்ளை. இந்த எழுத்துக்களின் ெரியாை
ஒலி வடிவத்னத ஒவ்பவாரு எழுத்னதயும் எப்ெடி உச்ெரிக்க வவண்டும் என்று
எழுதப்ெட்டுள்ள ெடி கற்க வவண்டும். இதில் ெிரமம் இருந்தால் தஜ்வத்
ீ முனற
பதரிந்தவர்களிடம் வகட்டுத் பதரிந்து பகாண்டு கற்க வவண்டும்.
 வமலும், ஒலி வடிவத்தின் ெரியாை உச்ெரிப்ெிற்கு ஒலிநாடா, ஒளிப்வெனழ
ஆகியவற்றின் துனண பகாண்டு எழுத்துக்களின் துல்லியமாை உச்ெரிப்புகனள
கற்றுக் பகாள்ளவவண்டும்.
 எழுத்துக்கனள எழுதிப் ெழக வவண்டும். முதலில் எழுத்து ஒழுங்காக
வரவில்னல என்றால் அதனை அழிக்காமல், அதன் ெக்கத்திவலவய புதிதாக
மீ ண்டும் எழுதிப் ெழக வவண்டும். இம்முனறயால் எழுத்தின் ெரியாை வடிவம்
நம் உள்ளத்தில் நன்கு ெதிந்துவிடும்.
 இந்த ெயிற்ெி முனறயில் அரெி எழுத்தின் பெயர்கனள ஆரம்ெத்தில் பொல்லிப்
ெழகத் வதனவயில்னல. எடுத்துக்காட்டாக,

م-மீம் என்ற இந்த எழுத்தின்

பெயனர பொல்லவவண்டியதில்னல. ொடம்-1-ல் உள்ள ம,மி,மு,ம் என்று

பொன்ைாவல வொதும். அதுவொன்வற நாவம வார்த்னதகனள எழுத்துக்கூட்டிப்
ெடிக்க கற்றுக்பகாள்ளவவண்டும்.

ொடம்-1

 مـ مـ مـ ُ مـ- م م ُم م
م
ம்

மு மி

ம

 உச்ெரிக்கும் முனற: இதனை உச்ெரிக்கும்வொது, இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க
வவண்டும், ெற்கனளச் வெர்க்காமல் இருக்க வவண்டும். நானவ வமவல உயர்த்த
வவண்டாம். குரல் பமல்லியதாக இருக்க வவண்டும்.

مـ ُمم مم ُم

مـم مـ ُم مم مم
**********
ொடம்-2

 نـ نـ ُنـ نـ- ن ن نُ ن
ன்

னு

ைி

ை

ن

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம், ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாக்கின் நுைிப் ெகுதி, முன் வமற்ெற்களின் ஈறின் ஆரம்ெப்
ெகுதினய இவலொகத் பதாடவவண்டும். குரல் மூக்கிலிருந்து வரவவண்டும்.

نم من من من نمن
*******
ொடம்-3

ل ل ُل ل – لـ لـ لُـ لـ

ل

ல்

லு

லி

ல

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம், ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாக்கின் நுைிப் ெகுதி, முன் வமற்ெற்களின் ஈனறச் ெற்றுப்
ெின்ைால் பதாட வவண்டும்.

لم لم لمن لم ننم لن مل لمن
لمن نل
م

َّم م

ம்மு

ம்மி

ம்ம

َّل ل ل
ல்லு

ல்லி

ن ن
ன்னு

ன்ைி

ல்ல

َّن
ன்ை

 م – َّم+ م
ம்ம

 ل – َّل+ ل
ல்ல

َّ ن – ن+ ن
ன்ை

ெயிற்ெி

منَّ م َّل م َّم ل َّم نمُن ممَّن نلُم

ما ن ا ل
மா

ைா

ل=

லா

م ا = من

ٍم = من
்மின

்மன

ن ا = نن

ٍن = نن

்ைன

்ைின

ل = لن

ٍل = لن

்லன

்லின

نم ٌل من لما
م َّن ٌ
ان منا
مى

نى

ٌم = مُن
்முன

ٌن = ُنن
்னுன

ٌل = لُن
்லுன

ال
نمَّا ٌم مال ما ٌل م ٍ
لى

ي = يـ ى

லீ

ைீ

لُو
லூ

மீ

ُنو

مُو

னூ

மூ

نامى مالى لى ليما مُلي ٌم مى مي ٌل مي ٌم
ميلى نى نيل نمي ُل نلينُ لُومى نلُو ُم
لمُونا لمُونى ملُو ٌم ملُو ٌل
**********
ொடம்-4

ر ر ر ُر ر
ர்

ரு

ரி

ர

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம், ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் வலது ஓரம் முழுவதும் கனடவாய்ப் ெற்களின்
ஈனற இவலொகத் பதாடவவண்டும். குரல் சுழவலானெயுடன் பவளிப்ெட
வவண்டும்.
ெயிற்ெி

رم ٌل مرَّ مُر نم ٌر مُر نر ُم ُل رما ٌل
مرارا مررنا مُرني مُرنا مُرينى ُنو ٌر

ُنورا رُو ٌم ران نارا ري ٌم مُني ٌر مُنيرا
ٌ نمي ُر نير
ان
**********
ொடம்-5

ُا ا ا
ஊ

ஈ

ஆ

உ

இ

ا

அ

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம், ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நானவ உயர்த்த வவண்டாம். குரல்
அடித்பதாண்னடயிலிருந்து பமல்லியதாக ஒலிக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ام ان ال ان انَّ ارم ام ٌر اُم ام ٌل
الما ُل اُمُو ٌر اما ٌم امام الما ُم امي ٌر
انا ُم ارم ٌل ارام ُل امر اُمر انار

*انا

என்றால் தமிழில் நான் என்று அர்த்தம். இந்த அை என்ற அரெி

பொல்லின் கனடெியில் அலிஃப் இடம் பெற்றிருந்தாலும் உச்ெரிக்கும் வொது
அனத விட்டுத்தான் ெடிக்க வவண்டும்.

*********
ொடம் – 6

ي ي يـ ي يُ ي
ய்

யு

யி

ய

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் நடுப்ெகுதி வமல்வானயத் பதாட்டும் பதாடாமலும்
இருக்க வவண்டும். குரல் நடுத்தரமாக இருக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

لى لى نى نى ينا ُم يمُر يلُو ُم
نيا ٌم يمي ٌن لينا يمُن يمُنون
**********
ொடம் – 7

و و وُ و مُو مو مُو مى مى
னம

மீ

மூ

பமள

முவ

வ்

வு

வி

வ

و

 உச்ெரிக்கும் முனற: உதடுகளின் இரண்டு ஓரங்கனளச் வெர்த்து னவக்கவும்.
மத்தியில் ெற்று இனடபவளி இருக்க வவண்டும். ெற்கனளச் வெர்க்க வவண்டாம்.
நாவு எழாமல் இருக்க வவண்டும். குரல் பமல்லியதாக இருக்க வவண்டும்.

)) و= و * = و و

வ்வி

முக்கியகுறிப்பு:

*ெில

அரெி எழுத்துக்களில்

கவைிக்கவும். உதாரணமாக

و

ّ

ஷத்துக் கீ ழ்

ِ

வஜர் வருவனத

-வ்வி, திருக்குர்ஆைில் இதன் எழுத்து

و

-வ்வி

இப்ெடி இருக்கும். கம்யூட்டரின் அரெி னடப்ெிங்கில் திருக்குர்ஆைில் உள்ள
எழுத்துவொல் இந்த எழுத்துக்கனள னடப் ெண்ணமுடிவதில்னல. ஆகவவதான்
அதுவொல் வரும் எழுத்துக்கனள

و

-வ்வி ஷத்துக் கீ ழ் வஜர் னடப் பெய்து இருப்ெனத

அறியவும். அதுவொல் ஓதிக்பகாள்ளவும்.
ெயிற்ெி

ورم ولى انو ُر النو ُر يُنو ُم يو ٌم او
مورا يوما مولنا رو ٌم نو ٌم لو ٌن لو ٌم
لي ٌل اين ليل ني ٌل مي ٌل اينما وي ٌل
**********
ொடம் - 8

س س سـ س سُ س
ஸ்

ஸூ

ஸி

ஸ

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாக்னகச் ெற்றுவனளத்து, நாக்கின் இரு ஓரங்கனளயும்
வமல் கனடவாய்ப் ெற்கவளாடு உரெி உச்ெரிக்க வவண்டும். குரல் பமல்லியதாக
இருக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ٌ س
س
ٍ س سا سى سُو سو سى سا
ٌ اس مسَّ اس
ٌ ن
اس ليس ُمسل ُم اسل ٌم
السل ُم سل ٌم سلما سلي ٌم اسيرا
مسي ٌر نسى سال يسا ُل لسنا نسا ُل
سالنا ارسل ارسلنا سي ٌر سلَّم يُسل ُم اسلم
سالمُون يُسلمُون نسرا اسرارا
**********
ொடம் - 9

ش
ஷ்

ُش ش
ஷூ

ஷி

ش ش شـ
ஷ

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நுைிநாக்னக வமற்புறமாக ெற்று மடக்கி, வாயின் முகட்டின்
ெக்கமாக பநருக்கி னவத்துக் பகாள்ள வவண்டும். காற்னற உள்ளிருந்து
அழுத்தமாக-ெரவலாக பவளியிட வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ُ ُشا ش شي ش
شو
ٌ
ش
ش
شا
ٍ
ش َّم اشار يُشي ُر ُمشي ٌر شممنا نشم
ُ س يشم شر ين
ٌ شم
ش ُر اش ٌر
شو ش ي

ش
ش
َّرش
اشم

**********
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ُ ت ت تـ ت
ت ت
த்

து

தி

த

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் நுைிப் ெகுதினய வமல் முன் ெற்களிலும் அவற்றின்
ஈறிலும் இவலொக அழுத்த வவண்டும். குரல் நடுத்தரமாக ஒலிக்க வவண்டும்.


கீ ழ்காணும்  இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் த என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்க வவண்டும். தன், தம்ெி, தனல, அத்தீ, தந்னத



கீ ழ்காணும் X இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் த என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்கக்கூடாது. மதம் X, திைம் X, ெதம் X.


ெயிற்ெி

ٌ ت
ُ ت تا ت ت ي
ٍ ت ُتو تو تى ت تا
ت

ُ ت لس
ُ ت ا شر
ُ سر
ت نمت انت اشارت
سالت مت تنا ُم تما ٌم ت َّم ت َّل تسي ُر ان ُتم
ُ ت امُو
ُ ت يُتم لُم ُت َّنني يمُو
ُ رتل اتمم
ت متنا
انت لس ُتنَّ ومارميت
ت

க்கு மற்பறாரு வடிவம்

ة

ஆகும். ஆைால் இந்த வடிவம் பொல்லின் இறுதியில்

மட்டுவம வரும்.

ٌة ة ةُ ة ٍة ة
ٌم َّك ُة بب َّكة اُم ٌَّة ام ٌة ُس َّن ُة سن ٍة هُمزةٌ لُمزة
**********
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ج جـ ج ُج ج
ஜ்

ஜூ

ஜி

ஜ

ج

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் மத்திய ெகுதி வமல் வானய அழுத்தமாகத் பதாட
வவண்டும். குரல் அழுத்தமாக இருக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ج جا ج جى ُج جُو جو جى ج جا
ٍج ٌج
اج مو ٌج ل َّج جم ٌل جم جما
ٍ تا ٌج ن
ٌ س رج
ٌ جلس مجل
س اج ٌر من سجي ٍل
شج ٌر نجوت نجنا ُنجى انجيتنا نجَّ انا
ٌ س جمال
ٌ ُنجُو ٌم النجي ُل نج
ت
**********
ொடம் - 12

ُ ك ك كـ ك
كك
க்
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும்

கு

கி

க

வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்

வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் ெிற்ெகுதி வமல்வானயத் பதாட்டிருக்க வவண்டும்.
குரல் மிக பமல்லியதாக இருக்க வவண்டும்.


கீ ழ்காணும்  இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் க என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்க வவண்டும். கல், ெக்கம், வகள், 



கீ ழ்காணும் X இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் க என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்கக்கூடாது. மகன் X, தகடு X, தாகம் X.
ெயிற்ெி


ُ ك كا ك ك ى
ك ُكو كو كى
ٌ ٍكا ك
ك
ٌ ك مل
ٌ ك لك تلك مُل
ٌ ك ُملُو
ُ لم ا
ك مالك
ٌ ك مس
ُ اُمك اليك المل
ك كم ُكن ُكونى
ُ ت اكل
ُ ُكل ُكلى ُكل اكل تو َّكل
ت ل ُكم
مكانا مكان ُكم كى لكيل
**********
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د ـد د ُد دد
த்

து

தி

த

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாக்கின் நுைிப் ெகுதி முன் வமற்ெற்கனள அழுத்தமாகத்
பதாட வவண்டும். குரல் வல்வலானெயுடன் ஒலிக்க வவண்டும்.


கீ ழ்காணும்  இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் த என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்க வவண்டும். திைம், மதம், ெதம், 



கீ ழ்காணும் X இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் த என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்கக்கூடாது. தம்ெி X, தண்ணர்ீ X, தனலX.
ெயிற்ெி

د دا د دى ُد ُدو دو دى د
دا ٍد ٌد

د ٌم دما دا ٌر درست ادريس ادر
ادرى تدرُون ندرى وماادراك
الول ُد لم يلد ولم يُولد ولوالديك
**********
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ب ب ب بُ ب
ப்

பு

ெி

ெ

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டும். ெற்கனளச் வெர்க்க
வவண்டாம். நானவ வமவல உயர்த்த வவண்டாம். குரல் அழுத்தமாக பவளிப்ெட
வவண்டும்.


கீ ழ்காணும்  இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் ெ என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்க வவண்டும். ெலம், ெதில், அன்பு, 



கீ ழ்காணும் X இட்ட தமிழ் வார்த்னதகளில் வரும் ெ என்ற உச்ெரிப்ெில்
இதனை உச்ெரிக்கக்கூடாது. ெணம் X, ெட்டம் X, ெந்தல்X.
ெயிற்ெி

ب با ب بى بُ بُو بو بى ب با
ٌ ب
ٍ
ب

ٌ اب الكتابُ بش ٌر ب
ٌ ب تاب ُكتب كت
ٌ ا
اب
ٌ ابو
اب ابُوك كبي ٌر اب ٌن ابابيل اكب ُر
ببد ٍر ب َّدلنا باركنا يلبسُون
************
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ه هـ ـهـ ه هـ هُـ هـ
ஹ்


ـهـ
ه

பொல்லுக்கு இனடயில்

ஹூ

ஹி

ஹ

هـ

பொல்லுக்கு முதலில்



பொல்லுக்கு கனடெியில்

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நானவ வமவல உயர்த்த வவண்டாம். குரல்
அடித்பதாண்னடயிலிருந்து பமல்லியதாக ஒலிக்க வவண்டும். அழுத்தமாக
ஒலிக்க கூடாது.


هـ ها هـ هى هُـ هُو هو هى هـ ها
ٍه هٌ هُم هُو هي هُنَّ هب
ار هامانُ هُنالك ابراهي ُم
ٍ اهدنا هاجر ه
ٌ يهبُ لهُم مُهانا انها ٌر اُمَّه
ات لها اشه ُد
ெயிற்ெி

ه

மற்ற எழுத்துக்களுடன் பதாடர்பு இல்லாமல் தைியாய் எழுதப்ெடும் வொது

அதன் வடிவம் கீ ழ்கண்டவாறு இருக்கும்.



ُهواه
ـه

ٌا َّواه

ُاباه

இது மற்ற எழுத்துக்களுடன் வெர்த்து எழுதப்ெடும் வொது அதன் வடிவம்

கீ ழ்கண்டவாறு இருக்கும்.

من ُه ابيه وج ٌه مالُ ُه اُم ُه
***********
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முக்கிய குறிப்பு: இைி வரும் அரெி எழுத்துக்களுக்கு ஈடாை தமிழ்

எழுத்துக்களின்

வநரடி உச்ெரிப்னெ எழுதுவது ெற்று கடிைம். எைவவ இங்கு குறிப்ெிடும் அரெி
எழுத்துக்களின் உச்ெரிக்கும் முனறகனள நன்றாக கவைத்தில் னவத்து அதுவொல்
உச்ெரிக்க ெழகிக்பகாள்ளவும்.



ف ف فُ ف
ف

ஃப் ஃபு ஃெி ஃெ(fa)

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். நாவு முன்ெற்கள்
கீ ழ் உதட்டின் ஈரமாை ெகுதியில் இவலொகத் பதாட்டுக் பகாண்டிருக்க
வவண்டும். நாவு எழாமல் இருக்க வவண்டும். குரல் மிக பமல்லியதாக
பவளிப்ெட வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ف فا ف فى فُ فُو فو فى ف
ٌ ف
ٍ فا
ف
ٌ ف سوف ان
ُف كشف الفي ُل فيه فاه
ٍ كا
فتاها لفتاهُ اف ُتونى الكفرةُ الفجرةُ فجو ٍة
فتن ٌة يُفجرُونها تفجيرا
********
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ث ث ثـ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நுைி நாக்கு வமற்ெல்னலத் பதாட்டும் பதாடாமலும் இருக்க
வவண்டும். நுைி நாக்கு, ெல்னல விட்டும் ெற்று பவளிவய வர வவண்டும். குரல்
பமல்லியதாக ஒலிக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ُ ث ثا ث ث ى
ث ُثو ثو ثى ث
ٌ ث
ٍ ثا
ث

َّ ث ب
َّ ر
ٌ ث ثم ٌر ثو
اب اث ٌم ُث َّم ث َّم مث ٌل
مثل ثبت امثا ٌل تماثي ُل اثاثا اثي ٍم
*********
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ذ ذ ـذ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நுைிநாக்கு முன்வமற்ெற்களின் வலது ஓரத்னத மிக
இவலொகத் பதாட்டிட வவண்டும். குரல் ெற்று பமல்லியதாக இருக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ذ ذا ذ ذى ُذ ُذو ذو ذى ذ ذا ٍذ ٌذ
ذكر ُذ ُكو ٌر ُذكر ذكرا ذوى ذوُ و اذ اذا
َّ
ُ
ان
ن
ف
اا
ات
و
ذ
ر
ذ
ن
ت
ل
ب
ذ
اذا ك
ٍ
ُكن ُتم بها ُتكذبُون
********
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ز ز ـز

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நுைிநாக்கு முன் வமற்ெற்களின் நடுவில் இருக்க வவண்டும்.
குரல் அழுத்தமாக ஒலிக்க வவண்டும். குரல் விெில் ஓனெயுடன் ஒலிக்க
வவண்டும.

ز زا ز زى ُز ُزو زو زي ز
زا ٍز ٌز
زبُو ٌر زو ٌج ُزمرا ازوا ٌج منازل وز ٌر
انزلنا ُن ُزل مُنزلُون تنزي ٌل نزلة
ن َّزلنا ولتزرُوازرةٌ ُزلزلت زلزالها
********
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ص ص صـ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இதனை உச்ெரிக்கும் வொது இரு உதடுகனளயும்,
ெற்கனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் இடது, வலது ெக்கத்னத வனளத்து,
இரு புறமும் வமல் கடவாய்ப் ெற்கனள அழுத்தமாகத் பதாட வவண்டும். குரல்
வாய் நிரம்ெ ஒலிக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ص صا ص صى صُ صُو صو صى
ٌ
ص
ص
ٍ ص صا
ٌ اص مرصُو
ٌ من
ص صبر صاب ٌر صابرين
ٌ صيا ٌم صل صو
ت صوتك بصي ٌر مصي ٌر
صدي ٌد يصُدون
********
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ق ق قـ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம்.
ெற்கனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் கனடெிப் ெகுதினயக் பகாண்டு
உள்வாயின் வமற்ெகுதினயச் ெற்று அழுத்த வவண்டும். குரல் வாய்நிரம்ெ
ஒலிக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ق قا ق قي ُق قُو قو قى ق
قا ٍق ٌق

مشر ٌق المشر ُق ميث ٌ
اق المس ُ
اق قتل قُتل
قال قُل ُ
ت قتا ٌل قُل قيل مقي ٌل قُبُو ٌر
فاقبرهُ قام مقام
*********
ொடம் - 22

ط ط طـ
் உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு ெற்கனளயும
வெர்க்க வவண்டாம். நானவக் பகாண்டு முன் ெற்களின் ஈனற நன்கு அழுத்த
வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ط ُ
ط طا ط ط ى ُ
طو طو ط ى ط
ط طٍ ٌ
ُ
ط
سوط هبط صر ٌ
اط طي ٌر اساطي ُر سُلطانا
مط ٌر طو ٌل طال طاب طيبا
********
ொடம் – 23

ح ح حـ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு
ெற்கனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் கனடெிப் ெகுதி மட்டும் ெற்று வமவல
உயர்ந்திருக்க வவண்டும். குரல் நடுத் பதாண்னடயிலிருந்து அழுத்தமாக ஒலிக்க
வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ح حا ح حى ُح حُو حو حى ح
حا ٍح ٌح
رُو ٌح رو ٌح سبَّح صلح حمد حمي ٌم احم ُد
ٌ اح ٌد رحي ٌم احس
ان مُح َّم ٌد سح ٌر ساح ٌر
نصيح ٌة صالحا
********
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ع ع عـ ـعـ ـع
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு
ெற்கனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் கனடெிப் ெகுதி மட்டும் ெற்று வமவல
உயர்ந்திருக்க வவண்டும். குரல் நடுத் பதாண்னடயிலிருந்து அழுத்தமாக ஒலிக்க
வவண்டும்
ெயிற்ெி

ع عا ع عى ُع عُو عو عى ع
عا ٍع ٌع
زر ٍع صُوا ٌع اعي ٌُن ع َّم اع ُب ُد عال ٌم
عالمُون تع ُب ُدون يُعم ُر انعمت رجع يرتع
سري ٌع دف ٌع مع
********
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خ خـ

ج

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாக்கின் இறுதிப் ெகுதினய மட்டும் ெற்று உயர்ந்த
வவண்டும். குரனல இவலொை காறலின் வொதுள்ள கரகரப்புடன் பவளிப்ெடுத்த
வவண்டும்.
ெயிற்ெி

خ خا خ خى ُخ ُخو خو خى خ
خا ٍخ ٌخ
ا ٌخ نسل ُخ انسلخ ختم خي ٌر ُخب ٌز خلق
ُخذ خال ُدون ُنخر ُج ُكم اخبارها
**********
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ض ض ضـ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். இரு ெற்கனளயும்
வெர்க்க வவண்டாம். நாவின் வலது ெகுதினயக் பகாண்டு வமல் கனடவாய்ப்
ெற்களின் ஈனற இவலொகத் பதாட வவண்டும். குரல் மிக அழுத்தமாக இருக்க
வவண்டும். வாய் நிரம்ெ ஒலிக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ض ضا ض ضى ضُ ضُو ضو ضى
ٌ
ض
ض
ٍ ض ضا
ٌ ض بع
ٌ اض مر
ض مريضا ض َّل ضلل
ٍ تر
ٌ حضر فضل رضى رضو
ان ضعيفا
فضَّلنا
***********
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ظ ظ ظـ
 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகனளயும் வெர்க்க வவண்டாம்.
ெற்கனளயும் வெர்க்க வவண்டாம். நாக்கின் இறுதிப் ெகுதினய-உள்வாயின்
ெின்ெகுதினயத் பதாடாத வண்ணம் ெற்வற உயர்த்த வவண்டும். குரனல முன்

பதாண்னடயிலிருந்து கரகரப்பு இல்லாமல் அழுத்தமாக பவளிப்ெடுத்த
வவண்டும்.
ெயிற்ெி

ُ ظ
ُ ظ ظا ظ ظ ى
ظو ظو ظ ى ظ
ٌ ٍظا ظ
ظ
ٌ اظ محفُو
ٌ شو
ُ ظ ظل اُن
ُ
ظر ظل ٌم ظال ٌم ظهر
ُ ظف ٍر يظلمُون ن
ُ
ظنَّ ظلُوما
*********
ொடம் - 28

غ غـ ـغـ ـغ

غ

 உச்ெரிக்கும் முனற: இரு உதடுகளும் வெராமல்-ஆைால் பநருக்கமாக
இருக்க வவண்டும். நுைிநாக்கு முன் வமற்ெற்கனள இவலொகத் பதாட
வவண்டும். நாக்கின் நடுப் ெகுதினயச் ெற்று வமவல உயர்த்த வவண்டும். குரல்
ெற்றுத் தூக்கலாக இருக்க வவண்டும்.
ெயிற்ெி

غ غا غ غى ُغ ُغو غو غى غ
غا ٍغ ٌغ

ٌ راغ بل ُغ غبرةٌ غربت غورا ُغيُو
ب غدا
ٌ غ ٍّل غ َّفا ٌر غفر غفُو ٌر ُغل ٌم ُغر
ف
ٌ مغضُوب مغر
ب لغ ٍد بلغ بال ٌغ
***********
அரெி எழுத்துக்கள்:
அரெி எழுத்துக்கள் பமாத்தம் 28 ஆகும். ஹம்ஜா என்ற எழுத்னதச் வெர்த்தால் 29 ஆகும்.

خ
ص
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ف
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ض
ك

அரெி எழுத்துக்கள் இரு வனகப்ெடும். 1. சூரிய எழுத்துக்கள் 2. ெந்திர எழுத்துக்கள்
ஆகும். அனவ கீ ழ்கண்டவாறு ெிரிக்கப்டுகின்றை.

ال ُحرُوفُ ال َّشمس َّي ُة

ال ُحرُوفُ القمر َّي ُة

சூரிய எழுத்துக்கள்

ெந்திர எழுத்துக்கள்

ُالتين
ُ ا َّلثمر
ات
الدنيا

ت
ث
د

ُالب
ُالباب
الج َّن ُة

أ
ب
ج

ح
خ
ع
غ
ف
ق
ك
م
و
ه
ي

ا لح د ي ُ
ث
الخي ُر
العينُ
الغيبُ
الفجرُ
القمرُ
الكوثرُ
الما ُء
الوترُ
الهُدى
اليو ُم

்ஆகும். அதன் மற்பறாரு வடிவம

ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ل
ن

ا ا اُ

الذكرُ
الرجا ُل
ا َّزكو ُة
السَّما ُء
ال َّشمسُ
الصَّلوةُ
الضَّانُ
ا َّ
لطيرُ
الظل
اللَّهوُ
ال َّنخ ُل
ஹம்ஜானவப் ெற்றிய ொடம்:

்ஹம்ஜாவின் அெல் வடிவம

ஆகும். ஹம்ஜா ெில ெமயம் தைியாக எழுதப்ெடுகிறது. ெில

ء ء ُء

ء

உதாரணங்கள்.

ساء شاء جاء تساءلُون سماء ماء نساء
بناء شى ٍء ُرءُو ٌ
س برى ٌء تشاءُون



இந்த ஹம்ஜாவின் மீ து சுகூன் இல்லாது இருந்தால் பநடிலாகப் ெடிக்கிவறாம்.
உதாரணம்



اما ٌم

இமாமுன் எைப் ெடித்வதாம்.

சுகூன் வந்தால் அப்பொழுது பநடிலாகப் ெடிப்ெதில்னல. மாறாக தமிழில் அஃது,
இஃது, எஃகு எனும் பொற்கள் உச்ெரிக்கப்ெடுவது வொல அந்த அலிஃப்(ஹம்ஜானவ)யும்
என்றும்

ٌراس

உச்ெரிக்க வவண்டும். உதாரணமாக

شا ٍن

என்ெனத ஷஃைின்

என்ெனத ரஃசுன் என்றும் ெடிக்க வவண்டும். ெில உதாரணங்கள்.

ٌ با
س انَّ ياجُوج وماجُوج تاويل يا ُخ ُذ
كداب


ெில ெமயம்

وى

மீ து

ء

வருகிறது. அப்பொழுது

ى

வும்

و

வும்

உச்ெரிக்கப்ெடுவதில்னல. இத்தனகய இடங்களில் பவறும் ஹம்ஜா மட்டுவம
உச்ெரிக்கப்ெடும். உ-ம்.

ئ ئ ئُ ئـ ئـ ُئـ


ى

யின் மீ து ஹம்ஜா

வவண்டும். உ-ம்


ء

ٌ بار
ئ

வந்தால் அப்பொழுது அதனை இவ்வாறு உச்ெரிக்க

ொரிவுன்و

ٌ ذئ
ب

திஃபுன்و

بئ ٌر

ெிஃருன்.

வாவ்க்கு வமல் ஹம்ஜா வந்து அதன்வமல் ஜெர் இருந்தால் வாவ் பெயலிழந்து

ؤ
الفُؤا ُد

விடும்

. அப்வொது ஹம்ஜானவ மட்டுவம உச்ெரிக்க வவண்டும். உதாரணம்



ஆைால் வாவ்க்கு வமல் ஹம்ஜா வந்து அதன் வமல் சுகூன் இருந்தால் அப்வொது
தமிழில் உள்ள ஆயுத எழுத்து உச்ெரிக்கப் ெடுவதுவொல் உச்ெரிக்க வவண்டும்.
உதாரணமாக



ُيُؤمن

யுஃமினு,

مُؤم ٌن

முஃமினூன்

ஹம்ஜா ெில இடங்களில் எழுத்தின் வமலும் கீ ழும் வரும். அப்வொதும் உச்ெரிப்பு
ஒவர மாதிரியாகத்தான் இருக்கும்.

ஜெர் உள்ள எழுத்வதாடு அலீஃப் வந்தால் பநடிலாக உச்ெரிக்கப்ெடவவண்டும். உ-ம்.

نا

ما

அதுவொல் ெில வார்த்னதகளின் வமல் ெிறிய அலீஃப் ஒன்று எழுதப்ெட்டிருக்கும்,

அவற்னறயும் பநடிலாகவவ உச்ெரிக்க வவண்டும். உ-ம்

ب = با
திருக்குர்ஆன் ஓதுவதற்காக உள்ள முக்கிய குறியீடுகள் ெற்றிய ொடங்கள்:
குறிப்பு: திருக்குர்ஆன் ஓதும்பொழுது இந்த குறியீடுகள் வரும் இடங்களில் நிதாைமாக
கவைித்து ஓதவும். திரும்ெத் திரும்ெ கவைமாக ெடித்து மைதில் ெதிய னவத்துக்
பகாள்ளவும்.

O

ஓர் ஆயத்து ஒரு வெைம் நினறவு பெற்றனத இக்குறியீடு குறிக்கும். உ-ம்

Oعظيما

م

اجرا

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் அவெியம் நிறுத்தி ஓத வவண்டும்; இல்னலபயைில்

பொருள் வெதகப்ெடக்கூடும்.

ط

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்தி ஓதுவது நல்லது; வெர்த்து ஓதுவது

உகந்ததல்ல.

ج

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்திவயா, நிறுத்தாமவலா ஓதலாம்; ஆயினும்

நிறுத்தி ஓதுவது ெிறந்தது.

ز

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்திவயா, வெர்த்வதா ஓதலாம்; ஆயினும் வெர்த்து

ஓதுவது ெிறந்தது.

ص

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் வெர்த்து ஓதலாம்; எைினும் நிறுத்தி ஓதுவதும்

அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளது.

ق

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் வெர்த்து ஓதுவது ெிறப்ொைது என்ெது

பெரும்ொன்னமக் கருத்து.

இந்த குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்தக் கூடாது; அப்ெடி நிறுத்த வவண்டி
ஏற்ெட்டால், மீ ண்டும் முந்திய பதாடவராடு வெர்த்து ஓத வவண்டும்.

قف

இந்த குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்தி ஓதலாம்.

இங்கு மூச்சு விடாதும், நிறுத்திவிடாதும் ெற்றுத் தாமதித்து நீட்டி ஓத வவண்டும்.

இங்கு மூச்சுவிடாது நிறுத்திச் ெற்று தாமதித்து ஓத வவண்டும்.
இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்தி ஓதுவது ெிறப்புனடயது.
இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் வெர்த்து ஓதுவது தான் வமலாைது.

ك

இதற்கு முன்ைாவல என்ை குறியீடு இருக்கிறவதா, அனதவய ெின்ெற்றி ஓத

வவண்டும்.

இக்குறிகள் வெைத்தின் முடிவில் வந்தால் அவெியம் நிறுத்த வவண்டும்.
இது வெைத்தின் முடிவில் வந்தால் நிறுத்திவயா, நிறுத்தாமவலா ஓதலாம்.
ெில குறியீடுகளின் விெரங்கள்:

ِ
ِ
ُِ
ِ
ٍِ
ٌِ
ِ
ِ
~

ஜெர் என்னும் அகர உயிர்க் குறியீடு
வஜர் என்னும் இகர உயிர்க் குறியீடு

வெஷ் என்னும் உகர உயிர்க் குறியீடு
வதாஜெர் அல்லது இரண்டுஜெர்
வதாவஜர் அல்லது இரண்டுவஜர்
வதாவெஷ் அல்லது இரண்டுவெஷ்
சுகூன் என்னும் குறியீடு
ஷத்து என்னும் அழுத்தல் குறியீடு
மத்து என்னும் நீட்டல் குறியீடு

ெில உச்ெரிப்புகள் ெற்றிய ொடங்கள்:

 ه‘ = هُو
ى


க்கு முன் உள்ள எழுத்துக்கு வமல் இரண்டுஜெர் இருந்தால் அப்பொழுது

அந்த எழுத்னத “ன்” ஒலியுடன் உச்ெரிக்க வவண்டும். உ-ம்

ٌهدى

ஹூதன்,

سُدى

ஸூதன்,

ضُحى

லுஹன்



و

வாவ் மீ து சுகூன் வந்து அதற்குப் ெிறகு அலீஃப் வந்தால் அலீஃனெ

உச்ெரிக்கத் வதனவயில்னல. உ.ம்

لت ُكو ُنوا


لن تنالُوا

قالُوا

குறியீடு இல்லாத அலீஃபுக்கு ெிறகு சுகூன் இருந்தால் அலீஃனெ உச்ெரிக்காமல்
முன் உள்ள எழுத்துடன் வெர்த்துப் ெடிக்க வவண்டும்.
உ-ம்.



و

‘وامرا ُته

من الج َّنة

வாவ்க்கு முன் எழுத்தில் ெிறிய அலீஃப் வந்தால் வாவ்-ஐ உச்ெரிக்கக்

கூடாது.உ-ம்.



برب الفلق

ٌزكوة

இங்கு ஒவர மாதிரியாை எழுத்துக்கள் இருவித வடிவங்கள்
பகாண்டிருக்கின்றை. இரு உருவங்கள் பகாண்ட ஒவர எழுத்துக்கள்.

குறிப்பு: நாம் திருக்குர்ஆன் ஓதும்பொழுது இந்த மாதிரி வரும் வார்த்னதகளில்
ெற்று தடுமாற்றம் வரும். இந்த வடிவங்கனள நன்றாக மைதில் ெதிய னவத்துக்
பகாண்டால் இன்ஷாஅல்லாஹ் ெிரமம் இருக்காது.



ெில இடங்களில்

 الஎனும் எழுத்துகள் எந்தக் குறியீடும் இல்லாமல்

வரும். அதுவொன்ற இடங்களில் இவற்னற உச்ெரிக்காமல் விட்டுவிட்டு,

ِ
من الج َّنة وال َّناس
ا

அடுத்துவரும் தஷ்தீத்-ஷத்து
வவண்டும்.


அதுவொல் ெில இடங்களில்

ள்ள எழுத்துடன் வெர்த்துப் ெடிக்க

எனும் எழுத்து குறியீடு இல்லாமல் வரும்.

அதுவொன்ற இடங்களில் அதனை உச்ெரிக்காமல் அடுத்து வரும்
ஜஸ்ம்



ّ

உள்ள எழுத்துடன் வெர்த்துப் ெடிக்க வவண்டும்.

من الج َّنة وال َّناس
ــــٍـــٌــ
ِ
தன்வன்
ீ

உள்ள எழுத்துக்களுக்குப் ெின்ைால் தஷ்தீத்-(ஷத்து)

உள்ள எழுத்து வந்தால் தன்வனை
ீ
அதாவது “ன்” உச்ெரிப்னெ

விட்டுவிட வவண்டும். உ-ம்

صراطٍ مستقيم

ஸிறாதின்

ம்முஸ்தகீ ம் என்று உச்ெரிக்காமல் ஸிறாதிம் முஸ்தகீ ம் என்று உச்ெரிக்க
வவண்டும்.
குறிப்பு: தன்வன்
ீ
என்ெது
சுகூன்

ّஆகும்.

ــــٍـــٌــ

ஆகும். அதுவொல் ஜஸ்ம் என்ெது

இந்த ெயிற்ெியில் தன்வன்
ீ
மற்றும் ஜஸ்ம் என்று

எழுதியுள்ளனத அந்தந்த எழுத்துக்களாக ெடித்துக்பகாள்ளவும்


ل رஆகியவற்றின் மீது ِ தஷ்தீத்-(ஷத்து) இருந்து அதற்கு முன் சுகூன்
உள்ள

ن

ن

இருந்தால் அப்பொழுது

ن

ஐ உச்ெரிக்கக் கூடாது.

முன்ைால் உள்ள எழுத்னத அடுத்துவரும்

من رسُلنا

ெடிக்க வவண்டும். உ-ம்.

لر

உடன் இனணத்து

من لَّ ُد نك رحمة



وىنم

ஆகியவற்றின் மீ து தஷ்தீத்

அதற்கு முன்ைால்

ِ இருக்கும் நினலயில்

(نன்) வந்தால் அப்வொது அந்த نஐ வநரடியாக

உச்ெரிக்காமல் மூக்பகாலியாக உச்ெரிக்க வவண்டும்.

من وجد ُكم

உதாரணமாக

என்ெனத “மின் வுஜ்திகும்” என்று

ெடிக்காமல் “மி(ன்)வ்வுஜ்திகும்” என்று ெடிக்க வவண்டும்.

قُل لَّن يصيبنا



ومن َّورآئهم

ஒவர இடத்தில் ஜஸ்மும், தஷ்தீதும் அடுத்தடுத்து வந்தால் தஷ்தீத் உள்ள
எழுத்னதவய ெடிக்க வவண்டும்.
உ-ம்.



ஜஸ்ம்

قد َّتبيَّن الم نخلُقكم
உள்ள

வந்தால் அனத
களிம்பு

வென்ற

ஓதும்பொழுது

ن

அல்லது

م

உள்ள

எழுத்துக்குப் ெிறகு

வொல்

ெடிப்ெதற்க்கு

உச்ெரிக்க
வெதியாக

வவண்டும்.

ب

திருக்குர்ஆன்

க்குவமல்

ெிறிய

இருப்ெனதக் கவைிக்கவும். உ-ம்



ب

ஆக உச்ெரிக்க வவண்டும். தமிழில் கரும்பு, தம்ெி,

பொற்கள்
நாம்

தன்வன்
ீ

اركب مَّعنا

ெில இடங்களில் எழுத்துகளின் ஊவட ெிறிய

ن

இருக்கும். இதனைப்

ெின்ைால் வரும் ஜஸ்ம் அல்லது தஷ்தீத் உள்ள எழுத்துடன் வெர்த்துப்
ெடிக்க வவண்டும். இந்த

 نக்கு முன்ைால்  اஇருந்தாலும் இதனை

பநடிலாகப் ெடிக்கக் கூடாது. உ-ம்

م



اوى

இவற்றிக்கு வமல் நீட்டல் குறிகளாகிய

ٓ~

இக் குறிகள்

வந்தால் அவற்னற நன்கு நீட்டிப் ெடிக்க வவண்டும். உ-ம்.

ان يَّتمآسَّا


ُان شآءهللا

ا َّنآ اوحينآ اليك

ெில அத்தியாயங்களில் ஆரம்ெத்தில் ஒரு தைி எழுத்வதா அல்லது
ஒன்றுக்கும் வமற்ெட்ட எழுத்துகவளா வரும். இவற்னறத் தைித்தைியாக
நீட்டிப் ெடிக்க வவண்டும். இவற்றில்

ٓ

இக்குறி உள்ள எழுத்னத

நீட்டியும், இது இல்லாத எழுத்னத நீட்டாமலும் ெடிக்க வவண்டும்.
உதாரணமாக

 س وصஆகிய எழுத்துக்கனள ொதாரணமாக நாம்

ஸ, ஸ்அ என்று உச்ெரிக்கின்வறாம். ஆைால் இவற்றின் மீ து

குறி

இருந்தால் ெற்று அதிகமாகவவ நீட்டி உச்ெரிக்க வவண்டும். உ-ம்



வெைத்தின் முடிவில் உள்ள எழுத்தில்

ٌ ـــــــــُـــٍـــ

இக் குறிகளில்

ஏவதனும் ஒன்று இருந்தால், இங்கு நிறுத்தும்வொது “ஜஸ்ம்” பகாடுத்வத
நிறுத்த வவண்டும். உதாரணம்:

Oرحيم

என்ெனத

Oرحيمஎன்வற

ெடிக்க வவண்டும்.


வெைத்தின் முடிவில்

ــــــ

ெடித்து நிறுத்த வவண்டும்.

O

இக்குறி வந்தால் இதனை பநடிலாகவவ

 اجرا عظيماஎன்ெனத Oعظيما

என்வற ெடிக்க வவண்டும்.

திருக்குர்ஆன் ஓதும்பொழுது மிக எச்ெரிக்னகயுடன் ஓத வவண்டிய இடங்கள்:

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் திருக்குர்ஆனை தஜ்வத்
ீ
முனறெடி ஒதுவதற்கும் அதன்ெடி அமல்பெய்வதற்கும் நல்லருள் புரிவாைாக. ஆமீ ன்.
வாெகப் பெருமக்கனள, எங்களுக்காகவும் அத்-திப்யான் பவளியிட்டார்களுக்கும்,
இதனை இனணயதளத்தில் பவளியிட அனுமதியளித்தவர்களுக்கும் துஆச் பெய்ய
வகட்டுக்பகாள்கின்வறன்.
பதாகுப்பு.
இஸ்லாமிய ஊழியன்.
க. வெ. பெய்யது அஹமது கைி.
ெவுதி அவரெியா.

