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ஞான�ைத�  க��� ெபா��� ப��த�

 

ஆ��மா��� ம����ய���� ஒ�� ெசய�, ப��ப� ம��� 

ஞான��கவ�க�� ����கைள� ����ப� ஆ��. இவ�க�� 

��ேனா�யாக இ��பவ� ந� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க�. ம�றவ�கைள  

ஒ�ேபா�� இவ�ட� ஒ��ட ��யா� ஏென�� அ��த�களா� 

உ���ெச�ய�ப�ட  வ�ைய� ெகா�� இவ� உத�� ெச�ய�ப�டா�, 

ேம�� ெத�வான அ���கைள� ெகா�� ந��ட� அவ� 

அ��ப�ப�டா�. 

நா� ேநா��ற கால���, அவேன எ�ைன� �ண�ப����றா�. 

“நா� ேநா��ற கால���, அவேன எ�ைன� �ண�ப����றா�.” 

(�����ஆ�:  26:80) 

இ�ேக நம�� அ��க�பட ஞான��ேகா�� ெவ�ேவ� �ஷய�க�� �ல 

அ��ைர� ����க�  உ�ளன. 

அ�ஃகரா� ��னா�: 

“க�னமாக உைழ�பத�  �ல��, ேசா�பைல� த���பத� �ல��, 

��ைய �ற�பத� �ல��, ேம�� அ�கமாக உ��வைத 

த���பத� �ல�� ��ட கால� ஆேரா��யமாக இ��க�.” 

�ல ஞான��ேகா� ��ன�:  

“யாரா��� ஆேரா��ய�ைத ����� அவ� ச�யாக�� 

ந�றாக�� உ�ண ேவ���. அவ� �தமாக த��ைர அ��த 

ேவ���. ம�ய உண����� �ற� ப���� ெகா�வ�� இர� 

உண����� �ற� நைடப���� ெச�வ�� ப���ைர�க�ப��ற�. 

ேம�� த�ைன ஆகார�தா� �ர��ய  உடேன ���பைத� ெகா�� 

எ�ச��ைகயாக இ��க ேவ���. “ 

அ�- ஹா�� ��னா�:  
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“யாரா��� த�க ����னா�- உ�ைமயான த��த� எ�ப� 

ஒ�� இ�ைல  (அதாவ� வா��ைக �ைலய�ற த�ைமைய� 

ெகா�ட� ேம�� இ��ைய அைடய���ய�)- அவ� ம�ய 

உணைவ��, இர� உணைவ�� ���ர� உ�ண ேவ���.” 

�ளாேடா ��னா�: 

ஐ�� �ஷய�க� உடைல வ��ழ�க� ெச���, இ��� �ல 

ேநர�க�� உ���ேசத�ைத� �ட உ�� ெச�யலா�: ஏைழயாக 

இ��ப�, ேந��பவ�கைள ���� ��வ�, ���பானவ�ைற 

���ப�, அ��ைரகைள ம��ப�, ேம�� அ���யாக இ��ப� 

அ�லாம�, அ��ைடேயா�கைள� க�� ���ப�. 

நா�� �ஷய�க� உடைல பல�ன�ப����ற�: அ�கமாக 

ேப�வ�, அ�கமாக உற��வ� ேம�� உட�ற�� அ��க� ஈ�ப�வ�. 

அ�கமாக ேப�த� மனவ�ைம ம��� மன���ைமைய 

பல�ன�ப����ற� ேம�� ஒ�வைர �ைரவாக ��ைமயைடய� 

ெச��ற�.   அ�கமாக உற��வ� உ�ள�ைத ��டா�� ஒ�வைர 

ேசா�ேப�யாக�� இர�கம�றவராக��  ஆ���ற�.  அ��க� உட�ற� 

ெகா�வ� ஒ�வ�� வ�ைமைய பல�ன�ப����ற� ேம�� ெபா�வாக 

உட�� �� �ய�ைள�கைள ஏ�ப���வதாக இ���ற�. 

நா�� �ஷய�க� உடைல அ���ற�: கவைல, ��க�, ப� ம��� 

��க��ைம.  

நா�� �ஷய�க� உட��� அைம�ைய அ���ற�: 

ப�ைமயானவ�ைற பா��ப�, ஓ�� த��ைர� பா��ப�, தன� 

ேநச�����ளானவைர� பா��ப� ம��� மர�க���ள பழ�கைள� 

உ��� பா��ப�. 

நா�� �ஷய�க� பா�ைவைய ம�க� ெச��ற�: �ற�த 

பாத�க�ட� நட�ப��, அ�காைல���, ��க� ெச��� ���� தன� 

�க���  க�க��ைப� ெகா�வ��,  அ��க� அ�வ�� ம��� ��தாக 

அ�சான வா��ைதகைள� ப��ப��. 
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நா�� �ஷய�க� உடைல வ�வைடய� ெச��ற�: ெம�ைமயான 

ஆைடகைள அ�வ�, �தமான ��ைட� ெகா�ட த��ரா� ���ப�, 

இ��� ம��� �ைற�த உண�கைள உ�ப� ம��� இ�ய வாசைனைய 

�க�வ�. 

நா�� �ஷய�க� �க��� க��� ம��� ெபா�ைவ அக���ற�: 

ெபா��ைர�ப�,  வ����த�, �ேவக��� அ�கமாக ேக��கைள� 

ேக�ப� ம��� அ��க� �ய ெசய�கைள� ��வ�. 

�க���� ஒ� ம��� க��ைப� ெகா�� வ��  நா�� �ஷய�க�: 

ம�யாைத�ட� இ��ப�, தன� கடைமகைள �ைறேவ��வ�, 

ெப��த�ைம ம��� இைறய�ச�. 

ம�றவ�க� உ�கைள ெவ��க ம��� அ�வ��க� ெச��� நா�� 

�ஷய�க�: க�வ�, ெபாறாைம, ெபா�� ெசா�வ� ம��� ம�றவ�கைள 

ப�� ெபா�யான வத��கைள� பர��வ�. 

தாராளமாக வா�வாதார�ைத உ�க�ட� வ�தைடய� ெச��� நா�� 

�ஷய�க�: இர�� எ��� ��� ெதா�வ�, இர�� கைட�� ப���� 

பாவம���� ேத�வ�, வழ�கமாக த�ம� ெச�வ� ம��� வ�ல 

அ�லா�ைவ நா�� ெதாட�க����, இ����� �ைன���வ�. 

உ�க�ட� வா�வாதார� வர தைட� ெச��� நா�� �ஷய�க�: 

காைல�� ���வ�, ச�யாக ெதாழாம���ப�, ேசா�ப� ம��� �ேராக� 

ெச�த�. 

ஒ�வ�� மனைத�� அ�வா�றைல�� வ��ழ�க� ெச��� நா�� 

�ஷய�க�: ���பான ஆதார�ைத��, பழ�கைள�� ெதாட��� 

உ��வ�, �க� ���ற ���வ�, வ��த�ப�வ� ம��� 

பட�பட�பைடவ�. 

நா�� �ஷய�க� ஒ�வ�� அ�வா�றைல ேம�ப����ற�: 

மனம���ட� இ��த�, உண� ம��� த��ைர� ெகா�� த�ைன 

அ�கமாக �ர�பாம� இ��த�, இ��� ம��� �ைற�த உண�கைள தன� 
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உண�� �தமாக ேச��த� ம��� ��தலான உட� ெகா��ைப ���� 

த�ைன ����த�. 

 

 


