
”அதகிருதுத்ம் ப்காகா ஞாணஜன்ஹ ஆத்ணஹ ப்த்ணம் ப்ிதஹது இச்சா”. இச்சா 

ிருப்தம் ன்தது பதாருள் ிருப்தங்களப ிர்த்ி தண்ிக்பகாள்பனாம். ல்ன ீர்த்ாடுல், 

ிரும்பும் புத்கத்ள தடித்ல், பாடர் ண்டிில் பசன்று குற்நானத்ில் குபித்ல் ன்ததும் 

ிருப்தம். சர்க்களப்பதாங்கல் சாப்திடுல் ிருப்தம், பதருாளுக்கு புஷ்த ளகங்கர்ம் பசய்ல் 

ிருப்தம், சின்ண சின்ணாக து ல்னது டக்கணும் ிளணக்கிதநாதா சுகாக இருக்கிநதா 

அதுபூாவும் ிருப்தம் ான். அதசம் க்கு அது அனுகூனா இருந்து சுகா இருக்கு 

அதுத துக்கா ாறுகிநது. ஊருக்கு ததாகணும் ிளணக்கிதநாம் ிடீர்னு காலில் அடிதட்டு 

த்ம் ருகிநது, ஊருக்கு ததாகபடிால் ததாகிந சந்ர்ப்த சூழ்ிளன ரும் ததாது ீி ததர் 

பசல்லுங்கள் ன்காலில் த்ம் ருகிநது. ற்நர்கள் உளடள ாற்நிக்பகாண்டு கிபம்பும் 

ததாது துக்கம் ரும், ான் ஆளசப்தட்டது டக்கில்ளன பதருாள் ான் தசாிச்சுட்டார்னு 

பசால்லுா. இதுவும் ஒரு ிாண துக்கம். சுகபம் துக்கபம் ம் சாீத்ில் ான் இருக்கு. “சுகம் 

துக்க உதனதி சாணம் இந்ிாிம் ணஹ”. “சுகாி தனப்த சாணம் இந்ிாிம் உதனதி 

சாணம்”. சுகபம் துக்கபம் உதனப்த சுகத்ளயும் துக்கத்ளயும் அனுதித்லுக்கு ததர் 

ான் ணசு ன்று பதர். ணம் ான் இண்ளடயும் அனுதிக்கிநது. அதுவும் சுகத்ள ஒட்டித 

அனுப்தித்ல் படிாது. துக்கபம் அனுப்தித்து ான் ஆகதண்டும். 18 ருடம் வ்ாி 

இல்னால் இருந்து ிடீபன்று ிாி ந்துிட்டது அந் ிாி ந்துட்டா ததாகாது 

பாடர்ந்து ான் ரும். அணால் “இச்சா காஹ” ினக்ஷ்ா அததக்ஷித்த்து ப்ாகாக 

ஞாணஜன்ாக ஆத்ண: ப்த்தும்ப்ி தஹது: இச்சா அதுக்கு உா க்ம் ஜாணாி 

இச்சி ப்தத இி க்ஹ.  

க்தாதா த்த: க்தாம் ன்நால் த்தம் ன்று பதர். ஒரு பருப்பு த்தத்தாடு 

இருப்தன் ன்ண தண்டுாணாலும் பசால்னனாம். ஒருள திடிக்கில்ளன ன்நால் ப்பு 

பசய்ாளண ப்பு பசய்ன் ன்று பசால்லுான். ப்பு பசய்ான் தண்டாணாக 

இருப்தான். அன் தல் தி பசால்லி ப்திப்தான். இது ான் க்தாஹ த்தஹ. இது சுக 

துக்கத்ில் ாது, இச்சாிலும் ாது. த்தம் ான் பருப்பு ணப்தடும். ல்னணாகத்ான் 

இருப்தான். ஆணால் அனுகூனாக ற்நனுக்கு இல்னாால் த்திப்தான் அாது 

பறுத்ல். ல்னா தடிடா தடிச்சுட்டு ல்னா பதாிாபாக ஆகுடா அளண இன் த்திப்தான் 

உடதண பறுப்தான். உடதண தடிபன்று பசால்னக்கூடாது ஜாலிாக ிளபாடணும். ல்னா 

பாளனக்காட்சி தார்க்கணும் ன்று பசான்ணால் குந்ளகளுக்கு சந்தாம் ரும். 

தடிபன்நால் துக்கம் ந்துடும். தாட குப்புக்கு ான்கு ததாில் பன்றுததர்கள் ந்துிட்டால் 

சந்தாம் ந்துிடும். பன்றுததாில் ஒருர் ட்டும் குப்புக்கு பசன்நால் ங்களப தகட்கால் 

ன் பசன்நாய் ாத்ிார் ீ ல்னன் ன்று பசால்லிிட்டு ங்களப பகட்டன் ன்று 

பசால்லுார் இான் அன் ீது ற்நர்களுக்கு த்தம் ந்துிடும். அன் தல் சண்ளட 

அன் இர்களப தடிக்க ிடால் தண்ணுான் இற்ளகாக டந்துிடும். த்தம் ன்தது 



ஒரு கும் ற்ந குத்ில் இதுவும் ஒன்று பறுப்பு. இந் கும் ல்னளண ற்றுக் 

பகாள்பாது. பகடுல் பசால்தன் ண்தணாகி ிட்டால் அன் பசால்து ான் சாிாக 

தான்றும். இங்கு சுகம் துக்கம் ன்தில் சுகத்ின் படிவு துக்கம், துக்கத்ின் படிவு சுகம். 

ஆணால் பறுப்தினுளட கும் ன்தது திடிக்காத்ன்ள ான் பசால்லுளத்ான் 

த்தாக பசால்லும். உாாக அண்ா ம்திிணிடத்ில் த்தம் ரும். லிக்கு 

பூளணிடத்ில் த்தம் ரும். புலிக்கு ாணிடத்ில் த்தம் ரும். அன் பதர் பசால்த 

த்தம் ருகிநது ன்தான் ிபநல்னாம் தத்ிண்டு ாிகிநது ன்தான், அணால் அன் 

பதள பசால்னக்கூடாது ன்தான். இது ான் பறுப்பு அல்னது த்தம். இச்சாஹ 

ப்ிகாத தகாதஹ: தா த்த இிக்ஹ: ப்ி கூனத்து ஞாணஜன்  ஆத்குதா 

த்த: த்தம் ன்நால் ப்ி கூனத்து ஞாணஜன் ஆத்குதா த்த: இது ப்ி கூனம் 

அளடால் அாது அனுகூனில்னால் ப்க்ருி  சம்தந்த்ால் ற்தட்டு ஆத்ா இப்தடி 

அனுதிக்கிநது.          


