
  



நம் மீனாட்சியை ஒவ்வவாரு மனிதனும் வநஞ்சில் வந்து 
புகுமாறு அயைக்கவவண்டும். 

ஒரு தாய் ஒரு குைந்யதயை எத்தயன வாஞ்யசவைாடு 
அயைப்பாவ ா....எத்தயன 
உரியமவைாடுஅயைப்பாவ ா....எப்படி அலுக்காமல் 
அயைப்பாவ ா....அத்தயன அக்கயைவைாடு இயையை நாம் 
அயைக்கவவண்டும். 

குமரகுருபரர் வசான்னது மன்னருக்குப் புரிந்தது. இதில் 
ஒரு சூட்சுமம் இருக்கிைது. இயைவைிபாடு என்பது தனித்த 
ஒரு வசைலல்ல. நம் எல்லாச் வசைலிலும் இயைவைிபாடு 
இருக்கிைது. 

குைந்யதயைக் வகாஞ்சுவது, நண்பவனாடு பைகுவது, 

மயனவிவைாடு கூடுவது, தாய் தந்யதையர வணங்குவது, 

குருவுக்கு அடிபணிவது, வைிைவருக்கு வாரிக் வகாடுப்பது 
வபான்ை எல்லாவற்ைிலும் நாம் இயையைக் காணலாம். 

இயை என்பது வவட்டவவ ிைல்ல. ஒன்றுமில்லா சூன்ைம் 
அல்ல, தியகத்துப் வபாய் நிற்பதல்ல. இயசபட 
வாழ்தல்தான் இயையுணர்வு. தியகப்பிலிருந்து மீண்டு 
எல்வலார் மீதும் அன்பு வபாங்கப் வபாங்க வாழ்தல்தான் 
இயையுணர்வு. 

இயை எங்குமிருப்பவர். எங்குமிருப்பது. உருவம் 
இல்லாதும் இருக்கும், உருவத்வதாடும் இருக்கும். 
இயைவன் எங்குமிருப்பயத ஏற்றுக்வகாண்டால், 

உருவத்யதயும் ஏற்றுக்வகாள் வவண்டும். 
உருவமாைிருப்பதில் இயைவன் இல்யலவைன்று 
வசால்வது மூடத்தனம். 



இதிலிருந்து உைிரற்ை கல்லிலும், உைிருள்  வபாரு ிலும் 
அன்புள் வர் இயைவயனக் காணமுடியும். வநசிப்புத்தான் 
முக்கிைம். எயத என்பது முக்கிைமல்ல. எல்லாவற்யையும் 
என்பதுதான் முக்கிைம். பகுத்துக்வகாண்டு இருப்பது அல்ல. 
 

வநசிக்கத் வதரிைாதவர்கள்தான் இங்வக இயைவன் இல்யல 
என்று வசால்கிைார்கள். இவர் இயைவன் இல்யல என்று 
வசால்கிைார்கள். 

தனக்குத் வதரியும் என்று அலட்டிக் வகாள்பவர்க ால் 
இயையைக் கண்டுவகாள்  முடிைாது. இைிவுதான் 
வசய்ைமுடியும். அன்பு வசய்தலுக்கு முற்ைிலும் எதிரான 
விஷைம் இைிவு வசய்தல். இைிவு வசய்வவாரிடம் 
இயையுணர்வு இருக்காது. 

'இந்தத் தூணில் இயைவன் இருக்கிைானா...' என்று 
இரணிைன் இைிவு வசய்தான். ஒரு சிறு பாலகனிடம், 

இடுப்பில் யகயவத்து கர்ஜித்தான். பாலகன் இருக்கிைான் 
என்று வசான்னதும் இல்யல என்று தூயண உயடத்தான். 
அணுயவப் பி ந்தது வபால வசக்கச் வசவவவலன்று சிங்கம் 
வவ ிவந்தது. 

அணுயவப் பி ந்தால் சக்தி வவ ிப்படும் எனில், தூயணப் 
பி ந்தால் வவ ிப்படாதா. தூணிலிருந்து மிகப்வபரும் சக்தி 
வவ ிப்பட்டது. எதற்குச் வசால்கிவைன்...இயை உண்டு. 
எங்கும் உண்டு. எல்லா உைிரிலும் உண்டு. எல்லா 
ரூபத்திலும் உண்டு. 

பார்க்க நாம் வதரிந்து வகாள்  வவண்டும். அதற்கான 
பக்குவம் வ ர்த்துக் வகாள்  வவண்டும். அயமதிதான் 
அதற்கான பக்குவம். 



குமரகுருபரர் வபச்சுத் தமிைில் கணவீரன்று வசால்ல 
அங்குள்  எல்வலாருக்கும் புரிந்தது. 

குமரகுருபரர் வதாடர்ந்து கவியத படித்தார்…. 

வதாடுக்கும் கடவுள் பைம்பாடல் 

வதாயடைின் பைவனநயை பழுத்த  

துயைத்தீந் தமிைின் ஒழுகுநறும்  

சுயவவை அகந்யதக் கிைங்யகைகழ்ந்து  

எடுக்கும் வதாழும்பர் உ க்வகாைில்  

ஏற்றும் வி க்வக வ ர்சிமை 

இமைப் வபாருப்பில் விய ைாடும்  

இ வமன் பிடிவை எைிதரங்கம்  

உடுக்கும் புவனம் கடந்து நின்ை 

ஒருவன் திருவுள் த்தில் அைகு  

ஒழுக எழுதிப் பார்த்திருக்கும்  

உைிவராவிைவம மதுகரம்வாய் 

மடுக்கும் குைற்காடு ஏந்துமி  

வஞ்சிக்வகாடிவை வருகவவ  

மயலைத்து வசன் வபற்ைவபரு 

வாழ்வவ வருக வருகவவ. 

அகந்யதக் கிைங்கு அகண்டு எடுத்த ஒரு உள் க் 
வகாைிலில், ஒரு வி க்குத் வதான்றும். இயை ஒ ி வசீும். 
அங்கு நடமாடும் வஞ்சிக்வகாடிவை வருக...வருக...என்று 
பாடினார். 

 


