என் கவிைதைய ேமைட ஏற்ற வாய்ப்பு தந்த மில்வாகீ தமிழ்
சங்கத்திற்கு என் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள். இந்த
கவியரங்கத்திற்கு வருைக தந்துள்ள அைனவருக்கும் எனது
வணக்கங்கள். இந்த நிகழ்ச்சிைய ரசித்து மகிழ்ேவாம் என்று நம்பி
வந்துள்ள உங்களது அசட்டுத்தனமான நம்பிக்ைகக்கும் எனது
வணக்கங்கள்.
அந்த நம்பிக்ைகைய ஆதாரமாக ைவத்து ெதாடங்குேவாம்.
வாழ்வாதாரம் நம்பிக்ைக என்றால்
வாழ்வின் மூலாதாரம் உணவு.
"தனிமனிதனுக்கு உணவில்ைலெயனில் ஜகத்திைன
அழித்திடுேவாம்" என்று உைரத்தான் எம் கவி பாரதி!
அன்று - வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாதது உணவு
இன்ேறா - வாழ்க்ைக தரத்திற்கு சான்று விருந்துணவு!
ஒரு ேவைள உணவு ேயாகிகளுக்கு
இரு ேவைள உணவு ேபாகிகளுக்கு
உணேவ மருந்து சித்த களுக்கு
இவ கைள பற்றி எல்லாம் நாம் ேபசப்ேபாவதில்ைல.
இரு ேவைள உணவுடன், காைல மாைல குழம்பியும் ேதநBரும்
அருந்தி, அவ்வப்ேபாது சில பல ெநாறுக்குத் தBணியும்
அைசேபாடும் ருசிக்கு அடிைமப்பட்ட ெகாடுத்து ைவத்தவ கைள
பற்றி ேபச வந்துள்ேளன்.
நானும் அக்கூட்டத்தில் ஒன்று என்பதில் ஒரு ெபருமிதம் உண்டு!
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இந்த கவியரங்கத்தில் உணைவ பற்றி ேபசுவதில் ஒரு க வமும்
உண்டு!
தBபாவளி என்றால் நிைனவுக்கு வருவேதா பலகாரம், பட்டாசு,
புத்தாைட
ெவடித்தால் தBறும் பட்டாசு
முதன்முைற அணியும் ேபாது தான்

புத்தாைட

ருசிக்க ருசிக்க நிைனவுகைள தூண்டுேம பலகாரங்கள்!
இத்தைன ேபைர சுண்டி இழுக்கும் சூட்சமம் அறிந்தது எங்கள்
விருந்துணவு!
அயல்நாட்டில் வாழும் இந்திய களுக்ேகா தைலவாைழ இைல
பா த்தாேல ஆனந்தம். அதில் 15 விதமான சாப்பாட்டு வைககள்
இருந்தால் தினம் தினம் தBபாவளி!
தBபாவளி என்றால் தான்
எத்தைன பலகாரங்கள்
எத்தைன ருசிகள்
எத்தைன நிைனவுகள்
வாருங்கள் சிறிது அைச ேபாடுேவாம்
ஆதி அந்தம் இல்லா ேதன்குழல் முறுக்கு
ஒரு பாைன ேசாற்றுக்கு ஒரு ேசாறு பதமாய் சீைட
சிறு துளி ேபரு ெவள்ளம் -- நிைனவு கூறும்
எங்கள் பூந்தியும் லட்டுவும்
குழந்ைதகளின் பல் ஊரலுக்ெகன்ெற பிறப்ெபடுத்த தட்ைட
அச்சுமுறுக்கில் கூட அச்சு பிைழ ஏற்படலாம்; 6 வித்தியாசங்கள்
காண முடியாது என் பாட்டி சுட்ட 100 ைக முறுக்கில்!
ேதன்ெமாழி சசிகுமா ©

பக்கம்2

11/22/2014

முந்திrயும் திராட்ைசயும் இைளப்பாறி கிடக்கும் பாயசத்தில்...
விவrக்கேவ இயலாத மற்ெறாரு சுைவயும் உண்டு..
தன் குழந்ைத பலகாரத்ைத ருசித்து தின்னும் ேபாது, அம்மா
முகத்தில் மிளிரும் ெபருமித புன்னைக...
தBபாவளிக்கு என்று ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு..
ஆண் ெபண் ேபதமின்றி
அைனவரும் வாயும் வயிறுமாக தான் திrவா கள்...
வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் இைடேய நடக்கும் marathon
ஓட்டபந்தயத்தில்
அங்கங்ேக சில தைடகைள இடுேம எங்கள் ேலகியம்..
பாட்டி ைவத்திய த்திக்ெகல்லாம் முன்ேனாடி இந்த ேலகியம்.
அவ்வப்ேபாது குடும்பத்திலும் தைலெயடுக்கும் அரசியல்...
ஆதி அந்தம் இல்லா அரசியல்..
எங்கள் ேதன்குழல் முறுக்ைக ேபால..
முறுக்ைக ெநாறுங்காமல் உைடக்க ேவண்டும்..
முறுக்கு கற்றுெகாடுத்த பாடம்..
உறவின கள் மனம் ெநாறுங்காமல், குடும்ப
அரசியைல

உைடயதாக ேவண்டும்..

அரசியலும் முறுக்ைக ேபாலத்தான்.
தமிழனின் பாரம்பrயம் பரதநாட்டியம்.
அந்த பரதநாட்டியத்தின் தனித்துவம் நவரசம். அத்தைகய
நவரசத்ைத கூட விளக்கியது இந்த வருட தBபாவளி..
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என் அம்மா சுட்ட அதிரசத்தில் ெதrந்தது
அன்பு கலந்த ஸ்ருங்கார ரசம்
நான் சுட்ட அதிரசத்தில் நடந்தேதா அற்புதம்
அதிரசம் ஆனது ஓட்ைட வைட.
ெசவிக்கு உணவில்ைலெயனில் சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்
என்று அன்று கூறினான் ெபாய்யா ெமாழி புலவ .
இதிலிருந்து என்ன ெதrகிறது?
வள்ளுவன் தBபாவளிேய ெகாண்டாடியது இல்ைல ேபாலும்!
வாழ்ந்து பா த்தால் தான் தமிழ் கலாச்சாரம் புrயும்
சுைவத்து பா த்தால் தான் தBபாவளியின் சிறப்பு ெதrயும்.
எனது பிள்ைளத்தமிழின் பிைழைய ெபாறுத்தருளிய
தமிழ்த்தாய்க்கு நன்றி.
கவியரங்கத்ைத ரசித்த அைனவருக்கும் நன்றி..
சுைவத்து மகிழுங்கள் தBபாவளிைய
வாழ்க தமிழ்! வள க தமிழ்த்ெதாண்டு!!
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