கவியரங்கம்
தீ பாவளிக்கு இன்றியமையாதது உமை
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கவிமத ச ால்ல வா என்று கவியரங்கத்துக்கு அமைத்தீ ர்கள்
கமை ி வமர யயா ித்தாலும் கடினைாகத்தான் இருக்கிறது
வார்த்மதகள் தானாக வந்து விைவில்மல
யதடிப் பிடித்துக் யகார்த்துக் சகாடுத்திருக்கியறன்
கவிமதயா இல்மலயா கண்டுபிடியுங்கள்
ைானம் காக்கவும்
இயற்மகச்

ீற்றத்தில் இருந்து

உைமலப் யபணிக் காக்கவும்
உருவாக்கப்பட்ைது உமை
இன்யறா ஆள் பாதி ஆமை பாதி என்று
ைனிதமர ைதிப்பீடு ச ய்யயவ உமைதான் அளவுயகால்
உங்கமளப் பற்றிய முதல் அபிப்ராயத்தின் திறவுயகால்

எண்சணயில் லக்ஷ்ைியும்
நீரில் கங்மகயும் வ ிக்கும் தீ பாவளித் திருநாளில்
விஷ்ணு வ ிக்கிறாராம் வஸ்திரத்தில்
நீதிபதிக்கு ஒரு உமை
காவலருக்கு ஒரு உமை
ைருத்துவருக்கு ஒரு உமை
என்று

ீருமையால் யவறுபட்ைாலும்

புத்தாமை என்ற ஓர் உமையால் எல்யலாரும்
ஒன்று படுவது தீ பத் திருநாளில்தான்

பச்ம ப் பட்டுடுத்தித் யதாைி வ ீட்டில்
விருந்துக்குச் ச ல்ல
வாயில் திறந்த யதாைி ச ான்னது
வா என்று வார்த்மத அல்ல
ஆறு வருைங்களுக்கு முன்
தைிழ்

ங்க விைாவில்

உடுத்திய உமைதாயன
என்று உமரக்க
வி ித்திரைாக இருக்கிறயத என்று நான் வியக்க

ஆறு வருைங்களாய் உங்கள் ஞாபக

க்தியில்

நிமலத்து நிற்கும் அளவுக்கு
க்தி உண்ைா ஓர் உமைக்கு
ைகளின் முதல் பட்டுப் பாவாமை
ைகனின் முதல் பிறந்த நாள்

ட்மை

என்று சபாத்திப் பாதுகாக்கும் உமை
ஒவ்சவான்றும் உள்யள ஒளித்து மவத்திருக்கிறது

கவிமத யபால ஒரு கமத
தீ பாவளி வருவது வார நாளிலா
வார இறுதி நாளிலா

என்பமதப் சபாருத்துதான் முடிவாகிறது
pakshanamum partyயும்
எந்த நாள் என்றாலும்
புத்தாமை அணிவது ைட்டும் நிச் யம்

பண்டிமக அன்று அணியும்
பாரம்பரிய உமை
பமற

ாற்றுகிறது நம் பண்பாட்மை

புனித நாளில்
புைமவமயப்

புமனயும் விதத்தில்
புமதந்திருக்கிறது
உங்கள் ஊரின் முகவரி
சதன்னிந்தியரா வை இந்தியரா வங்காளத்மதச் ய ர்ந்தவரா

ஒற்மற இலக்க எண்ணில் சவப்ப நிமல
கண் கவரும் வண்ண உமை
கவ ைாய்ப் யபார்த்திய கம்பளி ஆமை
பனிமூட்ைத்துக்குள்யள புமக

சவடிக்கியறாம் பட்ைாம

தீ பாவளி சகாண்ைாை நைக்கு ஏது தமை
யவமலக்குச் ச ல்ல ஒரு உமை
விருந்துக்குச் ச ல்ல ஒரு உமை
விமளயாைச் ச ல்ல ஒரு உமை
உறங்கும்யபாது ஒரு உமை
குளிருக்கு ஒரு உமை
சவய்யிலுக்கு ஒரு உமை

என்று பல உமைகள் இருந்தாலும்

தீ பாவளிக்கு அணிகியறாம் புத்தாமைதமன

அதன் புத்துணர்ச் ிக்கு எது இமண
காஞ் ிபுரம் பட்யைா

cotton churidhar ச ட்யைா
macy’s-ல் வாங்கிய

ட்மையயா

ைதுமரயில் வாங்கிய ய மலயயா
அன்றாைம் அணிகியறாம் அங்கைாய்

பண்டிமக அன்று ச ாலிக்கிறது அணிகலனாய்
கமையில் காசு சகாடுத்து

கந்தலான Jeans வாங்கும்
ைக்கள் ைத்தியில்
கந்தலானாலும் க க்கிக்
கட்டுபவர்களும் உண்டு

தீ பாவளி அன்று ைகிழ்ச் ி அமைகிறார்கள்
புத்தாமை பூண்டு
உள்ளத்மதத் சதாட்டு
உள்ளமதச் ச ால்லுங்கள்
இங்கு இருக்கும் ஏத்தமன யபர்
இந்த வருை தீ பாவளிமய
உற்றார் உறவினர்களுைன் சகாண்ைாடின ீர்கள்?
இங்கு இருக்கும் உற்ற நண்பர்களுைன் தாயன சகாண்ைாடின ீர்கள்?
முகப்புத்தகத்தில் முகம் காட்டி

whatsApp -ல் வாழ்த்துச் ச ால்லி
வமல தளத்தில் விரலம வில்
வி ாரிப்புகளுைன் முடிந்து யபாகிறது
உறவுகளுைனான பண்டிமக

பலகாரம் இல்லாத பண்டிமக எதுவுயை இல்மல
எண்சண யும் சநய்யும் இனிப்பும்

calorie எண்ணிக்மகயில் கணக்கில்

அைங்கவில்மல

அத னால் பக்ஷணம் என்றாயல பயைாக இல்மல?

விருந்தும் ைருந்தும் மூன்று நாள்
என்பது முதுசைாைி
விருந்து ஒரு யவமள
ைருந்து ைறு யவமள
என்பது தீ பாவளி
திருைணைாகி america ச ன்று
ஐந்து ைாதங்களுக்குப் பின்
தமல தீ பாவளி சகாண்ைாை இருக்கும் ைகளுக்கு
அம்ைாவும் அப்பாவும்
அன்பாக advance ஆக
உைன் அனுப்புவது
உணவா? உறவா?

என்றும் ைங்காத ைலரும் நிமனவுகளுைன் இருக்கும்
தமல தீ பாவளி உமைதான்!

யார் அந்த ைகள் என்கிறீர்களா?
கவிமதமயக் கண்டு பிடித்தால்
ைகமளயும் கண்டு பிடித்திருப்பீர்கள்

