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தீபாவளியன்று எது இன்பம்? 

குருசாமி மணிவண்ணன் 

 

உயிருக்கு உணர்வூட்டி 

உணர்வுக்கு உயிரூட்டும் 

 என்னரும் தமிழ்த் தாய்க்கு 

  முதல் வணக்கம்! 

ஆஹா என்ன இது? 

உடலைத் துலளத்து 

 எலும்லப எட்டும் குளிரா? 

அங்கங்கக  

 ககாட்டிக் கிடக்கும் 

  ககாடும் பனியா? 

அதனாகைன்ன? 

இங்கக... 

 நடமாடும் ஓவியங்கள் 

 கால் முலளத்த கவிலதகள் 

 மைரணிந்த மைர்கள்.......ஓ.. 

  புன்னலக பூத்த 

  எம் தமிழ்ச் கசாந்தங்கள்! 
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இருளகற்றி  

 நம்பிக்லக நட்சத்திரங்கலள 

நைமாய் வழங்கும் 

 நன்னாலள 

  இலணந்து ககாண்டாட 

   இனிலமயாய்க் கூடிய 

    அலனவருக்கும் அள்ளக் குலறயா 

    அன்பு வணக்கங்கள்! 

தீபாவளிகய இன்பம்! 

 அதில் எது கமலும் இன்பம்? 

  ககள்விக் குறியாய் நண்பர் கார்த்திக்! 

அள்ளக் குலறயா 

 அருஞ்சுலவ உணலவ 

 தள்ளாது அனுபவித்தல் இன்பம்! 

  கதனாய்க் கூறினார் கதன்கமாழி! 

ஆள் பாதி ஆலட பாதி 

 ஆமாம் - மில்வாக்கி குளிருக்கு 

 மிகப் கபாருந்தும்! 

  அழகூட்டும் ஆலடகள்  கமலுமின்பம்! 

  அழகாய்க் கவி பாடினார் உமா கசந்தில்! 

பாட்கட பட்டாசாய் கவடிக்க 

 பாய்ந்து வந்தார் நண்பர் பாலு! 
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அருலமயான உறகவ இன்பம்! 

மறுக்க வில்லை  

 ஆன்கறாரின் கவிலதகலள! 

 

என் நிலறவுக் கவிலத 

 ககள்விகலள நிலறவாக்கும்! 

 தீபாவளியன்று எது இன்பம்?  

  எது கபரின்பம்? 

  சற்கற எண்ணப் பறலவ 

  சிறகடிக்கட்டும்! 

உைகக் கைாச்சாரங்கள் 

 பண்பாடுகள், கலைகள் 

 ஓடி விழுந்து 

  உருகி உருமாறும் 

  உருகும் பாலனயில் - வட அகமரிக்க 

  உருகும் பாலனயில் - வாழ்கிகறாம்! 

 

நரகாசுரலன அழித்த நாளா? 

ககாடானு ககாடி வளங்கலள 

 ககாட்டிக் ககாடுக்கும் 

 இைக்குமியின் பிறந்த நாளா? 
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கஸ்டப் படகவ பிறந்த 

 பாண்டவர்கள் வனவாசம் முடிந்த நாளா? 

பாைி மன்னன் 

 ஆண்கடான்றுக்கு  

 ஆர்வமுடன் புவிக்கு வர 

  வழி காட்டும் நன்னாளா? 

ஆம் - அலனத்தும் கசர்ந்த  

 நன்னாள் இன்னாள் - தீபாவளி! 

 

அதிகாலையில் நன்னரீாடி 

 அழகுலடகள், ஆரங்களணிந்து 

 மத்தாப்பூவாய் மகிழ்ச்சி கபாங்க 

ஆயிரமாயிரம் 

 விளக்குகள் ஒளி சிந்த 

வண்ண வண்ண உணவுகலள 

 கசர்ந்கதார்க்குப் பரிமாறி 

 களிப்பது ஏன்? 

ஏற்றிய விளக்குகள் 

 ஒளியீந்தத் தானா? 

 நம்பிக்லகக்கும் தாகன! 

 ஒற்றுலமக்கும் தாகன! 
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பூக்களாய் கசாரியும் 

 மத்தாப்பூக்கள் 

 மகிழ்ச்சிலய கவளிக் ககாணரத் தாகன! 

ஓடுகின்ற வாழ்க்லகச்  

 சக்கர எைிகளுக்கு 

 சற்கற ஓய்கவடுக்க 

அன்றாட 'வைி' மறந்து 

 பாலைவனச் கசாலையாய் 

வாழ்வின்  

 மகிழ்வுத் துணுக்குகளாய் 

 வந்தகத பண்டிலககள்! 

  திருவிழாக்கள்! 

எது இன்பம்? 

 அம்மா வருவது இன்பம் 

  குழந்லதக்கு! 

 ஆதவன் வருவது இன்பம் 

  மைருக்கு! 

 அறத்தால் வருவது இன்பம் 

  துறவிக்கு! 

 அத்தான் வருவது இன்பம் 

  துலணவிக்கு! 
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 பாஸ் கிலடத்தால் இன்பம் 

  மாணவருக்கு! 

 கபயில் கிலடத்தால் இன்பம் 

  அரசியல் வாதிக்கு! 

ககாளுத்தும் ககாலடயில் 

 குளிகர இன்பம்! 

ககாட்டும் மலழயில் 

 குலடகய இன்பம்! 

குத்தும் குளிரில் 

 சூகட இன்பம்! 

 

எண்பதுகளில் - 

 கண்ணதாசன் பாட்கடழுத 

 எம்.எஸ்.வி இலசயலமக்க 

 டி.எம்.எஸ்-சுசீைா பாடியது 

  இன்பத்துள் கபரின்பம்! 

பின் - 

 லவரமுத்து பாட்கடழுத 

 இலளயராஜா இலசயலமக்க 

 எஸ்.பி.பி - சித்ரா பாடியது 

  கமலும் கபரின்பம்! 
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அறியாலம இருளகற்ற 

 நம்பிக்லக ஒளிகயற்ற 

  தீபாவளித் திருநாள் கவண்டும்! 

 

உயிருக்கும் உடலுக்கும் 

 நைன் பயக்கும் 

  நல்லுணவு  

 புத்தாலட அணிந்து 

  புசித்தல் இன்பம்! 

தன் வட்டம் மற்றுமின்றி 

 உறவு வட்டம் உடனிருத்தல் 

  இன்பத்துள் கபரின்பம்! 

அதற்குச் சாட்சி 

 நம் தமிழ்ச் சங்க  

  தீபாவளித் திருநாகள! 

வாய்ப்புக்கு நன்றி 


