






ஊ� வா�

 அ�� பா�ப��
ஊ� வா� அட�க
அ�யனா��� பைடய� ைவ��
தவ���� ெப�ற
த� நா�� வய� மகைன
இ���� அம���ய ப�
நா�ப�ைத�� வய� தயா� அ�ைத��
ஐ�ப�ேதா� வய�
ேதவரா� மாமா�� ெத��� இற��
நட���ேபாெத�லா�
ப�� ெசா� ெசா�ல பாவ� 
ஏ�� இ�ைல எ�பைத� ேபா�
அேத ஊ�� தா�
அரச� �ரசலாக நா�� ேப�
நா�� �தமா�
ேப�� ெகா����பவ�கைள
அ�ைத�� மாமா��
க��� காணாதைத�ேபால
கட�� ேபா�� ெகா����பா�க�
அட��த ��வ�
கா��ரமான �க��ட�
ஐ�தைர அ��� ேம�
ஆஜா� பா�வா�
வ�டா வ�ட� அ�யனா�
ேவட��� அ�வா� எ��� வ��
��லைன பா���� ேபாெத�லா�
காைளயா� ேதா��
அ�ன�மா� �ழ�
அ�� அசலா அவ� அ�பன
பா�த� ேபாலேவ இ����
ெசா��� ேபா�
அ�யனா� எ�ப� இ��தாேரா
ஆனா�
ஊ� அைம�யாக தா� இ��த�

                           - மத�.
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ஆ�கா� இளவரசேரா�
அவன�அ�பா ����
�ைக�பட�கா��வா�...... 
ேந���கா����
அம�������
ேமைடெயா���
கத���லா அ�������
அவன� தா�தா��
�ராதன�படெமா�ைற�கா���
ெப��தமா� ���பா�....... 
த�கஃ�ேர��ட க�ணா�ேயா�
���ைக ர��ைகய���
ச��த��வ� சபாெவா���
��வ�ைச�� அம���
தாள��� அவன� 
பா���� �ைக�பட�ைத�
கா��வா�...... 
பரமா�சா�யா�ட� ஆ�ெப��
அவன�
பா�யவய�� படெமா�ைற��
ரமண� ஆ�ரம��� �யா����
அவன�
அ�ண�� படெமா�ைற��

கா��
ெபா��ஷ�கெளன�
�ளகா��தமைடவா�......
எ�ெண�காணாம�
வற�� 
பர�ைட�தைல�ட�����
அ�மா�� பட�ைதேயா......
ஒ���ேபா�ட� கா�ச�ைட��
ஊ��மா���ெகா��
ப��ெச�ற
எ�பட�ைதேயா........
க�ன��ைட�க கா����ைக�ைல
அட���
தா��ல� த��த வாேயா�����
ர��ைக அ�யாத 
பா���� பட�ைதேயா......
அைர�ேகாவண�க���ெகா��
ஆ�மா� ேம��த
தா�தா�� பட�ைதேயா.......
சவ�கார�க�� ேத��ேத
ச�லா���யா��ேபான
வ��ரெமா�ைற
ேவ��ெய�� ெபய��
இ���� க�������
அ�பா�� பட�ைதேயா........
உ��ெவ����
க��� 
ெசா�ைத�ப� ெத�ய �����
த�க�� பட�ைதேயா........
ஒ�ேவைள அவ�ட� 
நா�� கா�����கலா�
�ைக�படெம��க கா���தா�
என� -
ெபா��ஷ�கெளன........!
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இ�த நாக�க���
எ�சமா�
எ��கால���
� �ைட���ட��டா�!

ஒ�றா�தா�
�ைதேவா� எ�றா��
�ற��� ப�ைச�ரப�ச����
பா����ட��டா�
உன� ந��!

வ�ண��� ������
வான������
ஒ�ைற வ�ணம����
��ைகைய
உ��ட� ேச���
����� ெச����ட�ேபா�ேற�
நா�!

      - ���� நாட�.

வா��ய ப��கேளா� 
ெவ�ெதாைல� வ��
��ற ����� ம����

  - �.க�யரச�
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மனெவ�க�

ஒ� வ�தா�
இ�� ேபா����.
ஆனா�
�ழ�க� 
�ல� ேபாவ��ைல.

மர��� ���கைள
�ைட�� ெச���
வ��க� ேபால....
மனெவ����
�ைட�� ெச���
��தைனக� அ�க�...

அ���க� அைட��
ஊடற��
உற�க �டாம�
ெச�� ெவ��.

எவைர�� ��ப�றாத
த��ப�ட மனெவ���
��தைன சார�
அவ�ைதயாகேவ
இ���ற�....

  - ப.ராஜ�மா� �வ�.

7



தா� ��ைக 

கா� வ�க��ய 
ச�லைட�� 
ெச�ப����� மகர�த� 
����� பா��ைக�� 
ெப�ைண  ேபாலேவ ���ற� 
த�க மர� 
அ�வா� அ��த காய���� 
�ண�� ��� தைல சா� 
�ச�ப��ற� 
ெஜ� ���க� க���ற� 
இ� ஒ� ெபா�மைல ெபா�� 
பாட��

            - ï.AM>[
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யா�ம�ற சாைல�� 
அ�ப�� 
சாக� �ட�தவ�� 
ப�ைஸ� பா��� 
ம������ அள��� 
ப�����க ேவ�டா� என��..!

  - கட��� ர�க�



ேதட�� �ற�க�

ப��த இைலகேளா� 
ைகேகா��� உ����ற
��க�� வா�ய இதய�க�

ப�ட மர��� �ைள��
ஒ��� ெகா������
பா� இற�ழ�த ப�டா����

எ�ேகா ெதாைல��ேபான 
த� �த����ைய
நாெள�லா� ேத� அ�லா�� 
தா���ைன

�சா�க�� ப���
உணவா���ட
ேதா�ட�� லய�க�� எ�ச�

இ�ப�யாக…  
ஏேதா ஒ�� க�ள�தனமா�
களவா�� ெச����கேவ���
க�ள� கபடம�ற
எ� �ய�ைத…

  - ம.கனகராஜ�

உ�க� �ைஜ அைற அைன����� 

��ைவேய ேத��ற� 
ெதாட�காமேல ��ைவ  ேத�வதா� 

என�� அ�த அைறைய ���ப��ைல 

ெவ��� ெதாட���க� 
ந� வா�ைவ 
ஒ� ேகா�ைப ம�ேவா� 
ஒ� ேகா�ைப ேத�ேரா�
ஒ� அ� கடேலா�
ஒ� ெப�ெணா�
ஒ� �ழ�ைதேயா�
ஒ� ெம�ைதேயா�
ஒ� பறைவேயா�
இ�ப� எ�த ஒ�ேறாடாவ� ெதாட�� 

ெகா�டா��க�
ெவ��பத�� ஒ����ைல
அ�ப� ஒ�� இ���மானா�
அ�கார��� ேவ�க� ம���தா� 
பர� வ���றன 
அத�கான ெகா�டா�ட�� 
நட�ேத�ய வ��ற�
ெகா�டா�ட��� உ����
உ�கைள ���� 
எ��� ��� கா��� ���� ���க�
ெவ��� தா� ���� கா�����ற� 

நா� ெதாட���ேற� ெகா�டா�ட�ைத 

ஒ� க�ைதேயா�

 ப.தன�ெஜய�.  
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இர�� ெந��ெதாைல�
பயண���
கைத ெசா��� ெகா�ேட
வ��ேற�.. 
எ� �ர� ����
�டேவ வ�� �ல�
உ� ெகா��� ெகா�ேட
வ��ற�..
பயண� ��வைத நா��
கைத ��வைத �ல��
���பேவ��ைல..

                - ஈ�வ� ந�தா

மன�க�

மனைத ��ட வ�� மன�க�
மனைத ம��மா ����ேபா��றன
ஒ� மலைர
மல��   �த��� ������கைள
�ல ��கைள
��க�� �த���
இரக�ய� கன�கைள
ஒ� மனைத
மன� வள���� 
�ய����கைள
ஒ� க�ைதைய 
க�ைதையவா����
உ�கைள

      - த�ேக�
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இற�பத�� �� 
கைட�யாக அ�பா எ�ன 
கன� க����பா�

உ����வத�� ����ள
கைட�யான நா�ைககைள
எ�வா� கட����பா�...

இ�� அ�ய�ேபா��
ஆைடதா� கைட� ஆைடெயனேவா
இ�� �ட���� ேபா��
உண�தா� கைட� உண�ெயனேவா
எ�ப� அ�யாம������பா�

இ� �ற�கேவ��யாத இைமகைள
அட�கன�ேதா� �ட�ய�ைக��
எ�த ப�ம��� �ற��ைன
��க�� ேச��� ைவ�������பா� 

�ைன��சாளர�க�� வ�யா�
���� ைவ�க�ப������
அ�த கைட� �க� யா�ைடயாதா����� ...

நாைள எ�ேபா�� ேபால
வ�� ��க�ேக��� ம�த�க���
அ�� கா����ேவ�
அ�த கா�ைக�� நா� எ�ன
ெசா�� ��யைவ�ேப�

அவ� ம��க��� க�கார ��
இ�ேபா�� ��காம�
ஓ��ெகா�����ற�

எ� �ற�த ேநர�ைத ���தவ��
இ���பயண ேநர�ைத �����ெகா�ேட� ...

இ�ேபா� ப���� இ�த வ����� ெகா�ச�
அ�ைககைள உணவா� ெகா��தாக ேவ��� ...

    - ரா�ெப�யசா�
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இ�ெபா�ெத�லா�
ஆ�ைற� கட�க
��ச� ெத�����க
ேதைவ��ைல..
ெச���கேள
ேபா�மானதா�
இ���ற�.

     - �ேர�பா� ராேச��ர�

மைழ�� �ைட 
��றேபா��
க�த��� ��� 
��றேபா��
நா�த��� ��லா
��றேபா���
எ�ந �ற ர��ைக��
��� �ற� 
கா���க 
நைன�ேத தா�
��
வ�வா� அ�மா....

  - ேகா.�தர�
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அர��கடைல� க��யைண���ெகா��
உற��� இர�கேள
ேவ��ெமன��.
அர��கடல�ற இர�க��
கன�க� வ�ண�ழ�� 
க��� ெவ�ைளயா�� க��� வ��க
ஆர��������றன
அ�க���� ��� ���
இரைவ� கட�பத���
இ�தய� உைட��ேபா�ற�
��ன� பகெல�லா�
உைட��ேபான இ�தய�ைத
ஒ�ட ைவ�ப�ேலேய 
பக� க������ற�
அர��கட�� ேம� ப������� இர�
கைதக� ெசா�� உற�க ைவ���
காத�ைய அைழ�� வ��
பக�க�� உ�டான காய�கைளெய�லா�
அைவ எ�தைன காய�கெள�றா��
ஒேர இர�� ம��� தட� ஆ�����
��க� வராத இர�க��
��காத ��க� �ைறய வ�� 
��ய ��ய ரக�ய� கைதகள� ெசா���
இர�� க���� தா�க��
வ�ண வ�ண ஓ�ய�கைள வைர��
��க� வராத இரைவ�� 
���ழாவாக மா���
அர��கடல�ற இர�க��
�ல சமய� அ�லமைழ�ட� ெப�வ���
அ�த அ�லமைழ�� க��� �ைத��ேபா��

இரைவ� காண� ச�யா�
உ��� சைதக� ெதா��� �க�ேதா�
அல�� இர�� அலற�
உ�ைர அ����.
எ�ன நட�தா��
அர��கட� வ����டா�
அ�தைன�� வச�தமா� மா����.
���த���ேம� �த��� காலெம�லா�
அர��கடேலாேட இ��க��ெமன��.

    - ெசௗ�
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பயண �ேநக�

�னா�த�� �சா��ப�மா�
உ�����க ஆர����ற�
ஒ� உைரயாட�..
�கம�யாதவ�கைள��
நல� ேக��
ந�பா�க �ைழ�ற�..

ஒ� ேகா��� பயண���
ஏேதா ஒ� ெசா�
�ற��ற�
மன��� கத�கைள..

ஏேதா ஒ� ச��ைஞ
இ���� தா���
இ�க ���ற� இத�கைள..

ஒ�த அைலவ�ைச���
ஊ��வ
கா��� �ட���றன
�ல ெசா�க�..

எ�ப�ேயா
பயண�க� எ�ேபா��
ஒ� �ேநக�ைத
இற��� ���த���
���� ேபா�ற� .
�லவ�ைற
ம���� ேபா�ற�..

   - ம�ரா
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எ� இர�� வாசைன

தாழ���� வாசைனைய
�ம�தைல�� அரவ���
�ரா ஆைசெயா�ைற
ெகா�����ற�  இ��ர�
மைல ைமய �த��
ஈர��ைவேயா�  ���யைல�� 
வ�ண�������� �ற�களா� ஆன�
பன�க�க��� �ைவேயா�  
நக�� ெபா�ெதா���
வ�ம�ேதா� எ��வாத� 
ெச�ய���ய�
உற���  உ�  
க�ன���
ஊ��� ெச��� 
எ���� �����பான�
இர�� நா�� ேவற�லவ�� 

ஒ�ெவா� நா��  

ெத��ைன��  ஒ����றா�  

ஜாம� ேகாட��ெயா�வ�

  - க.அ�ச��யா

15



இர���

பகெல�லா� 
ப�����த கன� 
இரைவ� ��� ப�யாற 
எ��� �ைழ�ற�.
�� ����ட�பைத அ���
உ��ைழ�� கனைவ�
த��ைக�� பா�� ஒ�ைற 
எ� �� ���ற�.
அ��க� இ�லா
வ��ேபா�க� ஒ�வ��
வா��ைதைய உ���ற�.
மறவாம� மல��ெகா��
ஒ�ைற�� ப�ச���ற�.
அத� நாைளய உண��� 
உண��� �����கைள
அ���� �ைதகைள 
���ெகா�����ற�.
எ�த��� எ�ைக��
எ� இரைவ� ெகா��     
��ற கன� ச�ெடன
உற�க� ெதாட���ற�.
��ய� ��னைகேயா�
எ���ேன எ��ப��ற�
அ�ைற ேதட�கைள�
ைககக�� ஏ��யப�.

        - அ��ல�, ��������
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எ��� சா�பலான 
�ண���ய�க�� ந�ேவ 
உ��ட� ெகா��த�ப��ற� �வெனா��...?
�ரைல ம��� ������
உ�வ� ெமா�த�� 
���ெத���ற� �...
அல�ய�� �ர� அட�� 
�னகலா� ஒ����ற�...
ெந� ேநர� ேதக� எ��த ெந���  
த� ேவக� ����ய
ேபரைம��� ��
அல�ய�த �ர� யா�ைடயதா����ெம�ற 
பைத���
ெவ���சா�பைல �ள��பா��த��
எ��த இட���
தடய�களா� �ைட�த�
எ��த �ர�க�� எ���க�
இ�க�ப���ெகா����த
இர�� தரா��த��க�ட���ய
ஒ� �லா�ேகா�...!

      - ச���
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அ������ 
அ������ ����� ெகா��� 
ச�ன� �ைட �டான�
இ�� ஊ��� ஃ��ல� ச�கான� 
எ� ேமலாைட�ெலா�� 
ைவ�ேகா� ெபா�யான� 
எ� ���ப �ன ம��� ��ண� 
ப�ேபான� 
எ��� பா� ெகா���டா���க...

ச�� நா�க�� அ�த� ��� அ�� 
என��� ேபா��யான� 
அ�பா எ� உ�����ட இ�ப� 
வா�ைசயா� வ��ய��ைல 
அத� ��ைக அ�ப��தா� 
��� ெகா���றா� 
அ�தா� வளர� �வ�� ��டேத 
ெவ��� ����டலாெம�� 
பத�� த���றா� 
காக�க� ���� ��ெமன
ஊ���ள அ�தைன ��� அ��� 
எ�ப�� ����றனெவ�� 
ேக�க� ேதாண��ைல 

ஊ���� ெச�ல ேவ��ய க�டாய��� 
த��� ெகா���ேறா� அ�தா���ட� 
ஊ� ����ய�� 
அ�தா�� �� ெச�ைக�� 
மண����� ெகா�����ட ெப�ைண� 
ேத�வெதா�த த���ட� அ�பா.

     - காய��
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�ழ�ைத�� அ�ைக
இ�த ேப��ைத
இர�� ��� ��டாக 
உைட�� எ��ற� ..

��
கா�ைக ஒ�����
��டா� ப����� ��னான �����
ெம�ல ����ற� ..

அ�,
�ேராக�,
வ�ைம, 
ேகாப�, 
இயலாைம எ�� 
ஏேதா ஒ� ���ைல��
மன� உைட��
�க� இ��� பய����
இ�த ம�த�க�� 
உைட�த மன�கைள
ஒ��� பா���ற� ..

�� 
ஒ�தட� ெகா���ற� !! 

  - க��ேவ� பால��சா�
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யாகாவரா���…

��ட இைடெவ��� �������ற 
என�ெக�� இ���ற� 
ஒ� ெபா�
ஒ� உ�ைம
ஒ� ந��ைல.
இைத ைவ���ெகா�� 
���ேபைர� கட�� வரேவ���.
'இ��மா�யா... ச�பள� வரல…?' 
அ�மா�� ேக����ேபா� 
மாத��� �த�வாரேம கட����த�.
�வாச� மற�த ேநர�க��� 
த�ைன� ேக��யா� 
உ������� ெகா��� மைன���� 
ஒ� ��டநா� ேக�� இ���ற�
'நா இ�க உ�ேராட இ��ேக��ற ெநன�� 
எ�பவாவ� வ��தாேன?'.
ம�ேய�ய �ழ�ைத �கவாைய இ���
'அ�பா... நா� ���ன�� 
ேபா�ட மா���க�ல?' எ��ற�.
அட��த ப�ைய�� இ�ைள�� �ல��
அவ�க�� �க�கைள எ��ெகா�வத���
இர�டா� நைடேமைட�� இற����ட 
மைல�ேகா�ைட �ைர� இர��
�தலா� நைடேமைட����� 
�ரெல����ற� ஏ��� ெச�ல.
நாைள�த� ����வ�� மைல�ேகா�ைட இர����
நாேனா இர�டாவ� நைடேமைடேயா உ��ரவாத��ைல.
எ��� நா� அ�த
ஒ� ெபா�
ஒ� உ�ைம
ஒ� ந��ைலேயா�தா� 
எ�ேறா ஒ�நா�� �����ப ேவ���.

     - gõ¦[�ØÃM
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அ�மா�� �வா�யைற.

அ�பா �வா�யைற���
�ைழவைத க�ட��ைல.

இ�ேபா�� அவ�
அத� ெவ���வ�� இ��க�ேதா�
க�ணா� ச�டக��� இ���றா�.

அ�மா�� வ����தலா�
அ�வ�ேபா� அவ�
����ைற தட��ெகா�வைத
அ�ேவ�.

நா�
பல �ைற அ�மா��
சாயேலா� வா�வத�காக
�ய�� ெச�����ேற�.

பல தடைவக� 
ேதா�ற ச�த��ப�கேள
அ�க�.

அ�மா�� �வா�யைற ����ட��ற�.

அவள� அ�தைன ெத�வ�க��
ஓ�� �ைல��� த�ள�ப����தன�.

இ�ேபா� ெவ���வ�� ெதா���
அ�பா,
அ�மா�� ெத�வ ந���ைக பா���
����வ� ெச�வதா� உண��ேற�.

அ�மா அவள� அைற�� 
அவ� இ�� ��ைச ெகள��ய

�வ�� ப��ப�யா� �ைள�����தா�.

  - மா���� �வ�மா�.
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ெசா�கள�ற ெமா�ேதச�

ெசா�க�� வா��� சா��
உ� எ� உைரயாட�க��

ேநச�� ெந���� �����
��� நா�� 
ெந��க �ர���
�ர ெந��க��� 
எ�ப� இ��தா��

அ�ேபாெத�லா� 
ெசா�க��� �ய�வர�தா�
ெசா�ல�படாத �த�ர�தா�

லாவா��ழ�ைப� �ம���
லா�வா�ெபா��� �ட
உ� எ� ���க��� ெசா�க��
உைரயாட��

அ�ேபாெத�லா�
இ�� ஊ�வல வாசைன
ெசா�க�� நைடபாைத��

�ரசவ� ����� ெசா�க�
��� நா��
ேபசாம� ேப�� ��ய பாைஷ��

ெசா�க� உற���
� எ� ���� சா�ைக��

ெசா�க� �ற���
நா� உ� ம��� உற�ைக��

ெசா�கெள�ன ெச���?
�����ேவா� அவ�ைற
ெசா�கள�ற ெமா�ேதச�ைத
���மமா� �����த� ��ேன

   - ரா.ராஜேசக�
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ேப��� பயண�க�� 
இைளயராஜா��� தைலயா�ட��டா� 
அ��� இ��பவ��� 
அ�ேவ ச��ைக 
இ� அ�பா 

வய��� வ�த அ��த நா����� 
தைல���ேத ப�� ெச�ல ேவ��� 
இ� அ�ண� 

ஆ�� ெப��� 
ெந��க கா��க� 
ெதாைல�கா���� வ�தா� 
உடேன எ��� அைற��� ெச�ல 
க�கைள� கா��வா� அ�மா 

ெதா����தா� க�� உ�ளெதன 
ைதய� ��ச� பாட� எ��பா� 
பாவாைட இ���� க��ேய 
இ��வைர இர�� வ�� 

��யலைற�� த�ைம�� �ட 
க�க� ��� அ�ேபாைதய க��

அ�தர�க� பய�கர� 
அைர�ைற ேபாதைன 

தா� க��ய ��வாண இர� 
அ�� �த� அ�ய ெதாட��ய� 
சா�தா�� ச�ைடைய 

எ��� இ���� க���கட�� 
எ�ேகா ��� எ��� பா��� 
இ��� ����றா�

   - அகதா
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க�ட�க�
வைரய�ப�ட
�ல��� ��றா��
கட�த
மர��� ேவ� 
சலனம����த�....
அைத உ�����க
ஆ��ைள��� �ைழ�� 
ஏமா��� ேபான
ேச�� உட���
ெந���ேபா�ைவ வா������ற�...
�டேவ ெந��
வா��க����....
மா ���
மர��� �����த
ெந�������� 
�ைழ��
ஏமா�ற��ட�
����ய  ந�ன வ��க�
ெசா���ேபா��றன...
ஆ���
உ��ட�
�லெம�ற ஒ�� இ��த�.

                    - ேதாழ� �ரபா.
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கன�� இர�டா� �ர�.

கன� ச�ரவ�வமானெத��
ேந�� �ைன����ேத�
அ� தவ�
அ� ����� தவ�
கன� உ��ைட வ�வமான�
அ� இ�� �ைற�த ெவ���
�� வ�வ���
�த��ற�.
எ� மன �ைல
அக��ற��� �ளவா���
உற��ய ேநரமா� அ�
ச�ன� வ�யாக வ��
எ� நகைல� ����
எ�ைன� ேத��ற�.
ெந�� காலமா� இ� நட����ற�
கைட�யாக ஒ� ஈர��பான ��த�ைத�
ப��ய ேபா�தா�
�தா என��� ��ய ைவ�தா�
கன� உ��ைட வ�வமானெத���
நா� ெம��படாத
மய�க�����ததாக��.
இ�ேபா�தா�
எ�லா� ���த�
எ� ��ஞான��� ேகாளா�.
எ� ஞான கால� �ைழ.
காகெமா�� க��� ச�த� ேக��
கன���� �ைழ�ேற�
அத� ெசா������
உலக� வைட வ�வ��� �ேழ ���ற� 
அத��� நா� 
�க� �ேழ ந�க�.

   - ஏ.ந���ளா�.
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�லெவா� உ��
��பா���டா
ச�கரவாக�
ஒ��..
வா� பா��க
அல� �ற��
பா��ற� மைழ�பாடைல...

அைலேப�
ேகா�ர������ பற�த 
கைட� ��������� ஏளன�பா�ைவ�� 
இடற��...
���க மற�த
�ற�க�ட� 
�ல�ெதாட
���ற�

��ைப�� �ட�த 
������ 
க�க� ேபா��
��ம�ட� உய����
காக��� �ற�
அத���ைல

மைழய���ேய 
பழ�ய ெதா�ைட
பாைலயா�� ��
அ��த��ைட��ற�
பா����� ேத��ய
அ��த� க����

த��த தாக��
ெந�����
���ய அல��
தைல�மா�
அைல�ற�..

�ல�ைத� ெகா��� �ள�
ெந�� ��க�
ெச�ய �ய�� ேதா��.....
ேதா��ய ப�ள������� 
இைச�க�ெதாட���ற� 
அ��த தாக���கான மைழ�பாடைல

எைத��
ெவ��கட�தா
ெந���ைப
தா�� ேமக�ைத
 எ�டேவ இ�ைல
�ல� ெகா��ய
பறைவ��
மைழ இைச�����க�..

    - ���ரா
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இ�ேபா� ��க� �ைன�ப�
நா� ����காத க�ைதெயா�ைற.
எைன� பா��� 
� ��ட �� ெசா�.
அதனா� ���ைறயான உ�ள�.
��ைக ெபா��� ெகா�ள�����
ம��� வாசைன.
ப�ைச வர�� சாண��� மண�.
ச�ெய�� ெசா�ல ��யாதப�
ஆன�த� ெகா��� ஒ� மனேநாயா�.
க�கைள �� ெவ��ச�ைத 
எ�த �ைன��� நா�.
ெமௗன�ைத ெமா� ெபய����
வா� ேபசாத ஒ�வ�.
ந�ப�� மரண��� �தான அ�ைக.
ெபா�க வா� உ�மா���� 
ெவ��ைல எ���� வ��� ��னைக.
வ�ண������க� மைற�� ைவ������ 
�ர�ம� வைரயாத ஓ�ய�.
இ�ெபா��..
��க� ����பெத�லாம நா�
எ�த �ைன�காத க�ைதக�ெலா�ைற.

   - ேஜ.�ேரா�கா�

ஆ��

ச�ைற��� ��ன�தா�
மைழெப�����ற�
���க நைன�த காக� பற�ேதா�
அ����� இ�ள..
ஈர�ேதா��த மைழ��வ�க�
பாைதெய���� 
����த ெச�வ��� �ெவா��
மைழ�ெசா���கேளா� 
உ���� �ட���ற�
ஒேர தாவ�� மைழ அ��� 
ப����� ேநா���
பாைத�� ந�ம���� அம���
பா��ெகா������ற� தவைள
ேத�� ��ட�ேபால மர�ைத� 
�����ற த�டா�க����
ஒ� மைழ� �ரளய�
மாையயா�� ேதா�ற�� மைறய�மாக...
மைழைய� தவற��ட ஏ�க� ெப����
���� கன�� கா��� 
�����ற��� ெதாைல��ற�
த�ேபா�� �� மைழ உண���� ெச���ள�
பயண�க� எ�தாக அைம�����றைத�ேபால
பாைதக� ம��� அைமவேத��ைல
��க�ேறா���....!

   - �ஜ� ர�
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இ������
�ரமா�� ேபா�ற அ�த �ழ��
ேரைககைள ம��க�
நகெல���ற�...

நானத� ��� ��ைவ���
���ய உ�வ� �ைழயா�
அ���� ம���ேற�...

இர�ட�� தட���
ப�����த பாத� �வ�க�
இ�ேபா� �ற� �ர���
�ம�ேத �ர ேவ��ய ��ைவகளா�...

மன�� ���க ெமௗன���
ஒ�� �ழ�பா� ����ற
அைல� �ள��கைள
அ��� ப�க� 
ேதா��ெமா� தாக���...

���க�� ��ெர��
ஒ��� ெகா��ற�..
அனலா� �ல க�ைதக�...

நாம�� அ�����
�ர� ேநா��ய மைழ��
மைழ ப��ய வான��..
இ�� நம� இைடெவ�கைள
�ர��ய ச���ர� �ரவாகமா�...
�ைள��� �ட��ற�...

ஈர� கன�த க�ன� க�����
ெம�� ����ய 
வா��ைதக�� எ�ச�க�...

த�ெயா� �ழலா�
த�ெயா� கடலா�...

நா� தைர��லராத
பாத�க� ெச�ப���
நட�க� �வ���ேற�...

��� ��டா�
��� �ழ� தட�க�ெல�லா�..
உன�...
ெபய��...
ெபயெர�தாத ேநச��...

நானைத எ�த எ�த���
மன� ���த ேபா�..

ேநர� ச�யாக
அ�காைல நா�� ம�.

  - ¼Û.¼Û.¶Mâ¦V
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��ெவ�ற ஓைச�ட� 
ெப�� மர�கைள ேவேரா� சா��த
இ�த நாசகார� �ய� 
எ� க�ைதைய�� சா��� ��ட�. 

இ�த எேத�ச�கார� �யலா� �ைத�த 
எ� க�ைத����� 
ஓயாம� ேக��ற� அ��ரெலா��.

எ� க�ைத ���ய க������க�  
ெப��ெக��ேதா��ற� 
ஆ�க��..

ஒ�ெவா� �ய��� 
ஒ�ெவா� க�ைதெயன 
கா� வா���ற இ�த� கால� �றாவ� 
இ� வரா� இ��க ேவ���.

இ�� �ட 
ஒ� க�ைத எ��� ெகா�����ேற� 
எ�ெண�� ���க�ற 
ஒ� அக� �ள��� �டேர���ற மா��.

எ� க�ைத�� ஓைச�ேக�ப 
ஜ�ன� கத�க� ஆ��ெகா������றன.

வான� அ�ர ேமக� உரச உ�வா�ற� 
எ� க�ைத.

எ�ேபாெத�லா� �ய� வ��றேதா 
அ�ேபாெத�லா� 
��ரதா�டவ� ஆ��ற� எ� க�ைத.

       - வ�ைல�ரபா
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ெப��ய ப�களாவா�
ஓரமா இ���ேறா� ஒ�த�ெகார�கா�
அவ��� நா�� என�� அவ��...

அைற��� தா� எ�க� உலக�
�சல� �சா��க �ட
��ய�� வ�வ��ைல 
எ�க� அைற���...

எ�ேபாதாவ� வ�� ேபா�ற�
உற�க�, நா�க� 
உ�ேரா���பத�� சா��யாக...

க�ணய�� ேநர��� தா�
கட�ள�களா� எ���பா���றா�க�
ெபயர�� ெபய�����
ைகயட�க க����...

அனாைத��� எ�க����
அ�க ேவ�பா��ைல
அவ�க� �����
நா�க� ����...

அவ�க� ஆைச�ப�டெத�லா�
ெச�� ��ட நா�க� 
ஆைச�படாத வா��ைன
வா��� �ட��ேறா�...

எ�ன ெச�வா�க�
பாவ� அவ�க��
வச��� வா�க�ப�� ��டா�க�...

   -சகா
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அ��ேகறாம�
அ�க இைற�ச��லாம�
எ� ��� ��ற���
���க�� ��� க��மான�...
��தாக ெத�ய��ைல
ஒ��ர��
���� இைலக��
�ல ��க�� ம���
அ�வ�ெபா�� அைச�தப�ேய
எ� பா�ைவ��...
மாைலயானா�
சஹானா
அடானாெயன 
����� ராக�கைள
அ����� 
��கார���ெகா������
அ����க�� ��கல� 
எ�ள�� �ைலயாம���க
எ� ���
�� ����� ேவக� �ைற��
அ���� நட�காம� நா�
கா��� ெமௗன���
ேபாெத�லா� 
எ��ட�
தவறாம� ேக������றா�
ப�க�� ��� மா�
�ழ�ைத ��கறாளா..?

 - சர�யா ச��யநாராயண�.
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அ�ேபா� ப��ம���....
��மைழ���யா�
மனைத� கைல���ேபாவ�
உன�க�தைன எ��.
என��� நாேன
அ��யமா��ேபாக ைவ�த
உ� ����������
உன�க�தைன எ��
கா����த ெத��க��
காலாற நட�த ேபா�
"அழேகா அழ� ேதவைத"
பாடைல �����த��
உன�� �க எ��.
எ� ெபயெர�த மற��
உ� ெபயைர�����ய
��தக�க�� ப�க�கைள
கட�� ேபாவ��
உன�க�தைன எ��.
இ���� ஞாபக���
நா� ப��ர�ப��������
உ� �ற�ைக ��த 
�ைன�கைள � மற�ப�
உன�� எ�ேதா எ��.
ஒ���காக உ� �ேந�ெயன
யா�டேமா அ��க�
ெச�த�� �ட உன�க� எ�ய�.
அ�ைற��
������ �ைத��
�ைத�� அ��த� நா�
ம��ம�ல..
ந�ைம நாேம ஏமா���
ெகா�ட காத�� தா� !

  - ம��த�
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உன�ெகன
�ற������
ப�லா�ர� கத�க�� ந�ேவ
� ஏ� ������� ஒ� கதைவேய
த���ெகா�����றா�..??

உன�ெகன
மல�வனெமா�ேற உ������ைக��
� ஏ� அ����� ஒ� இைல உ���தத�கா�
மன� வ����ெகா�����றா�..??

உன�ெகன 
ெப� மர�கெள�லா�
த� �ைள ���� ேவ� பர�� ��ைக��
� ஏ� ஒ� �� மர��� ���த �ைள��
ப�தாபமா� ெதா���ெகா�����றா�..??

வா�ெவ�ப�
ெதாைல�ப��
ெதாைல�� ேபாவ��
ம���தானா..???

இ�ைல;
இ���
எ�வளேவா ��ச����ற�..

உ�ைமக� �ல���
ெபா�ைமக� �ல�
பாைதக� ெத�வா��..

அ�வைர
கா���!!!

  - ��கா ��தா�
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ைகநா�� �ர�ைட�� 
ந��க���� ேபைனைய�
���க� ெத�யாத
ப��ப���லாதவ� எ� அ�மா.

அ �த� ஃ வைர
அவெளா��� அ�����க��ைல.

'கசடதபற'�� உ��ெம���
அவ���� கச�ைப� த�ர ேவெறா����ைல.

அவள� ெவ��ைல� கைற ப��த நா���
த�� 'த��' எ�ேற ஒ����.

�ைழ எ�பைத� �ட� '�ைல'யாக�தா�
உ�ச��பா� அ�மா.

இ�த� ப��ப�றவ���
மைல �ேத� ேத�ைல� ெகா�வேதா�..,
இர�ப� பா� ெவ�� 
ப�யா�ற ம��ேம� ெத���. 

ப��� பா�� ெவ��ைலைய அைர�தைர��
அவ��கான அ���கைள��
ேசாக�கைள�� எ��லாக ��� ��வா�.

அவள� பாத ெவ��ெப�லா�
எ�கள� ப��� வ�ைய�தா�
ேகா� ேகாடாக ப��� ைவ������றா�. 

இ�ப��தா�;
எ�கைள ஆளா��வத��
மா��� �� �ட இ�லாம�
கா�, மைல ேமெட�லா�
அவ� அைல�� ���றா�.

�ன� ப�ேயா�..!

  - ெச� வா  ம��கைம.
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பகைல��
இ���ழ� ெச��ற�
ெதாணெதாண��� இ�த
வேயா�க மைழ

ெந��கால� க���
�ல�����த த�ண���
�ைறவான �ட������
கைள��� �ட���
உட�ேபால� �ட��ற�
க��த ��

இைட�டாம� ெபா��த இர�மைழ
இ� ��ன� எ��ம��
��� ெபா���
�ல�த��� ெப�����

ப��க� அ���த
���ைற��� �ற�
�ழ�ைதகள�ற ����
க��� ��வ�ேபாலேவ வ��ற� மைழ

அசாதாரண�
பக� இ��
அ�
ஏேதேதா �ைன�கைள�
�ள��ெதழ ைவ��ற�

ச��� எ��பாரா� த�ண���
சாதாரண�
அசாதாரண� ஆ�ற�

அ�ேபா�
�ய���ன�க� இ�லாமேல
ெபா��� மைழ
கட�தகால �ைன�கைள
அ���� ெப��ற�

கத�கைள ஜ�ன�கைள�
த��� மைழ
யா�ம�ற ��க��� ஓல���ற�

ஏ�ம��� ேபானவ�க�
கா�ெச�த ��க�
ெவ�ைம��� த�������றன

த�ைமைய� கைர�க
மைழயா�� ��யாதேபா�
�ைன�க� �����த ம�த�க�
த�����ேத ெவ�ேய��றா�க�

உட� ெவ�� ��

கன�க� ெவ�ேய�ய�ற�
கா��� அைல�க��� ������
த���� �ட��ற�
ஒ� இற�

   - ேகா.க�ய����
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எ� வய�� ��ைர 

எ� வயேதா� என��� ச�யான 
ேகாப� 
ஏென�� ேக����களா
வய��� எ�வள� அ��தா�� இற�க 
மா�ேட� எ��ற� மர��ேல�ய 
�ர�ைக� ேபால 

எ� வய� ஒ� வா�ப� ஓ��� 
ைச��ைள� ேபால ஓ��ெகா�ேட 
இ���ற� 

என� வய� இளைம�� ��ப� 
ேபாலேவ இ��த� 
அ��ற� ெம�வாகேவ நக��த� ஓ� 
ஆைம ேபால 

என� வயைத� ���� இ��� வ�� 
ஒ� மர��� க���ேபாட ேவ��� 
எ�ேபாதாவ� எ� வய� ���றதா 
எ�� பா��க ஆைச 

ஆ�� ஒ� ெந��சாைல 
வய� ஒ� ப� 
ஏ�னா� ஓ��ெகா�ேட இ���மா� 
யா� ைக கா��னா�� ��காதா� 

என� வயைத நா� மைற�க மைற�க 
அ� ஒ� ����� ��� ேபால 
ஒ���� கா��� ெகா��� ���ற� 

என� வயைத நா� ெவ�டெவ��� 

ைவ�தா�� உர�� பா���� க���� 

ெசா�ல� பல� இ���றா�க�

             

  - ராஜக� ரா��
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ேவ�ப மர�

கா�� க��� அ�����
ெவறசா வா �������
பய�கா��� ஆ�தா
ஒ� நா�� சா� �����
பா�த��ல
ஏனா�தா உன�� சா� ���காதா�னா
நா சா�ேயாட வா��தவடா��
மாட ெவள�க பா�பா
க�� ெர��� ����
அ�ப� எ�ன ெப�சா ெச����
உ� சா��னா
ராக���� பா�வா வா��த வா�வ
ெநா��ெபா�� ��� ேக�� ேபா�� �ல�
ேரா� ேபாட
வாச ���� ேவ�ப மர�த
ெவ�ட���

ஊ� ��ன�ப தல �� ேகாலமா
நா ஆ�தா வ����ேக�டா��
அல�ன அலற��� ெவல ெவல��
���� ஊ�
க��ர� வா�� வா��
மைலேய��ேபா� ெசா�னா
இ�ேம இ�த ேவ�ப மர��லதா�
இ��ேப��
ரா�ல பய��தா� ேக�ேட�
ஆ�தா உ�ைமயாேவ
சா� வ�ததா��
அட ேபாடா ேபா�க�தவேன��
ஏ� ���சா ெவல�கேவ��ல....

  - க�ரவ� �
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மைழ� காத�.

எ��� பா��ைக��
ஓ�ைட ����
ஒ��� கைர�ற�
மன�

���க�ட ��ய��ைல.

எ�த ���� கதவா� இ���றாேளா?
கைட�யாக��ட
எ�ைன�ேபா�
சா�த ��யாம�தா�
���ெகா��ேபானா� மனைத

����ெகா�டழ
இ����ெகா��வ��
இ�நா��....
பைழய பட���
அ���� ேபா�ட தைல�ெபா�யா�
கா��� காயாம�� �����ேபா� �ட��ேற�

ேசாள��ைலக� அ��� பாைன��
மரவ��� ேசைன��
மா� வ�தா�
மா�,மா�
�ைன�க�� �ழ��ற�� ெவ�� மண��ற�

����
தாவ��� தாவ
கா����த கால��� கைதயா���
இ�ேபா��
ம��றகா�
மன� ���ற�

அவ� ெத���ேகா� �ைளயாட
ஒ� �ட��ைலெய�ற
கவைலேயா�
கட�� ேபா�றா�

�ேத�ட
ெச�பெம�ன.. �ேனகமாக ���கா��யா�� 
கன�� வ��
ெமாற��� பா��� ���� ேபா�டாவ� 
ேபா� வ���ெபாண�!

     - ேராஷா� ஏ.���
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அ�மா�� மைழ.

பா�ய ப�வ�� மைழ�கால���
அ��� இர��ெபா���
த��டேன எ�ைன
ப��கைவ�பா� அ�மா.

சார� ெதாட���ேபா�
எ� க��ைத வைள��� ைக.

வ��ெப�ற கன�த மைழயா� 
அைண���ெகா�வா� அ�ப�ேய.

இ� இ���� த�ண�க��
காேதார�க�� ஒ���� ச�னமான அவள� �ர�
'அ�ஜுனா, �மாெவன'.

நா� �ல� ெதா���
எ�ைன �ம�பா� உற�கா�.

ெப��� மைழ��ேட
பா��� கைத�� நைன��.

கால�காலமா� ெப�த மைழ
இ�ேபா�� ெபா��ற�
மைழெய�னேவா அேத மைழ

மகைன அைன�தப� �ட��ேற� நா� 
ெவ�ேய ����ற 
ஒ�ெவா� �����
அ�மா�� �க�ைத பா��தப�.

  - �ைர.ந�த�மா�.
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