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�ட�றவ�� இரெவா���
நைடபாைத உற�க���
கன��������� ����
கா�ைகக� உற����றன.

��ரமா� ேயா���
ெம�ல அைச�� வ��
பைடய� ேசாெற����
ப��த காக����
அ�ப�ேய
அ�பா�� உட�ெமா�.

ம�� �வ�� �தம���
ம��சாைல�����
ெவ�வ��றவைன
உ����பா���ற கா�ைக��
அ�பா�� க�க�.

ம��சாைல எ��� ��ைண��
சா�னா� க��ட�
ம�ைடயா�� �ட��ற ம�த��
ெப��ரைல� ெகா��ெய����ற� காக�
எ���� ந�பா.

ேந��ரெவ� 
கன���� இற��ய��� இ�ெளா��
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���ற வைர���
கைர�� ெகா��������
அ�காைல�� ெவ�ேய���ட�.

ம�த�� கன���� 
ஒ��ைற
இற����ட கா�ைககக�
��ென�ேபா��
���வேத��ைல.

  -ெஜயா���
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ப���� ேபா�ட ெகா���கைள 
உ�ட
ெவ�ளா��� ��� க�
ப�ைண�� �டா ெவ�� 
�����
கார சார� ��ட எ���க���
நா�க� அ���� �றா��� 
ெகா����தன...
���� ���த�� ��ச��ட 
ேசா�ைற
அ��ைவ�த�� அத� 
இைர�ைப� ேதா�ச�
ஒ��ர�� ம��� ேம��தவ� 
இைல��
வற��யாக� �ட�த�...
�ரசா� சா������
ஆ���ெக�லா� தைழைய 
ஒ���� ேபா�

  -�கம� பா�சா



ஒ� �ைத�� த�ைமயான
ெவ��பா�
ம�ேணா� உறவா��ேபான�.
மர�க��கான உற�கைள பறைவக� கட��ேபான�.
உய��த மைல�க��கான உற�
ேமக�க�� ��த�தா� ெமௗனமா��ேபான�.
யா�ம�� ����ட��� கட�
மணேலா� உறவா��ேபான�.
த��� ��� �ர� �ட கா�க���
உறவா����ற�.
த��� ���� ����க� க�க���� உறவா� 
கைர������றன.
ஒ� ெப� ஆ������
ஆ� ெப������� ெதாட���
வா������றா�க�
த��� வா�� ம�த� �ட மன�க���� 
உறவா��தா� வா��றா�.
ெதாட� உற�களா� வா�ைக 
��னப�� ����றன
�ைண�பான உற�க� அழ�ய 
��களாகேவ உ����றன.
நா�� அ�ப��தா�
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இ�த மரண�ேதா� உறவா����ேறா�.

எ�ப� ம�த� த� ��களாக வா��தா�� 
இ�த எ�ைல��லா உற�க��
�������� �ள��யா�
இ�� ��க� க�னமாக இ��பதா�
��கைள ��� பற�க��ய��ைல
மன�களா�
ெவ�ைமயாக இ��� �ட���
மன�க�� ஒ� �ப��� ெதாட�ைப
உ�வா���க�
எ�ய��� �ப�.
நா� எ��� கைர�ேற�
�யாக அ�ல
உ�க� பா�ைவ�� எ�ைல�� 
அ�பா� பற��� �ற�களா�.
��� பற�� வ�வா� எ��
உன�காக உண� ேமைச�� 
நா� கா����ேப� ந�பனாக..

  -ப.தன�ெஜய�.



�ழ�� அக�� ெபா���
இைற�� �ைழ�ெமன..
அ� தானாகேவ த�ைன
உ�வ���� ெகா��ற�..

நா� ெவ�� வா��ைதகைள� �ட��
ஒ�பைனக����..
�லேபா� ெவ��� ேதா�ற� கா�ய�கேளா��
அைத� ெகா�ச� ெம�ேக���ேற�...

அ��� எ�ைன
என� ேபா��� ந�வ �டாம�..
���� �����ற�..

ேவெற�ன ெச�வ�
ஒ� க�ைத�� ������ ந�வாத
ெம��ெபா�ைள� க��ண��த �ற�..

எ�ேபா�� எ�ேக�ெமன அ�லா�
எ�கண�� ���ெக��
த�ைன உ������� ெகா��ற
இ�� வ�க�� தா�..

ெப��பா��
ஒ� க�ைத�� �த�ெசா� �ற��ற�..

�ற�..
�றெலா�� மைழயா�ற 
ேபர�சய�கெள�லா� �க��ற�..

என�ெக�ேபா��
ெப�மைழெயா�� �றலாகேவ
���� ���ற�..
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பா�ெபா�ெளா�ைற� �ைத��
இல�கண இல��ய 
ஆதார� ெச��களா�
�ற���..
வ�ண�க� ��க� ெச��ற
க�ைதகைள �ட��..

ெபா��ெக��
மன�� ��மான�கைள
உத�� த�� ���..
தன�ேக��ய ேதடைல� 
���த �ர�ைதேயா�..

ஒ� ேக��யாக
உண��� �ள�யாக..
��னைக அக���
க��� �ைட��ற ஆய�த�கேளா�
உ�க� �� ���ற க�ைதக���
ஆ�� அ�கெம�ேப�..

ஒ� க�ைத
�க�வெத�ப�

எ�ைன ம��க� ெச��
��� ��வ��..
நா����த ��...
அ� மரண� ெகா��த�ேம...

  -ேஜ.ேஜ.அ��டா



��க� �ள�கைர��
அம���ெகா��
����� க�ெல��த ப�
�ைன�கைள அைசேபா���க�
நா� எ� ��� ேகா�கைள
அைழ�� ஒ�� ��� இைர 
ேபா��
எ� �ைனைவ அைசேபா��ேற�
����� ��� வ�வைத பா���
இய�ைக இைறவ� த�த 
ெகாைட என� ெசா�� 
��க� நக���க�
என� ைகக�� இைர ��� வைர
இைறவானாகேவ எ�ைன 
அ�த ேகா�க� �ைன�தப�
இைர ���த �றகா� எ�ேனா�
ேப�� ெகா������
ஆனா�� நா� இ���
��க� க�ெல��த �ள���
பய�ேதா�ய அ�த 
��� �ைன� ப�� தா�
������ ெகா������ேற�
��க� தா� இய�ைகைய
�������க�
அ�த ���� இய�ைகயாகேவ
உ�க� ேம� ���ப���கா�!
                            

  -ெபன�� அ��
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�� கைட�� ��னா�
���த �ைல ேவ���
ெவ���� மைற��
மைழ�� ஒ���
க�க�� ��ெகா��
கால�கேளா� ம���க��
ெபா����� உைழ���
ந��தர வய� ம�த���
ஓ��� வாசைன
அ�����க வா����ைல
ஒ�சா� வ�� �ர���
ெப�� ேபாரா�ட���...!

  -கனகா பால�.
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ச��� ���சலா�
எ�ைன� �������ேபா��ற�
கா��� ெவ�ள�

�த��� ப�ைமக�ேட       
வ�ண�பறைவகேளா� ேபா����� 
����ெகா����ேத� அ�த�ண�க��

எ� நா�� 
வ�ெட���� ��ய ெசா�க�� 
இ��� ெவ�ைளய��காத 
உ� ��னைக

��ேனா��ய �ழ�� ெபௗ�ண�யாக�� 
��ேனா��ய அைச�� நாணலாக��
மா� மா�� ேதா���
பயண வைர�பட�

உ��� இற�கைள�
ேச���� ேச���
உ�� வைர��
அ�காைல� ப�
இைம�� 
����� ேம��ற� ���� 
உ� ெமௗன� மா��ேய

  -ம.கனகராஜ�



ஆபாசமா� வைசபா�� கணவ�� 
�ர� ெவ�ேய ேக�காம���க கதைவ 
இ��� சா��� அ�த எ����� 
ெப�ைண கா��ேபா��....

ந����� வ�� கதைவ� த��� 
ேதா��� அ�� ���ய �க�ைத�� 
ப��த க�ன�ைத�� 
கா��ேபா��.....

ஐ�பைத தா���� 
அ�க�ப�க�தாேரா� ேபச அ�ம��க� 
படாத அ�த ேகா� ��� மா�ைய 
கா��ேபா��....

��கார� கணவ�ட���� த� 
�ன���ைய கா�பா�ற ��யலைற�� 
ஒ��� ைவ��� அவ�� கைதைய 
ேக�ட ேபா��....

�யா�ேயா� ேபாரா�� அவேனா�� 
அவ� ���ப�தாேரா�� ேபாரா�� 
அவைள�� அவ� ைகேப�ைய�� 
க�கா���� அவைன கா�� 
ேபா��...
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எ�னவ� ேபா� யா�� இ�ைல 
உல��...
ந�லேவைள ம�மண� ப�� 
ேயா��க��ைல என� 
ேதா��னா��....

மைழ�� த�ேய ைச���� ப�� 
ெச��� மகைள கா��ேபா��...
ப�டா� ெவ��க எ�ைன அைழ�� 
ெதா�தர� ெச��� மகைன கா�� 
ேபா�� ....
இர� ேநர தாமத�க�� இ�ைசயா� 
இ� ச�கர வாகன��� பய���� 
ேபா��...

ேதா�றாம��ைல 
என�ெகன...  
எ�க��ெகன..
�ைணயா� யாேர��
�ர�தரமா�...
இ�����கலாெமன....

 -��கா_�ேர�
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இட�ப�க �சய ��
���� ���
வல�ப�க �சய
ெதா�க �����பா�
அர�ேபாைத��
��ன�யா.

எ�ேநர��
ெவ�ட�வா��
ெகா�ச�க��மா�
���� ��ன�யா
���மர ேதா��க���
தா�
ெசா�த�காரெனன
����ெகா�வா�.

��காராெனன
ெகா�சேப��
ேகா���காரெனன
ெகா�சேப�� ெசா�வா�க� அவைர.

அ��ைபசாைவ
அர�மர�த���
�ைத��ைவ��
அ�ச��வா� த��ெய���
ஊ��னா
இ�ப�ைபசா�களா� கா���ெம��
ெசா�னாெர�பத�காக
நா� 
ஊ��ய அ�ச��வா�த�����
ெநறய���������� அர�மர�.

� ���னேநர�
ெர�� இ�ப�ைபசா கா���
������ேட�
��ன�யா த�த இ�ப�ைபசா�க�
அர����கைள �ட அ�க�.

அ��ற�
ஏ�கனேவ
அ��ைபசா
ப���ைபசா� 
வற��கால����
ெச��பா� கா��த
��ன�யா��
'���மர' �ைத
தவைள�� நா��ைடய
எ��� ம�க�
'ஒட மர'ெம���
��வா�க�.

 -ேசாைல. ��வாச�.

(ஒட மர� = க�ேவலமர�)

��ன�யா�� ���மர��



இ�த ரா��� அ�தைன க��பா����ற�
ந�ச��ர�கைள�� �லாைவ�� 
காண��ைல
க�ேமக�க� ������கலா�
ஒ� ��ன ��ன� ஒ����� ப���� 
மைற�த��
மைழ வ�வத�கான அ���ைய
ெச�க�� �ைழ�� உ���ப���ய� 
��கா��.

தவைளக�� பாட�கைள ேக�பத�� 
ஆ��லாத
இ�த� சாைல�� உற��� அ�த 
������ மர���
யா��காக �������ற� ஒ�ைற 
ஆ�ைத
�ர��� ேக��� இ��� வல�� இட��
தைலைய அைச�ைக�� இ�ைள�� 
அைச���பா���ற�.

��� இரைவ����றதா ��ைர இர� 
���றதா
எத� ப�ைய ேபா�க சடசட�� ெகா��� 
�ற�க�
ேதைரக�� வா�கைள அைட�ைக��,
�ன� ெகா�� சாைல�� ம��ற���� 
ெந��� ெப�� அரவ�
இரைவ�� ��ைர�� �����ெகா�ேட 
நக��ற�
ேமக �ைர�த�� வான� 
�ல�பா����ேபா�
உ��ெப�� அைச�� வ�க�� க� 
����ற� பக�.

  -வல�ைகமா� ����
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ெந��� அரவ� ����� இர� 



ஒ��தட�க� ம��த
ேப��� �ழ��ைட
க��த ��� இர� உல��
ேபரைம����
யா��� பழ��ராத 
����த வேயா�க�ட�
வாலா�ட ���பாம�  
பக�� �ைர��� 
ெகா�ேட�����
�� நா�� ேச���
மல�க மல�க 
இரைவ ெவ����றன�...
ப�ைய�� இரைவ��
ேச��ேத எ���மவ�க�
�ய� ந�வாததா�
ெவ��ச�களா�
�ர�த�ப�டவ�க� எ�ப�
பக�� கா��� 
ேக����க����...
��யைல ப�ச��க� 
ெதாட���ற� வான�...
தா�� இ���லம��த
��ைளெயா��
ைக������ ��க�ைட
இவ�கைள�ப���
����ெகா�ேட ெச��ற�...
ெம�ல����க� ெதாட��� 
நா�� வாைல�ேபா�
�����ற���
�ழவ�� க���...!
��தா� ������ட 
இ�ைறய நா��
�ழ�ைதைய�ேபா� எவேர��
யா��க ��பவ�க�� �ைசக��
ப�ைய�ெகா���
�ஷெமா�ைற
��ெய�ய����...!

  -ச���...
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ஒ���ெகா�ட ெவ��ச�க�



யா� ெசா�ன�
வற����ட� ந� ந�ெய��

�ைன�க�� இ�ேபா�� 
ெப��ெக���� ந��கைர��
இ�ேபா�� ���ேற� நா�

�தா� அ����ைல

அ���ெகா������ 
�ராம�க����� ெவ�ேய�
அைடயாளம���
ெப�நக�க�� அைல��
ஏராள� ேப�� நா�� ஒ���

இ��� இ��ததா� ந�

சாய�க�� �ைரக��க���
மைற�����ற� அ�ந�

ெந����ைரக��ேம�
�லெவா�
பாலா�� ெபா���
�ழா� வ��ற இர�க�� 
ஏேதேதா ஒ�க� எ���றன

கைள�த மைலக��� 
அ�பா����
�யர� ெகாண��ற கா��
வான��� க��ைர� �ைட�க 
�ய��ற�

ப��கா��� ந���� ��ைசக�
�ெய��� �டேலா� 
உற��பவ�க����
க�ைண�� �ற�கைள� 
ேபா�����றன
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�ச��� ��ய
ேகால�ைத� கன�கா��
�ராம�� ந�ெயா��
அ��கக� ����
பா�ர� பா�ைக��
ஆ�டா�� க����
மாைல நைன�ற�

கன�க�� �ல�பர���
�ய�ற ந��கைர��
த��� ��ைக��
மண�ம��� ேபான
ந��� அ��ற�

வா�� க��ேர
ப�யாக� ெபா��ற�

  -ேகா.க�ய����



இைடயறா� இைச��� 
ெகா������
இர�� பாடெலா���
ராக��� �ைழ�� �ட��ற�
அக�..

��ப�கைள�� �யர�கைள�� கட�த
ஏகா�த ெவ����
���� �ைள�ைக��
�த�சன�க�
�ல�ப�வ��ைல..

காய�க���
ம���ட
க�ைண� கர�க�
ேதைவ�ப�வ� ��ைல..

இைசெய��
ேபாைத���
இற�க� ெத��த ��
எைத� ேத���
ஆ�மா��
அைல��வ��ைல...

  -ம�ரா
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அ� பழ�ய ெத�தா�
1978 � இ���

�ைன�� ம�தா�� ெச�
கா�க� ��க�ட�

ம�ைத ��� வாச� ���ைக மர�

ேகா� சா��� ைத��� கமா� பா� 
சண�����ட�

எ�ேபா�� இர�ைட�பழ�க�ட� 
க���� ெதா��� ர�தா� வாைழ�தா�
பா� மாம� கைட��

எ�ேபாதாவ� ேக��� 
�ைக�ைல இ��ெப�ட�� 
�ேவகா ச�த�

��ளரா��� ேபாைத�� ஆ�� ��க�

மல வ���� ஊ�த��
ேசா��� ைககைள 
ச�ைட���  மைற��� ��வ�க�

�வ�� ெம�கா�� அ�யா�ைர�� 
க���� காத��� ���க��ைற 
ெம����ர�

தா�தா�� ஆ�க� தைலயா��� 
வ��தட�

ெபா�பள� காைள ��� �����ற��
��� த�ண�க� என

அ� பழ�ய ெத�தா�
அேதேபா� இ�ன�ற ெத��க��
�ைன�� ���க�க�� ம���
ெப�� ச�த� வ��� இளைம�ட�

   -ரா.ராஜேசக�
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பழ�ய ெத��� ���க�க�



அ�த� ����ம� ���ர�� 
�வ��� ெவ�ைள�மான ��ட 
அ���� �ைழ�� ��ச� ெதா��� 
ெதா���� ெவ�ப�� 
தா��� த��� சா���ைப வ��� 
�ைறய

அவ�க� வ��� ���� அ���ய 
��டா�� ப��க� �ம�க ��யாம� 
�ம��
��ைளக�ட� ���� ெப�� பா� 
�� 
�டாக ெம�����ம� �ழ�� 
ப�ச��� 

ப��� ந���� கா�கேளா� 
பா�நகர� ���� கைள�� �ய�� 
ெகா�டா�ட� �ரா��தைன ���� 
அைனவ�� அவரவ�
�� ெச�ற�� �ய��� ������

���� ேவஷ� கைல��� 
ேவைள��
த�ைன� ேபாலேவ த��� �ட�ப�ட 
ஏ�ைவ� பா��� ஏளனமா�� 
����றா� 
��கதா� எ��� சா�டா �ளா�..

   - ெஷ�பா
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���� ைக
ஒ� �ேராக��� ஆ��ப������
மைற�����ேற�
அவ�ைற� தா�� 
எ�ைன ��ட 
யா� தா� வ�வா�.
அக�ைத�� ஆரவார���க���
வ�சக��� ப���������
ேகாப��� ����
அட��த வன���� அ�ய�படாத
வ�ண�������� ��ைட ேபால
ஒ������ற� அவன� ஆ�மா.
��வாத�ைத ��� வர�ெசா��
அட������ த�ைமைய உைட�ெத��� 
அவைன ��க
���� ைகக� எ��ைடய�.
 

  -ேஜ.�ேரா�கா�
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ஃ�� ஃைபய� �ைளயா�� ெகா�ேட 
வா��அ� ���ெச��கைள 
������ த���றா�

பகா��யா? ��சா? 
எ�ற ந�ப��
ேக���கான ப�� ம���
ச�யாக இ���ற�

இரைவ த�மாற��� 
� உற�� ேதாழா 
ஞா�� உன��
சகல ெசௗபா�ய�� தர���

வட�� எ��தா�� ெத�� ப��தா�� உன�ெக�ன 
��க�ேபா��� சா�� ேபாட மற���டாேத 
நாைள�� ேம�� இ���ற�!

  -கா���ேகய� மாகா
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எ�
ேக��கைளேத�
பய����
ெப�ெவ� �ரப�ச�
ஒ����
அ�பா�� ேமைசெய��
ெபய�..

அ��
�ல�க�ப�ட 
வா��ைதக� 
�த���ட�க
அவ�ேனா�
����க�ணா� �ல�
பா�ைவ���ேற�..

���ைசயான
�ல
வரலா�ைற
வா����க����ெகா�����ற
�
கட�� ெச�ற
கால�க��
அ�பா��
நா��������க��.. 

அ�பா�� ேமைச
எ�
ேக�����ப�லாக
அ�ேக
�ல
ச�ேகத�����கைள
����ெச�ற
ப��கைள�ேதட

கா���
ஆ��ெகா�����ற�
ஆ�கா�ேக
ரச�ேபான
�க�பா���� 
க�ணா���
ெகா�ச�
�ள�க�ெசா���
ம�ெண�ெண� �ள���
ந��தக� ���� 
�ட��..!

-ஆ�_ஜவஹ�_�ேர��மா�.



எ� ேமதா��தன�ைத�� 
அச�ைட� ��ைர�� 
�ற�த��� ேபா�ைக�� 
க��ர�க�ைத�� 
ெநா�� ெபா��� ��வாணமா��� 
உ��தான 
எ� மான�ெக�ட ம���ட�� 
�வா�னமான ெபய� 
காத�.

  -காய��

ஆைச அ�யாத அவன� கா�க�� 
ந��ெகன ��ய� ப��ெச�ற க�ணா� 
எ����பா��த அவன� க�க�� 
ஆ�ச�ய��� ேகா�க� �ைள�க� 
ெதாட��ன
�க��� ���� ���க�க� இ�ைல
�ைச�� தா��� �ட அ��� இ��தன 
கா�க� ��� இ��தன 
அ�தைன அழகா� 
ந��ய தன� உைடைய �ட ச�ெச�� 
ெகா�டா� 
ச�ேற ��னைக�� இ���� க�ைச�� 
க�ணா�ைய ெச���ெகா�ட அ�த 
��ட��� '��தா��தா ' எ�� அவைன 
அைழ��� ெகா�டா� ஒ� �ைற

    -அகதா
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��������� �ைழைக�� 
ேவக�ைத�� ச�த�ைத�� 
�ைற�கலா�
பா� ���த �ழ�ைத 
����ெகா����கலா�
அ� கன�� ஏேத�� கைத 
ேக���ெகா����கலா�
அ�ல� கைத 
ெசா���ெகா����கலா�
�ழ�ைத�� இைட�� ஏ���லாம� 
கட���டலா�

ேப���� ேபா��வர�� �ைற�த 
சாைல��
பய��க ேந�ைக��
��ெரன �ைரயாம�
����� நட�� ேபா��ெகா������ 
��யவ���
இட�ெகா��� ���� இற������ 
ேபாகலா�
உ�ைமயான ஆ��வாத� 
ெகா�ட�ப��

சாைல�� அ�ப����ட�பவைர� 
க�டா�
சேரெலன �ைர���டாம�
ம���வமைன ேச��� 
ஒ� ���ப��� க��� 
�ைட�கலா�
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ஒ� நா�����ேயா 
ஆ������ேயா
சாைல கட�க 
ேயா����ெகா����ைக��
ேவக� �ைற�� ேமாதாம� 
கட�����க�
எ�லா உ����� வ����
நா�����ேயா ஆ������ேயா
யாேரா ஒ� �ழ�ைத��
ெச�ல� ேதாழைமயாக�� 
இ��கலா�

ஏேதா காரண�தா� ப���� 
தாமதமாக
�ைர�� நட��ெகா������ 
அர�� ப�� மாணவைன 
அல��ய� ெச�யாம�
அைழ�� ஏ�� இற�� ���� 
ேபாகலா�
ம��ட இதய� ம���� வா����

இ� ச�கர வாகன� 
ைவ�����ேறென�பைத
அ��தவைர அ�ரைவ�ேதா 
காய�ப���ேயா ெத���காம�
அ�பா� இ�ப��� ெத���கலா�
��ன� சாபமா�� ��ன� 
வரமா��

வர�க� �ைட�ைக�� சாப�க� 
எத��?

  -ெசௗ�



யாேரா யாைரேயா
எ�ேபா�� ச��தப� இ���றா�க�
உைடைய பா��ேத
ஒ�வ�� எ�ண�கைள
���� ெகா�ளலாெமன 
ேவத� ஓ��றா�க�
மைழ�� நைனயாத
�ல ந�களா� இரா��ய�ைத 
ெசா�த� ெகா�டா��றா�க�
சாய� ெவ��தைத ப�� �ட 
கவைல�படாம�
ேபாரா�பவ�க� ேம�
வ��ைற கைறகைள
�ச �ய��றா�க�
இ�தைன�� �ற��
மகா�மா�� ெச�ல ேப��ெயா���
அ��ைச�� �ைள�த
ஒ�ைற ேராஜாைவ 
அவ�கைள ேநா�� ��ட
இ��க�ைத �� ெவ��ப��ற�
�ற� மத� பா��காத
�� ேபர�� ��னைக.....

  �ர�ச�க�_க
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ஒ�ெவா� நா�� �ைன�க�� த� 
�வ�கைள� ப������� 
ெச��ெகா������றன

உற����டா� �ைழ�கமா�ேடா� 
எ�� பய� ��க� ெதாைல����ட�

���மா இ�� எ�ற எ�ண�க�
�������ெகா�ள  பல உ��க� 
உ�தரவாத� ேத� 
அல��ெகா������றன

எ�த �ைச ����னா��
�ைலேபச�ப���றன த�மான�க�

வா�நா� ��ைம��� இர�த� 
க���ெகா�ேட���க�ேபா�ேறாமா
எ�� பய�� ������றன பல 
இதய�க�

எ�தைன எ�தைன
உ��க� ���� அட��னா��
ம�த வாச� ���ப��ைல
எ�த� சவ��
சலன�ப��த� ேபாவ���ைல

ஒ� �ண ஊ�வல� பா��த ��த���  
ேபா�மர� �ைட�த� ேபால
ஏேத�� மர���தா� 
ேத�ேவா�
நா�கா�க� ெச�வத��
  
   -ல��
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�வ�� ச�ட�க��
அைறய�ப�� ஆ�க�
�ைன�கைள� தா���.

பா�ட� ��ட� தா�தா
நம��� ெத�யா கால�க��
வா��த வரலா� ேப��.

ஆ�� பா�� �����
ேதா�க�� கா� வள��த
கைதக�� �ழ�பட� �ர��ேய
இ����.

அ�மா ஆ���� கைதைய
ெசா�ைக���
ஆ�� ����� கைதைய
ெசா�ைக���
�தனமா� வ�த உைரக���
அ���க��� அத� கால�கைள
கண�ெக����.

ஆ�க� எ�ேபா�
அ��க�படடெதன� ெத�யா�
�ழ�பட��� ���க�ப�ட
எ�களா� வ�ட�ைத �ைன�
ெச�யலா�.
ஆ�க� கால�ைதேய தா���
வர� ெப�றைவ.

25

�வ�க�� �ழ�பட�கேளா�
மா� ெகா��க�� 
ந��ப��� �ட 
அழ� ெச���.

�த��ர���காக
கா��ேயா���த ��ட�
எ��ட� ேப��றா�
ஐஎ�ஏ�� இ��த தா�தா
ேக�டனாகேவ இ��தைத
�ழ�பட� ேப��ற�.

ஆவண�க� ேப�வைத
ஆ�க� தா���ற�...

ஆ�க��வ��
கால�ைத� ப�ய� ெச��ற�
கால�ைத அ��� ���
ஆ�ைய அ��ற�ப��த ��யா�.

 -�ரேசாழ�.க.ேசா.��மாவளவ�



யா�ம�ற சாைல�� 
அ�ப�� 
சாக� �ட�தவ�� 
ப�ைஸ� பா��� 
ம������ 
அள��� 
ப�����க ேவ�டா� என��..!
   

  -கட��� ர�க�

ப�தகா�ல 
���ைல�� ச��ல
������� �� வ������
ப�க��ல 
இ���� எ�� ெவ�சா�க
ெபா����
ஓ��ேபா����
இ� வ�ேமா
வராேதா 
இ��தா�� 
இ�த க�� ேமலேய
ெவ��ேற�
ஒ� வா ேசா�த

 -ேச த�டபா� ெத�ற�
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க���ெச�� பாெலா���
க�ச� ம��� ேகால���
���களா� �ைற�த வான� 
��கைள�ேபா� ��னைக���
�����ைக ேமலம���
��வ���� ேராசா��
அ��வ�த ெத�ற� கா�ைற
ஆைச�ட� மர� த���......

வைள மற�� காலாற
வர�ேபார� ந����
கைளக�ட� ைகேகா���
க������ நா��வய�
உைளேச�ைற� ���ெகா��
ஓ�வ�� வா��கா� ��
�ைள��� இைல�����
���வா��� பன�க��......

ெந�வய�� ந���ேல
�ர த��� அைலபர��
��ேலா� ��நா���
��னைக�� தைலயா���
ெம�ல ெம�ல வர��ைட��
�க ெம�வா� �� க���
உ������ �ென�லா�
ஒ�ெவா�றா� ெவ�ேய��....
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ஆரா உ�ைவெய�லா�
அ�ம��� �ைத�� ெகா�ள
��ேமேல ���வ��
�ள�ைச� ெக���ெய�லா�... 
ேச�ேறா� ேசறாக
ேச������� �ரைவெய�லா�
பாரா� ைப���ேய
பழ�த�ழ� ெந�வயைல.......

ஆ�ற�கைரேயார�
அ�னநைட ேபாடலாமா
நா�ற�கா� ேச�����
நா����� �ட�கலாமா
ஏ�ற� இைர�கலாமா
எச�பா�� ப��கலாமா
கா�ைற� �ைண�கைழ��
காலாற நட�கலாமா

க�ெர��� நா�யா��
க������ பா��கைலயா
அ�ரசேம க�க�ேட
அ��� இ��� �ரைலயா
ந�ேயா�� கைரெந�க
��ேபாட ேபாகைலயா
அ�காைல �ராட
அ�ேப � க��றவா�.......!

 -அழ. இர��கா�த�



���த ஒ� 
இதய�ைத 
ைத��� 
ெகா����த 
��யவ�ட� 
அ�த� கைல 
ப��� ேக�ேட�.

எ�ப� 
ஆ��க��
எ�ண�ற �ைற
அ�பா� அ�ப���
��ப���
அவ��ப�ட� 
அவர� 
இதய� எ�றா�.
இ��� அ�த 
இதய� இய��� ெகா����ப��  
ரக�ய�ைத� 
ெசா�னா�.

���த  
இதய�கைள� 
ைத�பத���
ரணமான 
இதய�கைள�   �ணமா��வத���
த�னா�
���ெம��   
ந���ைக�ட� 
ெசா�னா�.
 

28

ைதயலா� 
��ப����தா�  
இதய�ைத  
ைத���டலா�  
இ�ெனா�
ைதயலா� எ�றா�.
ஒ��� உற� 
இ��தா� 
ஒ���டலா� 
இதய��� உ�ள 
ஓ�ைடைய எ�றா�.

பல வ�ண�க�� 
பல வ�வ�க��
ம��ெத��� 
உபகரண� எ���
அவ� ைவ����த
அைன��� 
ெபா��க����   
ஒேர ெபயைர�  
ெசா�னா�
'அ��' எ��.

 -க��� �லா.



��ைம��, த�ைம��
�ைண��� க�ட�ப�ட
க����....
��யவ� எ��ற
���ைரேயா�
�ன���ெகா�����றா�

ெவ���� �த�ய
இதய������
ப����ெச���
ப��களாக ப�����த
தா���, தைல����...

ப��� ���த
நா�த��
ஒ�ெவா� வ���
உட�� ���க�களாக
ஒ�����க....

ஒ� �லக�
ஓ�ெவ���ற�
வாசக�க� இ�லாம�
த�ைம��!!

 -ப.ராஜ�மா� �வ�.
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��கைள� ப��க ேவ�டாெமன
��தக� ப�ச�����க�
மர� ����ற�.

  - ேகா.�லா

இ��ைக�� லாவகமாக
அம��� இ���ற�
ப����க�. 
�ைட�� ��ேடா
�ர�த�� ��ேடா 
அம�வ���ைல �ரம�.
இ�ேபாேதா �றேகாெவன 
வ��ைற த���ெகா��
வான� �ம�பைத
பா���� ேபா� 
�ள ம���ற� ைகக�.

  -க.அ�ய�ப�
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��� �வா�ன�
இ�லாத
ெப���
���� ஆைட��
வ�ேய அ�க�ேக ெத���
ெவ��ற ேம�ைய
க� ெகா�டாம� 
பா����ெகா�ேட
அ�ெப��ட� 
ெந���ய
இைளஞைன
தவறாகேவ பா����ெகா����த
எ� க���ைய மைற�த 
�ரகண�
அவ� அ�ெப����
த� ச�ைட கழ�� 
அ��� ���
நக�� �ல ��ட� வைர 
���த�..

 -சர�யா ச��யநாராயண�
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இ�ேபா�
எ�� அம���ெகா�����றா�
ெத�ய��ைல
உ�ைன உத�ெயழ ����� 
மன��ேம� 
��த ம��ைக�� வாச� �ம�த 
கா�� 
ஏ� �சேவ���.
உற��வத�� ம��மா இர� 
ெநா�������� எ�ைன 
அைண��� ெகா�
���ட�யலாத பாைய�ேபா�
����ட��� இ� ெபா��� 
�������
தா�� ம� ெகா��.
��� 
இ�ேபா� என�� � ேவ���

 -�ெட�லா த�ழர� ர
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மா�மாச ேநா����
எ��� ேச��மைட கா�யா�தா
ேகா��ல......
ம���ர உ�� �����.......

��ள��லாத ��ச�ெபா�சா�
உ�வார ெபா�ேம ெச��வா�க......

வர�� �ரா பா�பா����ர
ெத�கால கா�� 
ப���ெகாட��� க��ட�
நாகா�தா உ�வார� ெச��வா�......

ேபான வா��கா த�� ����
ஆ�மா� �ரா
���வ�� ெச���ேபா��......
இ�த ெக�� 
ப��யா� ெவ�����ற ���ய�ப�
ஆ�மா� உ�வார� 
ெச��வா�..............
ப��யைட ெவ�����ற
கா� நா��க�� ெசா�னா�� 
ெசா��வா�-
ப�� ெச�� பழேகா��..........

இ�ப��தா�
வ�செமா� மாச�
ெபாழ�� வ��� பா�தா
பாைடய� ெகாழ�சவ�க
ஊ� ேநா���� ெர�கா� ேட�� 
ேபா�டாரா�க.........
�ேச..........

 -ெபா�ளா�� ��கான�த�

ெர�கா�� ேட��
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உ�� ெப�வ�

�க� சாதாரண  வ�  ஒ�ைற எ���ேற�
உ�� ெப�� ெந��� ெகா�����ற�
ஒ� ��ய அரவ�
���� �ட��� �ைன�க�
தைல ��� ����றன
�� அைச���� ெபா��காம�
ேமான��� �யர ெவ�த��
உ� வா�� க�� இ���� ேபா�றா�
ெமளன��� ேசாைப��  மய���
உ��கைள
ஆளரவம�ற வனா�தர���
க��� ���� �� 
��� ெசா�ட  ெசா�ட
ைக�� பா��ரேம��
��வல� வ��றா� ��சாடனரா�  த���� 
உ�ள�கைள
அ���� �ர���  ெகா�����ேறா�
எ��� �ர�பாத பா��ரம�
எ�� ெத��� ����
தைல�� ேம���� எ�ைன யாேரா
உ�� ேநா��� ெகா����பதா�  உ��தேவ
ச�ெட�� அ�ணா��  பா���ேற�
அ�ேக தைல�� ேம� ஒ� �ல�
அைச�தா�ய ப�ேய
படெம���� ெகா�����ற�.

     -த�ேக�
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ேவ�க�� வாச� எ�ப�
ேவெறா��� இ�ைல
அ�மா�� ��� வாச��
அ�ப�� �ய�ைவ வாச��
அ�வளேவ.....!

 -க�ரவ� �

நாெனா� ��ைடயா�
உ� கர�க��� வ��ேற�
உ� ப� ���க�� பயனாகலா�
அைட ைவ�க�ப��
இ�ெனா� �ற�யாக�� ���
மண� பர���
���செலன 
ஒேர ஒ� �ைற வ�ேவ�
அ�ேபா�  � 
உ� அல�கார� ெபா��க�� ஒ�றா��� 
ெகா�ள�� ெச�யலா�
எ�ன ெச�வெதன 
� ��ெவ���� வைர
மைழயா�ேற�
உ� �ல� ஈரமாக���..

  -க.அ�ச��யா
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� எ��� உ�டா�����த 
இ�பமானைவகைளெய�லா�
�ைன��� பா���ேற�. 

பார��ம��� க�ைத�� வாைதைய கா� 
ெகா���� ேக�பா� யா�.

மாெப�� ஒ���ழ������ 
�த�ய ஒ�ைற ஒ����� 
�ள��� தாமைரைய மலர� ெச�வ�ேபா� 
� எ�ைன மலர� ெச�தா�. 

நா� உ�னா� தா� 
உ� ஒ�யா� தா� வா��ேற�.

எ�ைன �����வ�மா� ஆ���ப���ய,
எ� க�ன�க�� வ��த 
க��ைர� �ைட�த, 
எ�ைன� ���� ேத��ய
அ��� கர�க� எ�ேக..
எ� ப�ைச�ப�� வனா�தர� எ�ேக.
வ�ண வ�ண ப��க� எ�ேக.
ேம��ச�� �ைள�த மா�க� எ�ேக.
�ல வ�ண��� ���க� எ�ேக.
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����� பா��ைக�� எ��� ��ய�.
எ� �லெம��� �� ����� பாழான�.
உ����த� நா� ����ேற�.
உ����த� நா� ����ேற�.
உ����த� நா� கன�ழா��ேற�.
உ����த� நா� அ��ேற�. 
எ� க��� 
காய� 
காத� 
கன� 
ெவ� 
ேவ�ைட 
பாவ� 
அ�ைக 
�ல�ப� 
அைன�ைத�� 
இ�த� ����� ����
உ� வர��கா� கா�����ேற�.
� எ�ேபா� வ�வா�. தாள��ய��ைல.
எ� இ�தய� இள�� தைர�� வ��ற�.

  -யா� த��கா



அ�பா எ�றாேல �ைன��� வ�வ� 
ெந��� ���க���
இ���� ேகாப��
ெதா�ைட� ����� இ���
�ற�ப�� அத�ட�� தா�.

காரணேம ��யாம� அவ���
வ�� அ�ச�� ச���ேம
எ�ைன அவ�ட���� �ல�� 
ைவ�க ேபா�மானதா� இ��த�.

��வ���� நா� �� அம���
வ�தேபாெத�லா�
எ�ேர ேமா�ய கா��ைன எ��� 
�� கர� ெபா�� �� படாம�
த��� ெகா�ேட 
����ெச�����றா�.

ெப�யவளா� ��ச��� ெச�ற
ேபா��ட
எ� ��ேன பா�கா���காக 
ெதாட��� வ����தா�.
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�ரணான அவ�� 
ெச�ைகக�னா�
��யாத வய�� �ழ��யப�ேய 
நா�� வள��� ��ேட�.

��ைம�� தள��� ��ட
அ�பா
இ�ேபாெத�லா� எ��ட�
தய�� தய�� தா� ேப��றா�.
அ�கைறகைள�� ெம��ய 
வா��ைத�� தா� ெபா��றா�.

ெதாைல�� ேபான 
க��ர�ைத�� 
அ�கார�கைள�� �ழ�ைதயா� 
ேபான அ�பா�ட�
இ�ேபா� ேவதைனேயா� ேத�
ெகா�����ேற� நா�.

 .-�.கைலயர�



��ய� ���க��
உ�ண��� உ���க�ப�ட
இைல��� கால �ற�க�!

ேமக��ற�க�� 
�தற��க�ப�ட ��க��
வைள�ற� 
வான����� �ற�க�!

உ���த இைல��
ேவதைன��� 
�ைர�� ெச���
பறைவக�� அ�ச����
��யமானவ�� ��த��
ெமௗன����
�த�ய �தற�க� 
அைடமைழயா��ற�
வன�����!

  -ேகாைவ ச��மா�.
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வா�ெவ�பைத ெபா�ள�றதாக 
மா����� 
எ�ண�ற �யர�கைள� கட�� 
உ��ட� த�ச� அைட�ேற�/
மரண �ைன�க�� இள������ 
உ�ைன�தா� அ�ச�� �வாக 
���ெகா��ேற�
ஒ� க�லைறயாக இ���/
எ� ஆ�த��கான அ� ேவ�� 
�தா� ���ைமைய� படர��� 
எைன அ�வைட ெச��றா�/ 
���� கட�க ��யாத
கன�கேளாடான ஒ� 
�ர ேதச�ைத நா� ேக��ேற�/ 
�ேயா உ���ப�ற உ�வ�ைதேய 
வைரய �ய��றா�/
இ��� எ�தைன கால�����தா� 
உ� ��ைக����� நா�
ெசா���ெகா�ேட இ��ப�.

  -�.ேக.சா�



எ���� யா�� ேக��க� 
ேக���ட��டா�
எ�பத�காக�தாேன
ெமௗன�ைத �ற�த ெமா�ெயன 
�ர�தா���றா�க�..

த�ம� எ�ெவன ஒ�வ�� அ���ட 
�டா� 
எ�பத�காக�தாேன
இ�தா� த�மெமன அத�ம�ைத 
க���ெகா���றா�க�..

இ� எவ�� ���கா� ெகா��ெத���ட 
�டா�
எ�பத�காக�தாேன
�� எ�ற ஒ�� 
இ�லேவ இ�ைலெயன சா���றா�க�..

அ�ேதா
எ� ந�பேன..

உ� சவ�ெப��ைய
�ேய உ� ேதா�க�� �ம��� 
ஒ� கால� 
வர�கா�����ற�..
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இ��� �  அ�கமா� இர�த� 
��த ேவ���..
இ��� � அ�கமா� ���� 
ேபா�ட ேவ���..

ஒேர ஒ� ம�தனா�
ஒேர ஒ� ��ைவ��
அ�தைன ேப�� பாவ�கைள��
இ� 
�ம��ட இயலா�..

இ���
�ைறய ��ைவக� ேவ���..

இ���
�ைறய கர�க� ேவ���..!!!!

  -��கா ��தா�



ஆர�� ��டா�கைள 
��� 
எ���க��� ����� 
���
எ���க���� ����� 
இ�ேபா�
எ���க��� ம���தா� 
�������ற� ! 

ஒ� நா� 
எ���க���� 
���கா� ேபானா�� 
ஆர�� ��டா�க��� 
இ��பாக இ��பத�� 
தய�க� ேபாவ��ைல !  

ஆர�� ��டா�க� 
உ�ண யா�ம�� 
ெந��� �ெவா���
த��� �ட�ப�டா�� 
�ற� மா�வ��ைல !  

நா��ேக�றா�ேபா� 
�ைவ மா�ற ��ப�டா� 
ஆர�� ��டா�க� 
அைடயாள� இழ���, 
��� அைத ��க� 
��டா� எ�பேதா� 
����� ெகா���க� ! 
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எ�த ஆர�� ��டா���� 
நா�க� எ�ப� 
ேவ��த��ைல, 
அத�காக அைவ 
உ�ள�ைக����� 
ஓ�ட� ���ப��ைல ! 

ஆர�� ��டா�க� 
யா��காக�� 
�ய� இழ�ப��ைல ! 
ஆர�� ��டா�க�� !! 

  -�ேனாத�
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