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எைக்குப் பிடித்த பழம்
( My Favourite Fruit )

எைக்குப் பிடித்த பழம் தர்பூசணி.
அனதச் சந்னதயில் வாங்கலாம்.
அது உருண்னையாகவும் கைமாகவும் இருக்கும்.
அது வவளியய பச்னச நிறத்தில் இருக்கும்.
அனத வவட்டிைால், உள்யள எைக்குப் பிடித்த சிவப்பு
நிறத்தில் இருக்கும்.
அதில் சின்ை சின்ை வினதகள் இருக்கும். வினதகள்

கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
தர்பூசணி இனிப்பாக இருக்கும். அதைால் அனத
எைக்குப் பிடிக்கும்.

ஸுதா

சீனிவாசன்
Sudha Srinivasan
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யபரானச வகாண்ை நாய்
( The Greedy Dog )
ஒருநாள், ஒரு நாய் காட்டு வழியய நைந்து யபாைது.
அதற்குப் பசி எடுத்தது. அது உணனவ அங்கும் இங்கும் யதடி
அனலந்தது. அப்யபாது அது வழியில் இருந்த ஒரு புல் தனரயில்

ஒரு எலும்புத் துண்னைப் பார்த்தது. அதற்கு ஒயர மகிழ்ச்சி. அது
மகிழ்ச்சியில்

வானல

ஆட்டியது.

அது

எலும்னப

வாயில்

வகௌவிக்வகாண்டு யவகமாக ஓடியது.

அப்யபாது அது ஓர் ஆற்றின் பக்கமாக வந்தது. அந்த
ஆற்னறக் கைக்க ஒரு பாலத்தின் மீது நைந்தது. நாய் தண்ணீரில்
அதன் உருவத்னதப் பார்த்தது. அது அந்த நிழனலப் பார்த்துக்
குனரத்தது. எலும்பு ஆற்றில் விழுந்தது. அது கவனலயுைன் அந்த
ஆற்றின்

கனர

ஒதுங்கியது.

ஓரம்

நாய்

மகிழ்ச்சியுைன்

நின்றது.

எலும்புத்துண்டு

எலும்புத்துண்னைக்

வசன்றது.

இந்தக்

கனரயில்

வகௌவிக்வகாண்டு
கனதயில்

இருந்து,

யபரானசப்பைக்கூைாது என்று அறிந்துவகாள்ள யவண்டும்.

விதுலா
வெற்றிச்வெல்ென்
Vidhulla Vetriselvan
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காதணி விழா
( Ear Piercing Ceremony )
என் தங்னகயின் வபயர் கீதா. அவளுக்கு மூன்று வயது.
அன்று

கீதாவின்

வீட்டிற்கு
அவர்கள்

காதணி

உறவிைர்களும்
மகிழ்ச்சியாக

விழா

நனைவபற்றது.

நண்பர்களும்

சிரித்துக்வகாண்டும்

அதைால்,

வந்திருந்தார்கள்.
யபசிக்வகாண்டும்

இருந்தார்கள்.
பிறகு, கீதா என் மாமாவின் மடியில் உட்கார்ந்தாள். அவள்
மைம் பயத்தில் ‘பைக் பைக்’ என்று தாளம் யபாட்ைது. அவள்
முகத்திலிருந்து வியர்னவ வகாட்டியது. அவளுக்குப் பத்தர் ஒருவர்
காது

குத்திைார்.

கீதாவுக்கு

‘சுள்’

என்று

வலித்தது.

அவ்வளவுதான், அவள் ‘ஓ’ என்று அழ ஆரம்பித்தாள்.
அம்மா

அவளுனைய

அழுனகனய

நிறுத்த

கற்கண்டு

வகாடுத்தார். கீதா தன் அழுனகனய நிறுத்திைாள். எல்லாரும்
விருந்தில் மிகவும் மகிழ்ச்சியுைன் கலந்துவகாண்ைார்கள்.

கயணசலிங்கம்
ஓவியா
Kaneshalingam Oviya
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நல்ல உள்ளம்
( Good Heart )
‘டீங், ைாங்!’ என்று பள்ளி இனையவனள மணி உரக்க
ஒலித்தது.

மாணவர்கள்

எல்லாரும்

விடுவிக்கப்பட்ைப் பறனவகள்யபால்

கூண்டுகளிலிருந்து

வகுப்புகளிலிருந்து பள்ளி

உணவகத்திற்கு ஓட்ைமும் நனையுமாகச் வசன்றைர்.
மாறனும்

மலரும்

மூன்றாம்

வகுப்பில்

படிக்கும்

மாணவர்கள். ‘‘ம்... இன்று திரு லீயின் ‘மீ’ கனையில் யகாழி ‘மீ’

விற்கிறார் என்று நினைக்கியறன். கமகம எை மணம் வீசுகிறது!’’
என்று மலர் கூறிைாள். மாறன் அனத ஒத்துக்வகாள்வதுயபால்
தன் தனலனய ஆட்டிைான்.
பள்ளி

உணவகம்

கூட்ைமாகவும்

இனரச்சலாகவும்

இருந்தது. மலரும் மாறனும் ‘மீ’ கனையின் முன்ைால், வரினசயில்
நின்றைர்.

மலரின்

முனற

வந்தது.

னககள் நடுங்க ஆரம்பித்தை.
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‘மீ’னயப்

வபற்ற

மலரின்

நல்ல உள்ளம்
( Good Heart )
தட்டு சூைாக இருந்ததால், அவளால் சூட்னைத் தாங்க முடியவில்னல.

அவள் தட்னை ஒரு யமனசயில் னவக்க நினைத்தாள். ஆைால், அனத
எடுத்துச் வசல்ல சிரமப்பட்ைாள். அவள் முகத்திலிருந்து வியர்னவ
வகாட்டியது.

சாப்பிட்டுக்வகாண்டிருந்த

அவன்

சற்றும்

அவன்

தாமதிக்காமல்

மலரின்

வாங்கிக்வகாண்டு,

மாறன்,

மலருக்கு

னககளிலிருந்து
பக்கத்திலிருந்த

அனதக்

கவனித்தான்.

மைமுவந்து

உதவிைான்.

அவளுனைய

யமனசயில்

தட்னை

னவத்தான்.

மலர்

மலர்ந்த முகத்துைன் மாறனுக்கு நன்றி கூறிைாள்.

இனதக்
மாறனை

உச்சிக்

கவனித்துக்வகாண்டிருந்த
குளிரப்

பாராட்டிைார்.

தனலனமயாசிரியர்,
மாறன்

வபருமிதம்

அனைந்தான். மலருக்கு உதவி வசய்த மைநினறயவாடு தன் உணனவ
உண்ணத் வதாைங்கிைான் மாறன்.

கார்த்தியகயன் சுஜாதா
ப்ரவர்த்திகா
Karthikeyan Sujatha
Pravarthika
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நைந்தது என்ை ?
( What Happened ? )
மாறன் ஒரு வபாறுப்புள்ள சிறுவன்.
நீண்ை காலமாகக்
வந்தான்.

அவன் ஒரு கிளினய

குழந்னதனயப் யபால் அன்யபாடு வளர்த்து

ஒரு சனிக்கிழனமயன்று கிளி யநாய்வாய்ப்பட்ைது.

அனதக்

கண்ை

மாறன்

கிளினய

உையை

கால்நனை

மருத்துவரிைம் அனழத்துச் வசன்றான்.

மருத்துவர், “பயப்பைத்

யதனவயில்னல,”

மருந்து

என்று

கூறி

கிளிக்கு

வகாடுத்தார்.

அப்யபாது அவர் முகத்தில் ஒரு வியநாதமாை பார்னவனய மாறன்
கண்ைான்.

அவன் சந்யதகப்பட்ைவாறு கிளியுைன் வீட்டுக்குச்

வசன்றான்.

அடுத்த நாள், மாறன் கண் விழித்தயபாது அவைால் தன்
கண்கனளயய

நம்பமுடியவில்னல.

கிளி,

உருவத்தில்

வபரிதாகிவிட்ைனதக் கண்ை மாறனுக்குத் தூக்கிவாரிப்யபாட்ைது.
அவன்

மின்ைல்

யவகத்தில்

தன்

கானலக்

கைன்கனள

முடித்துவிட்டு கால்நனை மருந்தகத்னத யநாக்கி வினரந்தான்.
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நைந்தது என்ை ?
( What Happened ? )
ஆைால்,

அந்த

வதன்பைவில்னல.
வசாரிந்தான்.

மருந்தகம்

மாறன்

அவன்

குழப்பத்தில்

கண்களுக்குத்

தன்

தனலனயச்

கிளியும் அங்குமிங்கும் பறந்து மருந்தகத்னதத்

யதடி அனலந்தது.
ஆரம்பித்தது.

அப்யபாது வாைம் இருண்டு மனழ வபய்ய

திடீவரன்று மின்ைல் மின்னியது.

அடியிலிருந்த நிலம் இரண்ைாகப் பிளந்து

மாறனுக்கு

அவன் அதற்குள்

விழுந்தான். அவன் தன் சுயநினைனவ இழந்தான்.

மாறன்

கண்

விழித்தயபாது,

தான்

ஓர்

ஆராய்ச்சிக்

கூைத்தில் இருப்பனத உணர்ந்தான். அங்யக நினறய விலங்குகள்
கூண்டில்

அனைக்கப்படிருந்தை.

அனவயும்

அவைது

கிளினயப்யபால் உருவத்தில் வபரிதாக இருந்தை.

அப்யபாது

மருத்துவர், “ஹ! ஹ! ஹ! நீ என் திட்ைத்தின்படியய இங்யக
வந்துள்ளாய்.

என் வபயர் மகாசுரா.

நான் இந்த உலகத்னத

அழிக்க விரும்பும் வில்லன். ஹ! ஹ! ஹ!” என்று கூறிப் பலமாகச்
சிரித்தார்.
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நைந்தது என்ை ?
( What Happened ? )
அதற்கு மாறன், “அது நைக்காது!” என்று கூறியபடி அவனரக்
கீயழ

தள்ளிைான்.

எழுதப்பட்டிருந்த

அவன்
மருந்னத

‘மாற்று

மருந்து’

எடுத்துத்

தன்

எல்லா

என்று
கிளிக்கும்

கூண்டுகளில்

அனைக்கப்பட்டிருந்த

மிருகங்களுக்கும்

வகாடுத்தான்.

அனவ எல்லாம் பனழயபடி தங்கள் உருவத்திற்கு

மாறிை.

மாறன்
அழுத்திைான்.

யமனசயின்மீது

இருந்த

ஒரு

வபாத்தானை

மறுகணயம அங்கிருந்த எல்லாரும் மயங்கிைர்.

மாறன் கண் விழித்தயபாது, அவன் வீட்டில் இருப்பனதக் கண்டு
அளவில்லாத

மகிழ்ச்சி

அனைந்தான்.

குணமாகிவிட்ைனதக் கண்டு யபருவனக அனைந்தான்.

சதாைந்தன்
சாண்டில்யன்
Sathananthan
Chandeliyan
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மின்ஸ்கூட்டரினால் ஏற்பட்ட விபத்து
( An Accident Caused
by e-Scooter)
நான்

காலலயில்

எழுந்து

வெய்திகலைப்

படித்தேன்.

‘மின்ஸ்கூட்டர் த ாதி மூன்று ெயதுச் சிறுமிக்குப் பலத்ே காயம்’
என்னும் ேலலப்பு என் கெனத்லே ஈர்த்ேது. நான் வோடர்ந்து
வெய்திலய

ஆர்ெத்துடன்

படித்தேன்.

அச்வெய்தி

எனக்கு

ஏற்பட்ட கெப்பான அனுபெத்லே என் கண்முன் வகாண்டுெந்து
நிறுத்தியது. என் நிலனெலலகள் பின்தனாக்கிப் பயணித்ேன.
நான் ஆழ்ந்ே சிந்ேலனயில் மூழ்கிதனன். அன்வ ாரு நாள்....

ாலலத்

வேன் ல்

இே ாக

வீசியது.

சூரியன்

ெற்று

ஓய்வெடுக்க த ற்தக வென் ான். இதலொன இருள் வகௌெத்
வோடங்கியது.
வீட்டிற்கு

நாள்தோறும்

ெந்ேவுடன்

ேங்லகலயயும்
ேடத்திற்கு

வீட்டிற்கு
அலைத்துச்

வ துதொட்டப்
அன்றும்

என்

நானும்

ாலலயில்

தெலல

ேந்லேயார்

என்லனயும்

அருகிலுள்ை
வெல்ொர்.

முடிந்து
என்

வ துதொட்டத்

நாங்கள்

அங்தக

பயிற்சி

வெய்ெது

ெைக்கம்.

ெைக்கம்தபால்

என்

ேந்லேயுடன்

தெர்ந்து

வ துதொட்டம்

ஓடிதனன்.
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மின்ஸ்கூட்டரினால் ஏற்பட்ட விபத்து
( An Accident Caused
by e-Scooter)
அவ்ெழியாக
நலடபாலேயில்
இருந்ோர்கள்.

ஒரு

வபண் ணியும்

நலடப்பயிற்சியில்
‘பீப்!

பீப்!’

என்று

ஒரு

அெருலடய

களும்

ஈடுபட்டுக்வகாண்டு
மின்ஸ்கூட்டர்

அசுர

தெகத்தில் எங்கலைக் கடந்து வென் து. அப்தபாது….

‘ட ார்!’
மின்ஸ்கூட்டர்

நலடப்பயிற்சியில்
த ாதியது.

ஈடுபட்டிருந்ே

சிறுமி

சிறுமிலய

ரத்திலிருந்து

விழுந்ே

பைத்லேப் தபால் விழுந்து கிடந்ோள். சிறுமியின் அம் ா கதி
கலங்கிப்தபாய் நின் ார். அக்காட்சி எங்கலைத் திக்குமுக்காடச்
வெய்ேது.
ஓடவில்லல.
சிறுமிலயத்

எங்களுக்குக்
உடதன

லகயும்

நாங்கள்

தூக்கிதனாம்.

அெள்

சுோரித்துக்வகாண்டு
கால்களில்

ஏற்பட்டிருந்ேது. இரத்ேம் ெழிந்தோடியது.
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ஓடவில்லல
பலத்ே

காலும்
அந்ேச்
காயம்

மின்ஸ்கூட்டரினால் ஏற்பட்ட விபத்து
( An Accident Caused
by e-Scooter)
……………………………………………………
உடதன, என் அப்பா அெருலடய தி ன்தபசியின் மூலம்
அெெர

ருத்துெெண்டிக்குத்

சிமிட்டும் தநரத்தில்

ேகெல்

வேரிவித்ோர்.

ருத்துெெண்டியும் காெல்துல

கண்

ெண்டியும்

ெம்பெ இடத்லே ெந்ேலடந்ேன. முேலுேவி அளிக்கப்பட்ட பி கு,
சிறுமி

ருத்துெ லனக்குக் வகாண்டு வெல்லப்பட்டாள்.
காெலர்கள்

வெய்ேனர்.

மின்ஸ்கூட்டர்

அெருக்கு,

முக்கியத்துெத்லேயும்,

ஓட்டிய

மின்ஸ்கூட்டர்
அெற்ல ப்

ஆடெலரக்

ஓட்டுெேன்

லகது

விதிகளின்

பின்பற் ாவிட்டால்

கிலடக்கும் ேண்டலனலயயும் எடுத்துலரத்ேனர். “ராமு காலல
உணவு

ேயார்!”

என்று

என்

ோயார்

கூறினார்.

நான்

என்

சுயநிலனவுக்குத் திரும்பிதனன். உடதன, நான் வெய்தித்ோள்

படிப்பலே நிறுத்திவிட்டுக் காலல உணவு உண்ணச் வென்த ன்.

ெஞ்ஜித்
வெற்றிச்வெல்ென்
Sanjit Vetriselvan
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