
List of Stories

வ. எ�. கைதக�

1 நா�� இன�ேம�

2 க����� கன��தா�

3 வ��தியாசமா� ஒ� வ�ழா

4 ந�ேர ஆதார�

5 ெப�ேயாைர� ேபா��

6 ந�ப�� வழிகா��

7 கா�ைட� கா�ேபா�!

8 இய�ைகேயா� இைணேவா�

9 ஜி���� ஒ� ப���

10 கடைம�� பாசேம

11 �லக� ேத�

12 வ�தாைர வாழ ைவ�ேபா�

13 தைலைம� ப��

14 ெபா�னான மன�

15 ேதா�ற�தி� ேதடாேத

16 ஆகா! எ�ன ��த� !

17 ��த� கா�ேபா�

18 ஆதர�� கர�

19 மா�� (�) திறனாள�க�

20 வா��ைக ஒ� ேகாண�

21 N�ய�� ேமக��

22 அ�மா சைமய�

23 இவ� யா� ெத��மா

24 அறிவ�யலி� ஆ�க� ேத�

25 ��� சி��� ெப�ய ��கி��

26 கா�� வழி�பயண�

27 ��தக� ேபா�

28 ெபா�மலா�ட� நட�கிற�

29 எவ� பண�கார�

30 இ�தியாவ�� இ��� மன�த� ச�தா� வ�லபா� பேட�

31 அழ� எ�ேக இ��கிற�

32 க�கிய ெரா����, கன��த மன��

33 ஆைசயா� வ�வசாய�

34 ஊ� ப�சாய��



35 கைத வள��ேபா�

36 க�ள��பழ�

37 அழகிய சி���

38 எ�க���� ெத���

39 இன���� ந�ப�

40 சி�ன� சி�ன க��ப����க�

41 ந�ம வ �� ந�ல வ ��

42 ெப���ெகா�ள ம��� �ழ�ைதகளா?

43 வ�ழி��ண�� த�ேவா�

44 அ�மாவ�� ெப�ைம

45 ேதா�ட� அைம�ேபா�

46 இன�ய ���ப�

47 த�ைன உண�த�

48 ���வ�� ����பயண�

49 இய�ைக ேவளா� வ��ஞான�  ந�மா�வா�

50 நாைள நாைள எ�� நாைள� கட�தினா�

51 வ�ல�கி��� வ �� உ��

52 என�� எ�ன ேவைல ?

53 ஒ��ைமேய சிற��

54 அ�மா�னா ��மா இ�லடா...

55 எ� கைத

56 கா�கறி ேதவைதக�

57 கலா���� ப���த வ ��

58 வா�க வ�ைளயாடலா�

59 கதி�வ ��சி� கவன�

60 ெவ�றி�� வழி

61 காக�� எலி��

62 கா�ைக த�த பாட�

63 கா�����ேள ெகா�டா�ட�

64 �ர��� மி�மின����சி��

65 உற�கள�� வலிைம

66 ந�ைம� ேபா� ப�ற�

67 எ���க�

68 அறிவ�ய� சாதன�க� அளேவா�......

69 நம�கான எ�ைல

70 த�ன�ப��ைக தளேர�

71 எ�ேலா�� மன�த�கேள....



72 பயண�� பாடேம!

73 ��� �ய�சி ��த�  ெவ�றி

74 வ���� ெகா��ப�� வ �ரேம!

75 ���லா�� க�வ�ேய

76 ஆராயாம� ��ெவ��ப� ஆப��

77 தாம� ஆ�வா எ�ச�

78 தி�ைலயா� வ�ள�ய�ைம

79 ந�ல ந�ப�

80 ந�றி மறவாத நா�����

81 க�ப��பவேர உய��தவ�

82 ெம��ெபா�� க�ட ��வ�

83 ��� ஒ�டக�தி� ����

84 கா�� நா�� உ�வான கைத

85 அ�ப�ேய ெச�கிேற�

86 அைல பா�� மன�!

87 ��டா�ேசா�

88 ஒ��ைமேய ெவ�றி...

89 சிறக��த சி�����வ�

90 ெசா�லா�ற�

91 நா� யா� ெத��மா?...

92 நா�� ஒ� மர� வள��ேப�

93 ம��� ெபா�னா��

94 மன� மாறிய ெச�வ�

95 வ�டா �ய�சி ெவ�றி த��

96 ேவடன�� ந�றி

97 உய��கள�ட�தி� அ�� ேவ���

98 எழி� வன�தி�...

99 எ���� ��ட��, ெவ���கிள���

100 மா�ப�ட ஒ� கிராம�...

101 ேமக�கள�� ந�ப�

102 கா�கறி த�பா�

103 நா����ற� கைல கா�ேபா�

104 த�க மக� மா�ய�ப�

105 ந��காத நிைன�க�

106 ச�.சி.வ�.இராம�

107 ஒ�ைற� ைக

108 மண� ெப�ற மக�தான ப��



109 வ��ெவள� அறிவ�யலி� த�ைத வ��ர� சாராபா�

110 வ�ைமைய ெவ�ற திறைம, சா�லி சா�ள��

111 கண�ன� ம�ைக

112 அலிஷா அ���லா

113 த�ைன� பணய� ைகதியா�கி ம�கைள ம��டவ� - எ�.ஆ�.நாத�

114 ம�னா�� ெகா�யா�கன�க��

115 �ற� ேபசாேத

116 உட�நல�

117 எ� வ �ர�?

118 ெவ�றி� கள���

119 மல��த �க�

120 �லக� ெச�ேவா�

121 �லக� ெச�ேவா�

122 கிண����� க��

123 ேபசி� பழ�ேவா�

124 ரசி�� வா�ேவா�

125 உதவ��� ம�யாைத!

126 உ� உட��!  உ� வா� !  உ� ைக!

127 எ�ண� ேபா� உய��

128 எ�ேபா�� கைடப���ேப�

129 சி�தைன �வ��தா� சிகர� ெதாடலா�

130 தா�ெமாழி அழ�!

131 ���� ேநா�க�

132 ந�லன ேப�ேவா�!

133 ந�ப�� ெப�ைம

134 ேநர�தி� அ�ைம

135 ெபா�ைத ஆ��ேவா�

136 ேந�ைம எ�ப� …

137 ெபா�யாைம

138 எ�ணேம வா��

139 ந�ப��ைக ந�ல�.....

140 சி� சி� உதவ�க�

141 உட�ப�ற��

142 தியாக ேசத�

143 சாைலய�� ெச�ேவா�!

144 உணைவ வ �ணா�காேத

145 மி�சார� ேசமி�ேபா�



146 நம��� ப����

147 ெபா�ைமேய ெப�ைம

148 ��ேதா� ெசா�

149 இைளேயா�� இைண தா�

150 நா� ம��ம�ல.

151 பலவ �னேம பல�!

152 இத� வ���� ��னைக

153 உதவ�ய உ��ய�

154 ெசா�னைத அ�ப�ேய ெச�ேவ�

155 வ�ண வ�ண மல�க�

156 ைடேனாச� ந�ப�க�

157 எதி��� ந�பனானா�

158 கைத�பா��

159 ெகா����பா�! கிைட��� ந�ேப�!

160 சபா�! ��ைமயான ேபா��

161 நிக�கால�

162 க� சிமி��ய மர�

163 அ�மாவ�� ெப�ைம

164 சாதைன� ெப�

165 ம�வள� கா�த�

166 வலி வழி ஒள�

167 ேராஜா��, வ�ண�����சி��

168 ப�டா� ��சி

169 வனவா��

170 மைலகள�� மக��வ�...

171 �கா�கள�� க�ேபா�!

172 பல ெமாழி  அறிேவா�

173 இதய�தி� �ர�

174 கைட வாசலி� க�ெட��த சிைல

175 கடைம உறவ��� ெப��

176 தவ����� பழ�ேவா�

177 ேசமி�ப�� ேசைவ

178 மா�ற�ைத� ெகா�� வ�� ம�திர�க�

179 நா� யா�? க��ப��!



180 நா�� பறைவ

181 தா�பர�திலி���...

182 இைச��ய� ஏ.ஆ�.ர�மா�

183 இ�திய ப�ைம� �ர�சிய�� த�ைத எ�.எ�.�வாமிநாத�

184 இைச��ய��

185 உடலிைன உ�தி ெச�...

186 யாெர�� ெசா���க�?

187 ஊ�கம� ைகவ�ேட�

188 உ�ள���� வ�வேத உய��

189 கண�த வ�ைளயா��

190 தா�� மன�பா�ைம தவ���தி�

191 அ�பா இ��� வரைல

192 அ�ச� தவ��

193 ஆ�வ� சின�

194 ெம�ைமேய ேம�ைம...

195 எ� ெபய� காத�

196 எ�ணேம ஏ�ற�

197 யா� இ�த ைகலா� ச�யா��தி?

198 கைத வா�கைலேயா கைத

199 அ�� ஒ�ேற ேபா�ேம!  (ஷாலின�ய�� கைத)

200 அ�ண�மா சி�ஹா


