


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

இனிய யட்சினி 
ப ொன்னி கூட்டம்  ிளந்து வந்து அவர்க்கு அருகே 

நின்று கே கூப் ி வணங்ேினொள். 

வொழ்ே இளவரசர் வொழ்ே கேசம் வொழ்ே மொமன்னர் 
வொழ்ே ேமிழ் பமொழி வொழ்ே இகைப் ற்று என்று கூவினொள். 
இளவரசர் அவகளகே உற்று  ொர்த்துக் பேொண்டிருந்ேொர். 

மிே சிைிே ப ண்ணனொே இருப் ொள் என்று 
நிகனத்கேன். கவளொளர்ேளில் அதுேொகன வழக்ேம். 
பூப் கடவேற்கு முன்க  ேிருமணம் பசய்து 
விடுவரீ்ேளல்லவொ ஆனொல் இந்ேப் ப ண் சற்று 
ப ரிேவளொே இருக்ேிைொகள. 

"ஆமொம் சற்று பசல்லம் பேொடுத்து வளர்த்து விட்கடொம். 

நல்ல மணமேனுக்ேொே ேொத்ேிருக்ேிகைொம்" ப ொன்னிேின் 
அப் ொ பசொல்ல.... 

"நல்ல மணமேன் ேிகடத்து விட்டொனல்லவொ" என்று 
இளவரசர் ேிரும் ி ப ொன்னிகேப்  ொர்த்துக் கேட்ட, 
ப ொன்னி "ஆம்" என்று பசொன்னொள். 

ஆபமன்று பசொல்ேிைொய். இவகன நல்ல மணமேன் 
என்று உனக்கு ேொர் பசொன்னொர்ேள். நீேொே அைிந்து 
பேொண்டொேொ, அல்லது எவகரனும் பசொன்னொர்ேளொ? 

"நொனொே அைிந்து பேொண்கடன்" ப ொன்னி நிேொனமொே 
பசொல்ல இளவரசர் ப ரிதும் ேிகேத்ேொர். 

 

 

 



 

 

 

அேொவது நீலேண்ட சிவகன உனக்கு ஏற்ேனகவ  பேரியும் 
என்று பசொல்ேிைொேொ? 

ஆமொம் எங்ேள் ேிருமணம் நிச்சேமொன  ிைகும் 
அவரும் நொனும் பவகு கநரம்  ல இடங்ேளில் சந்ேித்து 
உகரேொடி ஒருவகரபேொருவர் புரிந்து பேொண்டிருக்ேிகைொம். 

"அற்புேம் அற்புேம்" இளவரசர் கே பேொட்டினொர் 

"என்ன புரிந்து பேொண்டொய். உன் புருசகனப்  ற்ைி, நீ என்ன 
அ ிப்ரொேம் பேொண்டிருக்ேிைொய் பசொல் ". 

"நடு சக ேில் புருஷகனப்  ற்ைி பசொல்வது அழேல்லகவ" 
ஒரு பநொடிகூட ேொமேிக்ேொமல் ப ொன்னி க சினொள். 

இளவரசர் ேிகேத்துப் க ொனொர். இவ்வளவு கவேமொய் 
அவகர எவரும் இதுவகர மடக்ேிேேில்கல.  

"நல்லது, நீ பசொல்வேில் ஓர் உண்கம இருக்ேிைது. 
கேள்விகே இப் டி கேட்ேிகைன். உ ேள ேி நீலேண்ட 
சிவனிடம்  உனக்குப்   ிடித்ேது என்ன?  

"கேசப் ற்று"  ளசீ்பசன்று மறு டி  ேில் வந்ேது. 

இளவரசர் முேம் சுருங்ேி அவகளகே  ொர்த்ேொர்.  

“பேொடர்ந்து பசொல் “ 

கேசப் ற்றுேொன் அவருகடே ேகலேொே எண்ணம். 
 ிைகுேொன் குடும் ம். ிைகுேொன் மகனவி, மற்கைொர். அவர் 
இந்ே கேசத்கேக்  குைித்தும், மொமன்னர் குைித்தும் 
உங்ேகள குைித்தும் அேிேம் சிந்ேிக்ேிைொர்.  

 

 



 

 

 

குைிப் ொய் உங்ேளுக்குப்  ொதுேொப் ொே இருக்ே 
கவண்டும்பமன்று  ேட்டப் டுேிைொர். நொன் இளவரசர் 
இருக்கும் இடத்ேில் கவகல பசய்ேொமல் க ொகனகன. 
அவருகடே  கடேில் முக்ேிே இடம்  
ேிகடக்ேவில்கலகே, என்று இபரண்டு மூன்று முகை 
என்னிடம்  புலம் ிருக்ேிைொர். ஆனொல் அங்கு என்கனவிட 
மிேத் ேிைகமேொனவர்ேபளம்லொம்  இருக்ேிைொர்ேள், என் 
ேிைகம அங்கு எடு டொது என்று அவகர அேற்கு 
சமொேொனமும் பசொல்லிக் பேொள்வர் என் புருஷனுக்கு 
கேசமும் மன்னரும், இளவரசரும் ேொன் முக்ேிேம். 
அவருகடே நல்ல குணங்ேளில் இதுவும் ஒன்று. 

"இகே நல்ல குணபமன்ைொ பசொல்ேிைொய். வடீ்கட 
கநசிக்ேிைவன் ேொகன நொட்கட கநசிக்ே முடியும்" 

அது சொேொரணர்ேள் பசய்வது. நொட்கட கநசித்ேொல்ேொன் 
வடீு இருக்ே முடியும் என் கே நல்கலொர்ேள் சொன்கைொர்ேள் 
உணர்வொர்ேள். ேிேொேம் பசய்வபேற்பேன்கை  ிைந்ேவர்ேள் 
கவறுவிேமொேத்ேொன் வொழ்வொர்ேள். நொடு என்ேின்ை 
விஷேத்ேில் அவர்ேள் நன்கு உகழப் ேொல், அவர்ேள் வடீும் 
ேொனொே நல்ல நிகலகம அகடந்து விடும். 

அேொவது நீலேண்ட சிவன் எனக்கு உகழத்ேொல் உன் 
வடீு உருப் ட்டு விடும் என்று பசொல்ேிைொேொ?. 

பவகு நிச்சேமொே பசொல்ேிகைன். என் புருஷன் 
உங்ேளுக்ேொே  உகழத்ேொல் அந்ே உகழப்க  நீங்ேள் 
பவறுகம ேகரேிலொ க ொட்டு விடுவரீ்ேள். உைிஞ்சி 
பவளிகேவொ துப் ிவிடுவரீ்ேள்.  

 



 

 

 

அேற்குரிே மரிேொகேேகள நீங்ேள் பசய்ே 
மொட்டீர்ேளொ? ஒவ்பவொரு க ொர் வரீருக்கும் குடும் ம் 
இருக்ேிைது, மகனவி, மக்ேள், இருக்ேிைொர்ேள் என் கே 
நீங்ேள் அைிேொேவரொ. அவருக்குண்டொன வசேிேகள நீங்ேள் 
பசய்து ேரத்ேொன் க ொேிைரீ்ேள், பசய்து 
பேொடுத்துக்பேொண்டுேொன் இருக்ேிைரீ்ேள். க ொர் வரீர்ேள் 
இல்கலபேனில், கவளொளர்ேள் இல்கலபேனில் கேசம் 
எந்ே வளமும் அகடேமுடிேொது என்று உங்ேளுக்கு நன்கு 
பேரியும். நீங்ேள் அவ்விேம்ேொன் அரசொட்சி பசய்து 
வருேிைரீ்ேள், எனகவ என் புருஷன் நொட்டுக்கு உகழத்ேொல் 
அேற்குண்டொன சன்மொனம் அரசர் மூலகமொ இளவரசர் 
மூலகமொ என் கேக்கு வந்து கசருமபமன் ேில் எனக்கு 
அகசக்ே முடிேொே நம் ிக்கே இருக்ேிைது. 

அற்புேம் ஒரு கவளொளர் ப ண் இப் டி க சி நொன் 
 ொர்த்ேகே இல்கல. இது வித்ேிேொசமொே இருக்ேிைது. 
பேொண்கட நொடல்லவொ. சொன்கைொர்ேளுக்கு நடுகவ  ிைந்ே 
ப ண்ணல்லவொ அேனொல் ேொன் எது குைித்தும் பேளிவொே 
கேொசிக்ே உனக்கு ேற்று பேொடுக்ேப் ட்டுருக்ேிைது. இந்ே 
வேதுேொன்  ேிருமணத்ேிற்கு ஏற்ை வேது என்று நொன் 
நிகனக்ேிைன். பூப் கடவேற்கு முன்பு ேிருமணத்கே 
நடத்ேிவிட்டு அந்ேக் குழந்கே என்ன க சுவது, எப் டி 
நிற் து, எப் டி நடப் து, என்று பேரிேொமல் பவறும் 
ப ொம்கமேொே இேங்ேத் பேொடங்ேி விடுேிைொர்ேள். 
பூப் கடவேற்கு முன்க  குடும் த் சுகம அவகள அழுத்ேத் 
பேொடங்ேி விடுேிைது.  

 



 

 

 

இது நல்ல  ருவம். ப ண்கண நன்கு 
வளர்த்ேிருக்ேிைரீ்ேள். நீலேண்ட சிவன் அேிர்ஷ்டக்ேொரன், 
"வொழ்ே மணமக்ேள்" என்று அட்சகே தூவி இளவரசர் 
வொழ்த்ே மணமக்ேள் அவர் ேொலில் விழுந்து 
வணங்ேினொர்ேள். 

இளவரசர் வலது கேகே நீட்ட, அவரிடம் ......... 


