
  



…………………………சகாதேவன் சிரித்ோன். அவன் ஞானி. 

"விேியில்லை நகுைா, சேி. உைகத்ேின் ஒழுக்க விேிகள் 
சசய்ே சேி. கன்னிலக கர்ப்பம் ோங்கினால் கைவின் 
பாற்பட்ட காேல் என்று ஏற்காமல், நீ கன்னிலகதயா, 

கர்ப்பஸ்ேிரீதயா, உனக்குப் பிறந்ேலே ஒழுங்காய் வளர்த்து 
வா என்று சசால்ைாமல், அசேப்படி இது நடக்கைாம் என்று 
உைகம் தகட்டுவிடுதமா என்கிற ஒழுக்க பயம். 

ஒரு உயிலை விட ஒழுக்கம் முக்கியம் என்கிற அசட்டுக் 
கட்டுமானம். ஒரு உயிரும் துடிக்கிறது. இவள் ஒழுக்கமும் 
சந்ேி சிரிக்கிறது. கலடசி தநைம் கர்ணன் குைம் பற்றி ஊர் 
அறிந்து என்ன ைாபம்? யாருக்கு நன்லம?" 

அவனுக்கு சகைமும் தகட்டது. கண்கள் மூடியிருந்ேனதவ 
ஒழிய, மூச்சு இலைத்ேதே ேவிை, வைியில் உடல் நிமிை 
முடியாமல் ேவித்ேதே ேவிை, காது தகட்டது. சகைமும் 
தகட்டது. 

வாய்விட்டுச் சிரித்ோன். 

"சகாதேவா, என் அருலமத் ேம்பி" என்று விளித்ோன். 

சகைலையும் விட்டு விட்டு சகாதேவலன அலழத்ேது 
எல்தைாருக்கும் வியப்பளித்ேது. ஆனா, கற்தறாலை கற்றாதை 
காமுறுவர். 

"சகாதேவா" மறுபடியும் விளித்ோன். 

"என் கலடசி தநைம் குந்ேிலய என் ோய் என்று அறிவிக்கச் 
சசான்னது என்னுலடய ைாபத்ேிற்கல்ை. எனக்கு தசாறு 
தபாட்டு அைசனாக்கினாதன என் துரிதயாேனன்... அவன் 
நன்லமக்கு இலே அறிவித்தேன்." 



எல்தைார் முகமும் தகள்வியால் சுருங்கியது. 

"யுத்ே விேி மீறி நிைாயுேபாணிலய அம்பால் அடித்ோதன 
அர்ஜுனன்... அவன் சகான்றது சாோைண 
தேதைாட்டியில்லை, சூரிய வம்சத்துச் சுடர். 

துருபேன் சலபயில் நான் வில்சைடுக்க இழிவாய் 
நலகத்ோதள ேிசைௌபேி, அவள் இழிந்ேது 
குேிலைக்காைலனயல்ை. ஆேித்ேன் மகன். 

எல்ைா தேவலேகளும் ேன் பக்கம் என்று இறுமாப்புக் 
சகாண்டிருக்கிறாதன ேருமன், அவனிடம் சசால், 

துரிதயாேனன் பக்கமும் சூரிய தேவலே நின்றது. கலடசி 
வலை யுத்ேம் சசய்து சசத்ேது என்று சசால். 

என்லனக் சகான்றது அர்ஜுனனின் பாணங்கள் அல்ை. என் 
ோன ேர்மம் என்லனக் சகான்றது. என் ேரும பைன்கலள 
ோனமாக வாங்கிக் சகாண்ட கண்ணனிடம் தகள். நான் 
எவைாலும் சகால்ை முடியாேவன் என்று உனக்குச் 
சசால்வான். 

சகாதேவா, நான் சூரிய வம்சம் என்று துரிதயாேனனுக்குத் 
சேரியும். எவர் சசால்ைியும் அல்ை. என்லனத் 
சோட்டதபாசேல்ைாம் அவன் புேிய சக்ேி சபற்றிருக்கிறான். 

நான் அவன் மலனவிலயத் சோட்டதபாதும் மறந்து 
மன்னித்ேிருக்கிறான். அறுத்ே முத்து மாலைலய, 

எடுக்கதவா தகாக்கதவா என்றாதன, உங்களில் எவன் சசய்ய 
முடியும் இலே. 



ோய் சசால்ைிற்காக ேிசைௌபேிலயப் பங்கிட்டுக் 
சகாண்டீர்கதள ேவிை மற்ற ோைங்கலள நம்பி 
தபசவிட்டதுண்டா? 

துரிதயாேனன் என்லன நம்பினான். கர்ணன் துதைாகம் 
சசய்ய மாட்டான் என்று நம்பினான். அந்ே நம்பிக்லகக்கு 
என் நன்றிக்கடன். நல்ை நட்புக்கு கர்ணனும், 

துரிதயாேனனும் இைக்கணம். 

அவன் உங்கலள இழிவுபடுத்ே ேிசைௌபேிலய 
சலபக்கலழத்ோதன ேவிை இச்லச சகாண்டல்ை. 

ஒரு தேதைாட்டிலய நம்பி யுத்ேம் சசய்ோன் என்று இனி 
உைகம் சசால்ைாது. அவன் பக்கம் சூரியனிருந்ோன் என்றும் 
சசால்லும். சசால்ைதவ வைம் தகட்தடன் குந்ேியிடம். 

அனால், குைம் தகட்காமல் நட்பு பூண்டாதன, அவன் 
உங்கலள விடப் சபரியவன். நட்புக்கு ஜாேி முக்கியமில்லை 
சகாதேவா. 

என் யுத்ேம் சசஞ்தசாற்றுக் கடனல்ை, நட்பின் தமன்லம. 
இலே ேிசைௌபேியிடம் சசால். வைீலன வைீன் குைம் 
பார்க்காது தநசிப்பான் என்று 
சசால்…………………………………… 

 


