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‘ബേല പ്രതിഷ്ഠിേതാ ധർമ്മഃ’
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട
‘ഭാരതപര്യടന’ധർമ്മവിചിന്തനം

ഉപനിഷത്തുക്കേളാെടാപ്പം മഹാഭാരതത്തിലും
ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു വിചാരമാണു “ധർമ്മ
സ്യ തത്ത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം” എന്നതു്. ഈ
സുദുർഗ്രഹമായ ധർമ്മരഹസ്യം േതടിയുള്ള ശ്രീ.
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട യാത്രയാണു വിശ്രുതമായ ഭാര
തപര്യടനം.1 മഹാഭാരതത്തിെല ധർമ്മചിന്തയുെട
മർമ്മം മാരാര് നിർദ്ധാരണം െചയ്യുന്നതു “േനേശ
ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം” എന്ന േശ്ലാകപാദവ്യാ
ഖ്യാനത്തിലൂെടയാണു്. പാണ്ഡവരുെട വനവാസ
കാലത്തു, ൈദ്വതവനത്തിൽ അവെര സന്ദർശി
ക്കാെനത്തിയ മാർക്കേണ്ഡയൻ—വിധിെയ പൗ
രുഷം െകാെണ്ടതിർത്തു ദീർഘായുസ്സു േനടിെയന്ന
ഖ്യാതിയുള്ള മുനി—പുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാണ്ടു യുധി
ഷ്ഠിരേനാടു പറയുന്നതാണിതു്. “ബലസ്യ ഈേശ
ഇതി അധർമ്മം ന ചേരൽ”—താൻ ബലത്തിനാളാ
െണന്നു െവച്ചു് അധർമ്മം െചയ്യരുതു്—എന്നതാണു്
ഈ േശ്ലാകപാദത്തിനു െപാതുേവ എടുത്തിരുന്ന
അർത്ഥം. എന്നാൽ മാരാര്, “ബലസ്യ ന ഈേശ
ഇതി അധർമ്മം ചേരൽ”—താൻ ബലത്തിനാള
െല്ലന്നു വന്നാൽ അധർമ്മം െചയ്യാം—എന്നു് അന്വ
യിച്ചു, ‘താൻ ബലത്തിനാളെല്ലന്നു െവച്ചു െചയ്യുന്ന
തു് അധർമ്മമാണു് ’ എന്ന സന്ദർഭാനുസാരിയായ
അർത്ഥാന്തരത്തിേലെയ്ക്കത്തി. “ഇങ്ങെന ഒരു അർ
ത്ഥെമടുക്കാനുള്ള മുേഖ്യാപപത്തി മാർക്കേണ്ഡ
യെന്റ ആ ചിരി തെന്ന. ചിരിച്ചു െകാണ്ടു പറഞ്ഞ
വാക്കിനു് ഒരിക്കലും വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ലേല്ലാ താ
ല്പര്യം”, എന്നു മാരാര്. താതാജ്ഞയാൽ വനവാ
സിയായ രാമനും, നാഭാഗഭഗീരഥാദി രാജാക്കളും
സത്യവ്രതത്തിലുറച്ചുനിന്നതിെനയും, വാനിൽ വാ
ഴുന്ന സപ്തർഷികളും, പർവ്വതാകാരികളായ ആന
കളും, എല്ലാ ജീവിജാലങ്ങളും ധാതൃവിധിയ്ക്കു വഴങ്ങി
നിൽക്കുന്നതിെനയും ഉദാഹരിച്ചു മാർക്കേണ്ഡയൻ
ഈ വാക്യം പല തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. രാ
മാദി രാജർഷിമാേരാടും സപ്തർഷിമാേരാടുെമാപ്പം
തിര്യഗ്ജാതികളായ ഗജങ്ങെളയും മെറ്റല്ലാ പ്രാണി
കെളയും േചർത്തുപറഞ്ഞതിനാൽ, രാമാദികളുെട
പ്രസിദ്ധമായ സത്യവ്രതം ഗജങ്ങളുെടയും മറ്റും ധാ
തൃനിേദശാനതിവർത്തിത്വേത്താടു തുല്യമാവാെമന്നു
മാരാര് അനുമാനിക്കുന്നു. ഏെതങ്കിലും വികാരേഭദ
ത്തിനടിെപ്പട്ടു പറഞ്ഞുേപായ വാക്കിെന്റ േപരിലുള്ള
സത്യവ്രതാനുഷ്ഠാനം—ആനയുെട കീഴടക്കം േപാ
െല—പൗരുഷസ്പർശേമല്ക്കാത്ത വിധിവിേധയതയ്ക്കു
തുല്യമാെണന്നും അതിനാൽ രാജ്യം വാഴുക സ്വധർ
മ്മമായുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ ചൂതുകളിയിെല സത്യപ്രതി
ജ്ഞയുെട േപരിൽ രാജ്യം കളഞ്ഞുകുളിച്ചു ഭാര്യാസ
േഹാദരന്മാേരാടുകൂടി കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നതു ദുർബ്ബ
ലതയും തന്മൂലം അധർമ്മവുമാെണന്നാണു മുനി സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നെതന്നാണു മാരാരുെട നിരീക്ഷണം.
മാരാരുെട ഏറ്റവും േപരുേകട്ട കൃതി ഭാരതപര്യടനം
ആയിരിക്കും. ഭാരതപര്യടനപ്രബന്ധങ്ങളിൽ നടു
നായകത്വംവഹിക്കുന്നതാകെട്ട, ‘േനേശ ബലേസ്യ
തി ചേരദധർമ്മം’ എന്ന പ്രബന്ധവും. മാരാരുെട
പാണ്ഡിത്യവും, യുക്തിേബാധവും, ഋഷികവിഹൃദയം
കണ്ടറിയാനുള്ള ൈനപുണ്യവും ഒേരേപാെല അനു
ഭവേവദ്യമാകുന്ന ഈ പഠനത്തിൽ, മാർക്കേണ്ഡ
യസൂക്തവ്യാഖ്യാനത്തിലൂെട മഹാഭാരതത്തിെല
ധർമ്മചിന്തയ്ക്കു വ്യത്യസ്തമാെയാരു മാനം നല്കെപ്പട്ടു.
ഇതിഹാസകഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഈ പുതുവീക്ഷണ
ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം െചയ്യെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു ഭാരതപര്യടനത്തിൽ. അതിനാൽത്തെന്ന
മാരാരുെട ഈ വ്യാഖ്യാനം വളെരേയെറ വിമർശന
ങ്ങൾക്കും വഴിെയാരുക്കി. അവയിൽ ശ്രേദ്ധയമായ
വിമർശപഠനങ്ങളാണു േഡാ. എം. ലീലാവതിയുെട
“േനഽേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം” എന്ന േലഖ
നവും, അനുബന്ധേലഖനങ്ങളും.2 ,3 ഭാരതപര്യട
നേലഖനെത്ത വിവിധ വീക്ഷണേകാണുകളിലൂെട
േനാക്കിക്കണ്ടു മാരാരുെട വാദമുഖങ്ങെള ഖണ്ഡി
ക്കാനുള്ള സവിസ്തരമായ ശ്രമമാണിതു്. ഒറ്റവായന
യിൽ, മാരാരുെട ശക്തിയുക്തവാദങ്ങൾക്കു മറുപ
ടി നൽകുന്നുെവന്ന േതാന്നലുളവാക്കുന്ന ഈ പഠ
നങ്ങൾക്കു്, ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നിരൂപണം ഇതുവെര
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാഭാരതത്തിെല ധർമ്മവീക്ഷണ
ത്തിെന്റ േപരിൽ കാലാകാലങ്ങളായി മാരാര് േന
രിട്ടു േപാന്ന വിമർശനങ്ങളുെട ആെകത്തുകയായി
േഡാ. ലീലാവതിയുെട വാദങ്ങെള കരുതാെമന്നതി
നാൽ, ഭാരതപര്യടനബാേഹ്യതിഹാസരംഗങ്ങൾ
കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി, ഒരു സമഗ്രഅപഗ്രഥനമാണിവി
െട ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
‘േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം’—ബലസ്യ ന
ഈേശ ഇതി അധർമ്മം ചേരൽ—എന്ന മാരാരുെട
അന്വയവും, അതിെന്റ അർത്ഥാന്തരവും യുക്തിഭദ്രമ
െല്ലന്നു വാദിക്കാനാവില്ലേല്ലാ. അേപ്പാൾ, ആ അന്വ

യത്തിനു മാരാര് നല്കിയ താത്പര്യാർത്ഥം ഋഷിവി
വക്ഷെയ്ക്കതിരാെണന്നു സ്ഥാപിക്കാനാണു േഡാ.
ലീലാവതിയുെട ശ്രമം. അതിനു നടത്തിയ വിപുല
മായ സന്നാഹങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കാം.

1. ‘േനേശ…’ േശ്ലാകപാദ സന്ദർഭത്തിെല മാർക്ക

േണ്ഡയമുനിയുെട ഉദാഹരണങ്ങൾക്കു മാരാര്
എടുത്ത അർത്ഥം െതെറ്റന്നു വാദിക്കുക. (ഭാഗം

1)

2. മാരാരുെട വ്യാഖ്യാനത്തിെല ഊന്നൽ വ്യക്തിയു
െട ബലേബാധത്തിലാണു്. അേപ്പാൾ, യുധിഷ്ഠി

രനു ദൗർബ്ബല്യേബാധം ഇല്ലായിരുെന്നന്നു സ്ഥാ
പിക്കുക. (ഭാഗം 2)

3. വനവാസപ്രതിജ്ഞ യുധിഷ്ഠിരൻ വികാരാേവശ
ത്തിൻപുറത്തു െചയ്തു േപായതാെണന്നും, ചൂതുക
ളിക്കമ്പമാണു കാരണെമന്നും മാരാര് പറയുന്നു.
അേപ്പാൾ, അതു ‘കമ്പം’ അെല്ലന്നു വാദിക്കുക.
(ഭാഗം 3)
4. ‘േനേശ…’ േശ്ലാകപാദ വ്യാഖ്യാനത്തിനു സഹാ

യകരെമന്നു മാരാര് കെണ്ടത്തുന്ന മറ്റു മഹാഭാ
രതസന്ദർഭങ്ങളും േശ്ലാകങ്ങളും പ്രകൃതത്തിനു്
അനുേയാജ്യമെല്ലന്നു െതളിയിക്കുക. (ഭാഗം 5)

5. ഋഷിസൂക്തമായ ‘േനേശ…’ത്തിെന്റ മാരാരുെട

വ്യാഖ്യാനെത്ത മഹാഭാരതസന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന
ടർത്തി മാറ്റി േലാകചരിത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ
വളെര െതറ്റായ ഒരു സേന്ദശമാണു് അതു നല്കു
ന്നെതന്നു സമർത്ഥിക്കുക. (ഭാഗം 6)

6. ഇനി ഇെതാന്നും ഫലിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, മാരാരുെട
േശ്ലാകാന്വയപ്രകാരം തെന്നേപായി, മാരാരുേദ്ദ

ശിക്കാത്ത നിർജ്ജീവമായ ഒരർത്ഥം ആ േശ്ലാക
പാദത്തിനു കല്പിക്കുക. (ഭാഗം 4)

ഈ വാദങ്ങെള ഇവിെട വിശദപഠനവിേധയമാക്കി
യിരിക്കുന്നു.

1 പൗരുഷം കൂടാെതകണ്ടു ൈദവ
വും ഫലേമകിടാ!
ദുർബ്ബലസൂചകമായ വിധിവിേധയതാവാദത്തിെന്റ അടി
ത്തറയായ ‘ഗജ’, ‘ഭൂത’ ശബ്ദങ്ങൾ സ്വന്തം വാദത്തിനു്
ഉേപാദ്ബലകമാകാൻ േവണ്ടി ‘െവറും’ ആനകെളയും
പ്രാണികെളയുമാണു വിവക്ഷിക്കുന്നെതന്നു മാരാര് െത
റ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നതാണു് ഒന്നാമെത്ത വാദം. “വാനിൽ
വാഴുന്ന സപ്തർഷികെളപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞതിനു േശഷം പറയു
ന്ന ‘മഹാഗജങ്ങൾ’ ദിഗ്ഗജങ്ങളാണു്; ‘ഭൂതങ്ങൾ’ പഞ്ച
മഹാഭൂതശക്തികളും. ദിഗ്ഗജങ്ങൾ എെന്നാരു സങ്കല്പം
ഇതിഹാസ പുരാണകാവ്യാദികളിൽ പ്രസിദ്ധമാണു്.
അവ ഭൂമിെയ താങ്ങിനിറുത്തുന്നു എന്നാണു സങ്കല്പം.
‘ധാതാവു േവദത്തിൽ വിധിച്ച വണ്ണം’ ആണു സപ്തർ
ഷികളും ദിഗ്ഗജങ്ങളും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതു്… ഇവ േവദത്തിൽ പറയുന്ന ‘ഋതം’ അഥവാ
സത്യം പാലിച്ചുെകാണ്ടു പ്രപഞ്ചെത്ത നിലനിർത്തുന്നു
എന്നാണു വ്യാഖ്യാനിേക്കണ്ടതു്… ‘ഊക്കാണ്ടു് ’, ‘പർവ്വ
തകൂടെമാത്തുവായ്ക്കുന്ന െകാമ്പുള്ള’ എന്ന വിേശഷണം
െകാണ്ടു പൃഥിവീപാലനെമന്ന ധർമ്മം, സത്യം, ഋതം
പാലിക്കുന്ന ദിഗ്ഗജങ്ങളാണു വിവക്ഷിതം എന്നുതെന്ന ഗ്ര
ഹിേച്ച തീരൂ… ഉറുമ്പു, േതരട്ട, െതാട്ടാെലാട്ടി േപാലുള്ള
പ്രാണിവർഗ്ഗേത്തയാണു ‘ഭൂതങ്ങൾ’ െകാണ്ടു വ്യപേദ
ശിക്കുന്നെതന്ന വ്യാഖ്യാനം സന്ദർഭഗുരുതയ്െക്കാട്ടും
േചരുന്നതല്ല.” ഇങ്ങെന േപാകുന്നു ലീലാവതിയുെട വാ
ദഗതി.

ഭാരതപര്യടനം പൂർണമായും സംസ്കൃത മൂലഗ്രന്ഥ
െത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് എഴുതെപ്പട്ടതു്.4
മാരാരുെട ഗദ്യാനുഗതതർജ്ജമയിലൂെടയാണു ഭാര
തപര്യടനത്തിെല പ്രശസ്തമായ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ
ഇതൾവിരിയുന്നതു്. എന്നാൽ, ലീലാവതി തെന്റ
യീ പ്രധാനെപ്പട്ട വാദസമർത്ഥനത്തിനായി, മൂല
ഗ്രന്ഥവും, മാരാരുെട തർജ്ജമയും മാറ്റി െവച്ചിട്ടു,
െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ മഹാഭാ
രതവിവർത്തനം മാത്രമാണു് ആധാരമാക്കിയിരി
ക്കുന്നതു്.5 അതിനാൽ, മാർക്കേണ്ഡയമുനിയുെട
ൈദ്വതവന സന്ദർശനസന്ദർഭത്തിെന്റ മൂലഗ്രന്ഥ
ഭാഗം, ഭാരതപര്യടനത്തിെല മാരാരുെട തർജ്ജമ,
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ തർജ്ജമ; ഇവയിേലയ്ക്കു്
ഒന്നു കേണ്ണാടിക്കാം.

മഹാഭാരതമൂലം:

മാർകേണ്ഡയ ഉവാച:
“ന താത ഹൃഷ്യാമി ന ച സ്മയാമി;

പ്രഹർഷേജാ മാം ഭജേത ന ദർപഃ
തവാപദം ത്വദ്യ സമീക്ഷ്യ രാമം;
സത്യവ്രതം ദാശരഥിം സ്മരാമി
സ ചാപി രാജാ സഹ ലക്ഷ്മേണന;
വേന നിവാസം പിതുേരവ ശാസനാത്
ധന്വീ ചരൻപാർഥ പുരാ മൈയവ;
ദൃേഷ്ടാ ഗിേരരൃഷ്യമൂകസ്യ സാനൗ
സഹസ്രേനത്രപ്രതിേമാ മഹാത്മാ;
മയസ്യ േജതാ നമുേചശ്ച ഹന്താ
പിതുർനിേദശാദനഘഃ സ്വധർമ്മം;
വേന വാസം ദാശരഥിശ്ചകാര
സ ചാപി ശക്രസ്യ സമപ്രഭാേവാ;
മഹാനുഭാവഃ സമേരഷ്വേജയഃ
വിഹായ േഭാഗാനചരദ്വേനഷു;
േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം
നൃപാശ്ച നാഭാഗഭഗീരഥാദേയാ;
മഹീമിമാം സാഗരാന്താം വിജിത്യ
സേത്യന േതഽപ്യജയംസ്താത േലാകാ;
േന്നേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം
അലർകമാഹുർനരവര്യ സന്തം;
സത്യവ്രതം കാശികരൂഷരാജം
വിഹായ രാഷ്ട്രാണി വസൂനി ൈചവ;
േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം
ധാത്രാ വിധിേര്യാ വിഹിതഃ പുരാണ;
സ്തം പൂജയേന്താ നരവര്യ സന്തഃ
സപ്തർഷയഃ പാർഥ ദിവി പ്രഭാന്തി;
േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം
മഹാബലാൻപർവ്വതകൂടമാത്രാ;
ന്വിഷാണിനഃ പശ്യ ഗജാന്നേരന്ദ്ര
സ്ഥിതാന്നിേദേശ നരവര്യ ധാതു;
ര്േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം
സർവ്വാണി ഭൂതാനി നേരന്ദ്ര പശ്യ;
യഥാ യഥാവദ്വിഹിതം വിധാത്രാ
സ്വേയാനിതസ്തത്കുരുേത പ്രഭാവാ;
േന്നേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം
സേത്യന ധർേമ്മണ യഥാർഹവൃത്ത്യാ;
ഹ്രിയാ തഥാ സർവഭൂതാന്യതീത്യ
യശശ്ച േതജശ്ച തവാപി ദീപ്തം;
വിഭാവേസാർഭാസ്കരേസ്യവ പാർഥ
യഥാപ്രതിജ്ഞം ച മഹാനുഭാവ;
കൃച്ഛ്രം വേന വാസമിമം നിരുഷ്യ
തതഃ ശ്രിയം േതജസാ േസ്വന ദീപ്താ;
മാദാസ്യേസ പാർഥിവ കൗരേവഭ്യഃ”
(ആരണ്യകപർവ്വം: 26)

ഭാരതപര്യടനത്തിെല കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട അനു
ഗതതർജ്ജമ:
മാർക്കേണ്ഡയൻ പറഞ്ഞു: “ഉണ്ണീ ഞാൻ ഹർഷി
ക്കുകയല്ല, ചിരിക്കുകയുമല്ല. എനിക്കു ഹർഷത്തിൽ
നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദർപ്പമില്ല. നിെന്റ ഈ ആപത്തു
കണ്ടിട്ടു ഞാൻ സത്യവ്രതനായ ഭാശരഥിരാമെന
ഓർത്തുേപാകുന്നു. ആ രാജാവിെനയും, പണ്ടു പിതൃ
ശാസനത്താൽ ലക്ഷ്മണേനാടുകൂടി വിേല്ലന്തി കാ
ട്ടിൽ നടെക്ക, ഋശ്യമൂകസാനുവിൽ െവച്ചു ഞാൻ
കാണുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രെനാത്ത പ്രഭാവമുള്ളവ
നും, യുദ്ധത്തിൽ അജയ്യനുമായ ആ മഹാനുഭാവ
നും, േഭാഗങ്ങെള വിട്ടു കാടുകളിൽ െതണ്ടി—േനേശ
ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം (താൻ ബലത്തിനാള
ല്ല എന്നു വന്നാൽ അധർമ്മം െചയ്യാം). നാഭാഗൻ
ഭഗീരഥൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാരും ഈ ആഴിേയാ
ളമുള്ള ഊഴി കീഴടക്കിയിട്ടു സത്യംെകാണ്ടു േലാക
െരയും കീഴടക്കി—േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർ
മ്മം… ധാതാവു പേണ്ട വിധിച്ചുെവച്ച വിധിയുണ്ട
േല്ലാ, അതിെന മാനിച്ചുംെകാണ്ടു സത്തുക്കളായ
സപ്തർഷിമാർ വാനിൽ വിളങ്ങുന്നു—േനേശ ബല
േസ്യതി ചേരദധർമ്മം. ഏറിയ കരുത്തും കുന്നിൻ
െകാടുമുടിേയാളം വലുപ്പവും മികച്ച െകാമ്പുകളുമുള്ള
ആനകെള േനാക്കൂ, അവയും ധാതാവിെന്റ വരുതി
ക്കു നില്ക്കുന്നു—േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം.
രാജാേവ, േനാക്കൂ, എല്ലാ പ്രാണികളും വിധി വിധി
ച്ചുെവച്ചെതെന്തല്ലാേമാ, അെതാെക്ക സ്വന്തം വർ
ഗ്ഗത്തിനും കഴിവിനുെമാത്തവണ്ണം െചയ്തുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നു—േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം. സത്യം
െകാണ്ടും ധർമ്മംെകാണ്ടും തക്കനടപടി െകാണ്ടും,
ലജ്ജെകാണ്ടും എല്ലാ പ്രാണികെളയും കവിഞ്ഞു
നിൽക്കുന്ന താങ്കൾക്കുമുണ്ടു സൂര്യെന്നാത്ത കീർ
ത്തിയും, േതജസ്സും. മഹാനുഭാവ, താങ്കൾ കരാറനു
സരിച്ചു് ഈ വനവാസേക്ലശം കടന്നു സ്വേതജസ്സു
െകാണ്ടു കൗരവരിൽനിന്നു ദീപ്തമായ ഐശ്വര്യെത്ത
വീെണ്ടടുക്കും.”

െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ വിവർ
ത്തനം:
മാർക്കേണ്ഡയൻ പറഞ്ഞു:

“ഉണ്ണീ, ഹർഷിപ്പീെലേടാ ഞാൻ സ്മയിപ്പീ-

ലിെല്ലൻ ചിേത്ത ഹർഷമാർന്നുള്ള ദർപ്പം
അങ്ങയ്ക്കിയ്യാപത്തു പാർേത്താർത്തു ദാശരഥി ശ്രീരാമൻ സത്യവാൻ രാമേന ഞാൻ.
ആ രാജാവും ലക്ഷ്മണേനാടുകൂെടേക്കാദണ്ഡിയായ് താതവാക്കാെല കാട്ടിൽ
ചുറ്റുന്നതായ്ക്കണ്ടു ഞാനൃശ്യമൂകക്കുന്നിന്നടിപ്പാട്ടിലായിട്ടു മുന്നം
സഹസ്രേനത്രപ്രതിമൻ യമന്നും
ശാസ്താവവൻ നമുചിേദ്വഷി േയാഗ്യൻ
താതാജ്ഞ േകട്ടങ്ങനഘൻ സ്വധർമ്മം
ചരിച്ചേല്ലാ കാട്ടിലാ രാമഭദ്രൻ.
അേദ്ദഹേമാ ശക്രസമപ്രഭാവൻ
മഹാനുഭാവൻ േപാരിെലല്ലാമജയ്യൻ
േഭാഗം വിട്ടും കാനേന സഞ്ചരിച്ചൂ;
ശക്തൻതാെനേന്നാർത്തു െചെയ്യാല്ലധർമ്മം.
മേന്നാർകൾ നാഭാഗഭഗീരഥാദ്യരീ
മന്നാഴിയറ്റം വെരയും ജയിേച്ചാർ
സത്യത്താേല േലാകെമാെക്കജ്ജയിച്ചു;
ശക്തൻതാെനേന്നാർത്തു െചെയ്യാല്ലധർമ്മം.
അളർക്കനേത്ര നരനാഥനാര്യൻ
സത്യവ്രതൻ കാശികരൂഷ നാഥൻ
നാടും സർവ്വദ്രവ്യവും ൈകെവടിഞ്ഞൂ;
ശക്തൻതാെനേന്നാർത്തു െചെയ്യാല്ലധർമ്മം.
ധാതാവു േവദത്തിൽ വിധിച്ചവണ്ണം
താൻെചയ്തു സത്തുക്കൾ നരപ്രവീര!
വാഴുന്നു സപ്തർഷികൾ വാനിെലന്നും;
ശക്തൻതാെനേന്നാർത്തു െചെയ്യാല്ലധർമ്മം.
ഊക്കാണ്ടേഹാ പർവ്വതകൂടെമാത്തു
വായ്ക്കുന്ന െകാമ്പുള്ള മഹാഗജങ്ങൾ
േനാക്കൂ വിേഭാ, ധാതൃവിധിക്കു നില്പൂ;
ശക്തൻതാെനേന്നാർത്തു െചെയ്യാല്ലധർമ്മം.
ഭൂതങ്ങെളല്ലാം നരനാഥ, കാൺക
നില്പൂ വിധാതാവു വിധിച്ചേപാെല
സ്വജാതിധർമ്മപ്പടിതെന്നെയന്നും;
ശക്തൻതാെനേന്നാർത്തു െചെയ്യാല്ലധർമ്മം.
സത്യം ധർമ്മം താൻതനിെക്കാത്ത വൃത്തി
ഹ്രീെയെന്നല്ലാം െകാണ്ടുേമവർക്കു േമേന്മൽ
െപരുംദീപ്തിെപ്പട്ട േതജസ്സുമങ്ങയ്ക്കഗ്ന്യർക്കന്മാർെക്കാത്തമട്ടുണ്ടു പാർത്ഥ!
സത്യം േപാലങ്ങുന്നു പുണ്യാനുഭാവ!
േക്ലശെത്താടും വനവാസം കഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന ൈസ്വരം കൗരവന്മാരിൽനിന്നു
േതജേസ്സന്തും ശ്രീയുടൻതെന്ന േനടും.”
(വനപർവ്വം: 25)

“ഏറിയ കരുത്തും (മഹാബലാൻ) കുന്നിൻെകാടുമു
ടിേയാളം വലുപ്പവും (പർവ്വതകൂടമാത്രാൻ) മികച്ച
െകാമ്പുകളുമുള്ള (വിഷാണിനഃ) ആനകെള േനാ
ക്കൂ (‘പശ്യ, ഗജാൻ’)” എന്ന മാരാരുെട തർജ്ജമ
പദാനുപദമാണു്. (‘mighty elephants, huge as
mountain cliffs and furnished with tusks’—K. M.
Ganguli; ‘behold the powerful tuskers, great
king, that stand tall as mountain peak’—J. A. B.
van Buitenen; ‘tusked and powerful elephants,
as large as mountain peaks’—Bibek Debroy; ഈ

അനുഗതതർജ്ജമകെളല്ലാം മാരാരുേടതുമായി
േയാജിക്കുന്നു).6 ,7 ,8 കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ
താകേട്ട പദാനുപദേത്തക്കാളുപരി വൃത്താനുവൃത്ത
തർജ്ജമയാണു്. ‘ഊക്കാണ്ടു് ’, ‘പർവ്വതകൂടെമാ
ത്തുവായ്ക്കുന്ന െകാമ്പുള്ള’, ‘മഹാ’ഗജങ്ങൾ തുടങ്ങി
‘ദിഗ്ഗജ’ ലക്ഷണങ്ങളായി ലീലാവതി എടുത്തു പറ
യുന്നവ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ തർജ്ജമയിൽ
കടന്നുവരുന്ന വിേശഷണങ്ങളാെണന്നു കാണാം.
ലീലാവതിയുെട േലഖനം കണ്ടാൽ, മാരാര് ഈ ഭാ
ഗം തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്ന ഭാവേമയില്ല. രണ്ടു
തർജ്ജമകളും മൂലഗ്രന്ഥേത്താടു് ഒത്തുേനാക്കി പാ
ഠേഭദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനു പകരം, പ്ര
ഖ്യാതമായ ഒന്നു കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്നതു് ഒരു
ഗേവഷകയ്ക്കു കരണീയമാേണാ? ഇവിെട മാരാരു
െട പ്രവാചകശബ്ദം ഉയരുന്നു. “വിവർത്തിതഗ്ര
ന്ഥങ്ങെള മൂലേത്താടു് ഒത്തുേനാക്കി നിരൂപണം
െചയ്യുക എന്ന പാരതന്ത്ര്യം സ്വതന്ത്ര തർജ്ജമക്കൂ
റ്റുകാരായ ആധുനികനിരൂപകന്മാർക്കു് അസഹനീ
യമായിരിക്കാം” (നിരൂപകനായ വള്ളേത്താൾ—
സാഹിത്യപര്യടനം). മൂലഗ്രന്ഥേത്താെടാപ്പം നി
രൂപണം െചയ്തു, െതറ്റുകെണ്ടത്താത്തിടേത്താളം,
മാരാരുെട പദാനുപദതർജ്ജമ വഴിേയ തെന്ന
േപാേകണ്ടി വരും. അേപ്പാൾ, “ഏറിയ കരുത്തും
കുന്നിൻെകാടുമുടിേയാളം വലുപ്പവും മികച്ച െകാമ്പു
കളുമുള്ള ആനകൾ” ‘ദിഗ്ഗജ’ങ്ങെളാന്നുമെല്ലന്നു കാ
ണാം. തെന്നയുമല്ല, ഈ വിേശഷണങ്ങൾ ദിഗ്ഗജല
ക്ഷണങ്ങളായി കരുതിയാൽ, മഹാഭാരതത്തിൽ,
വിേശഷിച്ചും യുദ്ധപർവ്വങ്ങളിൽ, ദിഗ്ഗജങ്ങെള മാറ്റി
നിറുത്തി വായന മുേന്നാട്ടു േപാവാത്ത സ്ഥിതിയാ
വും. കാരണം, ‘മാതംഗാ ഗിരിസന്നിഭാഃ’; ‘കുഞ്ജ
ൈരഃ പർവേതാപൈമഃ’; ‘ൈശലാനാം ശിഖരാണി
ദ്വിേപാത്തമാഃ’; ‘മഹാഗജ’… തുടങ്ങി ആനകെള
പർവ്വതേത്താടും, പർവ്വതശിഖരേത്താടുെമാെക്ക
ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ അസംഖ്യമാണു് അവി
െട. ‘ഗജം ഐരാവേതാപമം’ എന്നു വിേശഷിക്ക
െപ്പട്ട ചില േശ്രഷ്ഠഗജങ്ങെളയും അവിെട കാണാം.
ഇവെയാന്നും കാട്ടാനകളുെട വിേശഷണങ്ങളുമല്ല.
അക്ഷൗഹിണിപടകളിെല ആനകൾ, രാജാക്ക
ളുെട പടയാനകൾ തുടങ്ങി, ഭീമെന മൃതതുല്യനാ
ക്കിയ ഭഗദത്തെന്റ സുപ്രതീകയും, ‘അശ്വത്ഥാമാ
വു് ’ എന്ന േപരു നല്കെപ്പട്ടു ഭീമനാൽ െകാല്ലെപ്പ
ട്ട ആനവെരയുമുണ്ടു് ഈ വിേശഷണാർഹരായി.
ഇനി, ദിഗ്ഗജങ്ങെളപ്പറ്റി മഹാഭാരതത്തിൽ എന്താ
ണു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെതന്നു േനാക്കാം. സഞ്ജയൻ
പറയുന്നു, “…േലാകം ആരാധിക്കുന്ന ദിഗ്ഗജങ്ങൾ;
വാമനൻ, ഐരാവതം, സുപ്രതീക, കൂടാെത മെറ്റാ
ന്നും. ഈ ആനകളുെട അളവുകൾ കണക്കാക്കാൻ
എനിക്കു കഴിയില്ല. അവയുെട നീളവും, വണ്ണവും,
െപാക്കവും കണക്കാക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ ദിശക
ളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി വീശുന്ന കാറ്റിെന ഈ
ആനകൾ തങ്ങളുെട േശാഭേയറിയതും, തുമ്പുകൾ
താമര േപാലുള്ളതും, വഴിയിലുള്ളെതാെക്കയും പിടി
െച്ചടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമായ, തുമ്പിൈക്കകളാൽ
പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. പിടിെച്ചടുത്ത കാറ്റു് ആനകളുെട
ഉച്ഛ്വാസമായി പുറത്തുവരുന്നു. അതു ഭൂമിയിൽ
പരന്നു ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു” (ഭീഷ്മപർവ്വം: 13).
ഇപ്രകാരം, അസാമാന്യഭാവലക്ഷണാദികേളാെട
അഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ ചരിക്കുന്നുെവന്നു വിേശഷി
പ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ദിഗ്ഗജങ്ങൾക്കു േമൽപറഞ്ഞ
സാമാന്യ ആനകളുെട വിേശഷണങ്ങൾ തീർച്ചയാ
യും േചരില്ലേല്ലാ.
ഇനി, ‘ഭൂത’ങ്ങളുെട കാര്യം. ‘സർവ്വാണി ഭൂതാനി’—
എല്ലാ ജീവ / പ്രാണിജാലങ്ങൾ—എന്ന മുനിയുെട
പ്രേയാഗവും മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റും ആവർത്തി
ച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണു്. എവിെടയും ‘പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ’
എന്ന അർത്ഥം വരുന്നില്ല. (‘all creatures’—K.

M. Ganguli; ‘various creatures’—J. A. B. van
Buitenen; ‘all beings’—Bibek Debroy). മാർക്ക
േണ്ഡയസമസ്യാപർവ്വത്തിൽ പഞ്ച(മഹാ)ഭൂതങ്ങെള
പറ്റി വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ടു് (ആരണ്യകപർവ്വം: 202).
അവിെട, “ഏേത പഞ്ചദശ ബ്രഹ്മൻഗുണാ ഭൂേതഷു
പഞ്ചസു; വർതേന്ത സർവ്വഭൂേതഷു േയഷു േലാകാഃ
പ്രതിഷ്ഠിതാഃ—’പഞ്ചഭൂത’ങ്ങളിൽ അന്തർല്ലീനമായ

ഈ പതിനഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ േലാകങ്ങൾ നിലനില്ക്കു
ന്ന ‘എല്ലാ ജീവി’കളിലുമുണ്ടു് ”, എന്നു പറയുന്നിടത്തു
പഞ്ച-സർവ്വ-ഭൂതങ്ങെള വ്യക്തമായി വിേവചിച്ചി
രിക്കുന്നു. കൂടാെത, “സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിനും കഴിവി
നുെമാത്തവണ്ണം” എന്ന മുനിവചനം പ്രാണിവർഗ്ഗ
െത്തക്കുറിച്ചല്ല; പഞ്ചഭൂതങ്ങെളക്കുറിച്ചാെണങ്കിൽ,
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾെക്കന്തു വർഗ്ഗം / ജാതി? എന്നും ലീ
ലാവതി വിശദീകരിേക്കണ്ടി വരും.

മാർക്കേണ്ഡയനിദർശനങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ശ്രീ
വി. വി. േഗാവിന്ദൻനായരുെട ഒരു നിരീക്ഷണം
ഇവിെട പ്രസക്തമാണു്. “സപ്തർഷിമാെരക്കുറിച്ചു
പറയുേമ്പാൾ ‘ദിവി’ എന്നു പറയുന്ന മാർക്കേണ്ഡ
യൻ മഹാഗജങ്ങെളക്കുറിച്ചു (തുടർന്നു സർവ്വഭൂത
ങ്ങെളക്കുറിച്ചും) പറയുേമ്പാൾ ‘പശ്യ’—േനാക്കൂ—
എെന്നടുത്തുപറയുന്നുണ്ടു്. ‘എന്തിന്നു് അത്ര അക
െലെയാെക്ക േപാകുന്നു?, ചുറ്റുവട്ടത്തു് ഒന്നു് കേണ്ണാ
ടിച്ചാലും ഇതുതെന്ന കാണാം’ എന്നതാണു ഋഷിയു
െട ആശയം എന്നു് േതാന്നും.9 ”ഇതു് ഈ ഉദാഹ
രണങ്ങളുെട സർവ്വസാധാരണതയിേലയ്ക്കാണേല്ലാ
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്.
നിരീക്ഷിച്ചാൽ, മാർക്കേണ്ഡയമുനിയുെട നിദർശ
നങ്ങൾ യുക്തിസഹമായ ഒരു ക്രമം പിന്തുടരുന്ന
തായി കാണാം. ആദ്യ ഗണത്തിൽ ശ്രീരാമനാഭാ
ഗഭഗീരഥാദി മാനവർ, രണ്ടാമതായി, സപ്തർഷിക
ളുൾെപ്പടുന്ന വാനവർ, മൂന്നാമതായി, ഗജങ്ങളുൾ
െപ്പടുന്ന തിര്യഗ്ജാതി. തുടർന്നു സാമാന്യവത്ക
രിച്ച്, “എല്ലാ പ്രാണികളും വിധി വിധിച്ചുെവച്ചെത
െന്തല്ലാേമാ, അെതാെക്ക, സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിനും
കഴിവിനുെമാത്തവണ്ണം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; േന
േശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം” എന്നു പറയുന്നു.
ഈ ‘പ്രാണികൾ’ ലീലാവതി പറയുന്നതുേപാെല
‘പഞ്ചഭൂത’ങ്ങളുമല്ല; ‘ഉറുമ്പു, േതരട്ട, െതാട്ടാെലാട്ടി’
േപാലുള്ള കീടങ്ങളുമല്ല. മാനവവാനവതിര്യക്കുകൾ;
എല്ലാമുൾെപ്പടുന്നതിൽ. ഓേരാ വിഭാഗത്തിെലയും
േശ്രഷ്ഠെര മുനി പ്രേത്യകെമടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്നു മാത്രം. അതുേപാെലതെന്ന, മാനവർ, വാന
വർ, തിര്യക്കുകൾ; ഇവയിെല േശ്രഷ്ഠെര കൃത്യമായി
േപെരടുത്തു പറയുകയും ലീലാവതി വിവരിക്കുന്ന
ദിഗ്ഗജങ്ങെളയും പഞ്ചഭൂതങ്ങെളയും മാത്രം ഋഷി
അനുമാനവിേധയമാക്കുകയും െചയ്തു എന്നും കരുതു
കവയ്യ.
“ധാത്രാ വിധിേര്യാ വിഹിതഃ പുരാണ” എന്ന േശ്ലാക
പാദത്തിെല, ‘പുരാണ’ ശബ്ദത്തിനു, വാച്യാർത്ഥ
ത്തിനു പകരം, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ പറയുന്ന
‘േവദം’ എന്ന ലാക്ഷണികാർത്ഥം എടുത്താണു് ലീ
ലാവതി, ‘ധാതാവു പേണ്ട വിധിച്ചുെവച്ച വിധി’െയ
‘േവദത്തിൽ പറയുന്ന ഋതം’ ആയി വിവരിക്കുന്നതു്.
എങ്കിൽ, േവദം ചമച്ച ബ്രഹ്മാവു് തെന്ന വിധിവിേധ

യതെയക്കുറിച്ചു പറയുന്നതു് എപ്രകാരെമന്നു വഴി
േയ കാണാം.

ആനകൾ ‘ധാതാവിെന്റ വരുതിക്കു നില്ക്കുന്നു’ എന്നു
പറയുേമ്പാൾ െമരുക്കെപ്പട്ട ആനകളാണേല്ലാ സ്വാ
ഭാവികമായും വിവക്ഷിതം. ഈ വിവക്ഷ തെന്നയാ
ണു ഭീഷ്മർ പരാമർശിക്കുന്ന ‘ക്ഷമയുള്ള ആന’യിലു
മുള്ളതു് (“മൃദുവായ രാജാവു് ക്ഷമയുള്ള ആനെയ
േപ്പാെല അധർമ്മാത്മാവാണു് ” (ശാന്തിപർവ്വം: 56)
). ‘ഗജ’ശബ്ദം കാട്ടാനെയയും സൂചിപ്പിക്കാമേല്ലാ
എന്നു ലീലാവതി പിന്നീടു വാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ആന
യുെട േപരിലുള്ള രാജധാനിയും, (ഹാസ്തിനപുരം /
നാഗപുരം), ആനയും, ആനച്ചങ്ങലയുെമാെക്ക െകാ
ടിയടയാളങ്ങളായുള്ള രാജാക്കന്മാരും (ദുേര്യാധ
നൻ, കർണ്ണൻ), ‘ഐരാവേതാപമ’വും, ‘പർവ്വേതാ
പമ’വുമായ ‘മഹാഗജ’ങ്ങൾ രാജസമ്പത്തിെന്റ ഭാ
ഗമാവുമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, െമരുക്കെപ്പട്ട /
പരിശീലിക്കെപ്പട്ട ആനകെള തെന്നയാണു തിര്യ
ഗ്ജാതിയിൽ േശ്രഷ്ഠരായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന
െതന്നു കരുതാം. രാജസൂയത്തിെല കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങ
ളും (ഉത്തമകാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുമായി വരുന്നവർേക്ക പ്ര
േവശനമുള്ളൂ എന്നു ദ്വാരപാലകനറിയിക്കുേമ്പാൾ
ആനകെള കാഴ്ചെവച്ചാണു രാജാക്കന്മാർ അക
ത്തു കയറുന്നതു്—സഭാപർവ്വം: 48), ദ്യൂതത്തിെല
യുധിഷ്ഠിരെന്റ പണയങ്ങളും (ആനകെള മറ്റു് അമൂല്യ
വസ്തുക്കളുെട അേത നിലയിലാണു പണയമായി നി
റുത്തുന്നതു് ) ഈ വസ്തുത െവളിവാക്കുന്നുണ്ടു്. അതി
നാൽ മുനിയുെട വിവക്ഷ മറിച്ചാവാൻ വഴിയില്ല.
പ്രാണികളുെട വിധിവിേധയതെയ മാരാര് രാമെന്റ
സത്യവ്രതവുമായി തുലനെപ്പടുത്തിയതു് ‘അസഹ
നീയ’െമന്നു ലീലാവതി വിേശഷിപ്പിക്കുന്നിടത്താ
ണു, ഗജങ്ങെള ദിഗ്ഗജങ്ങളും, സർവഭൂതങ്ങെള പഞ്ച
ഭൂതങ്ങളും ആക്കാൻ ലീലാവതിക്കുള്ള പ്രേചാദ
നം വ്യക്തമാവുന്നതു്. പ്രാണിയ്ക്കു ‘കീട’െമന്ന അർ
ത്ഥെമടുത്താണു ലീലാവതി ഇങ്ങെന പറയുന്നതു്.
എന്നാൽ, പ്രാണനുള്ളെതന്തും ‘പ്രാണി’യാണേല്ലാ!
ഈ അർത്ഥം തെന്നയാണു മാരാെരടുക്കുന്നതും.
“…മഹാത്മാക്കെള െവേവ്വെറ എടുത്തുപറയാൻ മി
നെക്കടാെത, എല്ലാ പ്രാണികേളയും പറ്റിയുള്ള ആ
ഒെരാറ്റ േശ്ലാകം െകാണ്ടു കഴിക്കാമായിരുന്നിേല്ല?”
എന്നു പറയുന്നിടത്തു് ഇതു വ്യക്തമാണേല്ലാ.
“താൻ ബലത്തിനാളെല്ലന്നു െവച്ചു െചയ്യുന്നതു് അധർ
മ്മമാണു് ” എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ജീവികളുെട വി
ധിവിേധയതെയയാണേല്ലാ എടുത്തുകാട്ടുന്നതു്.

അകർമ്മണ്യതയുെട തണൽ േതടുന്ന ഈ വിധി
വിേധയത്വെത്ത ഇതിഹാസത്തിെലങ്ങും മഹത്ത്വ
വല്കരിച്ചിട്ടില്ല. വിധിേയാ പൗരുഷേമാ മഹത്തരം?,
എന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ േചാദ്യത്തിനു മറുപടിയായി,
ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു ബ്രഹ്മാവും വസിഷ്ഠനും
നടത്തിയ സംഭാഷണം ഭീഷ്മർ വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്
(അനുശാസനപർവ്വം: 6). പൗരുഷമാകുന്ന പാട
ത്തു വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്തായാണു വിധിെയ ബ്രഹ്മാ
വു് വിവരിക്കുന്നതു്. പൗരുഷമിെല്ലങ്കിൽ വിധി നി
ഷ്ഫലമാകുന്നു. ‘േജ്യാതിർഗ്ഗണങ്ങൾ, േദവന്മാർ,
നാഗന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, മാരുതൻ;
ഇവെരല്ലാവരും മർത്ത്യതയിൽ നിന്നു ൈദവികത
യിേലയ്ക്കു് ഉയർന്നതു പൗരുഷം െകാണ്ടാണു്. അപ്ര
കാരംതെന്ന, അർത്ഥം, മിത്രവർഗ്ഗം, സമൃദ്ധി, കുല
േമന്മ, ഐശ്വര്യം ഇവയും കാര്യപ്രാപ്തി െകാേണ്ട
േനടാനാവൂ. സുഖസമ്പത്തുകൾ; നിഷ്ക്രിയനും, ക്ലീബ
നും, ലുബ്ധനും, അലസനും, അബലനും ലഭിക്കില്ല…
മനുഷ്യപ്രയത്നം കൂടാെത വിധിെയ മാത്രം പിന്തുട
രുന്നവൻ വ്യർത്ഥനാണു് ’, തുടങ്ങി പൗരുഷത്തിെന്റ
അനിവാര്യത സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ
സകല ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളിലും ബ്രഹ്മാവു് വിവരി
ക്കുന്നു. ഇവേയാെടാപ്പം, പൗരുഷത്തിെന്റ പ്രാധാ
ന്യം െവളിവാക്കുന്ന മറ്റുദാഹരണങ്ങളും ബ്രഹ്മാവു്
നിരത്തുന്നുണ്ടു്. ‘പൗരുഷത്താലാണു് അമൃതം ലഭ്യ
മായതു്, പൗരുഷത്താൽ തെന്ന ൈദത്യെര െകാ
ലെപ്പടുത്തിയതും, പൗരുഷത്താൽ ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗ്ഗ
ത്തിലും ഭൂമിയിലും പരമാധികാരം േനടി…’, ‘ബുദ്ധി
മാെനങ്കിലും, പൗരുഷമില്ലാത്ത രാജാവു്, വിഷമില്ലാ
ത്ത പാമ്പിെനേപ്പാെലയാണു, ശത്രുക്കൾ അയാെള
മറികടക്കുന്നു’, തുടങ്ങിയ പൗരുഷെത്ത കീർത്തിക്കു
ന്ന ബൃഹസ്പതി വചനങ്ങളും ഭീഷ്മർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്
(ശാന്തിപർവ്വം: 58).

ഇതിഹാസകഥാപാത്രങ്ങളിൽ, ഭീഷ്മരും കൃഷ്ണനും
പൗരുഷത്തിെന്റ ജീവത്സ്വരൂപങ്ങളായിരുന്നു. പാ
ണ്ഡവപക്ഷത്താണു ധർമ്മം എന്നറിഞ്ഞു െകാണ്ടു
തെന്ന, കൗരവപക്ഷത്തിെന്റ േസനാപത്യേമെറ്റടു
ത്തു പത്തുദിവസം അത്യുഗ്രമായി െപാരുതി വീണ
ഭീഷ്മരും; യുദ്ധത്തിൽ േനർവഴിയിലൂെട ഒരിക്കലും
െകാല്ലാനാവാത്ത ദുേര്യാധനെനയും, ഭീഷ്മാദിമഹാ
രഥന്മാെരയും, ‘പല ഉപായങ്ങൾെകാണ്ടും, കള്ള
പ്പണികൾെകാണ്ടും’ (ശല്യപർവ്വം: 60) െകാലെപ്പ
ടുത്തുവാൻ പാണ്ഡവർക്കു് ഉൾക്കരുത്തു നൽകിയ
കൃഷ്ണനും; അധർമ്മഭീതികൂടാെത, പൗരുഷത്തിെന്റ
വഴി േതടിയവരാണു്. മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീ
ഷ്മരുെട അടുത്തു ധർേമ്മാപേദശം േതടിെയത്തുന്ന
യുധിഷ്ഠിരേനാടു പ്രാരംഭമായി തെന്ന ഭീഷ്മർ പറയു
ന്നതിപ്രകാരമാണു്. “ഊർജ്ജിതമായ പൗരുഷം
െകാണ്ടല്ലാെത, െവറും വിധിെകാണ്ടു രാജാവിനു
തെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാനാവില്ല. വിധിയും പൗ
രുഷവും; ഇവ രണ്ടും സാർവ്വെമങ്കിലും, പൗരുഷം
വിധിെയക്കാൾ േശ്രഷ്ഠമാെണന്നു ഞാൻ കരുതു
ന്നു” (ശാന്തിപർവ്വം: 56). അകർമ്മണ്യവാദിെയ
ദുർബ്ബലെനന്നു വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണെന മാരാര്
ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. മഹാഭാരതകഥയിൽ ഭാഗഭാക്കുക
ളായവർ മിക്കവരും ഇപ്രകാരം കർമ്മവീരരും, പൗ
രുഷവാദികളുമാണു്. വിധിയുെട അധീശത്വെത്ത
പുണരുന്നതായി കാണുന്ന രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ
ധൃതരാഷ്ട്രരും, യുധിഷ്ഠിരനുമാണു്. എന്നാൽ, ഇവർ
രണ്ടു േപരുെടയും വിധിവിേധയതയ്ക്കു പിന്നിൽ അവ
രുെട വ്യക്തിദൗർബ്ബല്യങ്ങളായിരുന്നുെവന്നു നമുക്കു
കാണാം (ഭാഗം 2, 3).

2 കർണ്ണൈകേവഗേമാർക്കയാൽ

എനിക്കുറക്കവുംകൂടി വരുന്നില്ലാ
വൃേകാദര!

യുധിഷ്ഠിരനു ദൗർബ്ബല്യേബാധം ഇല്ലായിരുെന്നന്ന വാദ
മാണു ശ്രീമതി ലീലാവതി അടുത്തതായി മുേമ്പാട്ടു വയ്ക്കു
ന്നതു്. ബലാബലേബാധമാണു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങെള നി
ശ്ചയിക്കുന്നതു് എന്ന മാരാരുെട വാദെത്ത ഖണ്ഡിക്ക
ണെമങ്കിൽ ഈ പ്രതിവാദം കൂടിേയ തീരൂ! കിർമ്മീരവ
ധകഥ േകട്ടു പാണ്ഡവബലേമാർത്തു സംഭീതനായ ധൃ
തരാഷ്ട്രരുെട െനടുവീർപ്പും, പാണ്ഡവർ ഗന്ധർവ്വരുെട
േമൽ വിജയം വരിച്ചതും, “സത്യം േശ്രഷ്ഠം പാണ്ഡവാ”
എന്ന വിദുരവചനവും, “ധർമ്മം പരം പാണ്ഡവാ” എന്ന
കൃഷ്ണെന്റ ആഹ്വാനവും, മാർക്കേണ്ഡയമുനിയുെട രണ്ടാം
സന്ദർശനത്തിൽ “താൻ ആദ്യം വന്നേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ
ബലേബാധമില്ലാത്തവെരന്നു ധ്വനിപ്പിച്ചതായി ആെര
ങ്കിലും ആേരാപിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിനുള്ള മുൻകൂർ
മറുപടിയായി”, അവർ “അതിവീര്യരും, ദിവ്യമായ ഓജ
സ്സുള്ളവരും, നൽേദഹബലം െപരുേത്താരുമാെണന്നു”
പറഞ്ഞതുെമാെക്കയാണു െതളിവുകൾ.

ഭാരതപര്യടനത്തിെല ‘കിരാതമൂർത്തി’ പ്രബന്ധം
ഒരാവർത്തി വായിച്ചാൽ ഈ വാദങ്ങൾെക്കല്ലാം
മറുപടിയായി! പാണ്ഡവരുെട ബലേമാർത്തിട്ടു ധൃത
രാഷ്ട്രർ െനടുവീർെപ്പെട്ടങ്കിൽ, കൗരവപക്ഷശക്തി
േയാർത്തു (വനവാസാരംഭകാലത്ത് ) െനടുവീർെപ്പടു
ന്ന യുധിഷ്ഠിരെന നമുക്കവിെട കാണാം.
“‘ഭീഷ്മേദ്രാണകൃപന്മാർ നേമ്മാടു സമമായി െപരു
മാറുന്നുെണ്ടങ്കിലും, അവർക്കു് ഉണ്ട േചാറിെന്റ കടം
വീേട്ടണ്ടതുണ്ടു്; അതവർ പ്രാണൻ കളഞ്ഞും വീട്ടും.

ഇവെരാെക്ക ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളറിയുന്നവരും േദവന്മാർ
ക്കുേപാലും ദുർജ്ജയരുമാണു്. ഇവെരെയല്ലാം ജയി
ക്കാെത നിനെക്കാറ്റയ്ക്കു ദുേര്യാധനെന െകാല്ലാൻകി
ട്ടുകെയാന്നുമില്ല. വൃേകാദര, എല്ലാ വില്ലാളികളിലും
കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സൂതപുത്രെന്റ ൈകമിടുക്കു് ഓർ
േത്താർത്തു് എനിക്കുറക്കം വരുന്നില്ല’.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അത്യമർഷണനായ ഭീമേസനൻ
ഒരു െഞട്ടേലാെട മനസ്സുെകട്ടു മിണ്ടാതിരിപ്പായി.
ഇവരിങ്ങെന സംസാരിച്ചിരിെക്ക, മഹാേയാഗി
യായ വ്യാസൻ അവിെടെയ്ക്കഴുെന്നള്ളി. അേദ്ദഹം
സൽക്കാരം ൈകെക്കാണ്ടു യുധിഷ്ഠിരേനാടു പറ
ഞ്ഞു: ‘ മഹാബാേഹാ, നിെന്റ ഹൃദയത്തിലുള്ള വി
ചാരം അറിഞ്ഞാണു ഞാൻ വന്നതു്. നിനക്കു ഭീ
ഷ്മാദികെളപ്പറ്റി ഒഴിയാത്ത േപടിയുണ്ടേല്ലാ, അതു
തീർക്കാൻ വഴി പറയാം; അതുേകട്ടു ൈധര്യംപൂണ്ടു
പ്രവർത്തിേച്ചാളൂ’. അേദ്ദഹം യുധിഷ്ഠിരെന ഏകാ
ന്തത്തിേലയ്ക്കു വിളിച്ചു പ്രതിസ്മൃതി എന്ന വിദ്യ ഉപേദ
ശിച്ചു െകാടുത്തു; അതുെകാണ്ടു് അർജ്ജുനൻ ഇന്ദ്രാ
ദികളിൽനിന്നു് അസ്ത്രം േനടണെമന്നും പുരാണമു
നിയായ നരെന്റ അവതാരമായ അേദ്ദഹം തപസ്സു
െകാണ്ടും വിക്രമംെകാണ്ടും അതുസാധിക്കുെമന്നും
ഉപേദശിച്ചു് അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു.” (ആരണ്യകപർ
വ്വം: 37, തർജ്ജമ: മാരാര് )

യുധിഷ്ഠിരെന്റ അബലത്വേബാധത്തിനു് ഇതിൽ കൂ
ടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുേണ്ടാ? ഏതുവിേധനയും
തെന്റ സത്യധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ മുറുെകപ്പിടിച്ചിരുന്ന
യുധിഷ്ഠിരെന, “ദ്രൗപദിയും ഭീമേസനനും കൂടി ഇരു
വശത്തും നിന്നു നെല്ലാരു ബലിയുഴിച്ചിൽ നടത്തിയ
േപ്പാൾ, ആ ധർമ്മാനുഷ്ഠാതാവിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പ്പതുങ്ങിയ ദൗർബ്ബല്യേബാധം ഇളകിച്ചാടി”, എന്നു
മാരാര്. ഒരിക്കലും ദൗർബ്ബല്യശങ്ക ബാധിച്ചിട്ടില്ലാ
ത്ത ഭീമൻ േപാലും, യുധിഷ്ഠിരെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടു
മനസ്സുെകട്ടുമിണ്ടാതിരുന്നതിെന ദൗർബ്ബല്യേബാ
ധത്തിെന്റ സാംക്രമികഭാവമായി മാരാര് വിവരിക്കു
ന്നുണ്ടു്. “യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ ദുർബ്ബലതെയ മാർക്ക
േണ്ഡയൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഉദാസീനമായി സൂചിപ്പിച്ചു
െകാടുത്തേത ഉള്ളൂ. ഈ ധർമ്മാത്മജാദികളിൽ
പക്ഷപാതിയായ വ്യാസനാകേട്ട, എഴുന്നള്ളിവന്നു
ആ ഭയമകറ്റുവാൻതക്ക ഉപേദശം നല്കുകതെന്ന
െചയ്തു”, എന്നു മാരാര്. അതുേപാെല, േകവലം ദി
വ്യാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുകയല്ല, മേനാബലം േനടി
െക്കാടുക്കുകകൂടിയാണു വ്യാസെന്റ േയാഗവിേദ്യാ
പേദശത്തിെന്റ ആന്തരാർത്ഥെമന്നു മാരാര് നിരീ
ക്ഷിക്കുന്നു. ഭയാശങ്കകളുെട സ്മൃതികൾക്കുള്ള ബല
വത്താേബാധത്തിെന്റ ‘പ്രതിസ്മൃതി’മന്ത്രം! തുടർന്നു്,
ആ േയാഗവിദ്യാസാഫല്യേവളയിൽ കിരാതമൂർത്തി
യുമാേയറ്റാണു് അർജ്ജുനൻ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ൈകവ
രിക്കുന്നതു്. അവനവനിൽ ദൗർബ്ബല്യേബാധം ജനി
പ്പിക്കുന്ന എതിരാളിയുെട ദുർജ്ജയഭാവത്തിെന്റ
പ്രതീകമേത്ര കിരാതൻ. ഈ അധർമ്മഭാവേത്താ
ടു ജയപരാജയഭീതികളില്ലാെത ഏറ്റുമുട്ടുന്നവേന—
“അവസാനൈക്കകൂടി േനാക്കി ഒരു ദിവ്യാസ്ത്രപ്ര
തീക്ഷയുമില്ലാെത അവേനാെടതിർത്തു നില്ക്കുന്നവ
േന”—നിർഭയതയുെട ദിവ്യാസ്ത്രം ൈകവരുകയുള്ളൂ
എന്നതാണു കിരാതകഥയുെട കാതൽ. ഇെതാ
െക്ക മാരാര് വിസ്തരിച്ചതു കണ്ടിെല്ലന്നു സൗകര്യപൂർ
വ്വം നടിക്കുന്നു വിമർശക.
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദൗർബ്ബല്യേബാധപ്രകടനം ഇതാദ്യ
മല്ല. ബകെന േനരിടാനായി ഭീമെന കുന്തി അയയ്ക്കു
ന്ന േവളയിലും, ജരാസന്ധെന കീഴടക്കി ചക്രവർ
ത്തിപദം ചൂടാൻ കൃഷ്ണൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന അവസര
ത്തിലുെമാെക്കയിതു െവളിവാകുന്നുണ്ടു്. കർണ്ണൻ
ഒറ്റയ്ക്കു നിന്നു െപാരുതിേത്താൽപ്പിച്ച ജരാസന്ധെന
(ശാന്തിപർവ്വം: 5) െവല്ലാൻ കൃഷ്ണഭീമാർജ്ജുനന്മാർ
ഒന്നിച്ചു േപായാൽേപ്പാലും സാധ്യമാകിെല്ലന്നാശങ്ക
െപ്പടുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന നമുക്കു കാണാം (സഭാപർ
വ്വം: 15). കർണ്ണെനപ്രതി യുധിഷ്ഠിരനുള്ള േപടിെയ,
“മഹദ് ഭയം”, “ഭയം, തീവ്രം” എെന്നാെക്കയാണു
മഹാഭാരതത്തിൽ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്. കുണ്ഡ
ലാഹരണ (ഉപ)പർവ്വപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ
മഹാഭയം തീർക്കാനാണു് ഇന്ദ്രൻ കർണെന്റ കവ
ചകുണ്ഡലങ്ങൾ ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതു് (ആരണ്യ
കപർവ്വം: 284). സമാനമായ മെറ്റാരു സന്ദർഭംകൂടി
ഭാഗം 5-ൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പാണ്ഡവർക്കു ബലമിെല്ലന്നല്ല മാരാര് പറയുന്നതു;
മറിച്ച്, അവരുെട േനതാവായ യുധിഷ്ഠിരനു തങ്ങൾ
ക്കു ബലമുെണ്ടന്ന േബാധമിെല്ലന്നാണു്. എന്തുവ
ന്നാലും േജ്യഷ്ഠെനതിെര പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഭീമാർ
ജ്ജുനാദികൾക്കേപ്പാൾ ബലമുണ്ടായിട്ടും കാര്യമി
ല്ലേല്ലാ!
ഇനി മറ്റു വാദങ്ങൾ േനാക്കാം. പാണ്ഡവർ ഗന്ധർ
വ്വേരാേടറ്റു് കൗരവെര േമാചിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം
നടക്കുന്നതു വനവാസത്തിെല പന്തിരണ്ടാം വർ
ഷമാണു്. അർജ്ജുനെന്റ ദിവ്യാസ്ത്രലബ്ധിക്കു് ഒെക്ക
വളെര േശഷം! അതുേപാെല, വനവാസകാലത്തി
െന്റ പന്തിരണ്ടാം െകാല്ലത്തിലാണു മാർക്കേണ്ഡ
യമഹർഷിയുെട രണ്ടാം സന്ദർശനവും (കാമ്യകവ
നത്തിൽ, കൃഷ്ണനുമുള്ളേപ്പാൾ). വനവാസത്തിെല
ഏറ്റവും പ്രയാസേമറിയ ഘട്ടത്തിേലക്കു് (“ആൾക്കൂ
ട്ടത്തിൽ പതിമ്മൂന്നാമാണ്ടാരുമറിയാെതയും, അറി
ഞ്ഞാൽ പന്തിരണ്ടാണ്ടു വീണ്ടും കാട്ടിൽ വസിക്ക
ണം”, തർജ്ജമ: കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ) പ്രേവശി
ക്കാെനാരുങ്ങുന്നവേരാടു ‘ധർമ്മം പരം പാണ്ഡവാ’
എന്നു കൃഷ്ണനും, “നിങ്ങൾ അതിവീര്യരും, ദിവ്യമായ
ഓജസ്സുള്ളവരും, നൽേദഹബലം െപരുേത്താരുമാ
െണന്നു” മാർക്കേണ്ഡയനും പറയുന്നതിൽ ആശ്ച
ര്യെപ്പടാെനന്തിരിക്കുന്നു? (കൃഷ്ണെന്റ വിവക്ഷ മെറ്റാ
ന്നാെണന്നും, മുനിയുെട വാക്കുകൾ, ധർമ്മശങ്കയി
ലാണ്ട യുധിഷ്ഠിരെന സമാശ്വസിപ്പിക്കാനായിരുെവ
ന്നും വഴിേയ കാണാം). വനവാസപ്രതിജ്ഞെയ
സംബന്ധിച്ചു കൃഷ്ണെന്റയും മറ്റുള്ളവരുെടയും നിലപാ
ടു് എന്തായിരുെന്നന്നു േനാക്കാം. ഈ ആരണ്യക
പർവ്വാഖ്യാനം ശ്രദ്ധിക്കുക;
“പാണ്ഡവർ ചൂതിൽ േതാറ്റു് കാടുകയറിയ ഉടെന
അവെര െചന്നുകണ്ടാശ്വസിപ്പിക്കാൻ, മഹാവീര
നായ മധുസൂദനൻ കാമ്യകവനത്തിെലത്തി. കൂടാ

െത ധൃഷ്ടദ്യുമ്നെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ പാഞ്ചാലപുത്ര
ന്മാരും, വിരാടനും, ധൃഷ്ടേകതുവും, മഹാരഥന്മാരായ
േകേകയന്മാരും അവിെടെയത്തി… മധുസൂദനൻ
പാണ്ഡവെര കണ്ടുമുട്ടിയേപ്പാൾ, യുദ്ധത്തിൽ ഫല്ഗു
നസാരഥിയാകാൻ അവർ അേപക്ഷിക്കുകയും,
‘അങ്ങെനയാകേട്ട’െയന്നു കൃഷ്ണൻ മറുപടി നൽ
കുകയും െചയ്തു. മാൻേതാലുടുത്ത പാണ്ഡവെരക്ക
ണ്ടു കൃഷ്ണൻ േകാപത്താൽ ജ്വലിച്ചു; യുധിഷ്ഠിരേനാടു
പറഞ്ഞു. ‘ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവരുെട സമൃ
ദ്ധി കണ്ടറിഞ്ഞവനാണു ഞാൻ. രാജസൂയത്തിൽ
മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്കാർക്കും ഇത്ര വലിയ ഐശ്വ
ര്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. …രാജാക്കന്മാർ അവി
െട, നിങ്ങളുെട ശസ്ത്രശക്തി ഭയന്നു, ക്ഷണംമാനി
ച്ചു യജ്ഞപരിേവഷകരായി നിന്നു. ആ സമൃദ്ധി
െയ അപഹരിച്ച ശത്രുവിെന്റ പ്രാണഹാനിവരു
ത്തി, അേങ്ങയ്ക്കു ഞാനതു തിരിെകത്തരും. രാമൻ,
ഭീമാർജ്ജുനന്മാർ, മാേദ്രയർ, പ്രദ്യുമ്നസാംബാക്രൂ
രാഹുകന്മാർ, വീരനായ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ശിശുപാലപു
ത്രൻ എന്നിവരുെട സഹായേത്താേട, ദുേര്യാധ
നൻ, കർണ്ണൻ, ദുശ്ശാസനൻ, സൗബാലൻ, എന്നി
വെരയും അവർെക്കാപ്പം എതിർത്തുവരുന്ന ഏവ
േരയും ഞാൻ െകാല്ലും. പിെന്ന അങ്ങ് ഹാസ്തിനപു
രത്തിൽ, ഭ്രാതാക്കേളാടുകൂടി ധാർത്തരാഷ്ട്രരുെട
ഐശ്വര്യം ൈകേയ്യറി, ഈ ഭൂമിയടക്കി ഭരിക്കും.’
കൃഷ്ണെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടു്, ആ രാജമദ്ധ്യത്തിൽ,
ധൃഷ്ടദ്യുമ്നാദികളായ വീരന്മാർ േകൾേക്ക യുധിഷ്ഠി
രൻ പറഞ്ഞു. ‘േഹ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുെട വാക്കു
കൾ സത്യെമന്നു ഞാൻ ൈകെക്കാള്ളുന്നു. മഹാ
ബാേഹാ, പതിമൂന്നാണ്ടു കാലാവധി തീരുേമ്പാൾ
എെന്റ ശത്രുക്കെള കൂട്ടേത്താേട നിഹനിച്ചാലും.
േഹ േകശവാ, നീ എനിക്കായി സത്യം െചയ്താലും.
ഇങ്ങെന വനവാസമനുഷ്ഠിക്കാെമന്നു രാജമദ്ധ്യ
ത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടു്.’
ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരെന്റ വാക്കുകൾ ശരിെവച്ചു
ധൃഷ്ടദ്യുമ്നാദികൾ, മധുരവും സേന്ദർേഭാചിതവുമായ
വാക്കുകളാൽ കുപിതനായ കൃഷ്ണെന ശാന്തനാക്കി.”
(ആരണ്യകപർവ്വം: 48)
അേപ്പാൾ, വനവാസം െവടിഞ്ഞു ധാർത്തരാഷ്ട്ര
േരാടു യുദ്ധം െചയ്തു രാജ്യം വീെണ്ടടുക്കണെമന്നു
തെന്നയാണു കൃഷ്ണനുൾെപ്പെട എല്ലാ ബന്ധുമിത്രജ
നങ്ങളുെടയും ആവശ്യം. കൗരവർെക്കതിെര ആയു
ധെമടുക്കാൻ എത്ര ശക്തമായാണു കൃഷ്ണൻ ആവ
ശ്യെപ്പടുന്നതു്. കൃഷ്ണെന്റ വാക്കുകളിെല ഈ കനൽ
ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണു, യുദ്ധം െചയ്തു
രാജ്യം വീെണ്ടടുക്കാൻ, ഭീമേസനനും, ദ്രൗപദിയും
വനവാസകാലത്തു കൂെടക്കൂെട യുധിഷ്ഠിരെന േപ്രരി
പ്പിച്ചുെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. യുദ്ധത്തിനു് എന്നിറങ്ങിത്തി
രിച്ചാലും, കൃഷ്ണൻ തങ്ങെള സഹായിക്കാനുണ്ടാവും
എന്ന ഉത്തമവിശ്വാസം ഭീമേസനൻ എന്നും പ്രക
ടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ധാർത്തരാഷ്ട്രെര ഇല്ലാ
യ്മ െചയ്തതിനു േശഷം വനവാസപ്രതിജ്ഞ പാലി
ക്കാനായി യുധിഷ്ഠിരനു തിരിെകവരാെമന്നുേപാലും
ഭീമൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. പിന്നീടു, വൃഷ്ണിപ്രമുഖർ പ്ര
ഭാസതീർത്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവെര സന്ദർശിച്ച േവള
യിൽ, കൃഷ്ണബലരാമന്മാരുെട കൂെടയിരുന്നു സാത്യ
കിയും ധാർത്തരാഷ്ട്രെര ഇല്ലായ്മെചയ്യാൻ യുധിഷ്ഠി
രെന േപ്രരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. യുധിഷ്ഠിരൻ വനവാസം
കഴിഞ്ഞു വരുന്നതു വെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ
അഭിമന്യു നാടുവാഴെട്ട എന്നാണു സാത്യകിയുെട
നിർേദ്ദശം. യുധിഷ്ഠിരേനാടു വനവാസാരംഭത്തിൽ
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കാറായേപ്പാളും
കൃഷ്ണൻ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു് (ആരണ്യകപർവ്വം:
180). “രാജാേവ, സഭയിൽ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞയിൽ
ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നതു അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം. എന്നാൽ, ശത്രു
ൈസന്യെത്ത െകാെന്നാടുക്കിയ ദാശാർഹേയാ
ദ്ധാക്കേളാടുകൂടിയ ഹാസ്തിനപുരം അങ്ങെയ പ്ര
തീക്ഷിച്ചിരിക്കേട്ട”, “അങ്ങല്ലലില്ലാെതയഘങ്ങൾ
തീർന്നു, നിനച്ചിടും ദിക്കിൽ വസിച്ചു പിെന്ന, മുേന്ന
വശെപ്പട്ട സരാഷ്ട്രനാഗപുരത്തിെലത്തീടുക േശാ
കെമേന്യ”. (തർജ്ജമ: കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ).
‘ഇഷ്ടെമങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുക’; ‘മുേമ്പ
േപായി തങ്ങൾ ഹാസ്തിനപുരം കീഴടക്കെട്ട’, തുട
ങ്ങിയ കൃഷ്ണവചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ‘ബലമുെണ്ടന്നു
െവച്ചു് അധർമ്മം െചയ്യരുതു് ’ എന്നതാണു് യുധിഷ്ഠി
രന്നു േയാജിച്ച ധർേമ്മാപേദശെമങ്കിൽ ധാർത്ത
രാഷ്ട്രെര കീഴടക്കി രാജ്യം വീെണ്ടടുക്കാൻ കൃഷ്ണാദി
മഹാരഥന്മാർ വനവാസകാലത്തിലുടനീളം ആവ
ശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമാ? എന്നാൽ എല്ലാവരുെട
യും എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും ധർമ്മരാജാവിെന്റ സത്യ
ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ തട്ടിത്തകരുകയാണുണ്ടായതു്.
സത്യമാണു യുധിഷ്ഠിരന്നു് ഏറ്റവും പ്രധാനം; രാജ്യ
െത്തക്കാളും, സേഹാദരെരക്കാളുെമാെക്ക. യുധിഷ്ഠി
രെന്റ സത്യധർമ്മനിഷ്ഠെയ പ്രകീർത്തിക്കാത്തവ
രായി ആരുമില്ല. എന്നാൽ സത്യേത്താളം തെന്ന
പ്രധാനമാണേല്ലാ സത്യം െചയ്യാനിടയായ സാഹ
ചര്യവും. ഇതു യുധിഷ്ഠിരനു് അറിയായ്കയില്ല. പാണ്ഡ
വരുെട ഈ വനവാസത്തിനു മുമ്പു്, ഒരു സത്യപ്ര
തിജ്ഞയുെട േപരിൽ അർജ്ജുനൻ പന്തിരണ്ടുവർ
ഷം വനവാസമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടു് (ആദിപർവ്വം: 205).
അന്നു, വനവാസത്തിനിറങ്ങിപ്പുറെപ്പടുന്ന അനുജ
െന പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി യുധിഷ്ഠിരൻ ഉന്നയിക്കു
ന്ന ന്യായവാദങ്ങൾക്കു സമാനമാണു ഇേപ്പാൾ,
വനവാസം ത്യജിക്കാനുള്ള ഭീമെന്റയും, ദ്രൗപദി
യുെടയുെമാെക്ക ഈ ന്യായങ്ങൾ. അതുേപാെല,
േജ്യഷ്ഠെന്റ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാെത, ‘ന സത്യാ
ദ്വിചലിഷ്യാമി’—ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതി
ചലിക്കുകയില്ല—എന്നുപറഞ്ഞു തെന്റ പ്രതിജ്ഞ
യിലുറച്ചുനിന്ന അർജ്ജുനനു സമാനമേത്ര ഇന്നു
യുധിഷ്ഠിരെന്റ െപരുമാറ്റവും. (കർണ്ണപർവ്വത്തിൽ
കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനെന ഉപേദശിക്കുന്നുണ്ടു് (കർണ്ണ
പർവ്വം: 49): “സത്യം പറയുന്നവൻ നീതിമാനാണു്.
സത്യേത്തക്കാൾ ഉയർന്നതായി ഒന്നുമില്ല. എന്നി
രുന്നാലും, അനുഷ്ഠിതമായ സത്യെത്ത തത്ത്വവി
ചാരത്താൽ മനസ്സിലാക്കുക വളെര പ്രയാസമാ
ണു്. ചിലേപ്പാൾ, സത്യം പറയാൻ പാടില്ല. മറ്റു ചി
ലേപ്പാൾ, നുണ പറയുകയും േവണം”. പ്രാണഭയം,
വിവാഹം, വംശനാശം, ധനനാശം, തുടങ്ങിയവ
സംഭവിക്കുേമ്പാൾ കള്ളം പറയാവുന്നതാെണന്നു
കൃഷ്ണൻ തുടർന്നു പറയുന്നു). ദ്രൗപദിെയ പണയെപ്പ
ടുത്തിയ സത്യവാേക്കാർത്തു പിന്നീടു യുധിഷ്ഠിരൻ
പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന മഹാഭാരതസന്ദർഭം മാരാര്
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു് (‘ഭീഷ്മരുെട ധർമ്മനിശ്ചയം’). അേത
സമയം, വനവാസസത്യപ്രതിജ്ഞെയ യുധിഷ്ഠിര
െനന്നും ന്യായീകരിച്ചിേട്ടയുള്ളൂ. എന്നാൽ, വനവാ
സെമന്ന ൈവഷമ്യേമറിയ ജീവിതഘട്ടത്തിലൂെട
കടന്നു േപായേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരനുതെന്ന തെന്റയീ
ധർമ്മനിഷ്ഠെയപ്പറ്റി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതായി
കാണുന്നു.
മാർക്കേണ്ഡയമുനിയുെട രണ്ടാം സന്ദർശനേവള
യിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ മുനിേയാടു് ഉന്നയിക്കുന്ന ധർമ്മ
പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതിൽ, വനവാസകാലാരംഭ
ത്തിൽ ദ്രൗപദി ഉന്നയിച്ച ഒരു സമസ്യയുെട പ്രതി
ധ്വനിയുണ്ടു്. ഇതായിരുന്നു ദ്രൗപദി അന്നു യുധിഷ്ഠിര
േനാടു പറഞ്ഞതു്;
“…അങ്ങയ്ക്കീ ആപത്തും ദുേര്യാധനന്നു് ആ സമൃദ്ധി
യും കണ്ടിട്ടു ഞാൻ വിധാതാവിെന പുച്ഛിക്കുന്നു.
എെന്താരു വിഷമവീക്ഷണം! എന്താവശ്യത്തിന്നാ

ണു ധാതാവു് ആ െതമ്മാടിക്കു് ആ ശ്രീെയാെക്ക
െകാടുത്തതു് ! െചയ്ത കർമ്മം െചയ്തവേനശുെമങ്കിൽ,
ഈശ്വരന്നിതിൽ പാപം പറ്റിേയ കഴിയൂ. അതല്ല,
കർമ്മം െചയ്തവേനശിെല്ലങ്കിൽ ബലമാണു കാര്യം;
ബലമില്ലാത്തവെരെച്ചാല്ലി ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു.”
(ആരണ്യകപർവ്വം: 31, തർജ്ജമ: മാരാര് )
കൗരവസഭയിൽ തനിക്കു േനരിട്ട അപമാനത്താ
ലും, വനവാസത്താലും വ്രണിതഹൃദയയായ ദ്രൗപ
ദിയുെട വാക്കുകളാണിവ. യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ സമസ്യ
യ്ക്കുത്തരം പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണു്.
“യാജ്ഞേസനി, നീ വളച്ചുെകട്ടി ചന്തത്തിൽ പറ
ഞ്ഞതു മനസ്സിലായി. പേക്ഷ, നാസ്തികത്വമാണു നീ
പറയുന്നതു്. ഞാൻ ധർമ്മമനുഷ്ഠിക്കുന്നതു് അതിെന്റ
ഫലമേന്വഷിച്ചിട്ടല്ല. െകാടുേക്കണ്ടതു െകാടുക്കുന്നു,
യജിേക്കണ്ടതു യജിക്കുന്നു—അത്രമാത്രം. ധർമ്മ

െത്ത കറക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നവന്നു ധർമ്മഫലം
കിട്ടലില്ല. ‘അധികപ്രസംഗം’ െകാേണ്ടാ മദം െകാ
േണ്ടാ ധർമ്മെത്ത ശങ്കിയ്ക്കുന്നവന്നു പാപേമ ഉള്ളൂ.
പിെന്ന, ധർമ്മെത്ത ശങ്കിയ്ക്കുന്നവന്നു േവെറ പ്രമാ
ണെമന്തുള്ളൂ? ധർമ്മിഷ്ഠർ നടത്തിേപ്പാന്ന ധർമ്മം
നിഷ്ഫലമാെണങ്കിൽ ഈ േലാകം നിലയില്ലാത്ത
ഇരുട്ടിൽ ആണ്ടു േപാേയേന—സമാധാനമില്ല, മൃഗ
ങ്ങെളേപ്പാെല കഴിേയണ്ടിവേന്നേന, എങ്ങും തടസ്സ
ങ്ങളാേയേന, ഒരു കാര്യവും േനടാേഞ്ഞേന! അതു
െകാണ്ടു് ധർമ്മത്തിന്നു ഫലമുെണ്ടന്നുതെന്ന ഉറ
പ്പിേച്ചാളൂ. പേക്ഷ, അതിെന്റ വഴി വ്യക്തമല്ല; അതു
േദവഗുഹ്യമാണു, ഋഷിമാർക്കതറിയാം. അതിനാൽ
നിെന്റ ഈ സംശയം മഞ്ഞുേപാെല മാഞ്ഞുേപാക
െട്ട.” (ആരണ്യകപർവ്വം: 32, തർജ്ജമ: മാരാര് )
താൻ ഫലമേന്വഷിക്കാെത ധർമ്മമനുഷ്ഠിക്കുകയാ
െണന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണു യുധിഷ്ഠിരൻ അന്നു
പ്രകടിപ്പിച്ചതു്. വനവാസത്തിെന്റ അവസാനകാ
ലത്തു്, മുനിയുെട രണ്ടാം വരവിൽ, നാസ്തികത്വെമ
ന്നു മുമ്പു് വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട ദ്രൗപദിയുെട സമസ്യ,
വനവാസത്തിെന്റ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തളർത്തിയ യുധി
ഷ്ഠിരെന്റ നാവിൽ നിന്നുതെന്ന, മറ്റു വാക്കുകളിൽ പു
റത്തുചാടി.

“എെന്റ സുഖച്യുതിയും, ദുർവൃത്തനായ ധാർത്തരാ
ഷ്ട്രെന്റ അഭിവ്യദ്ധിയും കാണുേമ്പാൾ, എനിക്കിപ്ര
കാരം ബുദ്ധിയിൽ േതാന്നുന്നു. നല്ലതും തീയതുമായ
കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു മനുഷ്യൻ! അതിെന്റ ഫല
മനുഭവിക്കുന്നതും അവൻ തെന്ന. ഇവിെട ഈശ്വര
െനന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു? സുഖദുഃഖങ്ങൾ മുനുഷ്യൻ

ഇഹേലാകത്തിേലാ പരേദഹത്തിേലാ അനുഭവി
ക്കുക?” (ആരണ്യകപർവ്വം: 181)

ഫലമിച്ഛിക്കാെത ധർമ്മമനുഷ്ഠിക്കണെമന്നു, മുമ്പു
പേദശിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ, തനിക്കു ദുഃസ്ഥിതിയും, ദു
േര്യാധനന്നു് അഭിവൃദ്ധിയുമുണ്ടായതു തെന്റ കർമ്മ
ഫലം മൂലെമന്നരീതിയിൽ പ്രശ്നവത്കരിച്ചതു കാണു
േമ്പാൾ, തെന്റ ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ യുധിഷ്ഠിരനു ശങ്ക
ഉടെലടുത്തതായി കാണാം. കഷ്ടപ്പാടുകളുെട ഫല
മായി ഇത്തരം ശങ്കകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കെട്ട എന്നു
മാർക്കേണ്ഡയമുനി തെന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു പറയു
ന്നുണ്ടു്.
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3 ചൂതിൽ ഭ്രമിച്ചു കരൾ െകെട്ടന്തു
ഞാനിതു െചയ്യുവാൻ!
‘രാജ്യം വാഴുക സ്വധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ ചൂതു

കളിക്കമ്പംമൂലം അെതല്ലാം കളഞ്ഞുകുളിച്ചു ഭാര്യാസ
േഹാദരന്മാേരാടുകൂടിേപാന്നു കാട്ടിൽ തപസ്വിമാരുെട
ഇടയിൽ കൂടിയതു കണ്ടിട്ടു മഹർഷി ചിരിച്ച ചിരി’ എന്നു
മാരാര് പറഞ്ഞതിനാണു് അടുത്ത വിമർശം. ‘ചൂതുക
ളിക്കമ്പംെകാണ്ടു് എല്ലാം കളഞ്ഞുകുളിച്ചു’ എന്നതു െത
റ്റായ പ്രേയാഗമാണുേപാലും. ഋഷിമാേരാ, വിദുരേരാ,
കൃഷ്ണേനാ അങ്ങെന വിേശഷിപ്പിക്കുന്നില്ലേത്ര. യുദ്ധാ
ഹ്വാനം േപാെല ക്ഷത്രിയർക്കു നിരസിക്കാനാവാത്ത
താണു് േപാലും ദ്യൂതാഹ്വാനം. കൂടാെത, ആഹ്വാനമാ
യിട്ടല്ല ധൃതരാഷ്ട്രാജ്ഞയായിട്ടാണു വിളിവന്നതു്, അതു
െകാണ്ടു് ആജ്ഞ അനുസരിച്ചയാെള ‘കമ്പ’ക്കാരെനന്നു
വിളിക്കാൻ പാടില്ല. പിെന്ന, ആൾ പണയങ്ങൾ േലാ
ഭബദ്ധമായ ‘കമ്പ’മല്ല മറിച്ചു ഉന്മത്തമനസ്സിെന്റ ‘പ്രക
മ്പ’മാണേത്ര. ഭയമുെണ്ടങ്കിൽ പിന്മാറാനനുവദിച്ച ശകു
നിയുെട ‘നന്മസിെന’ അഭിമാനപ്രശ്നമായതുെകാണ്ടാണ
േത്ര യുധിഷ്ഠിരൻ കണ്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചതു്. അതുേപാെല
രണ്ടാം ദ്യൂതം, കളിെകാണ്ടു നഷ്ടെപ്പട്ടതിെന കളിെകാ
ണ്ടുതെന്ന വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള ശ്രമമേത്ര. അതിനാൽ
അതും യുധിഷ്ഠിരെന്റ പമ്പരവിഡ്ഢിത്തമാേയാ, കളിക്കമ്പ
മാേയാ കാണാൻ പ്രയാസമാണു്. ഇങ്ങെന േപാകുന്നു
വാദങ്ങൾ.
‘കൗരവരുെട ദുഷ്ടത സഹിച്ചു, മനുഷ്യവ്യാഘ്രങ്ങ
ളായ കുന്തീപുത്രരും, മാദ്രീപുത്രരും, ചൂതുകളിെയ

ന്ന ദുശ്ശീലത്തിനടിെപ്പട്ട യുധിഷ്ഠിരെന പിന്തുടർന്ന
െതന്തിനു് ?’ എന്ന േചാദ്യം മഹാഭാരതത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ തെന്ന ഉയരുന്നുണ്ടു് (ജനേമജയൻ
ൈവശമ്പായേനാടു്: ആദിപർവ്വം: 56). യുധിഷ്ഠിര
െന്റ ചൂതുകളിക്കമ്പവും, യുധിഷ്ഠിരസേഹാദരരുെട
ബലവുമാണേല്ലാ ഇവിെട പരാമർശിതം.

ഇനി, മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിെന്റ മൂലകാരണമായ
ഈ ദ്യൂതത്തിെന്റ തുടക്കം എപ്രകാരമായിരുെന്ന
ന്നു േനാക്കാം. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ മയസഭപ
ണിതു രാജസൂയവും കഴിച്ചു സാമ്രാജ്യയശസ്സു േനടി
വിരാജിക്കുന്ന പാണ്ഡവരുെട ഉല്കർഷം കണ്ടസൂ
യപൂണ്ട ദുേര്യാധനൻ ഏതു വിേധനയും അവരുെട
ഐശ്വര്യം തട്ടിെയടുക്കാൻ മാർഗ്ഗമാരായുേമ്പാൾ
ശകുനി പറയുന്നു.
“യുധിഷ്ഠിരനു ചൂതുകളിക്കമ്പമുണ്ടു് (‘ദ്യൂതപ്രിയ’ എന്നു
മൂലം). കളിക്കാെനാട്ടറിഞ്ഞുംകൂടാ. ആ ചക്രവർത്തി
ചൂതിനു വിളിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ല. ഞാനാകേട്ട,
ചൂതുകളിയിൽ വിരുതനാണു്, എനിക്കു കിടനിൽ
ക്കാൻ മൂന്നു േലാകത്തിലും ആരുമില്ല, നീ യുധിഷ്ഠിര
െന ചൂതിനു വിളിക്കുക; ഞാനേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യ
വും ശ്രീയുെമല്ലാം നിനക്കു വാങ്ങിത്തരാം, തീർച്ച.”
(സഭാപർവ്വം: 45, തർജ്ജമ: മാരാര് )

യുദ്ധാഹ്വാനം േപാെല ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത
താണു ക്ഷത്രിയനു ദ്യൂതെമങ്കിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ ഒഴി
ഞ്ഞു മാറില്ല എന്നു എടുത്തു പറേയണ്ട കാര്യമില്ല
േല്ലാ. യുധിഷ്ഠിരെന്റ ചൂതുകളിക്കമ്പെത്ത കൃത്യമായി
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ശകുനി. ശകുനിയുെട ഏെത
ങ്കിലും നിഗമനം െതറ്റായിരുെന്നങ്കിൽ ദുേര്യാധനൻ
വലിയ വില െകാടുേക്കണ്ടി വേന്നേന. കാരണം
ആ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണു ധൃതരാഷ്ട്ര
െര കഷ്ടെപ്പട്ടു സമ്മതിപ്പിച്ചു “സഹസ്രം തൂെണാത്തു
െപാൻരത്നചിത്രം; ശതദ്വാരം സ്ഫടികേക്കാട്ടേയാ
ടും, വിളിപ്പാടാം ദീർഘവിസ്താരേമാടും (തർജ്ജമ:
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ)”, ദ്യൂതസഭ പണിയുകയും,
യുധിഷ്ഠിരെന ദ്യൂതിനു ക്ഷണിക്കാനായി വിദുരെര
പറഞ്ഞയക്കുകയും െചയ്തതു്. വിദുരരുെട ക്ഷണമി
പ്രകാരമാണു്.
വിദുരർ പറഞ്ഞു: “ ‘(ധൃതരാഷ്ട്രവചനം)… രാജാേവ,
നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാെടാപ്പം, ആ പുതുമാളിക
യിൽ രസിക്കുക, ഒപ്പം ഒരു സൗഹൃദദ്യൂതിനിരിക്കു
കയും െചയ്യുക. കുരുക്കൾ ഇതിനകം അവിെടെയ
ത്തിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ കൂടി േപായാൽ ഞങ്ങൾക്കു
സേന്താഷമാവും.’ ഒപ്പം മഹാത്മാവായ ധൃതരാഷ്ട്രർ
ചൂതിനായി ഇതിനകം െകാണ്ടുവന്ന ചൂതാട്ടക്കാ
െരയും, ചൂതിനായി വലവിരിക്കുന്ന വഞ്ചകെരയും
നിങ്ങൾക്കു് അവിെട കാണാനാകും. രാജാേവ, ഈ
ക്ഷണത്തിനായി ഞാൻ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നു,
സ്വീകരിക്കൂ.”
യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു: “ക്ഷത്താേവ, ചൂതുകളിയ്ക്കി
രുന്നാൽ കലഹമുണ്ടാകാനിടയുണ്ടു്. ഇെതല്ലാം
അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ആരാണു ചൂതാട്ടത്തിനു സമ്മതി
ക്കുക? ഞങ്ങൾക്കു് എന്താണു് അനുേയാജ്യെമന്നു
താങ്കൾ കരുതുന്നു? ഞങ്ങൾ താങ്കളുെട ഉപേദശ
െത്ത അനുസരിക്കാം.”
വിദുരർ പറഞ്ഞു: “ചൂതാട്ടം അനർത്ഥത്തിെന്റ മൂല
കാരണമാെണെന്നനിക്കറിയാം, അതിൽനിന്നു രാ
ജാവിെന പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിരു
ന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രാജാവു എെന്ന നിെന്റ അടു
ക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാം അറിഞ്ഞുംെകാ
ണ്ടു വിദ്വാനായവേന, ഉചിതമായതു െചയ്യുക.” യുധി
ഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു: “ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാെര കൂടാെത,
േവെറ ഏതു ചൂതാട്ടക്കാരാണു കളിക്കാനായി വന്നി
ട്ടുള്ളതു? പറയുക വിദുര, അവർ ആെരന്നും, ആേരാ
െടാപ്പം ഞങ്ങൾക്കു നൂറുകണക്കിനു സ്വത്തുക്കൾ
പണയംെവച്ചു കളിേക്കണ്ടിവരുെമന്നും?”
വിദുരർ പറഞ്ഞു: “രാജാേവ, ഗാന്ധാരരാജാവായ
ശകുനി പ്രഗത്ഭനും, ചൂതിൽ കൃതഹസ്തനുമാണു്; കൂ
ടാെത വിവിംശതി, ചിത്രേസനൻ രാജാവു്, സത്യവ്ര
തൻ, പുരുമിത്രൻ, ജയൻ തുടങ്ങിയവരുമുണ്ടു്.”
യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു: “അേപ്പാൾ, ഏറ്റവും ഭയങ്കരചൂ
തുകളിക്കാരും വഞ്ചനെയ ആശ്രയിച്ചു കളിക്കുന്നവ
രും അവിെടയുണ്ടു്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രപഞ്ചം
സ്രഷ്ടാവിെന്റ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണു നടക്കുന്നതു, വിധി
യുെട നിയന്ത്രണത്തിലും. ഇതു സ്വതന്ത്രമല്ല. ധൃതരാ
ഷ്ട്രരാജാവിെന്റ കല്പനപ്രകാരം ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർ
െപ്പടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മകനു പ്രേയാജ
നമുള്ളേതെതന്നു പിതാവു് എേപ്പാഴും അറിയുന്നു. വി
ദുര, താങ്കളാണു ഞങ്ങളുെട ആശ്രയം. ഞങ്ങൾക്കു്
അനുേയാജ്യമായതു് എന്താെണന്നു് എേന്നാടു പറ
യുക. ശകുനിയുമായി കളിക്കാൻ എനിക്കു് ഇച്ഛയി
ല്ല, വിളിക്കെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ സഭയിലണയുക
യുമില്ല. എെന്ന െവല്ലുവിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും
പിന്മാറുകയുമില്ല. ഇെതെന്റ ദൃഢവ്രതമാണു്.” (സഭാ
പർവ്വം: 52)
ധൃതരാഷ്ട്രർ സൗഹൃദചൂതിനായാണു ക്ഷണിക്കുന്ന
തു്. ഇവിെട യുദ്ധാഹ്വാനം േപാലുള്ള ദ്യൂതാഹ്വാന
േമാ, ആജ്ഞേയാ കാണാൻ കഴിയില്ല. “ധൃതരാഷ്ട്ര
രാജാവിെന്റ കല്പനപ്രകാരം ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർെപ്പ
ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല” എന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ
പറയുന്നുണ്ടു്. വിദുരർ ചൂതിെന്റ ദൂഷ്യവശം കൃത്യമാ
യി എടുത്തുകാട്ടുന്നുമുണ്ടു് (വാരണാവതത്തിൽ ഒളി
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടെത്തക്കുറിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനു സൂ
ചനകൾ നൽകിയ വിദുരർ സമാനസൂചനകൾ ദ്യൂത
െത്തക്കുറിച്ചും നൽകുന്നതായി കാണാം). “ചൂതുകളി
ക്കിരുന്നാൽ കലഹമുണ്ടാവാനിടയുണ്ടു്, ഇെതല്ലാം
അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ആരാണു ചൂതാട്ടത്തിനു സമ്മതി
ക്കുക” എന്നു വിേവകബുദ്ധിേയാെട സംസാരിച്ചു
തുടങ്ങുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ, പതുെക്കപ്പതുെക്ക, ദ്യൂതത്തി
െന്റ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ കാട്ടുന്ന ആകാം
ക്ഷയും, സ്വത്തുക്കൾ പണയം വയ്ക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി
പരാമർശിക്കുന്നതും, വഞ്ചകരായ ചൂതാട്ടക്കാരാ
ണു സഭയിലുള്ളെതന്നു മനസ്സിലായിട്ടും, കളിക്കായി
തയ്യാറാവുന്നതും ഒരു ചൂതുകളിക്കമ്പക്കാരെന്റ വശം
വദലാവലാണു െവളിവാക്കുന്നതു്. വിേവചനപൂർവ്വം
തീരുമാനെമടുക്കാനുള്ള വിദുരരുെട ഉപേദശമുണ്ടാ
യിട്ടും, തെന്റ ഈ വ്യക്തിദൗർബ്ബല്യെത്ത വിധിയുെട
േമൽ പഴിചാരി, അനിർവാര്യമായ നാശത്തിേലക്കു
നടന്നുകയറാനാണു യുധിഷ്ഠിരൻ തീരുമാനിക്കുന്ന
തു്. ‘ഉജ്ജ്വലേതജേസ്സാെട മുന്നിൽ വീഴുന്ന വസ്തു
കണ്ണിെന എന്നതുേപാെല, വിധി നെമ്മ ബുദ്ധിശൂ
ന്യരാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കയറുെകാണ്ടു െകട്ടെപ്പട്ടതു
േപാെല, ധാതാവിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിനു കീഴടങ്ങു
ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ക്ഷണെത്തപ്പറ്റി
കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാെത ക്ഷത്താവിെനാപ്പം യാത്ര
യായി’, എന്നാണു യുധിഷ്ഠിരെന്റ ചൂതുകളിപ്പുറപ്പാടി
െന വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘വിധി ആണു ബലവാൻ,
എല്ലാം വിധിയുെട പാട്ടിലാണു് ’ എന്നു പറഞ്ഞാണു
യുധിഷ്ഠിരൻ ശകുനിയുമായി ചൂതുകളിക്കാനിരിക്കു
ന്നതും. അതുേപാെല, പുനർദ്യൂതത്തിനുളള ക്ഷണം
വന്നേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു്:
‘ധാതാവിെന്റ നിേയാഗപ്രകാരം ജീവജാലങ്ങൾ
നല്ലതും േദാഷകരവുമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കു
ന്നു. കളിച്ചാലുമിെല്ലങ്കിലും അതിൽ നിെന്നാഴിഞ്ഞു
മാറാൻ കഴിയില്ല.’
വിദുരർ മുമ്പു്, ചൂതുകളിയുെട ആപത്തു ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചേപ്പാൾ, അതു തടുക്കാെത ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒഴിഞ്ഞു
മാറിയതും ഇപ്രകാരം തെന്നയാണു്. ‘ധാതാവു വി
ധിച്ചതിെന്റ പാട്ടിലാണേല്ലാ ഈ േലാകം മുഴുവൻ,
സ്വതന്ത്രമല്ലേല്ലാ’. വിധിയുെട മറേതടി, ചൂതുകളിയു
മായി മുേമ്പാട്ടുേപാകാൻ ധൃതരാഷ്ട്രെര േപ്രരിപ്പിച്ച
വ്യക്തിദൗർബ്ബല്യം അമിതപുത്രേസ്നഹമാെണങ്കിൽ,
യുധിഷ്ഠിരെന നയിച്ചതു് ചൂതുകളിക്കമ്പമേത്ര. തനി
ക്കു രാജ്യേലാഭവുമുണ്ടായിരുെന്നന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ
പറയുന്നുണ്ടു്. (യുധിഷ്ഠിരെന്റ ചൂതുകളിക്കമ്പവും രാ
ജ്യേലാഭവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ േലഖനത്തി
െന്റ ഉപസംഹാരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.) പിന്നീടു ധൃതരാഷ്ട്രെരേപ്പാെല യുധിഷ്ഠി
രനും തെന്റ പ്രവൃത്തിേയാർത്തു പരിതപിക്കുന്നു.
യുധിഷ്ഠിരൻ വനവാസകാലത്ത് ഭീമേസനേനാടു
പറയുന്നു;
“എെന്റ നയേക്കടുെകാണ്ടാണു നിങ്ങൾക്കു് ഈ വ്യ
സനം വന്നതു്. ദുേര്യാധനനിൽ നിന്നു രാജ്യം േന

ടാെമന്നുെവച്ചാണു ഞാൻ ചൂതുകളിക്കു പുറെപ്പട്ട
തു്. (“അഹം ഹ്യക്ഷാനന്വപദ്യം ജിഹീർഷ; ന്രാജ്യം
സരാഷ്ട്രം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാതു് ”—ധൃതരാഷ്ട്രപുത്ര
നിൽ നിന്നും, രാജ്യം പരമാധികാരേത്താെട ൈക
വശെപ്പടുത്താെമന്നു െവച്ചാണു ഞാൻ ചൂതുകളിക്കു
പുറെപ്പട്ടതു്—എന്നു മൂലം). പേക്ഷ, ശഠനായ ശകു
നിയാണു് എേന്നാടു േനരിട്ടതു്. പകിടകൾ ശകുനി
ക്കനുകൂലമായി തിരിയുന്നതു കണ്ടു് എനിെക്കാഴി
യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ശുണ്ഠി മനുഷ്യെന്റ ൈധ
ര്യം െകടുത്തുന്നു (തർജ്ജമ: മാരാര് ). പൗരുഷം,
അഭിമാനേബാധം, വീര്യം; ഇവയാൽ ബന്ധിതമായ
മനസ്സിെന നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല… നമുക്കു് ഈ
സംഭവിച്ചവെയാെക്ക വിധിനിശ്ചിതെമന്നു ഞാൻ
കരുതുന്നു.” (ആരണ്യകപർവ്വം: 35)
അതിനാൽ, ചൂതുകളിക്കുള്ള ക്ഷണം മുതൽ, ചൂതുക
ളിയുെട ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും—പണയം നിർണ്ണയി
ക്കുന്നതുൾെപ്പെട—സ്വന്തം വിേവചനബുദ്ധിയാൽ
തീരുമാനെമടുക്കാൻ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠി
രൻ. (‘േസ്വച്ഛയാ’ എന്നു ഭീഷ്മർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു
വഴിേയ കാണാം—ഭാഗം 5). എന്നാൽ വ്യക്തിദൗർ
ബ്ബല്യങ്ങളുെട വിലങ്ങുകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വാത
ന്ത്ര്യം ഹനിച്ചു.

ഇപ്രകാരം അസ്വതന്ത്രനായ ഒരുവെന്റ സത്യവാ
ക്കിെനക്കുറിച്ചു് മാരാര് പറയുന്നു. “ഒരാൾ അന്യരു
െടയും തെന്റയും പ്രിയഹിതങ്ങേളാർത്തു പറഞ്ഞ
വാക്കും സത്യമാണു്. ഏെതങ്കിലും വികാരേഭദത്തി
നടിെപട്ടു പറഞ്ഞുകളഞ്ഞവാക്കും സത്യം തെന്ന—
പേക്ഷ, രണ്ടിനും തമ്മിൽ ധ്രുവാന്തരമുണ്ടു്. ഇവയി
േലതാണു് ഇവിടെത്ത സത്യങ്ങൾ? രണ്ടാമേത്തതാ
െണന്നു പ്രകൃതമായ യുധിഷ്ഠിരകഥ െതളിയിക്കുന്നു.
താൻ ചൂതുകളിക്കമ്പവും രാജ്യേലാഭവും മൂലം ഏറ്റു
പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ വന
വാസപ്രതിജ്ഞ എന്നു സ്പഷ്ടമാണു്.”
അടുത്തതായി, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദ്യൂതസംരംഭെത്ത മറ്റു
ള്ളവർ എങ്ങെന േനാക്കിക്കണ്ടു എന്നു പരിേശാ
ധിക്കാം.
കുരുസഭയിൽ അപമാനിതയായ ദ്രൗപദി, യുധിഷ്ഠി
രൻ തെന്ന അടിമെപ്പടുത്തിയതു ധർമ്മേമാ അധർ
മ്മേമാ, എന്നു വിധിക്കാൻ സഭാേശ്രഷ്ഠന്മാേരാടു
േപർത്തുംേപർത്തും അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ, സഭയിലു
യർെന്നാരു സ്വരമുണ്ടു്; ദുേര്യാധനസേഹാദരനായ
വികർണ്ണെന്റ. “സദസ്യരിൽനിന്നു ഒരു വികർണ്ണ
െനങ്കിലും ധർമ്മെമെന്തന്നു പറയാനുണ്ടായേല്ലാ
എന്നേദ്ദഹം (വിദുരർ) അഭിനന്ദിക്കുകയും, വികർ
ണ്ണെന്റ അഭിപ്രായം ഒന്നിച്ചു് ഏറ്റുപറയണെമന്നു
സദസ്യേരാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും െചയ്തു”, എന്നു
ലീലാവതി പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വികർണ്ണെന്റ അഭിപ്രാ
യെമെന്തന്നു േനാക്കാം.
“വ്യസനങ്ങൾ നൃപന്മാർക്കു്
നാലുണ്ടേല്ലാ നേരന്ദ്രേര!

നായാട്ടു കുടി ചൂതാട്ടം
സ്ത്രീയിലുള്ളതിസക്തിയും.
ഇവയിൽ സക്തനാം മർത്ത്യൻ
ധർമ്മം ൈകവിട്ടു നിന്നിടും
അമ്മട്ടുേള്ളാൻ െചയ്ത കൃത്യം
െചയ്തതായ് െവച്ചിടാ ജനം.
എന്നാലീപ്പാണ്ഡവൻ പാരം
വ്യസനത്തിലമർന്നവൻ
ചൂതാട്ടക്കാർ വിളിച്ചിട്ടു
പണയംെവച്ചു കൃഷ്ണെയ.
മാന്യയാമിവേളാ സർവ്വപാണ്ഡവർക്കും സമാനയാം
താൻ മുൻപടിമയായ് പിെന്നപ്പണയംെവച്ചു പാണ്ഡവൻ.
പണയത്തിേന്നാതിനാനിക്കൃഷ്ണെയസ്സുബലാത്മജൻ
ഇെതാെക്കേയാർത്തിെട്ടൻപക്ഷം
േനടീട്ടില്ലിഹ കൃഷ്ണെയ.”
(സഭാപർവ്വം: 61, തർജ്ജമ: കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പു
രാൻ)

യുധിഷ്ഠിരെന വിശദമായി അടയാളെപ്പടുത്തിയിരി
ക്കുന്നു വികർണ്ണൻ. വ്യസന(േദാഷ)ങ്ങൾക്കു് അടിമ
യായവെന ‘കമ്പ’ക്കാരൻ എന്നു മാത്രമേല്ല മാരാ
ര് വിളിച്ചുള്ളൂ. വികർണ്ണനാകേട്ട ഏെതാെക്ക സം
ജ്ഞകളാണു യുധിഷ്ഠിരനു ചാർത്തിയിരിക്കുന്നെത
ന്നു േനാക്കൂ!
ഇനി, കൃഷ്ണെനന്താണു പറയുന്നെതന്നു േനാക്കാം.
പാണ്ഡവരുെട വനപ്രേവശേവളയിൽ ധർമ്മപുത്ര
െര കാണാെനത്തിയ കൃഷ്ണൻ, താനവിടുണ്ടായിരു
െന്നങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു ചൂതിെന്റ േദാഷങ്ങൾ
െചാല്ലി ആ ദ്യൂതം തടേഞ്ഞേന, എന്നുപറഞ്ഞുതു
ടരുന്നു.
“…ഇതിനാൽ ൈവരേസനിക്കും
രാജ്യം േപായിതു മുന്നേമ.

ചൂതിൽച്ചിന്തിച്ചുകൂടാത്ത
നാശം പറ്റും ധരാപേത!
വാശിയുണ്ടാം ചൂതിെനന്നുേമാതിേയേന ശരിക്കു ഞാൻ.
സ്ത്രീ ചൂതാട്ടം േവട്ട കുടിെയന്നിേതാ കാമസംഭവം
വ്യസനംതാെനന്നു െചാൽവൂ
ശ്രീ നശിപ്പൂ നരർക്കിതിൽ.
ഇതിെലാെക്കക്കണ്ടിടുന്നൂ
േദാഷം ശാസ്ത്രജ്ഞരായവർ
വിേശഷിച്ചും ചൂതിലുണ്ടു
കാണ്മൂ േദാഷം വിചക്ഷണർ.
ഇെതാറ്റനാൾെകാണ്ടർത്ഥങ്ങൾ
െകടുക്കും വ്യസനം പരം
അഭുക്തനാശമർത്ഥങ്ങൾേക്കറ്റം വാക്പരുഷത്വവും
ഇവയും മറ്റുപലതുമനർത്ഥം ചൂതിൽ വാശിയാൽ
പറ്റുെമന്നംബികാപുത്രേനാടു ഞാൻ വീര, െചാല്ലിടും.”
(ആരണ്യകപർവ്വം: 14, തർജ്ജമ: കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാൻ)

പന്തിരണ്ടുവർഷം വനവാസത്തിനും, ഒരുവർഷം
അജ്ഞാതവാസത്തിനും വിധിക്കെപ്പട്ടു ദുഃഖാർത്ത
നായിരിക്കുന്ന തെന്റ േജ്യഷ്ഠതുല്യെന, േനരിട്ടു കുറ്റം
പറയാെത അന്യാപേദശത്തിലൂെട െതറ്റു് കാണിച്ചു
െകാടുക്കുകയേല്ല കൃഷ്ണനിവിെട െചയ്യുന്നതു? അെല്ല
ങ്കിൽ, ചൂതാട്ടത്തിെന്റ ദുർവ്വശങ്ങെളപ്പറ്റി ഇത്ര നീ
ണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണം ദുഃഖപരവശനായിരിക്കുന്ന
ഒരുവെന്റ മുന്നിൽ നടത്താൻ േവെറന്തു ന്യായം?
ൈവരേസനിക്കു (നളൻ) ചൂതുകളിയിലൂെട രാജ്യം
േപായ കഥയിൽ നിന്നു് ആരാണു പാഠമുൾെക്കാ
േള്ളണ്ടതു? രാജാവു് വർജ്ജിേക്കണ്ട ചതുർേദ്ദാഷ
ങ്ങൾ വികർണ്ണെനേപ്പാെല, കൃഷ്ണനും (രാജധർമ്മാ
നുശാസനപർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മരും) എടുത്തു പറയു
ന്നുണ്ടു്.
പിന്നീടു, ഭാരതയുദ്ധത്തിെന്റ പതിെനട്ടാം ദിവസം,
പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു ദുേര്യാധനന്നു് ഇഷ്ടമുള്ളയാെള
ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിനായി തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ
അനുവദിച്ചതിെന കുറ്റെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, പഴയ ചൂതു
കളിയുെടകാര്യവും കൃഷ്ണൻ എടുത്തിടുന്നുണ്ടു്. “താ
ങ്കൾ പണ്ടു ശകുനിയുമായി, ഹീനമാെയാരു ഭാഗ്യ
പരീക്ഷണത്തിനു് അനുവദിച്ചതുേപാെല, ഇേപ്പാൾ
വീണ്ടും മുതിരുന്നു” (ശല്യപർവ്വം: 32). ഈ രണ്ടു ഭാ
ഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളും യുധിഷ്ഠിരെന്റ തീരുമാനമാെണ
ന്നേല്ല കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതു്.
ചതുർേദ്ദാഷങ്ങളായ സ്ത്രീയിലുള്ള ആസക്തി, ചൂതാ
ട്ടം, േവട്ട, കുടി എന്നിവെയ കാമജന്യേദാഷങ്ങെള
ന്നാണു മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നതു്. ബാധിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പമാേണാ, ലീലാവതി പറയുന്ന പ്ര
കമ്പമാേണാ എെന്നാന്നും പറയാനാവില്ല. നളെന
ബാധിച്ച ‘കലി’യും മെറ്റന്തിെനയാണു സൂചിപ്പിക്കു
ന്നതു? അതുവെര കാണാത്ത രൂപഭാവങ്ങൾ മറ്റു
ള്ളവരിവരിൽ ദർശിക്കും. ഈെയാരവിശ്വസനീയ
തയാണു ദ്രൗപദിയുെടയും ഭീമേസനെന്റയും വാക്കു
കളിൽ നിഴലിക്കുന്നതു്;
‘ഏതു രാജകുമാരനാണു തെന്റ ഭാര്യെയ പണയം
െവച്ചു കളിക്കുക. മൂഢനായ ഈ രാജാവു് ചൂതുകളി
യിൽ മത്തനായിരിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ, മേറ്റെതങ്കി
ലും പണയവസ്തു കെണ്ടത്തുമായിരുന്നിേല്ല?’ എന്നു
ദ്രൗപദിയും; “നാട്ടിൽ ചൂതുകളിക്കാർെക്കാെക്ക െപ
ണ്ണുങ്ങളുണ്ടു്, ആ കുലടകെളേപ്പാലും അവർ പണ
യം െവച്ചു കളിക്കാറില്ല. അവരിൽ അവർക്കു ദയ
യുണ്ടു്.” എന്നു ഭീമേസനനും പറയുന്നു (സഭാപർവ്വം:
60). സ്വന്തം ഭാര്യെയ വെര പണയെപ്പടുത്താൻ മടി
യ്ക്കാത്ത ഈ കളിഭ്രാന്തു് ഇവെര അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു.

പിന്നീടു വനവാസകാലത്തു്, “അശ്വേമധം, പുണ്ഡ
രീകം, രാജസൂയം, േഗാസവം; ദക്ഷിണകേളേറയാ
വശ്യമായ മഹായജ്ഞങ്ങൾ, രാജാേവ അങ്ങ് നട
ത്തി. എന്നിട്ടും, ബുദ്ധിവിഭ്രാന്തിപിടിെപട്ടു് അങ്ങ്,
ചൂതിൽ േതാറ്റ േനരം, രാജ്യവും, ധനവും, ശസ്ത്രവും,
സേഹാദരന്മാെരയും ഈെയെന്നയും പണയം െവ
ച്ചിേല്ല? സൗമ്യനും, ദയാശീലനും, വിശാലമനസ്കനും,
വിനീതനും, സത്യവാദിയുമായ അേങ്ങയ്ക്കു് എങ്ങെന
ഈ ചൂതുകളിഭ്രാന്തുണ്ടായി?” (ആരണ്യകപർവ്വം:
31), എന്നു ഓർേത്താർത്തു വിലപിക്കുന്ന ദ്രൗപദി
െയയും, “അേങ്ങയ്ക്കു ചൂതുകളി ഒട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാ;
എന്നാലും ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടാൽ ഭ്രാന്തു പിടിച്ചവെന
േപാെലയാണു് ” എന്നു കുറ്റെപ്പടുത്തുന്ന ഭീമേസന
െനയും കാണാനാവും. േജ്യഷ്ഠെന്റ ഈ സ്വഭാവം
മൂലം, പന്തിരണ്ടുവർഷം വനവാസവും, ഒരുവർഷം
അജ്ഞാതവാസവും തികച്ചുെചല്ലുേമ്പാൾ, വീണ്ടു
െമാരു ചൂതുകളിക്കു വിളിക്കെപ്പട്ടു രണ്ടാമെതാരു
വനവാസംകൂടി സഹിേക്കണ്ടിവരുേമാ എന്നു ഭീമ
േസനൻ ആശങ്കെപ്പടുന്നുണ്ടു് (ആരണ്യകപർവ്വം:
49). ഇേത രീതിയിൽ അർജ്ജുനനും പിന്നീടു സം
സാരിക്കുന്നുണ്ടു്. “ചൂതുകളിെയന്ന തിന്മയ്ക്കു താങ്കൾ
അടിമയായതിനാൽ രാജ്യാധിപത്യം പുനസ്ഥാ
പിക്കുന്നതിൽ എനിെക്കാരു സേന്താഷവുമില്ല.
അധമർ മാത്രം ശീലമാക്കുന്ന ഒരു പാപത്തിൽ സ്വ
യം ഉൾെപ്പട്ടിട്ടു ശത്രുക്കെള കീഴടക്കാൻ ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങളുെട സഹായം േതടുന്നു. ചൂതിെന്റ പാപ
െത്തക്കുറിച്ചും, നിരവധിയായ േദാഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും
സഹേദവൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നിട്ടും,
അധമർ ആരാധിക്കുന്ന ചൂതുകളി താങ്കൾക്കു് ഉേപ
ക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇതിനാലാണു നമ്മെളല്ലാരും
ഈ നരകത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു്. ദ്യൂതത്തിേലർ
െപ്പട്ടതിനുേശഷം താങ്കളിൽനിന്നും ഒരിക്കലും ഒരു
സേന്താഷവും ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല” (കർണപർ
വ്വം: 49).
ഇനി, “ചൂതിൽ ഭ്രമിച്ചു കരൾ െകെട്ടന്തു ഞാനിതു
െചയ്യുവാൻ” (ആരണ്യകപർവ്വം: 144, തർജ്ജമ:
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ) എന്നു സ്വയം പഴിക്കുന്ന
യുധിഷ്ഠിരെനത്തെന്ന വനവാസകാലത്തു നമുക്കു
കാണാനാവും.
അതിനാൽ അനുദ്യൂതെത്തപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ വിശദീ
കരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. “േതാണിയില്ലാതാഴമുള്ള
െവള്ളത്തിൽ താണുമുങ്ങേവ, പാഞ്ചാലി കരേയ
റ്റുന്ന േതാണിയായ് പാണ്ഡവർക്കിഹ” (തർജ്ജമ:
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ) എന്ന കർണ്ണപരിഹാസം
പാണ്ഡവരുെട അഭിമാനത്തിേനെറ്റാരു അടിയായ
തും, അനുദ്യൂതത്തിനായി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു കാര
ണമായിരുന്നിരിക്കാം.
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ചൂതുകളിക്കമ്പം െവളിെപ്പടുന്ന പ്രധാ
നെപ്പട്ട മെറ്റാരു സന്ദർഭം അജ്ഞാതവാസകാലമാ
ണു്. അജ്ഞാതവാസത്തിനായി വിരാടരാജധാനി
തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടു പഞ്ചപാണ്ഡവർ, തങ്ങളുെട സാ
മർത്ഥ്യത്തിെനാത്തവിധമുള്ള പ്രച്ഛന്നരൂപങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കുന്നു. ‘വല്ലവ’െനന്ന പാചകക്കാരനാ
യി ഭീമനും, ‘ബൃഹന്നള’യായി അർജ്ജുനനും, ‘ഗ്ര
ന്ഥിക’െനന്ന കുതിരക്കാരനായി നകുലനും, പശു
പാലകനായ ‘തന്ത്രിപാല’നായി സഹേദവനും,
‘ൈസരന്ധ്രി’യായി ദ്രൗപദിയും, വിരാടസമക്ഷം പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുവാൻ തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ, യുധിഷ്ഠിരൻ
പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു്, ‘ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി,
‘കങ്ക’െനന്ന േപരിൽ, ചൂതിൽ നിപുണനും (‘മാതാ
ക്ഷഃ’), ചൂതുകളിക്കമ്പക്കാരനുമായി (‘േദവിതാപ്രിയ’
എന്നു മൂലം. മുമ്പു്, ശകുനി യുധിഷ്ഠിരെന വിേശഷിപ്പി
ച്ചതും ഇതു തെന്ന, ‘ദ്യൂതപ്രിയ’. നിപുണതയും, കമ്പ
വും ഇവിെട േവർതിരിച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു.) എത്തി,
ഉന്നതനായ രാജാവിെന്റ സദസ്യനാകാൻ ഞാൻ
വിചാരിക്കുന്നു’ (വിരാടപർവ്വം: 1). യുധിഷ്ഠിരനു േവ
േറതു േവഷവുെമടുക്കാമായിരുന്നിട്ടും, ഒരു ചൂതുകളി
ക്കമ്പക്കാരനായി എത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നതു,
കളിഭ്രാന്തു മാറാത്തതിനാലാവണമേല്ലാ. ഹാസ്തിന
പുരെത്ത ദ്യൂതസഭയിൽ തനിക്കും തെന്റ കുടുംബാം
ഗങ്ങൾക്കും േനരിട്ട കനത്ത മാനേക്കടു മനസ്സിൽ
െകാണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുവൻ, വീണ്ടുെമാരിക്കൽകൂ
ടി അത്തരെമാരു സഭാജീവിതം തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ
േവെറന്തു ന്യായം? ഫലേമാ, കുരുസഭയിൽ ദ്രൗപ
ദിക്കു േനരിട്ട അവമാനം, വിരാടെന്റ ദ്യൂതസഭയിൽ
യുധിഷ്ഠിര (ഭീമെന്റയും) സമക്ഷം വീണ്ടും സംഭവി
ക്കുന്നു. അന്നു ദുശ്ശാസനെനങ്കിൽ, ഇന്നു കീചകൻ
എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. അന്നേത്തേപാെലത
െന്ന, ഭയം മൂലം, എതിർത്തു് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാ
നാവാെത യുധിഷ്ഠിരൻ ആ ആേക്ഷപങ്ങൾ ഇന്നും
കണ്ടിരുന്നു. കൂടാെത, തെന്റ മുമ്പിൽ േകഴുന്ന ദ്രൗപ
ദി(ൈസരന്ധ്രി)േയാടു, മത്സ്യസഭയിെല ചൂതുകളിക്കു
വിഘ്നം വരുത്താെത അവിെട നിന്നു േപാകാനാണു
യുധിഷ്ഠിരൻ കല്പിക്കുന്നതു്. അതു േകട്ടു, ‘ദയാശാ
ലികളുെട ധർമ്മപത്നിയാണു ഞാൻ. അവരുെട
േജ്യഷ്ഠൻ ചൂതുകളിക്കു് അടിമയായതിനാൽ, എല്ലാ
വരാലും അവർ അടിച്ചമർത്തെപ്പടുന്നു’ എന്നു വില
പിച്ചാണു ദ്രൗപദി അവിെടനിന്നു േപാകുന്നതു്.
അേപ്പാൾ, ചൂതുകളിക്കമ്പത്തിെന്റ പുറത്തു യുധി
ഷ്ഠിരൻ െചയ്ത സത്യങ്ങെള പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ,
“ഏേതാ ചില വികാരങ്ങളുെട േപ്രരണാവിേശഷങ്ങ
ളാൽ േവണ്ടുേമ്പാെല ആേലാചിക്കാെത പറഞ്ഞു
േപായ വാക്കിെന്റ േപരിൽ ‘സത്യം’, ‘സത്യം’ എന്നു
വിചാരിച്ചടങ്ങുന്നതു്, ‘വിധി’, ‘വിധി’ എന്നുെവച്ചട
ങ്ങുന്നതുേപാെലതെന്ന, ഒരു ദുർബ്ബലതയും തന്മൂലം
അധർമ്മവുമാെണന്നായി…” എന്നു മാരാര് പറയു
ന്നതു ശരി തെന്ന.

4 സൂക്ഷ്മാ ഗതിർ ഹി ധർമ്മസ്യ
‘േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മ’ സൂക്തത്തിനു “ബല

പ്രേയാഗത്തിനു നിവൃത്തിയില്ലാതിരിെക്ക അധർമ്മം െച
യ്യാം” എന്ന വ്യാഖ്യാനെമടുക്കാെമന്ന ലീലാവതിയുെട
വാദമാണടുത്തതു്. വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചുള്ള
സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നേത്ര ഇവിെട
‘അധർമ്മം’. ശ്രീരാമെന്റ ‘പുത്രധർമ്മപാലനം എന്ന കൃ
ത്യം പരധർമ്മെമന്ന (കാടുവാഴൽ) അധർമ്മെത്ത സ്വീ
കരിക്കുന്നതിനു സാധൂകരണ’മേത്ര.

മാരാരുെട േശ്ലാകാന്വയത്തിെന്റ ചുവടു പിടിച്ചുള്ള
ഈ പുതുവ്യാഖ്യാനത്തിനു ‘താൻ ബലത്തിനാളല്ല
എന്നു െവച്ചു െചയ്യുന്നതു് അധർമ്മമാണു് ’ എന്ന
മാരാരുെട വ്യാഖ്യാനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമിെല്ല
ന്നു വ്യക്തമാണേല്ലാ. തെന്നയുമല്ല ലീലാവതിയു
െട, ‘ബലപ്രേയാഗത്തിനു നിവൃത്തിയില്ലാതിരിെക്ക
അധർമ്മം (പരധർമ്മം) െചയ്യാം’ എന്ന ഈ വ്യാ
ഖ്യാനവുമായി, മുനിയുെട മറ്റുദാഹരണങ്ങളിേലയ്ക്കു
കടന്നാൽ െവട്ടിലാവുകയും െചയ്യും. (പരധർമ്മെമ
ന്നതു് അധർമ്മത്തിെന്റ പര്യായമാേണാ എന്നും
ആേലാചിക്കണം). ശ്രീരാമാദികൾ െചയ്തതു് ലീലാ
വതി പറയുേമ്പാെല അധർമ്മ(പരധർമ്മ)െമങ്കിൽ,
“േവദത്തിൽ പറയുന്ന ഋതം പാലിച്ചുെകാണ്ടു പ്ര
പഞ്ചെത്ത പാലിക്കുന്നു” എന്നു ലീലാവതി മുമ്പുപ
റഞ്ഞ, സപ്തർഷികളും, ദിഗ്ഗജങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങ
ളുെമല്ലാം െചയ്യുന്നതും അധർമ്മമാെണന്നു വരും.
അേപ്പാൾ, േവദത്തിൽ വിധിച്ചതു് ‘അധർമ്മ’മാണു്,
എന്നാേണാ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു? കൂടാെത അവ
െരങ്ങെന ബലപ്രേയാഗത്തിന്നു് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത
വരായിരുന്നു എന്നും വിശദീകരിേക്കണ്ടി വരും.
ശ്രീമതി ലീലാവതിയുെട ഈ പുതുവ്യാഖ്യാനനിർ
മ്മിതി, മാർക്കേണ്ഡയസമസ്യാപർവ്വത്തിെല വ്യാ
ധെന്റ—’ശൂദ്രനാെണങ്കിലും ധർമ്മാധർമ്മവിചിന്ത
നത്തിൽ ഏതു ബ്രാഹ്മണനും േമേല’ എന്നു ലീലാ
വതി വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾ—കഥയിൽനിന്നു പ്ര
േചാദനമുൾെക്കാണ്ടാണു്. ശൂദ്രൻ ധർമ്മജ്ഞനാ
വുന്നതു്, വർണ്ണധർമ്മമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിൽ
നിന്നു ഭിന്നവും, അതിനാൽ, ‘പരധർമ്മ’വും, സ്വ
ധർമ്മമല്ലാത്തതിനാൽ അധർമ്മവുമായി, എന്ന
ലീലാവതിയുെട വ്യാഖ്യാനം ബാലിശെമേന്ന േതാ
ന്നൂ. ഇങ്ങെനയുള്ള അർത്ഥം വല്ലതും മാർക്കേണ്ഡ
േയാപാഖ്യാനത്തിലുേണ്ടാ എെന്നാന്നു പരിേശാധി
ക്കാം. പതിവ്രത-വ്യാധ കഥകളുെട മുഖവുരയിൽ,
സ്ത്രീകളുെട ഭർത്തൃശുശ്രൂഷെയയും, മക്കളുെട മാതൃപി
തൃശുശ്രൂഷെയയും പറ്റി (ചില ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ)
പ്രേബാധനം ആവശ്യെപ്പട്ട യുധിഷ്ഠിരനു മറുപടിയാ
യി, താൻ ഈ ധർമ്മങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ
േപാകുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞാണു, മുനി ഈ ആഖ്യാ
നം ആരംഭിക്കുന്നതു്. അതുേപാെല, യുധിഷ്ഠിരനുള്ള
ധർമ്മപ്രേബാധനമായി പതിവ്രതാധർമ്മവും, മാതൃ
പിതൃശുശ്രൂഷാധർമ്മവും വിശദമായി വിവരിച്ചു എന്നു
പറഞ്ഞാണു മുനി ഈ വിവരണം അവസാനിപ്പി
ക്കുന്നതും. അേപ്പാൾ ഈ വ്യാധെന്റ കഥ, ധർമ്മാ
ധർമ്മവിചിന്തനത്തിൽ ഏതു ബ്രാഹ്മണനും േമെല
യായ ഒരു ശൂദ്രെന്റ കഥയായല്ല അവതരിപ്പിക്കെപ്പ
ട്ടതു്, മറിച്ചു, മാതൃപിതൃശുശ്രൂഷയാൽ സദ്ഗുണസമ്പ
ത്തി േനടിയ ഒരു മനുഷ്യെന്റ കഥയായാണു്. ആ
മനുഷ്യനാകേട്ട ശൂദ്രജാതിയിൽ ജനിച്ച്, അച്ഛൻമു
ത്തച്ഛന്മാർ െചയ്തു േപാന്ന, കുലധർമ്മമായ മാംസ
വ്യാപാരെത്ത കൃത്യനിഷ്ഠേയാെട അനുഷ്ഠിച്ചുേപാന്ന
ഒരു വ്യാധനും. ഇേദ്ദഹെത്ത, ‘സദ്ഗുണസമ്പത്തി
നാൽ ബ്രാഹ്മണത്വം േനടിയ വ്യാധൻ’ എന്നു വ്യാ
ധെന്റ തെന്ന ധർമ്മചിന്തയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിേശഷിപ്പിക്കാം. വ്യാധെന്റധർമ്മചിന്തയിൽ കു
ലധർമ്മമല്ല വർണ്ണധർമ്മത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം.
‘ഒരുവൻ ശൂദ്രജാതിയിൽ ജനിച്ചാൽതെന്നയും
സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അയാൾക്കു ൈവശ്യ
െന്റ അവസ്ഥ ൈകവരിക്കാം. അതുേപാെലതെന്ന
ക്ഷത്രിയെന്റയും; ആർജ്ജവേത്താെട ഇരുന്നാൽ
അവനു ബ്രാഹ്മണത്വവും സിദ്ധിക്കും’ (ആരണ്യക
പർവ്വം: 203), എന്നാണു സത്വരജതേമാഗുണങ്ങ
െളക്കുറിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടു വ്യാധൻ പറയുന്നതു്. വ്യാ
ധനുമായി സംവദിച്ച ബ്രാഹ്മണനും അേദ്ദഹെത്ത
ബ്രാഹ്മണനായാണു കണക്കാക്കുന്നതു്. വ്യാധെന്റ
ധർമ്മവിചക്ഷണത െകാണ്ടല്ല, മറിച്ചു,’ഞാൻ താങ്ക
െള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി കാണുന്നു… ഒരു മനുഷ്യൻ
അവെന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങളാൽ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു’
എന്നാണു ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നതു്.
ഇനി, ഈ വ്യാധെന്റ സദ്ഗുണസമ്പത്തിെയ കുറി
ച്ചു്: ‘അല്ലേയാ ബ്രാഹ്മണാ, താങ്കൾ സ്വന്തം കണ്ണു
െകാണ്ടു് എെന്റ ‘ധർമ്മം’ ദർശിച്ചാലും, ഇതിലൂെട
യാണു് ഈ ആനന്ദാവസ്ഥ എനിക്കു പ്രാപ്തമായ
തു് ’ എന്നു പറഞ്ഞു വ്യാധൻ ബ്രാഹ്മണെന സ്വഗൃ
ഹത്തിേലയ്ക്കാണു് ആനയിക്കുന്നതു്. അവിെട ൈദ
വങ്ങെള േപാെല താൻ ആരാധിക്കുന്ന മാതാപി
താക്കെള ബ്രാഹ്മണനു പരിചയെപ്പടുത്തി; മാതാപി
താക്കെള പൂജിക്കുന്നതു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുെട ശാശ്വ
തധർമ്മമാെണന്നു് ഉപേദശം നൽകുന്നു. തുടർന്നു്,
ആ ബ്രാഹ്മണനു സംഭവിച്ച ധർമ്മഭ്രംശം—േവദം
പഠിക്കാനായി, വൃദ്ധരായ അച്ഛനമ്മമാരുെട അനു
വാദം വാങ്ങാെത, വീടുവിട്ടുേപാന്നു്, അവെര ദുഃഖി
പ്പിച്ചതു്—വ്യാധൻ െവളിവാക്കുന്നു. (ഇതു േബാധ്യ
െപ്പടുത്താനാണു പതിവ്രതയായ സ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണെന
വ്യാധെന്റ അടുക്കേലയ്ക്കയച്ചതും).
അേപ്പാൾ, മാതാപിതാക്കളുെട ശുശ്രൂഷെയന്ന
ആശ്രമധർമ്മം വിശദീകരിക്കാനായി മുനി പറയു
ന്ന കഥയിൽ ലീലാവതി, വ്യാധെന്റ ധർമ്മജ്ഞാനം
മാത്രം ദർശിക്കുന്നതിൽ അസ്വഭാവികതയുണ്ടു്. വ്യാ
ധെന്റ പൂർവ്വജന്മശാപകഥ, ‘ശൂദ്രെനങ്കിലും, തിക
ഞ്ഞ ധർമ്മജ്ഞനായി തീരുെമന്നു മുനി അനുഗ്രഹി
ച്ചു’ എന്ന ഒരു വരി മാത്രം അടർത്തിെയടുത്താണു
ലീലാവതി വിവരിക്കുന്നതു്. മുനിയുെട ശാപേമാചന
വചസ്സുകൾ ഇപ്രകാരമാണു്. ‘ശൂദ്രജാതിയിൽ ജനി
ച്ചാലും, താങ്കൾ ധർമ്മജ്ഞനായി തുടരും. നിസ്സംശ
യമായും താങ്കൾ മാതാപിതാക്കെള ശുശ്രൂഷിക്കും.
ആ ശുശ്രൂഷയിലൂെട താങ്കൾക്കു മാഹാത്മ്യം സിദ്ധി
ക്കുകയും; മുൻജന്മസംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും,
സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യും. ശാപകാലാവ
ധി തീരുേമ്പാൾ വീണ്ടും താങ്കൾ ബ്രാഹ്മണനാകും.’
ലീലാവതി പറയുന്നതുേപാെല ‘ധർമ്മജ്ഞനായി
തീരും’ എന്നല്ല, (ഈ ജന്മത്തിെലേപാെല അടുത്ത
ജന്മത്തിലും) ധർമ്മജ്ഞനായി ‘തുടരും’ എന്നാണു
മുനിവാക്യം. മാഹാത്മ്യവും, സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയും സി
ദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കളുെട ശുശ്രൂഷയിലൂെടയാ
യിരിക്കും എന്നാണു മുനി പറയുന്നതു്. അേപ്പാൾ
ശാപേമാചനേഹതുവായി കരുേതണ്ടതു മാതാപി
താക്കളുെട ശുശ്രൂഷ തെന്നയാണു്.
പതിവ്രതയുെട കഥയിൽ, ഭർത്തൃശുശ്രൂഷാധർമ്മ
ത്തിൽ പരധർമ്മം / അധർമ്മം ദർശിക്കുന്ന ലീലാ
വതി അേപ്പാൾ, വ്യാധെന്റ കഥയിൽ ശൂദ്രെന്റ ധർ
മ്മജ്ഞാനത്തിലല്ല മറിച്ചു, മാതാപിതാക്കളുെട ശു
ശ്രൂഷാധർമ്മത്തിൽ അധർമ്മം / പരധർമ്മം ദർശി
േക്കണ്ടി വരും. അതിേനതായാലും േലഖിക തുനിയു
െമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഇനി പതിവ്രതാധർമ്മത്തിെല
പരധർമ്മ / അധർമ്മ ചിന്ത മാറണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ
മാർക്കേണ്ഡയമുനി പറയുന്നതു േകൾക്കൂ. ‘സ്ത്രീകെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, യജ്ഞക്രിയ, ശ്രാദ്ധങ്ങൾ,
ഉപവാസങ്ങൾ ഇവെയ്ക്കാന്നും ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയുമി
ല്ല. ഭർത്താക്കന്മാെര േസവിക്കുന്നതിലൂെട മാത്രേമ
അവർക്കു സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി ൈകവരൂ’ (ആരണ്യക
പർവ്വം: 196). (ഈ ധർമ്മം പ്രേഘാഷിക്കാനായാ
ണു മുനി പതിവ്രതയുെട കഥ പറയുന്നതു തെന്ന).
അങ്ങെന, സ്ത്രീകൾക്കു ഭർത്തൃശുശ്രൂഷയാണു േശ്ര
ഷ്ഠധർമ്മെമന്നു വന്നാൽ, ‘പരധർമ്മ’െമന്ന വാദഗ
തിേയ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അേപ്പാൾ, ഈ മാർ
ക്കേണ്ഡേയാപാഖ്യാനങ്ങളുെട ബലത്തിൽ പടുത്തു
യർത്തിയ “േനേശ…” സൂക്ത പുതുവ്യാഖ്യാനത്തി
െന്റ അടിത്തറതെന്ന തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്നതു
കാണാം.
ഇനി ശൂദ്രെന്റ ധർമ്മജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ചു്: രാജ
ധർമ്മാനുശാസനപർവ്വത്തിൽ, രാജാവു് ഏതു തരം
മന്ത്രിമാെരയാണു നിയമിേക്കണ്ടെതന്നു ഭീഷ്മർ യു
ധിഷ്ഠിരെന ഉപേദശിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവരിൽ മൂന്നു ശൂദ്ര
രും ഉണ്ടാവണെമന്നു ഭീഷ്മർ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. മന്ത്രി
മാെരല്ലാവരുെടയും െപാതുസ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഭീ
ഷ്മർ വിശദീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ‘അന്തസ്സുള്ളവ
രും, അസൂയയില്ലാത്തവരും, ശ്രുതികളിലും സ്മൃതിക
ളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരും, നിഷ്പക്ഷരും, വിനീതരും,
തർക്കങ്ങളിൽ െപെട്ടന്നു തീരുമാനെമടുക്കാൻ കഴി
വുള്ളവരും, അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവരും, സപ്തേദാഷ
ങ്ങളിൽ അകെപടാത്തവരുമായിരിക്കണം’ എന്നാ
ണു ഭീഷ്മരുെട നിർേദ്ദശം (ശാന്തിപർവ്വം: 86). അതി
നാൽ, ശൂദ്രരിൽ, ശ്രുതികളിലും സ്മൃതികളിലും പ്രാവീ
ണ്യമുള്ള ധർമ്മജ്ഞർ ഉണ്ടാവുന്നതു് അപൂർവ്വസംഭ
വെമാന്നുമല്ലായിരുെന്നന്നു കാണാം.
തെന്റ പരധർമ്മസ്വീകാര്യതാവാദത്തിെന്റ േനർഖ
ണ്ഡനമാണേല്ലാ, സാക്ഷാൽ ഗീതാപ്രേബാധനം
തെന്ന എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാവണം ലീലാവതി, വർ
ഷങ്ങൾക്കുേശഷം ചില ന്യായീകരണങ്ങളുമായി
വരുന്നതു്.10 ,11
(ഗീതയിെല, “േശ്രയാൻ സ്വധർേമ്മാ വിഗുണഃ പര
ധർമ്മാത്സ്വനുഷ്ഠിതാതു്, സ്വധർേമ്മ നിധനം േശ്രയഃ
പരധർേമ്മാ ഭയാവഹഃ”—നല്ലവണ്ണമനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട
അന്യെന്റ ധർമ്മെത്തക്കാൾ, ഗുണഹീനമായ സ്വ
ധർമ്മമാണു് േശ്രയസ്ക്കരം. സ്വധർമ്മത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നവന്നു മരണം േപാലും േശ്രയസ്ക്കരമാണു്.
എന്നാൽ പരധർമ്മം ഭയാവഹമാകുന്നു—(3.35)

എന്ന േശ്ലാകം മാത്രേമ പരധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തി
നു് എതിരായി ലീലാവതിയ്ക്കു കാണാനായിട്ടുള്ളു.
എന്നാൽ പരധർമ്മം ഭയാവഹമാെണന്നുമാത്രമല്ല,
സ്വധർമ്മപരിത്യാഗം ൈക്ലബ്യവും, ദൗർബ്ബല്യവും,
ഭീരുത്വവുമാെണന്നുകൂടി ഗീതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ (2.3, 2.35).)
തെന്റ പുതുന്യായീകരണത്തിനായി, ധർമ്മെത്ത
േകവല-േസാപാധികധർമ്മങ്ങൾ എന്നു വിേവ
ചിച്ചു്, “േകവലമനുഷ്യൻ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും
ൈകെക്കാേള്ളണ്ട മാനുേഷാത്കർേഷാന്മുഖവും
സത്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ധർമ്മങ്ങെള” േകവലധർ
മ്മെമന്നും, “മനുഷ്യെന്റ പല അവസ്ഥാേഭദങ്ങൾ
അനുസരിച്ചു്—വർണ്ണം, ഭാര്യാഭർതൃബന്ധം, ഭരണാ
ധിപഭരണീയബന്ധം ഇത്യാദികൾ—ഉള്ള സ്വധർ
മ്മസങ്കല്പങ്ങെള” േസാപാധികധർമ്മെമന്നും ലീലാ
വതി വിവരിക്കുന്നു. േമല്പറഞ്ഞ ഗീതാേശ്ലാകെത്ത
(3.35), േസാപാധികധർമ്മത്തിെന്റ ഉദാഹരണ
മാക്കുന്ന ലീലാവതി, േകവലധർമ്മത്തിനു ഉദാഹ
രണമായി ഗീതയിെല തെന്ന േവെറ രണ്ടു േശ്ലാ
കങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. “യദാ യദാ ഹി ധർമസ്യ,
ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത; അഭ്യുത്ഥാനമധർമസ്യ, തദാ
ത്മാനം സൃജാമ്യഹം; പരിത്രാണായ സാധൂനാം, വി
നാശായ ച ദുഷ്കൃതാം; ധർമസംസ്ഥാപനാർഥായ,
സംഭവാമി യുേഗ യുേഗ” (4.7–8) . “ഇവിെട പ്രയു
ക്തമായ ധർമ്മശബ്ദം, കുലം, വർണ്ണം, ആശ്രമം,
വ്യക്തി, വൃത്തി എന്നിവെയ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള
സ്വധർമ്മേമാ പരധർമ്മേമാ അല്ല, മറിച്ചു േകവല
ധർമ്മവും േകവലമായ അധർമ്മവുമാണു് ” എന്നാ
ണു് ലീലാവതിയുെട വാദം. സ്വധർമ്മത്തിെന്റ മഹ
ത്ത്വം ഉദ്േഘാഷിക്കാനായിതെന്ന പറയെപ്പട്ട ഗീ
തയിെല, ധർമ്മശബ്ദെത്ത, േകവലധർമ്മത്തിേലയ്ക്കു
മാത്രമായി ചുരുക്കാൻ അസാമാന്യ ൈധര്യം േവ
ണം. ഗീതയിൽ കർമ്മശബ്ദം േപാലും സ്വധർമ്മം
എന്ന അർത്ഥത്തിലാണേല്ലാ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്.12 േകവലധർമ്മെത്ത മാത്രം ഉേദ്ദശിച്ചതു്
എന്നു് ലീലാവതി വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ഗീതാേശ്ലാക
ത്തിെന്റ (4.7) ശങ്കരഭാഷ്യം ഒന്നു േനാക്കാം. “വർ
ണ്ണാശ്രമലക്ഷണമായി, പ്രാണികൾക്കു അഭ്യുദയ
ത്തിന്നും, േമാക്ഷത്തിന്നും സാധനമായുമിരിക്കുന്ന
ധർമ്മത്തിന്നു് ഏേതതു കാലത്തിൽ ഹാനിവരുന്നു
േവാ, അധർമ്മം ഏേതതു കാലത്തുത്ഭവിക്കുന്നുേവാ,
അേപ്പാെഴല്ലാം ഞാൻ സ്വമായെകാണ്ടു് അവതാ
രം െചയ്യുന്നു” “(Whenever righteousness declines
or withers—righteousness as embodied in the
order of classes, life stations etc., which promotes the prosperity and makes for the emancipation of all living beings—and unrighteousness prevails, flourishes, then through Maya, I
project myself).”13 ഇവിെട പ്രയുക്തമായ ധർമ്മ

ശബ്ദം വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
സ്വധർമ്മമാെണന്നു ഭാഷ്യകാരൻ സംശയേലശെമ
േന്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗീതാേശ്ലാകങ്ങ
െള ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ലീലാവതിയുെട േകവല /
േസാപാധിക ധർമ്മവിേവചനാശ്രമം അടിസ്ഥാന
മില്ലാത്തതാെണന്നു വരുന്നു.
സാധാരണധർമ്മം, സാമാന്യധർമ്മം എെന്നാ
െക്ക വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്ന ധർമ്മങ്ങെള (സത്യം,
അഹിംസ മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ), േകവലധർമ്മം
(absolute) എന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ, അവ കാലേദ
ശാതീതമാണു എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാനും ലീലാ
വതി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ധർമ്മം കാലേദേശാ
ചിതമായി നിർവചിക്കെപ്പേടണ്ടവ തെന്നയാണു്.
ഇതു് മഹാഭാരതത്തിൽ ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു
വിചാരവുമാണു്. കർണ്ണപർവ്വത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർ
ജ്ജുനേനാടു പറയുന്നു.

“സത്യം പറയുന്നവൻ നീതിമാനാണു്. സത്യേത്ത
ക്കാൾ ഉയർന്നതായി ഒന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും,

അനുഷ്ഠിതമായ സത്യെത്ത തത്ത്വവിചാരത്താൽ
മനസ്സിലാക്കുക വളെര പ്രയാസമാണു്. ചിലേപ്പാൾ,
സത്യം പറയാൻ പാടില്ല. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ, കള്ളം
പറയുകയും േവണം. സ്വത്തുക്കെളല്ലാം കവർെന്ന
ടുക്കെപ്പടുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരാൾക്കു നുണ പറ
യാവുന്നതാണു്. അതുേപാെല, ജീവൻ അപകട
ത്തിലാകുേമ്പാളും, വിവാഹത്തിനായും ഒരാൾക്കു
നുണപറയാം. ഈ അവസരങ്ങളിൽ, അസത്യം
സത്യവും, സത്യം അസത്യവുമായി മാറുന്നു. സത്യ
വും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാെത
സത്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാണു്. സത്യവും
അസത്യവും തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന
ഒരാൾക്കു് മാത്രേമ ധർമ്മം പിന്തുടരാനാകൂ.”

“ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രൂരമായ ഒരു പ്രവൃ
ത്തി—വാലകൻ അന്ധമൃഗെത്ത െകാന്നതുേപാ
െല—െചയ്താൽേപാലും മഹത്ത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ
അത്ഭുതെമന്തു? അതുേപാെല, വിഡ്ഡിയും അജ്ഞ
നുമായ ഒരുവൻ—നദികളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൗശി
കെനേപ്പാെല—ധർമ്മകാംക്ഷയിൽ നിന്നായാൽ

േപാലും വലിയ പാപം െചേയ്തക്കാെമന്നതിൽ അത്ഭു
തെമന്തു?”
തുടർന്നു കൃഷ്ണൻ, വാലകെന്റയും, കൗശികെന്റയും
കഥകൾ പറയുന്നു.

“വാലകൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു മൃഗവ്യാധൻ ഉണ്ടായി
രുന്നു. തെന്റ മകനും ഭാര്യക്കുമായി—സ്വന്തം ഇഷ്ട
പൂർത്തിയ്ക്കായല്ല—അയാൾ േവട്ടയാടിേപ്പാന്നു. സ്വ
ധർമ്മനിരതനും, സത്യസന്ധനും, ഈർഷ്യ െവടി
ഞ്ഞവനുമായ അയാൾ, തെന്റ അച്ഛനമ്മമാെരയും,
ആശ്രിതെരയും പുലർത്തിേപ്പാന്നു. ഒരു ദിവസം മൃ

ഗങ്ങൾക്കായി വളെര തിരെഞ്ഞങ്കിലും അയാൾക്ക്
ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ, കാഴ്ചയുെട ൈവകല്യം
ഘ്രാണേശഷി ഉപേയാഗിച്ചു പരിഹരിച്ചു, െവള്ളം കു
ടിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരു മൃഗെത്ത അയാൾ
കണ്ടു. അത്തരെമാരു മൃഗെത്ത അതുവെര കണ്ടിട്ടി
െല്ലങ്കിലും അയാൾ അതിെന തത്ക്ഷണം െകാന്നു.
ആ അന്ധമൃഗെത്ത െകാന്നുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആകാ
ശത്തുനിന്നും പുഷ്പവൃഷ്ടിയുണ്ടായി. അപ്സരസുകളുെട
ഗീതവാദ്യേഘാഷങ്ങളുെട അകമ്പടിേയാേട അയാ
െള സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കു ആനയിക്കാൻ ആകാശവാ
ഹനം ഇറങ്ങി വരുകയും െചയ്തു. തപശ്ചര്യകളിലൂ
െട ആ മൃഗം, സർവ്വജീവികെളയും സംഹാരിക്കാ
നാവും; പെക്ഷ അന്ധനാകും എന്ന വരം, സമ്പാദി
ച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ജീവികെളയും െകാല്ലാൻ തീരുമാ
നിച്ചിരുന്ന ആ മൃഗെത്ത വാലകൻ െകാന്നതാണ്
അയാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിെലത്തിയതിെന്റ കാരണം.”

“ധർമ്മെത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ വളെര ബുദ്ധിമുട്ടാണു്.”
“കൗശികൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
സന്ന്യാസിയും, വലിയ വിദ്വാനുമായിരുന്ന അയാൾ,

ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു വളെര അകെല നദികളുെട
സംഗമസ്ഥാനത്താണു താമസിച്ചിരുന്നതു്. എേപ്പാ
ഴും സത്യം സംസാരിക്കുെമന്നു് അയാൾ പ്രതിജ്ഞ
െയടുത്തിരുന്നു. അതിനാൽ അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനാ
യി തീർന്നു. ആ സമയത്തു്, െകാള്ളക്കാെര േപടി
ച്ചു ചില ആളുകൾ കാട്ടിൽ പ്രേവശിച്ചു. അവരുെട
കാലടികെള പിന്തുടരാൻ ക്രൂരരായ െകാള്ളക്കാർ
എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. അവർ എേപ്പാഴും സത്യം
സംസാരിക്കുന്ന കൗശികെന സമീപിച്ചു േചാദിച്ചു,
“പുണ്യാത്മാേവ, ഏതു പാതയിലൂെടയാണു് അല്പം
മുമ്പു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ േപായതു്. സത്യത്തിെന്റ
േപരിലാണു് ഞങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾക്കറി
യാെമങ്കിൽ ഞങ്ങേളാടു പറയുക”. അങ്ങെന േചാ
ദിച്ചേപ്പാൾ, കൗശികൻ അവേരാടു് സത്യം പറഞ്ഞു.
“ആ ആളുകൾ, മരങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും, െചടിക
ളും നിറഞ്ഞ ഈ കാട്ടിൽ പ്രേവശിച്ചിരിക്കുന്നു”. ആ
ക്രൂരരായ മനുഷ്യർ, തങ്ങൾ അേന്വഷിച്ച ആളുക
െള കെണ്ടത്തി, എല്ലാവെരയും െകാന്നുകളഞ്ഞു.
പറയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞതു് പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് കൗ
ശികൻ വലിയ അധർമ്മം െചയ്തു, കഠിനമായ നര
കത്തിൽ വീണു. ധർമ്മത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മതകെളക്കുറി
ച്ചു് അറിയില്ലായിരുന്ന അയാൾ, വേയാവൃദ്ധേരാടു
സംശയനിവാരണം നടത്താെത, വലിയ അറിെവാ
ന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിഡ്ഢിെയേപ്പാെല പ്രവർത്തിച്ചു,
യാതനേയറിയ നരകത്തിൽ വീണുേപായി.”

“ധർമ്മത്തിെന്റ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായി ചില
സൂചകങ്ങളുണ്ടു് താനും. ദുർഗ്രാഹ്യമായ ഈ പരമ

ജ്ഞാനത്തിനായി ചിലർ യുക്തിയുെട സഹായം
േതടുന്നു. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയെപ്പട്ടതു മാത്ര
മാണു ധർമ്മം എന്നു് മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. ഞാൻ
ഇതിെന ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, എല്ലാം അവിെട
പറയെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ജീവികളുെട ഉത്കർഷത്തിനാണു
ധർമ്മപ്രമാണങ്ങൾ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആളുകെള
സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും െചയ്യുന്നു,
ധർമ്മം” (കർണ്ണപർവ്വം: 49).
അഹിംസ, സത്യം തുടങ്ങിയ ധർമ്മങ്ങെളാന്നും
തെന്ന േകവലമല്ല എന്നാണേല്ലാ, അന്ധജീവി
െയെക്കാെന്നങ്കിലും സ്വർഗ്ഗത്തിെലത്തിയ വ്യാധ
െന്റയും, സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിെന്നങ്കിലും നരക
ത്തിെലത്തിയ ബ്രാഹ്മണെന്റയും കഥകളിലൂെട കൃ
ഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. ഇേത കാര്യം തെന്ന രാജ
ധർമ്മാനുശാസനപർവ്വത്തിൽ എന്താണു സത്യം;
എന്താണു് അസത്യം? തുടങ്ങിയ േചാദ്യങ്ങൾ ഉന്ന
യിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു ഭീഷ്മരും ആവർത്തിക്കു
ന്നുണ്ടു് (ശാന്തിപർവ്വം: 110). മാർക്കേണ്ഡയസമ
സ്യാപർവ്വത്തിലും ഇേത ആശയം കടന്നു വരുന്നു
ണ്ടു് (ആരണ്യകപർവ്വം: 200). അതിനാൽ ജീവിക
ളുെട ഉത്കർഷത്തിനായി കല്പിക്കെപ്പട്ട ധർമ്മം,
കാലേദേശാചിതമായി നിർവ്വചിക്കെപ്പേടണ്ടതു
തെന്നയാെണന്നാണു് ഇതിഹാസം പറയുന്നതു്.
ഈ നിർവ്വചനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ബലേബാ
ധമാെണന്നാണു് ഇതിഹാസകഥാ സന്ദർഭങ്ങെള
അടിസ്ഥാനമാക്കി മാരാര് നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. കൂടു
തൽ വിശദീകരണം, ഭാഗം 6-ൽ കാണാം .

10. ‘സത്യ-ധർമദർശനം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ’, എം. ലീലാ
വതി (2014).
11. ‘ധ്വനിപ്രകാരം’, എം. ലീലാവതി, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി
പ്പു്, 99:16 (2021).
12. ‘ഗീതാപ്രവചനം’, ആചാര്യ വിേനാബാഭാെവ (1951).
13. ‘Srimad Bhagavad Gita Bhasya’, translation A. G.
Krishana Warrier (2008).

5 കർമ്മത്താലീ വിധി കല്പിച്ചിരിപ്പു
‘േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം’ േശ്ലാകപാദവ്യാഖ്യാ

നത്തിനു സഹായകരമായി മാരാരുദ്ധരിച്ച മഹാഭാരത
േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിനു േയാജിച്ചതല്ല എന്നാണു ലീ
ലാവതിയുെട അടുത്ത വാദം.

ഒന്നാമേത്തതു്, ദ്രൗപദി കുരുസഭയിൽ അപമാനി
തയായ േവളയിൽ ‘ബലമുള്ളവൻ പറയുന്നതാ
ണു ധർമ്മ’െമന്ന ഭീഷ്മവചനമാണു്. ഇതു യുധിഷ്ഠി
രൻ ആത്മബലം പ്രകടിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്ന ആ പ്ര
േത്യക അവസരത്തിനു േയാജിച്ചതാെണന്നു ലീലാ
വതി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ രണ്ടാം ദ്യൂതപ
രിണാമത്തിൽ ഈ ഭീഷ്മവചനം ഉദാഹരിക്കാൻ
കഴിയിെല്ലന്നാണു വാദം.
ഭീഷ്മർ, ദ്യൂതസഭയിൽ (രണ്ടു തവണയായി) പറഞ്ഞ
തു മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതിെന്റ കുഴപ്പമാണിതു്.
ഇരുദ്യൂതത്തിെലയും കളിക്കാർ ഒന്നു തെന്നയായി
രുന്നു, പണയങ്ങൾ തർക്കവിഷയങ്ങളും. അേപ്പാൾ
ഭീഷ്മരുെട, കളിെയയും കളിക്കാെരയും പറ്റിയുള്ള നി
രീക്ഷണം രണ്ടവസരത്തിലും ബാധകമാണു്. ഭീഷ്മർ
പറയുന്നു: “ചൂതുകളിയിൽ ശകുനിക്കു മനുഷ്യരിൽ
തുല്യനില്ല. ഇതു് അറിഞ്ഞിട്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ േസ്വച്ഛ
യാ കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശകുനി തേന്നാടു ചതി
കാണിച്ചുെവന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ കരുതുന്നുമില്ല” (സഭാ
പർവ്വം: 60). ഇതിെന്റ തുടർച്ചയായാണു, ബലവാ
നായ പുരുഷൻ ധർമ്മെത്ത ഏതു നിലയിൽ കാ
ണുന്നുേവാ, അതുതെന്നയാണു ധർമ്മെമന്നും, പണ
യതർക്കവിഷയത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രമാണു
പ്രമാണെമന്നും ഭീഷ്മർ പറയുന്നതു്. അതിനാൽ,
ആത്മഹത്യാപരെമന്നറിഞ്ഞിട്ടും, യുധിഷ്ഠിരൻ ‘േസ്വ
ച്ഛയാ’ ശകുനിയുെട െകണിയിൽ െചന്നു ചാടി, ദ്രൗ
പദിെയ പണയമാക്കിയതും, വനവാസപ്രതിജ്ഞ
എടുത്തതും; ചൂതുകളിയുെട വികാരാേവശത്തിൻപുറ
ത്താെണന്ന മാരാരുെട നിരീക്ഷണത്തിനു സാധൂക
രണം തെന്നയേത്ര ഈ ഭീഷ്മവചനങ്ങൾ.
ലീലാവതിക്കു വിപ്രതിപത്തിയുള്ള അടുത്ത േശ്ലാ
കം, ‘അധർേമ്മാ ഹി മൃദൂ രാജാ ക്ഷമാവാനിവ കു
ഞ്ജരഃ—മുദുവായ രാജാവു് ക്ഷമയുള്ള ആനെയേപ്പാ
െല അധർമ്മാത്മാവാണു് ’ എന്ന ഭീഷ്മവചനമാണു്
(ശാന്തിപർവ്വം: 56). (രാജാവിെന്റയും ആനയുെടയും
അധർമ്മത്തിെന്റ ഫലെമന്താെണന്നും ബൃഹസ്പതി
വചനങ്ങളുദ്ധരിച്ചു് ഭീഷ്മർ തുടർന്നു വിശദീകരിക്കുന്നു
ണ്ടു്. “നിത്യം ക്ഷമിക്കും നൃപെന നിന്ദിക്കും നീചരാം
ജനം, ആനക്കാരൻ ഗജത്തിെന്റ മട്ടിൽ തലയിേല
റുേമ.” തർജ്ജമ: കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ). ‘ആന
യുെട കീഴടക്കത്തിൽ താൻ ബലത്തിനാളല്ല എന്ന
േബാധമാണുള്ളെതന്നും അതിൽ ഒരു ധർമ്മാനു
ഷ്ഠാനവുമിെല്ലന്നു’മുള്ള തെന്റ വാദം സമർത്ഥിക്കാ
നാണു മാരാര് ഈ ഭീഷ്മവചനമുദ്ധരിക്കുന്നതു്. ഇവി
െട ‘അധർമ്മാത്മാവായ ക്ഷമയുള്ള ആന’യാണു
മാരാരുെട താത്പര്യം. എന്നാൽ ഇവെയാന്നും
കാണാെത, ‘മൃദുവായ രാജാവു് അധർമ്മാത്മാവല്ല’
എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ലീലാവതി ഒരു ദീർേഘാപ
ന്യാസെമഴുതിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങും ആന കടന്നുവരു
ന്നുമില്ല. ആനയല്ല, ദിഗ്ഗജമാണു് എന്നു വാദിക്കുന്ന
ലീലാവതി, ആനെയ കണ്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചതും ശരി
തെന്ന.
അകർമ്മണ്യത െവടിഞ്ഞു ബലേബാധേത്താെട
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള, ‘ബലവാംസ്തു യഥാ ധർമ്മം…
’ എന്ന ഭീഷ്മരുെട ഉദ്േബാധനേത്താെടാപ്പം; കൃഷ്ണ
െന്റ ഒരു ഉദ്േബാധനവും, “േനേശ…” േലഖനത്തിൽ
മാരാരുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. “കർമ്മംെകാണ്ടാണു പര
േലാകത്തിൽ സിദ്ധി എന്നു ചിലരും, കർമ്മം െവ
ടിഞ്ഞു വിദ്യെകാണ്ടാെണന്നു േവെറ ചിലരും പറ
യുന്നു. വിദ്വാന്നുേപാലും ഭക്ഷ്യേഭാജ്യങ്ങൾ കഴിക്കാ
െത വിശപ്പടങ്ങുകയിെല്ലന്നു ബ്രാഹ്മണർക്കറിയാം.
ഏേതതു വിദ്യകൾ കർമ്മെത്ത സമർത്ഥിക്കുന്നു
േവാ, അവേയ്ക്ക ഫലമുള്ളു. അല്ലാത്തവയ്ക്കില്ല. കർമ്മ
ത്തിനു് എവിെടയും ഫലമുണ്ടുതാനും. ദാഹമുള്ളവനു
െവള്ളം കുടിച്ചാൽ അതു മാറുമേല്ലാ. ഈ വിധിയു
ണ്ടേല്ലാ, അതു കർമ്മംെകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടതാണു്.
അതുെകാണ്ടു സഞ്ജയ, അതിൽ തെന്നയുണ്ടു കർ
മ്മം. കർമ്മം െചയ്യുകയല്ലാെത മറ്റു വല്ലതുമാണു
ശരി എന്നു് ആർ വിചാരിക്കുന്നുേവാ, ആ ദുർബ്ബല
െന്റ വാക്കുകൾ െവറും പതിരെത്ര”. (തർജ്ജമ: മാ
രാര് )
“ഇവിെട കർമ്മം െചയ്യുകമാത്രേമ രക്ഷയുള്ളു എന്നു
സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അകർമ്മവാദിെയ ‘ദുർ
ബ്ബല’െനന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, കർമ്മത്യാഗ
വാദത്തിെന്റ മൂലകാരണം ദൗർബ്ബല്യമാെണന്നും,

അതിനാൽ അതു അധർമ്മവും അവിദ്യയുമാെണ
ന്നും സൂചിപ്പിച്ചു”. എന്നു മാരാര് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഭീഷ്മരുെട ഉപേദശത്തിെല േലാകധർമ്മവും, പര
മധർമ്മവും േവർതിരിച്ചു ദീർഘഭാഷ്യം ചമച്ച വിമർ
ശക (ഭാഗം 6), കൃഷ്ണെന്റ ഈ ഉപേദശെത്തക്കുറിച്ചു
മിണ്ടുന്നേത ഇല്ല. കൃഷ്ണെന്റ ഈ വാക്കുകൾക്കപ്പുറം
മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതു മഹാൈശലമായ ഭഗവദ്ഗീ
തയാെണന്ന േബാധമുള്ളതുെകാണ്ടാവണം ഈ
മറവി.
വനവാസവും, ദ്രൗപദീ പണയവും; ഇവരണ്ടും ഒരു
േപാെല, യുധിഷ്ഠിരെന്റ സത്യവാക്കുകളുെട ഫല
മായിരിേക്ക, വനവാസപ്രതിജ്ഞയുെട സത്യപാ
ലനനിഷ്ഠയിൽ “പ്രജ്ഞാബലം” കാണുന്ന ലീലാ
വതി, അേത യുധിഷ്ഠിരൻ ദ്രൗപദിയവമാനന േവള
യിൽ പ്രജ്ഞാബലം കാട്ടിയിെല്ലന്നും പറയുന്നുണ്ടു്.
ഒരു പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കെപ്പടണെമന്നും, മെറ്റാരു
പ്രതിജ്ഞ ത്യജിക്കണെമന്നുമുള്ള ഈ പരസ്പര
വിരുദ്ധനിലപാടിനു ലീലാവതിക്കു വിശദീകരണ
െമാന്നുമില്ല. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മേനാഭാവം
മാരാര് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. “താൻ സേഹദരന്മാ
െരെക്കാണ്ടും ബന്ധുക്കെളെക്കാണ്ടും തികച്ചും ബല
വാനായിരുന്നിട്ടും, ഭീഷ്മപ്രമുഖരായ കൗരവെര ജയി
ക്കാൻ േപാരാ എന്ന ഭയത്താലാണു, ഭാര്യാവമാ
നനത്തിൽ ക്ഷമാധർമ്മം കാണിച്ചതും, കാട്ടിേലയ്ക്കു്
ഒഴിച്ചു േപാന്നതുെമന്നു് അേദ്ദഹം (യുധിഷ്ഠിരൻ) സു
വ്യക്തമാക്കി” (‘കിരാതമൂർത്തി’). രണ്ടു തീരുമാന
ങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സ്വഭാവവിേശഷം
ഒന്നു തെന്നയാെണന്നാണു മാരാര് ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നതു്. മാർക്കേണ്ഡയവചനങ്ങൾ സത്യപരായ
ണനിഷ്ഠ മൂലം വനവാസിയായ യുധിഷ്ഠിരെന ഉന്നം
െവച്ചുള്ളതാെണന്നും, ദ്രൗപദിയവമാനനേവളയിൽ
ൈക്ലബ്യം ബാധിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ േനർക്കെല്ലന്നുമു
ള്ള ലീലാവതിയുെട വാദത്തിനുള്ള മറുപടിയും ഇതു
തെന്ന.
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ധർമ്മപാലനവ്യഗ്രതയ്ക്കു പിന്നിൽ
ദൗർബ്ബല്യേബാധം—യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ േവണ്ടു
ന്ന ബലെത്ത (ഇതാണേല്ലാ ക്ഷത്രിയെന്റ ബലം)
കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ—ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇതു ഭാഗം 2-ൽ വിശദീകരിച്ചതുമാണു്. ഇതിനു്
ഉേപാദ്ബലകമായ ഒരു മഹാഭാരതസന്ദർഭം
കൂടി:
പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിനായി േപാന്ന വഴിയ്ക്കു,
ധൃതരാഷ്ട്രരുമായി കലഹിച്ചു വിദുരരും പിന്നാെല
എത്തി. വിദുരർ ദൂെരനിന്നു വരുന്നതു കണ്ടു യുധിഷ്ഠി
രൻ ഭീമേനാടു പറഞ്ഞു. “ഭീമാ, വിദുരരുെട വരവുണ്ടു്.
എന്തു സേന്ദശവുമായാേണാ വരുന്നതു? വീണ്ടുെമാ
രു ചൂതിനു ക്ഷണിക്കാൻ ശകുനി പറഞ്ഞുവിട്ടതായി
രിക്കുേമാ? ചൂതുകളിയിലൂെട നമ്മുെട ആയുധങ്ങൾ
തിരിെകേനടാനാേണാ ഭാവം? െവല്ലുവിളിക്കെപ്പ
ട്ടാൽ എനിക്കു മറുത്തുപറയാനാവില്ല. ഗാണ്ഡീവ
ത്തിെന്റ ൈകവശാവകാശം സംശയകരെമങ്കിൽ
രാജ്യലാഭവും സംശയത്തിലാവും” (ആരണ്യകപർ
വ്വം: 6). വീണ്ടുെമാരു ചൂതുകളിയിൽ, മേറ്റതു പണയ
െത്തപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാെമന്നിരിെക്ക, യുധിഷ്ഠിരനു്
ആയുധങ്ങെളയും രാജ്യലാഭെത്തയും പറ്റി മാത്രം
ചിന്ത വന്നതിൽ, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദൗർബ്ബല്യേബാധ
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാണേല്ലാ.

6 ബേല പ്രതിഷ്ഠിേതാ ധർമ്മഃ!
അടുത്തതായി, മാരാരുെട മാർക്കേണ്ഡയസൂക്തവ്യാഖ്യാ
നവും, സമാനചിന്തയുള്ള, “ബലവാംസ്തു യഥാ ധർമ്മം
േലാേക പശ്യതി പൂരുഷഃ; സ ധർേമ്മാ ധർമ്മേവളായാം
ഭവത്യഭിഹിതഃ പൈരഃ—േലാകത്തിൽ, ബലവാനായ
പുരുഷൻ ധർമ്മെത്ത ഏതു നിലയിൽ കാണുന്നുേവാ,
അതുതെന്നയാണു ധർമ്മെമന്നും, ധർമ്മചിന്തയിൽ മറ്റു
ള്ളവരും പറയുന്നു” എന്ന ഭീഷ്മവചനത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാന
വും, മഹാഭാരതസന്ദർഭത്തിൽ നിന്നു മാറ്റി േലാകചരി
ത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ െതറ്റായ സേന്ദശമാണു് അവ
നല്കുന്നെതന്ന വാദമാണു്. മാരാരുെട ഭീഷ്മവചനവ്യാ
ഖ്യാനത്തിെല ‘പരമമായ ഒരു ധർമ്മം’ എന്ന പരാമർ
ശെമടുത്തു ലീലാവതി വാദിക്കുന്നതു, ഭീഷ്മർ പറയുന്നതു
പരമധർമ്മെത്തക്കുറിച്ചല്ല, േലാകഗതിെയക്കുറിച്ചാണു്
എന്നും, പരമധർമ്മെത്തക്കുറിച്ചാെണങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ, മു
േസ്സാളിനി തുടങ്ങിയവെര സാധൂകരിേക്കണ്ടിവരും എന്നു
മാണു്.

ഭീഷ്മവചനവ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാരാര് എന്താണു പറ
യുന്നെതന്നു േനാക്കാം.
“ചില പരിസ്ഥിതികളിൽ ഇന്നതു ധർമ്മം, ഇന്നത

ധർമ്മം എന്നു നിർണ്ണയിക്കുക മഹാത്മാക്കളായ
വിപ്രന്മാർക്കുേപാലും എളുതല്ല. ‘ധർമ്മസ്യ ഗഹനാ
ഗതിഃ’ അേപ്പാൾ, ഒരാത്യന്തികഘട്ടം വരുേമ്പാൾ
ധർമ്മാധർമ്മചിന്തയിൽ കാലം കളയാെത യാ
ഥാർത്ഥ്യം കണ്ടറിഞ്ഞു കാലേദേശാചിതമായി കാ
ര്യം നടത്തുവാൻ സന്നദ്ധതയുണ്ടാവുകയാണു മനു
ഷ്യനായാൽ േവണ്ടതു്. അതിനു ത്രാണിയുള്ളതാർ
േക്കാ, അയാൾ പറയുന്നതു തെന്നയാണു ധർമ്മ
െമന്നു മറ്റുള്ളവർ തനിേയ സമ്മതിച്ചു െകാള്ളും. ആ
ബലമില്ലാത്തവർക്കാകെട്ട, എല്ലാം കണ്ടു മിണ്ടാ
െതനിന്നു സഹിക്കുക മാത്രേമ ഗതിയുള്ളൂ. എന്നാൽ,
പരമമായ ഒരു ധർമ്മം എവിെടേയാ ഇരുന്നു ഗഹ
നമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിെന്റ അന്ത്യവി
ധി, ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള, നടത്തെപ്പടാതിരിക്കയു
മില്ല. ഈ ദ്യൂതസംരംഭത്തിെന്റ ഫലമായി കുരുവം
ശമാെക ഏെറത്താമസിയാെത മുടിയാൻ േപാകു
ന്നു എന്നു തീർച്ച” (‘ഭീഷ്മരുെട ധർമ്മനിശ്ചയം’).
കാലേദേശാചിതമായി ബലേബാധേത്താെട നട
പ്പിലാേക്കണ്ടതാണു ധർമ്മെമന്നും, ഒരാത്യന്തിക
ഘട്ടത്തിൽ, ദൗർബ്ബല്യം കാരണം, ഈ ധർമ്മമനു
ഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാൽ അതു നാശത്തിൽ കലാശിക്കും
എന്നുമാണു മാരാരുെട നിരീക്ഷണം. (അകർമ്മ
ണ്യതയുെട അന്ത്യം / വിധി നാശമാെണന്ന ചിന്ത
മഹാഭാരതത്തിൽ പലയിടത്തും കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്.)
ഈ നിരീക്ഷണെത്ത മാരാര് വിശദീകരിക്കുന്ന
തു് എപ്രകാരെമന്നു േനാക്കാം (‘ഭീഷ്മരുെട ധർമ്മ
നിശ്ചയം’).

എന്തായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ ബലേബാധേത്താെട
െചേയ്യണ്ടിയിരുന്ന കാലേദേശാചിത ധർമ്മം?
മാരാരുെട നിരീക്ഷണം: ‘യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്റ വാക്കു
മാറ്റി, ‘താനവെള (ദ്രൗപദിെയ) ചൂതുകളിക്കമ്പംമൂലം
അർഹത േനാക്കാെത പണയംെവച്ചു േപായതാ
െണ’ന്നു െതറ്റു തിരുത്തി, ഭീമാദികേളാടു കൂടി, േവ
ണെമങ്കിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചും അവെള വീെണ്ടടു
ക്കുക.’ അങ്ങെന െചയ്താൽ അതാണു ധർമ്മെമന്നു
മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു െകാള്ളും.
അേപ്പാൾ, ഈ കാലേദേശാചിതധർമ്മാനുഷ്ഠാനം
അധർമ്മമാവിേല്ല?
‘ഒടുക്കം യുദ്ധം വന്നേപ്പാൾ പലഘട്ടങ്ങളിലും ധർ

മ്മാധർമ്മചിന്തയ്ക്കു നില്ക്കാെത കാേലാചിതമായി
കർമ്മണ്യതേയാെട അധർമ്മമായിേപ്പാലും െപാ
രുതിയതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു പാണ്ഡവർ അതിൽ
വിജയം േനടിയതു്. അവർക്കതിനു േപ്രരണ നല്കി
െക്കാണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഒടുവിൽ, അതി
െന സാധൂകരിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞതാണിതു്: ‘പൂർ
ൈവരനുഗേതാ മാർേഗ്ഗാ േദൈവരസുരഘാതിഭിഃ,
സദ്ഭിശ്ചാനുഗതഃ പന്ഥാഃ സ സർൈവരനുഗമ്യ
േത’—അസുരെര െകാല്ലാെനാരുെമ്പട്ട േദവന്മാർ
പണ്ടു നടന്ന വഴിയാണിതു്. നല്ലവർ ആ വഴിക്കു
നടക്കുന്നു. എല്ലാവരും അേത വഴിക്കു നടക്കുന്നു’.

ഈ കാലേദേശാചിതധർമ്മം ബലേബാധേത്താ
െട യുധിഷ്ഠിരൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്തു േമന്മ?
‘മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിെല ആ സർവ്വനാശത്തിെന്റ
വ്യാപ്തി വളെര ചുരുങ്ങുമായിരുന്നു’. വനവാസകാല

ത്തു ദ്രൗപദി വീണ്ടും അപമാനം സഹിേക്കണ്ടിവരി
ല്ലാരുന്നു.

ഈ കാലേദേശാചിതധർമ്മം, യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്റ
‘ബലഹീനമായ സത്യനിഷ്ഠ’ മൂലം അനുഷ്ഠിക്കാതിരു
ന്നതു െകാണ്ടു് എന്തു സംഭവിച്ചു?
‘ധാർത്തരാഷ്ട്രരുെട േലാഭപരായണതെകാണ്ടും, പാ
ണ്ഡവരുെട േമാഹപരായണതെകാണ്ടും—അകർമ്മ
ണ്യത െകാണ്ടും, അവ്യവസായിത െകാണ്ടും—സർവ്വ
സംഹാരിയായ യുദ്ധൈവശസം സംഭവിച്ചു’. (മാരാ
രുെട ഭീഷ്മവചനവ്യാഖ്യാനത്തിെല ‘പരമമായ ഒരു
ധർമ്മം’ എന്ന പ്രേയാഗെത്ത മാരാര് ഉേദ്ദശിക്കാ

ത്ത രീതിയിൽ ലീലാവതി വളെച്ചാടിച്ചു എന്നീ വിശ
ദീകരണം െതളിയിക്കുമേല്ലാ.)

ഇതുേപാെല, വിദുരരുെട വകയായി ഒരു കാലേദ
േശാചിതധർേമ്മാപേദശം കൂടി ആ പ്രക്ഷുബ്ധേവ
ളയിൽ കുരുസഭയിൽ നല്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഒരു കുലം
മുഴുവൻ നശിക്കാതിരിക്കാനായി ഒരുവെന ത്യജി
ക്കുന്നതു് ഉചിതമാെണന്നു വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രെര ഉപ
േദശിക്കുന്നു. കുലനന്മയ്ക്കായി ദുേര്യാധനെന പരി
ത്യജിക്കാനുള്ള ആ വിദുേരാപേദശം ധൃതരാഷ്ട്രർ
ൈകെക്കാള്ളാതിരുന്നതും സർവ്വസംഹാരിയായ
ആ യുദ്ധൈവശസത്തിനു കാരണമായി പറയാം.
വിദുേരാപേദശം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര
രും, ഭീേഷ്മാപേദശം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന യുധിഷ്ഠി
രനും വിധിവിേധയതയുെട വക്താക്കളായിരുന്നതു
യാദൃച്ഛികമല്ല.
ആ രാജസഭയിൽ െവച്ചു ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞതു രാജ
ധർമ്മം കൂടിയാവണമേല്ലാ. കാലേദേശാചിതമായി
ധർമ്മം നിശ്ചയിക്കാൻ ബലമുള്ളവനാകണം രാജാ
വു്, എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഒരു സന്ദിഗ്ദ്ധഘട്ടത്തിൽ
നല്കെപ്പട്ട ഈ െചറുപേദശെത്ത—’ഗഹനമായ
ധർമ്മഗതിെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു ബലമാണു് ’—
ഭീഷ്മർ പിന്നീടു യുധിഷ്ഠിരനു വിശദമാക്കിെക്കാടുക്കു
ന്നുണ്ടു്.
“… മണ്ണിൽ വീണ വൃകപാദം േപാെല ധർമ്മാധർമ്മ
ഫലങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുവൻ ബലം ആർ
ജ്ജിക്കണം, ബലവാെനല്ലാം വശെപ്പടും… ബലവാ

നിൽ അേയാഗ്യതകൾ ഉെണ്ടന്നുവന്നാലും ഭയം കാ
രണം ആരും മറുത്തു പറയുകയില്ല. സത്യം, അധി
കാരം; ഇവ രണ്ടും േചർന്നാൽ വലുതായ ഭയത്തിൽ
നിന്നു (മനുഷ്യർക്കു) സംരക്ഷണം നൽകാം. താരത
മ്യം െചയ്താൽ, ധർമ്മത്തിനു േമേലയാണു ബലെമ
ന്നു കാണാം. ബലത്തിൽ നിന്നാണു ധർമ്മമുത്ഭവി
ക്കുന്നതു്. ഭൂമിയിൽ ജംഗമെമന്നേപാെല ബലത്തി
ലാണു ധർമ്മം നിലെകാള്ളുന്നതു് (ബേല പ്രതിഷ്ഠി
േതാ ധർേമ്മാ ധരണ്യാമിവ ജംഗമഃ). പുക കാറ്റിൽ
എന്നതുേപാെലയും, വള്ളി മരത്തിൽ എന്നതു േപാ
െലയും ധർമ്മം ബലത്തിെന്റ ആശ്രയത്തിലാണു്.
ബലവാെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണു ധർമ്മം, േഭാ
ഗികൾക്കു സുഖപ്പടിെയന്നേപാെല. ബലവാന്മാർ
ക്കു അസാധ്യമായെതാന്നുമില്ല. അവർക്കു് എല്ലാം
നിർേദാഷങ്ങളാണു്. ബലഹീനൻ ദുരാചാരനായി
ട്ടു തരം താഴ്ത്തെപ്പടുന്നു. െചന്നായെയ എന്നേപാെല
ആളുകൾ അവെന െവറുക്കുന്നു. അവൻ അപമാ
നത്തിെന്റയും സങ്കടത്തിെന്റയും ജീവിതം നയിക്കു
ന്നു…” (ശാന്തിപർവ്വം: 132)

ഇത്ര വ്യക്തമായും ശക്തമായും ധർമ്മെത്തയും
ബലെത്തയും ഇഴതിരിച്ചു മഹാഭാരതത്തിൽ ആരും
വിവരിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും മീേത ബലമാെണന്നും,
ധർമ്മം തെന്ന ബലത്തിൽനിന്നാണുത്ഭവിക്കുന്ന
െതന്നും ഭീഷ്മർ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
എല്ലാത്തരം ധർമ്മബലസങ്കലനവ്യവകലനങ്ങളും
ഇവിെട വിചിന്തനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മി
കനായ ബലവാനും, അധർമ്മികനായ ബലവാനും,
ബലഹീനനും; ഒെക്ക ചിന്താവിഷയങ്ങളായിരിക്കു
ന്നു. ഇതിൽ, ലീലാവതി പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലറും, മുേസ്സാ
ളിനിയും, ഓഷ്വിറ്റ്സും, വിയറ്റ്നാം, അഫ്ഗാൻ യുദ്ധ
വുെമാെക്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ബലം
ഭയം വളർത്താൻ കാരണമാേയക്കാെമന്നു പറയു
ന്നതിേനാെടാപ്പം തെന്ന, മനുഷ്യെന്റ ഭയം ഇല്ലായ്മ
െചയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗവും—സത്യേത്താെടാപ്പം ബലം
േചരുന്നതു—ഭീഷ്മർ നിർേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇപ്രകാര
മുള്ള സത്യബലസംേയാഗത്തിെന്റ ഏറ്റവും മികച്ച
ആധുനികകാേലാദാഹരണം നമ്മുെട മുമ്പിലുള്ള
തു—ഗാന്ധിജി—ബലവത്താേബാധം ഹിംസയിൽ
മാത്രേമ അഭിരമിക്കൂ എന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽെപ്പ
ട്ടതുെകാണ്ടാവണം, ലീലാവതിക്കു കാണാനായി
ട്ടില്ല. ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും ബലവാനായ വ്യക്തി
കളിെലാരാൾ! മാരാരുെട ഭാരതപര്യടനത്തിൽ
ആവർത്തിച്ചു കടന്നു വരുന്ന എക ഇതിഹാസബാ
ഹ്യവ്യക്തിത്വം! സത്യബലങ്ങളുെട സംഘാതമാണു
ഗാന്ധിജി എന്ന വ്യക്തിയും, ഗാന്ധിജി ആവിഷ്കരിച്ച
സത്യാഗ്രഹെമന്ന സമരമുറയും. “സത്യാഗ്രഹം ഏറ്റ
വും ബലമുള്ളവർക്കുമാത്രം, നിർഭയന്മാർക്കുമാത്രം
നടത്താവുന്നതാെണന്നും, ദൗർബ്ബല്യേബാധേത്താ
െട നടത്തുന്ന സത്യാഗ്രഹം പാപമാകു”െമന്നും ഗാ
ന്ധിജി പറഞ്ഞതു മാരാര് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സത്യാഗ്ര
ഹം, നിസ്സഹരണപ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ അഹിംസാ
ത്മക സമരമുറകൾ ഉപേയാഗിച്ചാണേല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ്
വാഴ്ചെയ്ക്കതിേര ഇന്ത്യ ‘പട’െപാരുതിയതു്.
മഹാഭാരതത്തിെല ഏറ്റവും മികച്ച ബലവത്താ
േബാധപ്രകാശനം നടത്തുന്നതു കൗരവസഭയിൽ
പാണ്ഡവദൂതനാെയത്തിയ കൃഷ്ണനാണു്. ഈ ഭഗ
വദു് ദൗത്യെത്ത, ഇന്ത്യയുെട സ്വാത്രന്ത്യലാഭേവള
യിൽ, ഹിന്ദുമുസ്ലീംലഹള മൂർച്ഛിച്ചിരുന്ന നവഖലി
യിൽ ഗാന്ധിജി ഏകനായി സഞ്ചരിച്ചതിേനാടാണു
മാരാര് സാദ്യശ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. മാരാര്
പറയുന്നു. “ഈ ഇതിഹാസപുരുഷന്മാർ തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രമാത്രമാണു്—ഹിംസാശക്തിയും
അഹിംസാശക്തിയും. അതേത്ര ആ ദ്വാപരയുഗമ
ഹാത്മാവിൽ നിന്നു് ഈ കലിയുഗമഹാത്മാവിൽ
കാണുന്ന പുേരാഗതി”. അതിനാൽ ബലെമന്നതു
കായബലമാണു്, ആയുധബലമാണു്; ബലവാെന്റ
സമരായുധം ഹിംസയാണു് എന്നുള്ള ധാരണക
െളാെക്കയും െപാളിെച്ചഴുതി, ബലങ്ങളിൽ െവച്ചു്
ഏറ്റവും േശ്രഷ്ഠമായ ബലം പ്രജ്ഞാബലം അഥ
വാ ആത്മബലമാെണന്നും (“Strength does not

come from physical capacity. It comes from an
indomitable will”—Gandhi), അതിനു മുമ്പിൽ അടി

യറവു പറയാത്തവരാരുമിെല്ലന്നും ഭാരതാംബയുെട
ആ േശ്രഷ്ഠപുത്രൻ കാലേദേശാചിതമായി െതളിയി
ച്ചു. നവയുഗത്തിെന്റ ഈ കാലേദേശാചിതരാഷ്ട്രീ
യധർമ്മം—സത്യത്തിെന്റയും, അഹിംസയുെടയും,
സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റയും, ബലവത്താേബാധ
ത്തിെന്റയും ധർമ്മം—ഗാന്ധിജി തെന്റ ജീവിതത്തി
ലൂെട േലാകത്തിനു പകർന്നു നൽകി. ഗാന്ധിജി പ്ര
േഘാഷിച്ച ബലവത്താേബാധത്തിെന്റ ഈ ധർമ്മം
യുദ്ധകാലത്തു മാത്രമല്ല, അനുദിന ജീവിതത്തിൽ
കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതാണു്.
***
“േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം” എന്ന ഭാരത

പര്യടനേലഖനേത്താടു േചർത്തു വായിേക്കണ്ട കു
റഞ്ഞതു രണ്ടു േലഖനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടു മാരാരുേടതാ
യി. ഭാരതപര്യടനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു
േശഷം, മാരാര് തെന്റ ബലവത്താേബാധസിദ്ധാ
ന്തെത്ത േവദാന്തപശ്ചാത്തലത്തിൽ വിപുലീകരി
ച്ച ‘അഭയം ൈവ ബ്രഹ്മ’ എന്ന പ്രൗഢഗംഭീര േല
ഖനമാെണാന്നാമേത്തതു്.14 മെറ്റാന്നു, വിേവകാ
നന്ദസ്വാമികളുെട ‘ബല’ വീക്ഷണങ്ങൾ േക്രാഡീ
കരിെച്ചഴുതിയ ‘ബലം-വിേവകാനേന്ദാപനിഷത്തു് ’
എന്ന േലഖനമാണു്.15 ഭാരതപര്യടനധർമ്മവീക്ഷ
ണെത്ത ശക്തിയുക്തമായി വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
മാരാരുെട ഈ േലഖനങ്ങെള ഭാരതപര്യടനവിമർ
ശകർ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുന്നതായാണു കാ
ണാറു്.

ഉപനിഷത്തുകൾ ‘ബ്രഹ്മ’െത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന
വിവിധശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നായ ‘അഭയം’—നിർഭയത—
എന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ വ്യാപ്തി വിവിധ ഉപനിഷത്തുക
ളിലൂെട അേന്വഷിക്കുകയാണു് ‘അഭയം ൈവ ബ്ര
ഹ്മ’ എന്ന പഠനത്തിൽ മാരാര്. ‘അഭയം ൈവ ബ്ര
ഹ്മ’-അഭയമാണു് ബ്രഹ്മം (ബൃഹദാരണ്യകം), ‘നാ
യമാത്മാ ബലഹീേനന ലഭ്യഃ’—ബലഹീനനു േനടാ
വുന്നതല്ല ഈ ആത്മാവു് (മുണ്ഡകം), ‘ബലം വാവ
വിജ്ഞാനാദു് ഭൂയഃ’—ബലമാണു വിജ്ഞാനെത്ത
ക്കാളും കവിഞ്ഞതു് (ഛാേന്ദാഗ്യം) തുടങ്ങിയ നിരവ
ധി ഉപനിഷദ്സൂക്തങ്ങളിലൂെട ബലത്തിെന്റ പ്രാ
ധാന്യം േവദാന്തത്തിൽ കണ്ടറിയുന്നു മാരാര്. ൈത
ത്തിരീേയാപനിഷത്തിെല ഭൃഗുവല്ലിയിൽ, ബ്രഹ്മസാ
ധന െചയ്യുന്ന ഭൃഗു, അന്നത്തിനും, അന്നനിർവ്വാഹ്യ
മായ ശരീരത്തിനും, പ്രാണനും, മനസ്സിനും, ആന
ന്ദത്തിനും മീെതയായി ബ്രഹ്മെത്ത ‘അഭയ’ത്തിൽ
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതു വിവരിച്ചു മാരാര് പറയുന്നു, “അഖി
ലഭയമൂലവും അഖിലഭയാനകവുമായ മൃത്യുവിെന
േപ്പാലും, േപടിപ്പിേച്ചാടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രാണ
ന്നും പ്രാണനായ, ബ്രഹ്മെത്ത; അമൃതെത്ത ഈ
മർത്ത്യേലാകത്തിനു പരിചയെപ്പട്ടുത്തിെക്കാടു
േക്കണ്ടതു് ‘അഭയ’െമന്ന േപരിലല്ലാെത മെറ്റന്തു
േപരിലാണു് ?” അതുേപാെല, ഭഗവദ്ഗീതയിൽ
ൈദവീസമ്പത്തുകളിൽ ഒന്നാമതായി വിവരിക്കുന്ന
‘അഭയ’െത്തയും മാരാര് പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു. തുടർ
ന്നു, േവദാന്തത്തിെല അഭയദർശനെത്ത മഹാഭാര
തകഥയുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു മാരാര്.
‘ബലം-വിേവകാനേന്ദാപനിഷത്തു് ’ എന്ന േലഖ
നത്തിൽ, “േനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കു കാണാം,

ഞാൻ ഉപനിഷത്തല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഒരിക്കലും
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു്. ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നു തെന്ന
യും ബലം എെന്നാരാശയം മാത്രം. േവദങ്ങളുെടയും
േവദാന്തത്തിെന്റയുെമല്ലാം സാരം ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്നു് ഉദ്േഘാഷിച്ച വിേവകാ
നന്ദസ്വാമികളുെട ബലവീക്ഷണത്തിെന്റ അന്തസ്സ
ത്ത കണ്ടറിയുകയാണു മാരാര്.
***

ശ്രീമതി ലീലാവതിയുെട േലഖനം, ‘മാരാരുെട വ്യാ
ഖ്യാനത്തിെന്റ വക്രതെയപ്പറ്റി’ ചിന്തിക്കുന്നതാെണ
ന്നു് ആമുഖമായി പറഞ്ഞു; ‘ഋഷിവചസ്സുകെള വിവ
ക്ഷിതത്തിെന്നതിരായി വ്യാഖ്യാനിച്ച’ മാരാര്, തെന്റ
ഗൃഹത്തിനു “ഋഷിപ്രസാദം” എന്ന േപരിട്ടതിെന
അമാന്യമായി പരിഹസിച്ചാണു് അവസാനിപ്പിക്കു
ന്നതു്. മാരാര് ‘വക്രമായി’ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഋഷിസൂക്ത
ത്തിെന്റ നഷ്ടേശാഭ വീെണ്ടടുക്കാനായി ലീലാവ
തി ഒരു പുതുവ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ഈ
പുതുവ്യാഖ്യാനം ആധാരമാക്കിയ പതിവ്രത-വ്യാധ
ആഖ്യാനങ്ങളുള്ള ‘മാർക്കേണ്ഡയസമസ്യാപർവ്വ
ത്തിേലയ്ക്കു കടന്നാൽ തെന്റ വാദങ്ങൾക്കു നിൽ
ക്കക്കള്ളിയില്ലാതാവും എന്നേദ്ദഹം അറിയാതിരി
ക്കാൻ വഴിയില്ല’ എന്നു മാരാെര പരിഹസിക്കുന്ന
ലീലാവതി, ഇേത മാർക്കേണ്ഡയസമസ്യാപർവ്വ
ത്തിൽ കടന്നു രണ്ടു വിധത്തിൽ സ്വയം അപഹാ
സ്യയായതു നാം കണ്ടു. ഒന്നാമതായി, മാതൃപിതൃ
ശുശ്രൂഷാധർമ്മത്തിെന്റ മഹത്ത്വം പ്രേഘാഷിക്കാ
നായി മുനി പറഞ്ഞ വ്യാധകഥയിൽ—വക്താവു് മാ
താപിതാക്കെള ശുശ്രൂഷിക്കൽ വഴി മഹത്ത്വം സി
ദ്ധിച്ചവനും, േശ്രാതാവു് മാതാപിതാക്കളുെട ശുശ്രൂഷ
യിൽ വീഴ്ചവരുത്തി ധർമ്മഭ്രംശം സംഭവിച്ചവനുമുള്ള
കഥ—ശൂദ്രെന്റ ധർമ്മജ്ഞത മാത്രമാണു ലീലാവ
തിക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു്. മാതാപിതാക്കളുെട
ശുശ്രൂഷാധർമ്മെത്തപ്പറ്റി ഒരക്ഷരവും ലീലാവതി
ഉരിയാടിയിട്ടില്ല. ഋഷിസൂക്തങ്ങളുെട അസാധാര
ണവ്യാഖ്യാനത്തിലൂെട മാത്രേമ ഇത്തരെമാരു നി
ഗമനത്തിെലത്താനാവൂ. രണ്ടാമതായി, തെന്റ വി
ചാരങ്ങെള ഋഷിയിൽ ആേരാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം
ലീലാവതി നടത്തുന്നുണ്ടു്. ‘സ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം, യജ്ഞക്രിയ, ശ്രാദ്ധങ്ങൾ, ഉപവാസ
ങ്ങൾ ഇവെയ്ക്കാന്നും ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയുമില്ല. ഭർത്താ
ക്കന്മാെര േസവിക്കുന്നതിലൂെട മാത്രേമ അവർക്കു
സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി ൈകവരൂ’, എന്നു പറഞ്ഞു ഭർത്തൃ
ശുശ്രൂഷാധർമ്മത്തിനു സർവ്വേശ്രഷ്ഠത നൽകിയ
ഋഷിസൂക്തങ്ങൾ കാണാെത, തെന്റ സാമാന്യധാ
രണ െവച്ചു, സ്ത്രീയുെട അതിഥിേസവാധർമ്മത്തിനു
പതിവ്രതാധർമ്മത്തിെനക്കാൾ പ്രാധാന്യമുെണ്ടന്നു
ലീലാവതി വാദിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ, ഋഷിസൂക്തങ്ങ
െള ഋഷിവിവക്ഷെയ്ക്കതിരായും, അവലക്ഷണമായും
വ്യാഖ്യാനിച്ചതു ലീലാവതിയാെണന്നു കാണാം.
“േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദധർമ്മം” വ്യാഖ്യാനത്തി
ലൂെട, മാരാര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മവീക്ഷണം

ഒരു മഹാഭാരതാദർശം മാത്രമെല്ലന്നു നാം കണ്ടു
കഴിഞ്ഞു. അതുതെന്നയാണു് ഉപനിഷത്തുകൾ
ഉൈച്ചസ്ഥരം ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നതു്. “അഭയം ൈവ
ബ്രഹ്മ; അഭയം ഹി ൈവ ബ്രഹ്മ”. അതുതെന്നയാ
ണു ഗീതാകാരനും ഉദ്േഘാഷിച്ചതു്. “അഭയം സത്വ
സംശുദ്ധിർജ്ഞാനേയാഗവ്യവസ്ഥിതിഃ” വിേവകാ
നന്ദസ്വാമികളുെട മുഖ്യ ഉദ്േബാധനവും ഇതുത
െന്നയാണു്. എന്നാലിവെയല്ലാം സൗകര്യപൂർവം
കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്ന േലഖികയ്ക്കു മാരാര് ഋഷി
വചസ്സുകെള വിവക്ഷിതത്തിെന്നതിരായി വ്യാഖ്യാ
നിച്ചു എന്നു എങ്ങെന പറയാൻ കഴിയും? ഇപ്ര
കാരം, തമസ്കരണങ്ങളുെട േഘാഷയാത്രയാണു
ലീലാവതിയുെട േലഖനം. ഗജ-ഭൂതങ്ങെള, ദിഗ്ഗജപഞ്ചഭൂതങ്ങളാക്കി മാറ്റാനായി മാരാരുെട അനു
ഗതതർജ്ജമെയ തമസ്കരിച്ചതിൽനിന്നു തുടങ്ങി,
“േനേശ…” േശ്ലാകപാദവ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാരാരു
പേയാഗിക്കുന്ന പ്രധാനെപ്പട്ട കൃഷ്ണസൂക്തങ്ങെള
യും കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്നതിെലത്തി നില്ക്കുന്നു.
യുധിഷ്ഠിരനിൽ ദൗർബ്ബല്യേബാധമിെല്ലന്നു വാദി
ക്കാനായി ഒരു ഭാരതപര്യടന േലഖനം തെന്ന (‘കി
രാതമൂർത്തി’) കണ്ടിെല്ലന്നു െവച്ചു. ഹിറ്റ്ലെറയും,
മുേസ്സാളിനിേയയും െകാണ്ടുവന്നു മാരാരുെട വ്യാ
ഖ്യാനത്തിെനതിേര അണിനിരത്തുന്ന േലഖിക, ഭാര
തപര്യടനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പരാമർശിക്കെപ്പട്ട
മഹാത്മാഗാന്ധിെയ വിസ്മരിച്ചും േപായി. അതുേപാ
െലതെന്ന, ബലവത്താേബാധവീക്ഷണെത്ത േവ
ദാന്തപശ്ചാത്തലത്തിൽ വിപുലീകരിച്ച മാരാരുെട
മറ്റു േലഖനങ്ങളും സൗകര്യപൂർവം മറന്നുകളഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വസ്തുതകൾ മറച്ചുെവയ്ക്കുന്ന
വക്രത തെന്റ നിരൂപണത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു
മാരാരല്ല മറിച്ചു, ലീലാവതിയാണു്.
***

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റയും, െക. എം. ഗാംഗു
ലിയുെടയും മഹാഭാരതവിവർത്തനങ്ങളിൽ (മൂല
ഗ്രന്ഥം നീലകണ്ഠവ്യാഖ്യാനമുള്ള പാഠമാവണം),
ദ്യൂത(ഉപ)പർവ്വം ആരംഭിക്കുന്നതു രാജസൂയാനന്ത
രം േവദവ്യാസനും യുധിഷ്ഠിരനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച
വിവരിച്ചാണു്. അവിെട, വ്യാസൻ യുധിഷ്ഠിരേനാടു്
ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.
‘അെങ്ങാരാൾമൂലമായിട്ടു കാലത്താൽ ഭരതർഷഭ!
സർവ്വക്ഷത്രിയരാജാക്കൾ മുടിഞ്ഞീടും കുരൂദ്വഹ!’
(തർജ്ജമ: കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ)

യുധിഷ്ഠിരൻ കാരണമായി ക്ഷത്രിയവംശമാെക
നശിക്കുെമന്ന സാക്ഷാൽ വ്യാസെന്റതായ ഈ
പ്രവചനമുള്ള ഒന്നാം അദ്ധ്യായം മുഴുവൻ തെന്ന
BORI-critical edition പ്രക്ഷിപ്തെമന്നു തള്ളിയി
രിക്കുന്നു. (മലയാളം, െതലുങ്കു്, ഗ്രന്ഥലിപികളിലു
ള്ള മഹാഭാരതപാഠങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ട ‘southern
recension’ വിഭാഗത്തിൽ ഈ അദ്ധ്യായം കാണു
ന്നില്ലതാനും).16 ,17 മഹാഭാരതകഥാഗതിയിൽ
േകന്ദ്രസ്ഥാനീയമായ ദ്യൂതസന്ദർഭത്തിെല യുധിഷ്ഠി
രെന്റ അസ്വാഭാവികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു, വിധിനി
ശ്ചിതെമന്ന ആനുകൂല്യം നൽകാനായിരിക്കണം
ഇത്തരെമാരാഖ്യാനം ആേരാ കൂട്ടിേച്ചർത്തതു്. ദ്യൂത
സംരംഭത്തിനുമുമ്പുള്ള ദിഗ്ജയം േനടി, രാജസൂയം
കഴിച്ച സമ്രാട്ടിൽ നിന്നു, േശഷമുള്ള മാൻേതാലുടു
ത്ത വനവാസിയിേലയ്ക്കുള്ള അവിശ്വസനീയപതനം
കാണുേമ്പാൾ ആരാണു് അന്തംവിട്ടുേപാകാത്തതു?
എത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു േശഷം, സേഹാദര
രുെട ബാഹുബലത്താലും പത്നിവഴിയുള്ള ബന്ധുബ
ലത്താലും േനടിെയടുത്ത ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ െനാ
ടിയിടെകാണ്ടു യുധിഷ്ഠിരൻ ഇല്ലാതാക്കി. കൂടാെത,
ആ കുടുംബത്തിെന്റ സേന്താഷവും എേന്നക്കുമായി
െകടുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഇത്തരെമാരു ദയനീയാവസ്ഥ
യിൽ എത്തിെപ്പട്ടതിെന്റ കാരണമേന്വഷിച്ചാൽ,
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ചൂതുകളിക്കമ്പം മൂലെമന്ന മാരാരു
െട വാദമാണു യുക്ത്യാനുസാരി എന്നു കാണാം.
ഇതിനു് ഉേപാദ്ബലകമായ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ
നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. (താനനുഭവിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ
വും പദവിയുെമാെക്ക മറ്റുള്ളവർ േനടിത്തന്നതാണു്;
അതിനാൽ, കായബലത്തിലൂെട േനടാനാവാത്ത
തു താൻ ചൂതുകളിയിലൂെട േനടിക്കളയാം എന്ന
യുധിഷ്ഠിരെന്റ േമാഹമാവാം ഈ ‘കമ്പ’ത്തിെന്റ
േഹതു. അജ്ഞാതവാസകാലത്തു, ചൂതുകളിയിലൂ
െട താൻ സമ്പാദിച്ച ധനം, സേഹാദരന്മാർക്കു
വീതിച്ചു നല്കുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ എത്രമാത്രം കൃ
താർത്ഥത അനുഭവിച്ചു കാണില്ല!). ചൂതുകളിയുെട
വരുംവരായ്കകെളപറ്റി അറിവും, തീരുമാനങ്ങെളടു
ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ‘കൂടുതൽ
ചിന്തിക്കാെത’, എല്ലാം വിധിെയന്നു നിശ്ചയിച്ചു,
നാശത്തിേലയ്ക്കു് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ
മേനാഭാവം വ്യക്തമാണേല്ലാ. (കമ്പങ്ങളുെട പി
ന്നിൽ മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന) പൗരുഷസ്പർശേമല്ക്കാത്ത,
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ വിധിവിേധയതെയ കൂടിയാണു,
ദൗർബ്ബല്യേബാധത്തിലധിഷ്ഠിതമായ യുധിഷ്ഠിരെന്റ
സത്യപാലനവ്യഗ്രതെയ്ക്കാപ്പം ‘േനേശ ബലേസ്യതി
ചേരദധർമ്മ’ത്തിലൂെട മാർക്കേണ്ഡയമുനി സൂചിപ്പി
ക്കുന്നെതന്നു വരുന്നു.
ഈ േലഖനത്തിെല (കടപ്പാടു് വയ്ക്കാത്ത) മഹാഭാരതതർജ്ജമ
കൾക്കു്, സംസ്കൃതമൂലവും,18 െക. എം. ഗാംഗുലിയുെട ഇംഗ്ലീഷ്
തർജ്ജമയുമാണു്19 അവലംബം. സംസ്കൃതമൂലെത്ത20 അടി
സ്ഥാനമാക്കിയാണു് അദ്ധ്യായവിവരണം നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.
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documents.org/mirrors/mahabharata/mahabharatabori.html (1919–1966).

□

േജാസ് വി. മാത്യൂ
േകാട്ടയം ജില്ലയിെല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
സ്വേദശി. ഐ. ഐ. റ്റി. കാൺപൂരിൽ
നിന്നു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ േഡാക്േറ
റ്റു് േനടി. ഇേപ്പാൾ മുംൈബ, ഭാഭാ ആറ്റ
മിക്ക് റിസർച്ച് െസന്ററിെല ശാസ്ത്രജ്ഞ
നാണു് .

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

