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“ഇതാേണാ െകൗരവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിങ്ങെള െകാ�
ച്ചാക്കാൻ െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്ന അക്ഷയപാത്രം, ഇതിൽ
കാണുന്നതു് െവറും സസ്യാഹാരമേല്ല, മൃഗമാംസപ്രിയ�
രായ പാണ്ഡവർക്കു് ഇെതാെക്ക മതിേയാ”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ഊട്ടുപുരയിേലക്കു േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.

“പുഴയരിെക ഒരു കൂട്ടം സന്യാസാശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
ഇേങ്ങാട്ടു് വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേല്ലാ. രാത്രിയാ�
യാൽ എെന്റ അഭിവന്ദ്യഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും
തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു അവിെട ഒളിച്ചു കയറും, മാനും മുയലും
ഒെക്ക ആയി അർദ്ധരാത്രിേയാെട തിരിച്ചു വരും, ആശ്ര�
മമൃഗങ്ങളുെട കഴുത്തറത്തു്, െതാലിയുരിച്ചു കനലിൽ ചുട്ടു
ആർത്തി കാണിക്കുന്ന ആണുങ്ങെള മാറി മാറി തീറ്റുന്ന
പണി എനിക്കും”, പാഞ്ചാലി വിദൂരമായി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/02/21

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നായി ജീ�
വത്യാഗം െചയ്ത െകൗരവർെക്കാരു രക്തസാക്ഷി പ്രേമ�
യം, ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ ഒരു അനുേശാചന പ്രേമയം, ഇല്ല,
െചേങ്കാൽ കയ്യിൽ തടഞ്ഞ തിമിർപ്പിലാണു് പാണ്ഡ�
വർ.”

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതിെയാരു ദുരധികാരപർവം” എന്ന
വിഷയത്തിൽ വാണിജ്യവീഥിയിെല സദസ്സിെന അഭി�
മുഖീകരിക്കയായിരുന്ന ചാർവാകെന്റ വാക്കുകൾ െപാ�
ടുന്നെന നിലച്ചു. അയാൾ മുഖമടച്ചു വീണു. ചാര വകുപ്പു്
േമധാവി നകുലെന്റ കിങ്കരൻ ആ വിമത യുക്തിവാദിെയ
കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ടു പ്രഭാഷണേവദിയിൽ നിന്നു് വലിച്ചു
നീക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/02/22

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഇേപ്പാൾ കണ്ട വാർത്ത നാ�
ട്ടിൽ ക്ഷുദ്രശക്തികൾക്കു വിളനിലം അനുവദിച്ചു് അരാജ�
കത്വം സൃഷ്ടിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രെര ഉടനടി വടക്കു് പടിഞ്ഞാറൻ
ഹിമാലയ ചുരം പ്രതിേരാധേസനയുെട േമധാവിയായി
നിയമിച്ചു എന്നു്, പുതിയ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ.
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“അന്ധെനങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയുെട
അദ്ധ്യക്ഷനേല്ല, അനുജെന്റ മക്കളുെട ഭാര്യെയ െകൗര�
വർ തുണിയുരിഞ്ഞു പിച്ചിച്ചീന്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ സിംഹാ�
സനത്തിൽ രസിച്ചിരുന്നു അശ്ലീലം കണ്ടു എന്നാണു നഗ�
രം മുഴുവൻ പരാതി”, െകാട്ടാരം േലഖിക ക്ഷുഭിതയായിരു�
ന്നു.

ഞാൻ അൽപവസ്ത്ര എന്നു് സ്വയം േമനി പറഞ്ഞു െകാ�
ണ്ടേല്ല അവൾ ഇവിെട നിന്നതു്. െകൗരവർ അവെള
എത്ര ലാളനേയാെടയാണു് മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ക്ഷണി�
ച്ചതു്. അവൾ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ചു. ഇവിെട നില�
ത്തു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന പാണ്ഡവർക്കില്ലാത്ത പരാതി
നഗരവാസികൾെക്കന്തിനു്?” ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്നും പ്രശാ�
ന്തനായിരുന്നു.

“ഇവെരാെക്ക ആരാ” വിരുന്നിനു വന്ന കുട്ടികെള ചൂണ്ടി
യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.

“എെന്റ മക്കൾ. അല്ലാതാരാ. പാഞ്ചാലത്താണു് അവർ
ഇക്കാലവും വളർന്നതു്.”

“അതല്ല, ഇവരുെട ഓേരാരുത്തരുെടയും അച്ഛൻ ആെര�
ന്നാണു് അറിയാൻ േവണ്ടി േചാദിച്ചതു്”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ
ഒച്ച കനത്തു.

“ഈ കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചു് പുരുഷന്മാർ ഇരുട്ടിൽ ഒെന്നാ�
ന്നായി എേന്നാെടാപ്പം നിത്യവും മത്സരിച്ചു ശയിക്കു�
േമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട നാളും പിതൃത്വവും ഒെക്ക
അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ?” പാഞ്ചാലി മക്കെള വാത്സല്യ�
േത്താെട ഊട്ടുപുരയിേലക്കു നയിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/03/23

“വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യുേമ്പാൾ മൂകസാക്ഷികൾ ആയിരുന്ന�
വെര ഉടൻ വിചാരണ െചയ്യുെമന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്താ�
യി”, െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“അന്നു് രാജസഭയിൽ കാഴ്ച കണ്ടു രസിച്ചവരിൽ ഇന്നു് ജീ�
വിച്ചിരിപ്പുള്ളതു് എെന്റ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം.”
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“യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ വിധമാെണങ്കിൽ ഭീമൻ എങ്ങെന
എേന്നാ?”

ഇന്നെത്ത അഭിമുഖം പാഞ്ചാലിയുെട നിന്ദ നിറഞ്ഞ േചാ�
ദ്യത്തിൽ അവസാനിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/06/27

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഇന്നു് കണ്ട പരസ്യം.

മഹായുദ്ധത്തിൽ ൈസനികർ എല്ലാം നാടിനു േവണ്ടി ജീ�
വത്യാഗം െചയ്തതു് െകാണ്ടു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ അടുത്ത
ഇരുപതു െകാല്ലം െകാെണ്ടങ്കിലും ഒരു യുദ്ധസന്നദ്ധ യു�
വേസനയുെട ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ മഹത്തായ ഒരു
കർമ പദ്ധതിക്കു് യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടം തയ്യാെറടുക്കുന്നു.
നിർേദശങ്ങൾ േനരിട്ടു് രാജസഭയിൽ ചക്രവർത്തിയുെട
കാര്യാലയ േമധാവി നകുലെന എല്പിക്കുക.

“ഇെതന്താ, പതിവുേപാെല നായാട്ടിനു നാലുവഴിക്കു് േപാ�
േകണ്ട അഞ്ചുേപരും പായ വിരിച്ചു പകൽ സമയത്തു്
ഇങ്ങെന കിടക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മഴക്കാലമാണു്, യുദ്ധം േവണ്ടിവരികയാെണങ്കിൽ സുഖ�
ചികിത്സക്കു് പറ്റിയ സമയമേല്ല എന്നു് അടുത്ത ആശ്ര�
മത്തിെല ആചാര്യൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനെന
ഞാൻ ആെള വിട്ടു് അനുമതി വാങ്ങി. ഇേപ്പാഴും ഞങ്ങൾ
അടിമകൾ ആണേല്ലാ. പാണ്ഡവർക്കു് വാതത്തിെന്റ
അസുഖമുെണ്ടന്നു െവച്ചു് കാച്ചി. മൂന്നു േനരവും േവവിച്ചു
െകാടുക്കൂ എന്നു് പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്കു് മുതിര ആ മഹാശ�
യൻ കഴുതപ്പുറത്തു് ഉടൻ അയച്ചു തന്നു. രാവിെല കഴിച്ച
മുതിരയുെട ബലത്തിൽ എത്ര േവഗം ഇവർ മയങ്ങിേപ്പാ�
യി എന്നു് േനാക്കൂ”, പാഞ്ചാലി അടിെയാഴുക്കുകൾ നിറ�
ഞ്ഞ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു.

“പരമാത്മാവു് പാണ്ഡവർക്കു് നന്മ െചയ്യുെമന്നുറപ്പായി”,
ഇരുൈകകളും ഉയർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ നാടകീയമായി പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു.

“എലിയും കുറുക്കനും ഓടുന്ന വനാശ്രമത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു
വർഷം ശിക്ഷ പരമാത്മാവാേണാ പാണ്ഡവർക്കു് എർ�
പ്പാടാക്കി തന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിന്ദ മറച്ചു.

“സഹനത്തിെന്റ നീണ്ട പാത എെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ
േയാദ്ധാക്കൾ പറയും. അടിമയാെണങ്കിലും ഒരുനാൾ
ഞങ്ങൾ അധികാരിയാവും. അതാണു് ൈദവം തരുന്ന
വാക്കു്. കുെറ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും. എല്ലാം ഒരു ത്യാഗം
എന്നു് േപാലും കരുതും. ഒന്നും ഫലിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ആയുധം കയ്യിെലടുക്കും. ചില തലകൾ സ്വാഭാവികമാ�
യും ഉരുളും.”

“രാത്രി ഉറക്കം വരാെത ഇങ്ങെന കിടക്കുേമ്പാൾ, വീണ്ടും
വീണ്ടും േകൾക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം?”

“ഇന്നു് മുതൽ നീ ദുേര്യാധനെന്റ അധികാരപരിധിയിൽ
ജീവിക്കുന്ന, അയാൾക്കു് കീഴടങ്ങുന്ന അടിമയല്ല, പൂർണ
സ്വതന്ത്ര എന്നാേരാ എന്നിൽ ഉന്മാദം പടർത്തും, അേതാ�
െട പുറത്തുചാടി കാട്ടരുവിയിൽ സ്വർണ്ണമത്സ്യമായി ഇവി�
െട നിന്നു് ഒഴുകി രക്ഷെപ്പട്ടു േപാവും.”

“അേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ജാലകത്തി�
നു് െവളിയിൽ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നവെര
േനാക്കി വിരൽ ചൂണ്ടി.

“കൗരവഅടിമകളായി ജീവിച്ചു ഒരുനാൾ മരിക്കും”, ചിത്ത�
ഭ്രമം ബാധിച്ച പാഞ്ചാലി േചേതാഹരമായി െപാട്ടിച്ചിരി�
ച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/06/30

“മൂന്നു േനരം ഊണു് കഴിച്ചു, െവടി പറഞ്ഞു, ശിക്ഷകാലാ�
വധി കഴിക്കുകയാണു് പാണ്ഡവർ എന്നു് പരെക്ക അംഗീ�
കരിക്കെപ്പട്ട വസ്തുത മറച്ചുവച്ചു് നിങ്ങൾ എന്തിനു്, അവർ
അഞ്ചു േപരും നിരന്തരം തലയിൽ തുണിയിട്ടു് ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ രഹസ്യ വിവരേശഖരണത്തിൽ ആെണന്നു്
വ്യാജ വാർത്ത വിട്ടു െകൗരവെര പ്രേകാപിച്ചു”, യുദ്ധകാ�
ര്യേലഖകൻ നീരസേത്താെട േചാദിച്ചു.

“കണ്ടേല്ലാ ഉടനടി െകൗരവരുെട പ്രതികരണം. നൂറിൽ
പാതി കൗരവരും ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട അതിർ�
ത്തി രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള േദശീയപാതകളിൽ കാണുന്ന
കുതിരപ്പന്തിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ചാരപ്പണി നടത്തുക�
യാണു്. പാണ്ഡവരും അേപ്പാൾ െകൗരവർ അറിയാെത
ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ േതടി ഒളിവിൽ േപാവുന്നു. തിന്ന േചാറിനു
രണ്ടു ശത്രുനിരകളും ഇേപ്പാൾ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. രാജവാ�
ഴ്ചക്കാലെത്ത പരിമിത മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതിൽ
കൂടുതൽ ഭരണകൂടജാഗ്രത ഒരു െപൺ പത്രപ്രവർത്തക
എങ്ങെന ഉറപ്പു വരുത്തും. പറേഞ്ഞക്കാം, ഈ ആണ്ടു
പിറപ്പു മുതൽ എനിക്കു് മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട േവ�
തനേസവനപരിഷ്കരണം േവണം.”



—4—
“എേപ്പാഴാണു് പാഞ്ചാലി നിങ്ങേളാെടാെക്ക ഒന്നു് കയർ�
ത്തു് സംസാരിക്കുക?” െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴിലിെന്റ
ൈധര്യത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“ആശ്രമങ്ങളിൽ കയറി ഖരമാലിന്യം േശഖരിച്ചു ദൂെര കു�
ഴി കുത്തി മൂടി വരുേമ്പാൾ െവയിൽ െപാങ്ങി അവൾ
ക്ഷീണിച്ചു വിയർത്തിരിക്കും. ദുേര്യാധനൻ കല്പിച്ചു െകാ�
ടുത്ത ആ േജാലി അടിമ എന്ന നിലയിൽ കാര്യക്ഷമത�
േയാെട െചയ്യും. അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉറക്കമുണർന്നു് ഈ
തറയിൽ ഇരുന്നു ചൂതു് കളിക്കുകയാവും. ഒന്നും െചയ്യാൻ
ഇെല്ലങ്കിൽ േപായി ദിവ്യാസ്ത്രം വല്ലതും സംഘടിപ്പിക്കണം
എന്നവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി ആജ്ഞാപിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/02

“ഇെതന്താ, അന്തഃപുരം മട്ടുപ്പാവിൽ ൈജവകൃഷിയു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഔേദ്യാഗിക രാ�
ജധാനിയിൽ നിന്നകന്നു വന്മരങ്ങളുെട മറവിൽ, െകൗ�
രവരാജവധുക്കളുെട സ്വകാര്യത അവിെട രക്ഷിക്കെപ്പ�
ട്ടിരുന്നു.

“നിലാവുള്ള ഇത്തരം രാത്രികളിൽ, ജനിച്ച നാടിെന്റ ദിശ�
യിേലക്കു േനാക്കി, വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന ഞങ്ങളുെട ഹൃദയവാ�
തിൽ തുറന്നിടാൻ ഉള്ള ഈ കുരുവംശ െകാട്ടാരം മട്ടുപ്പാ�
വിൽ വളരുേമാ, കായ്ഫലമുള്ള െചടികൾ?” ഒരു െകൗര�
വരാജവധു സംശയിച്ചു.

“കൃപാചാര്യൻ ഇത്ര േനരെത്ത?” യുധിഷ്ഠിരൻ നീരസം കാ�
ണിച്ചു.

“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നു് വായിച്ചു.”

“കാലെന്റ മകൻ ആെണങ്കിലും സമാധാനപ്രിയനാ�
ണു് ഞാൻ, നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല?” യുധിഷ്ഠിരൻ െനഞ്ചു് �
വിരിച്ചു.

“കുരുവംശേസനയിൽ രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു ൈസനികൻ ഞാ�
നാണു്. ൈസന്യാധിപ പദവി തന്നു മന്ത്രാലയം സജീവ�
മാക്കാൻ അനുമതി തരണം.”

“ജീവനും െകാണ്ടു് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു ധീ�
രൻ കൂടിയിേല്ല. അവസാന സർവ ൈസന്യാധിപൻ
ആശ്വത്താമാവു്? നിങ്ങളുെട സേഹാദരീപുത്രൻ, േദ്രാണ�
െന്റ മകൻ. ഞങ്ങളുെട മക്കളുെട അന്തകൻ. അയാൾക്കു�
ണ്ടായ അന്ത്യവിധി നിങ്ങൾക്കു് േവേണാ അേതാ, അടു�
ത്ത കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കു�
ന്ന അദ്ധ്യാപകേജാലി േവേണാ? എത്ര കാലം നിങ്ങെള
‘പഴയ ഗുരു’ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എഴുെന്നള്ളിക്കും.
നാെള വന്നു വിവരം പറയൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/03

രാജധാനി സമുച്ചയത്തിെല ആഡംബരവസതിയിൽ നി�
ന്നു് െകാട്ടാരം േലഖികെയ കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്ന ഔേദ്യാ�
ഗികേരഖയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് െവളുപ്പിനു് ഒപ്പിട്ടു. വർ�
ഷങ്ങളായി അന്തഃപുരത്തിലും ആയുധപ്പുരയിലും രാജസ�
ഭയിലും സേങ്കാചമില്ലാെത കയറിയിറങ്ങി ചിക്കിച്ചിക�
ഞ്ഞു് കണ്ടതും േകട്ടതും െപാലിപ്പിെച്ചഴുതി ഭരണകൂടത്തി�
െന്നതിെര ജനവികാരം ഇളക്കി വന്ന കാശിരാജ്യക്കാ�
രിയായ ഈ യുവബ്രാഹ്മണസ്ത്രീെയ ശിക്ഷിക്കാൻ ജാതി�
യിൽ താണ ക്ഷത്രിയർക്കു അധികാരം ഇല്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടു്, കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇന്നെല ൈവകി ഉന്നത�
തല കൂടിയാേലാചന കഴിഞ്ഞു ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകു�
ലൻ ചക്രവർത്തിക്കു് ശുപാർശ െചയ്യുകയായിരുന്നു. പു�
റത്താക്കൽ മണത്തു െകാട്ടാരം േലഖിക സൗജന്യവസ�
തിക്കുള്ളിൽ ആത്മാഹൂതി െചയ്യുെമന്ന സൂചനയുമുണ്ടു്. യു�
ദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ സജീവ ൈസനികർ ആരും
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതു് െകാണ്ടു് പഞ്ചപാണ്ഡവർ തെന്ന
േവണം ഇടയ്ക്കിെട ഔേദ്യാഗിക േവഷം മാറി സുരക്ഷ ഒരു�
ക്കാനും ഇറക്കി വിടാനും പരപരപ്പു മാറ്റാനും.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/04

“സങ്കീർണമാണു് ഹസ്തിനപുരിയിെല വർത്തമാനകാല
രാഷ്ട്രീയം എന്നു് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നു. തൽപരകക്ഷി�
യേല്ല താങ്കൾ?”

“എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ േലാകം ലളിതം, നന്മതിന്മക�
ളാൽ േനർവരയിട്ടു േവർതിരിച്ച കൂട്ടുകുടുംബം. ഞങ്ങെള
ഉത്മൂലനം െചയ്യാൻ േപാലും തിന്മ തയ്യാർ എന്നു് േകട്ടു.
ദൂെര ദൂെര വിരാടത്തിെല ഉപപ്ലവ്യയിൽ പാണ്ഡവർ തി�
ന്മയുമായി കൂട്ടുകൂടി ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്തത്തിനും ഹസ്തിനപുരിക്കും ഇടയിൽ കുരുേക്ഷത്രയിൽ
യുദ്ധഭൂമി ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ പാരസ്പര്യം കാത്തിരിക്കയാ�
ണു്. അവർക്കു് അവിെട വന്നു ആയുധം വച്ചു് കീഴടങ്ങാം.
രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ, ഒരച്ഛനു ഒരമ്മ�
യിൽ പിറന്ന െകൗരവർ, ൈവവിധ്യപിതൃത്വത്തിൽ പി�
റന്ന പാണ്ഡവരുെട മുമ്പിൽ മുട്ടു മടക്കില്ല.”

“അേപ്പാൾ ഇെതാരു നയപ്രഖ്യാപനം തെന്ന”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ഇരുൈകകൾ വിടർത്തി.

“ഇടിച്ചു കയറി വന്ന അർദ്ധസേഹാദരേരാടു് േസ്നഹപരിച�
രണത്തിൽ നിന്നാണു് സമാഗമം തുടങ്ങിയതു്, ഞങ്ങളുെട
കുടൽ െപാളിച്ചു േചാര ൈകകുമ്പിളിൽ ആക്കി പാഞ്ചാലി�
യുെട മുടിയിൽ േതക്കുന്ന െസൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം വെര
േപാവും എന്നാണു േകൾവി”, ദുേര്യാധനൻ ആസന്നയുദ്ധ�
ത്തിലും ഉല്ലാസവാനായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/05

“പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും
പാണ്ഡവർ പതിവു് സന്ദർശകർ അല്ല. നകുലൻ ചില�
േപ്പാൾ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ആരാണു് ദുേര്യാധ�
നെന്റ ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമന്നു േതാന്നിയ�
േപ്പാൾ, ചങ്ങാത്തം നിർത്തി വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവെര
ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉടയതമ്പുരാൻ ദുേര്യാ�
ധനൻ ഉേണ്ടാ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജ�
വമാലിന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട ചുമതല
ആെണങ്കിലും, കുഴിെവട്ടി സംഗതി കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി
നകുലനു നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി.
ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കും.
പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേതതരരാജ്യ�
മായി ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാ�
ഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കു് ധനസഹായവും സുര�
ക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഞങ്ങെള ഭീഷണിെപ്പടുത്തും.”

അടിമപാണ്ഡവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വനേമഖലയി�
െല സന്യാസാശ്രമങ്ങളുെട സംഘടന കാര്യദർശി ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക േലഖികേയാടു്:

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/06

ഞങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ മുൻ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിെയ െവറും നിലത്തിരുത്തി എന്ന
െകാട്ടാരം േലഖികയുെട വാർത്ത വസ്തുതാപരമായി നി�
ലനിൽക്കുന്നതല്ല. കളിയിൽ േതാറ്റതു് ‘എല്ലാം’ പണ�
യം വച്ചായിരുന്നതു് െകാണ്ടു് അവർ നിയമപരമായി
‘അടിമ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപട്ടിരുന്നു. അർദ്ധനഗ്നനാ�
യി എെന്റ അർദ്ധ സേഹാദരൻ ഓച്ചാനിച്ചു് ഞങ്ങൾക്കു്
മുമ്പിൽ നിൽേക്കണ്ടി വന്നേപ്പാൾ, “ഇവർ ഇരുന്നാൽ
എന്താ കുഴപ്പം?” എന്നു് യുധിഷ്ഠിരനു് അനുകൂലമായി
ഞാൻ പരസ്യനിലപാെടടുത്തതു് രാജസഭ ഉടൻ അംഗീ�
കരിച്ചു. അടിമ നിയമാവലിയനുസരിച്ചുള്ള വ്യവഹാര െപ�
രുമാറ്റ മുറയിൽ ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ നില�
ത്തു കുന്തിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവരും അന്ധമായി
അനുകരിച്ചു എേന്നയുള്ളു.”

ഗംഗയിെല െപൗരാണിക സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ ശ്രാദ്ധെസൗ�
ഹൃദമാക്കുന്ന വമ്പിെച്ചാരു കർമ പദ്ധതി ഉൽഘാടനം
െചയ്തു ഹസ്തിനപുരം െകാട്ടാരത്തിേലക്കു് മടങ്ങുയായിരു�
ന്നു ദുേര്യാധനൻ.

“പുതിയ ചക്രവർത്തിയുെട പ്രഭാഷണങ്ങളും ഏറ്റുപറച്ചി
ലുകളും നിത്യവും െചവികൂർപ്പിച്ചു േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
എന്താണു് െമാത്തം വിലയിരുത്തൽ?” യുദ്ധാനന്തരം
െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു കൂട്ടുകാരിയുെട െചലവിൽ നാൾനീ�
ക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കരിമ്പിൻ തുണ്ടു് ചവച്ചു േചാ�
ദിച്ചു. മഴകൾക്കിടയിൽ പ്രസന്നമായ ഒരു പ്രഭാതം.

“യുദ്ധം ജയിച്ചതു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ കൗരവ�
ൈസന്യമാെണന്നു േതാന്നും ആത്മ പ്രശംസ േകട്ടാൽ.
കാലെന്റ മകൻ ഇേപ്പാൾ കൗരവകുലത്തിെന്റ അഭിമാന
പ്രതീകമായി. ഇടിച്ചു കയറി രാജ്യം കലക്കാൻ വന്ന “ആ
പാണ്ഡവ”െര െചറുത്തു േതാൽപ്പിച്ചു് കുരുവംശപരമാധി�
കാരം നിലനിർത്തിയ വീരപുരുഷെന്റ ധ്വനി നിറഞ്ഞ ആ
െകാഴുത്ത പദാവലി ഇങ്ങെന െതാഴിൽരഹിത യുദ്ധകാ�
ര്യേലഖകേരാടു് അപനിർമാണം െചയ് താൽ മതിയാവി�
ല്ല”, ചാടിെയഴുേന്നറ്റു െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന്റ
കാര്യാലയത്തിേലക്കു് വാർത്ത േതടി കുതിച്ചു.

“കുരുവംശെപ്പരുമയിൽ നിങ്ങെള ദുേര്യാധനൻ എക്കാ�
ലേത്തക്കുമായി രാജസഭയിൽ അടയാളെപ്പടുത്തിയതു്
അടിമകൾ എന്നേല്ല. അെതാെക്ക ഓർക്കുേമ്പാൾ േവ�
ദന േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?” മുറിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി മാത്രം
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വനവാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാഞ്ഞതി�
നു പ്രകൃതിേയാടു നന്ദിയുണ്ടു്. അെല്ലങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ
ദുേര്യാധനെന്റ ഹസ്തിനപുരിയിൽ വരും കാലം അടിമവം�
ശം എന്നറിയെപ്പടുമായിരുന്നു” പാഞ്ചാലി അപ്രസന്നമാ�
യി പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/07

“ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളിൽ ൈജവമാലിന്യസാന്നിധ്യം
കെണ്ടത്തിയ വിവരം ജനനായകൻ ദുേര്യാധനെന
ആെള വിട്ടു് അറിയിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് വിദഗ്ധ
സംഘം ഉടൻ അേന്വഷണത്തിനു് വരുെമന്നാണു് േകട്ട�
തു്” മുനിയുെട പദവിയിേലക്കു് നീങ്ങുന്ന മുതിർന്ന അേന്ത�
വാസി പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾെക്കാെക്ക തെന്ന ഹൃദ്യമായി സംസ്കരിച്ചുകൂെട നി�
ങ്ങളുെട തെന്ന ഈ ആത്മീയ വിസർജ്യം. ഇതിെനാെക്ക
ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ആൾ വരേണാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷം നിയന്ത്രിച്ചു.

“അടിമ പാഞ്ചാലി െചേയ്യണ്ട േജാലി ഞങ്ങൾ സന്യസ്ഥാ�
ശ്രമ അേന്തവാസികൾ െചയ് താൽ പിെന്ന കുരുവം�
ശത്തിൽ െതാഴിൽ വിഭജനത്തിെന്റ െപാരുൾ എന്തു്?
ൈജവമാലിന്യം രാഷ്ട്രത്തിെന്റ സ്വത്താണു്. അതു് നിത്യ�
വും സുരക്ഷിതമായി നീേക്കണ്ടതു് ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശി�
ക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമയാണു്. കൂടുതൽ വാദത്തിനു
വന്നാൽ നിങ്ങളും അടിമയാവും.”

“എെന്റ മകെന വലിച്ചുകീറി, െകാന്നു േചാരയൂറ്റി, അവെന്റ
ശരീരം നീ േവർെപടുത്തി അെല്ല ഭീമാ?” കൺെകട്ടു് ഒന്ന�
ഴിച്ചു് മകെന്റ ചിന്നിച്ചിതറിയ ജഡം േനാക്കി ഗാന്ധാരി
വിതുമ്പി.

“ഭാര്യ ശപഥം െചയ് താൽ േവെറ തരമുേണ്ടാ. പൂചൂടാൻ
കല്യാണസൗഗന്ധികമായാലും മുടിയിൽ േതക്കാൻ
െകൗരവകരളിെല ചുടു േചാരയായാലും െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുത്തേല്ല പറ്റൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/08

“നിന്നു് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ ആശ്രമത്തിൽ,
അഞ്ചുേപർ രാവു പകൽ ഇവിെട ചടഞ്ഞു കൂടുേമ്പാൾ, മടു�
പ്പു് േതാന്നാറിേല്ല. എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും?”

“ഇതാ ഇന്നു് ഭീമനു ഒരു പണി െകാടുത്തു. െപെട്ടന്നു് േതാ�
ന്നിയ ഒരു പൂവിെന്റ േപർ പറഞ്ഞു് അതുംെകാണ്ടു് ഇനി
തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്നു് പറഞ്ഞു. ഇനി മന്ദബുദ്ധി കാ�
ടിളക്കി േവേരാെട െചടി പറിച്ചു െകാണ്ടു് വരുേമ്പാേഴക്കും
ദിവസങ്ങൾ കഴിയും”, പാണ്ഡവർ അവെള പ്രീതിെപ്പടു�
ത്താൻ ഓേരാ വഴിക്കു് രാവിെല തെന്ന േപായിരുെന്നങ്കി�
ലും പാഞ്ചാലി തിരക്കിലായിരുന്നു മനസ്സിനകത്തും വീട്ടി�
നു പുറത്തും.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/09

“പാണ്ഡവരുെട അരമനകൾക്കു് മുന്നിൽ എന്താ കൗരവ�
രാജവിധവകളുെട പുതിെയാരു യാചനാസമരം?”

“നിലവിൽ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭാഗമല്ലാത്ത െകൗരവരുെട
നൂറ് അരമനകളിൽ നിന്നു് രാജവിധവകെള കുടിെയാഴി�
പ്പിക്കാൻ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വിജ്ഞാ�
പനം ഇറക്കിയതിെനതിെര, ആരുെടെയാെക്കേയാ ദു�
േഷ്പ്രരണയിൽ ഈ വൃദ്ധവിധവകൾ നടത്തിവന്ന നാമജ�
പസമരത്തിനു് കാര്യമായ പ്രതികരണം ഒന്നും ഇല്ലാെത
വന്നേപ്പാൾ, ഞങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക വസതികൾക്കു് മു�
മ്പിൽ ഒരു യാചന നാടകം നടത്താൻ യുക്തിവാദി ചാർ�
വാകെന്റ കുത്തിത്തിരുപ്പുണ്ടു്. നൂറു േപർക്കും കാശിയിെല
വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സൗജന്യ താമസം ഞാൻ എന്നിട്ടും ഉറ�
പ്പു െകാടുത്തു.”

“ഈ നൂറു െകാട്ടാരങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു് െചയ്യും?”

“യുദ്ധസ്മാരകം ആക്കും. യുഗസംക്രമണമേല്ല? ഭാവിേയാ�
ടു നമുക്കു് പലതും പറയാനിേല്ല? എല്ലാം വ്യാസനു പറ�
യാൻ ആവുേമാ?” യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ അക്ഷമ
കലർന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/10

“പതിവു് േപാെല ഭർത്താക്കന്മാെര പ്രതിസ്ഥാനത്തു്
നിർത്തി പാഞ്ചാലി െപാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണു ഞാൻ
ആദ്യം കരുതിയതു്. പെക്ഷ ആ സ്വരം പഴി പറയുന്ന
േപാെല ആയിരുന്നില്ല. പാണ്ഡവസഹവാസം തുടർച്ച�
യായുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വർഷങ്ങളിൽ ജനിച്ച
അഞ്ചു ആൺകുട്ടികൾ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തുന്നു. എവി�
െട എന്നു് പറഞ്ഞില്ല. ആരുെട കൂെട എന്നും”, െകാട്ടാരം
േലഖിക, നദിയിൽ േതാണിയാത്രയിെല കൂട്ടുകാരേനാടു്
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. േതാണി തുഴഞ്ഞ, സത്യവതി�
െയ േപാെല േപാെല, ഒരു സുന്ദരി കൂട്ടുകാരെന്റ ശ്രദ്ധയാ�
കർഷിച്ചതു് അവെള അസ്വസ്ഥയാക്കി.

“ഇങ്ങെന സംഗതി പാഞ്ചാലി പരമരഹസ്യമാേക്കണ്ട
കാര്യം?”

“ഇനിയാണു് പാഞ്ചാലിയുെട മനഃപൂർവ്വം എന്നു് േപാലും
നാം സംശയിേക്കണ്ട ദ്വയാർത്ഥ ദുസ്സൂചന. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
മഹാറാണി ആയിരിെക്ക ജനിച്ച എേന്ന പാഞ്ചാലി പറ�
യുന്നുള്ളൂ. പിതൃത്വം പൂർണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ പഞ്ച�
പാണ്ഡവരിൽ ആേരാപിക്കുന്നു എേന്നാ, വിവാഹബാഹ്യ�
മാെണേന്നാ, കൃത്യമായി ബീജദാതാക്കൾ ആെരേന്നാ
പറയുന്നില്ല.”

“എല്ലാം വ്യാസൻ പൂരിപ്പിക്കെട്ട. അയാളുെട മകെന്റ ഭാര്യ
ഗാന്ധാരി നൂറു െപറ്റ കഥ, അവിവാഹിതനായ അയാൾ
തെന്ന െപാലിപ്പിച്ച േപാെല”, േതാണി തുഴയുന്ന സത്യ�
വതിയിൽ ഒരു പരാശാരെന േപാെല ഭ്രമിച്ച കൂട്ടുകാരൻ
ൈക ഉയർത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/11

“ഗാർഹസ്ഥ്യെഭൗതികതയിൽ നിന്നിത്രമാത്രം കുെത്താ�
ഴുക്കു് വനാന്തരത്തിെല സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു്
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായതിെന കുറിച്ചു് എന്താണു്
കൗരവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം ചു�
മതല വഹിക്കുന്ന താങ്കളുെട വിലയിരുത്തൽ?” തക്ഷശി�
ലയിൽ നിന്നു് ഇന്നു് രാവിെല എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിസം�
ഘം ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിക്കുന്നതു് ഞാൻ മാറി നിന്നു്
കണ്ടു.

“വ്യക്തമേല്ല? ഇവിെട താമസിക്കുേമ്പാൾ ഗാർഹിക മാ�
ലിന്യം നിങ്ങൾ നിത്യവും സ്വയം ചുമന്നു ഗംഗയിൽ തള്ള�
ണം. വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമ അേന്തവാസി ആയാൽ,
ഭർത്താക്കൻമാർ ചൂത് കളിക്കാൻ പണയം വച്ച ഒരു കൗ�
രവ അടിമെപ്പൺ നിത്യവും വന്നു സംഗതി കാര്യക്ഷമമാ�
യി െപാക്കി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴിച്ചു മൂടും”, ദുേര്യാധ�
നൻ വിരൽ ൈദ്വതവനത്തിേലക്കു് പുഞ്ചിരിച്ചു് നീട്ടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/12

യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്:

“യുദ്ധം ജയിച്ചു രാജ്യം േനടി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര േഗാ�
പുരത്തിൽ എത്തിയ പാണ്ഡവർക്കു് സ്വാഗതം െചയ്യാൻ
ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കളുമായി നിന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു്
എന്നു് േചാദിക്കാൻ മാത്രം നാം പത്ര പ്രവർത്തകർ നി�
ഷ്കളങ്കരല്ല, പെക്ഷ പൂ വാങ്ങി പുഞ്ചിരിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ
െചവിയിൽ അവൾ എേന്താ മന്ത്രിച്ചതു്, അെതന്തായിരു�
ന്നു?”

“നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും കഷ്ടിച്ചു് രക്ഷെപ്പടാൻ മക്കൾ
അഞ്ചു േപെരയും അശ്വത്താമാവിനു ബലി െകാടുത്തു
അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പൂരിപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/13

ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ അധികാരേമ�
െറ്റടുത്ത ഇന്നു് എെന്റ ആദ്യെത്ത ഔേദ്യാഗിക ഉത്തരവു്
“ചൂതുകളി നിയമവിരുദ്ധം” എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുക ആയി�
രുന്നു, രാത്രി കിടപ്പറയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരഭിനന്ദനം
പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“കളിേക്കണ്ട വിധത്തിൽ ചൂതും ദൂതും യുദ്ധവും കൃഷ്ണൻ കളി�
ച്ചു കാണിച്ചിേല്ല”, അരിെക കിടന്ന പാഞ്ചാലി യുെട മുഖ�
ഭാവം ഇരുട്ടിൽ എനിക്കു് കാണാൻ ആയില്ല, പെക്ഷ ആ
വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച വിധം, അതു് ഞാൻ ഇനി മറക്കുകയി�
ല്ല.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/15

“െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിെല സ്വകാര്യവണക്കമന്ദിരത്തിൽ
കൗരവരാജവിധവകൾ സുരക്ഷിത സൂക്ഷിപ്പിനു് മുഖ്യ പു�
േരാഹിതെന എല്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തിരുേശഷി�
പ്പുകൾ കളവു േപായ വാർത്തയാണിന്നു ഹസ്തിനപുരി പൂ�
ക്കാര െതരുവിൽ പകലത്രയും സ്ത്രീകൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചു
സംസാരിക്കുന്നതു്. പിെന്ന സംസാരിക്കിേല്ല. കുരുേക്ഷ�
ത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ േപായിരുന്ന ഗാന്ധാരി, േതാഴി വഴി
െപറുക്കിെയടുത്ത ഭർത്താവിെന്റ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പട്ടിൽ
െപാതിഞ്ഞു രഹസ്യമായി േദവാലയ പുേരാഹിതെന
ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ആദ്യ ഓർമെപ്പരുനാളിനു പ്രദർശ�
നത്തിനുവക്കാൻ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ.
ജാലകത്തിലൂെട നിർജീവമായ കച്ചവടെതരുവു്.

“കണ്ടേല്ലാ യുദ്ധാനന്തര വിജയനിർവൃതിയിലും ചാരവകു�
പ്പു േമധാവി നകുലെന്റ രാത്രി നുഴഞ്ഞു കയറ്റങ്ങൾ എത്ര
വെര േപാകുെമന്നു്. ശവത്തിൽ കുത്തുക എന്നു് ഞങ്ങൾ
പത്ര പ്രവർത്തകർ പറയും, ഇതു് ചത്തിട്ടും ചാവാത്ത
ധീര േയാദ്ധാവിെന്റ ശവഭാഗേമാഷണം”, യുദ്ധകാര്യേല�
ഖകൻ കൂട്ടുകാരിേയാടു് പരാതിസ്വരത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു.

“നിങ്ങൾ പത്ര പ്രവർത്തകർ എെന്ന പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ
േപാലും മുഖഭാവം വിനീതമായിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ
ഇനി ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്നു് പറഞ്ഞു െകാണ്ടു്,
ഓർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, ആദ്യദിനം എെന്ന ഒന്നു് കുടഞ്ഞു.
അന്നു് താങ്കൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന നി�
ലയിൽ, വിരുന്നിനു വന്ന ദുേര്യാധനൻ വഴുക്കി വീണതു
കണ്ടു ഒച്ചവച്ചു് ചിരിച്ചതിനു്, ആരാധകരുെട അഭിനന്ദനം
ക്ഷമേയാെട സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ആശ്രമ വാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം സംസ്കരിച്ചു തളർ�
ന്നു വരുന്ന ഈ കൗരവ അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ നാ�
ണമില്ലാെത മുട്ടുകുത്തി, ൈക മുത്തുന്ന പത്രപ്രവർത്തക�
െയ എന്തു് പാണ്ഡവദാമ്പത്യരഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടു�
ത്തി േവണം ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നീണ്ട യാ�
ത്രയുെട വാർത്താ മൂല്യം ഞാൻ ഉറപ്പു വരുത്താൻ”, പാ�
ഞ്ചാലി കുളിക്കാൻ അരുവിയിേലക്കു് നീങ്ങുേമ്പാൾ അല�
സമായി േചാദിച്ചു.

പത്തു ദിവസമായിട്ടും ഒരു പാണ്ഡവതലേപാലും ഉരുളാ�
ത്ത കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ വിരസത മറച്ചു വക്കാെത
സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു്:

“യുദ്ധത്തിെന്റ േനരനുഭവം തത്സമയം എെന്റ വചനദീപ്തി�
യിൽ നിന്നു് താങ്കൾക്കു കിട്ടുന്നുണ്ടേല്ലാ, അേതാ േപാരാട്ട�
ഭൂമിയിൽ എത്തി െചത്തവും ചൂരും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ
ഒന്നു് രണ്ടു സ്വന്തം ഇന്ദ്രീയങ്ങളിലൂെട തെന്ന േനരിട്ടറിയ�
ണെമന്നുേണ്ടാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/16

“രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവത്തിലൂെട അധികാരം പിടിച്ചടക്കി�
യതിെന്റ ആദ്യവാർഷികത്തിനു് എന്തുണ്ടു് ഞങ്ങൾ സാ�
ധാരണക്കാർക്കു് തരാൻ സമ്മാനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യ വക്താവിെന സമീപിച്ചു.

“ആേക്ഷപം േപാെല േതാന്നിയ“അർദ്ധസേഹാദരർ”
എന്ന ആ സംജ്ഞ ഇനി ഔേദ്യാഗിക േരഖകളിൽ െകൗ�
രവെരക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ കാണില്ല. നാടിനു േവണ്ടി ജീവ�
ത്യാഗം െചയ്ത ധീരേയാദ്ധാക്കെള ധന്യസ്മൃതികളിലൂെട
ആദരിക്കാൻ ആദ്യവാർഷികം ഒരു ഓർമെപ്പരുനാൾ
ആയി ആചരിക്കാൻ അത്യുന്നത പാണ്ഡവനയരൂപീക�
രണ സമിതിയിൽ ഇന്നെല ൈവകിയ രാത്രിയിൽ തീരു�
മാനമായി. രക്തസാക്ഷികളായ ആ മഹാരഥന്മാരുെട
ഛായാചിത്രങ്ങൾ രാജസഭയുെട ചുവരുകളിൽ പുതിയ
നിറച്ചാർത്തു് നൽകുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ തെന്ന, ആർക്ക�
റിയാം, ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഒരു പെക്ഷ എഴുതും.
െകൗരവെര കുറിച്ചു് അഹിതകരമായ പരാമർശങ്ങൾ
കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാൻ യുദ്ധചരിത്രെമഴുതുന്ന വ്യാസ�
േനാടു് യുധിഷ്ഠിരൻ ആവശ്യെപ്പടും. അൽപ്പം തിരക്കുണ്ടു്.
അടുത്ത ഒരു ദിവസം ചിത്രകാരന്മാരുെട കൂെട. സൂക്ഷ്മാം�
ശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കാലാതിവർത്തിയായ എേന്താ
ഒന്നു് ഞങ്ങളുെട ഈ ഹ്രസ്വകാലെഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടു്, ഇേല്ല?” തിരക്കിലും നകുലൻ അർത്ഥഗർഭമായി പു�
ഞ്ചിരിച്ചു.

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു നിത്യവും കു�
ഞ്ഞാടിൻ ചുടുേചാര െമാത്തിക്കുടിക്കുേമ്പാഴും എന്താ മു�
ഖെത്താരു ജാള ്യത, വാട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഊട്ടുപു�
രയിൽ ഭീമെന േനരിട്ടു.

“കുറ്റ വിചാരണ െചയ്യാൻ പഴയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ േന�
താക്കൾ ആരുമില്ല പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾെക്കാ�
ന്നു െപാരിക്കാൻ. ആെക മടങ്ങി വന്നതു് കൃപാചാര്യൻ,
അതും ഞങ്ങെള ആദ്യാക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ആ ദരിദ്ര ബ്രാ�
ഹ്മണൻ. എന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ അയാളിൽ നിന്നു് െമാഴി�
െയടുത്തു. േപാെരന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ ഞാൻ േചാദ്യം
െചയ്തു േനാക്കി. പരിപൂർണസ്മൃതിനാശം”, ഭീമൻ ഒരു കു�
ഞ്ഞാടിെന കൂെട ചാടിക്കയറിപ്പിടിച്ചു് കഴുത്തിൽ കടിച്ചു
േചാര േനെര വായിേലെക്കാഴിച്ചു.

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം നിങ്ങളും വിദു�
രരും അടുത്തടുത്തു്. എന്താ കൃത്യമായും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
ഉള്ള ബന്ധം?” എെന്റ ആദ്യ േജാലിദിവസം അങ്ങെന�
യാണു് ഞാൻ ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചത്”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ക്ഷുദ്രഭൂതകാലം ചികഞ്ഞു.

“കാരണവർ എന്തു് പറഞ്ഞു എന്നു് േചാദിക്കുന്നില്ല. എങ്ങ�
െന പറഞ്ഞു എന്നു് മാത്രം പറയൂ”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ
അലസനായിരുന്നു.

“വിരലുകൾ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും േവഗം േവഗം ചൂണ്ടി�
യും, കണ്ണു് െവട്ടിച്ചും പിതാമഹൻ ആ തിരെക്കാഴിയാത്ത
രാജസഭയിൽ നിവർന്നു നിന്നുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു, എെന്റ
അച്ഛൻ ശന്തനുവിെന്റ രണ്ടാം ഭാര്യ സത്യവതിയുെട രണ്ടു
യുവ പുത്രവിധവകളിൽ ജന്മം നൽകാൻ, സത്യവതിയുെട
വിവാഹപൂർവ രതിബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച വ്യാസനു ശരീ�
രബന്ധമുണ്ടായത്തിനുേശഷം, തുടർന്നും ഒരു ശൂദ്ര േതാ�
ഴിയിൽ സാന്ദർഭികമായും ആകസ്മികമായും ആനന്ദകര�
മായും സംഭവിച്ച സന്താനം. ആ ‘തുടർന്നും’ എന്നു് ഭീഷ്മർ
വിസ്തരിച്ച മുഖഭാവങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഉച്ചരിച്ച വിധം അതായി�
രുന്നു അഭിമുഖത്തിെല സ്മരണീയമായ ദൃശ്യവിസ്മയം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/17

“വിെത്തറിഞ്ഞതു് ആകാശചാരികൾ ആെണങ്കിലും, സം�
ശയം തളിരിട്ടതു് ഭൂമിയിലേല്ല കിടപ്പറയിെല സ്വകാര്യ�
തയിൽ പാണ്ഡവർക്കിടയിെല ആൺേകായ്മ കിടമത്സ�
രം പ്രകടമാവുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന സംഗതി ൈക�
കാര്യം െചയ്തു?” െകാട്ടാരം േലഖിക കാട്ടിലും കുസൃതി �
വിട്ടില്ല.

“നിങ്ങെള പറ്റി മറ്റ് നാലു േപേരാടു് ഞാൻ സംസാരിക്കാറി�
ല്ലാത്തതുേപാെല, അവെര പറ്റി നിങ്ങേളാടും ഞാൻ സം�
സാരിക്കുകയില്ല എന്നു് രതിലീലക്കിടയിൽ െചവിയിൽ
ഓേരാരുത്തേരാടും താക്കീതു് േപാെല മന്ത്രിച്ചു. അവർ
അന്നു് െവട്ടി ജിജ്ഞാസയുെട ആ നാവുമരം.” കാര്യക്ഷ�
മതയുള്ള േസവനദാതാവിെന േപാെല പാഞ്ചാലി കി�
ടപ്പറ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്നിടയിൽ അലസമായി
പറഞ്ഞു.

“മനഃസാക്ഷി ഇന്നെല എെന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ
നിർത്തി വിസ്തരിച്ചു. വിശദീകരണത്തിനു് െചവി തന്ന േശ�
ഷം മാത്രം എഴുതി വിധി”, ദുേര്യാധനൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാ�
െത െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് പിടി െകാടുത്തു. യുദ്ധേമഘ�
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹസ്തിനപുരി ആകാശം. ശീതകാലം.

“കുറ്റവാളിക്കു് എന്തു് കിട്ടി ശിക്ഷ?”

“പാണ്ഡവരുെട അന്യായമായ സാമ്രാജ്യേമാഹത്തിനു് നീ
െവറുെമാരു ഇര” എന്നാണു കുറ്റവിമുക്തനാക്കും മുമ്പു് ന്യാ�
യാധിപൻ നിരീക്ഷിച്ചതു്. ധൃതിയുണ്ടു്. സർവൈസന്യാധി�
പെന കെണ്ടത്തണം, ഭീഷ്മരും കർണനും തമ്മിലുള്ള പി�
ണക്കം തീർക്കണം.”

“ആ പിണക്കം തീർക്കണം എന്ന വാക്കുകളിൽ പിടിച്ചു
നാം ഇന്നു് മുഖ്യവാർത്ത നിരത്താം അെല്ല”, യുദ്ധകാര്യ�
േലഖകൻ പത്രാധിപെര േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/18

“അടിയുറച്ച വിശ്വാസരാഹിത്യം, അങ്ങെനയാേണാ നി�
ങ്ങൾ പാണ്ഡവദാമ്പത്യെത്ത രണ്ടു വാക്കിൽ വിേശഷി�
പ്പിക്കുക?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹായിച്ചു.

“‘മുൻ വിധിക്കു് വഴങ്ങാറില്ല വിശ്വാസം അർഹിക്കുന്നില്ല
എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ദിനചര്യ�
യിൽ അവർക്കു് വീതിച്ചു നൽേകണ്ട ഗാർഹിക, അന്തിമ�
യുദ്ധബന്ധിത ചുമതലകൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ
വന്നു േചരാവുന്ന ആ കാര്യക്ഷമത, അതിെന ഞാൻ ന്യൂ�
േനാക്തിയിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. എെന്തങ്കിലും ഒഴികഴിവുകൾ
കാട്ടി ഒറ്റേക്കാ കൂട്ടാേയാ എെന്ന എതിർത്താൽ, ഊട്ടു�
പുര പുറത്തു നിന്നും കിടപ്പറ അകത്തു നിന്നും താഴിട്ടു പൂ�
ട്ടി”, മൃദുവായി പാഞ്ചാലി ഓേരാ വാക്കും മുത്തു് മണി േപാ�
െല നിലത്തു ഉരുളാൻ വിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/19

“അവമതിയുെദ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പിതാമഹെന്റ
െചവിയിൽ അലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്ന േപാ�
െല കണ്ടു, എന്താ സംഗതി?” േചാദ്യഭാവത്തിൽ െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലെന േനാക്കി.

“കുരുേക്ഷത്രം ഉടനടി യുദ്ധസ്മാരകമാക്കാൻ ഉേദശിക്കു�
ന്നതു് െകാണ്ടു് ജീവൻ െവടിയുന്ന പ്രക്രിയ അനിശ്ചിതമാ�
യി നീട്ടാെത ജന്മം ഇന്നു് തെന്ന ഭീഷ്മർ അവസാനിപ്പിക്ക�
ണം എന്ന ഭരണകൂടതീരുമാനം ഔേദ്യാഗികമായി അറി�
യിച്ചു എന്നു് മാത്രം.” നകുലൻ ശവസംസ്കാരത്തിെന്റ ക്രമീ�
കരണത്തിനു് ഓടി നടക്കുന്നതിന്നിടയിൽ പറഞ്ഞു.

“മൃദുലപദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കു് േചാദിക്കെട്ട, കൃഷ്ണൻ
അകത്തു പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപർ പാ�
ഞ്ചാലിയുെട മുറിയിൽ നിന്നു് ആചാരപൂർവ്വം പുറത്തു കട�
ക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വഴി വിട്ടു് ഇടെപട്ടു.

“ജാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നവൻ രക്ഷകനായതു് വസ്ത്രാ�
േക്ഷപത്തിെല മായിക ദർശനം വഴി ആയിരുന്നതു് െകാ�
ണ്ടു്, ചൂതുകളിയും പണയവസ്തുവും ഉടുതുണിയും ഒെക്ക പ്ര�
ഹസനം ആവാെമന്നു് സംശയിച്ച ആ നാളുകളിൽ നിന്നു്
ഞങ്ങൾ, അനാഥപാണ്ഡവർ, താെഴ വീണു. മനുഷ്യസം�
േവദനശക്തിക്കാനുപാതികമായി പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഞങ്ങ�
േളാടു് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന എളിമ ഞങ്ങെള തുണച്ച�
േപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിയുെട കൂട്ടിനു കൃഷ്ണൻ എന്ന ആശയം
താത്ത്വികമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. ഇതിൽ കൂടുതൽ
പച്ചയായി ഭർത്താക്കന്മാർ എങ്ങെന ദാമ്പത്യ രഹസ്യം
ഹസ്തിനപുരി പത്രികേയാടു് െവളിെപ്പടുത്തും”, വക്താവു്
പതിവു് േപാെല നകുലൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ബാക്കി
നാലു് േപർ സമ്മതത്തിൽ അരിെക തലയാട്ടി നിന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/20

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യത്തിെന്നതിെര പൂക്കാര
െതരുവു് േയാഗങ്ങളിൽ നിത്യവും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദുേര്യാ�
ധനവിധവെയ ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയിേലക്കു് പ്രേത്യക�
ക്ഷണിതാവായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാേലാ�
ചനസമിതി നാമനിർേദശം െചെയ്തന്നു ഇന്നു് രാവിെല
മുതൽ ഊട്ടുപുരയിൽ ശ്രുതിയുണ്ടേല്ലാ. എന്താ കാര്യം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ െചറിെയാരു തിരുത്തുണ്ടു്. ദുേര്യാ�
ധനവിധവ എന്ന വ്യക്തിഗത നിലക്കല്ല, െമാത്തം കുരു�
േക്ഷത്രവിധവകളുെട േദശീയ സംഘടന േനതാവു് എന്ന
നിലയിലാണു് പരിഗണന. േനതൃസ്ഥാനം ഇന്നു് അവർ
മാറിയാൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞാൽ, ആ ‘പ്രേത്യക ക്ഷ�
ണിതാവ്’ എന്ന പദവിക്കും ഉടൻ വരും സ്ഥാനചലനം”,
ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ പറഞ്ഞു. രാജസഭയുെട
സേമ്മളനത്തിൽ ഭരണകൂടം സ്വീകരിേക്കണ്ട തന്ത്രം െമ�
നയുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയുെട അടിയന്തര േയാഗത്തി�
േലക്കു് േപാവുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മാദ്രിപുത്രൻ.

“വിവാഹപൂർവ സന്തതികളും വിവാേഹതര രതിയും കുരു�
വംശെപ്പരുമക്കു് അലങ്കാരമായി എന്നു് ഹസ്തിനപുരിയി�
െല ധനിക വാണിജ്യസമൂഹം കാണുന്നുണ്ടു്. എന്നിരു�
ന്നാലും, അവെര ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, േദവരൂ�
പികളായ അഞ്ചു രസികൻ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്കു�
ണ്ടായിട്ടും എന്തിെനാരു കറുത്ത കാമുകൻ. ഒന്നും േവണ്ടാ�
യിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?”

“പ്രീണിപ്പിക്കാനും കീഴ്  െപ്പടുത്താനും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും മു�
െന്നാരുക്കം രാവുപകൽ െചയ്യുന്ന ഈ െകൗേന്തയർ
എവിെട, അവർ എെന്ന ആപത്തിൽ െപടുത്തുേമ്പാൾ,
വിദൂരതയിൽ, അങ്ങകെല പടിഞ്ഞാറു് കടേലാര വസ�
തിയിൽ ഇരുന്നു് എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാ�
ലില, സത്യഭാമ േപാലും അറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ആ ദ്വാ�
രകനാഥൻ എവിെട.” വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ
ശീതകാലസന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ മൂടുപടം െപെട്ടന്നു് മു�
ഖമടച്ചു വീണു. എന്നിട്ടും പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകൾ തുളു�
മ്പുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ആ ഇരുളിൽ കാണാമാ�
യിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/21

“ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ചതു് നീ േകട്ടിരുേന്നാ?”
ഊഴമനുസരിച്ചു് തനിക്കു കിടപ്പറയിൽ കിേട്ടണ്ട ഇടം
നകുലനു് െകാടുത്ത പാഞ്ചാലിേയാടു് പരിഭവം മറക്കാ�
െത ഭീമൻ േചാദിച്ചു.

“എേന്താ നിലവിളി േകട്ടു് ഞാൻ ഉണർന്നേപ്പാൾ നകു�
ലൻ ബലമായി എെന്ന പിടിച്ചു കിടത്തി. കാട്ടുപന്നിയു�
െട ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്കു് ആർത്തനാദം, േവെറാ�
രാൾക്ക് െപൺശയനത്തിൽ ആർമാദം”, നിന്ദേയാെട
പാഞ്ചാലി, മാലിന്യനീക്കത്തിനു് സമീപ ആശ്രമങ്ങളിേല�
ക്കു് മൺത്രവുമായി പടി കടന്നു േപായി.

ധീരനിവൻ ദുേര്യാധനപാൻ, പടക്കളത്തിലും സമൂഹ പരി�
ഷ്കരണത്തിലും/യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ.

ഹസ്തിനപുരി സമൂഹത്തിെന്റ അധിേക്ഷപവും ആേക്ഷ�
പവും േനരിട്ടിരുന്ന ഭിന്നലിംഗത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥ േലാക
മനഃസാക്ഷിയിേലക്കു് സാർത്ഥകമായി എത്തിക്കാൻ,
പാണ്ഡവരുെട കുത്തിത്തിരുപ്പിൽ മനം മറിഞ്ഞു തെന്ന
ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയ ശിഖണ്ടിക്കു് മുമ്പിൽ സ്വന്തം നി�
രായുധീകരണത്തിലൂെട പിതാമഹനു് സാധിച്ചു എന്നു്
ശരശയ്യയിൽ വീണ ഭീഷ്മർക്കു് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് ദുേര്യാധനൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത എട്ടു ദിവസത്തി�
നുള്ളിൽ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഞങ്ങൾ വിജയെക്കാടിയുമാ�
യി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ േചരുന്ന ആദ്യേയാഗ�
ത്തിൽ തെന്ന ഭിന്നലിംഗക്കാരുെട വിദ്യാഭ്യാസം, െതാ�
ഴിൽ, സുരക്ഷ, അംഗീകാരം എന്നിവ വിഭാവന െചയ്യുന്ന
സമഗ്രലിംഗനയത്തിനു ഭീഷ്മനാമത്തിൽ രൂപം െകാടു�
ക്കും.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/22

“െചേങ്കാൽ ഉപചാരപൂർവ്വം അനുഗ്രഹേത്താെട താങ്കൾ
െകാടുത്തിെല്ലങ്കിലും, അധികാരം അർപ്പണബുദ്ധിേയാെട
യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയേല്ലാ. കൗരവ രാജവി�
ധവകെള െകൗശലപൂർവം കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു് വൃദ്ധസദന�
ങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു. ഇനിെയന്താണു് പരിപാടി? കുടിെയാ�
ഴിക്കൽ ഭീഷണി വരും മുമ്പു് ഭാര്യയുെമാത്തു് വനവാസ�
ത്തിനു േപാകുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അന്ധധൃതരാ�
ഷ്ട്രെര അനുഭാവപൂർവം േതാളിൽ തട്ടി.

“ൈദവവിളിേയാ, കുടിയിറക്കു് െവല്ലുവിളിേയാ എന്തും ഈ
വാർധക്യത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ, മാറിയ െഭൗതിക സാഹ�
ചര്യത്തിനു് അനുസരിച്ചു് പിെന്ന ഞങ്ങൾ സാമ്രാജ്യപതി�
കൾ േനരിെടേണ്ട? തിരക്കുണ്ടു്, അതിനു മുമ്പു് കാട്ടിേലക്കു്
വരുേന്നാ കുന്തീ, എന്നു് േചാദിച്ചു സേഹാദരവിധവെയ
െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ ഒരവസാന�
വട്ട ശ്രമം ബാക്കി”. കണ്ണീരു നനഞ്ഞ പട്ടുതുണി െകാണ്ടു്
കണ്ണു് മാത്രമല്ല മുഖമത്രയും അധികാരം നഷ്ടെപ്പട്ട നാമ�
മാത്ര ചക്രവർത്തി മൂടിയിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/24

“എങ്ങെന െപാറുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും പാഞ്ചാ�
ലിയുെട പരുക്കൻ വ്യവഹാരഭാഷ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പാണ്ഡവെര ആശ്രമത്തിനു പിന്നിെല അരുവിക്കരയിൽ
അലസരായി കണ്ടേപ്പാൾ സംശയം പങ്കു വച്ചു.

“ആെര കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ പറയുന്നതു്? എത്ര തീവ്രമായ
പ്രതിേഷധവും േരാഷവും ആഹ്ലാദവും ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പി�
ക്കാെത വികാരരഹിതമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി
എവിെട, െകാട്ടാരങ്ങളുെട മട്ടുപ്പാവിൽ ചന്ദ്രികാർച്ചിത രാ�
ത്രികളിൽ വസ്ത്രരഹിത ശരീരങ്ങൾ നിർല്ലജ്ജം ഇളക്കി�
യും ആടിയും, അങ്ങകെല വടക്കൻ ഹിമാലയനിരകെള
േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും ഭീതിതമായി
വാവിട്ടു നിലവിളിക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ
എവിെട?” നകുലൻ കൃഷ്ണമൃഗത്തിനു് ഒരു പിടി ഇളം പുല്ലു
നീട്ടിെക്കാണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ദുേര്യാധനെന്റ വിധവ നിങ്ങ�
ളേല്ല?” വൃദ്ധസദനത്തിൽ കണ്ട പരിചിതവനിതേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക അലക്ഷ്യമായി കുശലം േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രവിധവ. ഇരു ഭാഗങ്ങളായി േപാരടിച്ചു ജീവ�
ത്യാഗം െചയ്ത നാൽപ്പതു ലക്ഷം ൈസനികരുെട വിധവ�
കളിൽ ഒരാൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/25

“െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുപുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പി�
ച്ചു് പടിയിറങ്ങി നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും വാനപ്രസ്ഥത്തി�
നു േപാവുേമ്പാൾ, ഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും ഞാൻ
േചാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നീണ്ട വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ
വല്ലതുമുേണ്ടാ പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒരു രഹ�
സ്യം പങ്കിടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആകാശചാരികളുെട വിവാേഹതരരഹസ്യസന്തതിക�
ളായി ജനിച്ച ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവർ, ആയിരം പൂർണചന്ദ്ര�
ന്മാെര കണ്ട േശഷവും ഇന്നും െവളുത്ത സുന്ദരരൂപികൾ
ആയി നിങ്ങൾ കാണുന്നിേല്ല? അേപ്പാൾ എന്തായിരിക്ക�
ണം ഞങ്ങളുെട തീ പിടിച്ച യുവത്വം? എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ,
ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കൾ എന്നും കൂെട െപാറുക്കാൻ
വിധിക്കെപ്പട്ട, െപരുമാറ്റത്തിൽ കാറും മിന്നലും കലർന്ന,
ഒരു കറുത്ത െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും കൂട്ടായി സ്വീക�
രിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ആർമാദിച്ചു ജീവിച്ചു എന്നതു്, സ്ത്രീയുെട
ബഹുഭർത്രുത്വേത്താടുള്ള സാധാരണപുരുഷെന്റ അസ�
ഹിഷ്ണുതെയക്കാൾ, ആൺെപൺ സഹവർത്തിത്വത്തി�
െന്റ അടയാളമേല്ല”, പാഞ്ചാലിെയ കൂെട നിർത്തി നകു�
ലൻ നാട്ടുകാേരാടു് ൈക വീശി എെന്നേന്നക്കുമായി യാ�
ത്ര േചാദിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/26

ഇനിെയാരു കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അനുവദിക്കിെല്ലന്നു് പാ�
ണ്ഡവ കരേസനാേമധാവി ഭീമൻ. കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തി�
െന്റ ആദ്യ വാർഷിക ആേഘാഷേത്താടു് അനുബന്ധി�
ച്ചു്, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ കൗരവസ�
േഹാദരർക്കു് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു് സംസാരിക്കു�
കയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഏതു് സാഹചര്യവും േനരിടാൻ
ഹസ്തിനപുരി േസന സുസജ്ജമാെണന്നും കരേസനാ േമ�
ധാവി.

“കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾ പുനരധിവാസനീതി േതടി, പ്ര�
േക്ഷാഭം പതിവിടമായ പൂക്കാര െതരുവിൽ നിന്നു് രാജ�
കീയ അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിേലക്കു് ഇന്നു് മാറ്റിയതി�
െന കുറിച്ചു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “വിധവ�
കളുെട പുനരധിവാസം അല്ല, വിധവകെള നിർമ്മിക്കലാ�
ണു് ൈസന്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു് നിങ്ങൾ തക്ഷശില�
യിൽ പഠിച്ചെതാെക്ക ഇത്ര േവഗം മറേന്നാ?”എന്നു് ഭീ�
മൻ തിരിച്ചടിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/27

“കാര്യമറിയാെതയാണു് ഭീമൻ എേന്നാടു് െമക്കട്ടു് കയറു�
ന്നതു്. പാണ്ഡവർ മുഴുവൻ ഭിന്നേശഷിക്കാരാെണന്നല്ല
ഞാൻ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതിയതു്. വിഭിന്ന�
പിതൃത്വമായിട്ടും അഞ്ചുേപരിൽ ഒരാൾ മാത്രേമ ഭിന്നേശ�
ഷി പരിഗണന അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിരിെക്ക, മറ്റു നാ�
ലു േപരിൽ നിന്നതു് ഉടൻ പരിഗണന പിൻവലിക്കണം
എന്നാണു്.”

“തീെപ്പട്ടതു് നിങ്ങൾ ആെണന്നു് െകൗരവെര െതറ്റിദ്ധരി�
പ്പിക്കാൻ, അന്നം േതടി അരക്കില്ലത്തിൽ വന്ന ആദിവാ�
സികെള തീയിട്ടു െകാല്ലുക, മനഃസാക്ഷി ആറു േപെരയും
കുറ്റവിമുക്തരാക്കിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േഖദിച്ചു.

“ഞാൻ െവറുക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണു് മനഃസാക്ഷി. ഏെറ
കാലം മുഖം മൂടിയായി അതു് ധരിച്ചു. പെക്ഷ വലിയ വില
െകാടുത്തു. ഞങ്ങളുെട ജീവ ചരിത്രം എഴുതുന്ന വ്യാസൻ
ഒെക്ക ഓർക്കും, ഓർമയുണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് ”,
വിറയ്ക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി യുധിഷ്ഠിരൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/28

“ഇെതന്താ ചന്ദനസുഗന്ധവുമായി രാവിെല തെന്ന വിസ്ത�
രിെച്ചാരു ൈതലാഭിേഷകം”, വിടർന്ന കണ്ണും പുരികവുമാ�
യി അത്യുക്തി കലർന്ന പരിഷ്കൃതശരീരഭാഷയിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാഞ്ചാലിക്കു പുരട്ടുവാൻ അവളുെട ഇളമുറഭർത്താക്ക�
ന്മാരുെട പിതാക്കൾ അശ്വിനി േദവതകൾ, സ്വർഗരാജ്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് ഒരു സന്യസ്ഥൻ വഴി െകാടുത്തയച്ച ചന്ദ�
നാദി എണ്ണ. പെക്ഷ അവൾ ഉപേയാഗിക്കാെത ദിവസ�
ങ്ങേളാളം മാറ്റി വച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഒന്നു് േതച്ചു േനാക്കി”,
നീരാടാൻ അർജ്ജുനൻ ഒരു ജലജീവിയുെട െമേയ്യാതുക്ക�
േത്താെട അരുവിയിെലക്കിറങ്ങി.

“അെതന്താ, േദവചികിൽസകരായ അശ്വിനിേദവതകളു�
െട ദിവ്യൗഷധം പാഞ്ചാലിക്കു േവേണ്ട?”

“െകൗരവേച്ചാര പുരട്ടി കഴുകിയുണക്കാെത അവളുെട മുടി�
യിൽ ഒെരണ്ണക്കും പ്രേവശനമില്ല”, കടുപ്പിച്ച സ്വരത്തിൽ
ഭീമൻ അരുവിയുെട അപ്പുറത്തു് നിന്നു് മുരണ്ടു.

“കൗരവെചവികളുെട ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറം, ഈ വിദൂ�
രവനാന്തരത്തിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല ശിക്ഷയനുഭാവിക്കു�
േമ്പാഴും നിങ്ങൾ എന്താ, ശത്രുദുേര്യാധനെന ‘ഉടേയാൻ’
എന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം പരാമർശിക്കുന്നതു്? മറച്ചുവക്കാ�
ത്ത െവറുേപ്പാെട ആ േപരു വിളിച്ചുകൂെട?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ചുറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു വണങ്ങിയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ
േവവുന്നതു് ശുദ്ധ ആത്മീയത ആെണന്നു് കരുതിേയാ?
ഓേരാരുത്തരും ചാരചുമതല ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളേല്ല,
ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ചാരൻ അവർക്കു് കഴുതപ്പുറത്തു്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പൂജാസാമാഗ്രികളും െകാണ്ടു് വരും, ഈ
പാണ്ഡവ മന്ദിരത്തിെല അന്തർ നാടകങ്ങൾ എെന്തന്നു്
വിശദമായി അറിയാൻ.”

നകുലൻ ചൂണ്ടുവിരൽ െകാണ്ടു് വായുവിൽ എഴുതി ആശ�
യവിനിമയം െചയ്യുന്നതു് നാലു് പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലി�
യും അപമാനേബാധേതാെട േനാക്കി നിന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/29

“എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ അർദ്ധസേഹാദരർ നകുലനും
സഹേദവനുമായി ഉള്ളു െകാണ്ടു് അകന്നതു്?”

“അമ്മയും അച്ഛനും േവെറ േവെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങ�
െന അർദ്ധരും പൂർണരും ആവും? അതു് േപാെട്ട. വീട്ടിന�
കത്തു് െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധെപ്പട്ടു
എന്നതേല്ല ശരി? ഒരു ദിവസം ഞാൻ കിടപ്പറയിൽ കയ�
റിയേപ്പാൾ അവളും ഇവരും ഒരുമിച്ചു ആർമാദിക്കുന്നതു
കണ്ടു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു് ഞാൻ െവപ്രാളം മറച്ചു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ഈ രണ്ടു മാദ്രി കുട്ടികളുെട ഓേരാ കു�
സൃതികൾ” എന്നു് പറഞ്ഞു തുണി വാരിയുടുത്തു ധൃതിയിൽ
പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി. അേപ്പാൾ തകർന്നുടഞ്ഞതു്
എെന്റ അഭിമാനമായിരുന്നു” യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി.

കൗരവരാജവിധവകൾ എന്ന അവമതി സംജ്ഞയിൽ
ഞങ്ങൾ നൂറു വനിതകെള ഒതുക്കുന്നതു് പാണ്ഡവർ ഉട�
നടി നിർത്തണെമന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കാര െതരുവു�
പ്രകടനത്തിൽ അര മണിക്കൂർ മുമ്പു് ആഞ്ഞടിച്ചു. കാട്ടിൽ
ജനിച്ചു വളർന്നു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരിടേവളേയാഴിെക
കാട്ടിൽ മാത്രം ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനും കൂട്ടർക്കും ഹസ്തി�
നപുരിയുെട നവസംേവദനഭൂമികയുമായി ഇഴയടുപ്പം
ഇെല്ലന്നു, കുെറെയാെക്ക സൗജന്യമായി കണ്ടാൽ േപാ�
ലും, ഞങ്ങെള ‘കുരുേക്ഷത്ര ഇരകൾ’ എന്ന വിേശഷണ�
ത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ സ്വീകാ�
ര്യമല്ല. അധികാര ദുർേമാഹത്തിൽ നൂറു െകൗരവെര കൂട്ട�
െക്കാലക്കു് വിേധയമാക്കിയ യുദ്ധ കുറ്റത്തിനു് പാണ്ഡവർ�
ക്കു് വിധിേക്കണ്ടതു് വധശിക്ഷയേല്ല?”, പ്രതിേഷധത്തിൽ
തുടങ്ങിയ പ്രഭാഷണം വിതുമ്പലിൽ അവസാനിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/30

“പച്ചതുരുത്തും വന്മരക്കൂട്ടവും ഓേരാ അരമനക്കു് പിന്നിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ െകൗരവരാജമന്ദിരങ്ങെള േനാക്കൂ.
ഈ സംരക്ഷിതവനപ്രകൃതിെയ പരിപാലിച്ചും പരിലാ�
ളിച്ചുമായിരുന്നു, നൂറു േദശങ്ങളിൽ നിന്നു ഹസ്തിനപുരിയി�
േലക്കു് വന്ന രാജവധുക്കൾ ഓേരാ വസന്തകാലത്തും ഹൃ�
ദ്യപ്രകൃതിയുെട വിസ്മയദൃശ്യങ്ങളാൽ െപാട്ടിത്തരിച്ചതും
കുട്ടികൾെക്കാപ്പം നൃത്തം െചയ്തു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതും. പാ�
ണ്ഡവഭരണകൂടം കുരുേക്ഷത്രാനന്തര പ്രതികാരനടപടി�
യിൽ രാജവിധവകെള കുടിേയാഴിച്ചു ഓേരാ വസതിയും
ആയുധപ്പുരയാക്കിയേപ്പാൾ എന്തു് സംഭവിച്ചു?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി പത്രിക വായനക്കാേരാടു് വി�
രൽ ചൂണ്ടി.

ഉണങ്ങിയ ഒരു െപരുമരത്തിെന്റ മറവിൽ പാണ്ഡവ ചാ�
രവകുപ്പു് േമധാവി, കണ്ടാലറിയുന്ന ചില വായനക്കാരുെട
വിവരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/07/31

“നിങ്ങൾ നൂറു േപെര െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാല്ലാൻ
അവർ അഞ്ചു േപർ, എന്തു് കണക്കാണിതു്” െകാട്ടാരം
േലഖിക ൈകകൾ വിടർത്തി വിസ്തരിച്ചു് അഭിനയിച്ചു േചാ�
ദിച്ചു. അന്ത്യ യുദ്ധദിനം കുരുേക്ഷത്രം.

“പാണ്ഡവെര വഴിയാധാരമാക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഞാനും കൂട്ടാളികളും എത്ര സൂക്ഷ്മതേയാ�
െട നിത്യവും ശ്രമിച്ചുേവാ അത്രയും കുടിലതേയാെട പാ�
ണ്ഡവർ വനവാസക്കാലത്തു് ഞങ്ങൾെക്കതിെര കളം
വരച്ചിരുന്നു എന്നു് കെണ്ടത്താൻ ഞങ്ങളുെട ചാരസംവി�
ധാനത്തിനു ഒത്തിെല്ലന്നതാെണെന്റ ഒേര ഒരു പാളിച്ച”,
തുടയിൽ മാരകമായ ഭീമഗദ പ്രഹരേമറ്റ് ചളിയിൽ കിട�
ന്നു നിലവിളിക്കയായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു നിമിഷം
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന േപാെല നടിച്ചു.

“ഒരഞ്ചാറു കാട്ടുമയിലുകൾ കൂട്ടം േചർന്നിവിെട ഇങ്ങെന
ചുറ്റി നടേക്കണ്ട കാര്യം?” പരിസരശുചിത്വമുള്ള ആശ്രമ�
ത്തിനു മുമ്പിേലക്കു് ചൂണ്ടുവിരേലാടിച്ചു െകാട്ടാരം േലഖിക
ആേരാെടന്നില്ലാെത ആരാഞ്ഞു.

“ചാടി വന്നു ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ െകാത്തിയ ആദ്യ േചാ�
രയനുഭവത്തിനു് േശഷം സംശയേത്താെടയാണു് മയിലു�
കളുെട സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളും കണ്ടതു്. എന്നാൽ കുറച്ചു
ദിവസങ്ങളായി പ്രത്യാശേയാെടയും. അന്തിയുറങ്ങുന്ന
െപാന്തക്കാടു് ഭീമൻ കരുതേലാെട പിന്തുടർന്നു്, ൈവ�
കി മടങ്ങിെയത്തിയതു് ഒരു കൂട നിറെയ മയിൽ മുട്ടകളു�
മായി. അക്ഷയപാത്രത്തിെല വിശിഷ്ഠ സസ്യേഭാജ്യങ്ങ�
െളക്കാൾ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം െപാരിച്ച മയിൽ മു�
ട്ടയാണ് , പാഞ്ചാലി ഒട്ടും സഹകരിക്കിെല്ലങ്കിലും”, നകു�
ലൻ ഉള്ള കാര്യം ഉറി േപാെല ചിരിച്ചു പിന്നിേലക്കു് �
മറിഞ്ഞു.
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“രാജമന്ദിരങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനു ഒഴിഞ്ഞു െകാടുത്തു നി�
ങ്ങൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളിേലക്കു് മാറിതാമസിേക്കണ്ടി വന്നു
എന്നതു് പ്രതിേഷധേത്താെട കാണുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ
ഏെറ്റടുത്ത ഈ സമരമുഖം: പ്രകടനങ്ങളും െപാതുേയാ�
ഗങ്ങളും എവിടം വെര ഇെതാെക്ക നിങ്ങെള െകാണ്ടുെച�
െന്നത്തിക്കും”, ൈവകിയ സന്ധ്യ, ഇരുട്ടു് മൂടിയ ഉൾപ്രേദ�
ശം പഴുത്ത അന്തരീക്ഷം.

“നൂേറാളം രാജവിധവകളും അവരുെട അവിവാഹിത പു�
ത്രിമാരും താമസിക്കുന്ന ഈ വൃദ്ധ സദനത്തിൽ ഒരു ശു�
ചിമുറി േപാലും ഇല്ല. ഓേരാ രാത്രിയും വിസർജനത്തിനു
ഞങ്ങൾ േപാേവണ്ടി വരുന്നതു്, യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പ�
ട്ട െകൗരവരുെട െഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കിയ ഈ
െപാതു ശ്മശാനത്തിൽ.” ദുേര്യാധനവിധവ മുഖം താഴ്ത്തി വി�
തുമ്പി.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർക്കു് നി�
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ആ അഞ്ചു ആൺമക്കൾ എവിെട? െപ�
റ്റതള്ളെയ െകൗരവർ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്തു അവമതിച്ച�
തു് േപാരാെത, ദുേര്യാധനെന്റ അടിമയാക്കി ഈ െകാടും
കാട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങ�
ളിെല വിസർജ്യങ്ങൾ േകാരി ചുമന്നു ദൂെര െകാണ്ടുേപാ�
യി സംസ്കരിക്കുന്ന പ്രാകൃത ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നു. ഇെതാ�
ന്നും േകട്ടിട്ടും അനങ്ങുന്നില്ലെല്ലാ െപാന്നുമക്കൾ, അേതാ,
ഹസ്തിനപുരി ഊട്ടുപുരയിൽ ഇന്നെല ഞങ്ങൾ േകട്ടതു്
ശരിയാെണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് മക്കൾ എന്നു് പറയാൻ
മാത്രം ഒന്നും ഇേല്ല?”

“വരാനിരിക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിെന്റ അവസാന ദിവസം,
ചതിയിൽ അവെര ചവിട്ടിെക്കാല്ലാൻ േദ്രാണപുത്രൻ
അശ്വത്ഥാത്മാവു് തിന്നു െകാഴുത്തു കാലുകൾക്കു് ബലം
പിടിക്കുന്നതു് അേത ഹസ്തിനപുരി ഊട്ടുപുരയിൽ നിങ്ങൾ
കാണാറിേല്ല?” ആശ്രമ മാലിന്യം നീക്കി കുളിക്കാൻ
അരുവിയിെലക്കിറങ്ങിയ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/03

“സീതയ്ക്കു് സുരക്ഷയായി ലക്ഷ്മണെന നിർത്തി രാമൻ ഒറ്റ�
ക്കേല്ല േവട്ടയാടി മാനിറച്ചി െകാണ്ടുവന്നു മൂന്നു േപരും
രാത്രി ൈവകി ചുട്ടു തിന്നു വിശപ്പടക്കിയതു്. അവർക്കു്
േവെണ്ടങ്കിൽ പിെന്ന ധീേരാദാത്തന്മാരായ നിങ്ങൾ പാ�
ണ്ഡവർെക്കന്തിെനാരക്ഷയപാത്രം? േമലനങ്ങിക്കൂെട
ഊഴം വച്ചു്, പല്ലു് മുറിെയ മൂന്നു േനരം തിന്നാൻ?” ഉപചാര
സന്ദർശനത്തിനു സമീപ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു് വന്ന പു�
തുസന്യസ്ഥൻ യുധിഷ്ഠിരേനാടു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/04

“ദീർഘകാല ദാമ്പത്യഅവഗണനെക്കതിെര പരസ്യമായി
ആഞ്ഞടിക്കാൻ, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഭാര്യ ഇതാ ദുേര്യാ�
ധനവിധവയുമായി ൈക േകാർക്കുന്നു. ഇന്നു മുതൽ േവദി
പങ്കിട്ടു്, െചലവിനു തരാത്ത ഭർത്താവിെന േപാതുവ്യവ�
ഹാര മണ്ഡലത്തിൽ അവമതിച്ചു മുട്ടു കുത്തിക്കും എന്നാ�
ണു ജ്വാലാമുഖീ േക്ഷത്രത്തിൽ െചയ്ത പ്രതിജ്ഞ”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േസ്താഭാജനകമായി ൈകകൾ ചലിപ്പിച്ചു.

“ഇളമുറ നകുലേനാടുള്ള പക്ഷപാതപൂർണമായ ദാമ്പ�
ത്യ പരിഗണനയിൽ മനംെനാന്ത വേയാധിക ചക്രവർ�
ത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ, ദുേര്യാധന വിധവയുെട മകെന്റ മക�
െള പരിണയിച്ചു് ഏക ഔേദ്യാഗിക വധു ആക്കാൻ തീ�
രുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ നിന്നു്
മാറ്റി പാഞ്ചാലിയുെട ഗർെവ്വാെന്നാതുക്കിെയ യുധിഷ്ഠി�
രൻ അടങ്ങൂ. അേതാെട കൗരവരാജവിധവകൾ അവരു�
െട പഴയ രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ മടങ്ങി എത്തും. വിരുന്നിൽ
നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഒരു ക്ഷണം”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാര്യാ�
ലയ വക്താവു് ഒരു വിജ്ഞാപനം വായിക്കുന്നേപാെല
ഔേദ്യാഗികസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/05

“മഹാറാണി പദവിയിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലിെയ ഇറക്കാൻ,
മരണാനന്തര േലാകത്തു് നിന്നുള്ള കൗരവ സഹായ�
േത്താെടാപ്പം ഒരു സംഘടിത പരസ്യനീക്കമുേണ്ടാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ
ഗംഗയിൽ െകൗരവർക്കു ഓേരാരുത്തർക്കും ബലിയിട്ടു
എഴുേന്നൽക്കുകയായിരുന്നു. െവയിലിൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രസ�
ന്നമായിരുന്നു.

“ദുരർത്ഥ സൂചനേയാെട നിരക്ഷരമാതാവിേനാടു് പാ�
ഞ്ചാലീ സ്വയംവരം അവതരിപ്പിച്ചു്, അനുജെന്റ ഭാര്യെയ
അന്യായമായി തട്ടിെയടുത്ത കുടിലവേയാധികൻ എന്നും
മറ്റും പാണ്ഡവർക്കു് മുമ്പിലും െകൗരവർക്കു് മുമ്പിലും അവ�
മതിച്ചാണു് അരനൂറ്റാണ്ടായി പാഞ്ചാലി എെന്ന ശിക്ഷിച്ച�
തു്. അറിയാേമാ, ഇേപ്പാൾ അവൾ ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ
നകുലെന്റ ജാര? േവദനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഓർമയിൽ നി�
െന്നെന്ന േമാചിപ്പിക്കാനാണു് ദുേര്യാധനെന്റ വിവാഹ�
പ്രായെമത്തിയ െകാച്ചു മകെള മംഗലം കഴിച്ചു ഹസ്തിന�
പുരി പട്ടമഹിഷിയാക്കാൻ മനഃസാക്ഷി അനുമതി തന്ന�
തു്. ബലിയിടുേമ്പാൾ, ഈശ്വരാ, എനിക്കു് ദുേര്യാധന�
െന്റ അനുകൂല പ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടായി. മകനുണ്ടായാൽ,
തീർച്ച അവൻ ഇനി പുതു കുരുവംശനാഥൻ. അഭിമന്യുവി�
െന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തു് പാമ്പു് കടിേയറ്റു മരിക്കും എന്നു്
നാട്ടിൽ പാട്ടേല്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിച്ച ആ രീതി
കണ്ടേപ്പാൾ, കുപ്രസിദ്ധ ബീജദാതാവു കാലെന്റ മകൻ
തെന്ന.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/09

മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത യുധിഷ്ഠിരൻ ആ ൈവകിയ രാത്രി�
യിൽ ഊട്ടുപുരയിൽ കയറിെച്ചന്നേപ്പാൾ, നാലു സേഹാ�
ദരന്മാരും ചാണകം െമഴുകിയ നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരു�
ന്നു ഒരു കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി നീക്കിയ തുടെയല്ലിനായി
പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്നു. ചുണ്ടും പല്ലും െപാട്ടി േചാരേയാ�
ഴുകുന്നു. നിർത്തൂ എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഗർജ്ജിച്ചേപ്പാൾ, ഭീ�
മൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കാലിൽ വീണു. എൺപതു് കഴിഞ്ഞ
വൃദ്ധഭീമനായിരുന്നില്ല അേപ്പാൾ, വിശപ്പു് സഹിക്കാെത
വിലപിക്കുന്ന കുട്ടിഭീമനായിരുന്നു. അവർ െകാന്നു െതാ�
ലിയുരിച്ച കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി വരട്ടിയതു് ഒരു മണി�
ക്കൂർ മുമ്പു് വയർ നിറെയ കഴിച്ച യുധിഷ്ഠിരനറിയാമായി�
രുന്നുേവാ, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയുെട പട്ടിണി, ഒെര�
ല്ലിൻ കഷണത്തിനായി സേഹാദരരുെട വയറ്റുപ്പിഴപ്പു്.

“െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തിനു നാം
ൈകമാറുക, ആരും കാണാെത വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു
കഥ തീരാൻ ഇന്നു് തെന്ന പടിയിറങ്ങുക നാം മുഴുനീള
പരാജിത പാണ്ഡവർ”, പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ േപാലും വയ്യാ�
െത അവശനായിരുന്ന അർജ്ജുനൻ എന്നിട്ടും വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി നാലു് േപേരാടും ആജ്ഞാപിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/10

“ചാരപ്പണിക്കു് േവഷം മാറിേപ്പായ ഭീമെന കുരുക്കിട്ടു പിടി�
ച്ചു ഇതാ െകൗരവർ ബന്ദിയാക്കി നേമ്മാടു വിലേപശുന്നു.
നീ ഉടൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് െകൗരവരുെട െവപ്പാ�
ട്ടിയായിെല്ലങ്കിൽ ഭീമെന ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനത്തിനു് വിട്ടു
െകാടുക്കുെമന്നു് ഭീഷണി” യുധിഷ്ഠിരൻ അവശസ്വരത്തിൽ
പാഞ്ചാലിേയാടു് പറഞ്ഞു.

“ഒന്നു് മിണ്ടാതിരിക്കൂ. അയാൾ േപായാലും നിങ്ങൾ നാ�
ലുേപരിേല്ല. രണ്ടു േപരിൽ കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾ കിടപ്പറ�
യിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ ‘ആൾക്കൂട്ട’മായി േതാന്നുന്ന എനിക്കു്
നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരിൽ ഒരാൾ േപായാൽ അത്രയും കുറ�
ച്ചു നിത്യവും സഹിച്ചാൽ േപാെര.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/11

“വനാന്തരത്തിെല ഈ ആശ്രമത്തിൽ െതാഴിൽരഹിത�
രായ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾെക്കാപ്പം ഒറ്റമുറിയിൽ കഴിയു�
േമ്പാൾ, വിരസത മാറ്റാൻ ദൂെര ദൂെര ഒരു െപാന്മാൻ പ്ര�
േലാഭിപ്പിക്കുന്ന േപാെല സങ്കൽപ്പിക്കാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“വാളും കുന്തവുമായി അഞ്ചു ആജാനബാഹുക്കൾ മാറിമാ�
റി എെന്റ വഴിയിൽ ലക്ഷ്മണേരഖ വരക്കുേമ്പാേഴാ?”

“കൗരവ അടിമകൾ എന്ന നിലയിൽ പരിമിതികൾ നി�
ങ്ങൾക്കു് േവണ്ടത്ര ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും, െമാത്തം വന�
ജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമായിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അഞ്ചു േപേരാടും ഒരുമിച്ചു േചാദിച്ചു. ഭാഗ്യം, അവ�
സാനദിന മാലിന്യനീക്കത്തിനു് പാഞ്ചാലി ആശ്രമങ്ങളി�
േലക്കു് േപായ േനരമായിരുന്നു.

“കഴിഞ്ഞു േപായ വ്യാഴവട്ടക്കാലം, ഞങ്ങൾ വിശെപ്പെന്ത�
ന്നറിയാെത വനാന്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. എേപ്പാൾ െച�
ന്നു് കയ്യിട്ടു വാരിയാലും കിട്ടുമായിരുന്നു, അക്ഷയപാത്ര�
ത്തിൽ സ്വാദും ചൂടുമുള്ള അപ്പം. ഞങ്ങൾ അഞ്ചു സേഹാദ�
രരും ആസ്വദിച്ചു തിന്നു. ഒേന്ന ഞങ്ങളുെട ആർമാദെത്ത
ആേലാസരെപ്പടുത്തിയുള്ളു. അതിഥിബന്ധിത ഭക്ഷ്യല�
ഭ്യതെയ കുറിച്ചുള്ള നിബന്ധനയനുസരിച്ചു് അത്താഴപ്പട്ടി�
ണിയുമായി ഉറക്കമില്ലാെത, അതിഥിെയ കാത്തു ജാലക�
ത്തിന്നരിെക തല ചായ്ച്ചിരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി.”

“ഗാന്ധാരിെയ േപാെല അന്ധത അഭിനയിക്കുകയല്ല,
അനുഭവിക്കയാണു് ധൃതരാഷ്ട്രർ. മക്കൾ നൂറും െകാല്ലെപ്പ�
ട്ട ഹൃദയേവദന േവെറ. ഒറ്റയ്ക്കു് ഇങ്ങെന നിത്യവും അല�
യാൻ വിടേണാ ഈ വൃദ്ധെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക കപ�
ടമായ ആശങ്കേയാെട വിസ്തരിച്ചു േചാദിച്ചു.

“പുത്രവിധവകൾ ഇേപ്പാൾ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനത്തി�
േലക്കാണു് കാരണവർ നിത്യവും യാത്ര. അവിെട നൂറു
േപേരാടും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപെര പറ്റി ദുഷിച്ചു സംസാ�
രിേച്ച മടങ്ങു. അംഗരക്ഷകനായി നിത്യവും േവഷം മാറി
േപാവുന്നതു് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആണു്. വഴിയിൽ കുഴ�
ഞ്ഞു വീണു മരിച്ചാൽ ഭരണകൂടത്തിെന ആ നിലയിലും
പ്രതിേരാധത്തിലാക്കാം എന്നു് വിധവകളും വിചാരിക്കു�
ന്നു.” നകുലൻ ഇന്നെത്ത ‘അകമ്പടിേവഷം’ മാറുന്ന തിര�
ക്കിലായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/12

“ഇെതന്താ കണങ്കാലിൽ ഒരു തങ്കവള, മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
മഹാറാണിെയ രാജസഭയിൽ പിടികൂടി ‘ഇനി നീ കൗ�
രവ അടിമ’ എന്ന ബഹുമതി തന്നു തുണിയഴിക്കുേമ്പാൾ
െകൗരവർ ഇതു് മാത്രം എന്താ വിട്ടുകളഞ്ഞതു്?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിയുെട നഗ്നമായ കാലിേലക്കു് തുറി�
ച്ചു േനാക്കി.

“വിട്ടുകളഞ്ഞതല്ല, വിളക്കി േചർത്തതാണു്. വസ്ത്രാേക്ഷ�
പം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, സംഘം േചർന്നു് െകൗരവർ ഇതു്
ഉപചാരപൂർവ്വം അണിയിച്ചു. ഞാനിേപ്പാൾ അവരു�
െട“നിരീക്ഷണവലയ”ത്തിലാണു്. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ,
ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാ�
ട്ടാരത്തിെല ഭൂഗർഭ അറയിൽ ഇരുന്നു എെന്ന ചില
െകൗരവർ ആസ്വദിക്കുന്നു”, പാഞ്ചാലിയുെട പുഞ്ചിരി ഒരു
വിലാപം േപാെല ആശ്രമത്തിൽ നിറഞ്ഞു.

“ഭക്ഷണപ്രിയരായ പാണ്ഡവെര മധുരത്തിൽ വിഷം
കലർത്തി ഇടയ്ക്കിെട തീറ്റിക്കാൻ േപാലും അന്ധപിതാവി�
െന്റ പണെപ്പട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരണം എന്ന സ്ഥിതി നി�
ലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ,
അരേങ്ങറ്റ ദിവസം പാണ്ഡവർ അവമതിച്ച ഒരു സൂതപു�
ത്രെന ഉടനടി “അംഗരാജാവായി” പ്രഖ്യാപിച്ച നിങ്ങ�
ളുെട ആ കുപ്രസിദ്ധ അനധികൃത നടപടിക്കു്, ചക്രവർ�
ത്തി പിന്നീടു്, രാജസഭയുെട അംഗീകാരത്തിനു േശഷം,
മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട രാജകീയ അനുമതി തന്നു�
േവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന എഴുതി തയ്യാ�
റാക്കിയ േചാദ്യത്താൽ േനരിട്ടു. ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ പി�
ടയുന്ന െപരുമീനുമായി ശുദ്ധജലതടാകത്തിൽ മലർന്നു
കിടന്നു നീന്തി തുടിക്കയായിരുന്നു ആ ധീരെകൗരവൻ.

“സാഹചര്യത്തിെനാത്തുയർന്നു സാഹസികമായി ഇടെപ�
ട്ടു് പാണ്ഡവ വിരുദ്ധനായ ഒരു അധഃകൃത േയാദ്ധാവിെന
ആജീവനാന്ത അടിമയായി േനടിെയടുക്കാൻ ഒരു സാങ്ക�
ല്പിക േദശനാമം ആധികാരികമായി ഉച്ചരിച്ചു എന്നതിൽ
കവിെഞ്ഞന്തു മുൻകാല പ്രാബല്യവും ചക്രവർത്തി അനു�
മതിയും?” കടിച്ചു പിടിച്ച മീനിെന കരയിൽ നിന്ന സഹാ�
യിക്കു േനെര പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ കൃത്യമായി എറി�
ഞ്ഞു്, ഒന്നു് കൂപ്പു കുത്തി െവയിലിേലക്കു് വീണ്ടും ഉയർന്നു്,
ദുേര്യാധനൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

“എെന്താെക്ക െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് ഇഷ്ടം കൂടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ‘െപാള്ളുന്ന
ഇടത്തിൽ’ ഒന്നു് വിരലമർത്തി േനാക്കി.

“മറ്റു നാലു േപെര കുറിച്ചു് ഓേരാന്നു് വിസ്തരിച്ചു േചാദിക്കും.
അവർക്കു് പ്രണയസല്ലാപത്തിൽ മികവു കുറവാണു്
എന്നു് െതളിയിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തി�
ച്ചു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തണം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/13

‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ യിൽ ജനശബ്ദം േലഖകെന്റ കുറി�
പ്പു്.

“പരിപൂർണബ്രഹ്മചര്യത്തിെന്റ കുരുവംശപ്രാേയാജകൻ
കുറച്ചു നാളായി ഊട്ടുപുരയിൽ െചന്നു് േവഗം അത്താഴം
കഴിച്ചു അകമ്പടി ഒഴിവാക്കി കൃഷിക്കാരെന്റ ലളിതേവഷ�
ത്തിൽ ഇരുട്ടിേലക്കു് നിത്യവും രാത്രി ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നതു്
ഹസ്തിനപുരി പൂക്കാര െതരുവിൽ ഇേപ്പാൾ പാട്ടാണു്.
െകാട്ടാര രഹസ്യങ്ങളുെട കലവറ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ
അഭിവന്ദ്യ ഭീഷ്മെര രാഷ്ട്രീയപ്രതിേയാഗികൾ ബന്ദിയാക്കി
പിടിച്ചാൽ?”

“സംശയാസ്പദമായ രാത്രിയാത്രകളിൽ നിന്നു്, പ്രേബാധ�
നം വഴി ഭീഷ്മെര പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വിദുരർ േമധാവിയാ�
യി ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുതാര്യഭരണം
വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്ന കൗരവ ഭരണകൂടത്തിനു മുമ്പിൽ, ഭീ�
ഷ്മയാത്രകളുെട ധാർമിക ഭീഷണി െകാണ്ടുവന്ന ജനശ�
ബ്ദം േലഖകനു് െപൗരസ്വീകരണം ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം
അരേങ്ങറ്റം ൈമതാനത്തിൽ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/14

“പാണ്ഡവപാളയത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അഞ്ചു യുവ�
േപാരാളികെളയും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് കഴുത്തിൽ ചവുട്ടി െകാ�
ന്നു എേന്നാ? ഒരാെള ചവിട്ടുേമ്പാൾ അടുത്തു് കിടന്ന മറ്റു
നാലു േപർ ബഹളം േകട്ടു് ഉണർന്നിേല്ല?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അശ്വത്ഥാത്മാവിെന േനരിട്ടു.

“എന്താ, േദ്രാണപുത്രനായ എനിക്കു് അഞ്ചു േപെര െകാ�
ലെചയ്യാൻ േവെറ ആൾ സഹായം േവേണാ? പാണ്ഡ�
വെര േപാെല തെന്ന ഭീരുക്കൾ ആയിരുന്നു ആ അഞ്ചു
പാഞ്ചാലീപുത്രന്മാരും എന്നതു് എെന്റ രാത്രി േജാലി
എളുപ്പമാക്കി. ആദ്യം കണ്ടവെന കഴുത്തിൽ ചവിട്ടിയ�
േപ്പാൾ (ആയുധം െകാണ്ടു് കഴുത്തറത്തു് െകാന്നാൽ അവ�
നു സ്വർഗ്ഗരാജ്യ പ്രേവശനം എളുപ്പമാവും) മറ്റു് നാലുേപ�
രും ഉണർന്നു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ചുരുണ്ടു് കിടന്നു ഉറ�
ക്കം നടിച്ചു. ഒരാെള െകാന്ന ക്ഷീണത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥ�
ലം വിടുെമെന്നാ മേറ്റാ കരുതിയ അവരുെട േമാഹം പൂ�
വണിയാെത അഞ്ചു േപെരയും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു െകാ�
ന്നു.”

അവസാനെത്ത കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധിപതി എന്ന
പദവിയുണ്ടായിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണേയാദ്ധാവു് ഇേപ്പാൾ
കൃഷ്ണശാപത്തിൽ മഹാേരാഗിയായി കാൽ ഉറക്കാെത
ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ രാവുപകൽ അലയുകയാണു്.
സൂക്ഷിക്കുമേല്ലാ.

“അമ്മാ, ഈ സുന്ദരേയാദ്ധാവു് എെന്റ അച്ഛൻ ആവാെത,
ആ വൃദ്ധേരാഗി എന്തിനു എെന്റ അച്ഛനായി”, അമ്മെയ�
ക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭീഷ്മേരയും അമ്മയുെട അച്ഛെന�
ക്കാൾ പ്രായമുള്ള ശന്തനുവിെനയും മാറി മാറി ചൂണ്ടി�
ക്കാട്ടി രാജകുമാരൻ വിചിത്രവീര്യൻ സത്യവതിേയാടു �
േചാദിച്ചു.

“വ്യക്തമായിേല്ല മകെന, എത്രമാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണു്
ഞങ്ങളുെട ഭാഗേധയം നിർണയിക്കുന്ന അതീതശക്തി�
കൾ എന്നു്”, കുരുവംശ ചക്രവർത്തിനിയുെട മഹാറാണി
ക്ഷയേരാഗിയായ മകെന ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“എന്തിനാണു് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്കു് നിലവിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് നിങ്ങൾ ഇല തിന്നാൻ െകാടുക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക നഗരാതിർത്തിയിെല ഗ്രാമെത്തരുവിൽ, കർഷ�
കക്കുടിലിനു മുമ്പിൽ കൂട്ടംകൂടി നിന്ന സ്ത്രീകേളാടു് നീരസം
മറയ്ക്കാെത േചാദിച്ചു.

“തിന്നു െകാഴുത്ത ഈ അഞ്ചു ആട്ടിൻകുട്ടികെള െകാട്ടാരം
ഊട്ടുപുരയിൽ അതിരാവിെല ഞങ്ങൾ േനരിട്ടു് എത്തിക്ക�
ണം. നാടു് വാഴുന്ന അഞ്ചു േപാക്കിരികൾ എണീറ്റ് വന്ന
ഉടൻ ഞങ്ങൾ തെന്ന േവണം ഈ പ്രിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങ�
ളുെട കഴുത്തറത്തു് െകാടുക്കാൻ. തീ പാറുന്ന േനാട്ടേത്താ�
െട അക്ഷമയിൽ അവർ കാത്തു നില്ക്കും ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട
ചുടുേചാര േമാന്താൻ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/15

“സംഗതി കഷ്ടമാണേല്ലാ. മുമ്പിൽ വരിയായി നില്ക്കുന്ന
ഈ പാണ്ഡവെര േനാക്കി നിങ്ങൾ അഞ്ചു പാഞ്ചാലീപു�
ത്രന്മാർക്കു കൃത്യമായി പറയാൻ ആവിേല്ല, ആരാരുെട
മകൻ?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പ്രേകാപനപരമായ
േചാദ്യം കുരുേക്ഷത്ര പാളയത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു. യുദ്ധം
തുടങ്ങുന്നതിെന്റ തേലന്നു് രാത്രി.

“പാണ്ഡവർ ബീജദാതാക്കൾ ആെണന്നതു് അമ്മ വഴി
സാക്ഷി െമാഴി അഥവാ േകട്ടുേകൾവി മാത്രം. മുഖം േനാ�
ക്കി ആരുെട ബീജം എന്നു് േചാദിക്കാൻ മാത്രം സാമുദ്രി�
കം വശമില്ലാത്തതു് െകാണ്ടു്, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വാവു�
ബലിക്കു് കൂട്ടായ തീരുമാനം എടുത്തു. മഹാഭാരത യുദ്ധ�
ത്തിൽ പാണ്ഡവർ െകാല്ലെപ്പട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്ക�
ളും ദക്ഷിണാപഥത്തിെല തിരുവില്വാമല നിളാതീരെത്ത
ബലിത്തറയിൽ അർപ്പിക്കുക ഒെരാറ്റ പിണ്ഡം ആയിരി�
ക്കും”, ആയുധങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുന്ന തിരക്കിലും മക്കൾ
ഉപചാരേതാെട പറഞ്ഞു.

“കൗരവ രാജവിധവകൾ എന്ന സംജ്ഞ ഔേദ്യാഗിക
ഉപേയാഗത്തിൽ നിന്നു് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് പാ�
ണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ രാജകീയ മുദ്രയുള്ള അറിയി�
പ്പിൽ കണ്ടിേല്ല? നാൽപ്പതു് ലക്ഷം ൈസനികർ ഇരു വി�
ഭാഗങ്ങളിലും മരിച്ച യുദ്ധത്തിൽ അവർ അനർഹെസൗ�
ജന്യം തട്ടിെയടുക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടതിെന തുടർന്നാ�
ണു് ഈ നടപടി. നമ്മുെട സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിലും
ഈ സംജ്ഞ ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.”

“അറിയാെതെയങ്കിലും ഉപേയാഗിച്ചാൽ?” യുദ്ധകാര്യേല�
ഖകൻ േചാദിച്ചു.

“ഒരു വിധവ കൂടി ഉടൻ ഉണ്ടാവും”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടു�
കാരനു് േനെര ചൂണ്ടു വിരൽ എറിഞ്ഞു.

“പാഞ്ചാലി ഇവിെട നിശബ്ദ സഹനത്തിെന്റ രക്തസാ�
ക്ഷിയല്ല; അവൾ പാണ്ഡവേരാടുള്ള അനാദരവും, വിഭ�
ക്തിയും തുറന്നു പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മുറിേവറ്റു നീറുകയാ�
ണു് വില്ലാളി വീരന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ. അവസരം
കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക പാണ്ഡവരുെട അേയാഗ്യത അവൾ
ഉയർത്തിക്കാട്ടി. അന്യപുരുഷരിൽ നിന്നു് ലഭിച്ച നിർേല്ലാ�
ഭമായ ആരാധന പരസ്യമായി.ആസ്വദിച്ചു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/16

“െചേങ്കാൽ താെഴയിട്ടു്, പടിയിറങ്ങി വനവാസത്തിനു
േപാവാൻ പ്രേത്യകിച്ചു് വല്ല പ്രേകാപനവും?” അധികാര�
ത്തിെന്റ അകത്തളത്തിൽ നിന്നു് മരവുരി ധരിച്ചു നഗ്നപാ�
ദരായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് യാത്രയായ പാണ്ഡവ�
െര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗതുകേത്താെട േചാ�
ദിച്ചു.

“െകൗരവരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ നിന്നു് രാജ്യം രക്ഷ
േനടിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷി�
കം ഇന്നെല ആയിരുന്നു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ
നടന്ന ആേഘാഷത്തിൽ പെക്ഷ പെങ്കടുക്കാൻ ഉണ്ടായി�
രുന്നതു് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപർ മാത്രം. നിങ്ങളും കണ്ടത�
േല്ല. െചേങ്കാൽ ൈകമാറാൻ അെതാരു മൃദു ഓർമ്മെപ്പ�
ടുത്തൽ േപാെല േതാന്നി.” നകുലൻ വിജനമായ െതരു�
വിൽ യാന്ത്രികമായി യാത്ര െചാല്ലി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/17

കുടുംബ സ്വത്തിെന്റ ഓഹരി വിതരണതർക്കം പരിഹരി�
ക്കാൻ കുരുവംശം സംഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധെത്തക്കുറിച്ചു് നി�
ങ്ങൾക്കു് ഒരാകാശക്കാഴ്ചയുേണ്ടാ? അത്യുന്നതത്തിൽ
നിെന്നാരു പക്ഷിേനാട്ടം? പതിെനട്ടു ദിവസം ആെര�
ല്ലാം എവിെട െപാരുതി വീണു മരിച്ചു എെന്നാരു മനഃ�
കണക്കു്?” കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചു ജീവേനാെട
ഹസ്തിനപുരിയിൽ തിരിെച്ചത്തിയ ഏക കൗരവേസനാ�
നി കൃപേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക ഉല്ലാസഭാവേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“വ്യാസൻ എഴുതുന്നു എന്നു് േകട്ടു. മരിക്കും മുമ്പു് വായി�
ക്കാൻ ഒെത്തങ്കിൽ. വരുംയുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മാധ്യമപ്ര�
വർത്തകർ േനരിട്ടു് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നു് േപാരാട്ടം, ദൂെര
ദൂെര േപ്രക്ഷകർക്കു് കാണിച്ചു െകാടുക്കാൻ തക്ക ശാസ്ത്ര
വളർച്ച േനടുെമന്നു് തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന പണ്ഡി�
തർ ഇന്നെല പറയുന്നതു് േകട്ടു് െഞട്ടിേപ്പായി. ഞങ്ങൾ
യുദ്ധം െചയ്യുേമ്പാൾ ഹിമാലയത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന വ്യാ�
സൻ ജ്ഞാനക്കണ്ണു് െകാെണ്ടഴുതിയ ദൃക്സാക്ഷി വിവര�
ണം െകാണ്ടുേവണം നമ്മുെട ഈ തലമുറ ജിജ്ഞാസ
ശമിപ്പിക്കാൻ”, പരീക്ഷിത്തിെന ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കുകയാ�
യിരുന്നു അഭിവന്ദ്യ ഗുരു.

“നിർണായക േപാരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചതു് െകാണ്ട�
ല്ല. ശരീരഭാഗം നഷ്ടെപ്പട്ടതു് െകാണ്ടാണു് നിങ്ങൾ വരും
യുഗത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടുക എന്നു് ഇങ്ങെനയുള്ള
കാര്യങ്ങളുെട അവസാന വാക്കായ തക്ഷശില പണ്ഡിത�
ന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.”

“ഒരു അരേങ്ങറ്റം നടത്തി അഭ്യാസം പരീക്ഷിക്കാെത
ധൃതിയിൽ ഗുരുദക്ഷിണ േചാദിച്ച ആ ബ്രാഹ്മണനു് സ്തു�
തി. നഷ്ടെപ്പടാൻ എനിക്കു് ഒരു വിരൽ മാത്രം, േനടി�
യേതാ കുടില ഗുരുവിെന്റ സാധു ഇര എന്ന അതീത
ബഹുമതിയും”, വിരൽ ഇല്ലാത്ത ൈക നീട്ടി ഏകലവ്യൻ
ആഹ്ലാദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികെയ നൃത്തം െചയ്യാൻ
വിളിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/18

“ചങ്കിൽ അമ്പു തറച്ച േപടമാനിെന വലിച്ചു ഭീമൻ, കൂസ�
ലില്ലാെത പൂക്കാരെതരുവിൽ നടക്കുന്നതു് ജനം കണ്ടു
വാതുറന്നതു് ഇന്നെലയാണു്. ഇന്നിതാ തത്തെയ പിടി�
ച്ചു കാട്ടിെലക്കയക്കുെമന്നു ഭീഷണി. എന്താ സംഭവം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷാകുലയായിരുന്നു.

“സാമൂഹ്യേസവനത്തിനായി നഗരത്തിൽ പകൽ മുഴുവൻ
പാണ്ഡവരുമായി വഴിനടക്കുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പഴി പറ�
യുന്ന പക്ഷിെയ പിെന്ന കൂട്ടിൽ അടച്ചാൽ തീരുേമാ പ്ര�
ശ്നം? കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തു തർക്കത്തിെന്റ േപരിൽ കൗരവ�
വംശഹത്യ േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നാണു അതു് ആവർത്തനവി�
രസത ഇല്ലാെത നാെടാട്ടുക്കു് വിളിച്ചു അറിയിക്കുന്നതു്”,
ചാരവകുപ്പു് േമധാവി തത്തക്കൂടു് കുതിരപ്പുറത്തു വച്ചു് ചാടി�
ക്കയറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/19

“ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ കണ്ട ആദ്യ ഹസ്തിനപുരിപ്രഭാതം
ഒന്നു് ഓർെത്തടുക്കാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ ഓർക്കാം“, പാഞ്ചാലി പു�
ഞ്ചിരിച്ചു” നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞു അന്തം വിട്ടുറങ്ങിയ േശ�
ഷം ഉണർന്നു കിടപ്പറവാതിലിനപ്പുറം ഞാെനാെന്നത്തി
േനാക്കിയേപ്പാൾ, പത്തറുപതു ഇളമുറ കൗരവരാജകുമാ�
രന്മാർ പാഞ്ചാലീ, പാഞ്ചാലീ എന്നു് ആശംസിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് കാത്തു നിൽക്കയാണു്, പ്രത്യാശേയാെട. ആ പുരു�
ഷപരിലാളനയിൽ നിെന്നെന്റ ശ്രദ്ധ െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചതു്
എതിർദിശയിൽ, ഒരിടുങ്ങിയ മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന പരു�
ക്കൻ പദാവലിയാണു്. എന്താണു് കാര്യം എന്നേന്വഷി�
ച്ചേപ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട ഔേദ്യാഗിക മുൻഭാര്യമാർ നീ�
ണ്ടകാല ദാമ്പത്യ അവഗണനയിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു പ്രക�
ടനം നടത്തുന്നതു് യുധിഷ്ഠിരൻ വാക്കുകൾ െകാണ്ടു് ‘തല്ലി�
േതാൽപ്പിക്കുക’യാണു്.” സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താക്ക�
ന്മാരുെമാത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ നവവധുവായി എത്തിയ
ആ നാളുകൾ പാഞ്ചാലി ഓർെത്തടുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/20

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഇന്നു് നിത്യജാള ്യതയിൽ അജ്ഞാ�
തവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ െമനെക്കടുന്നതിേനക്കാൾ,
അഭിശപ്തപാണ്ഡവർ എത്രയും േവഗം ഭൂമുഖത്തു് നിന്നു്
അപ്രത്യക്ഷരാവുകയാണു് മാനവരാശിക്കു് നല്ലെതന്നു്
പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടവരുെട പ്രിയങ്കരനായ കർ�
ണൻ. വിദൂര അംഗരാജ്യത്തിൽ പിേന്നാക്കക്കാരുെട
ഉന്നമനത്തിനു വികസനപദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുക�
യായിരുന്നു ദാനശീലനായ സൂതപുത്രൻ.

രാവിെല െതളിഞ്ഞ െവയിലിൽ കർണെന്റ അഭ്യാസപ്ര�
കടനം വിസ്മയകരമായിരുന്നു.

“വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന കാലത്തു് അരേങ്ങറ്റത്തിൽ ചില
പാണ്ഡവ അനുകൂല ബ്രാഹ്മണഗുരുക്കൾ അഭ്യാസത്തിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത പരസ്യമായി അപമാനി�
ച്ചേപ്പാൾ, ഈ നില്ക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി രാജകുമാരൻ ദുേര്യാ�
ധനൻ ഉടൻ എെന്ന സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അംഗ�
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു ആജീവനാന്ത സൗഹൃദം
വാഗ്ദാനം െചയ്തതിെന്റ വാർഷികദിനം കൂടിയാണിതു്.”

തുടർന്നു് കർണനും ദുേര്യാധനനും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തുന്നതും
േദശഗീതം പാടുന്നതും ആലിംഗനം െചയ്യുന്നതും ൈക
േകാർത്തു് നടക്കുന്നതും സ്വവർഗകാമനയുെട ആരാധക�
രായ അംഗരാജ്യ നിവാസികെള േകാരിത്തരിപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/21

ദ്വാരകയിൽ സത്യഭാമ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതു് േക�
ട്ടാണു് െകാട്ടാരം േലഖിക അന്തഃപുരത്തിൽ ഇടിച്ചു കയ�
റിയതു:

“കീറത്തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ അവിലുമായി സാന്ദീപനി
ഗുരുകുലത്തിെല ആ പഴയ സഹപാഠികൾ നിങ്ങെള
ആേശ്ലഷിക്കാൻ വിയർത്ത ശരീരങ്ങളുമായി പുറത്തു് പു�
ലർച്ച മുതൽ വരി നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ഓേരാരുത്തെര അക�
േത്തക്കു് പറഞ്ഞു വിടെട്ട? തിരിെച്ചത്തിയാൽ ഒരു ഐശ്വ�
ര്യകുേചലാനുഭവം അവർ നിന്നനിൽപ്പിൽ സ്വപ്നം കാണു�
ന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/22

“മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന േപരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുടിലപ�
ദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി പാണ്ഡവെരയും പാഞ്ചാലിേയയും
അധികാരത്തിെന്റ സുഖവഴിയിൽ നിന്നു്, ജീവിതാന്ത്യ�
ത്തിൽ വഴിയമ്പലമില്ലാത്ത െപരുവഴിയിേലക്കു് തള്ളിവി�
ടുന്നു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തി�
േനാടു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു േചാദിച്ചു.

“എെന്റ അച്ഛൻ അഭിമന്യു െകൗമാരപ്രായത്തിൽ എങ്ങ�
െന മരിച്ചു എന്നു് ഇെന്നല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിൽ
യുധിഷ്ഠിരെന്റ പങ്കും. അെതാന്നും ഇനി എെന്ന ഓർമ്മി�
പ്പിക്കരുെത. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഓടിെയ�
ത്തിയ യുധിഷ്ഠിരൻ, അന്ധചക്രവർത്തി െചേങ്കാൽ തരു�
ന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എെന്തല്ലാം േകാലാഹലം ഇവി�
െട നടത്തി? മുപ്പത്തിയാറു െകാല്ലം െപരുമാറ്റ കാപട്യ�
ത്തിെന്റ െപരുന്തച്ചനായ യുധിഷ്ഠിരൻ നാടു് ഭരിച്ചു എന്നി�
ട്ടും അത്രതെന്ന പ്രായമുള്ള ഞാൻ യുവരാജ എന്ന പദ�
വിയിൽ ഹിമാലയ ചുരത്തിനു െകാടും തണുപ്പിൽ ശത്രു�
നീക്കം പ്രതിേരാധിക്കാൻ കാവൽ. വാനപ്രസ്ഥമായാ�
ലും മഹാപ്രസ്ഥാനമായാലും പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും
അന്തിമപദയാത്ര നാെള രാവിെല തുടങ്ങും, യാത്ര അയ�
പ്പിനു കാണണം.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/23

“ഇെതന്താണു് പാണ്ഡവപാളയത്തിനു പിന്നിൽ പുഴേയാ�
രം േചർെന്നാരു കത്തുന്ന തീക്കുണ്ഡം?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നാെള പതിെനട്ടാം ദിവസം ദുേര്യാധനനുമായി യുദ്ധ�
മാണു്. മരിക്കുന്നതു് പെക്ഷ യുധിഷ്ഠിരൻ ആെണങ്കിൽ,
ഞാൻ നവവധു േവഷത്തിൽ ഉടൻ ഇതിൽ ചാടി മരി�
ക്കണം എന്നാണു ഈ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്നതു്.
അതു് േവേണാ എന്നു് ഞാൻ സംശയിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാ�
ധനെന്റ െവപ്പാട്ടിയായി ഞാൻ കഴിയുന്നതിൽ നീതിനി�
േഷധം ഉെണ്ടന്നവർ ആണയിടുന്നു. യാഗാഗ്നിയിൽ നി�
ന്നു് പൂർണ വളർച്ച എത്തിയ സ്ത്രീരൂപത്തിൽ ഉയർന്ന
ഞാൻ ഈ തീകുണ്ഡത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ
കാവ്യനീതിയുെണ്ടന്നു പാണ്ഡവർ പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ
ആരും വീണു േപാവിേല്ല?” പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. േദ�
ഹമാസകലം മുറിപ്പാടുകളുമായി പാണ്ഡവർ േപ്രക്ഷകർ
ആയിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/24

“പാഞ്ചാലിയുെട മരണെമാഴി േനരിട്ടു് േകട്ട ഏക വ്യക്തി
അേല്ല നിങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുസ്സംശയം മറച്ചു
വക്കാെത മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീെയ നിർദ്ദയം േചാദ്യം
െചയ്തു.

“കാട്ടിൽ എത്തും വെര മാത്രം ഞാൻ േതാഴി എന്നു് മിക്ക�
വാറും സമ്മതിച്ചാണു് പാണ്ഡവർക്കു് പിന്നിൽ അകലം
പാലിച്ചു നടന്ന പാഞ്ചാലി എെന്ന കൂെടക്കൂട്ടിയതു്. കുെറ
നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി ചുറ്റും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട,
ഭീതിേയാെട േനാക്കിത്തുടങ്ങി. ഒന്നും ഞാൻ ഉടെന േചാ�
ദിച്ചില്ല. പുൽത്തകിടിയുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ അക�
െല കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഭീതിയിൽ പാഞ്ചാലി മുട്ടുകു�
ത്തി േമല്  േപ്പാട്ടു് േനാക്കി ൈകകൾ കൂപ്പി. ഞാൻ അവ�
രുെട േതാളിൽ ൈകവച്ചു് എന്നാൽ ആവുന്ന സുരക്ഷ
നൽകി. ഇല്ല ഞാൻ ഇനിെയാരടി മുന്നിൽ, വയ്യ എനി�
ക്കീ സന്യാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം വീണ്ടും ഒരു വ്യാ�
ഴവട്ടക്കാലം ചുമക്കാൻ എന്നു് വിതുമ്പി നിലവിളിച്ചു പാ�
ഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാണ്ഡവർ
സന്യാസികേളാടു് ഉപചാരം പറയുന്നതിനിടക്കു് തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടുേപായി. പാഞ്ചാലിയുെട അനാഥ
െഭൗതിക ശരീരം ഒരു ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു ഞാൻ
തിരിച്ചു േപാന്നു.” േതാഴി ഇനിയും എേന്താ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചി�
ട്ടുണ്ടു് എന്ന സംശയം ഉണർത്തി തിരക്കഭിനയിച്ചു പുതിയ
മഹാറാണിയുെട അരികിേലക്കു് േപായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/26

“വരിയായി വഴിനടന്നു വാനപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് നീങ്ങിയ
പാണ്ഡവർക്കു് പിന്നിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ പാഞ്ചാലിെയ
ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരനു് മനഃസാന്നിധ്യം
ഉണ്ടായിെല്ലേന്നാ?” നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“മരണേദവതയുെട മകൻ ആെണന്നു് േപാലും അറിയാ�
ത്ത വിധം മറവി േരാഗം ബാധിച്ച ഈ ‘കുരുവംശ ചക്ര�
വർത്തി’ക്കു് എങ്ങെന ഒരനുജെന്റ ഭാര്യക്കു് പ്രഥമശു�
ശ്രൂഷ െചയ്യാൻ ഓർമ േതാന്നും?” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ
വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി.

ഹസ്തിനപുരിയിെല പുതിയ മഹാറാണി.

“േസ്നഹരഹിത സാഹചര്യത്തിലാണു് വളർന്നതു്. കുെറ�
െയാെക്ക നിങ്ങളുെട വായനക്കാർക്കറിയാം, കൂടുത്തൽ
ഒന്നും ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േചാദിക്കരുതു്. ഇനി ഒന്നും
പറയാത്തതു് ഭൂതകാലസ്മരണയുെട ഇരയാവാൻ ആഗ്ര�
ഹിക്കാത്തതു് െകാണ്ടാണു്. ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ
ഇല്ലാെത കാട്ടുവഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കും എന്നാ�
ണു മനഃസാക്ഷി താക്കീതു് െചയ്യുന്നതു്. ഇതാേണാ,
കഷ്ടം, ഒരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രത്തിെന്റ ഭൂതവും ഭാ�
വിയും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/30

“ഇത്രെയാെക്ക നിങ്ങൾ എെന്റ ഭൂതകാലം ചുഴിഞ്ഞു േചാ�
ദിക്കുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കനുകൂലമായി
വിചാരിക്കുകയാണു്, എെന്റ ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രം
എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഉടനടി വായിച്ചുകൂടാ?” കുന്തീേദ�
വി േനരിയ േരാഷേത്താെട േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു അെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയ�
ണം? കർണൻ എന്നു് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു്
പരാമർശിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, നിങ്ങളുെട മുഖം ഇനിയും
എഴുതെപ്പടാത്ത ഒരു വലിയ ഇതിഹാസെത്ത അെല്ല
ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്?” ഔപചാരികമായി മുട്ടുകുത്തി
െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ രാജമാതാവിെന്റ ൈക മു�
ത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/08/31

“വാനപ്രസ്ഥത്തിെനന്നും പറഞാണു് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാ�
ണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും പടിയിറങ്ങിയതു്. ഇതാ പാഞ്ചാ�
ലി മാത്രം മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്ത�
രം കിട്ടുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുെട തിേരാധാനത്തിനു താൻ
ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കുന്നില്ല എന്നു് മാത്രം വ്യക്തമാ�
യി േകട്ടു”, ദുരൂഹതയാൽ െനറ്റി ചുളിഞ്ഞ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പറഞ്ഞു.

“തിേരാധാനം അത്ര ലഘുവായി ഹസ്തിനപുരി പത്രിക കാ�
ണുെമന്നു പാഞ്ചാലി ഒരു നിമിഷം േപാലും ചിന്തിച്ചു േപാ�
കരുതു്. പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ഖരമാ�
ലിന്യം സ്വയം ചുമന്നു ദൂെര കുഴി കുത്തി സംസ്കരിച്ചു പരിച�
യം വന്ന കരുത്തയായ പാഞ്ചാലിക്കുേണ്ടാ, അസംതൃപ്ത
ദാമ്പത്യത്തിെല അഞ്ചു വിഴുപ്പുെകട്ടുകൾ ആരും കാണാ�
െത മണ്ണിട്ടു് മൂടാൻ വിമ്മിട്ടം?”

“ഇതാ െചേങ്കാൽ, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് വ്യക്തമേല്ല
ഞങ്ങൾ പടിയിറങ്ങി േപായതു് വാനപ്രസ്ഥത്തിനല്ല,
ലഘു വ്യായാമത്തിനാണു് എന്നു്. നിങ്ങൾ ഉടൻ തിരുത്ത�
ണം ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിെല ദുസ്സൂചന നിറഞ്ഞ തി�
േരാധന വാർത്ത. രാജദൂഷണം നടത്തുന്ന വനിതാപത്ര�
പ്രവർത്തകെര വാനപ്രസ്ഥത്തിനു വിടേണാ, േവണ്ടിവ�
ന്നാൽ അതിനും പാണ്ഡവർ തയ്യാർ”, ധൃതിയിൽ േഗാപു�
രവാതിലിലൂെട അകത്തു പാഞ്ഞു കയറിയ അഞ്ചുേപരും
ൈകകൾ ഉയർത്തി െനഞ്ചു് വിരിച്ചു കാണിച്ചു, ജീവനുണ്ടു്,
ആരും ഞങ്ങെള െകാന്നു കുഴിച്ചിട്ടില്ല.

“ശിേരാരത്നം നഷ്ടെപ്പങ്കിലും എെന്താെക്കേയാ േനടിയ
േപാെലയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ െഞളിയുന്നതു്? യുദ്ധത്തിൽ
നിങ്ങൾ കൃത്യമായും എന്തു് േനടി?” െകാട്ടാരം േലഖിക
അവശ അശ്വത്ഥാമാവിെന കാട്ടുപാതയിൽ െപാടുന്നെന
കെണ്ടത്തി.

“ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? ശത്രു പാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു
മക്കെളയും ഉറക്കത്തിൽ ചവിട്ടി െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധ�
നെന്റ വീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവസാനിക്കും എന്നു് പറഞ്ഞ�
വർ, അവസാന സർവൈസന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ
എെന്റ ൈസനികതന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതു കണ്ടു െഞട്ടിയി�
േല്ല. ഉത്തരയുെട ഗർഭശിശുവിെന േനെര ഞാൻ ദിവ്യാ�
സ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു് കൃഷ്ണെന ഒന്നു് വിറപ്പിച്ചിേല്ല, ക്ഷത്രിയ
േപാരാളികേളാടു് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനു് ആവും
എന്നു് നിങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു കണ്ടിേല്ല. ഭാരതയുദ്ധരത്ന പുര�
സ്കാരത്തിനു് വ്യാസൻ എെന്ന നിർേദശിക്കാൻ നിങ്ങൾ
ഒരു ൈക തരൂ. അതിനിടയിൽ കുെറ കാലം വനവാസ�
ത്തിനു കൃഷ്ണശാപമുണ്ടു്. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ ഒെക്ക
പതിവെല്ല, അങ്ങു് ദൂെര ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണെന െകാല്ലാനും
േവടൻ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല”, അഭിശപ്ത േദ്രാണപു�
ത്രൻ ആേഘാഷിക്കുകയായിരുന്നു െകാടുംശിക്ഷ.
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“അവൾ കുഴഞ്ഞു വീണേപ്പാൾ എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കാെത കാൽ മുേമ്പാട്ടു് വച്ചു എേന്നാ? ആജീ�
വനാന്ത ചൂഷകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. അപമാനകര�
മായ വസ്ത്രാേക്ഷപതിനുേമൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മഹായുദ്ധം
പ്രതികാരേബാധത്തിൽ വിഭാവന െചയ്യുേമ്പാൾ, അവൾ
എന്താണു് െചയ്തതു്? രഹസ്യമായി ആർമാദിച്ചു. ഞങ്ങൾ
അവൾക്കു മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം, സംഘടിതമായി ഇഴ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ നിന്ദേയാെട ഞങ്ങെള രണ്ടു തലമുറ�
കളിലായി േവർതിരിച്ചു.” ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിയും, പിെന്ന ഹസ്തിനപുരി നാടുവാഴിയും ആയിരുന്ന
യുധിഷ്ഠിരെന്റ കൂെട വാനപ്രസ്ഥത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ
കണ്ടതു് മരണേദവതയുെട പ്രതിനിധി എന്നവകാശെപ്പ�
ട്ട ഒരു െചാക്ലിപ്പട്ടി മാത്രം.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/02

“എെന്റ ദാമ്പത്യവഞ്ചന കുറച്ചു ൈവകിെയങ്കിലും തിരിച്ച�
റിഞ്ഞതു് െകാണ്ടാേണാ, സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിേലക്കുള്ള പാ�
തി വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ ഭാര്യക്കു്, സാമാന്യ പരിഗണ�
നയിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ േപാലും െകാടുക്കാെത അവർ
മുേന്നാട്ടു കാൽ വച്ചതു്?” വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവ�
രാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/03

“പാഞ്ചാലി പരിഭവക്കാരിയാെണന്നു് ആേരാപണ സ്വ�
രത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു. കൃത്യമായി ചുരുക്കി പറ�
യൂ, പ്രശ്നം എന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വരം
കടുത്തു.

“വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ആണു�
ങ്ങൾക്കും ഒരു െപണ്ണിനും, ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ അനു�
മതി തന്നതു് ഈ ഒറ്റ മുറിയാണു്. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന�
തും ചാരി ഇരിക്കുന്നതും നിവർന്നു കിടക്കുന്നതും ഒെക്ക
ഇവിെട. നിസ്സാരകാര്യത്തിനു ഞങ്ങൾ ആേരാെടങ്കിലും
നീരസം േതാന്നിയാൽ പാഞ്ചാലി വിരൽ ചൂണ്ടി ഇവിെട
നിന്നു് പുറത്താക്കുന്നതു് ആ കാണുന്ന ഊട്ടുപുരയിേലക്കു്.
ആറു േപർ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ ഇടെപേടണ്ട ഈ
െഞരുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ, ഒരാൾ മാത്രം “എെന്റ സ്വകാ�
ര്യത മാനിക്കൂ” എന്നു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്തു്
െചയ്യും? ഞങ്ങൾ ചൂതുകളിയിൽ േതാറ്റ കൗരവഅടിമ�
കേളാ അേതാ അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യത്തിെല ആൺ ഇര�
കേളാ”, മാലിന്യനീക്കത്തിനു് പാഞ്ചാലി പുറത്തു േപായ
തക്കത്തിനു് യുധിഷ്ഠിരൻ പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/04

“പുതിയ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ കുറച്ചു േനരമായി ഒരു
അധികാരലഹരിയിലാണേല്ലാ, ആശംസപ്രസംഗം നട�
ത്തി േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന നാലു സേഹാദ�
രന്മാെര ഒന്നു് േനാക്കുന്നതു് േപാലുമില്ല”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് പറഞ്ഞു.

“ആ െപാങ്ങച്ചം നിറഞ്ഞ മുഖം ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. ആശം�
സാപ്രസംഗം സത്യപ്രസ്താവന ആെണന്നു് ഒരു പെക്ഷ
അയാൾക്കു് േതാന്നിേയാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/05

“വ്യാസെന കണ്ടിട്ടു് കാലെമത്രയായി”, ഭീമൻ വിഷാദസ്വ�
രത്തിൽ ഓർത്തു.

“പത്തു േകാവർ കഴുതകളും അത്രതെന്ന സഹായികളുമാ�
യി പനേയാലെക്കട്ടുകൾ െകാണ്ടുവരാൻ ദക്ഷിണാപഥ�
ത്തിൽ േപായിരിക്കയാെണന്നു് േകട്ടു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ
ഉടൻ ശന്തനു മുതലുള്ള കുരുവംശചരിത്രം എഴുതും. േജ�
താവിനു് അനുകൂലമായി വ്യാസൻ െകട്ടിെപ്പാക്കും ഒരു
മഹാഭാരത കഥ”, ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ ചാരസ�
േന്ദശങ്ങൾ വായിെക്ക ഉത്സാഹമില്ലാെത പ്രതികരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/06

“കൗരവരാജവധുക്കൾ പാഞ്ചാലിയുെട വീട്ടുമുറ്റത്തു് വരി
നില്ക്കേയാ? കൗരവരും പാണ്ഡവരും േനരിൽ കണ്ടാൽ
‘െകാത്തിക്കീറുന്ന’ ഹസ്തിനപുരിയിൽ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക െകാളുത്തിട്ടു.

“അഞ്ചു േപാരാളികെള ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന അടിമക�
ളാക്കിയ ഈ ‘കറുത്ത യക്ഷി’യിൽ നിന്നു് രഹസ്യ പാ�
ഠങ്ങൾ പഠിച്ചു േവണം, ഞങ്ങെള ഉന്മാദിനികളാക്കിയ
ഭർത്താക്കന്മാെര ദാമ്പത്യപരിചരണത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുവാൻ.”

“രാജസൂയം െചയ്തു. ചക്രവർത്തിയായി. വർഷങ്ങളായി
പണി തന്നിരുന്ന െകൗരവർ േപാലും നമുക്കിനി സാമ�
ന്തർ. എന്നിട്ടും ഒരു വാക്കു് പ്രശംസ നിന്നിൽനിന്നുണ്ടാ�
യില്ലേല്ലാ പാഞ്ചാലീ”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ സ്വരത്തിൽ േഖദം
കലർന്ന പരിഭവം നിറഞ്ഞു.

“വാക്കു് എനിക്കു് പ്രതിേരാധിക്കാൻ ഉള്ളതാണു്. പുകഴ്ത്താ�
നുള്ളതല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/08

“െപാന്നിെന്റ നിറമുള്ള വധുക്കൾക്കു് മാത്രം മുന്നിടം കിട്ടു�
ന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ, കരിക്കട്ടയുെട നിറമുള്ള നിങ്ങൾ�
െക്കങ്ങെന കൗരവഹൃദയങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടാനായി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ച േചാദ്യം
പത്രാധിപർ ഒന്നു് ഓർെത്തടുത്തു.

“പാഞ്ചാലി അന്നു് എന്തു് മറുപടി പറഞ്ഞാണു് ജാള ്യത
ഒഴിവാക്കിയതു്?” േലഖിക സഹകരിച്ചു.

“സമാനതയില്ലാത്ത വ്യക്തിഗതേസവനമികവിെന െകൗ�
രവർ രാത്രിയിൽ വിഭാവന െചയ്യുന്നുണ്ടാവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/09

“ശന്തനുമുഖത്തു് കാവ്യാത്മക വിഷാദഭാവം?” ദൂരക്കാഴ്ച
സഹപ്രവർത്തകനുമായി െകാട്ടാരം േലഖിക പങ്കിട്ടു.

“ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ടേല്ല ശന്തനു കിടപ്പറയിൽ കയറിയതു്?
ഗംഗ എന്തനിഷ്ടം കാട്ടിയാലും എതിർക്കരുതു് എന്ന കു�
ഞ്ഞക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാെത ‘ശുദ്ധൻ’, നീട്ടിവലിച്ചു കരാ�
റിൽ ഒപ്പിട്ടു. നവജാതശിശുക്കെള നദിയിൽ മുക്കിെക്കാ�
ല്ലുന്നതാണു് ഭാര്യയുെട പ്രഭാതവിേനാദം എന്നയാൾ പ്ര�
തീക്ഷിച്ചില്ല. “അരുേത ശിശുഹത്യ ഇനിയും” എന്നയാൾ
അതിഭാവുകത്തിെന്റ അതിപ്രസരേത്താെട പറഞ്ഞേതാ�
െട ഉടമ്പടി തരിപ്പണമായി.

ഗുണപാഠം: “ശിശുഹത്യ ആയാലും െതാഴിലിടേവതനമാ�
യാലും, കരാർ വായിച്ചു തിരുത്തൽ വരുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ
ശന്തനുരൂപങ്ങൾ നിലവിളിക്കും!”

“ഇന്നെല രാവിെല െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ ആനകളും ആഡം�
ബരങ്ങളുമായി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തുനിന്നു് െകൗരവെര കാ�
ണാൻ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ എഴുെന്നള്ളിയ യു�
ധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തിയും പരിവാരങ്ങളുമേല്ല, നഗ്നപാദ�
രായി കാട്ടിേലക്കു് ശിക്ഷയനുഭവിക്കാൻ േപാവുന്നതു്?”
െപരുവഴിയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആറുേപെര േനാ�
ക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വിഷാദേത്താെട കൂട്ടുകാരേനാടു്
പറഞ്ഞു.

“മാളികമുകളിേലറിയ മന്നെന്റ േതാളിൽ മാറാപ്പു എെന്നാ�
െക്ക വരും യുഗങ്ങളിൽ ദരിദ്രബ്രാഹ്മണർക്കു് നിന്ദിക്കാൻ
മാത്രം, ചൂതുകളിച്ചു് എല്ലാം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ ചില നികൃഷ്ട
ജന്മങ്ങൾ”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കരിമ്പിൻ ചണ്ടി അവർ�
ക്കു് േനെര എറിഞ്ഞതു് വിശന്നു െപാരിഞ്ഞ ഭീമൻ ഒറ്റച്ചാ�
ട്ടത്തിനു ൈകക്കലാക്കി വായിലിട്ടു ചവക്കാൻ തുടങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/10

“കീഴടങ്ങൽകരാർ പാലിച്ചു നഗ്നപാദരായി വനവാസത്തി�
നു വിനീതരായി നടന്നു നീങ്ങുന്ന പാണ്ഡവരുെട ഇരുഭാ�
ഗത്തും, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചാട്ടവാറുമായി നിങ്ങെളന്തിനാ
ഇങ്ങെന കാര്യമില്ലാെത അട്ടഹസിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േക്ഷാഭിച്ചു.

“ഇന്നെല ഇേതസമയത്തു് ഞങ്ങൾ തെന്നയാണു് യുധി�
ഷ്ഠിരെനയും മഹാറാണിെയയും െവഞ്ചാമരം വീശി നഗര�
വാതിൽ മുതൽ െകാട്ടാരം വെര ഉപചാരപൂർവ്വം ആചാര�
െവടിയുമായി ആനയിച്ചതു്. സൂര്യെനാന്നസ്തമിച്ചു് രാജകീ�
യവിേനാദമായ ചൂതുകളിക്കു് േശഷം േനരം പുലർന്നേപ്പാ�
േഴക്കും, നിയതിയുെട തട്ടു് ഉയർന്നതും താണതും ഇവരാ�
റുേപർ ഞങ്ങളുെട അടിമകൾ ആയതും പിെന്ന നിങ്ങൾ
െകാട്ടാരം േലഖികയും ആേഘാഷിെക്കേണ്ട?”

“ഭീഷ്മെര െകാല്ലാൻ ഉപായം േതടി നിങ്ങൾ െചന്നു് കയ�
റിയതു് ഭീഷ്മരുെട അടുത്താെണന്നു് പാളയത്തിെല കാ�
വൽക്കാർ രസിച്ചു കൂവുന്നുണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരെന സ്നാനഘട്ടത്തിൽ േനരിട്ടു.

“അതിെനന്താ? പാഞ്ചാലിയുെട ഹൃദയം കവരാൻ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ എത്ര പ്രാവശ്യം അവ�
ളുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈകകൾ നിവർത്തി ഇഴഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു.” േമലാസകലം ൈതലം പുരട്ടിയ പാണ്ഡവ മുഖ്യൻ
നിന്ന നിൽപ്പിൽ പുഴയിേലക്കു് കൂപ്പുകുത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/11

“പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞുവീണു എന്നു് ഭീമൻ വിലപിച്ചേപ്പാൾ,
അവൾ അർജ്ജുനനുമായി അധികം അഭിരമിച്ചതു് െകാ�
ണ്ടാെണന്നു് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ
എന്താണു് വായിെച്ചടുേക്കണ്ടതു്, ജീവിതാന്ത്യത്തിെല
മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലും കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നതു് മദമാത്സര്യ�
ത്തിൽ തെന്ന എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ആ വന്യഭൂ�
പ്രകൃതിയിലും വാക്കു് െതറ്റാെത േചാദിച്ചു.

“ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവെളെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചു,
എന്നാൽ ഞാൻ ൈക നീട്ടിയേപ്പാൾ വാക്കു് െകാണ്ടും
േനാക്കു് െകാണ്ടും തിരസ്കരിച്ചു. ഇേപ്പാൾ ഇതാ, യാത്ര
പറയാെത െലൗകികജീവിതം ഒരു കുഴഞ്ഞുവീഴലിൽ
െപാടുന്നെന അവസാനിക്കുേമ്പാൾ, എനിെക്കാരു പിടി�
വള്ളി, അർജ്ജുനനുമായി അവളുെട അവിഹിതബന്ധം
പരസ്യമാക്കുക.”

“ഒന്നുമെല്ലങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുെടെയാെക്ക ജീവചരി�
ത്രം എഴുേതണ്ട മുനിയേല്ല, വ്യാസൻ വന്നു മുമ്പിൽ നിന്ന�
േപ്പാേഴക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ൈകകൾ േരാഷത്തിൽ പി�
ഴിയുന്നതു്?” യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി ആയി
ചുമതല ഏറ്റെത ഉള്ളു. രാജസൂയയാഗത്തിെന്റ ആേഘാ�
ഷമാണു് ചുറ്റും.

“എന്താണയാൾ എന്നിട്ടു് പറഞ്ഞെതന്നു് നിങ്ങൾ േകട്ടി�
േല്ല. എേന്താ ദുരനുഭവം ഞങ്ങൾക്കു് ഉടൻ ഉണ്ടാകാൻ
േപാവുന്നു, കരുതൽ േവണം എന്നു്. ഈ ഭീഷണി പറ�
യാനാേണാ ഇേപ്പാൾ മുനി ഇവിെട ഇടിച്ചു കയറിയതു്?”
വ്യാസതാക്കീതിൽ ഭീമൻ ആെക ഉടഞ്ഞേപാെല േതാ�
ന്നി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/12

“കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിൽ മകൻ അശ്വത്ഥാമാവിെന്റ മര�
ണവാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൗരവസർവൈസന്യാ�
ധിപൻ േദ്രാണാചാര്യൻ ചുമതലെപ്പടുത്തിയതു് എെന്ന�
യാണു് എന്നതിൽ നിന്നുതെന്ന നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്ത�
കർക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല, െപാതുവ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിൽ
ഇന്നും വിവരവിനിമയത്തിെല അവസാനവാക്കു് ഞാനാ�
െണന്നു്? എന്നാൽ, ഞാൻ കൗരവപ്രതിേയാഗി പാണ്ഡ�
വമുഖ്യനായതുെകാണ്ടു് പൂർണസത്യത്തിനു പകരം ഉടൻ
േദ്രാണർക്കു ൈകമാറുക, അർദ്ധസത്യമാവും. പറഞ്ഞുവ�
ന്നാൽ പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ രണ്ടിനും ഇടയിൽ കാ�
ണുക വിള്ളലിനു് സാധ്യത ഉള്ള േനരിെയാരു അതിർവ�
രമ്പേല്ല”, േദ്രാണരുെട േചാര ദാഹിക്കുന്ന പാണ്ഡവ സം�
ഘത്തിെല തലവരിൽ ഒരാളായ യുധിഷ്ഠിരൻ ‘അതിർവര�
മ്പു്’ െപാട്ടിക്കാൻ നാവുയർത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/13

“നീ കർണെന കയറി അഭിമുഖം െചെയ്തേന്നാ”, യുദ്ധകാ�
ര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് അസ്വസ്ഥതേയാ�
െട േചാദിച്ചു.

“കാലിേന്മൽ കാൽ കയറ്റിവച്ചു് കർണെന്റ ആദ്യെത്ത
േചാദ്യം, “നീ ഏതു സൂതെന്റ മകൾ” എന്നായിരുന്നു. സൂ�
തകുടുംബമെല്ലന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “ഏതു കൗരവസേഹാ�
ദരെന്റ മകൾ?” എന്നായി. െകൗരവകുടുംബാംഗമെല്ലന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “പിെന്ന നീ?” എന്നു് കാൽ ഇറക്കി വച്ചു്
അക്ഷമയിൽ. ഹസ്തിനപുരി ജ്വാലാമുഖീ േക്ഷത്രത്തിെല
മഹാപുേരാഹിതനു് േദവനർത്തകി ഗംഗയിൽ അനധികൃ�
തമായി ജനിച്ചവൾ ആയിരുന്നു എെന്റ പൂർവികർ എന്നു്
ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ചാടി എഴുേന്നറ്റു കർണൻ എെന്ന
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തമിട്ടു. “എങ്കിൽ നാം ഇരുവരും ഒേര ജാ�
തി” എന്നയാൾ പുലമ്പി.

“ദിവ്യ കവചങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടും സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ അടി�
വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റാത്ത, സഭാപതി”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ
കൂടുതൽ അഭിമുഖ വാർത്ത േകൾക്കാെത എഴുേന്നറ്റു നട�
ന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/14

“ആ െകാട്ടാരം േലഖിക ഇവിെട തിണ്ണ നിരങ്ങി കുത്തി�
ക്കുത്തി നിേന്നാടു് േചാദിക്കുന്ന ഓേരാ േചാദ്യത്തിനും നീ
വസ്തുതക്കു് േചരാത്ത മറുപടി പറയുന്നു എന്നു് ഞങ്ങൾക്കു്
പരാതിയുണ്ടു്. കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് വായിച്ചു രസി�
ക്കാൻ ഞങ്ങളുെട െചലവിൽ നീ ഇങ്ങെന തരം താഴ�
േണാ?” യുധിഷ്ഠിരൻ േരാഷംെകാണ്ടു് പരവശനായിരു�
ന്നു. പിന്നിൽ നാലു് സേഹാദരന്മാരും ശരീരഭാഷെകാണ്ടു്
അയാൾക്കു് പിന്തുണ െകാടുത്തു.

“സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യമാണിവിെട ജീവിക്കുന്നെതന്നു് വസ്തുത�
കൾക്കു് േയാജിച്ചവിധം ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ നി�
ങ്ങൾക്കു് തിരിച്ചു കിട്ടുേമാ ചൂതുകളിയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥവും െചേങ്കാലും?”

“അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു മുഖമടച്ചു കിടക്കുന്ന മുടി െകട്ടിവക്കണ�
െമങ്കിൽ െകൗരവേച്ചാര പുരട്ടണെമന്നതു് ഒഴിവാക്കാ�
നാവാത്ത ഒരാവശ്യമാേണാ, അേതാ ആലങ്കാരികമാ�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചിന്താ ക്കുഴപ്പത്തിലായി.

“തപസ്സു െചയ്തു േനടിയ ദിവ്യയുധങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് യുദ്ധം
െചയ്യുകെയന്നു് േമനി പറയുെമങ്കിലും, യുദ്ധകാഹളമുയർ�
ത്തി അവെര കുരുേക്ഷത്രയിെലത്തിക്കാൻ ഈ േചാര�
െപ്പരുമ ഇടയ്ക്കിെട മുടി െകാെണ്ടെന്റ മുഖം മൂടി അവർക്കു്
മുമ്പിൽ ഞാൻ അതിഭാവുകത്വത്തിൽ വർണിക്കണം”,
െകട്ടിവച്ചിെല്ലങ്കിലും നിത്യവും കഴുകിയുണക്കിയ മുടിയ�
വൾ ആകർഷക ൈകനീക്കത്തിൽ മുഖത്തു് നിന്നു പിന്നി�
േലെക്കറിഞ്ഞു നിലാവു് േപാെല പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/15

“നവവധുയായി െകാട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യദിനങ്ങൾ
ഒന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാ�
േമാ?’ കൗരവകുറുനരികൾ രാവുപകൽ പാണ്ഡവർെക്ക�
തിെര അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ഇടമേല്ല.”

“ഊഷ്മളമായ ആരാധനയിൽ കുറെഞ്ഞാന്നും കണ്ടില്ല.
ഗാന്ധാരം മുതൽ കലിംഗം വെര നൂേറാളം രാജ്യവംശ�
ങ്ങളിൽ നിന്നുവന്ന മേനാഹരികളായ കൗരവരാജവധു�
ക്കൾ എെന്റ ആഭരണങ്ങളിലും ഉടയാടകളിലും മുടിയിലും
ഉപചാരപൂർവ്വം െകൗതുകം കാണിെച്ചങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറ�
ഞ്ഞ ആ ‘നൂറു കുറുനരികൾ’ കമ്പം കാണിച്ചതു് എെന്റ
അഴകളവുകൾ ആയിരുന്നു. ഇരുനൂറു െകാതിപ്പിക്കുന്ന
കുരുവംശ കണ്ണുകൾ നീന്തൽ കുളത്തിലും ഊഞ്ഞാലിലും
ഗംഗയാറിൻ തീരത്തും ആരാധനേയാെട പിന്തുടരുക,
അെതാരു േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യകാല സ്മരണക�
ളുെട െപാന്നിൻെചപ്പു തെന്ന. പെക്ഷ ആ ഉൽസവാന്ത�
രീക്ഷതിനു േയാജിക്കാത്ത പന്ത്രണ്ടു കഴുകൻ കണ്ണുകൾ
എെന്നയേപ്പാൾ േവട്ടയാടി. പാണ്ഡവരും കുന്തിയും.”

’ഇെതന്താണു് ഈ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ ഊട്ടുപുരയിൽ
െവറും നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന�
തു്. േവണ്ടെപ്പട്ടവർ ആെരങ്കിലും മരിച്ചുേവാ?” കാഴ്ച കണ്ടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടിേപ്പായി.

“എേന്താ സാേങ്കതിക പ്രശ്നം, ഇടയ്ക്കിെട ഉണ്ടാവും, ഹസ്തി�
നപുരിയിെല േവെറ ഏെതങ്കിലും കളപ്പുരയിെല ധാന്യ�
േശഖരം േസ്രാതസ്സായി കെണ്ടത്തുംവെര അക്ഷയപാത്രം
ഇന്നെത്ത േപാെല ശൂന്യമായിരിക്കും അതു് കഴിഞ്ഞാൽ
പതിവുേപാെല പരിമിതിയില്ലാെത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചും പരസ്പ�
രം ഉന്തിത്തള്ളിയും പാത്രത്തിൽ രണ്ടു കയ്യുമിട്ടു വാരിത്തി�
ന്നും”, കിടപ്പറയിൽ പാഞ്ചാലി മുടി കർശനമായി പരി�
ലാളനത്തിൽ നിന്നു് ഒഴിവാക്കി അഴകളവുകളുെട ശരീ�
രത്തിൽ ൈതലം േതച്ചു നിസ്സംഗമായി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/16

“സന്തുലിത ആവാസവ്യവസ്ഥ ആയിരുന്ന പുഴേയാര ഖാ�
ണ്ഡവ വനെത്ത, കരുതിക്കൂട്ടി കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയ
കുടിേയറ്റ കൗെന്തയർക്കു കൂട്ടു് കൃഷ്ണനായിരുന്നു എന്നു്
െകൗരവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരി�
ക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ, മഹാറാ�
ണി പാഞ്ചാലിെയ ഇരുൈകകൾ ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം
െചയ്തു.

“നീച മനുഷ്യരുെട കൂെട കണ്ണടച്ചു് കൂട്ടു് കൂടിയാൽ ൈദവ�
മനസ്സും മലിനെപ്പടും എന്ന പരമാർത്ഥമെല്ല അതു് െവ�
ളിെപ്പടുത്തുന്നതു്”, സ്വയം നട്ടുവളർത്തുന്ന ഔഷധെച്ചടി�
കൾക്കു് നനക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി, പാണ്ഡവരുെട
െചവിവട്ടത്തിലും പരിഭ്രമിക്കാെത, പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/17

“നായാട്ടുമൃഗങ്ങെളാന്നും പുറത്തുവരാെത ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന
ഈ മരവിച്ച മഴക്കാലദിനങ്ങളിൽ, േനരം േപാവാൻ നി�
ങ്ങൾ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ എന്തുെചയ്യും?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക, പാഞ്ചാലി െകാടുത്ത മധുരക്കിഴങ്ങു് പച്ചക്കു് കടിച്ചു
ചവച്ചു, സമൃദ്ധ ശരീരഭാഷയുെട അകമ്പടിയിൽ േചാദി�
ച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ കൗരവേവഷം െകട്ടി പാഞ്ചാലിെയ വസ്ത്രാ�
േക്ഷപം െചയ്യാൻ ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കും. ഇരയുെട ‘ആട്ടും തു�
പ്പും’ െകാണ്ടു് അവശനായി നിലത്തു വീഴുേമ്പാൾ, എടുത്തു
മാറ്റി ഭീമൻ ആ കൗരവ േവഷം ഊരിയണിഞ്ഞു വസ്ത്രാ�
േക്ഷപത്തിനു് ഒരു ൈകേനാക്കും. ഊഴം വച്ചു് കാത്തിരി�
ക്കുന്ന മറ്റു മൂന്നു േപർകൂടി അങ്ങെന നിലത്തു വീഴുേമ്പാൾ
കാണാം, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ രാത്രിഭക്ഷണം േവവുന്ന�
ത്  ”, നകുലൻ കാലവർഷത്തിെല ആ പ്രിയ പാണ്ഡവകി�
ടമത്സരം വിശദീകരിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പത്തു�
െകാല്ലം എന്നാണു ഒരു െകാട്ടാരം േരഖ. അതംഗീകരിച്ചു
െകാണ്ടു് േചാദിക്കെട്ട, എന്തായിരുന്നു ആ കാലെത്ത സ്മ�
രണീയമായ േനട്ടം?”

“നവജാതശിശുക്കെള പുലർകാലഗംഗയിൽ മുക്കിെക്കാ�
ല്ലുന്ന “യക്ഷി”കളായിരുന്നു ശന്തനുവിെന്റ കാലത്തു് ചക്ര�
വർത്തിനി എങ്കിൽ, അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര ഊഴം വച്ചു്
സ്വീകരിച്ചു് ഞാൻ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു ശിശുേക്ഷമ�
െസൗകര്യത്തിനു എെന്റ പിതാവിെന്റ പാഞ്ചാല രാജവ�
സതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചു. ഇതാ ഇേപ്പാൾ
ചൂത്കളി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ ദുേര്യാധനെന്റ അടിമ
എന്ന നിലയിൽ കാട്ടിൽ’, മാലിന്യ സംസ്കരണം കഴിഞ്ഞു
പാഞ്ചാലി മലിനവസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കി നീർേചാലയിൽ മുങ്ങി�
െപ്പാന്തുന്നതിന്നിടയിൽ സംസാരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/18

“സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല അേന്തവാസികളുെട ജീവനും
സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ െകൗരവർ നിേയാ�
ഗിച്ച പാണ്ഡവർ അവരുെട വനവാസക്കാല ചുമതല
ശരിക്കും െചയ്യുന്നിേല്ല, അേതാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇത്തവണ സന്യാസിസമൂഹെത്ത േനരിട്ടു.

“ഞങ്ങളുെട ജീവെന കുറിച്ചു് ഇേപ്പാൾ പറയുന്നില്ല.
എന്നാൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ മുയലും മാനും രാത്രി കൂട്ടിൽ
കയറ്റുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയതും രാവിെല കൂടു് തുറന്നു
വിടുേമ്പാൾ കാണുന്നതും െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല. എങ്ങ�
െന െപാരുത്തെപ്പടും, തലയിൽ തുണിയിട്ടു് മറച്ചു േപാവു�
ന്ന ആ പാണ്ഡവ ഭീമെന േനാക്കുക, ഇളമാംസ പ്രിയൻ
സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ ഇരേതടി ഇറങ്ങുകയായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/19

“കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തിൽ ഓഹരി കിട്ടാൻ േചാര ഒത്തിരി കു�
രുേക്ഷത്രത്തിൽ ചീന്തി എന്നു് ഇേപ്പാേഴ േതാന്നിത്തുട�
ങ്ങിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക, ധർമപുത്രർ എന്നു് എതി�
രാളികൾ നിന്ദേയാെട വിളിക്കുന്ന, പുതിയ ചക്രവർത്തി�
െയ െകാട്ടാര വളപ്പിൽ സ്വകാര്യമായി കണ്ടുമുട്ടി.

“കാര്യമറിയാെത അെല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതു്.
െകൗരവർക്കു ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു എന്നു് നിങ്ങൾ േവ�
വലാതിെപ്പടുന്നു. വാസ്തവമതാേണാ, മൂലഘടകങ്ങളുെട
ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള സംേയാജനം തകരുന്നതി�
െനയേല്ല നിങ്ങൾ മരണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ േചാര�
ചീന്തൽ എന്ന കടുത്ത വാക്കുപേയാഗിച്ചതു്? െകൗരവ�
രുെട മൂലഘടകങ്ങൾ, പാണ്ഡവരുെട ഔേദ്യാഗിക പിൻ�
ഗാമി പരീക്ഷിത്തിലൂെട മെറ്റാരു േതാതിൽ സംേയാജി�
ച്ചിേല്ല?, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ മുറിേവറ്റ അഭിമാനം
പ്രകടമായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/20

“പാണ്ഡവമാതാവു് നിങ്ങൾക്കു് പ്രിയങ്കരിയാേണാ,
അേതാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അകലം പാലിച്ചു ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് ആവുന്നത്ര മാറി നി�
ല്ക്കാൻ വിേവകം കാണിച്ച വനിത. പെക്ഷ ഇന്നു് അരേങ്ങ�
റ്റ ൈമതാനത്തിൽ എെന്റ നൃത്ത-സംഗീത-നാടകം അവ�
െര പറ്റിയല്ല. ഗാന്ധാരീ വിലാപമാണ് , വരിേല്ല?” പാഞ്ചാ�
ലി തിരക്കിലായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അഭിമുഖം മുറിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/21

“ഇതാേണാ പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തിനിക്കു് നി�
ങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയ ഔേദ്യാഗികവസതി?” േരാഷം നിയ�
ന്ത്രിക്കാൻ പാടുെപട്ട പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം സർവാധികാ�
രിക്കു് േനെര ആേരാപണസ്വരത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ഈ വസതിെക്കന്താ കുഴപ്പം? സൂക്ഷിക്കുക, എെന്റ േന�
െര കുതിരകയറണ്ട. ഞാൻ അംഗപരിമിതൻ. ഇവിെട�
യാണു് എെന്റ അച്ഛെന്റ അച്ഛൻ കൗരവ രാജകുമാരൻ
ദുേര്യാധനൻ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു െകാല്ലം ഭാര്യയുെമാത്തു്
അന്തിയുറങ്ങിയതു്. ദുേര്യാധനനു് ഒരു ഭാര്യമാത്രം. ഭാര്യ�
ക്കു് ഒേര ഒരു ഭർത്താവും. െകൗതുകം േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ല?
ശത്രുനാശത്തിനു നിത്യവും ഇവിെട കാളിപ്രീതിക്കായി മൃ�
ഗബലി െചയ്തിരുെന്നങ്കിലും, െകാട്ടാരം ശുചീകരണ െതാ�
ഴിലാളികൾക്കു് കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിർബന്ധിത ൈസ�
നിക േസവനം ആയതുെകാണ്ടു്, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമാ�
യി േവണ്ടത്ര വൃത്തിയാക്കൽ ഉണ്ടായില്ല, അതുെകാെണ്ട�
ന്താ, പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാ�
ലിന്യം നിത്യവും നീക്കി നിങ്ങൾ പരിചയ സമ്പന്നയെല്ല,
ഒന്നു് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ വാസേയാഗ്യമാക്കിക്കൂെട ചരി�
ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ദുേര്യാധന വസതി. ഇതു് അറിയ�
െപ്പെടണ്ടതും ആ േപരിൽ തെന്ന”, െകാട്ടാരരഹസ്യങ്ങളു�
െട താേക്കാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പുേരാഹിത മേന്ത്രാച്ചാര�
ണം േപാെല സംസാരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/22

“ഇന്നും ഹസ്തിനപുരി െകൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് നിങ്ങൾ
ആരാധ്യേദവത, പെക്ഷ, ഇവിെട കാട്ടിൽ ദുേര്യാധനെന്റ
അടിമയായി, മാലിന്യനീക്കം എന്ന ദിവസപ്പണിയുമായി,
പരാതിയില്ലാെത നാൾ നീക്കുന്നു. ൈവരുധ്യം േതാന്നു�
ന്നിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിന്നായി ഇര േതടി േപാേവണ്ട�
തില്ലാത്ത അഞ്ചു മടിയൻമാർെക്കാപ്പം, സമനില െതറ്റാ�
െത ഈ കഠിനതടവു് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്കു് കഴിയു�
ന്നു എന്നതേല്ല കൂടുതൽ കൗതുകകരമായി നിങ്ങൾ കാ�
േണണ്ടതു്?” പാഞ്ചാലി അന്നെത്ത പുറംേജാലി കഴിഞ്ഞു
നീെരാഴുക്കിൽ നീന്തുകയായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/23

“സുഭദ്രെയ അർജ്ജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച വാർത്ത നിങ്ങ�
െള ക്ഷുഭിതയാേക്കണ്ട കാര്യം? നിങ്ങൾക്കുമിേല്ല ഒന്നില�
ധികം ഭർത്താക്കന്മാർ.”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സുഭദ്രയല്ല പ്രതിനായിക എന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം.
എെന്റ അഞ്ചു് മക്കൾ ദൂെര പാഞ്ചാലത്തിൽ പ്രത്യാശ�
േയാെട െചേങ്കാൽ കാത്തു വളരുേമ്പാൾ, സുഭദ്രയുെട
വിവാഹത്തിൽ കൃഷ്ണെന്റ ആശംസ, നിങ്ങളും േകട്ടതേല്ല,
സുഭദ്രയുെട പിൻഗാമികൾ കുരുവംശം ഭരിക്കും എന്നു് കൃ�
ഷ്ണൻ പ്രവചിച്ചു, അർജ്ജുനൻ കയ്യടിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ ജനി�
ച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണു് ദുേര്യാധനൻ പിറന്നെത�
ന്ന ഈറ്റില്ലന്യായം രാജസഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ�
േല്ല െകൗരവെര പാണ്ഡവർ െവള്ളം കുടിപ്പിച്ചത്  ?” വഞ്ചി�
ക്കെപ്പട്ട രാജകീയമാതൃത്വം പാഞ്ചാലിയുെട അടക്കിപ്പിടി�
ച്ച േക്രാധത്തിലും ചുറ്റും നിന്നവർക്കു് െപാള്ളി.

“ഒരിറ്റു േചാര വീഴാെത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിെയ
അധികാരത്തിൽ നിന്നു് നീക്കി, േകാഴി കൂവും മുമ്പു് കഠിന�
തടവിൽ വനവാസത്തിന്നയച്ച െകൗരവർക്കു, ഒരു മഹാ�
ഭാരതയുദ്ധം തെന്ന േവണ്ടി വരുന്നേല്ലാ െനറ്റിയിൽ അടി�
മക്കുറിമായാത്ത പാണ്ഡവരുെട തല എെന്നേന്നക്കുമാ�
യി െവട്ടാൻ?” കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധസജ്ജീകരണങ്ങൾ േനാ�
ക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകരുെമാത്തു് വന്ന യുദ്ധകാര്യേല�
ഖകൻ, ഏെറ കാലത്തിനു േശഷം െതാഴിൽ സാധ്യത
ൈകവന്ന ഉല്ലാസേത്താെട, െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“വരും യുഗത്തിൽ തിരിച്ചു പറയുെമങ്കിലും, ചരിത്രം
ആദ്യം പ്രഹസനമായും പിെന്ന ദുരന്തമായും വരുെമന്നു്
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/25

“അകമ്പടി അനുവദിക്കാെത അഭിമന്യുവിെന െകൗരവക്കൂ�
ട്ടത്തിേലക്കു് എറിഞ്ഞതു് പാഞ്ചാലി ആയിരുന്നു എന്നു്
കർണ്ണകുറ്റസമ്മതം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ? എങ്ങെന പ്ര�
തികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന്റ പിൻഗാമി കുരുവംശ ചക്രവർത്തി ആവും
എന്ന കൃഷ്ണപ്രവചനത്തിനു് തടയിടാൻ, ചക്രവർത്തി
ആവാൻ െകാതിക്കുന്ന അഞ്ചു ആൺമക്കൾ ഉള്ള ഒരമ്മ�
യുെട മുൻ കൂർ നീക്കം എന്നു് കാണൂ. എെന്റ മനസ്സിൽ നി�
ന്നു് കുറ്റേബാധം ഒളിച്ചു േപായ സുഖം മറച്ചു വക്കുന്നില്ല”,
യുധിഷ്ഠിരൻ പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞു. ൈവകിയ രാത്രി�
യിൽ യുദ്ധഭൂമിേയാടു് േചർന്ന യമുനയുെട ജലത്തിൽ നി�
ലാവു് ഇളകിയാടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/27

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് മടങ്ങുേമ്പാൾ
യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങളുെട അച്ഛേനാടു് പണം കടം േചാദി�
ച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്നു് േകൾക്കുന്നേല്ലാ, എന്തായിരുന്നു ആ
കാര്യം?”

“അങ്ങെന ഒന്നുമില്ല. െകൗരവേരാടു് കടം േചാദിക്കുന്ന�
തു് ഒഴിവാക്കാൻ, ആഭരണങ്ങളിൽ ചിലതു് വിൽക്കെട്ട
എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അച്ഛേനാടു് േചാദിച്ചു. അച്ഛനാരാ
േമാൻ. “അതു് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു െകാടുത്തെതാന്നുമല്ല,
യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ഉയർന്നു വന്നേപ്പാൾ അവളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്,” എന്നു് അച്ഛൻ നിസ്സാരമായി ൈക�
കാര്യം െചയ്തു. ആെക വിരണ്ടു േപായ യുധിഷ്ഠിരൻ പി�
െന്ന െതാട്ടിട്ടില്ല എെന്റ െപാന്നിൽ”, പാഞ്ചാലി ഓർ�
േത്താർത്തു ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/28

“ഇന്നെല രാത്രി മുതൽ നിങ്ങൾ കൗരവ അടിമയാെണ�
ന്നു് േകട്ടു, പെക്ഷ നിങ്ങൾ അറവുശാലയിൽ?” കിതേച്ചാ�
ടി വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ചുറ്റുപാടും േനാക്കി വിങ്ങി.

“കാട്ടിൽ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ നായാട്ടു
എേന്നാ പരിചയെപ്പട്ടവർ, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ജനി�
ച്ച ഞാൻ ഇത്ര നാളും സസ്യാഹാരി. ഇനി കഠിനശിക്ഷ�
യിൽ വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ മൃഗ-മാംസ സംസ്ക�
രണം ഞാൻ അറിേയേണ്ട. ചങ്കിൽ തറച്ച അമ്പുമായി
വരുന്ന േപടമാനിെന െകാന്നു െതാലിയുരിച്ചു ഈ മാംസ�
ദാഹികൾക്കു് മൂന്നു േനരം െപാരിച്ചു െകാടുക്കാൻ േവണ്ട
പരിചരണം ഞാനും ഒന്നു് പഠിേക്കേണ്ട”, ഒരു മാടിെന്റ
കുടൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു നീക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പു�
ഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/29

“അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യെത്ത കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ കലവറയില്ലാ�
െത ആവിഷ്കാരസാധ്യത േതടുേമ്പാൾ, പറയാെത വയ്യ,
കൗരവരാജവധുക്കൾ കുടുംബജീവിതെത്ത കുറിച്ചു് ൈക�
പ്പുള്ള ഒേരാർമയും ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നില്ല”, വ്യാജനീര�
സേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖിക സംസാരിച്ചു. കാട്ടുേചാല�
യിൽ നീന്തിക്കുളിച്ചു നനഞ്ഞ തുണിയുമായി അവർ വിജ�
നവഴിയിലൂെട ആശ്രമത്തിേലക്കു നടക്കുകയായിരുന്നു.

“എന്തിനു പങ്കിടണം? േമഘങ്ങളില്ലാത്ത െപൗർണമി രാ�
ത്രികളിൽ, അന്തഃപുരത്തിനു് േമെലയുള്ള മട്ടുപ്പാവിൽ,
പൂർണനഗ്നകളായി െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും പിെന്ന വിങ്ങി�
െപ്പാട്ടുകയും െചയ്യുന്ന അവെരന്തിനു എെന്ന േപാെല
ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനു് അക്ഷരങ്ങൾ േതടണം?” അന്ന�
ദാതാവിെന േതടിയിറങ്ങിയ േപടമാനിെന പരിലാളിച്ചു�
െകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജസൂയം ദിവസം താങ്കൾ നാലു പ്രാവ�
ശ്യം വസ്ത്രം മാറി രാജസഭയിൽ ഒരു വിചിത്ര പ്രദർശന�
വസ്തു ആയി എന്നാണേല്ലാ ശിശുപാലൻ പറയുന്നതു്?’,
‘ഒരു േഗാപികയുെട ആകർഷകസ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം
േലഖിക പറഞ്ഞു.

“ശത്രു മാത്രേമ നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി നിരീക്ഷണ�
ങ്ങൾ പുറത്തു വിടൂ. സുഹൃത്തു നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട പാട്ടി�
നു വിടും. ശിശുപാലൻ െചേയ്യണ്ടതു് അയാൾ കാര്യക്ഷ�
മതേയാെട െചയ്തു”, കൃഷ്ണൻ യമുനയിൽ നീരാടാൻവസ്ത്ര�
ങ്ങൾ അഴിക്കുകയായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/09/30

“സ്ത്രീത്വത്തിനു േനെര െകൗരവർ രാജസഭയിൽ പരസ്യ�
മായി െചയ്ത കടന്നാക്രമണം െപാതുവ്യവഹാരമണ്ഡല�
ത്തിൽ ചൂടായി ഇേപ്പാഴും ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുേമ്പാഴും, നി�
ങ്ങൾ െകൗരവർക്കു ധാർമിക പിന്തുണ നൽകി എന്ന
സംശയം ബലെപ്പട്ടു വരുന്നു. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസ�
ത്തിനു പാണ്ഡവരുെട കൂെട േപാവാെത ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ അല്ലൽ ഇല്ലാെത കഴിയാനുള്ള
സ്വാർത്ഥ ചിന്തയാേണാ ഈ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഴ്ചക്കു് പി�
ന്നിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വരം പരുഷമായി.

“രണ്ടു ഭാഗവും ഞാൻ േകൾേക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ കാള
െപറ്റു എന്നു് േകട്ടേപ്പാേഴക്കും കുന്തി കയെറടുത്തു എന്നു്
നാെള നിങ്ങൾ തെന്ന പരിഹസിക്കിേല്ല. ഇനി എെന്റ
െപാതുജീവിതം, മനുഷ്യാവകാശപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാെനടു�
ക്കുന്ന സമീപനം കാലാകാലമായി ജനം അംഗീകരിച്ച�
താണു്. അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ കൂന്തു മറിേയണ്ട.”
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“വിരാടരാജാവിെന്റ ഭാര്യാസേഹാദരെന ചതിയിൽ രാത്രി
നൃത്തമണ്ഡപത്തിേലക്കു് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇരുട്ടിൽ ശ്വാ�
സം മുട്ടിച്ചു െകാന്ന െകാട്ടാരം പാചകക്കാരൻ അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ തെന്ന? ചത്തതു് കീചകൻ എങ്കിൽ െകാന്നതു്
ഭീമൻ തെന്ന എന്നു് രാജസഭയിൽ കാരണവന്മാർ പാടു�
ന്നതു െവറുെതയല്ല.”

“ഭീഷ്മർ എേന്താ വാക്കാൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാേണാ ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക ഒരു വിധി പകർപ്പു് എന്ന മട്ടിൽ ആധി�
കാരികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്”, അപ്പം ചുടാൻ മാ�
വു് കുഴക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്ന െകാലയാളിക്കു് േവണ്ടി
അനുജൻ നകുലൻ നിസ്സാരമായി സംസാരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/02

’ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ യിലും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു
നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത െകാട്ടാരകഥകൾ.

പ്രതിേയാഗികെള വിരട്ടാനും പ്രതിച്ഛായ വളർത്താനും
െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ഐതിഹ്യം മാത്രമായിരുന്നു കർണെന്റ
കവചെമന്നു അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞതു് വിവാദമായി. ഗം�
ഗയിൽ നീരാടാൻ േപായ കർണൻ ആ വഴി വന്ന ഒരു
രാജവിധവയുെട കയ്യിൽ നിന്നു് എേന്താ ഔഷധം വാ�
ങ്ങി മാറിൽ പുരട്ടിയേപ്പാൾ കവചം കീറത്തുണി േപാെല
എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാൻ സാധിച്ചതിനു ദൃക്ഃസാക്ഷിയാ�
െണന്നു അവകാശെപ്പടുന്ന വൃദ്ധ പൂജാരി, വിധവ എന്നു്
പരാമർശിക്കുന്നതു് ആെരന്നു പെക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടി�
ല്ല, എങ്കിലും ദൃക്ഃസാക്ഷിയുെട സംശയമുന നീളുന്നതു് പാ�
ണ്ഡവമാതാവിെന്റ േനെരയാെണന്നു ദുേര്യാധനൻ ഇട�
െപട്ടു പറഞ്ഞേതാെട അർജ്ജുന പ്രചരണം ഉടൻ നില�
ച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു്
അന്ധരാജാവിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ പിടിച്ചു പറിച്ചു സിം�
ഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ, മുപ്പത്തിയാറു് വർ�
ഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖങ്ങളിൽ കാ�
ണുന്നു. രാഷ്ട്രമീമാംസയിലും തേദ്ദശീയ വികസനത്തിലും
വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ള നാലു് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടാ�
യിട്ടും അധികാരേമാഹികളായ അവർ ഇക്കാലത്തു് ഒളി�
ഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും വിമതശല്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എേന്നാ,
അേതാ ഉടനടി അമർച്ച െചയ്തു എേന്നാ ഞങ്ങൾ ഇനി
കാേണണ്ടതു്?”

“ഞങ്ങൾ അഞ്ചുേപരുെട വ്യക്തിഗതരഹസ്യങ്ങൾ ദശാ�
ബ്ദങ്ങളായി സമ്പാദിച്ചു സൂക്ഷിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ
നിത്യവും മുട്ടുകുത്തി ശീലിച്ച ഞങ്ങൾ, പെക്ഷ രഹസ്യ�
മായി, അവളുെട സമഗ്രാധിപത്യ പ്രവണതെക്കതിെര
െചറുത്തുനിൽപ്പിനു് അഞ്ചു േപരും ഉൾെപ്പടുന്ന കുറുമുന്ന�
ണി തെന്ന ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു”, ചാരവകുപ്പു േമധാ�
വി നകുലൻ പതിവു് േപാെല മുഖം ചലിപ്പിക്കാെത ചുറ്റും
േനാക്കി.

“പാഞ്ചാലി ആെരന്നു ഒരു നിമിഷം േപാലും മറക്കാെത
തെന്ന േചാദിക്കെട്ട, അവർ നിങ്ങൾക്കായി കരുതേലാ�
െട െചയ്ത ഒരു കാര്യം െപെട്ടെന്നാർക്കാെമാ?”

“വനവാസത്തിനു േനരമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിെലെക്ക�
െന്ന നയിക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു കാര്യം മിനിഞ്ഞാ�
ന്നുണ്ടായി. വേയാജനദിവസ െപാതുസ്വീകരണത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു ഞങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക വസതിയിേലക്കു് കയ�
റുേമ്പാൾ ഒരുവശത്തു് പുതുതായി പണിത പുരയിൽ
ഉണക്ക വിറകുെകട്ടുകൾ നിറച്ചു കണ്ടു. ഇെതന്താ എന്നു്
ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മഴക്കാലമേല്ല വരു�
ന്നതു്, െപെട്ടന്നു് നിങ്ങൾ കാലം െചയ്താലും പുക ഉയരാ�
െത ശവം ദഹിപ്പിെക്കേണ്ട? “എന്നു് േചാദിച്ചു പാഞ്ചാലി
അകേത്തക്കു് അലക്ഷ്യമായി കയറി. െചേങ്കാൽ പരീക്ഷി�
ത്തിനു ൈകമാറി പടിയിറങ്ങാൻ അന്നു് തീരുമാനിച്ചു”,
ഇേപ്പാൾ നഗ്നപാദനായ മുൻ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ
പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/03

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്ന ദശാബ്ദത്തിൽ
പാഞ്ചാലി എെന്റ മുൻഗാമിക്കു െകാടുത്ത അഭിമുഖങ്ങൾ
ഞാൻ തപ്പി വായിച്ചു. പാണ്ഡവെര സമഭാവനേയാെട,
എന്നാൽ ഔപചാരിക രാജകീയ ബഹുമാന പരാമർശ�
ങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി പാഞ്ചാലി ഇടെക്കാെക്ക
ഓർക്കും. ഭർത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന ധ്വനിയുണ്ടു്.
എന്നാൽ കളിയിൽ േതാറ്റു കാട്ടിൽ ഈ ഒറ്റമുറിവസതി�
യിൽ നിങ്ങെളല്ലാം പാർത്തു തുടങ്ങിയ േശഷം എനിക്ക�
നുവദിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാണുന്നതു് പതഞ്ഞു െപാങ്ങു�
ന്ന നിന്ദ, അെതന്താ?” അർദ്ധനഗ്ന യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രം
മുറ്റത്തു് കളപറിച്ചു കുന്തിച്ചിരുന്ന തണുത്ത പ്രഭാതം.

“അന്നു് ഞാൻ അവൾക്കു ഉദയസൂര്യൻ, ഇന്നു് ധൂമേകതു”
അയാൾക്കരികിേലക്കു ഓടി വന്ന മുയലിെന്റ െനറുക�
യിൽ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആഞ്ഞടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളിക്കു�
ന്ന േപാെല അട്ടഹസിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/04

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വിരുന്നിനു വന്ന നിങ്ങൾ ആതിേഥയ�
േയാടു അതിരുവിട്ടു െപരുമാറി എന്നാണു ഊട്ടുപുരയിൽ
ഞങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന പരാതി”, െകൗരവസംഘം ഹസ്തി�
നപുരിയിേലക്കു് മടങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക വിരലു�
യർത്തി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

“ആതിേഥയ എന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ മുമ്പിൽ
ആളാവാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ അതു് െപാളിച്ചു കയ്യിൽ െകാ�
ടുത്തതിെന്റ ആ കഥ ഞാൻ നാട്ടിൽ എത്തിയേശഷം വി�
ശദമായി രാജസഭയിൽ പറയാം”, ഉല്ലാസവാനായിരുന്നു
സ്ഥലജലഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കിവീണു എന്നു് പാണ്ഡവർ വി�
ടാെത പ്രചരിപ്പിച്ച കഥയിെല ഇര ദുേര്യാധനൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/05

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് വിരാടത്തിേലക്കു് ഭീഷ്മരുെട േന�
തൃത്വത്തിൽ ഇത്രദൂരം െകൗരവൈസന്യം നയിച്ചു് അവരു�
െട നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന േഗാസമ്പത്ത് െകാള്ളയ�
ടിക്കാൻ മാത്രം ഇവിെട പാൽക്ഷാമം രൂക്ഷമാേണാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് കിട്ടിയ മധുരം
േചർത്ത പാൽകുടിച്ചുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചു.

“രാജ്യം വിഭജിച്ചും ഭാഗം തരണം എന്നു് വാശി പിടിച്ചു
െകാമ്പു്കുലുക്കി വരുന്ന പാണ്ഡവഭീകരർക്കു് േനെര കൃത്യ�
മായി കുന്തെമറിയാൻ പകൽ മുഴുവൻ െവയിലിൽ പരി�
ശീലനം േനടുന്ന െകൗരവൈസനികർ പിെന്ന മൂന്നുേന�
രം കുടിേക്കണ്ടതു് പാലാേണാ, അേതാ െപാരിച്ച മാട്ടി�
റച്ചിേയാ?” േവവിച്ച പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
ദുേര്യാധനൻ വിശദീകരിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയ പാണ്ഡവർ
ദശാബ്ദങ്ങളായി ഗുരുതരകുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാ�
ണു് എന്നു് നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ആേരാപിച്ചു എന്നു് േക�
ട്ടു. എന്താണു് പ്രേകാപനം?”.

“ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പാണ്ഡവരാജകുമാരൻ പരീക്ഷിത്തി�
െന്റ ഗുരു എന്ന പദവി വഹിച്ചാലും, ഭൂതകാലം എെന്ന
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു് ഒച്ചവച്ചു് ഞാൻ പറേയേണ്ട? അതിനു
‘ആേരാപിച്ചു’ എന്നാേണാ നിങ്ങൾ വിേശഷിപ്പിക്കുക?
അങ്ങെന ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയസാ�
ക്ഷരത േനടി, വരും യുഗത്തിെല സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകർ
എെന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിെപ്പാരിക്കിെല്ല?” േമലാ�
സകലം ചൂരൽപ്പാടുകൾ വീണ പരീക്ഷിത്തിെന കണ്ണുരു�
ട്ടി നിശബ്ദനാക്കി മുതിർന്ന െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ
പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/06

“തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട സംഘടിത
അനാസ്ഥ െകാെണ്ടെന്തങ്കിലും ദുരനുഭവം, അതിെന്റ
ഇേപ്പാഴും െപാള്ളുന്ന ഓർമ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. കാട്ടിെല ആശ്രമം. േവവുന്ന േവനൽ.

“ഒരു രാത്രി, ഭക്ഷണത്തിനു രുചി േപാെരന്നു പറഞ്ഞു
അവർ അക്ഷയപാത്രം വലിെച്ചറിഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റു,
ആെകയുള്ള െവളിച്ചവും എടുത്തു എേന്താ നിശ്ചയിെട്ടന്ന
േപാെല പുറേത്തക്കു ചാടി. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ
മുറിയിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്നു. രാവിെല മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ
അവർ േദഹമിളക്കി അട്ടഹസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സന്യ�
സ്ഥാശ്രമത്തിെല പശുവിെന കവർന്നു ദൂെര െകാണ്ടു�
േപായി കഴുത്തറത്തു് െതാലിയുരിച്ചവർ തീയിൽ ചുട്ടു തി�
ന്നതിെന്റ ബാക്കി, കുടലും തലയും, പശുേത്താലിൽ െപാ�
തിഞ്ഞു െകാണ്ടുവന്നെതെന്റ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു, “ഒന്നു് തി�
ന്നു െകാഴുക്കു്, ആണുങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഉണർത്തുന്ന വി�
ധം െകാഴുക്കെട്ട ഇനിെയങ്കിലും നിെന്റ ഈ കരിഞ്ഞ വി�
റകുെകാള്ളി േപാലുള്ള േമനി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/07

“സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ച പശുവിെന
ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി െകാന്നു ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നു എന്ന
പാഞ്ചാലിയുെട ആേരാപണം ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടു. വസ്തു�
തക്കു് നിരക്കുന്നതല്ല ഊഹാേപാഹെത്ത അടിസ്ഥാ�
നമാക്കിയുള്ള ഈ ആേരാപണവും. മുൻപരിചയമുള്ള
ചില കാട്ടാളർ വളർത്തുന്ന േപാത്തിെനയാണു് ഞങ്ങൾ
സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ചു ചുട്ടുതിന്നു് ഇന്നെല രാത്രി വിശ�
പ്പടക്കിയതു്. അക്ഷയപാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് അനുവദിക്കുന്ന
ഭക്ഷ്യലഭ്യത അത്ര അക്ഷയെമാന്നുമെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കു്
ഇതിൽ നിന്നു് തെന്ന വായിെച്ചടുക്കാമെല്ലാ.” പാണ്ഡവ
വക്താവു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കു് നൽകിയ ഈ വിശ�
ദീകരണേത്താെട മാംസവിവാദം അവസാനിച്ചതായി
നകുലൻ അറിയിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/08

“പതിവായി നിങ്ങൾ വനാശ്രമത്തിൽ േപായി പാഞ്ചാലി�
െയ അഭിമുഖം െചയ്തു വരുന്നതായിഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു അവ�
രുെട അടിമജീവിതം?” ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖിക�
െയ ചക്രവർത്തിയുെട കാര്യാലയത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു.

“നരകയാതന. നിത്യവും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു്
തലച്ചുമടായി ൈജവവിസർജ്യങ്ങൾ ദൂെര െകാണ്ടുേപാ�
യി കുഴിെവട്ടി സംസ്കരിച്ചു, പാഞ്ചാലപുത്രി ഇന്നു് കണ്ടാൽ
ശരിക്കും ഒരു മലിനവസ്തു ആയി“, െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടു�
കുത്തി യാചനാഭാവതിൽ ൈക കൂപ്പി, “അവൾക്കു േമാച�
നം െകാടുക്കൂ”.

“വ്യവസ്ഥാപിത അടിമവ്യവഹാര നിയമത്തിെന്റ അന്തഃ�
സത്തെയ അധിേക്ഷപിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ അരുതു്.
ഉണ്ടായാൽ, ഇനിെയാരു താക്കീതിനു സാധ്യത ഇല്ലാ�
െത ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല അന്തഃപുരങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് മാലിന്യം നീക്കുന്ന പണി നിെന്ന എല്പിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/09

“ഗുരുനിന്ദ അരുെതന്നറിയാം, എങ്കിലും േചാദിക്കെട്ട, അഭി�
വന്ദ്യ േദ്രാണാചാര്യനുമായി എങ്ങെന ആയിരുന്നു നിങ്ങ�
ളുെട ഗുരുശിഷ്യ പാരസ്പര്യം”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട ഭൂതകാലം ചികഞ്ഞു ഭീമെന
സമീപിച്ചു.

“കാട്ടിൽ നിന്നു് െകൗമാരത്തിൽ രാജവിധവ കുന്തിയുെമാ�
ത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയാർഥികളായി ഞങ്ങൾ വരു�
േമ്പാൾ നൂറു കൗരവരും കൂടി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാ�
ത്ത ഇടമില്ലായിരുന്നു. േദ്രാണർ െപെട്ടന്നു് കാര്യങ്ങൾ
ഗ്രഹിച്ചു കൗരവപക്ഷം േചർന്നു് െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ
അരമന േപാെലാരു വസതി തട്ടിെയടുത്തു. ഞങ്ങൾ പാ�
ണ്ഡവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെട േചാര കുടിക്കുെമെന്നാെക്ക
െകൗരവർ െപാലിപ്പിച്ചിരുന്നതു് േദ്രാണർ മുഖവിലെക്ക�
ടുത്തു് ഏകലവ്യേനാെടന്ന േപാെലെയാെക്ക ഞങ്ങളു�
െട തള്ളവിരലും നാെള മുറിച്ചു േമടിക്കുെമന്നായേപ്പാൾ,
രണ്ടും കല്പിച്ചു ഒരുനാൾ േദ്രാണെന്റ െചവിയിൽ യുധിഷ്ഠി�
രെന്റ ജനനരഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാലെന്റ സന്തതി�
യാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ കാണണമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മ�
ണെന്റ മുഖം. െപെട്ടന്നു് കഥ മാറി. കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിയും
ആലിംഗനവും പാരസ്പര്യവുമായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/10

“ഇക്കണ്ട ദൂരെമാെക്ക പിതാമഹൻ ൈസന്യം നയിച്ചു് വി�
രാടത്തിൽ േപായി േഗാസമ്പത്തു് തട്ടിെയടുക്കാൻ മാത്രം
പാൽക്ഷാമം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി.

“മഹായുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? ശത്രുക്കൾക്കു് േനെര ഉന്നം
െതറ്റാെത കുന്തം എറിേയണ്ട കൗരവേപാരാളികൾ കഴി�
േക്കണ്ടതു് െവള്ളം േചർത്ത പാേലാ അേതാ, െപാരിച്ച
മാട്ടിറച്ചിേയാ?” കന്നുകാലിക്കു േവണ്ടിയുള്ള ധർമയുദ്ധ�
ത്തിൽ േതാൽവി അറിഞ്ഞിട്ടും, ഭീഷ്മർ ആക്രമണത്തിെന്റ
േപാഷകാഹാര പ്രശ്നം സജീവമായി നിലനിർത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/11

“സർപ്പയജ്ഞം കഴിഞ്ഞു്, മഹാഭാരതകഥയാെക, ശന്തനു
മുതൽ വാനപ്രസ്ഥം വെര ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു് േകട്ടു്, ഹസ്തി�
നപുരി സിംഹാസനത്തിേലക്കു് കുതിക്കുന്ന താങ്കൾക്കി�
േപ്പാൾ, ഭരണനിർവഹണത്തിനു് ഒരുത്തമ മാതൃകയായി
പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ആെരയാണു് െപെട്ടേന്നാർമ്മിക്കാ�
നാവുക?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രകൃതിദത്തമായ ആ േകാമള മുഖംമൂടി, ഗാന്ധാരിയുെട
കൃത്രിമ കൺെകട്ടു് േപാെല, ജീവിതം മുഴുവൻ അഴിക്കാ�
െത, പരസ്യജീവിതം നയിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്നയാെണ�
െന്റ മാതൃകാ പുരുഷൻ”, െകാട്ടാര ഉപചാപങ്ങൾെക്കാരു
കൗരവ ശത്രുനിരയില്ലാെതയും െവറുെത പരിഭ്രമേത്താെട
കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു് ജനേമജയൻ േലഖികയുെട മുഖത്തു്
േനാക്കാെത പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/12

“രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന െകൗരവേരാടു് നിങ്ങൾെക്കേന്താ നീര�
സമുെണ്ടന്നു േതാന്നും കുരുവംശം ഭാഗം വക്കുന്നതിെന�
ക്കുറിച്ചു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഐതി�
ഹ്യങ്ങൾ േകട്ടാൽ”, പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിൽ വച്ചു്
ഒരഭിമുഖത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ദുേര്യാധനൻ.

“സൂചി കുത്താൻ ഇടം എന്ന ആ കുപ്രസിദ്ധ പദപ്രേയാ�
ഗം നടത്തിയതു് ഞാനല്ല, വിലേപശലിനു വന്ന പാ�
ണ്ഡവ പ്രതിനിധിയാണു്. ഒത്തുതീർപ്പിനു് നിർേദശങ്ങൾ
ഇരുഭാഗങ്ങളും വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, ഒരിളമുറ െകൗരവൻ
ശിശുസഹജമായ നിഷ്കളങ്കതേയാെട േചാദിച്ചു, തർക്ക�
വ്യക്തി പാഞ്ചാലിെക്കന്തുെകാണ്ടു് പ്രശ്നപരിഹാരത്തി�
നായി ജലസമാധി സ്വീകരിച്ചു കൂടാ? െകൗരവർക്കു േച�
രാത്ത വിധം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണു് ഈ കാഴ്ചപ്പാടു് എന്നു്
ഞാൻ അവെന േസ്നഹപൂർവ്വം ശാസിക്കും മുമ്പു് തെന്ന
ചാടിെയണീറ്റു പാണ്ഡവപ്രതിനിധി വിരൽ ഞങ്ങൾക്കു്
േനെര ചൂണ്ടി േരാഷത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ കൗരവരാജ�
സഭയിൽ നിർല്ലജ്ജം പ്രതിേരാധിക്കുന്നതു് അതിരുവിട്ട�
േപ്പാൾ ഞാൻ തടഞ്ഞു. തടഞ്ഞതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു പ്ര�
േകാപനപരമായി മായിക പ്രദർശനത്തിനു മുതിർന്നു. വി�
ശ്വരൂപെമാെക്ക േഗാകുലത്തിൽ മതി, ഹസ്തിനപുരിയിൽ
േവണ്ട സുഹൃേത്ത എന്നു് പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
നയതന്ത്രവിദഗ്ദനു് േചരാത്ത പരുക്കൻ ഭാഷയിൽ “സൂചി
കുത്താൻ ഇടം” എന്ന കുത്സിത പദപ്രെയാഗവുമായി യാ�
ത്ര പറയാെത പടിയിറങ്ങി.

“എനിക്കൽപ്പം തിരക്കുണ്ടു്, ആക്രമണത്തിനു് വരുന്ന പാ�
ണ്ഡവെര േനരിടാൻ കുരുേക്ഷത്രം യുദ്ധസജ്ജമാക്കണം,
അവിെട കുേത്തണ്ടതു് സൂചി മാത്രമല്ല കുന്തവും കൂടിയാ�
ണു്. കൂെട േപാരുേന്നാ?”

യുദ്ധേമഘങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്തിൽ ചുവന്നു
തുടുക്കുന്നു. േവണ്ടി വന്നാൽ ദുേര്യാധനൻ ദ്വാരകയിലും
േപാവും ൈസനിക സഹായം േതടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/13

“ഇന്നെലവെര ചാർവാകൻ കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർക്കും
നല്ലപിള്ളയായിരുന്നു. ഹസ്തിനപുരിക്കും േവണം ജനാധി�
പത്യ ഭരണകൂടം എന്നു് കരുതി െപാതുസേമ്മളനങ്ങൾ
നഗരത്തിൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാൻ
െകാള്ളാത്തവനായി. ജനാധിപത്യത്തിൽ കളി േവെറ�
യായിരിക്കും, ഇനി തങ്ങളുെട താളത്തിെനാത്തു് തുള്ളാൻ
ചാർവാകെന കിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പായേപ്പാൾ, എെന്ന കള്ള�
നും െകാലപാതകിയുമാക്കാനായി നവഭരണകൂടശ്രമം.
രാജവാഴ്ച േചാര വീഴാെത ഞാൻ ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള
അവസാനിപ്പിക്കും, യുക്തിേബാധം ജനങ്ങളിൽ നിത്യ�
വും വളർത്തും, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന െവള്ളം േകാരികളും
വിറകു െവട്ടികളും നാെള രാജസഭയിൽ െചേങ്കാൽ പിടി�
ക്കും”, വിശന്നു വലഞ്ഞു ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിനിെട ചാർവാ�
കൻ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പു് നകുലെന്റ കയർ�
കുരുക്കു് അയാളുെട അരെക്കട്ടിൽ കൃത്യമായി കുടുക്കി വീ�
ണു, െപാടി െപാങ്ങുന്ന ചൂടിൽ െപാതു നിരത്തിലൂെട ദരി�
ദ്ര-ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദിേയയും വലിച്ചു ആ ഇളമുറ പാ�
ണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു േമധാവി ധിക്കാരേത്താെട നീങ്ങുന്നതു്
ഞാൻ നിസ്സഹാഹയമായി േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/14

“ഇെതന്താണു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശിരസ്സിൽ?” വനാശ്രമവസ�
തിയിൽ എത്തിയ ഉടൻ പാഞ്ചാലിെയ ആശങ്കേയാെട
െകാട്ടാരം േലഖിക േനരിട്ടു.

“ഇേപ്പാൾ അടിമ എന്ന നിലയിൽ ആെണങ്കിലും, പഴയ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട രാജശിരസ്സു് കാട്ടിൽ
അങ്ങെന നഗ്നമായിക്കൂട എന്നു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധ�
നൻ ഇന്നെല സേന്ദശവാഹകൻ വഴി അറിയിച്ചേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ ഉടൻ ഒരുക്കിയ മുൾക്കിരീടം”, പാഞ്ചാലിയും മറ്റു
നാലു് ഭർത്താക്കന്മാരും െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കണ്ണുക�
ളിേലക്കു് േനാക്കി.

“പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര നടപടിക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രാ�
േക്ഷപത്തിനു തയ്യാെറടുക്കയായിരുന്ന െകൗരവർക്കു േന�
െര രാജസഭയിൽ അലറുകയും കേയ്യാങ്ങുകയും ഭീകരാ�
ന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കയും െചയ്ത ഭീമെന അവസാനം കർ�
ണൻ നിശബ്ദമായി തളച്ചു. നാഗവിഷത്തിൽ മുക്കിയ സൂ�
ചി ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ കുത്തിയാണു് സൂതപുത്രൻ ഭീമ�
െന േമാഹാലസ്യെപ്പടുത്തിയെതന്ന നകുലെന്റ ആേരാ�
പണം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട തള്ളുന്നു എന്നു്
ചക്രവർത്തി ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞേതാെട പാണ്ഡവർ
അഞ്ചു േപരുെടയും വായിൽ ൈസനികർ പഴംതുണി തി�
രുകി, ൈകകൾ പിന്നിൽ വലിച്ചു െകട്ടി, നിലത്തു കുന്തി�
ച്ചിരിക്കാൻ ശിരസ്സിൽ ൈക അമർത്തി ആജ്ഞാപിച്ചു.
വസ്ത്രാേക്ഷപം സുഗമമായി തുടർന്നു.”

“ഇതാേണാ ഇന്നെത്ത വാർത്ത? ഇതിൽ പ്രതിേരാധ�
ത്തിെന്റ ഭാഷ എവിെട? ഇതിൽ കാണുന്നതു് േപ്രാൽസാ�
ഹനമേല്ല? ‘ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ േമധാവി പ്രതിേഷധ�
േത്താെട േചാദിച്ചു.

“സാഹചര്യം മാറിയാൽ പിെന്ന തൂലികയുെട മേനാഭാവം
മാറേണ്ട?” െകാട്ടാരം േലഖിക െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

“ഇെതന്തു പറ്റി, ഓേരാ അഭിമുഖത്തിലും പാഞ്ചാലി നിങ്ങ�
ളഞ്ചു േപരുെട തലയിലും ഒഴിക്കുന്നതു് കരിമഷിയാണ
േല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക അനുതപിച്ചു.

“ഇടെക്കാന്നു രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു െകാമ്പു േകാർത്തു. ഉടന�
വൾ തന്തക്കു പറഞ്ഞു, അല്ല, തള്ളക്കു പറഞ്ഞു. കുന്തിയും
മാദ്രിയും ആസ്വദിച്ചേപാെല ഭർത്താവിെന സാക്ഷിയാ�
ക്കി അവിഹിതരതി ആവർത്തിക്കുന്ന രീതിയല്ല യാഗാ�
ഗ്നിയിൽ നിന്നു് പിറന്ന തനിക്കു എന്നവൾ. എെന്റ നാവു
െപാള്ളി.”, വിതുമ്പുന്ന േപാെല ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ നകു�
ലൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

“അഭിമുഖത്തിനു ഇവിെട വരുേമ്പാെഴാെക്ക വിചാരിക്കും
നിങ്ങേളാെടെന്തങ്കിലും ഒെക്ക മിണ്ടിപ്പറയണെമന്നു. പാ�
ഞ്ചാലിയുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വെമാെക്ക എങ്ങെന?
സമരസത്തിലേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക െകട്ടിെപ്പാക്കിയ
സൗഹൃദം ആേഘാഷിക്കുന്ന േപാെല ഉച്ചത്തിൽ സഹ�
േദവേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജന്മം അവൾ പാഴാക്കി”, നാലു് വാക്കുകളിൽ
അയാൾ എല്ലാം ഒതുക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/15

“ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ ഇല്ലാെത, വിജനവഴിയിൽ
കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഈ മരണമാേണാ ഒരിതിഹാസകഥാ�
പാത്രമാവാൻ നിേയാഗമുള്ള നിങ്ങൾക്കു് പ്രകൃതി തന്ന�
തു്?” അവശയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പിടിച്ചിരുത്തി
െകാട്ടാരം േലഖിക വായിൽ ഒരിറ്റു െവള്ളം ഒഴിച്ചു െകാ�
ടുത്തു.

“ഞാൻ തളർന്നു വീഴുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത
അവർ അഞ്ചു േപരും കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചതാെണെന്റ
െകാച്ചു വിജയം. ആദ്യരാത്രിയിൽ എന്ന േപാെല,
ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തിലും ആ പത്തു തുറിച്ച കണ്ണുകൾ
എെന്റ മുഖത്തു് വീഴുെമന്ന േപടിസ്വപ്നം ഒഴിഞ്ഞു േപായി�
േല്ല”, ഒരിക്കൽ കൂടി പാഞ്ചാലി േജതാവിെന േപാെല �
പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/16

“െപൗരസ്വീകരണത്തിനു അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തു് വന്ന
നിയുക്ത ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാൽകഴുകൽ ശു�
ശ്രൂഷ മുതിർന്ന ഒരു കൗരവരാജവിധവെയെക്കാണ്ടു്
പാണ്ഡവർ െചയ്യിച്ചു എന്നു് പറഞ്ഞു കുരുേക്ഷത്രവിധവ�
കൾ രാജധാനിക്കു മുമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രതിേഷധേയാ�
ഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി പെങ്കടുത്തതു് വിവാദ മായെല്ലാ,
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക നവരാ�
ത്രി ആേഘാഷത്തിെന്റ തയ്യാെറടുപ്പിൽ തിരക്കിലായിരു�
ന്ന ഭരണകൂട ഔേദ്യാഗികവക്താവിെന എങ്ങെനേയാ
േനരിട്ടു.

“ജനാധിപത്യം കുരുവംശത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര േവഗം പു�
നഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നു് ഇനിെയങ്കിലും ഹസ്തിനപുരി പത്രിക
അംഗീകരിക്കിേല്ല? ചക്രവർത്തി േവെറ ചക്രവർത്തിനി
േവെറ”, വക്താവു് നകുലൻ ഇരു ൈകപ്പത്തികളും വിസ്ത�
രിച്ചുയർത്തി നാടകീയമായി പ്രതികരിച്ചു.

“വനവാസത്തിനു നിങ്ങെളല്ലാരും വന്നിട്ടിേപ്പാൾ െകാല്ലം
പത്തുപതിെനാന്നായിേല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ
ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നേപ്പാൾ പാണ്ഡവർക്കു് നിങ്ങ�
ളിൽ ഉണ്ടായി എന്നു് പറയെപ്പടുന്ന ആ അഞ്ചു ആൺ
കുട്ടികൾ, പാഞ്ചാലത്തു് നിന്നവരിനിയും നിങ്ങെള കാ�
ണാൻ ഒന്നു് വന്നിേല്ല?”

“വിരുന്നിനു അവെര ഞാൻ ക്ഷണിച്ചാലും, വിളമ്പാനും
കഴുകാനും ഞാൻ തെന്ന േവേണ്ട”, പുറത്തു തണലിൽ
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധകഥകൾ പറഞ്ഞു രസിക്കു�
ന്ന പാണ്ഡവെര േനാക്കി നിരുത്സാഹം നിറഞ്ഞ ശബ്ദ�
ത്തിൽ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/17

“അയൽപ്പക്കെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല സമർപ്പിത�
ജീവിതങ്ങെള നിങ്ങൾ െചന്നു് മഹത്വെപ്പടുത്താറിേല്ല?”
െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു് വിരക്തിേയാെട േചാദിച്ചു.

“പരിണയകാലെത്ത ആ പഴയ കഥ ചികെഞ്ഞടുത്തു പാ�
ഞ്ചാലി എെന്ന ഒരു ദിവസം കുടഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ പതി�
വുേപാെല കാര്യക്ഷമമായി തലതാഴ്ത്തി െമൗനം പാലിച്ചു.
ഇടിെവട്ടു് നീങ്ങിയേപ്പാൾ പരുങ്ങിയും പതുങ്ങിയും പുറ�
േത്തക്കിറങ്ങി. േവലിേയാടു് േചർന്ന മരത്തിനു പിന്നിൽ
അതാ േകാമളരൂപനായ സന്യാസി കണ്ണടച്ചു് െചവി�
േയാർക്കുന്നു.എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ,“അേപ്പാൾ പൂർവാശ്ര�
മം അങ്ങെനയാണെല്ല” എന്നു് പിറുപിറുത്തു കടന്നു േപാ�
യതാണു്, പിെന്ന മിണ്ടാട്ടം ഉണ്ടായില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ മു�
ഷിഞ്ഞ ഉടുതുണി അഴിച്ചു ആഞ്ഞു കുടഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/18

“ആശ്രമമൃഗെത്ത നിങ്ങൾ കട്ടു്, െകാന്നു ചുട്ടു തിന്നു എന്നാ�
ണു െകൗരവർ ആേരാപിക്കുന്നതു്. ചാരസേന്ദശമാണു്
ആധാരം, േനർ സാക്ഷി െമാഴിയല്ല, എങ്കിലും നിങ്ങളുെട
വിശദീകരണം തൃപ്തികരമെല്ലങ്കിൽ ശിക്ഷാകാലാവധി
ഇരട്ടിക്കും”, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നു് െകാട്ടാരം
േലഖികക്കു് േചാദിേക്കണ്ടി വന്നില്ല.

“െകാഴുത്ത നാൽക്കാലികൾ െതാഴുത്തിൽ ‘എെന്ന െകാ�
ല്ലൂ, മാംസം മുളകു് പുരട്ടി ചുട്ടു തിന്നൂ’ എന്നു് െവല്ലുവിളിക്കു�
ന്നതായി ഒരു സന്യസ്ഥൻ സങ്കടം പറഞ്ഞു. ഒരു ദശാ�
ബ്ദം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി ആയി നാടു് വാണ എനി�
ക്കു് അയൽക്കാരൻ സന്യാസിയുെട ഭീതി മാറ്റാൻ ഉൾവി�
ളി ഉണ്ടായി”, യുധിഷ്ഠിരൻ േതാലിൽ െപാതിഞ്ഞ മൃഗാവ�
ഷിഷ്ടങ്ങൾ പാഞ്ചാലിക്കു തലച്ചുമടാക്കി വച്ചു് െകാടുത്തു
ൈകകൾ േചാലയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കഴുകി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/19

“പാണ്ഡവർ ബലപ്രേയാഗത്തിലൂെട അധികാരം തട്ടിെയ�
ടുത്തു എന്ന രീതിയിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വരു�
ന്ന വാർത്ത നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണ മാത്രമാെണന്നു് യുധി�
ഷ്ഠിരൻ. പിെന്ന സ്വർണതളികയിൽ െചേങ്കാൽ സമ്മാ�
നിക്കയായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക െചാടിച്ചു.

“ഹിമാലയത്തിനു പുറത്തു, കിഴക്കൻ പുരാതന സംസ്കാ�
രത്തിൽ നിന്നു് ചുരം കടന്നു ഗംഗാതടത്തിൽ വന്ന ഒരു
സംഘം മഞ്ഞയാത്രികർക്കു് നൽകിയ െപൗരസ്വീകരണ�
ത്തിൽ വന്ന ചക്രവർത്തിയുെട പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ പതി�
വുേപാെല സന്ദർഭം പറയാെത കുഴച്ചു മറിച്ചു അെല്ല?
സന്ദർശകർ ഞങ്ങേളാടു് േയാഗത്തിൽ േചാദിച്ചു, ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ മഹായുദ്ധത്തിെന്റ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും
കാണുന്നില്ലേല്ലാ. യുദ്ധം ദൂെര ദൂെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ
ആക്കിയതിെന്റ പ്രേയാജനം അെല്ല എന്നു് തിരിച്ചു േചാ�
ദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി ആക്രമിക്കാഞ്ഞതു് ദൗർബ�
ല്യമല്ല, തീരുമാനമായിരുന്നു.”

“പുറത്തു ചാടാനാവാെത ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കുടുങ്ങിയ അഭി�
മന്യുവിെന വട്ടംചുറ്റി പീഡിപ്പിച്ചു സന്ധ്യക്കു് പിരിയും മു�
മ്പു് മാത്രം ചവിട്ടി െകാല്ലാെമന്നു കരുതിയ െകൗരവരു�
െട ഹീന നീക്കെത്ത കടപുഴക്കിയാണു് എത്രയും േവഗം
താൻ വാൾ ആ കൗമാര േപാരാളിയുെട ഇടെനഞ്ഞിൽ
ഇറക്കി അതിേവഗം പ്രാണെനടുത്തതു് എന്നു് കർണൻ
മരിക്കും മുമ്പു് അർജ്ജുനനേനാടു് എറ്റു പറഞ്ഞു എന്നു് പാ�
ളയത്തിൽ േകട്ടേല്ലാ. എന്തു് േതാന്നി ആ വിശ്വസ്തസുഹൃ�
ത്തിെന്റ അന്ത്യെമാഴി േകട്ടേപ്പാൾ?” ഭീമ പ്രഹരത്തിൽ
തുടെയല്ലു് െപാട്ടി ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടന്ന ദുേര്യാധന�
േനാടു് യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കപടമായ കാരുണ്യേത്താ�
െട േചാദിച്ചു.

“ജീവൻ േപാവുേമ്പാെഴങ്കിലും താൻ സൂതപുത്രനല്ല, മഹാ�
റാണി കുന്തിയുെട മകനാണു്, ആ വിധം അർജ്ജുനെന്റ
േജ്യഷ്ടനാണു് എന്നു് കർണൻ മനസ്സിലാക്കി. േചാരക്കു
െസൗഹൃദെത്തക്കാൾ മൂല്യമുെണ്ടന്നു െതളിയിച്ചു. ഇതി�
ഹാസത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷെനന്ന ഇടം േനടാൻ അവ�
െനങ്കിലും അങ്ങെന സാധിക്കെട്ട”, േമലാസകലം േചാര�
യിൽ കുതിർന്ന െകൗരവൻ ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിന് നാവു പുറ�
ത്തിട്ടു െകഞ്ചിയേപ്പാൾ തിരക്കു് നടിച്ചു േലഖകൻ സ്ഥലം
വിട്ടു.

“എന്താണു് വായനക്കാർക്കു് സത്യെത്തക്കുറിച്ചു് നിങ്ങളു�
െട അവസാന സേന്ദശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠി�
രേനാടു്.

“ചൂതുകളിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ എനിക്കു് ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം നഷ്ടെപ്പട്ടു, കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ അർദ്ധസത്യം പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഇതാ ഇേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി
കുഴഞ്ഞു വീണേപ്പാൾ ഞാൻ അസത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
സ്വർഗരാജ്യത്തിേലെക്കെന്ന െകാണ്ടുേപാവാൻ ആകാ�
ശചാരികൾ കാത്തു നില്ക്കുന്നു. ബാക്കിെയാെക്ക വരും യു�
ഗങ്ങളിൽ വ്യാസഭാരത കഥയുെട അപനിർമാണം വഴി
നിങ്ങൾ വായിച്ചറിയും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/20

“ഇന്നെല ഈ സമയത്തു് നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തി, ഇന്നു് നിങ്ങൾ കഠിനതടവിനു ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട കൗ�
രവഅടിമ, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരെന വഴി തടഞ്ഞു.

“മാളികമുകളും േതാളിൽ മാറാപ്പും കാലാതിവർത്തി എന്നു്
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാെഴങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിെല്ല?” നഗ്നപാദൻ
കാലിന്നടിയിൽ നിന്നു് കാരമുള്ളു് നീക്കി അനുജന്മാെര�
യും ഭാര്യേയയും കൂട്ടി കാട്ടിേലക്കു് വലിഞ്ഞു നടന്നു.

“ദാമ്പത്യത്തിൽ വിശ്വസ്തത എെന്നാരു പുതു ആശയം കൗ�
രവരാജവധുക്കൾ ഈയിെടയായി മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നുണ്ടു്.
ഹസ്തിനപുരി േപാെലാരു യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിൽ
െകൗരവരുെട സജീവ േപ്രാൽസാഹനതിലൂെട അതു് പാ�
ണ്ഡവെര ആക്രമിക്കാനും വിലകുറച്ചു് കാണാനും സംവാ�
ദങ്ങളിൽ വിഷയമാക്കുന്നു. ഇത്തരം സമസ്യകെള ഒരു
പരിഷ്കൃതവനിത എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്വജീവിത�
ത്തിൽ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“ഞാൻ കൃത്യം ഒരാെള പരിണയിച്ചേപ്പാൾ, നാലു േപെര
കൂെട െവറുെത കിട്ടി. അവരഞ്ചു േപർക്കും വ്യക്തിഗതവി�
ശ്വസ്തത ഞാൻ ഉറപ്പു െകാടുത്തിട്ടില്ല. അവരുെട വിവാ�
േഹതര ആനന്ദേശ്രാതസ്സുകൾ മലിനെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ
ശ്രമിക്കാത്തതു് േപാെല, അവരും എെന്റ അന്തർമണ്ഡ�
ലങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയില്ല
എന്നതു് മാത്രമാണു് ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിെല വിശ്വ�
സ്തത”, ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിെല സുഹൃത്തിനു സേന്ദശം
എഴുതി പാഞ്ചാലി പ്രാവിെന്റ കാലിൽ െകട്ടി േസ്നഹപൂർ�
വ്വം യാത്രയാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/21

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞു െചേങ്കാൽ സ്വീകരിച്ച പുതിയ
ചക്രവർത്തിയുെട വായിൽ ഭീമൻ മധുരം വച്ചു് െകാടു�
ക്കാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ, ചക്രവർത്തിനി ചൂണ്ടുവിരൽ
െകാണ്ടു് അരുെതന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചതു് കണ്ട പലരുെട�
യും െനറ്റി ചുളിഞ്ഞേല്ലാ“, െകാട്ടാരം േലഖിക നവപാ�
ണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യവക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.”,
ഇനി ചുളിവു നീക്കിയാലും, അസന്തുഷ്ടനായി ഭീമൻ േവദി�
യിൽ നിന്നു് ധൃതിയിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായതും ഊഹാ േപാ�
ഹങ്ങൾക്കു് മരുന്നിട്ടു.”

“അതു് െവടിെക്കേട്ടാ, അധികാരവടംവലിേയാ, ദാമ്പത്യ
അസന്തുലനേമാ, മധുരപ്രതികാരേമാ ആെണന്നു് ഭരണ
കൂടം കരുതുന്നില്ല. ഭീമൻ ശരീരശുചിത്വത്തിൽ അശ്രദ്ധ
നാെണന്നു് ആെരക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുക പാഞ്ചാലി
യേല്ല. അനുസരണയുള്ള ഭർത്താവു് എന്ന നിലയിൽ ഭീ�
മൻ ഇറങ്ങി േപായതു് ഇടഞ്ഞിട്ടല്ല, േതച്ചുകുളിക്കാനായി�
രുന്നിേല്ല?”

“െപാന്നും പട്ടുമല്ല ജന്മദിനത്തിൽ സമ്മാനമായി േവണ്ട�
തു്, ഭർത്താവിനു പ്രേവശനം പരിമിതെപ്പടുത്തുന്ന കിട�
പ്പറ സ്വന്തമായി േവണം എന്ന ആവശ്യവുമായി െകൗര�
വരാജവധുക്കൾ സമരമുഖത്തു്. പാഞ്ചാലിയാണവെര പി�
രിേകറ്റിയതു് എന്നു് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുേണ്ടാ? െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിരുന്നു വരുന്നവെര വഴുക്കി വീഴ്ത്താൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
രമ്യഹർമ്യങ്ങൾ പണിത പാഞ്ചാലിയുെട വഴിയമ്പലം
േപാെല വലിപ്പമുള്ള കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചിലധികം ആണു�
ങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും പരിമിതിയില്ലാെത
കയറിയിറങ്ങുന്നിേല്ല, അതിലും േമാശമാേണാ ഞങ്ങളു�
െട ഭാര്യമാരുെട സ്വകാര്യത?” ദുേര്യാധനൻ ൈകവീശി
േപാകാൻ വഴി െതളിയിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/22

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു്
ൈസന്യം നയിക്കും മുമ്പു് നിങ്ങൾ അച്ഛെന കണ്ടു അനു�
ഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിേല്ല?” ഭീമഗദയുെട മാരക പ്രഹരേശഷി�
യിൽ തുടെയാടിഞ്ഞു ചളിയിൽ വീണു നിലവിളിക്കുന്ന ദു�
േര്യാധനേനാടു് പത്രിക േലഖകൻ അനുഭാവപൂർവം േചാ�
ദിച്ചു.

“രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ അന്ധൻ എനിക്കു് െചേങ്കാൽ പ്ര�
േലാഭനേത്താെട നീട്ടി, രണ്ടു പ്രാവശ്യവും കൃത്യസമയ�
ത്തു് െചേങ്കാൽ പിൻവലിക്കുന്നതു് ഗാന്ധാരി കണ്ടു ചിരി�
ച്ചു. ആയുഷ്കാലം അന്ധത നടിച്ചു നൂറു മക്കെള നിരന്തരം
അവർ കബളിപ്പിച്ചു എന്ന തിരിച്ചറിേവാെട ഞാൻ പടി�
യിറങ്ങി.”, ദുേര്യാധനൻ െഞരിെപാരി െകാണ്ടു് േവദന
സഹിക്കാനാവാെത വാവിട്ടു ആ വിജന ഭൂമിയിൽ വില�
പിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/23

“ദുേര്യാധനൻ കച്ചവടസമൂഹെത്ത ‘പാഠം’ പഠിപ്പിച്ചു”
എന്നു് കുതിരപ്പന്തികളിൽ പരാതിയുണ്ടേല്ലാ,’ െകാട്ടാരം
േലഖിക വാണിജ്യമന്ത്രാലയ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഇളമുറ
െകൗരവെന േചാദ്യംെചയ്തു.

“ഇടനിലക്കാരായി കർഷകരിൽ നിന്നു് ധാന്യങ്ങൾ ചുളു�
വിലക്കു് കടം പറഞ്ഞു വാങ്ങി, ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു് കൃത്രിമക്ഷാ�
മം ഉണ്ടാക്കി, അടിക്കടി വില വർധിപ്പിക്കുന്നവെര പുലർ�
ച്ചയ്ക്കു് പിടികൂടി, അരേങ്ങറ്റഭൂമിയിൽ സിംഹങ്ങൾക്കു് വിട്ടു
െകാടുത്തു. കുെറ മാംസം ഇളകി േപ്പായേപ്പാൾ, ഒളിപ്പിച്ച�
ധാന്യം മിതവിലക്കു് വിപണിയിൽ ഇറക്കി. ധാന്യവില
കുറഞ്ഞു. ഇെതാെക്ക ദുേര്യാധനൻ െകാല്ലങ്ങളായി നിശ�
ബ്ദം െചയ്യുന്ന സാമൂഹ്യേസവനമാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/24

“തലയിൽ തുണിയിട്ടു് മുഖം മറച്ചു രാത്രിയിൽ സമീപെത്ത
സന്യാസി മഠത്തിൽ നിന്നു് മറ്റാരുമറിയാെത കടത്തി
ഈ ശുദ്ധജല േചാലക്കരികിൽ െകട്ടി, കഴുത്തുെവട്ടി േതാ�
ലുരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയാക്കിയ ഈ കാളക്കുട്ടെന എന്തു്
സ്വാഗതഗീതം പാടിയാണു് പ്രിയപത്നി പാഞ്ചാലിയുെട
അടുേത്തക്കു് അേത രാത്രിയിൽ തലച്ചുമടായി െകാണ്ടു�
േപായതു്”?, കാഴ്ച കണ്ടു െകാട്ടാരം േലഖിക ആെക വിസ്മ�
യത്തിലായിരുന്നു.

“േഗാമാംസെത്ത നാം ആറുേപരും അത്യുത്തമെമന്നു മഹ�
ത്വെപ്പടുത്തുക, േഗാമാംസത്താൽ നാം ആറുേപർ എെന്ന�
ന്നും ഐക്യെപ്പടുക”, യുധിഷ്ഠിരൻ മുട്ടുകുത്തി ആചാരപദ�
ങ്ങൾ അവധാനതേയാെട ഉച്ചരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/26

“മിനിഞ്ഞാന്നു രാവിെല പതിവുേപാെല മാലിന്യസംഭര�
ണത്തിനു് ഞാൻ വന്നേപ്പാൾ, െതാഴുത്തിൽ മൂന്നു പശു�
ക്കളും ഒരു കാളക്കുട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു് ചാണകം
നീക്കാൻ അതിനകത്തു് കയറിയേപ്പാൾ, കാളക്കുട്ടെന
കാണാനില്ല”, നിത്യപരിചയത്തിെന്റ അയഞ്ഞ െസൗഹൃ�
ദഭാവത്തിൽ പാഞ്ചാലി വല്ലായ്മേയാെട സന്യസ്ഥാശ്രമ
അേന്തവാസിേയാടു കാര്യം പറഞ്ഞു. പാണ്ഡവരുെട വന�
വാസക്കാലം. കഠിനതടവിെന്റ വ്യാഴവട്ടക്കാലം. പാഞ്ചാ�
ലിയുെട പീഡനകാലം.

“ഓർക്കുന്നു, അക്ഷയപാത്രത്തിെല സ്ഥിരം ഭക്ഷണലഭ്യ�
തയിൽ േപാഷകാഹാരക്കുറവു പ്രകടമായി കെണ്ടത്തി�
യതുെകാണ്ടു് നിങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാർ മിനിഞ്ഞാന്നു
രാത്രി ഇവിെട വന്നു വിലപിച്ചു് അനുമതി വാങ്ങി കാളക്കു�
ട്ടെന കയറഴിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. േതാലും െകാമ്പും കുെറ
എല്ലും അതാ ആ മൂലയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ൈജവമാലിന്യം
െകാണ്ടുേപ്പാവുേമ്പാൾ അതും നീ കുഴിച്ചു മൂടൂ, കൗരവചാര�
ന്മാർ ഇന്നു് വരുേമ്പാൾ അതു് കാണണ്ട.” അേന്തവാസി
പ്രഭാതപൂജക്കു് തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു.

“പാടുെപട്ടു സംഭരിച്ച മാരകായുധങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു പരിശീ�
ലന കളരിയിൽ തിരയ്ക്കായിരിേക്കണ്ട പാണ്ഡവർ പരസ്പ�
രം പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
ഈ ദിവസം?” െകാട്ടാരം േലഖിക താടിക്കു് ൈകവച്ചു്
േചാദിച്ചു.

“അവരിെലാരാൾ നാെള പുലർച്ചേയാെട കൗരവ പക്ഷ�
േത്തക്കു് കൂറുമാറുെമന്നു കുതിരപ്പന്തിയിൽ വാർത്തേക�
ട്ട മുതൽ, അഞ്ചുേപരും പരസ്പരം കണ്ണടച്ചു് സംശയിക്ക�
യാണു്”, അക്ഷയപാത്രം ഇല്ലാത്ത ആ ഉപപ്ലവ്യകാല�
െത്ത പാഞ്ചാലി ഊട്ടുപുരയിൽ പണിെയടുത്തു തളർന്നി�
രുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/27

“ഇെതന്താ രാജമുദ്രയുള്ള സമ്മാനെപ്പട്ടികൾ വാരിക്കൂട്ടി
തീയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്?” ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി
േരാഷം നിയന്ത്രിച്ചു ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിെന്റ ജന്മദിനത്തിനു െകൗരവര് െകാടുത്തയച്ച സമ്മാ�
നെപ്പട്ടികൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ‘അെതാന്നും
തുറക്കരുതു്, അതിനകത്തു് വിഷജീവികെള െകൗരവർ
വച്ചിട്ടുണ്ടു്’ എന്നു് ഞാൻ ചക്രവർത്തിക്കു് താക്കീതു് െകാ�
ടുത്തേപ്പാൾ, ‘എന്നാൽ നീയതു പാഞ്ചാലി കാണും മുമ്പു്
വാരിക്കൂട്ടി തീയിടൂ’ എന്നു് അയാൾ കല്പിച്ചു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/28

“ഇെതന്താ ഭീമൻ, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നു്
കയ്യിട്ടു വാരുേമ്പാൾ കിട്ടുന്നതു് പതിവു് ധാന്യാഹാരത്തി�
നു് പകരം െപാരിച്ച മൃഗമാംസം?” അഭിനന്ദന സൂചകമാ�
യി െകാട്ടാരം േലഖിക ൈകകൾ വിടർത്തി.

“ഹസ്തിനപുരി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ധാന്യേശഖരം കുറയുേമ്പാൾ
അക്ഷയപാത്രഭക്ഷണലഭ്യതയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതി�
ഭാസം എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു മായികപ്രദർശനം ഭീ�
മൻ നടത്തി എന്നു് നിങ്ങൾ േപായി പ്രചരിപ്പിക്കരുതു്. വി�
ത്തു് തിന്നിട്ടും പട്ടിണി മാറാെത കർഷകർ െതാഴുത്തിൽ
കയറി പാൽ ചുരക്കുന്ന മൃഗങ്ങെള െവട്ടി േവവിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു ഭാഗം സ്വാഭാവികമായി അക്ഷപാത്രത്തിൽ വന്നു
േചരും”, ഇറച്ചി ആർത്തിേയാെട വായിലിട്ടു കണ്ണടച്ചു് ചവ�
ക്കുന്ന ഭീമനു് േവണ്ടി നകുലൻ അക്ഷയപാത്ര മാംസദർശ�
നം ക്ഷമേയാെട വിശദീകരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/29

’അക്ഷയപാത്രം തുറന്നു കയ്യിട്ടു വാരിയേപ്പാൾ ഇന്നും തട�
ഞ്ഞുേവാ െപാരിച്ച മാനിറച്ചി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഹാർ�
ദ്ദമായി പാണ്ഡവെര അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“എേന്താ ഒരു പന്തിേകടു്. ആേവശത്തിൽ ഇന്നു് കയ്യിട്ട�
േപ്പാൾ കിട്ടിയതു് േചാരെയാലിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രൂണം”, നകു�
ലൻ കാളിമ കലർന്ന കണ്ണുകേളാെട അക്ഷയപാത്രം
േനാക്കി പിറുപിറുത്തു.

“വിവാഹപൂർവകാലത്തു് പതിവായി സുഖചികിത്സക്കു്
െകാട്ടാരത്തിൽ വന്നിരുന്ന വൃദ്ധമുനികൾക്കു് അവസേരാ�
ചിതമായ വ്യക്തിഗതേസവനം ഉപചാരപൂർവ്വം നൽകി,
അത്തരം േകാപിഷ്ഠ മഹർഷിമാെര ഉത്തമ രാജ്യതാൽ�
പ്പര്യത്തിൽ പിണക്കാെത പടിയിറക്കി വിട്ടിരുന്നു എന്ന�
െതാഴിച്ചാൽ, അന്യഗ്രഹജീവികളുമായി രഹസ്യരതിയിൽ
അെന്നാരിക്കൽ അമ്മയായി എന്ന ആേരാപണം ശുദ്ധ
െകട്ടുകഥ മാത്രം എന്ന േരാഷേത്താെടയുള്ള നിങ്ങളുെട
െവളിെപ്പടുത്തലിനു പിന്നിെല േചേതാവികാരം?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖികയുെട ശബ്ദം കടുത്തു, ൈകകൾ കുതറി.

“അതിരഥപുത്രൻ കർണനുമായി എെന്ന ൈജവികമാ�
യി ബന്ധെപ്പടുത്തി ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ പലത�
വണ കണ്ട ദുസ്സൂചനകൾ കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കേണാ പി�
െന്ന ഞാൻ?” ഹിമാലയൻ വാരണാവതത്തിെല വനേമ�
ഖലയിൽ ഔേദ്യാഗികവധുക്കൾ കൂെട ഇല്ലാത്ത അഞ്ചു
ആൺമക്കളുെമാത്തു് വിശ്രമത്തിനു് വന്ന പാണ്ഡവമാതാ�
വു് സംസാരിേക്ക കിതച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/10/31

“എന്തു് പറ്റി മകെന, കാരണമില്ലാെത ഗുരുനാഥൻ ശിക്ഷി�
ച്ചുേവാ”, മകൻ പരീക്ഷിത്തിെന േചർത്തുപിടിച്ചു് അഭിമന്യു�
വിെന്റ വിധവ ഉത്തര േചാദിച്ചു.

“നിെന്റ അമ്മ സ്വന്തം ൈക െകാണ്ടു് കാളക്കുട്ടെന െകാ�
ന്നു മാംസം വരട്ടി വാഴയിലയിൽ െപാതിഞ്ഞു നിത്യവും
നീ എനിക്കു് െകാണ്ടുവന്നിെല്ലങ്കിൽ പാമ്പുകടിച്ചു് നീ മരി�
ക്കെട്ട എന്നു് കൃപാചാര്യൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തി അമ്മാ.”

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പത്തു് വർഷം രാജപദവിയിൽ, അടിമ�
കളായി കാട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷം, ഒളിവിൽ ഒന്നു്, അങ്ങ�
െന ഇരുപത്തിമൂന്നു് െകാല്ലം പാണ്ഡവർ ജീവിച്ചതു്, കൂെട
നിങ്ങൾ ഇല്ലാെത എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖകൾ. എവി�
െടയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത്രയും നാൾ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക മയമില്ലാെത േചാദ്യം െചയ്തു.

“ഹസ്തിനപുരം അന്തപുരങ്ങളിൽ തിണ്ണ നിരങ്ങി, എട്ടും
െപാട്ടും തിരിയാത്ത കൗരവരാജവിധവൾക്കു് പാണ്ഡവ�
ജന്മരഹസ്യങ്ങൾ എരിവും പുളിയുമായി ഇടയ്ക്കിെട വന്നു
വിതരണം െചയ്യുേമ്പാൾ, എവിെടയായിരുന്നു ഒരു വൃദ്ധ�
വിധവ, പുറത്തു പറയാനാവാത്ത ഭൂതകാല രഹസ്യങ്ങളു�
മായി കഴിഞ്ഞെതന്നു് എങ്ങെന നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട പൂർ�
വികരും അറിയാനാണു്?” ഗാന്ധാരിയുെട ഒരു െകട്ടു് വിഴു�
പ്പുമായി കുളത്തിേലക്കു് നടക്കുേമ്പാൾ കുന്തി പറഞ്ഞു.
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“കാട്ടിെല കുട്ടിക്കാലെത്തങ്ങെനയായിരുന്നു അച്ഛൻ?
കഥ പറഞ്ഞും കവിത െചാല്ലിയും, അേതാ ശാപം ഫലി�
ക്കുെമന്ന ഭീതിയിൽ ആേരാടും മിണ്ടാെത ഒഴിഞ്ഞു മാറി
കഴിഞ്ഞുേവാ പാണ്ടു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഓേരാന്നു് േചാദിച്ചു് ഞങ്ങെള ഇങ്ങെന പരിഹസിക്കും,
കാലെന്റ മകനാെണങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരെനെന്താരു കാപ�
ട്യം, വായുവിെന്റ മകെനന്താ ഇത്ര ഭാരിച്ച ശരീരം, ഇന്ദ്ര�
െന്റ മകനായിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിെന്നാരു സമ്മാ�
നെപ്പാതിയും ഇതു് വെര േദവദൂതന്മാർ െകാണ്ടു് വന്നില്ല�
േല്ലാ, മാദ്രിയാണു് മിടുക്കി ഒെരാറ്റ വരം െകാണ്ടവൾ ഇര�
ട്ട െപറ്റു. െവറും നിലത്തു ചുവേരാരം േചർന്നു് പായിൽ ചു�
രുണ്ടു് കിടന്നയാൾ ഒരു കാളക്കുട്ടെന കട്ടു് ഇറച്ചി വരട്ടി
െകാണ്ടു് വാ എന്നു് നിലവിളിക്കുന്ന േപാെല ആജ്ഞാപി�
ക്കും, ഞങ്ങൾ ആ േരാഗിയുെട േഗാമാംസദാഹം കണ്ടു്
െപാട്ടിച്ചിരിക്കും, അന്നു് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല,
ഒരിക്കൽ കുരുവംശചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഈ ശാപ�
ഗ്രസ്തൻ എന്നു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/02

“ജീവെനടുക്കുന്ന മുനിശാപത്തിൽ നിന്നു് ഭർത്താവിെന
രക്ഷിക്കാൻ ഉപായെമാന്നും തടഞ്ഞിേല്ല? നവജാത�
ശിശുവിെന പുലർച്ച ആേരാരുമറിയാെത പുഴയിൽ ഒഴു�
ക്കിയ സാഹസിക വിവാഹപൂർവ ഭൂതകാലം നിങ്ങൾ�
ക്കുള്ളതു് കുതിരപ്പന്തികളിൽ ഇന്നും ഒരു ആേവശമാണു്”,
െകാട്ടാരം േലഖിക രാജമാതാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ സ്ത്രീസംസർഗം ഉേപക്ഷിച്ചു് െപാതുതാൽപ്പര്യ�
ത്തിൽ രാജ്യം ഭരിക്കു, ഞാനും മാദ്രിയും ഞങ്ങളുെട നാ�
ട്ടിൽ െചന്നു് ആവുന്ന വിധം പുനർവിവാഹം െചേയ്താളാം
എന്ന നിർേദശം േകട്ട ഉടൻ അയാൾ തള്ളി. ഞാൻ ശാ�
പത്താൽ ചത്താലും നിങ്ങൾ േവെറ വിവാഹം കഴിക്കാ�
െത സതി െചയ്യണം എന്നു് ആ പുരുഷാധിപത്യ ചിന്ത
അേന്ന അയാളിൽ കണ്ടു”, രാജമാതാവു് കുന്തി കുൽസി�
തമല്ലാെത ഒരു രാജകീയ െപാട്ടിച്ചിരിേയാെട ദാമ്പത്യ�
ത്തിെല ആ വിദൂര ഓർമ പങ്കിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/03

“കുളിച്ചു, മുടി ഉണങ്ങിയാൽ പരസഹായം കൂടാെത കിരീ�
ടം വയ്ക്കുന്ന അന്ധധൃതരാഷ്ട്രെര േപാെല അഴിച്ചും വച്ചും
കളിക്കയാേണാ കണ്ണു് മൂടുന്ന ഈ തുണിെക്കട്ടു്?” മുട്ടു് കു�
ത്തി ൈകമുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക അനുവദനീയ പരി�
ധിക്കപ്പുറത്തു് െകാള്ളിവാക്കു് പറഞ്ഞു.

“കാേണണ്ടാത്തതു് കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കാനാണു് എനിക്കു്
കൺെകട്ടു്. ഒന്നു് പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കുേന്നാ“” കൗരവതല�
കൾ ഉരുളുന്ന വാർത്ത േകട്ടിട്ടും ഉല്ലാസവതിയായിരുന്നു
ഗാന്ധാരപുത്രി.

“തുടയിൽ അടിച്ചു് തെന്ന അർദ്ധസേഹാദരെന െകാല്ല�
േണാ, കുടുംബസ്വത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?” ചളിയിൽ പു�
തഞ്ഞു വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന േനാക്കി
പാണ്ഡവ മാതാവു് മകേനാടു് പരിതപിച്ചു.

“അങ്ങെന എനിക്കു് നിർബന്ധെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഗാന്ധാരി അനുഗ്രഹിച്ച ദിവ്യബലം ഉള്ളതുെകാണ്ടു് ഭീമഗ�
ദാപ്രഹരം മാരകമാവിെല്ലന്നവൻ പരസ്യമായി െവല്ലുവി�
ളിച്ചാൽ പിെന്ന ഞാെനന്തു െചയ്യും”, െകാലയാളി ഭീമൻ
െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല െകാഞ്ചി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/04

“നിങ്ങൾ അെല്ല മാദ്രിക്കു് പകരം ചിതയിൽ ചാടാൻ േയാ�
ഗ്യ?, ആ പ്രേത്യകവകാശം പിെന്ന അവർ എങ്ങെന ശ്മ�
ശാനത്തിൽ തട്ടിെയടുത്തു?”

“ചിത ഒഴിവാക്കാൻ െഭൗതികശരീരം കുഴിച്ചിടാം എന്ന
രഹസ്യനീക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു േപരും അതിനു ഇടം
േനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, ഇടിച്ചു കയറി സന്യസ്തർ,
ഹസ്തിനപുരിയിൽ െകാണ്ടുേപായി കുരുവംശ അന്ത്യവി�
ശ്രമഘാട്ടിൽ േവണം ശവത്തിനു തീ െകാളുത്താൻ, ഒപ്പം
ചിതയിൽ ചാടാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടു േപരും തയ്യാറാവണം
എന്നു് വിധിച്ചു. ചിത കത്തിപ്പിടിച്ചേപ്പാൾ, എനിക്കു് മരി�
ക്കണ്ട, എനിക്കു് ജീവിക്കണം,െകാല്ലരുേത എന്നു് നില�
വിളിച്ചാണു് മാദ്രി ചിതയിൽ കത്തിയതു്. കുട്ടികൾ അഞ്ചു
േപരും എെന്ന ഭീതിയിൽ വളഞ്ഞു, അമ്മാ ഞങ്ങെള ഈ
അപരിചിത നഗരത്തിൽ അനാഥരാക്കരുെത എന്നവർ
യാചിക്കുന്നതു കണ്ട വിദുരർ, ഞങ്ങെള ഉടൻ ഒരു രഥ�
ത്തിൽ കയറ്റി അയാളുെട വസതിയിൽ എത്തിച്ചു”, കുന്തി
ഇടയ്ക്കിെട വിതുമ്പി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/05

“വിരാടരാജ്യത്തിെല ൈസനികപാളയത്തിൽ നിങ്ങൾ,
രഹസ്യ അറയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധം ചർച്ച െചയ്യു�
േമ്പാൾ, ഇടിച്ചു കയറിയും ഇടെപട്ടും പഴയേപാെല കലി�
തുള്ളുേമാ പ്രിയപത്നി പാഞ്ചാലി?” െകാട്ടാരം േലഖിക
സംശയിച്ചു.

“ൈസനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ അംഗീകൃതപദാവലിയിൽ
ഞങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം മറക്കുേമ്പാൾ, ഒരുന്മാദിയിനിെയ
േപാെല ബഹളം വച്ചു് അതിക്രമിച്ചു കയറി ആ നീണ്ട
മുടിയാെകെയാന്നു ഞങ്ങളുെട അഞ്ചുേപരുെട മുഖമട�
ച്ചു പ്രതീകാൽമകമായി വീശും. അേതാെട പത്തു പാ�
ണ്ഡവ ൈകകൾ െകൗരവരക്തത്തിനായി പരസ്പരം കീ�
റും, ഇന്നു് കൂെട കിടക്കാൻ ഊഴം ഇവനാണു് എന്നു് പറ�
ഞ്ഞവൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് ഒരാെള കൂട്ടി അേപ്പാൾ ശാ�
ന്തയായി കിടപ്പറയിേലക്കു് േപാവും.”

“ഏതു തിരക്കു് പിടിച്ച കൂട്ടുകുടുംബ ആവാസവ്യവസ്ഥയി�
ലും കാണാം ഒരു സ്വതന്ത്ര വനിതക്കു്, ആരും അതിക്ര�
മിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യം വരാത്ത ഏകാന്തനിമിഷങ്ങൾ,
ഇടം. അത്തരം ഏകാന്തനിമിഷങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലി പാടു�
േമാ, വായിക്കുേമാ, എഴുതുേമാ, അേതാ സ്വയം സംസാരി�
ക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ രാജകുമാരൻ നകു�
ലേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിരഭരണകാലം,
അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണുപ്പു് കലർന്ന ശരത്കാലത്തിെന്റ
അവസാനം.

“ഒരിക്കൽ രണ്ടും കല്പിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചാരെന േപാെല
പതുങ്ങി പാഞ്ചാലിക്കു പിന്നിൽ െചന്നു് അവൾ എന്താ�
ണു് ഇത്തവണ പതുെക്ക പാടുന്നതു് എന്നു് െചകിേടാർ�
ത്തു. േകട്ടേപ്പാൾ, െഞട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു. പിെന്ന ഞാൻ
ആ ഏകാന്തതയിൽ കയറി െചന്നിട്ടില്ല.”

“അല്ല, എന്തായിരുന്നു ആ കുഴപ്പം പിടിച്ച പാടൽ?”

“സ്വാഗതം കൃഷ്ണാ ശരണാഗതം കൃഷ്ണാ” അവൾ ദൂെര പടി�
ഞ്ഞാറ് കടേലാര ദ്വാരകയിേലക്കു് േനാക്കി പരിസരം മറ�
ന്നു പാടുകയാണു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/06

“ഇരുവശേത്തക്കും ൈകകൾ വിസ്തരിച്ചു നീട്ടി സിംഹാസ�
നത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇരിക്കുന്നതു് കണ്ടു. എന്നാൽ ചാടി
എഴുേന്നറ്റു ചുറ്റും േനാക്കുന്നതു് കാണാറില്ല. ഭരണയന്ത്രം
തിരിെക്കേണ്ട?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കുറ്റാേരാപണം
നീണ്ടു.

“വമ്പിെച്ചാരു കർമ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാവും. കൗരവ�
രാജവധുക്കൾ നൂറു േപരും അവരുെട വിവാഹിത മക്കളും
ദശാബ്ദങ്ങളായി കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നൂറു കണക്കിനു്
രമ്യഹർമ്യങ്ങൾ ഒഴിപ്പിെച്ചടുക്കും. കുടിെയാഴിപ്പിക്കലിനു്
പത്രികയുെട ധാർമിക പിന്തുണ േതടുന്നു. കൗരവവിധവ�
കെള ഞങ്ങൾ പുനരധിവാസം െചയ്യുകേയാ? ആ ഉത്ത�
രവാദിത്വം എങ്ങെന പുതിയ ഭരണകൂടം ഏെറ്റടുക്കും? കു�
രുേക്ഷത്ര വിധവകൾ എന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി
സമരമുഖം തുറക്കാനാണു് ശ്രമെമങ്കിൽ, യമുനയിലും ഗം�
ഗയിലും അനാഥ ശവങ്ങൾ െപാന്തും”. അധികാരത്തിൽ
എത്തിയിട്ടു് വാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാണ്ഡവർ രാജസ�
ഭയിലാണിേപ്പാഴും അന്തിയുറക്കം. രാത്രിയിൽ എേന്താ
അട്ടിമറിക്കു് സാധ്യത ഉെണ്ടന്നു, ഉറക്കമില്ലാെത രാവുപ�
കൽ മുഖം മൂടി ധരിച്ചു േകാട്ട ചുറ്റുന്ന ചാരവകുപ്പു േമധാവി
നകുലൻ സംശയിക്കുന്നു.

“ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നു് നീ
എേങ്ങാട്ടു് ഒളിേച്ചാടി?” യുദ്ധവിജയവാർഷികം ആേഘാ�
ഷിക്കുേമ്പാൾ, ചക്രവർത്തി പരുഷമായി ഭീമെന �
േനാക്കി.

“കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അന്തിയുറങ്ങുേമ്പാൾ, െഞട്ടിയുണ�
രും. െതാട്ടടുത്തു് വന്നു ആേരാ െവള്ളം തരൂ എന്നു് യാ�
ചിക്കുന്ന േപാെല. പിെന്ന മനസ്സിലായി, ഭീമഗദയുെട മാ�
രക പ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയാടിഞ്ഞുവീണു ചളിയിൽ
പുതഞ്ഞു ജീവൻ േപാവും മുമ്പു് പഴയ ശത്രുെവള്ളം േചാ�
ദിക്കുേമ്പാൾ, ഇടം കാലുെകാണ്ടവെന്റ ചിറിയിൽ ചവിട്ടി
ഞാൻ േജതാവിെന േപാെല െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

കാശിയിൽ മണികർണികഘാട്ടിൽ എള്ളും പൂവും ചന്ദന�
വും േചർത്താപപരിഹാരമായി തർപ്പണം െചയ്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/07

“യുദ്ധം ജയിച്ചു ഒരു വർഷം പിന്നിടുേമ്പാൾ ഒരു േചാദ്യം,
െകൗരവർക്കുള്ളതിേനക്കാൾ ജനസമ്മിതി പാണ്ഡവ ഭര�
ണകൂടത്തിനുേണ്ടാ?”

“ആേരാടാണു് ഞങ്ങൾ േചാദിക്കുക? നിത്യവും െകാട്ടാ�
രവാതിൽ തുറന്നു എെന്റ രഥം നിരത്തിലിറങ്ങുേമ്പാൾ
കാണാം, വഴി തടഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു മുദ്രാവാക്യം വി�
ളിക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ. അവെര ആട്ടി ഓടിച്ചു
ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കുേമ്പാൾ, േനരം ഉച്ചയാവും.”, കിതക്കു�
ന്നുണ്ടായിരുന്നു ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/08

“പാണ്ഡവർക്കും െകൗരവർക്കുമിടയിെലാരു സംഘർഷ�
ഭൂമികയുെണ്ടന്നു േനരനുഭവത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞെതേപ്പാഴായിരുന്നു? ഓർെത്തടുക്കാേമാ?”

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒരു െകാട്ടാരം പ്ര�
തീക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ തല്ക്കാലം ഒരു കുടിലിൽ കഴിയുേമ്പാൾ,
ദുേര്യാധനൻ നിത്യവും സന്ധ്യക്കു് വന്നു ഞങ്ങൾക്കനുവദി�
ക്കാൻ േപാവുന്ന രാജകീയവസതിയിൽ പുതുതായി േവ�
ണ്ടുന്ന െസൗകര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് സരസമായി േചാദിക്കും.
ഇക്കാര്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും അറിേവാ അനുഭവേമാ
ഇല്ലാത്ത പാണ്ഡവർ അേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു് ഞങ്ങ�
െള നിരീക്ഷിക്കും. പുതു െസൗകര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് ഞാൻ
മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ മതിേപ്പാെട ദുേര്യാധനൻ
േകട്ടു് സമ്മതഭാവത്തിൽ തലയാട്ടും. ആഹ്ലാദവും അഭിമാ�
നവും േതാന്നുന്ന െപരുമാറ്റമായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റതു്
എന്നതിൽ എനിക്കു് േതാന്നിയ ഊഷ്മളത യാത്ര പറയു�
ന്ന സമയം വളെര നീളും. യാത്രയാക്കി മടങ്ങിവന്നാൽ
പത്തു കണ്ണുകൾ എെന്ന തുറിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി എെന്റ
രാത്രി ഭീതിതമാക്കും”, പാഞ്ചാലി സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
പാണ്ഡവർ ഭാഗ്യം വനാശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/09

“പ്രണയം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കവിഷയമായിട്ടുേണ്ടാ?
ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത അസാധാരണമെല്ലങ്കിലും”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനാശ്രമ�
ത്തിൽ നിന്നു് താേഴക്കു േപാവുന്ന വഴിക്കപ്പുറത്തു ജലാ�
ശയത്തിൽ പാണ്ഡവർ മലർന്നു നീന്തുന്നതു് കാണാമാ�
യിരുന്നു.

“ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുെട നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ പരാ�
മർശിക്കെപ്പട്ടു എെന്നാർമ്മിക്കുന്നു. ഒേര പായ പങ്കിടു�
ന്നവളുമായുള്ള നിത്യ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ പ്രണയത്തി�
െനന്തു പ്രസക്തി എന്നു് അർജ്ജുനൻ തണുത്ത ശബ്ദ�
ത്തിൽ േചാദിച്ചു. മറ്റു നാലു േപരും അതു് മുഖഭാവത്താൽ
ശരിവച്ചു. അേതാെട പ്രണയം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു്
എെന്നേന്നക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി”,.

“പറയാെത വയ്യ, വീട്ടുേജാലി വീതം വയ്ക്കുന്നതിൽ േപാലും
പാണ്ഡവർെക്കന്താ ഇത്ര പിടിപ്പുേകടു്?” അടിക്കലും തു�
ടക്കലും പാഞ്ചാലി സ്വയം െചയ്യുന്നതു് കണ്ട െകാട്ടാരം
േലഖിക ക്ഷുഭിതയായി.

“കണ്ടാൽ ആരും പറയും അഞ്ചു ഹൃദയമാെണങ്കിലും പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഒരു നാവു്. പറഞ്ഞു തിരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ
പാടുെപട്ടതു് ബാക്കി. വീട്ടുേജാലി െചയ്യാെത അക്ഷയ�
പാത്രം െതാടാൻ സമ്മതിക്കിെല്ലന്നു് ഉടേയാൻ െകൗ�
രവർ നാെള പറഞ്ഞാൽ േപാലും, ആ ൈകകാലുകൾ
ഒന്നു് ഇളകില്ല”, വീടിനു പുറെത്ത പുൽത്തകിടിയിൽ ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നു ചൂതുകളി പരിശീലനം െചയ്യുന്ന പാണ്ഡവ�
െര േനാക്കി േപാതുഭാര്യ പ്രതികൂലമുൻവിധിേയാെട പറ�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/10

“എന്താ നിങ്ങൾക്കു് മാത്രം പാണ്ഡവേരാടിത്ര കണ്ണുകടി?
ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ അവരിേപ്പാൾ സ്വത്തു തർക്കത്തിൽ കൗ�
രവഭീഷണി േനരിടുകയേല്ല. എേപ്പാൾ തിരിെഞ്ഞാന്നു
േനാക്കിയാലും കാണാം നിങ്ങളുെട വക െചാറിയുന്ന പ്ര�
സ്താവന”, െകാട്ടാരം േലഖിക കപട മന്ദഹാസേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“പത്തായത്തിൽ ധാന്യം തികയാെത വിശന്നു െപാരി�
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന െതാഴുത്തിെല കാളക്കുട്ടെന െവട്ടി കു�
ട്ടികൾക്കു് തിന്നാൻ ഊട്ടുപുരയിൽ വേക്കേണ്ട എേന്ന
ഞാൻ അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനെത്ത െപാതുേവദിയിൽ സാ�
ന്ദർഭികമായി ഒന്നു് േചാദിച്ചുള്ളൂ, ഉടൻ പാണ്ഡവരും കൂലി�
െക്കടുത്തവരും കൂട്ടം കൂടി എെന്ന അറവു കർണൻ എന്നു്
കൂക്കിവിളിച്ചെതാെക്ക നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല?” അതിരഥപു�
ത്രൻ അപമാനം സഹിക്കാനാവാെത വിങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/11

“നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിേയാടുേപാലും അനുവാദം േചാദി�
ക്കാെത സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനമാേണാ മഹായുദ്ധം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക അന്ധാളിേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

“എന്താ കുഴപ്പം? ഉത്തമ രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ ഉടനടി
തീരുമാനെമടുക്കാനേല്ല ഞാൻ മാത്രം സ്ഥിരാംഗമായ,
ഉന്നതാധികാര സമിതി േനരെത്ത എെന്ന ചുമതലെപ്പ�
ടുത്തിയതു്? കൃഷ്ണൻ പടിയിറങ്ങിയേതാെട അതു് ഞാൻ
െചയ്തു”, കുരുേക്ഷത്രത്തിെന്റ ഭൂപടത്തിൽ കണ്ണുനട്ടു്, കവി�
ളിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ഊന്നി, ദുേര്യാധനൻ ഇടെക്കാന്നു
കണ്ണു് െവട്ടിച്ചു േലഖികെയ േനാക്കി.

“മൂന്നു േനരം അമുക്കാനവർ വിലപിച്ചും യാചിച്ചും അക്ഷ�
യപാത്രം സംഘടിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾെക്കാന്നും കിട്ടിയിേല്ല
കാട്ടിൽ ഇത്തിരി കനിവു് േനടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പരിതപിച്ചു.

“വായിട്ടടിക്കലവർ വ്യക്തിൈവരാഗ്യം തീർക്കാൻ ആവർ�
ത്തിച്ചു എെന്റ മുമ്പിൽ െചയ്യുേമ്പാൾ, എനിക്കു് കിട്ടിയ
രഹസ്യമന്ത്രം മുഖം തിരിെച്ചാന്നുച്ചരിക്കും. അേതാെട,
ഒച്ചവക്കുന്ന പാണ്ഡവനു നാവിറങ്ങും. സൗജന്യമായി മൂ�
ന്നു േനരം കിട്ടുന്ന സസ്യഭക്ഷണെത്തക്കാൾ വിലയുണ്ടു്,
അവരുെട ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിനു് തടയിടാൻ കിട്ടിയ
ഈ ദിവ്യായുധത്തിനു്”, വീട്ടിനു പുറത്തു സന്യാസികേളാ�
ടു് ശത്രുസംഹാരെത്ത കുറിച്ചു് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പാ�
ണ്ഡവെര േനാക്കി പാഞ്ചാലി മന്ത്രിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/12

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്ന കാലത്തു്, പാ�
ണ്ഡവരിൽ നിന്നു് ക്രമമനുസരിച്ചു് ജന്മം നൽകിയ അഞ്ചു
ആൺകുട്ടികെള വളർത്താൻ പാഞ്ചാലത്തിേലക്കു്
ഓേരാ പ്രസവത്തിനു േശഷവും സ്വയം െകാണ്ടുേപായ
നിങ്ങൾ, പെക്ഷ ഹസ്തിനപുരിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി�
യിരുന്ന കുന്തിെയ യാത്രക്കിെട െചന്നു് കണ്ടില്ല എന്നാ�
ണു േരഖകൾ പറയുന്നതു്. എന്താ പിതൃമാതാവിനു കുട്ടിക�
െള ഒന്നു് കാണേണ്ട?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െപട്ടിയിലിട്ടു നദിയിൽ ഒഴുക്കിയും ഗംഗയിൽ മുക്കിെക്കാ�
ന്നും നവജാതശിശുക്കെള പരിചരണം െചയ്യുന്ന േസ്നഹ�
നിധികളായ അമ്മമാർ വസിച്ച ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ത്തിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതേല്ല എെന്റ കുട്ടികൾക്കു് നല്ല�
തു്?” പാഞ്ചാലി ഉല്ലാസവതിയായിരുന്നു െകാട്ടാരം േല�
ഖികയുെട ഇടിച്ചു കയറുന്ന േചാദ്യത്തിലും.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/13

“നിനക്കു് സുഖമില്ല എന്നു് പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ
അഞ്ചുേപരും രാത്രി ഊട്ടുപുരയിലാണു് ഉറങ്ങിയതു്.
പെക്ഷ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എേന്താ ഒരു േവ�
ണുഗാനവും കളിയും ചിരിയും., ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങെന�
െയാെക്ക ഉണ്ടു് അേല്ല?”, നിഴലിൽ ഒതുങ്ങിയ ഭീമൻ െവ�
ളിച്ചത്തു് നിന്ന പാഞ്ചാലിെയ രാവിെല കെണ്ണറിഞ്ഞു
േചാദ്യം െചയ്തു.

“ദുേര്യാധനാ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നു് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി എെന്റ തു�
ടയിലടിച്ചു ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർമാദിക്കുേമ്പാൾ
ഇങ്ങെന െവയിലത്തു് നിർത്തി ഞാൻ േചാദ്യം െചയ്യാ�
റുേണ്ടാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/14

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക: ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം അരേങ്ങറ്റ
ൈമതാനത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക നയിക്കുന്ന െപാതു
ചർച്ചയിേലക്കു് സ്വാഗതം.

ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കു് സാമൂഹ്യനീതിയും അവകാ�
ശങ്ങളും ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഔേദ്യാഗിക ലിംഗനീതിനി�
യമം നടപ്പിലാക്കിയ ഹസ്തിനപുരിയിൽ തെന്ന േവണ�
മായിരുേന്നാ, ശിഖണ്ടി ആക്രമിക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നാൽ
താൻ ആയുധം താെഴയിടും എന്ന കൗരവ സർവൈസ�
ന്യാധിപൻ ഭീഷ്മരുെട പ്രഖ്യാപനം എന്നു് പാണ്ഡവ സർ�
വൈസന്യാധിപൻ ധൃഷ്ടധ്യുംനൻ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ വച്ചു്
േചാദിച്ചതു് വിവാദമാേയാ.

ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് ഹസ്തിനപുരി�
യിെല ഇടക്കാലത്തു് െകൗരവർ നൂറു േപരുെടയും േപ്രമാ�
ഭ്യർത്ഥന നിരന്തരം തിരസ്കരിച്ചിട്ടും, “അവർ കൂട്ടം േചർ�
േന്നാ ഒറ്റേക്കാ എെന്ന വക വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഓർമ
യിെല്ല”ന്നു് പാഞ്ചാലി.

“അതു് കുരുവംശ ആഭിജാത്യമാെല്ലങ്കിൽ ഗാന്ധാര കുലീ�
നത തെന്നയേല്ല? പ്രേലാഭനമുണ്ടായിരുന്നു, പരാക്ര�
മം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രണയ സേന്ദശങ്ങളിൽ രാജമുദ്ര
കാണാമായിരുന്നു. േനരിട്ടു് അവർ അതു് കയ്യിൽ തന്നു,
എല്ലാറ്റിലും കാണാമായിരുന്നു ആധികാരികത.”

െതളിെവടിപ്പു് തുടരും. കൗരവ സേഹാദരിയും ജയദ്രഥ
ഭാര്യയുമായ ദുശളയാണു് ഭീഷ്മർ നിേയാഗിച്ച ഏകാംഗ
അേന്വഷണസംഘ േമധാവി.

“കണ്ണു െകട്ടൽ ഒരു രാപ്പകൽ ദൃശ്യവിരുന്നാക്കിയ നിങ്ങ�
െള നൂറു മക്കൾ, ലാളന േവണ്ടത്ര തന്നിെല്ലന്നു കുന്നായ്മ
പറയാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗാന്ധാരിയുെട അരി�
െക ഇരുന്നു സ്പർശ പരിലാളനേയാെട േചാദിച്ചു.

“എൺപത്തിഎഴാമനാേണാ നാൽപ്പത്തിഎട്ടാമെനാ
മേറ്റാ ആെണന്നു് േതാന്നുന്നു, പിറന്നാൾ ദിവസം പട്ടു�
ടുപ്പിച്ചതു് േപാെരന്ന പരിഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചിലതു് പരുഷമായി ഉച്ചരിച്ചു. നൂറു
കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ഒന്നിെനങ്കിലും കേണ്ണാ കാേലാ കൂ�
ടുതലും കുറവും ഇല്ലാെത നിങ്ങെളെയാെക്ക മനുഷ്യകുല�
ത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതാെണെന്റ സാധന
എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, എെന്റ മുമ്പിൽ നൂറു ശിരസ്സുകൾ
നമസ്കരിച്ചു എന്നു് രംഗം കണ്ട േതാഴി പിന്നീടു് എെന്ന
അറിയിച്ചു.”, ഗാന്ധാരി കൺെകട്ടു് പതുെക്കെയാന്നു താ�
ഴ്ത്തി െകാട്ടാരം േലഖികെയ ചുഴിഞ്ഞു േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/15

േകഴുന്നുേവാ െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ.

“പാണ്ഡവ വംശഹത്യക്കു് കൗരവെക്കാലയാളികളുെട കൂ�
െട കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ പതിെനട്ടുനാൾ
ഞാൻ േപാരാടി എേന്നാ? സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരത്തി�
നു് നയതന്ത്രതലത്തിൽ ചർച്ച വഴിമുട്ടിയേപ്പാൾ േനരിയ
േതാതിൽ ഒരു ബലപരീക്ഷണം നടത്തിെയന്നേല്ല ഉള്ളൂ?
ജീവഹാനി സ്വാഭാവികമേല്ല യുദ്ധം െചയ്താലും തപസ്സിരു�
ന്നാലും, എല്ലാം വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൽ േവേണ്ട വിലയിരു�
ത്താൻ. എെന്റ യുദ്ധപരിചരണത്തിനു് ദുരർത്ഥം ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’ െകാടുക്കുേമ്പാൾ, നിലത്തു ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്നു ഹരിശ്രീ പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിെയ േനാക്കൂ. ഭാ�
വി കുരുവംശചക്രവർത്തിയാവാനുള്ള പരീക്ഷിത്തു്, അഭി�
മന്യുവിെന്റ ഏകമകൻ”, നാമജപമുഖരിതമായിരുന്നു യു�
ദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിെല മാേന്താപ്പുകൾക്കുള്ളിെല
ഗുരുകുലം.

“മറ്റു പാണ്ഡവർ ഉച്ച ഊണു് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അവനവെന്റ
മന്ത്രാലയങ്ങളിേലക്കു് േജാലി െചയ്യാൻ േപാവുേമ്പാൾ
എന്താ ഭീമനും നകുലനും മാത്രം ആട്ടുകട്ടിലിൽ ഒരു
ൈസ്വരസല്ലാപം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രേവശനാനുമതി�
യില്ലാത്ത രാജകീയ മുറിയിേലക്കു് ഇടതു വിരൽ നിസ്സാര�
മായി ചൂണ്ടി.

“നിത്യവും ഉച്ചയുറക്കത്തിനുമുമ്പു് ഭീമനു് ദുേര്യാധനവധം
േനർസാക്ഷിെമാഴി നകുലനിൽ നിന്നു് വർണിച്ചു േകൾക്ക�
ണം. പത്ര പ്രവർത്തകേര നിങ്ങൾ മറക്കരുേത, ആയിരം
പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഭീമനിേപ്പാൾ ഭാവി േദ�
ശസുരക്ഷെയക്കാൾ േകൾക്കാനിഷ്ടം ഭൂതകാലത്തിെല
വർേണാജ്വലമായ കുരുേക്ഷത്രമാണു്”, സാമൂഹ്യ പ്രവർ�
ത്തനത്തിനു് നഗരമധ്യേവദിയിേലക്കു് പാഞ്ചാലി ഭർത്താ�
ക്കൻമാേരാടു് യാത്ര പറയാൻ െമനെക്കടാെത പുറേത്ത�
ക്കിറങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/16

“ദാർശനിക ഉൾവിളി േകട്ടു് െചേങ്കാൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞു
നഗ്നപാദരായി വാനപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് പടിയിറങ്ങി�
േപ്പായ ആറുേപരിൽ യുധിഷ്ഠിരെനാഴിെക ബാക്കി ആറു
േപരും ഒെന്നാന്നായി കുഴഞ്ഞു വീണു നിര്യാതരായതിനു
േനർ സാക്ഷി നിങ്ങൾ മാത്രമേല്ല? അവരുെട െഭൗതിക�
ശരീരം എവിെട സംസ്കരിച്ചു എന്നാണു ഇേപ്പാൾ കിട്ടിയ
വിവരാവകാശ േചാദ്യം”, പുതുഭരണകൂടത്തിെല രാജകീ�
യവകുപ്പിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന യുവൈസനികൻ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികെയ ഔേദ്യാഗികമായി േചാദ്യം െചയ്തു.

“ഇതിഹാസകഥാപാത്രമായാലും ഉറ്റവർ ഇല്ലാെത നി�
ങ്ങൾ കാലം െചന്നാൽ, ജഡത്തിൽ അവകാശം കഴുക�
നും കുറുനരിക്കും മാത്രമായിരിക്കും എന്നയാേളാടു് വിവരം
പറയൂ.”

“അജ്ഞാതവാസവും യുദ്ധവും കഴിഞ്ഞാൽ, പിെന്ന സമ�
യം കിട്ടിയിെല്ലന്നു് വരും. ഒന്നു് സഹകരിച്ചു കൂെട?, ചുവർ
ചാരിയിരുന്നു ഭൂതകാലത്തിേലക്കു് ഊളിയിട്ടാൽ മതി,
േകെട്ടഴുതി വരും യുഗത്തിേലക്കു് നിങ്ങളുെട ജീവചരിത്രം
ഞാൻ ൈകമാറാം”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രേലാഭനഭാഷ�
യിൽ േചാദിച്ചു.

“ഇതുവെര നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടിയതു് നാഴികക്കല്ലുകൾ മാത്രം,
ഇനി അവക്കടിയിെല വട്ടക്കൂറകെളയും െവള്ളിെക്കട്ടന്മാ�
െരയും പുറെത്തടുക്കേണാ?” നിർജ്ജലമായ മുടി െകട്ടാ�
െത മാറിൽ വിടർത്തിയിട്ട പാഞ്ചാലിയുെട േനാട്ടം ദൂെര
ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിെല പീഢകരിേലക്കു് നീങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/17

“കാണുേമ്പാെഴാെക്ക േചാദിക്കണം എന്നു് കരുതും, തിര�
ക്കിൽ വിടും, പാഞ്ചാലിയുെട നിത്യജീവിതത്തിെല െപരു�
മാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കാണുന്ന പാളിച്ചകൾ,
ഒന്നു് രെണ്ടണ്ണം ചുരുക്കി പറയാേമാ? െകൗരവരാജ വധു�
ക്കൾക്കറിയാൻ െകൗതുകമുണ്ട്”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അഞ്ചു േപെരയും ഒരുമിച്ചു മരച്ചുവട്ടിൽ ചൂതു് കളിച്ചു പരി�
ശീലിക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ േചാദിച്ചു.

“കൗരവ അടിമയാണു് താൻ എന്നു് നാഴികക്കു് നാൽപ്പ�
തു വട്ടം െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി, ഞാെനാന്നു്
‘അതു് െകാണ്ടു് വരൂ ഇതു് െകാണ്ടു് േപാകൂ’ എന്നു് സാ�
ന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞാൽ, ‘ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടിമെയ�
ന്നു കരുതിേയാ’ എന്നു് ഉറഞ്ഞു തുളളുന്നതിെന്റ സാരസ്വ�
തരഹസ്യം പിടി കിട്ടുന്നില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ താടി െചാറി�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/18

“െകൗരവർ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനു് തയാറാണു് പാഞ്ചാലീ.
സമ്മതിച്ചാൽ അട്ടയും െപരുച്ചാഴിയും നിറഞ്ഞ ഈ
കാട്ടിെല പന്ത്രണ്ടു വർഷ കഠിനതടവിൽ നിന്നു് നമുക്കു്
രക്ഷെപ്പടാം. സന്യസ്ഥരുെട വിസർജ്യം നീക്കുന്ന ദുരിത�
ത്തിൽ നിന്നു് നിനക്കും. ഇേപ്പാൾ ഒരു കൗരവ സേഹാ�
ദരെന്റ ഭരണത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുെട പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിൽ തെന്ന അതിഥി മന്ദിരം അവർ വാടകയ്ക്കു് തരും.”
യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ മുട്ടുകു�
ത്തി േയാജിച്ചു.

“എന്താണു് നിബന്ധന” സംശയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ
അഞ്ചു േപരിലും പാഞ്ചാലി എറിഞ്ഞു.

“േവെറ ഒന്നുമല്ല. വന്ദ്യ ദുേര്യാധനൻ ഈ വീടിെന്റ ഐശ്വ�
ര്യം എന്നു് വസതിക്കു മുമ്പിൽ നാം ആറു േപരും േവെറ
േവെറ ചുവരുകളിൽ ഓേരാ മാസവും പുതുതായി എഴുതി
വക്കണം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/20

“ജലക്രീഡയിലാസക്തിയുണ്ടേല്ല”, കുന്നിൻമുകളിെല വനാ�
ശ്രമത്തിനു പിന്നിെല ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട കാണാ�
മായിരുന്നു, ഉച്ചെവയിലിൽ പാഞ്ചാലി ഒറ്റയ്ക്കു് അർദ്ധനഗ്ന�
യായി നീന്തിക്കുളിക്കുന്ന ശുദ്ധജലതടാകം.

“അതീതശക്തികൾ രാതിയിൽ ആറാടുന്ന ഈ നീർെക്ക�
ട്ടിെല ഭീഷണിസാധ്യതേയക്കാൾ ഞങ്ങെള അസ്വസ്ഥരാ�
ക്കുന്നതു്, തടാകത്തിനു മറുപുറത്തു് മരങ്ങൾക്കു് പിന്നിൽ
ഒളിച്ചിരുന്നു്, നഗ്നേമനി ജലത്തിൽ െപാങ്ങിയും താണും
ഒരു സ്വർണ മത്സ്യെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി െവയിലിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാസ്വദിക്കുന്ന സന്യസ്ഥരുെട
മേനാേരാഗമാണ്  ”, അശ്വിനി േദവതകളുെട മകൻ എന്നു്
സംശയിക്കെപ്പടുന്ന നകുലൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നിട്ടവരുെട ൈജവവിസർജ്യങ്ങൾ പിേറ്റന്നു് രാവിെല
സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന നിത്യേജാ�
ലിയും അവൾ തെന്ന െചയ്യണം”, മെറ്റാരു അശ്വിനി പു�
ത്രൻ സഹേദവൻ പല്ലു് െഞരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/21

“ദുേര്യാധനൻ താമസിച്ചിരുന്ന രാജകീയമന്ദിരം നിങ്ങൾ
േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു? എന്താ അവിെട പ്രശ്നം, സൗകര്യം
കുറവാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന േനരിട്ടു.

“ഇന്നെല രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റക്കവിെട കിടന്നു. “ അധാർ�
മിക ഗദാപ്രഹരത്തിൽ ഭീമൻ എെന്റ തുടെയേല്ലാടിച്ചു
അമ്മാ” എന്ന നിലവിളി എങ്ങെന നിത്യവും േകൾക്കും.
അതുെകാണ്ടു് യുദ്ധത്തിൽ ഉപേയാഗരഹിതമായ എല്ലാ
ആയുധങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രദർശനശാലയായി അതു്
വികസിപ്പിക്കും. വരും യുഗത്തിൽ ജനം അറിയെട്ട, േജ�
താക്കൾ വിജയം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാഴും, െകാല്ലെപ്പടുന്ന�
വെന്റയും െകാല്ലുന്നവെന്റയും ഹൃദയേവദന.”

“ദക്ഷിണാപഥത്തിെല കരിമ്പനെയക്കാൾ ഉയരത്തിൽ
എന്താെണാരു പൂർണകായ െവങ്കല പ്രതിമ? ആരുെട�
താണിതു്? കുരുേക്ഷത്രയിൽ ആർക്കുേവണ്ടിെയന്നറിയാ�
െത ജീവത്യാഗം െചയ്ത അജ്ഞാതൈസനികെന്റ പാവ�
നസ്മരണെക്കാന്നുമല്ലേല്ലാ”, നീണ്ട ഭാരതയാത്ര കഴിഞ്ഞു
ഹസ്തിനപുരിയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക
വിസ്മയിച്ചു.

“പിടിപ്പുേകടിെന്റ പര്യായമായ കൂട്ടുഭർത്താക്കൾ എന്ന നി�
ലയിൽ എേന്നാ തല്ലിപ്പിരിേയണ്ട പഞ്ചപാണ്ഡവെര ഒരു
ചൂതുകളിയിൽ ഇരകളാക്കി ജീവകാലം മുഴുവൻ മുട്ടുകുത്തി�
ച്ച ധീരസ്വാതന്ത്ര്യേസനാനി ദുേര്യാധനനു് ആരാധകരുെട
ഉപകാരസ്മരണ എന്നു് കരുതൂ”, യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ
ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/22

“നിങ്ങൾക്കു് േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല. പാഞ്ചാലിക്കു
വഴി െതറ്റിയ ബന്ധം കൃഷ്ണേനാടുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ
എന്തിനു തല പുണ്ണാക്കണം, പാഞ്ചാലിക്കു ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു േപേരാടു് േനർവഴി ബന്ധം ഉേണ്ടാ എന്നു് കൃഷ്ണൻ
േചാദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” വന്മരങ്ങൾ കട പുഴകുന്ന േപാെല
െകാട്ടാരം െലഖികക്കു് േനെര ഭീമൻ പരുഷവാക്കുകൾ
എറിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/23

“േവഷം മാറി യാത്ര െചയ്യാറുേണ്ടാ ചക്രവർത്തി? ഉൾനാ�
ടൻ ഹസ്തിനപുരിഗ്രാമങ്ങളിെല പരുക്കൻ ജനജീവിതമറി�
യാൻ?”.

“തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ എന്തിനു മാറണം േവഷം? രാ�
വുപകലുള്ള ഈ േവഷംെകട്ടു് ഒന്നു് േവെണ്ടന്നു വച്ചാൽ
േപാെര?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചതു് യുധിഷ്ഠിരേനാ�
ടായിരുെന്നങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞതു് ചാര വകുപ്പു് േമധാ�
വി നകുലൻ ആയിരുന്നു.

“ആൾമാറാട്ടത്തിനു് പറ്റിയ ആദിവാസിസ്ത്രീെയയും അഞ്ചു
ആൺമക്കെളയും തരത്തിനു് കിട്ടിയതു് െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ
വാരണാവതം അരക്കില്ലം തീ െകാളുത്തി, പുനർജനി
ഗുഹ നുഴഞ്ഞു രക്ഷെപ്പട്ടു അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക മു�
നവച്ചു് പാണ്ഡവമാതാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്ര പ്രവർത്തകർക്കു് അടി െതറ്റിയാലും വാക്കു് െതറ്റരു�
തു്, അതു് ഞങ്ങളുെട ആൾമാറാട്ടം ആയിരുന്നില്ല, അവ�
രുെട ആത്മത്യാഗം ആയിരുന്നു.”, ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയായി
േവഷം െകട്ടിയ കുന്തി മക്കൾക്കു് ഇച്ചിൽ ഇരന്നു എക�
ച്ചക്രഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പാഠം ക്ഷമേയാെട പഠി�
പ്പിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് െചാടിച്ചു
സംസാരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/25

“െകൗരവർ നിങ്ങൾക്കു് ൈസ്വരം തരുന്നിെല്ലന്നാേണാ
പരാതി“? െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ വിസ്മയ�
ത്തിൽ േനാക്കി.” അവർ കടുത്ത ആരാധകർ എന്നേല്ല
േനരെത്ത നിങ്ങൾ േമനി പറഞ്ഞതു്?”

“രാജവധുക്കൾക്കു് െശൗചാലയമില്ലാത്ത ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ, സ്ത്രീകൾ പുലർച്ചയും സന്ധ്യയും േനാക്കി െവളി�
ക്കിറങ്ങാൻ െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിനു പിന്നിെല െപാന്ത�
ക്കാടുകളിൽ പതുങ്ങി പതുങ്ങി േപാവുേമ്പാൾ കാണാം,
കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച നൂേറാളം കൗരവ തലകൾ ചുറ്റും.
ഇെതാെക്ക സ്വാർഥതയില്ലാത്ത ശുദ്ധ സൗന്ദര്യാരാധ�
കർ ആെണന്നു് എത്രനാൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കാ�
വും?” പാഞ്ചാലിയുെട സ്വരത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത നിറ�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/26

“കാളുന്ന വയറുമായി ഞങ്ങൾ അതിരാവിെല കാട്ടിേല�
ക്കിറങ്ങും, ഉച്ചയാവും വിശപ്പു് മാറ്റി കയ്യിൽ േപരക്കേയാ
കഴുത്തു് മുറിച്ച കലമാൻ കുേഞ്ഞാ ആയി കുടിലിൽ തി�
രിെച്ചത്താൻ. പ്രകൃതിയുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിൽ
കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ എന്നു് െചറിയമ്മ മാദ്രി ഞങ്ങെള
ആശീർവദിക്കുേമ്പാൾ, അമ്മ കുന്തി കാര്യക്ഷമതേയാ�
െട മാനിെന്റ െതാലി െപാളിച്ചു ഇറച്ചി കനലിൽ ചുെട്ടടു�
ക്കാൻ വച്ചു് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നു് ഈ വനാ�
ശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലി? വിശപ്പിൽ, പാരവശ്യേത്താെട
ഞങ്ങൾ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ അഞ്ചു േപരും ഒരുമിച്ചു
കയ്യിട്ടു വാരി തിന്നുേമ്പാൾ, പങ്കു േചരാെത ഊട്ടുപുരക്ക�
പ്പുറെത്ത കിടപ്പറയിൽ ഞങ്ങളുെട അപരിഷ്കൃത ഭക്ഷണ
രീതിെയ നിന്ദേയാെട കണ്ടു അവൾ മുഖം തിരിക്കും” കുട്ടി�
ക്കാലെത്ത കാടും മധ്യവയസ്സിെല കാടും ഒന്നു് ഓർെത്ത�
ടുക്കാൻ െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭീമൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/27

“ഇെതന്താ ഇങ്ങെന തകർത്തു് മഴ െപയ്തു പുറത്തിറങ്ങാൻ
ആവാെത മുറിയിൽ ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ
ആറു േപരും ഒന്നും പരസ്പരം മിണ്ടിപ്പറയുന്നില്ലേല്ലാ.”
ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള കാട്ടുവഴിയിലൂെട കിഴക്കൻമഴ
കുതിച്ചു ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന തണുത്ത സായാഹ്നം.

“അേന്യാന്യം അറിയാത്ത ആ കാലത്തു് എേപ്പാഴും വാ�
േതാരാെത അവർ അഞ്ചു േപരും മാറി മാറി എേന്നാടു്
സംസാരിക്കും. ആെള മനസ്സിലായേപ്പാൾ ആശയവിനിമ�
യവും അങ്ങെന അവസാനിച്ചു. ആത്മകഥ എഴുതാൻ നി�
ങ്ങളുെട ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചതു് എന്തു െകാണ്ടാണു്
എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായിേല്ല”, മുറിയുെട മുക്കും മൂലയും
ചൂലു െകാണ്ടടിച്ചു െപാടിയും പ്രാണിയും നീക്കി െകാട്ടാരം
േലഖികക്കു് കിടക്കാൻ പായ വിരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി അർ�
ത്ഥഗർഭമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/28

െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ദിനക്കുറിപ്പു് ഇന്നെത്ത ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’യിൽ.

കാെറാഴിഞ്ഞ മാനം, കുളിരുള്ള പ്രഭാതം. ഇതു് കുപ്രസി�
ദ്ധ കുരുവംശആസ്ഥാനം. ഇവിെട പകൽെവളിച്ചത്തിൽ,
െപാതുേവദിയിൽ ഇരുന്നുള്ള സമാേലാചനയല്ല പതിവ്,
പടുതിരി കത്തുന്ന ഭൂഗർഭഅറയിൽ രണ്ടു മൂന്നു്േപർ അർ�
ദ്ധരാത്രിയിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച ആേലാചനയാണു്. േത�
ച്ചു മുന കൂട്ടിയ ആയുധങ്ങളുെടയും അവസേരാചിതമായ
തന്ത്രങ്ങളുെടയും പരീക്ഷണശാലയാണു് ഓേരാ കൗരവ�
ഹൃദയവും. ഇവിെട ഇന്നു് പാണ്ഡവ പ്രതിനിധി, നയത�
ന്ത്രത്തിെല അവസാനഇനമായ വിശ്വരൂപ പ്രദർശനഭീ�
ഷണിയുമായി എത്തും എന്നു് ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്ത�
കർ അതിേവഗം മിടിക്കുന്ന ഹൃദയതാളത്തിൽ ആശങ്ക�
െപ്പടുന്നു.

“മുൻ ഭരണകൂടത്തിെല മുഖ്യദുർമന്ത്രവാദി ദുേര്യാധനെന
ഇതുവെര പുതിയ ചക്രവർത്തി േപെരടുത്തു വിമർശിച്ചി�
ട്ടില്ല എന്നാണു കുതിരപന്തികളിൽ സംസാരവിഷയം.
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“അദ്ധ്വാനിക്കണം ഭരണം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു കിട്ടാൻ
എന്ന രാഷ്ട്രമീമാംസയിെല നയതന്ത്രബാലപാഠം ആവു�
ന്നത്ര പയറ്റുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ഇേപ്പാൾ ഹിമാലയ താഴ്വര�
യിൽ കൗരവ രാജവിധവകൾക്കു സുഖവാസ മന്ദിരങ്ങൾ
നിർമിക്കുന്ന നിേയാഗത്തിലാണു്. അെത, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിെല ആ വിസ്മയമായൻ തെന്നയാണു് ഇവിെടയും
ശില്പി. ഇല്ല, ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ വഴുക്കി വീഴാൻ അവി�
െട സ്ഥജലഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല”, േജ്യഷ്ഠെന പിന്തുടരാൻ രഥ�
ത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ
എേന്താ ഓർത്തു പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/11/29

പാഞ്ചാലിയുെട വ്യക്തിഗത േസവനമികവിെനക്കുറി�
ച്ചു് മാസം േതാറും ദുേര്യാധനനു് ഔേദ്യാഗിക വിലയിരു�
ത്തൽ നൽകാൻ ചുമതലെപ്പട്ടിരുന്ന സന്യസ്ഥൻ ഇന്ന�
െല െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് :

പന്ത്രണ്ടു വർഷം വനേമഖലയിെല ഞങ്ങളുെട സന്യ�
സ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ െശൗചാലയശുചിത്വം കാര്യക്ഷമമായും
പരാതിരഹിതവുമായും നിർവഹിച്ചുവന്ന വനിതയാണിനി
കുരുവംശത്തിെല യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തി�
നി എന്നു് േകട്ടു. ഞങ്ങളാരും അവിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

കൗരവ അടിമയായിരുന്നു നിയമപരമായി അക്കാലത്ത�
വൾ എങ്കിലും, കുലീനമായ ശരീരഭാഷയും വല്ലേപ്പാഴും മാ�
ത്രം േകട്ട സംസ്കൃത വാെമാഴിയും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി�
യിരുന്നതു് വിസ്മയമായിരുന്നു: എന്തു് പാപം എേപ്പാൾ
െചയ്തതു് െകാണ്ടാവാം ഒരു േദവസ്ത്രീെയ േപാെല സുന്ദരി�
യായ ഈ വ്യക്തിക്കിങ്ങെന ഒരു ശിക്ഷ രാജ്യം ഭരിക്കു�
ന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ കല്പിച്ചതു്?
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“പരാതി േകൾക്കാൻ പാണ്ഡവർ െചവി തരുേമാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വാ തുറന്നാൽ േകാട്ടുവായിടും. സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ
െചവിയിൽ വിരലിടും. െചവിക്കാട്ടം നഖത്തിൽ പടർന്ന�
തു് ഉടുതുണിയിൽ േതക്കും. വിടാെത പരാതി പറഞ്ഞാൽ
മുറ്റത്തു ഓടിക്കളിക്കുന്ന െവള്ള മുയൽ ഒന്നിെന ചാടിപ്പി�
ടിച്ചു കഴുത്തിൽ കടിച്ചു േചാര വായിേലെക്കാഴിച്ചു ലഹരി�
യിൽ കണ്ണുരുട്ടും. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ െതാലി െപാളിച്ചു
കനലിൽ ചുട്ടു തരാൻ പറയും.”

െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു െകാണ്ടാണു് പാഞ്ചാലി സംസാരിച്ചെതങ്കി�
ലും കരിങ്കൽ ചീളുകൾ േപാെല ഓേരാ വാക്കും മുറിയിൽ
ചുവർ ചാരി അലസരായി ഇരുന്ന പാണ്ഡവരുെട മുഖത്തു്
െതറിച്ചു േചാര െപാടിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/01

“വിേവകവചനങ്ങളുെട തമ്പുരാൻ ഇന്നു് പാർശ്വവല്കൃത പാ�
ണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ
പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരു േപരക്കയിൽ ഒതുക്കി രാജസ�
ഭയിൽ ഓടി കയറി െചന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലായി.

“എന്നിട്ടു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ തലെക്കട്ടായി ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ ഒരു വിദുരവാക്യേമാ മേറ്റാ തടഞ്ഞുേവാ?”
പത്രാധിപർ ൈക െകാണ്ടു് മുഖമുയർത്തി.

“രാജസഭയിൽ േശ്രാതാവും സാന്നിധ്യവുമായി ഞാൻ മാ�
ത്രം. െകൗരവർ നൂറു േപരും വിേനാദയാത്രയിൽ, ഭീഷ്മർ
സുഖചികിത്സയിൽ, ധൃതരാഷ്ട്രർ.”, തലതാഴ്ത്തിയ പത്രാധി�
പെര കണ്ടു േലഖിക വായടച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/02

“നിങ്ങൾ സന്യാസികൾ ഇവിെട രാജമന്ദിരത്തിൽ ഇടിച്ചു
കയറുന്നെതന്തിനു്?” േകാപെത്തക്കാൾ വിസ്മയേത്താെട
ൈസനികൻ െകാട്ടാരവാതിലിൽ ആഗതെര വഴി തട�
ഞ്ഞു.

“ഇതുവെര േകട്ടുേകൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യസം�
ഭവം ഇവിെട ഉണ്ടാെയന്നു ഗുരു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറി�
ഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലങ്ങളായി ഞങ്ങളുെട
വനാന്തര സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നിത്യവും രാ�
വിെല മനുഷ്യവിസർജ്യം കാര്യക്ഷമതേയാെട സംഭരി�
ച്ചു ദൂെര പരാശ്രയമില്ലാെത കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു കറുത്ത
സ്ത്രീ ഹസ്തിനപുരം ചക്രവർത്തിനി ആെയന്നു േകട്ടു്, ഒന്നു്
കണ്ടു അനുഗ്രഹിക്കാൻ വന്നതാണു്. ഒപ്പം അവരുെട മടി�
യൻ ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപെര ഒന്നു് കുടയുകയും േവ�
ണം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/03

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക.

“തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് ഒരു സംഘം രാഷ്ട്രമീമാംസാവി�
ദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നെല എെന്ന കാണാൻ വന്നേപ്പാൾ
േചാദിച്ചു, നിങ്ങൾ നൂറു െകൗരവർ തിന്നും കുടിച്ചും ആർ�
മാദിക്കുക എന്ന നീണ്ടകാല കുരുവംശ സ്ഥാപിത താൽ�
പ്പര്യത്തിെന്റ തടവിലാേണാ എന്നു്. അത്യുന്നത ആേഗാള
സർവകലാശാലയിെല കുട്ടികൾക്കു് ഇതാണു് ഞങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചു് ധാരണെയങ്കിൽ, കാട്ടിൽ ജനിച്ചു കായ്കനികൾ
തിന്നു വളർന്ന െകൗെന്തയർെക്കന്തറിയാം െകൗരവർ
നൂറു േപരും സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നൂറു പ്രവിശ്യകളിൽ വി�
കസനത്തിെന്റ േപാർമുഖം തുറന്നിരിക്കയാണു് എന്നു്.
ഹസ്തിനപുരി മഹാനഗരപ്രവിശ്യ എെന്റ േനരിട്ടുള്ള സം�
രക്ഷണയിലാണു്. ഒേന്ന എനിക്കു് േനാേക്കണ്ടതുള്ളൂ,
െകൗരവെര സ്ഥാനഭ്രുഷ്ടരാക്കി െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടു�
ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവർ ക്കു് ആഴ്ചയിൽ ഏഴു
ദിവസവും പണി െകാടുക്കുക.”

“അഭയാർഥി കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയ േശഷം
അച്ഛെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ നിങ്ങേളാെടാെക്ക വാത്സ�
ല്യേത്താെട ഇടപഴകിയിരുന്ന ഓർമ വല്ലതും?” ഉേപക്ഷ�
േയാെട െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. നായാടി�
െക്കാണ്ടുവന്ന കലമാനിെന െവട്ടിെപ്പാളിക്കയായിരുന്നു
വനാശ്രമത്തിന്നടുത്ത ഊട്ടുപുരയിൽ ആ വൃേകാദരൻ.

“നൂറു മക്കെളയും അവരുെട മണം െകാണ്ടു് തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞവൻ എന്നു് പരസ്യമായി േമനി പറഞ്ഞിരുന്ന ആ
അന്ധൻ വലിെഞ്ഞാന്നു ആലിംഗനം െചയ്തു ൈകവിരലു�
കൾ മണത്തു, െപെട്ടന്നു് എെന്ന ഉന്തി മാറ്റി, എന്താടാ
വൃത്തിെകട്ടവെന നിെന്റ വിരൽനഖങ്ങൾക്കിയിൽ കാട്ടു�
മൃഗങ്ങളുെട േചാരമണം എന്നയാൾ െഞട്ടേലാെട ഒച്ച�
വച്ചു. അേതാെട വാത്സല്യത്തിെന്റ ആ സുദിനം എെന്ന�
േന്നക്കുമായി അവസാനിച്ചു.”, െതാലി െപാളിച്ച മാനിറച്ചി
ഭീമൻ കനലിൽ വച്ചു് േചാര പടർന്ന ൈകകൾ മാംസദാ�
ഹത്തിൽ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി.
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“മാംസപാചകം ഒെക്ക പാണ്ഡവർ സ്വയം െചയ്യണം
അെല്ല, നിങ്ങൾ മൃഗമാംസം തിന്നില്ല എന്നറിയാം,
എന്നാൽ ഊട്ടുപുരയിൽ ഒന്നു് സഹായിക്കാറുമില്ല?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ഭീമെനയും മറ്റു നാലു് േപ�
െരയും േനാക്കി, പാഞ്ചാലിേയാടു് മാംസളമായ കാലുഷ്യ�
േത്താെട േചാദിച്ചു.

“അവരിെലാരാൾ പെണ്ടാെക്ക പതിവായി നായാടിെക്കാ�
ണ്ടുവന്ന മൃഗെത്ത കഴുത്തറത്തു് െതാലി െപാളിച്ചു കുടൽ
നീക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കനലിൽ ചുട്ടു െപാരിച്ചു ഇല�
യിൽ െപാതിഞ്ഞു ഞാൻ ചുമന്നു െകാണ്ടു് േപാകണം,
താെഴ ജലാശയത്തിൽ നീരാടുന്ന അവരുെട വായിൽ
കഷണം കഷണമായി ഇട്ടു െകാടുക്കാൻ. ജലജീവികെള
േപാെല അവർ ഒെന്നാന്നായി വന്നു വാ തുറന്നു ഇറച്ചി
തിന്നു കുറച്ചു എല്ലു് മാത്രം എെന്റ കയ്യിൽ തുപ്പും, പിെന്ന
വീണ്ടും െവള്ളത്തിേലക്കു് കുതിക്കും. എനിക്കു് കുളിക്കാൻ
േനരമാവുംേപാേഴക്കും അവർ െവള്ളം കലക്കും, എെന്റ
കയ്യിൽ കുെറ ഇച്ചിൽ ഇലകൾ മാത്രമാവും”, നർത്തകി�
യുെട അത്യാകർഷകമായ ൈകമുദ്രകേളാെട പാഞ്ചാലി
അവളുെട പരാജയെപ്പട്ട മാംസപരീക്ഷണം അവതരി�
പ്പിച്ചു.

“വളെര കഷ്ടെപ്പട്ടേല്ല നിങ്ങൾ െകൗരവെര തുരത്തി അധി�
കാരം പിടിെച്ചടുത്തതു്? പിെന്ന എന്താ ഇങ്ങെന െപെട്ട�
ന്നു് ഒരു വാനപ്രസ്ഥ പരിപാടി? കുടുംബ കലഹം വല്ല�
തും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ൈക ഉയർത്തി അർദ്ധനഗ്ന
െപൗരൻ യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

“പത്തു െകാല്ലം എെന്ന രാജസൂയ ചക്രവർത്തി ആക്കിയ
ചില അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
ഉണ്ടായതു് നിങ്ങൾ ജനിക്കും മുമ്പായിരുന്നതു് െകാണ്ടു്
േകട്ടറിേവ കാണൂ. മായൻ നിർമിത െകാട്ടാരം ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു പെക്ഷ നാട്ടിൽ നികുതി തരാൻ വരുമാനമുള്ള
ജനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വരുമാനം കൂട്ടാൻ ചൂതാട്ടമാണു്
എളുപ്പ വഴി എന്നറിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് കളി�
ച്ചു. ഒരു രാത്രി െകാണ്ടു് എല്ലാം േപായി കൗരവ അടിമക�
ളായി.”

“െമാത്തം മഹാഭാരത കഥ േകൾക്കാൻ ഇേപ്പാൾ സമ�
യമില്ല സുഹൃേത്ത. െചേങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തിനു എറിഞ്ഞു
നാടു് വിടാൻ നിങ്ങളും ഭാര്യയും തീരുമാനിച്ചതു് ജനപിന്തു�
ണയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണു് എന്നു് േകട്ടതു് ശരിയല്ല
അെല്ല? െചേങ്കാൽ തന്നിെല്ലങ്കിൽ പാമ്പിെന വിട്ടു കടി�
പ്പിക്കും എന്നു് പരീക്ഷിത്തു് േപടിപ്പിച്ചു അെല്ല”, െപാട്ടിച്ചി�
രിച്ചു െകാണ്ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ സത്യപ്രതിജ്ഞ
ചടങ്ങിേലക്കു് തിരിച്ചു ‘.

“അമ്മെയ എന്തു് െകാണ്ടു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് ഞങ്ങൾ
കൂെട െകാണ്ടു് േപായിെല്ലെന്നാ? െകാള്ളാം, എങ്ങെന
വരും അമ്മ ഞങ്ങളുെട കൂെട? കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുറ�
ച്ചു നാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന ഇട�
േവളയിൽ, െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ േപായി മൂന്നു േനരം
ഊണും കഴിഞ്ഞു, പുൽത്തകിടിയിൽ വർത്തമാനം പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുകയാണു് ഞങ്ങൾ. െപെട്ടന്നു് പാഞ്ചാലി ഭീമ�
െന്റ േനെര േനാക്കി, ആരാ നിങ്ങളുെട അച്ഛൻ? എന്നു്
വിരൽ ചൂണ്ടി കുന്തിേയാടു് മുന െവച്ചു് െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ധി�
ക്കാരം നിറഞ്ഞ ഓേരാ േചാദ്യവും അമ്മെയ അവേഹളി�
ക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി. പെക്ഷ നവദാമ്പത്യത്തിെന്റ മാ�
സ്മരികതയിൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കാലൻ, വായു, ഇന്ദ്രൻ,
അശ്വനി േദവതകൾ ഇങ്ങെന ഓേരാ േചാദ്യത്തിനു കി�
ട്ടിയ ഉത്തരത്തിലും പാഞ്ചാലി െമയ് കുലുക്കി, ൈകകൾ
വിടർത്തി, ആർത്തുല്ലസിച്ചു. കുന്തി അന്നു് പാഞ്ചാലിക്കു
മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്തിയതാണു്. പിെന്ന ഉയർന്നില്ല”, നകു�
ലൻ െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ �
നിന്നു്.
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“പാണ്ഡവരുെട ഭിന്നപിതൃത്വെത്ത നിങ്ങൾ പരസ്യമായി
നിന്ദിച്ചു എന്നാണു ആകുലനകുലൻ പരാതി പറയുന്നതു്.
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിെയ ഉപചാരേതാെട പിടികൂടി.

“ഇളമുറപാണ്ഡവൻ എന്ന നിലയിൽ എെന്റ സവിേശഷ
പരിലാളന ആസ്വദിച്ചു ഇക്കാലവും സന്തുഷ്ട പാഞ്ചാലീ
ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഏക ഗുണേഭാക്താവു് എന്നു് എെന്റ മറ്റു
നാലു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് നിർല്ലജ്ജം േമനി പറഞ്ഞിരു�
ന്ന നകുലൻ തെന്ന േവണം ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡവരുെട
ൈവവിധ്യ പിതൃത്വത്തിെന്റ ധാർമിക സംരക്ഷണം ഏെറ്റ�
ടുക്കാൻ. കിടപ്പറ സാഹസങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അവനു തുടി
െകാട്ടി പാടണം, എന്തിനു ഞാൻ അതിനിേപ്പാൾ തടയി�
ടണം”, പാഞ്ചാലിയുെട ശരീരഭാഷ വൽസലഭാവങ്ങൽ
പ്രകടിപ്പിച്ചു.

’രാജസൂയ യാഗം െചയ്തു അധികാരത്തിൽ എത്തിയ
ഉടൻ നിങ്ങൾ അയൽരാജ്യങ്ങെള പ്രതിസ്ഥാനത്തു് നിർ�
ത്തി, യമുന ഹസ്തിനപുരിയുെട മാത്രം ജലേസ്രാതസ്സു
എന്നു് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടിെവള്ളത്തിനു
സാമന്തരാജ്യങ്ങൾ പാടുെപടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ യമുനാതീ�
രമാെക ൈസനികപ്രതിേരാധം തീർത്തു. ജലേദവത പ്ര�
തികാരത്തിൽ നിങ്ങെള ശിക്ഷിച്ചതാേണാ ചൂതുകളിയും
ചക്രവർത്തി പദവി നഷ്ടവും?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരെന വിചാരണ െചയ്തു.

“അതീത ശക്തികളുെട ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
യമുനയിൽ മുങ്ങിത്താണു എന്നു് പറയാഞ്ഞതിനു ഹസ്തി�
നപുരി പത്രികക്കു് സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/06

“പാണ്ഡവർ ഭാണ്ഡം തൂക്കി കാട്ടിൽ േപായേതാെട ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ഇനി എന്തു് െചയ്യാനാണു് െകൗരവർ ഉേദശിക്കു�
ന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന പ്രകൃതിെസൗഹൃദ ആവാസവ്യ�
വസ്ഥയിെല െകാടുംകാടു് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദുരന്ത കു�
ടിേയറ്റഭൂമിക എന്ന നിലയിൽ അതിെന പരിസ്ഥിതി വി�
നാശത്തിെന്റ ഓർമ്മക്കായി ഹസ്തിനപുരിയുെട ഒരു പ്രവി�
ശ്യയായി നില നിർത്തും. മായൻ നിർമിത അസ്വാഭാവിക
മന്ദിരങ്ങളിൽ െകാടുംകുറ്റവാളികെള തടവിലിടും.”, െകാട്ടാ�
രം വക്താവു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പ്രവിശ്യയുെട ഭൂപടം ചുവരിൽ
നിവർത്തി.

“കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ കൂട്ട ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നു എന്നാ�
ണു യമുനയിെല മുക്കുവർ നിത്യവും േനരിട്ടു് വന്നു ഞങ്ങ�
െള അറിയിക്കുന്നതു്. തിരിച്ചടി ഭയന്നു് അവർ െകാട്ടാര
േഗാപുര വാതിലിൽ വന്നു വ്യവസ്ഥാപിത വഴിയിൽ കാ�
ര്യം പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു
പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം?” രാജസഭയിെല ശൂന്യേവളയിൽ
സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവു് എന്ന നിലയിൽ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക.

ൈവകാരിക ഉള്ളടക്കമുള്ള ഇത്തരം േചാദ്യം തീർച്ച�
യായും േനരെത്ത എഴുതി തരണം എന്നു് ഔേദ്യാഗിക
വക്താവു് നകുലൻ. സാധ്യമെല്ലന്നു് േലഖികയും. ഹസ്തിന�
പുരി പത്രികയുെട വായടപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ നകു�
ലനുേവണ്ടി ഒരു ചുട്ട മറുപടി എഴുതിെക്കാടുക്കാൻ ഉത്തമ�
രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ വായനക്കാെര ക്ഷണിക്കുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/07

“കൗരവപക്ഷത്തു് േപാരാടി, െകാട്ടാരത്തിൽ ജീവേനാെട
തിരിെച്ചത്തി, തുറുങ്കിൽ േപാവാെത പഴയ ആചാര്യപദ�
വി േനടിെയടുത്ത ആളേല്ല നിങ്ങൾ, പുതിയ ചക്രവർത്തി
യുധിഷ്ഠിരൻ ആെളങ്ങെന?” കൃപാചാര്യെന െകാട്ടാരം
േലഖിക, മുട്ടു് കുത്തി ൈക മുത്താെത നിന്ദേയാെട ചിറി
േകാട്ടി അശ്രദ്ധമായി അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“സിംഹാസനത്തിൽ നിവർന്നിരുന്നാൽ തെന്ന വലതുവ�
ശെത്ത ചുവരിെല രഹസ്യജാലകം വഴി േഗാപുരവാതിൽ
വെരയുള്ള വിസ്തൃത െകാട്ടാരഭൂമിക അയാൾക്കു് നിഷ്പ്രയാ�
സം കാണാവുന്നേതയുള്ളൂ, എന്നാൽ ഒളിക്കാഴ്ച തെന്ന
േവണം. അതിനു ഇടതു ചുവരിൽ നകുലൻ ഒഴിെക േവ�
െറ ആരും അറിയാെത മായൻ നിർമ്മിത രഹസ്യേനാട്ട�
വഴിയുണ്ടാക്കി. രാജസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ദുരിതജീവിതപ്ര�
ശ്നങ്ങൾ അവതരിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ഒളിേനാട്ടത്തിലൂെട
നമ്മുെട നഗ്നേനത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് കാണാനാവാത്ത സൂ�
ക്ഷ്മേലാക കാഴ്ചകളുമായി രസിച്ചു ജീവിച്ചു മുേന്നറുന്നു”, െപ�
െട്ടന്നു് ചുറ്റും േനാക്കി നകുലചാരന്മാെര ഭയന്നു്, േമലാെക
അമ്പു് െകാണ്ടു് വിണ്ടു കീറിയ ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണവൃദ്ധൻ
ൈകകൾ മാറിൽ പിണച്ചു െകട്ടി ഉച്ചത്തിൽ നാമജപം
തുടങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/08

“സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നില്ല, ഉടൻ തുടങ്ങിേയാ ദുേര്യാ�
ധനവിധവെയ ഭീഷണിെപ്പടുത്താൻ?” യുധിഷ്ഠിരെന െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് നടന്നു ഇവിെടെയത്തിയ
ഞങ്ങൾ ഇന്നെല അന്തിയുറങ്ങിയതു് കുന്തിയുെട കുടി�
ലിൽ ആെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു് അറിയാേമാ? ദുേര്യാധന�
െന്റ ഔേദ്യാഗിക വസതി ഒന്നു് ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ, നകു�
ലൻ ഭീമേനാെടാപ്പം രാത്രി െചന്നേപ്പാളാണു് അറിയുന്ന�
തു്, യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര സമുച്ച�
യം വ്യാജേരഖയുണ്ടാക്കി ധൃതരാഷ്ട്രർ ദുേര്യാദനഭാര്യക്കു്
ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാ�
രം പിടിച്ച ഞങ്ങൾ എവിെട താമസിക്കണം, ഇനി എന്തു്
െചയ്യണം?” െപാള്ളുന്ന െചേങ്കാൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നു്
മെറ്റാന്നിേലക്കു മാറ്റി യുധിഷ്ഠിരൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ
നിസ്സഹായതയിൽ തുറിച്ചു േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/09

“ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരസമുച്ചയം ദുേര്യാധനഭാര്യക്കു് ധൃത�
രാഷ്ട്രർ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് ഇഷ്ടദാനം െകാടു�
ത്തേപ്പാൾ മറ്റു െകൗരവവധുക്കൾ ഒന്നും ആ അന്യായതി�
െന്നതിെര എതിർപ്പു് പറഞ്ഞിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഗുരു കൃപാചാര്യേനാടു് തട്ടിക്കയറി.

“ആണുങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലും വിധവകൾ നൂറുേപ�
രും അനാഥരാവാതിരിക്കാൻ േവെറ നിയമവഴിയിെല്ലന്നു
ഒെരാറ്റ കൗരവ കൂട്ടുകുടുംബ രഹസ്യ േയാഗത്തിൽ േബാ�
ധ്യെപ്പടുത്താൻ ദുേര്യാധനനു് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു് ആശ�
യവിനിമയമികവിൽ ശ്രേദ്ധയം, ഞാൻ മനസ്സിരുത്തി ദു�
േര്യാധനെന െകാച്ചുനാൾ മുതൽ പഠിപ്പിച്ചതിെന്റ സദ്ഫ�
ലം”, കൃപാചാര്യൻ കുടിലിനു മുമ്പിെല കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു
യുദ്ധ മുറിവുകളിൽ ൈതലം പുരട്ടി. ഇനി യമുനയിൽ െച�
ന്നു് പാപങ്ങൾ കുെറ േതച്ചു കളയണം.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/11

“ഭക്ഷണം ഒന്നും ആയിേല്ല”, പുകയും ചൂരുമില്ലാത്ത, ഒഴി�
ഞ്ഞ ഊട്ടുപുരയിെല േകാണിൽ, േശാഷിച്ച ശരീരവും നിർ�
ജീവചലനങ്ങളുമായി, ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നു് ധാന്യം
നിലത്തിട്ടു കല്ല് െപറുക്കുന്ന രണ്ടു വൃദ്ധപാചകരുെട അരി�
െക െചന്നു്,ഭീമൻ ഒച്ച വച്ചു് േചാദിച്ചു.

“ഇതു് ഇന്നെല രാത്രി ഒരു കർഷകെന്റ ധാന്യപ്പുരയിൽ
നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ചു് െകാണ്ടു് വന്നതാണു്. കെല്ലാെക്ക ഒന്നു്
െപറുക്കി, തിളപ്പിക്കെട്ട, ആദ്യം ചക്രവർത്തിക്കു് വിളമ്പും,
ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു്”, വിരക്തി നിറഞ്ഞ േനാ�
ട്ടേത്താെട വൃദ്ധൻ വൃേകാദരേനാടു് പറഞ്ഞു.

“േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടുവാരാൻ വനാശ്ര�
മത്തിെല ഊട്ടുപുരയിൽ അക്ഷയപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന
ആ സുവർണ്ണകാലം ഓർമ വരുന്നു അെല്ല?” സംഭാഷ�
ണം േകട്ടു് മുേന്നാട്ടു വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ഒരു കരി�
മ്പിൻ തണ്ടു് ചവക്കാൻ ഭീമനു് നൽകി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/14

“െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യനുമായി ആേലാചിക്കാെത
എന്തു് ആഭിചാരക്രിയക്കാണു് നീ പരിഷ്കൃതനഗരമായ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ പരസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുന്നതു്?, ചക്ര�
വർത്തി ദീനസ്വരത്തിൽ പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കാശിയിൽ േപായി ശ്രാദ്ധം െചയ്തതു് െകാെണ്ടാന്നും കൗ�
രവ േപ്രതങ്ങൾ വിെട്ടാഴിയുന്നിെല്ലന്നതിനു െതളിവേല്ല
നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിലവിളിച്ചു
െഞട്ടിയുണർന്നു പുലരും വെര ഇരുന്നു കിതക്കുന്നതു്?
േവെറ മുറിയിൽ േപായി കിടന്നിട്ടും ഇെതാെക്ക അറി�
ഞ്ഞു ഞാനും ഉറങ്ങിയിട്ടു് നാെളത്രയായി. അങ്ങെനയിരി�
ക്കുേമ്പാഴാണു് ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ നിെന്നാരു ബ്രാഹ്മ�
ണമാന്ത്രികൻ വന്നു എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്, കൗരവേപ്രത�
ങ്ങൾ നൂറു േപെരയും ആവാഹിച്ചു തിരിച്ചു െകാണ്ടു് േപാ�
യി മലനട എന്നയിടത്തു് കുടങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്താം,
പിെന്ന അവരുെട ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. വിഗ്രഹപ്രതി�
ഷ്ഠയില്ലാത്ത േക്ഷത്രം എന്ന നിലയിൽ നാം ആ സമുച്ച�
യം അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാധനനു് സമർപ്പിക്കും. അതിെന്റ െച�
ലവു ഈ നമ്പൂതിരി (അങ്ങെനയാണു് ഈ പ്രശസ്ത മാ�
ന്ത്രികൻ ആ നാട്ടിൽ അറിയെപ്പടുന്നത്) േചാദിക്കുന്നതു്
െകാടുത്താൽ അവസാനിക്കും ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ത്തിെല ഭൂതബാധ”, പാഞ്ചാലി പതുെക്ക ഓേരാ വാക്കും
ൈക ചലനങ്ങേളാെട അർത്ഥപൂർണമാക്കി സംസാരി�
ക്കുേമ്പാൾ, അർദ്ധനഗ്നബ്രാഹ്മണൻ െവറ്റില മുറുക്കിയ
ചുണ്ടുകൾ തുറന്നും അടച്ചും തുടയിൽ താളം പിടിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/16

“യുദ്ധത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും െകാല്ലെപ്പടു�
ന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുെട ൈവധവ്യെത്ത എങ്ങ�
െന ബാധിക്കുെമന്നാണു് സങ്കല്പിക്കുന്നതു്? “െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു,” പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിേലക്കു് �
മടങ്ങുേമാ?”

“പാണ്ഡവമരണങ്ങൾ എെന്റ ഭാവിജീവിതസാധ്യതകെള
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്തിടേത്താളം സജീവ ആന്ത�
രികജീവിതം ഇക്കാലവും ഞാെനന്നിൽ വളർത്തിയതു് തു�
ണയാകുെമന്നാണു് ഊഹിക്കുന്നതു്. ഇത്രയധികം ആരാ�
ധകെര നിരാശെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ, േവണ്ടിവന്നാൽ
പുനർവിവാഹവും പരിഗണിക്കും, വിവാഹസൽക്കാരം
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിലൂെട േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ
മുൻവരിയിൽ കണ്ണും തുറന്നു കൂട്ടുകാരെനാപ്പം ഉണ്ടാവിേല്ല
നീയും?” െപാരിഞ്ഞ േപാരാട്ടം നടക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്ര യു�
ദ്ധഭൂമിക്കു് പിന്നിൽ, ഉച്ചെവയിലിൽ, പാഞ്ചാലി വിജനയ�
മുനയിൽ മലർന്നു കിടന്നു നീന്തി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു്
േനെര ൈക വീശി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/18

“അഭയാർഥികളായി കാട്ടിൽ നിന്നു് വന്ന പാണ്ഡവക്കുട്ടി�
കെള അന്ധചക്രവർത്തി പരിചയെപ്പട്ട രീതി നീ േനാക്കി�
േയാ? വിദുരെര അടുത്തു് നിർത്തി ഓേരാ കുട്ടിേയാടും മു�
ഖം തേലാടി േപരു േചാദിക്കും, എന്നിട്ടു് ‘ഈ കുട്ടിയുെട
അച്ഛൻ ആരാ’ എന്നു് മൃദുവായി ആേരാെടന്നില്ലാെത പി�
റുപിറുക്കും” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പറഞ്ഞു.

“ഏറി വന്നാൽ ഏകപത്നീവൃതക്കാരനായ േജ്യഷ്ഠൻ പാ�
ണ്ഡവപിതൃത്വെത്ത കുറിച്ചു് അന്തഃപുരത്തിൽ േകട്ടറിവുള്ള
കാര്യങ്ങൾ വച്ചു് വസ്തുതാപരമായി സേഹാദരവിധവേയാ�
ടു വിശദീകരണം വാക്കാൽ േതടി എന്നേല്ല നമുക്കു് പറ�
യാനാവൂ. “, െകാട്ടാരം േലഖിക സംശയിച്ചു,” അേതാ, പാ�
ണ്ഡവബാലന്മാരുെട പിതൃത്വം കുന്തിയുെട പരമ രഹസ്യം
അതിൽ നിങ്ങൾ ൈകവേക്കണ്ട എന്നു് ചക്രവർത്തിേയാ�
ടു് പറയേണാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/19

ഇന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ കണ്ടതു്.

“കൗരവ ഭരണകാലത്തു് ഈ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുര ഓടി
വന്നു ഭക്ഷണം വാരിേക്കാരി വായിലിടാൻ െവറുെമാരു
തീൻശാല മാത്രമായിരുന്നുേവാ, അേതാ, പ്രകൃതി െസൗ�
ഹൃദ ജീവനത്തിെന്റ രുചിഭക്ഷണ പ്രദർശനേമാ? കരി�
മ്പിൻ നീരും േപരക്കയും കഴിച്ചു െകൗരവർ പുരാതന കു�
രുവംശെത്ത എങ്ങെന നവ പാണ്ഡവ അധിനിേവശ�
ത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കാൻ സംഘടിത സമസ്ത ഭാരത പ്ര�
തിേരാധമുറ ഒരുക്കണെമന്നു് ആേലാചിച്ചിരുന്ന, േദശ�
േസ്നഹത്തിെന്റ ജ്വാല െതളിഞ്ഞ ആ സുവർണ നാളുകൾ
എവിെട, കഴുത്തറത്തു് േചാരയൂറ്റിക്കുടിച്ചു ചുട്ടു തിന്നാൻ
തീകാത്തു് ചത്ത മുയലും മാനും കൂട്ടിയിട്ട ഈ പാണ്ഡവ
അറവുശാല എവിെട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/20

“മനുഷ്യാവസ്ഥയേല്ല, യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് കാലം െചയ്യുക�
യാെണങ്കിൽ പിന്തുടർച്ച ആർക്കാണു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ എെന്റ പദവി ചക്രവർത്തിനി എന്നാ�
യിരുന്നു എേന്നാർക്കുമേല്ലാ, അല്ലാെത ഗാന്ധാരിെയ
േപാെല മഹാറാണി എന്നല്ല. രാജസൂയയാഗത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു ചക്രവർത്തിനി പദവി കിട്ടിയതു് ഭർത്താവി�
െന്റ ചിതയിൽ ജീവിതം േഹാമിക്കാനല്ല. യാഗാഗ്നിയിൽ
നിന്നുയർന്ന ഞാൻ ഹസ്തിനപുരിയുെട പൂർണ ഭരണയ�
ന്ത്രം തിരിക്കാനും സജ്ജ”, ഗംഗയിൽ പണിെപ്പട്ടു നീന്തി�
െക്കാണ്ടിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരനു് പാഞ്ചാലി കാര്യക്ഷമമായ
നീക്കത്തിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ ഒരു കയർ കൃത്യമായി
എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/23

മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവരുെട രഹസ്യ തീരുമാനം ഹസ്തി�
നപുരി പത്രികയിൽ.

’ദുരൂഹപിതൃത്വത്തിെന്റയും ശരീരവലിപ്പെച്ചറുപ്പത്തിെന്റ�
യും െപരുമാറ്റകാപട്യത്തിെന്റയും ദാമ്പത്യഅവിശ്വസ്തത�
യുെടയും ദുസ്സൂചനയിൽ ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന മൂന്നു് പാണ്ഡ�
വെര അകറ്റി ഇളമുറ നകുല സഹേദവൻ മാർക്കു് മാത്രം
ദാമ്പത്യത്തിൽ സവിേശഷ രതിപരിഗണന െകാടുത്തു
സഹജീവിതം ദുരിതമാക്കുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട കുത്സിത
ശ്രമം ശ്രദ്ധയിൽ െപടാഞ്ഞിട്ടല്ല. കിടപ്പറരഹസ്യം േചാർ�
ത്തി കൗരവരാജ വധുക്കൾക്കു് അന്തഃപുരത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞു രസിക്കാൻ പാണ്ഡവദൂഷണം എഴുതാൻ പണിെപ്പ�
ട്ടു വനാശ്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്കിെട തല നീട്ടുന്ന െകാട്ടാരം േല�
ഖികെയ ഇനിെയങ്കിലും പാഞ്ചാലി പടിക്കു് പുറത്തു നിർ�
ത്തിയിട്ടിെല്ലങ്കിൽ പാണ്ഡവർ സ്ത്രീവിരുദ്ധർ എന്ന അപ�
ഖ്യാതിഭീഷണി തള്ളി ഞങ്ങൾ ഇടെപടും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/29

“കുരുവംശത്തിെന്റ ആയിരം വർഷങ്ങൾ എന്ന ആര്യാവർ�
ത്ത ആേഘാഷത്തിെന്റ തേലന്നു് തെന്ന േവണമായിരു�
േന്നാ ശന്തനുഭാര്യ സത്യവതിെയ കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ ഇല്ലാ�
ക്കഥകൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതാൻ? വിവാ�
ഹപൂർവ ഗർഭവും, ശന്തനുവുമായി കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാ�
െത വിലേപശി രാജാവകാശി േദവദത്തെന നിത്യബ്ര�
ഹ്മചാരിയാക്കലും ക്ഷയേരാഗിയായ മകൻ വിചിത്രവീ�
ര്യൻ മരിച്ചേപ്പാൾ വിധവെയെക്കാണ്ടു് വിരൂപ മുനി വ്യാ�
സെന വിളിച്ചു കൂെട കിടത്തി സന്തതികെള ഉണ്ടാക്കലും,
പനി പിടിച്ച ഭാവനയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക എഴുതിയു�
ണ്ടാക്കിയ ഓേരാ െകട്ടു കഥയും ഞങ്ങൾ “ഭാവനാസൃഷ്ടി”
എന്നു് ഉടൻ െതളിയിക്കും”, ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പരു�
ക്കൻ വാക്കുകൾ പരസ്യമായി പ്രേയാഗിച്ചു.

“എന്തിെനാഴുക്കണം മനുഷ്യേച്ചാര കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തു�
തർക്കം തീർക്കാൻ, വരൂ ഭീമാ നമുെക്കാരു ആലിംഗന
സമരത്തിേലർെപ്പടാം എന്ന നിർേദശവുമായി ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ അതാ രാജസഭയിൽ.” െകാട്ടാരം േലഖിക എഴു�
േന്നറ്റു നിന്നു് ൈകമാടി യുദ്ധകാര്യേലഖകെന്റ ശ്രദ്ധയാ�
കർഷിച്ചു.

“എെന്റ അന്നം മുടക്കുേമാ ഈ അന്ധൻ”, ഇതു് വെര യു�
ദ്ധം കാണാത്ത യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െതാഴിൽ സാധ്യത
ചുരുങ്ങുന്നതിൽ പരിഭ്രമിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/30

“ഇെതന്താ നിയുക്തചക്രവർത്തിയും നാലനുജന്മാരും
ഊട്ടുപുരയിെലാരു പാതിരാസേമ്മളനം?” യുദ്ധം ജയി�
ച്ചു വന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവെര െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി
ഉപചാരപൂർവ്വം ൈക മുത്തി.

“അരമനയിൽ െപെട്ടാെന്നാരു മാംസക്ഷാമം, കഥാവ�
േശഷനായ പ്രിയ അർദ്ധസേഹാദരൻ അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാ�
ധനെന്റ പ്രശസ്ത േഗാസമ്പത്തിൽ യുദ്ധത്തിനു േശഷം
ആെക ബാക്കി വന്നതു് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു വിത്തു�
കാള. ഈ െകാടും തണുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പെക്ഷ അെതാ�
രു വരദാനമായി കണ്ടു. ഭീമൻ ഒന്നാഞ്ഞു അദ്ധ്വാനിേക്ക�
ണ്ടി വന്നു, െകാഴുത്ത മൃഗത്തിെന അറുത്തു െതാലി െപാ�
ളിക്കാൻ. നകുലൻ കരവിരുേതാെട കുടലും പണ്ടവും നീ�
ക്കി കനലിൽ വച്ചു. പാകമാകാൻ കാത്തിരിക്കയാണു്.
ഒരു പങ്കിനു നീയും നീട്ടുേന്നാ ഒരില?” യുധിഷ്ഠിരൻ ൈക
അവൾക്കു േനെര സ്വാഗതം െചാല്ലി നീട്ടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2015/12/31

“മാരകായുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വക്കാൻ പരവതാനി വിരി�
ച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരുക്കൻ നിലത്തു അർദ്ധനഗ്നനായി ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നു ചൂതുകരു വിരലുകൾക്കിടയിൽ തിരുപ്പി�
ടിപ്പിച്ചു, വിരുന്നുവന്ന രാജസൂയചക്രവർത്തിെയ ഒെരാറ്റ
സന്ധ്യ െകാണ്ടു് കുടുംബമടക്കം അടിമകളാക്കി കാട്ടിേല�
ക്കു് വ്യാഴവട്ടക്കാല അടിമ ജീവിതത്തിനയച്ച തന്ത്രശാലി�
യായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ എന്നു് ഇളമുറ അർദ്ധസേഹാദ�
രൻ.

നൂേറാളം കൗരവ രാജവിധവകളുെട ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ
സാനിധ്യത്തിൽ, െപൗരാണിക സ്നാന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രാ�
ദ്ധം െചയ്തു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം െചയ്യുകയായിരുന്നു
മാദ്രിപുത്രൻ നകുലൻ.

“അടുത്ത വർഷം ശ്രാദ്ധം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ൈപതൃക
ഉത്സവമായി ആേഘാഷിക്കും. ദുേര്യാധനനു് ഗംഗാതീര�
ത്തു് വീരസ്ഥലി എന്ന സ്മാരകഘട്ടം നിർമ്മിക്കും. മണ്മറ�
ഞ്ഞ ആ ധീരകൗരവ േപാരാളിയുെട ദീപ്ത സ്മരണ പുതുത�
ലമുറ ഹസ്തിനപുരിക്കു് ദിശാേബാധം പകരും.”

“ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് നമ്മുെട ഈ മാദ്രിപുത്രൻ നകുലൻ. ഇരു ൈക�
കളിലും സുന്ദരമുഖം ഒളിപ്പിച്ചു േകാട്ടു വായിടുന്നതു് അരി�
െക നിന്ന എെന്റ ഈ ‘ദീപ്തേനത്രങ്ങൾ’ കെണ്ടത്തി”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു്.



െകപി നിർമ്മൽകുമാർ
കവി, േനാവലിസ്റ്റ് , െചറുകഥാകൃത്തു്.
ആദ്യ കഥ “ഇരുമ്പിെന്റ സംഗീതം” മാതൃ�
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്നു. ആദ്യസമാഹാ�
രമായ “ജലം” േകരളം സാഹിത്യ അക്കാ�
ഡമി അവാഡ് േനടി.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ

കഥാസമാഹാരങ്ങൾ
1. ഒരു സംഘം അഭയാർത്ഥികൾ
2. കൃഷ്ണഗന്ധകജ്വാലകൾ
3. േചലക്കരയുെട അതീതസ്വപ്നങ്ങൾ
4. പ്രവീൺ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പരാതി തുടരുന്നു
5. മാനാഞ്ചിറയിെല െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പത്രാധിപർ
6. തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ

േനാവൽ
1. ജനേമജയെന്റ ജിജ്ഞാസ
2. ഇന്നെത്ത അതിഥി അതീതശക്തി



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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