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“വനാശ്രമത്തിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം, ചൂടൻ ഉദ്ധരണികളു�
മായി അഭിമുഖങ്ങൾ തൂലിക നിറെയ നിങ്ങളിൽ നിന്നു്
കിട്ടുമായിരുന്നു, യുദ്ധം ജയിച്ചു ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തി�
നിയായേപ്പാൾ എന്താ ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങെള ഒെക്ക മടു�
ത്തുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക നീണ്ട വരിയിൽ ക്ഷമേയാ�
െട നിന്നു് കിട്ടിയ അഞ്ചു നിമിഷത്തിൽ മുട്ടു് കുത്തി ൈകമു�
ത്തി േവദനേയാെട േചാദിച്ചു.

“സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലിന്യം നിത്യവും രാവി�
െല കലത്തിൽ ചുമന്നു സംസ്കരിക്കുന്ന ആ അടിമ ജീവി�
തം ഇന്നെത്ത ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം േനാക്കുേമ്പാൾ
എത്ര ലഘു. ഗംഗയാർ ഒഴുകുന്ന നാെടങ്കിലും, എെന്തല്ലാം
ശ്രദ്ധിക്കണം, ജലേസ്രാതസ്സുകളുെട പുനരുദ്ധാരണം, പു�
തിയ േസ്രാതസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കൽ, സസ്യൈവവിധ്യ വിക�
സനം, മഴക്കുഴി നിർമാണം, ചാലുകളുെട അരികുസംരക്ഷ�
ണം, പാഴ്ഭൂമി പുനരുദ്ധാരണം, കാർഷിക വനവത്ക�
രണം, ഇതിനിടയിെലവിെട പ്രിയ സുഹൃേത്ത എനിക്കു്
സമയം ഓടി നടന്നു നാടു് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവെര
അടക്കിപ്പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി പത്രികേയാ�
ടു് പഴി പറയാൻ”, പാഞ്ചാലി അടുത്ത സന്ദർശകയുെട
അഭിവാദ്യം സ്വീകരിേക്ക പുഞ്ചിരിേയാെട േചാദിച്ചു.

“െകൗരവെര ചതിയിൽ െകാന്നു് െചേങ്കാൽ ൈകവശെപ്പ�
ടുത്തിയ പാണ്ഡവർ ഇതാ ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ മദ്യ�
വും നിേഷധിക്കുന്നു, ഗാന്ധാരം മുതൽ മഗധ വെര നൂേറാ�
ളം രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു് വധുക്കളായി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ എത്തിയ ഞങ്ങളുെട ബഹുസ്വര സ്വത്വം അംഗീകരി�
ച്ച വിദുരർ, ഞങ്ങൾക്കു് തീൻശാലയിൽ കഴിക്കാൻ േഗാ�
മാംസവും കുടിക്കാൻ മദ്യവും പുകക്കാൻ ലഹരിയും അനു�
വദിച്ചതു് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രവ�
സ്തുത തള്ളി, ധാർമികതയുെട െമാത്തക്കച്ചവടം ഏെറ്റടു�
ത്ത യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒത്താശേയാെട ഇന്നു് മുതൽ നിേരാ�
ധനം ഏർെപ്പടുത്തി. നൂറു േപരും സമ്മതം എഴുതി രാജ�
സഭയിൽ പരസ്യമായി െകാടുക്കാത്ത പക്ഷം കുടിെയാ�
ഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയും. ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഞങ്ങെള
തുണക്കിേല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/02

ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്;

“ഞാനും യുധിഷ്ഠിരനും തമ്മിൽ, നിങ്ങൾ പലരും െതറ്റിദ്ധ�
രിക്കും േപാെല, അങ്ങെന ശത്രുതെയാന്നും ഇല്ല, ജീവി�
തവീക്ഷണത്തിൽ അൽപ്പം വ്യത്യാസം മാത്രേമ ഉള്ളൂ.
ഇേപ്പാൾ ഉച്ചയായിേല്ല ഞാൻ െകാട്ടാരം തീൻശാല�
യിൽ െചല്ലുന്നു എന്നു് വക്കൂ. ഭക്ഷണം എല്ലാം വിശപ്പു�
ള്ളവർ േനരേത്ത വന്നു ചൂേടാെട അകത്താക്കി എന്നു്
കണ്ടാൽ ഞാൻ, ചൂടാവാെത െകാട്ടാരത്തിനു് പിന്നിെല
സംരക്ഷിത വനത്തിൽ കയറി ഒരു കാട്ടുപന്നിെയ ശൂലം
എറിഞ്ഞു ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നു കയ്യും മുഖവും കഴുകി രാജസ�
ഭയിൽ േപാവും. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ? വാരനാവതത്തി�
നു തീ െകാളുത്തി രാത്രി കണ്ടനിടവഴികളിലൂെട തലയിൽ
മുണ്ടിട്ടു കുടുംബേത്താെടാപ്പം ഒളിേച്ചാടി, ഏകചക്ര ഗ്രാ�
മത്തിൽ േപായി എന്താണു് അന്നം േനടാൻ െചയ്തതു്?
തല െമാട്ടയടിച്ചു ബ്രാഹ്മണേവഷം െകട്ടി ഇരന്നു. ഇതാ�
ണു് െകൗരവരും പാണ്ഡവരും ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ
ഉള്ള വ്യത്യാസം. തിരക്കുണ്ടു് , െകാട്ടാരത്തിെല ഉദ്യാന�
ത്തിൽ ചാലു് കീറി നീർെക്കട്ടു് നീക്കണം, ഇന്നും െപയ്യും
െപരുമഴ എന്നു് മാനം പറയുന്നു.”

“ലയനമാണു് ഞാൻ നിർേദശിക്കുക, യുദ്ധമല്ല. അേതാ
രാജ്യവിഭജനമാേണാ േവണ്ടെതന്നു എന്നു് േപാരടി�
ക്കാൻ കേയ്യാങ്ങുന്നവേരാടു് എങ്ങെന ഞാൻ പറയും
എേന്നാ? പക്ഷം പിടിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ െചവിേയാർക്കു�
ന്നുേവാ? ഓങ്ങിയ വാൾ പാണ്ഡവർ ഉറയിൽ ഇടണം,
വാൽ ചുരുട്ടണം, നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാെത െകൗരവരിൽ
പൂർണമായി ലയിക്കണം. നൂറ്റുവർ നൂറ്റഞ്ചു േപരായാലും
ഉണ്ടാവിേല്ല േപാരും കുറുമ്പും എേന്നാ? ലയനം പൂർത്തി�
യായ അന്നു് തെന്ന പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും െപാതുഭാ�
ര്യയുെമാത്തു് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയ ചുരങ്ങളുെട
സ്ഥിരം ദ്വാരപാലകരാവും. അവിെട അവർ തട്ടകം സ്ഥാ�
പിക്കും മായൻ നിർമിത െകാട്ടാരത്തിൽ സ്ഥലജലഭ്രമം
ഇല്ലാെത െപറ്റു െപരുകും, വരും യുഗത്തിൽ യുദ്ധെക്കാ�
തിയന്മാർ സ്വത്തു് തർക്കത്തിനു് കായികബലം െകാണ്ടു്
പരിഹാരം േതടുേമ്പാൾ കൗരവ-പാണ്ഡവലയനം അവർ�
ക്കു് രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ അതിജീവന മന്ത്രമാവും.”

പുലിയിറങ്ങുന്ന ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ, കുരുവംശ
അതിർത്തിയിൽ, മരെക്കണി െകട്ടി ഇരയായി ആട്ടിൻ�
കുട്ടിെയ വിട്ടു് രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചു കർഷകർക്കു് കൂട്ടായിരു�
ന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിലാഷ�
ങ്ങൾ രാേവെറ െചല്ലും വെര െകാട്ടാരം േലഖികയുമായി
പങ്കിട്ടു. മൂടൽമഞ്ഞും വിളറിയ നിലാവും ആ വനേമഖല�
െയ പെക്ഷ വിചിത്ര ദൃശ്യമാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/03

“എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾക്കു് പാഞ്ചാലിേയാടു്, ഇനി നമുക്കു്
േവണെമങ്കിൽ പിരിയാം എന്നു് ഉള്ളിെന്റ ഉള്ളിൽ േതാ�
ന്നിത്തുടങ്ങിയതു് എേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഷയവുമായി, അങ്ങ�
െന അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അർജ്ജുനെന സമീപി�
ച്ചു.

“സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നു് നീണ്ടകാല സുഖജീവിതത്തി�
നുേശഷം ഭൂമിയിൽ ഞാൻ മടങ്ങി എത്തി ദിവസങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടും, അവൾ എേന്നാടു് ആ സ്വർഗീയജീവിതാനു�
ഭവങ്ങെള കുറിച്ചു് ഒരക്ഷരം േചാദിച്ചില്ല എന്നതു് എെന്ന
വല്ലാെത സ്പർശിച്ചു. മറ്റു നാലു സേഹാദരർ താടി െചാ�
റിഞ്ഞു ഓേരാന്നു് മാറി മാറി േചാദിക്കും, അതിനു ഞാൻ
േനെര െചാേവ്വ പറയുന്ന മറുപടികൾ േകട്ടു് അവർ “ശരി�
ക്കും?” എന്നു് പുരികം ഉയർത്തി സംശയേത്താെട പ്രതി�
കരിക്കും, അേപ്പാൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതക്കു് കൂടു�
തൽ സൂക്ഷ്മവിവരം നല്കും, പെക്ഷ പാഞ്ചാലി…” ആ തണു�
ത്തു് വിറയ്ക്കുന്ന ശിശിരത്തിലും ധീരേപാരാളി ൈവകാരിക�
വിേക്ഷാഭത്തിൽ വിയർത്തു.

“പ്രശംസിച്ചാലും നിങ്ങളുെട മുഖം പ്രസന്നമാവുന്നില്ല
എന്നാണു പാണ്ഡവരുെട പരിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കു�
േമ്പാൾ എനിക്കു് മനസ്സിലാവുന്നതു്”, ജലക്രീഡക്കായി
കുന്നിൻചുവട്ടിെല നീർെക്കട്ടിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. മര�
ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂെട ആകാശം െതളിഞ്ഞിരുന്നു.

“സദ്യ നന്നായിരുന്നു എന്നവർ വിസ്തരിച്ചു പ്രശംസിക്കും,
അതു് േകട്ടു് സേന്താഷിക്കാൻ അക്ഷയപാത്രത്തിെല വി�
ഭവങ്ങൾ പാചകം െചയ്തതു് ഞാനാേണാ? ഊണു് കഴി�
ഞ്ഞു ൈക കഴുകിയാലും അവരുെട േനാട്ടം പാത്രത്തിൽ
ആയിരിക്കും, ആകസ്മിക സന്ദർശനത്തിനു എഴുെന്നള്ളു�
ന്ന േകാപിഷ്ഠ മുനികെള കരുതി ഞാൻ എന്നും രാത്രി
പട്ടിണി കിടക്കണം. െവറും വയറ്റിൽ തലചായ്ക്കാൻ അർ�
ദ്ധരാത്രിയിൽ ഞാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ കാണാം അവരവ�
രുെട പായയുമായി അഞ്ചു േപരും എെന്റ മുമ്പിൽ വരി
നിൽക്കുന്നതു്”, മലർന്നു കിടന്നാണു് പാഞ്ചാലി െതളിനീ�
രിൽ നീന്തിയെതങ്കിലും ആ മുഖഭാവം െകാട്ടാരം േലഖിക�
ക്കു് വ്യക്തമായില്ല.

“യുധിഷ്ഠിരൻ വാളും കുന്തവും നിലത്തിട്ടു എതിർേചരിയി�
േലക്കു് നടന്നുെചന്നു് ഭീഷ്മെര ഇതാ സാഷ്ടാംഗം വീണു
വന്ദിക്കുന്നു, അയാൾ മടങ്ങുേമ്പാൾ ചാടിപ്പിടിച്ചു ബന്ദിയാ�
ക്കിയാൽ, പാണ്ഡവരുമായി മുഷിഞ്ഞു വിലേപശി വലിയ
ആൾനാശ ഭീഷണിയുള്ള ഈ േപാരാട്ടം ഒഴിവാക്കാം
എന്ന രഹസ്യ നിർേദശം ഹസ്തിനപുരി പത്രിക യുദ്ധകാ�
ര്യ േലഖകൻ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചതു് നിങ്ങൾ ആേലാച�
നയില്ലാെത തള്ളിക്കളഞ്ഞതിെന്റ ഫലം”, ഭീമഗദയുെട
മാരകപ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയെല്ലാടിഞ്ഞു, ചളിയിൽ
പുളഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന േനാക്കി െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പറഞ്ഞു, “ഇനിെയങ്കിലും ഉത്തമ പത്രപ്രവർ�
ത്തകെര രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ നിന്നു് ആട്ടിേയാടിക്കരുതു് കു�
രുവംശ നവഭരണാധികാരികൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/04

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ അച്ഛെന ഒന്നു് ഓർെത്തടുക്കാേമാ? േകട്ട�
റിവുമായി േയാജിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നറിയാനാണു്”, അന്തഃ�
പുരത്തിൽ സ്വകാര്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയേപ്പാൾ കുന്തിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാട്ടിെല ഒറ്റമുറിയിൽ ഞാനും ഭർത്താവും മാദ്രിയും. നീ�
ണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കാെനാന്നും സൗകര്യം ആയിട്ടില്ല.
െചേങ്കാൽ ഉേപക്ഷിച്ചു കാട്ടിൽ കുടിേയറിയ കാലം. ഒന്നു്
കണ്ണടച്ചു് തുറന്നേപ്പാൾ, ജാലകത്തിലൂെട ഒരു കയർ നീ�
ണ്ടു് അരിെക വന്നു. ഉടൻ അകേത്തക്കു് ക്ഷണിച്ചിെല്ല�
ങ്കിൽ കയറിൽ കുടുക്കി യമപുരിയിേലക്കു് ൈലംഗിക
അടിമയായി െകാണ്ടു േപാകുെമന്നു് ആഗതൻ മൃദുവായി
ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ, ജീവിതേമാഹം െകട്ടിട്ടില്ലാ�
ത്ത ആ യുവതയിൽ ഞാൻ സന്ദർശകെന ൈക നീട്ടി
സ്വീകരിച്ചു. എെന്റ ആദ്യ വിവാഹപൂർവ രതിയിൽ സൂ�
ര്യൻ െചയ്തെതാെക്ക വിവാഹബാഹ്യരതിയിൽ കാലനും
െചയ്തു. ഭർത്താവും മാദ്രിയും അെതാെക്ക കണ്ണു് മിഴിച്ചു
കണ്ടുേവാ, അേതാ േപാത്തിൻപുറത്തു് വന്ന ഭീകരെന
കണ്ടു വിറച്ചു ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നുേവാ എന്നറിയാനാ�
വാത്ത വിധം അവർ പിേറ്റന്നു് െപരുമാറി. കയറുമായുള്ള
കാലെന്റ വരവു് യുധിഷ്ഠിരെന ഗർഭം ധരിക്കും വെര തുടർ�
ന്നു. പിെന്ന ആെള കാണാതായി. ഗർഭത്തിെന്റ ഉത്തര�
വാദിത്വം ഭർത്താവു് സേന്താഷേത്താെട ഏെറ്റടുത്തു.”

“േകട്ടതു് കൃത്യം. മരണേദവതക്കു സ്തുതിയാരിക്കെട്ട.”

“ഹസ്തിനപുരി പ്രതിേരാധവകുപ്പു് പ്രതിേരാധത്തിൽ ആവു�
ന്ന ഒരു വൻപ്രതിസന്ധിയുെട കാലം”, അങ്ങെനയാ�
േണാ അതിർത്തി കടന്നു നുഴഞ്ഞു കയറിയ പാണ്ഡ�
വചാരന്മാർ പുലർച്ച ആയുധപ്പുര െകാള്ളയടിച്ചതിെന
ഞങ്ങൾ വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ടതു്?, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു.

“കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ആയുധങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്കു് െകാള്ള�
യടിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം െകണി�
യായി ഒരുക്കിയതു്, കൃത്യം നകുലനും സംഘവും പാടുെപ�
ട്ടു വന്നു െകട്ടിെപ്പാക്കി ചുമലിൽ വച്ചു് െകാണ്ടുേപായതാ�
േണാ നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി ആയുധപ്പുര െകാള്ളയടിച്ചു
എന്നു് പറഞ്ഞു വക്കുന്നതു്?”, ദുേര്യാധനെന്റ െകാച്ചുമകൻ
സർവാധികാരി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/05

“േചാദിക്കണം എന്നു് വിചാരിക്കും, മാദ്രരാജാവു് ശല്യൻ,
പറഞ്ഞു വന്നാൽ നകുലമാതാവു് മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠന�
േല്ല?, പിെന്ന എങ്ങെന യുദ്ധത്തിൽ െകൗരവസഖ്യമാ�
യി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക എേന്താ ആേലാചിച്ചു വിഷമി�
ക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി. കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രാേദശിക
ഭരണകൂടം യുദ്ധത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന െസൗകര്യങ്ങളു�
െട മുെന്നാരുക്കങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്യുന്നതു്
അവൾ െകൗതുകേത്താെട ശ്രദ്ധിച്ചു. നീണ്ട നിഴലുകൾ
വീഴുന്ന ശിശിരകാലത്തിെന്റ തുടക്കമായിരുന്നു. െപാരിച്ച
മാട്ടിറച്ചി കിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ എന്നവൾ െകാതിച്ചു.

“പിൻവാതിൽനയതന്ത്രത്തിെന്റ ബലം എെന്നാെക്ക കൗ�
രവ ൈസനിക മന്ത്രാലയവക്താവു് പറയും, പെക്ഷ ഭർ�
ത്താവു് കുഴഞ്ഞു വീണു നിര്യാതനായേപ്പാൾ ചിതയിൽ
മാദ്രി സതി അനുഷ്ടിച്ചതു് കുന്തിയുെട നിരന്തര നിർബന്ധ�
ത്തിനു വഴങ്ങിയായിരുന്നു എന്നു് കൃത്യമായി േബാധ്യെപ്പ�
ടുത്താൻ ദുേര്യാധനനു കഴിഞ്ഞു എന്നതു് വസ്തുതയേല്ല. മു�
തിർന്ന റാണി എന്ന നിലയിൽ കുന്തി അനുഷ്ടിേക്കണ്ട
സതി ഇളമുറ മാദ്രിെയ െകാണ്ടു് െചയ്യിച്ചതിെന്റ ആ പ്ര�
തികാരഭാവം സ്വതേവ മുൻേകാപിയായ ശല്യനിൽ ഒന്നു്
ഉറഞ്ഞു തുള്ളി.” തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ച ൈസനികശാ�
സ്ത്രം കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ എെന്ന തുണക്കുേമാ എന്ന പ്ര�
തീക്ഷയിൽ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ തണുപ്പിൽ ഇരു ൈക�
കൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി.

“എെന്റ ഒരു ദിവസെത്ത അസാന്നിധ്യത്തിൽ തെന്ന േവ�
ണമായിരുേന്നാ അഭിമന്യുവിെന ചക്രവ്യൂഹത്തിെല െച�
ന്നായകൾക്കു് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു െകാടുക്കാൻ?”, ജീവ�
ഹാനി ഭയന്നു് ഓടി ഒളിക്കും മുമ്പു് അനുജെന്റ മകെന
െകൗരവർക്കു പീഢിപ്പിച്ചു െകാല്ലാൻ ഇരയാക്കിയ യു�
ധിഷ്ഠിരെന, ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നു് മുടിയിൽ വലിച്ചു
പുറത്തിട്ട അർജ്ജുനൻ കഴുത്തു് െവട്ടാൻ കേയ്യാങ്ങിയ�
േപ്പാൾ.

“അംഗീകൃത ആലകളിൽ എല്ലാം തീ അണഞ്ഞുേവാ, ഭര�
ണാധികാരി ദുേര്യാധനൻ തെന്ന േവേണാ കത്തിക്കു് മൂർ�
ച്ച കൂട്ടുവാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇരുൈകകളും ഉത്സ�
വാേഘാഷം േപാെല ഉയർത്തി. ഭൂഗർഭഅറയിൽ േവഷം
മാറി എത്തിയതായിരുന്നു നേന്ന രാവിെല അതിരഹസ്യ�
അഭിമുഖത്തിനു.

“കുറച്ചു കാലമായി അവൾ മുനവച്ചു് വനാശ്രമത്തിൽ െചല്ലു�
ന്ന സന്യസ്ഥേരാടു് പറയുന്നു, മുടിയിൽ േതച്ചു പ്രതിജ്ഞ
നിറേവറ്റാൻ കൗരവ ചുടുേചാര േവണം എന്നു്. ഇനിയ�
രുതു് ആ രക്തഭീഷണി ഞങ്ങൾക്കു് േനെര. ഇന്നു് രാത്രി
തെന്ന അജ്ഞാത സേന്ദശവാഹകൻ അവിെട നുഴഞ്ഞു
കയറി മയക്കുമരുന്നു് നല്കി മുടി നീക്കി െമാട്ടയടിക്കും. ആ
നടപടി പൂർത്തിയാവും വെര നീ ഇവിെട ബന്ദിയാവും”,
ദുേര്യാധനൻ കഴുത്തറക്കുന്ന േപാെല പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഇെതന്താണിതു് ഈ പരിപാവന ആശ്രമമുറ്റത്തു് ഇത്രയ�
ധികം കുേഞ്ഞാമന ആട്ടിൻകുട്ടികൾ? ഇതിെനെയാെക്ക
പരിപാലിക്കാനുേണ്ടാ േവണ്ടത്ര സമയം അപാരതെയ
കുറിച്ചു് എേപ്പാഴും ചിന്തിക്കുന്ന സന്യസ്ഥർക്കു്?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക വനാന്തരത്തിെല പാണ്ഡവവസതിക്കടുത്ത
സന്യസ്ഥാശ്രമം സന്ദർശിക്കയായിരുന്നു.

“നൂറാടിനും േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു് ഭീമൻ. െകൗരവരുെട േപരുകൾ.
വിളിച്ചാൽ അവ ഉടൻ വിളിേകൾക്കും. ഇവെന ദുശാസ�
നൻ എന്നു് വിളിച്ചു േനാക്കൂ”, സന്യസ്ഥൻ വിചിത്രസ്വര�
ത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു. െകാട്ടാരം േലഖിക ആ േപർ െചാല്ലി
ഒന്നു് വിളിച്ചേപ്പാൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു് ഒരാടു് അവൾക്കരി�
കിൽ വന്നു നിന്നു.

“എന്നാൽ ഇന്നു് വറുത്തരച്ചു കറി വക്കാൻ ഇവൻ തെന്ന�
യാകെട്ട നമ്മുെട തീൻശാലയിെല മുഖ്യതാരം” സന്യ�
സ്ഥൻ പുറം കുപ്പായക്കീശയിൽ നിന്നു് െപെട്ടന്നു് തി�
ളങ്ങുന്ന കത്തിയൂരി, കഴുത്തറക്കുേമ്പാൾ െതറിക്കുന്ന
േചാര ൈകക്കുമ്പിളിൽ പിടിക്കൂ, സുന്ദരിക്കുട്ടിപാഞ്ചാലി�
യുെട െകാഴുത്ത മുടിയിൽ േതക്കാൻ െകാടുക്കാം അേല്ല,
എന്തിനു കുരുേക്ഷത്രം വെര അക്ഷമേയാെട കാത്തു് നി�
ല്ക്കണം?

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/06

“ദൃക്സാക്ഷിയേല്ല? ദുേര്യാധനവധം എങ്ങെന? വല്ലാെത്താ�
രു ദൃശ്യാനുഭൂതി തേന്നാ?”, നകുലെനയാണു് െകാട്ടാരം
േലഖിക വിടാെത കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് പിന്തുടർന്ന�
തു്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ജീവേനാെട രക്ഷെപ്പട്ട ആേറഴു േപ�
രുള്ള പാണ്ഡവ സംഘത്തിൽ ഒരാൾ.

“വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്ന ബകെന മരം പിഴുതു അടിച്ചു െകാ�
ന്നു എന്നതും, പ്രണയിനിെയ പ്രതീക്ഷിച്ചു പരിമളം പുര�
ട്ടി രാത്രിയിൽ വന്ന കീചകെന ആൾമാറാട്ടം വഴി മലർ�
ത്തിക്കിടത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നു എന്നതും ഐതി�
ഹ്യെപ്പരുമയിൽ പറഞ്ഞുശീലിച്ച ഞാൻ, ദുേര്യാധനെന
ഭീമൻ ആക്രമിക്കുന്നതു് കണ്ടു പലേപ്പാഴും െഞട്ടിേപ്പാ�
യി. ഒരു സാമ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അർദ്ധസേഹാ�
ദരരുെട േപാരാട്ടമികവിനു. ഓേരാ ഭീമഗദാപ്രഹരവും
ഉന്നം െതറ്റി മരക്കുറ്റികളിലും ചളിക്കുഴിയിലും പതിച്ചു. ചി�
ലേപ്പാൾ ദുേര്യാധനഗദയുെട നിഷ്ഠൂര പ്രഹരേവദന സഹി�
ക്കാനാവാെത ഭീമൻ വീണുരുണ്ടു. അതിനിടയിെലാരു
രഹസ്യസേന്ദശം ആകാശചാരികളിൽ നിന്നു് ആംഗ്യ�
ഭാഷയിൽ ഭീമൻ സ്വീകരിക്കുന്ന േപാെല ഇേപ്പാെളാരു
േനരിയ ഓർമ, ഉടെനാരു ഗദാപ്രഹരം ദുേര്യാധനെന്റ
അരക്കു താെഴ െപാട്ടുന്നതും. കണ്ണു് തിരുമ്മി ഞാൻ മി�
ഴിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ തുടെയല്ലു് െപാട്ടിവീ�
ണു വാവിട്ടു അമ്മാ, അമ്മാ എന്നു് നിലവിളിക്കുന്നു. ആ
രംഗം കാണാനാവാെത ഞങ്ങൾ ഭീമെന വാരിെപ്പറുക്കി
കിതച്ചു പാഞ്ഞു. പണ്ടു് വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ കണ്ട േപാ�
െല എേന്താ ഒരു പ്രത്യക്ഷം”, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നകുലൻ
പരവശനായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/07

“കരിമ്പുപാടത്തു് ചവച്ചു തുപ്പിയ ചണ്ടിക്കൂട്ടത്തിന്നിടയിൽ
നിന്നു് ഞങ്ങൾ െപാക്കി അഞ്ചു ഭീകരെര. മതിെകട്ടുറ�
ങ്ങിയ അഞ്ചിെലാരുത്തെന്റ ശരീരഭാരം സഹിക്കാനാവാ�
െത വടം െകട്ടി ഞങ്ങൾ സംഘം േചർന്നു് വലിേക്കണ്ടി
വന്നു. ഇേപ്പാൾ തീറ്റ െകാടുത്തു് അഞ്ചു േപെരയും ഒരു
വിധം തളച്ചിരിക്കയാണു്”, ഗ്രാമത്തലവൻ ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരേഗാപുരവാതിലിൽ നിന്ന യുവസർവാധികാരി�
െയ വിവരം അറിയിച്ചു.

“തുറന്നു വിടൂ. വ്യാസൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന േപാ�
െല േപാകെട്ട അവരുെട ഇനിയുള്ള ജീവിതം. വമ്പിച്ച
സഖ്യകക്ഷിൈസന്യവുമായി പടേയാട്ടത്തിലൂെട ഞങ്ങൾ
െകൗരവെര യുദ്ധം െചയ്തു േതാല്പ്പിക്കും എന്നു് ന്യായമാ�
യും കരുതിയ ഈ നീണ്ടകാല കുടുംബശത്രുക്കൾ അഞ്ചു
േപരും, ഒരു േനരെത്ത അന്നം േതടിയാേണാ ഇക്കണ്ട ദൂ�
രെമാെക്ക വിരാടത്തിൽ നിന്നു് വലിഞ്ഞു നടന്നു ഹസ്തിന�
പുരി അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയതു്”, ദുേരാ�
ധനെന്റ െകാച്ചു മകൻ സർവാധികാരി മൂക്കത്തു് വിരൽ
വച്ചു.

“അേപ്പാൾ തങ്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രണയമൂല്യവും നിങ്ങൾ ഭീമ�
നിൽ ഇതുവെര കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല?”, താെഴ തടാകത്തി�
േലെക്കാഴുകുന്ന നീർച്ചാലിൽ കാൽ വച്ചു് കിന്നരിക്കുക�
യായിരുന്നു െകാട്ടാരം േലഖിക.

“പരിപൂർണ ആശ്രിതത്വം, അെതാന്നു േപാെര പ്രണയാ�
ഭിലാഷങ്ങളിനിയും പൂവണിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന പരിേദവനത്തി�
ലും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി
വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കൽ മാത്രം പരമാനന്ദം യാചിക്കുന്ന ഭീ�
മെന മഹത്വെപ്പടുത്താൻ”, പാഞ്ചാലിയുെട സ്വരത്തിൽ
വാത്സല്യം കലർന്നു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ പട്ടാഭിേഷകം തടയാൻ െകൗരവരാജവി�
ധവകളുെട കുട്ടികൾ തെന്ന പുറത്തിറങ്ങി േഗാപുരവാതി�
ലിൽ പ്രേക്ഷാഭം തുടങ്ങിയേല്ലാ. എന്താ സംഭവം?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ആകാംക്ഷേയാെട േചാദിച്ചു.

“ആവാസവ്യവസ്ഥയായിരുന്ന ഖാണ്ഡവവനം കത്തി�
ച്ചു് ജീവജാലങ്ങെള നശിപ്പിച്ചു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിതു.
ചൂതു് കളിച്ചു നഗരം നഷ്ടെപ്പടുത്തി സ്വത്തുതർക്കം തീർ�
ക്കാൻ ഹിംസയുെട േപപിടിച്ച വഴി പിന്തുടർന്നു. ദു�
ഷ്  പ്രവർത്തികളുെട പട്ടിക നീണ്ടതാണു്. െചേങ്കാൽ എടു�
ക്കുന്നില്ല ഭരണം മാത്രേമ െചയ്യൂ എന്നു് അർജ്ജുനൻ ഇട�
െപട്ടു വിലേപശി േനാക്കി, കുട്ടികൾ ഒരു പണത്തൂക്കം
േപാലും പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ തീവ്രത കുറക്കുന്നില്ല, േവെറ
തിരെക്കാന്നും ഇല്ലേല്ലാ, കരിമ്പിൻ തണ്ടു് ചവച്ചും ശിശി�
രെവയിൽ െകാണ്ടും നാടകം കാത്തിരുന്നു കാണാം”, യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ൈകകൾ വീശി ആടിയുലഞ്ഞു സം�
സാരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/08

“അഭിവന്ദ്യ ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിനു സേഹാദരപു�
ത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ എഴുതിയ ഒരു അേപക്ഷ കയ്യിൽ തട�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, നമ്മുെട പത്രികയിൽ െപാട്ടിക്കേണാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു”, സംഗതി ഇത്രമാത്രം, െപാതു
താൽപ്പര്യത്തിൽ രാജ്യം വിഭജിച്ചു പകുതി പാണ്ഡവർക്കു്
ഉടനടി െകാടുക്കണം.”

“ഒപ്പു് വ്യാജമാേണാ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അേപക്ഷ അയച്ചി�
ട്ടുേണ്ടാ, സംഗതി െകാട്ടാരത്തിൽ ആരാണു് ൈകപ്പറ്റിയ�
തു്, േരഖ േചാർന്നതു് ആരു വഴി, ഒത്തിരി മുള്ളുള്ള േചാദ്യ�
ങ്ങൾക്കു് നീ െപാതു മണ്ഡലത്തിൽ ഉത്തരം പറേയണ്ടി
വരുെമങ്കിലും ഇന്നു് േവെറ േസ്താഭജനക വാർത്ത േവെറ
ഇെല്ലങ്കിൽ, ആ ഉടനടി എന്ന വാക്കിെന യുദ്ധ ഭീഷണി�
യാക്കി മുൻനിരയിൽ ഇരുത്തൂ”, പത്രാധിപർ ഒഴിവുദിവസ
ആേഘാഷത്തിൽ അമ്പും വില്ലുെമടുത്തു് െകാട്ടാരം െലഖി�
കക്കു് േനെര ചാൺ വലിച്ചു.

“നൂറു കൗരവരും വിദുരർെക്കാപ്പം പിതൃക്കൾക്കു് ശ്രാദ്ധം
െചയ്യാൻ കാശിയിേലക്കു് േപായ ദിവസം, ൈവകിയ
രാത്രിയിൽ കൗരവരാജവധുക്കളുെട അന്തഃപുരത്തിൽ
െകൗരവരുെട പതിവു് ൈസനിക േവഷത്തിൽ അഞ്ചു
അപരിചിതെര കണ്ടു എന്നു് അവിെടയുള്ള മൂന്നാംലിംഗ
സുരക്ഷാഭടന്മാർ ഭീഷ്മരുെട ശ്രദ്ധയിൽ െകാണ്ടുവന്നി�
രുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പിതാമഹെന രാവിെല
തെന്ന പരുക്കൻ രീതിയിൽ േചാദ്യം െചയ്തു.

“െകൗരവരുെട പതിവു് ൈസനിക േവഷത്തിൽ അന്തഃ�
പുരത്തിൽ എത്തിയവെര പിടികൂടി രഹസ്യമായി വസ്ത്രാ�
േക്ഷപം െചയ്തു അവർ ആേരാ അവരല്ല എന്നു് സംശയാ�
തീതമായി ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതു് രാജവധുക്കൾ തെന്ന
അേല്ല? ഞാൻ രാജ്യത്തിെന്റ ൈസന്യാധിപനാണു്,
ഔേദ്യാഗിക വസ്ത്രാേക്ഷപകനല്ല”, ആദ്യമായി ഹസ്തിനപു�
രി പത്രികയുെട െകാട്ടാരം െലഖികക്കു് കിേട്ടണ്ടതു് അന്നു്
കിട്ടി എന്നു് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒെക്ക കമ്പം കാണിക്കുന്ന
യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പത്രികയുെട ഊട്ടുപുരയിൽ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/09

“അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഉടൻ കയ്യിൽ തടഞ്ഞതു് ദു�
േര്യാധനെന്റ നീണ്ട കത്താണേല്ലാ, ഇനി നിങ്ങൾ േവദ�
നേയാെട പറയും, അതു് പ്രിയദുേര്യാധനൻ യുദ്ധത്തിനു മു�
മ്പു് യുധിഷ്ഠിരൻേജ്യഷ്ഠനു അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും
എഴുതിയ അന്ത്യലിഖിതമാെണന്നു. ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ
നെമ്മ കുടിലതേയാെട േദ്രാഹിച്ച െകൗരവൻ അന്ത്യ�
മടുത്തു് എന്നു് േതാന്നിയേപ്പാൾ എഴുതിവച്ച ആ കത്തു്
കത്തിച്ചു കളയണം”, ഭീമൻ വികാരവിേക്ഷാഭേത്താെട
പറഞ്ഞു. മറ്റു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും വിദുരരും അരി�
െക െചവിേയാർപ്പിച്ചു നിന്നു.

“ഇതു് ആശംസകളല്ല, ഇതു് സഖ്യകക്ഷിരാജ്യങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് കുരുവംശം യുദ്ധാവശ്യത്തിനു വാങ്ങിയ കടങ്ങളുെട
നീണ്ട പട്ടികയാണു്. ആരു യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാര�
ത്തിൽ വന്നാലും, ഒരു െകാല്ലത്തിന്നകം മുതലും പലിശ�
യും െകാടുത്തു് ബാധ്യത തീർത്തിെല്ലങ്കിൽ, കടക്കാർ മുന്ന�
ണി രൂപീകരിച്ചു ഹസ്തിനപുരി ‘െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു’ െകാണ്ടു്
േപാവും”, അർദ്ധ സാക്ഷരനായ യുധിഷ്ഠിരൻ കഷ്ടെപ്പട്ടു്,
െകൗരവൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ കത്തു് തപ്പിത്തട�
ഞ്ഞു വായിെച്ചടുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/10

“നീ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു് പരസ്യമായി ഇരയായി എന്നതു്
ഒരു വസ്തുത എന്ന നിലയിൽ െപാതുസമൂഹം തർക്കമി�
ല്ലാെത അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, അഴിച്ചിട്ട മുടിയി�
നി െകട്ടണെമങ്കിൽ ൈകക്കുമ്പിളിൽ ഞങ്ങൾ െകൗര�
വേച്ചാര െകാണ്ടുവരണം എന്നു് ഒരാചാരം േപാെല ഒരി�
ക്കൽ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞതിൽ കവിെഞ്ഞാരു പ്രതി�
കാരതീവ്രത, നീ െകൗരവെര കുറിച്ചു് ഞങ്ങൾ നിത്യവും
നിെന്റ അടുത്തിരുന്നു അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാെഴാ�
ന്നും, സന്ദർഭത്തിെന്റ െഗൗരവമനുസരിച്ചു് കാണിക്കുന്നി�
ല്ലേല്ലാ”, അർജ്ജുനൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു.

“എന്തിനു ഞാൻ നിത്യവും നിങ്ങൾെക്കാപ്പം സംഘം േചർ�
ന്നു് എെന്റ ആരാധകെര പഴി പറയണം?”, പാഞ്ചാലി
െകാട്ടാരം േലഖികെയ േനാക്കി അർത്ഥഗർഭമായി പു�
ഞ്ചിരിച്ചു”, പ്രേത്യകിച്ചും, െസൗന്ദര്യവർദ്ധകമരുന്നുകളും
അടിവസ്ത്രങ്ങളും ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടതു് ദുേര്യാധനെന്റ
കാര്യാലയത്തിൽ െസൗമനസ്യേത്താെട പരിഗണിക്ക�
െപ്പടുേമ്പാൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/11

“നിലവിൽ ജനഹിതത്തിനു അനുകൂലമായി ദശാബ്ദങ്ങളാ�
യി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ധൃതരാഷ്ട്രരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
കുരുവംശത്തിെനതിെര െപാതു അഭിപ്രായരൂപീകരണ�
ത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുെട ഹീനശ്രമത്തിൽ, ജനം�
ഹൃദയം െകാണ്ടു് പാണ്ഡവർക്കു് ഐക്യെപ്പട്ടു്, േവണ്ടിവ�
ന്നാൽ ബലപരീക്ഷണത്തിലും യുധിഷ്ഠിരെന്റ കൂെടയാ�
െണന്ന ഒരു കുടിലമുൻവിധി നിങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി
ജനതയിൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നാ�
ണു ഭരണത്തിെന്റ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ നി�
രീക്ഷണം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”

“അധികാരം ൈകവശം വച്ചിരിക്കുന്നവെന്റ അന്തസ്സില്ലാ�
ത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് മറുപടി വാ െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ
പറയുന്നതു് അവനു മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിൽ, ഇനി ഭീമഗദ
െകാണ്ടു് കുരുേക്ഷത്രം മാരകമായി പറയെട്ട”, പാണ്ഡവ
ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ.

“നമ്മെളെയാെക്ക ഉറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈയിെടയാ�
യി പാഞ്ചാലി എേന്താ എഴുതുന്നു എന്നു് െഞട്ടേലാെട
കെണ്ടത്തി, രാവിെല അവൾ പുറത്തുേപായ േനരം, കുെറ
പനേയാലകൾ പുറെത്തടുത്തു് നാരായം െകാെണ്ടഴുതി�
യെതാെക്ക തിരിച്ചും മറിച്ചും വായിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു
േനാക്കി. െകൗമാരം വെര കാട്ടിൽ േമഞ്ഞു നടന്ന നാം
അക്ഷരം പടിക്കാഞ്ഞതു് എത്ര കഷ്ടമായി”, യുധിഷ്ഠിരൻ
മന്ത്രിച്ചു.

“അേപ്പാൾ അതാണു് പാഞ്ചാലി ദുേര്യാധനെന ഈയിെട�
യായി പഴി പറയാതിരിക്കുന്നതു്, അെല്ല? കുെറ നാൾ മു�
മ്പു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് െകാട്ടാരം പ്രതിനിധി സന്യ�
സ്ഥാശ്രമത്തിേലക്കു് ധാന്യവുമായി വന്നേപ്പാൾ ഒരു
െകട്ടു് പനേയാലയും നാരായവും പാഞ്ചാലിക്കു െകാടു�
ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എഴുതാൻ നമുക്കറിയാത്തതു
െകാണ്ടു് പാഞ്ചാലിയും നിരക്ഷര എന്നു് ഞാൻ െതറ്റിദ്ധ�
രിച്ചു, ഇനിെയന്താണു് വഴി െകാട്ടാരം േലഖിക അറിയും
മുമ്പു് പാഞ്ചാലി നെമ്മ കുറിച്ചു്എഴുതിയെതല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു
വക്കാൻ? ൈകവിട്ടു േപായാൽ അതു് വ്യാസൻ െപാക്കും.
രാജവംശങ്ങളുെട ഹരിശ്രീ അറിയാത്ത ആ സന്യസ്ഥ
ജീവിക്കു മഹാഭാരതെമഴുതി ഇതിഹാസകാരനുമാവാം”,
ചാരവകുപ്പു േമധാവി എന്നു് സ്വയം വിളിച്ചു ശീലിച്ച നകു�
ലൻ പുറത്തു് െകാട്ടാരം േലഖിക െചവിേയാർക്കുന്നുണ്ടു്
എന്നറിയാെത കത്തിക്കയറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/12

“എെന്റ ൈജവികപിതാവു് സ്വർഗരാജ്യത്തിേലക്കു് വി�
ശിഷ്ടാഥിതി ആയി എെന്ന െകാണ്ടു് േപായതും അവി�
െട സൽക്കാരത്തിൽ േദവ നർത്തകി ഉർവശിയുമായി
ഞാൻ വഴിവിട്ടു തീവ്രപ്രണയത്തിൽ ആയതും എത്ര തന്മ�
യത്വേത്താെട ഭൂമിയിൽ വന്നു പറഞ്ഞിട്ടും പാണ്ഡവ�
സേഹാദരങ്ങൾ ആ കഥ വിശ്വസിച്ചില്ല. വിരാടത്തിൽ
അജ്ഞാതവാസം തുടങ്ങുേമ്പാൾ മൂന്നാംലിംഗക്കാരനാ�
യി അന്തഃപുരത്തിൽ കഴിയാൻ തിരസ്കൃത പ്രണയിനി ഉർ�
വശിയുെട ശാപം എനിക്കിതാ അനുഗ്രഹമാവുന്നു എന്നു്
പറഞ്ഞേപ്പാഴാണു് സ്വർഗരാജ്യ സന്ദർശനം അസത്യമ�
ല്ല എന്നവർ പല്ലു് കടിച്ചു സമ്മതിച്ചതു്”

അർജ്ജുനൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക ഇന്നിറങ്ങിയ പതിപ്പിൽ.

“നിെന്റ ഭാര്യ നിത്യവും വന്നു ഈ സന്യസ്ഥ മഠത്തിലു�
ള്ള അേന്തവാസികളുെട ൈജവവിസർജ്യം കലത്തിൽ
സംഭരിച്ചു തലച്ചുമടായി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി സംസ്കരി�
ച്ചു കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വസതിയിേലക്കു് നിശബ്ദം േപാ�
വുന്നു. അവൾ ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി
ആയിരുന്നു എന്നും, ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുരു�
വംശ മഹാറാണിയാവുെമന്നും എനിക്കറിയാം. അഴിച്ചി�
ട്ട മുടിക്കും െകട്ടിവക്കാനുള്ള മുടിക്കുമിടയിെല ഇടേവള�
യിെല വ്യാഴവട്ടക്കാല സഹനെത്ത കുറിച്ചു് ഒരിക്കെല�
ങ്കിലും ആത്മീയപരിചരണത്തിനു് ഞങ്ങളിൽ ആെരയും
അവൾ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നീയാകെട്ട, ഈ പന്ത്ര�
ണ്ടു വർഷ വനജീവിതം അവസാനിക്കാൻ ഇരിെക്ക നാ�
ലു് പ്രാവശ്യവും എേന്നാടു് േചാദിച്ചതു്, ഒേര േചാദ്യങ്ങളാ�
ണു്, എന്താണു് ഈ പാരാവാരത്തിെന്റ കാതൽ, എന്താ�
ണു് എെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥം. ഒരിക്കെലങ്കിലും,
ഒരിക്കെലങ്കിലും നീ വിമ്മിട്ടെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ, യാഗാഗ്നി�
യിൽ നിന്നുയർന്നു പാഞ്ചാലപുത്രിയായി നിെന്ന പ്രണ�
യതീവ്രതേയാെട സ്വയംവരം െചയ്ത ആ സ്ത്രീെയ പീഢ�
നത്തിെന്റ മുൾ വഴിയിൽ നടത്തിച്ച പാപത്തിൽ നിന്നു്
എങ്ങെന കരകയറും.”

“ഒരാൾ മാത്രം ധർമ്മിഷ്ഠൻ എന്നു് പരെക്ക പ്രകീർത്തി�
ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു് േപരുെട മേനാവീര്യം കുറയി�
േല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രീണന സ്വരത്തിൽ േചാദി�
ച്ചു.

“അവർക്കും അനുകരിച്ചു കൂെട? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിേല്ല നിങ്ങൾ, യു�
ധിഷ്ഠിരൻ ഒന്നും അങ്ങെന പറയുക പതിവില്ല, “എന്തും
സത്യവാങ്ങ്മൂലം” എന്ന വിേശഷണേത്താെട, ഇടെന�
ഞ്ഞിൽ ൈക വച്ചു് ഉച്ചരിച്ചു ശീലിച്ചു. അതിെന്റ ഗുണം കാ�
ലെന്റ മകനായ ഈ “തല മുതിർന്ന” ഭർത്താവിനു കി�
ട്ടി.”

പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവളുെട േമാഹനശരീര�
വും ഒപ്പം പങ്കു േചർന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/13

“പതിെനട്ടു ദിവസം െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഇരുപതു ലക്ഷം
കൗരവ/കൗരവസഖ്യ ൈസനികെര െകാന്നു െകാല�
വിളിച്ചു എന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട മുഖ പ്രസംഗം
അവർ കുരുവംശ കുലീനതെയ കുടുംബവഴക്കായി കരിവാ�
രി േതക്കുന്ന ദുഷിച്ച പത്രപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തിെന്റ
തുടർച്ച മാത്രമാണു്. എത്ര ശത്രുക്കൾ െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്നു്
ഞങ്ങൾ തലെയണ്ണിയിട്ടില്ല. കണക്കു ശരിയായിരിക്കാം,
പെക്ഷ ഓേരാ മരണവും േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ ഓേരാ സാ�
ഹചര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഓേരാ മരണവും
മറുപക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിേരാധത്തിലൂന്നിയ തിരിച്ചടിയുെട
ഫലമായിരുന്നു. അതു് െവറുെമാരു െകാലപാതകമായി�
രുന്നില്ല, അതു് യുദ്ധഭൂമിയിെല ജീവഹാനിയായിരുന്നു”

ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ രാജ�
സഭയിൽ ൈവകാരികതേയാെട വിശദീകരിക്കുേമ്പാൾ
േകൾക്കാൻ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു് മുഖപ്രസംഗം
എഴുതിയ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ മാത്രം.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/14

“ഹിമാലയതാഴ്വരയിെല ഈ ഒറ്റമുറി മരക്കുടിലിൽ അഞ്ചു
ഭർത്താക്കന്മാർെക്കാപ്പം കഴിയുന്ന പാഞ്ചാലിയിൽ, ദൂ�
െര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിെല ഭൂഗർഭ അറയിെല കാര്യാല�
യത്തിൽ ഇരുന്നു നിങ്ങളുെട പ്രതിേയാഗി ദുേര്യാധനനു്
ഇത്രയധികം ദുഷിച്ച അധികാരം പ്രേയാഗിക്കാൻ കഴി�
യുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് നിങ്ങെള ഇേപ്പാൾ േവദനിപ്പി�
ക്കാറിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രേകാപനപരമായ വി�
രൽ ചൂണ്ടേലാെട േചാദിച്ചു. േവനലിൽ അന്തരീക്ഷം നി�
റം വച്ചു് സന്ധ്യ കനത്തിരുന്നു. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസ�
ത്തിെന്റ അന്ത്യം.

“അടിമക്കുേമൽ ഉടേയാനു പരമാധികാരം ഉെണ്ടന്നതു്
സമകാലിക പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ പരെക്ക സ്വീകാ�
ര്യത േനടിയ അവകാശമേല്ല, അതിൽ എന്താണു് നി�
ങ്ങൾ ആേരാപിക്കും േപാെല ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും
നിത്യവും െനാമ്പരെപ്പടാനുള്ളതു്?” ദുസ്സംശയേത്താെട
ഭീമൻ ശരീരം കുലുക്കി കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു ചുണ്ടിൽ േചാര�
ക്കറ െപാങ്ങി. മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ അയാെള ബലമാ�
യി പിടിച്ചു വലിച്ചു പുറത്തു് േതാട്ടത്തിൽ െകാണ്ടു് േപായി
മണ്ണിൽ കിടത്തി തലയിൽ തണുത്ത െവള്ളം കലത്തിൽ
നിന്നു് ധാര ധാരയായി ഒഴിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/15

“വിരാടെകാട്ടാരത്തിൽ പാചകക്കാരനായും കന്നുേമക്കു�
ന്നവനായും നൃത്താധ്യാപകനായും ഒെക്ക ഒളിവിൽ കഴി�
യുന്ന പാണ്ഡവെര, അജ്ഞാതവാസ ഒളിത്താവളത്തിൽ
നിന്നു പുകച്ചു പുറത്തു് െകാണ്ടുവരാൻ െകൗരവർ ഒരു പു�
തിയ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാക്കും എന്നറിയുന്നു. പാണ്ഡ�
വരുെട നല്ല നടപ്പിനു ജാമ്യത്തടവുകാരിയായി ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ കൗരവ ചാരനിരീക്ഷണത്തിൽ, ദശാബ്ദങ്ങളാ�
യി പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കുന്തിെയ തലെമാട്ടയടിച്ചു പുള്ളി കു�
ത്തി, കഴുതപ്പുറത്തു് നഗരികാണിക്കാൻ തീയതി നിശ്ച�
യിച്ചിരിക്കയാണു് ദുേര്യാധനൻ. ഈ മാതൃപീഡനം തട�
യാൻ ഒരു ധീരപാണ്ഡവൻ കുതിച്ചു ചാടി മുേന്നാട്ടിറങ്ങി�
യാൽ അേതാെട തീരും ഒളിജീവിതത്തിെല അജ്ഞാത
എന്ന നിബന്ധന. പിെന്ന വീണ്ടും തുടങ്ങണം അടിമപ�
ദവിയിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവിതം. പാഞ്ചാലിയുെട
വസ്ത്രാേക്ഷപ സമയത്തുണ്ടായ മായിക പ്രകടനം േപാ�
െല കൗരവകുടിലതെയ പ്രകൃതി തെന്ന ൈകകാര്യം െച�
യ്യെട്ട എന്നാണു സാത്വികനായ യുധിഷ്ഠിരെന്റ നിലപാടു്.
നിലവിൽ ഈ മുതിർന്ന പാണ്ഡവൻ കുങ്കൻ എന്ന നിർ�
മിതബ്രാഹ്മണസ്വത്വത്തിൽ വിരാടെന്റ ചൂതു് കളിേസവ�
കനായി സ്വസ്ഥ ഒളിജീവിതം നയിക്കുന്നു. വിരാട ഭാര്യാ�
സേഹാദരനായിരുന്ന യുവൈസന്യാധിപൻ കീചകെന്റ
അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു പിന്നിൽ ഭീമനാെണന്നു് സം�
ശയിക്കുന്ന െകൗരവർക്കു ഈ നഗരികാണിക്കൽ നടപ�
ടി ൈദവേകാപം വരുത്തുേമാ എന്നാണു വിേവകവചന�
ത്തിെന്റ മൃദു ഭാഷി വിദുരർ ഭയക്കുന്നതു്. അതിേവഗം വി�
കസിക്കാവുന്ന ഈ െകാട്ടാര വാർത്തയുെട വിശദാംശ�
ങ്ങൾക്കു് കാത്തിരിക്കുക ഹസ്തിനപുരി പത്രിക.”

“പുതുമഹാറാണിെയ ഇതുവെര െപാതുപരിപാടിയിെലാ�
ന്നും കണ്ടില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ രാജ�
സഭ പ്രതിനിധിേയാടു പരസ്യമായി പരിഭവിച്ചു.

“മക്കൾ ജീവത്യാഗം െചയ്ത േശഷം ശയ്യാവലംബിയായ
ഗാന്ധാരിയിൽ നിന്നു് രാജകീയാഭാരണങ്ങൾ ഒന്നു് അഴി�
ച്ചു കിട്ടേണ്ട. ദശാബ്ദങ്ങളായി അടിഞ്ഞ അഴുക്കും െമഴു�
ക്കും നീക്കി മിനുക്കാൻ സമയെമടുത്തു. ഇനി ൈവകില്ല.
നാെള പൂർണിമയിൽ മഹാറാണി െപാതുജനങ്ങളുെട
ആരാധനയ്ക്കു് സർവാഭരണവിഭൂഷിതയായി നിന്നു് െകാ�
ടുക്കുന്നു, െകാട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിൽ. വനാന്തരത്തിെല സന്യ�
സ്ഥ സമൂഹം അനുമതി േതടിയിട്ടുണ്ടു് ആശീർവദിക്കാൻ.
നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആദ്യ ദർശന രാത്രിയിൽ തെന്ന
വരി നിൽക്കാൻ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/16

“സത്യസന്ധെനന്നു പുരപ്പുറത്തു് നിന്നു് വിളിച്ചുകൂവുന്ന യു�
ധിഷ്ഠിരൻ പരസ്യ നുണപരിേശാധനക്കു് തയ്യാറുേണ്ടാ?
നിങ്ങൾ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു നിങ്ങൾ തെന്ന വിധി പറ�
ഞ്ഞാൽ മതി, അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതിരാ�
യാൽ േപാലും ഞങ്ങൾ രാജ്യം പകുത്തു് െകാടുക്കാം.”
ഹസ്തിനപുരി അരേങ്ങറ്റ ഭൂമിയിെല യുദ്ധവിരുദ്ധസംഗമ�
ത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു
കൗരവ രാജകുമാരൻ.

“െപാന്നാടയും പൂർണകുംഭവുമായി ഹസ്തിനപുരി പത്രിക
കാത്തിരിക്കയാണു് സ്വീകരിക്കാൻ, പാണ്ഡവധീരേപാരാ�
ളികൾ അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതും േനാക്കി.”

“ഇെതന്താ, ഭരണകൂടമാറ്റത്തിൽ പത്രമുടമയുെട അടവു�
നയ അറിയിേപ്പാ, അേതാ പണിെയടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകേരാടുള്ള പരസ്യ അധിേക്ഷപ�
േമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി പത്രമുട�
മെയ ആശംസിച്ചു.

“വിരാടത്തിെല ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക േകന്ദ്രത്തിൽ, പാ�
ണ്ഡവർ തിരക്കു് പിടിച്ചു സഖ്യകക്ഷികെള സംഘടിപ്പിച്ചു
യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങുന്നു എന്നാണു േകൾവി. യുദ്ധഭീഷണി�
േയാടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, വിത്തും ൈകേക്കാ�
ട്ടുമായി ഗംഗയാറിെന്റ തീരെത്ത കർഷകർെക്കാപ്പം െവ�
യിലിൽ വിയർത്തു് പണിെയടുക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഒടുവിൽ കെണ്ടത്തി.

“ആരുേടയും സാമ്രാജ്യവികാരങ്ങൾ വൃണെപ്പടുത്താൻ
ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല”, െനറ്റിയിൽ നിന്നു് വിയർപ്പു
തുടച്ചു നീക്കി, ഒരു കർഷകബാലൻ െകാടുത്ത ശുദ്ധജലം
െകാണ്ടു് കയ്യും മുഖവും കഴുകി കൗരവരാജകുമാരൻ പറ�
ഞ്ഞു, “ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവർക്കു് േവണ്ടി കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ യമുനാതീരത്തു് അടിസ്ഥാന െസൗകര്യങ്ങൾ സൗ�
ജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു െകാടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ െകൗര�
വർ.”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി�
െയ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എങ്ങെന ഓർക്കുന്നു”, അതിരാവി�
െല മാലിന്യനീക്കത്തിനു് അവൾ േപായ തക്കം േനാക്കി
െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു േചാദിച്ചു.

“ശന്തനുവിെന്റ െവപ്പാട്ടി ഗംഗയിൽ കവിെഞ്ഞാന്നുമായി�
രുന്നില്ല പാഞ്ചാലി എന്നു് നവജാതശിശുക്കെള അവൾ
ൈകകാര്യം െചയ്ത രീതിയിൽ നിന്നു് നിങ്ങൾക്കു് വ്യക്ത�
മേല്ല? ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പാണ്ഡവരും ഭക്ത്യാദരപൂർവം
ബീജദാനം െചയ്തു ഗർഭിണി ആയ േശഷം പാഞ്ചാലി,
ഓേരാ കുഞ്ഞിേനയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിൽ നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷയാക്കി. വിതുമ്പിയും േകാ�
പിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളുെട േക്ഷമം അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവർ
പിതൃഗൃഹത്തിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന യാന്ത്രിക മറു�
പടി തന്നു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട സാമന്തനായ
പാഞ്ചാലൻ തന്നുേവാ വല്ല വിവരവും? ഇല്ല. ആ കുട്ടി�
കൾ അേപ്പാൾ എവിെട? പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു്
മണികർണികയിൽ ശ്രാദ്ധം െചേയ്യണ്ട ആ കുട്ടികൾ ഗം�
ഗയിൽ ഒഴുകിേപ്പാേയാ?”, േതാട്ടത്തിൽ എേന്താ ഉന്നം
വച്ചു് ചുറ്റും േനാക്കിയ അർജ്ജുനൻ െപെട്ടന്നു് ദൂെര ദൂെര
ദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രയിൽ ജനിച്ച മകൻ അഭിമന്യുവിേനാ�
ടു് സംസാരിക്കുന്ന േപാെല അവൾക്കു േതാന്നി. അവൾ
ആ അച്ഛൻ മകൻ വിനിമയത്തിനു് തടസ്സമാകാെത തിരി�
ഞ്ഞു നടന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/17

“ആലയിലും പാടത്തും പണി െചയ്യാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ
ആളില്ലാത്തതു്, സ്വത്തുേമാഹം സഹിക്കവയ്യാെത നിർ�
ബന്ധിത ൈസനിക േസവനത്തിനു് െകൗരവരു് നാെടാ�
ട്ടുക്കു് ഓടി നടന്നു ആെള കൂട്ടി യുദ്ധം െചയ്തതു് െകാണ്ടാ�
െണന്നു് പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ വക്താവു് നകുലൻ
പരസ്യമായി പറഞ്ഞതു് നിങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടി�
േല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക.

“പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും േദവസന്തതികൾ ആയതു
െകാണ്ടു് ചാവാെത കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് തിരിച്ചു
വന്നു എന്നും, സാധുമനുഷ്യർക്കു് പിറന്നവർ എല്ലാം ശത്രു�
വിെന്റ െവട്ടും കുത്തും ഏറ്റു ചത്തു് േപായി എന്നും പറഞ്ഞു
കുരുവംശം േദവനു് തീെറഴുതി കയ്യും െകട്ടി അവർ ഇനി
കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കും വെര അങ്ങെന സുഖമായി ഇരി�
ക്കെട്ട”, കൃപാചാര്യൻ, യുദ്ധത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്യാ�
െത മടങ്ങിയ ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണ കൗരവ ഗുരു, ധാന്യം
െപാടിക്കുന്നതിനിടയിൽ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/19

“സ്വത്തുവിഭജനത്തിെല തർക്ക പരിഹാരത്തിനു് നട�
ത്തിയ അത്യുന്നതതല നയതന്ത്രനീക്കത്തിെന്റ സ്വാഭാ�
വിക തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ച കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ
പെക്ഷ, െകൗരവർ എല്ലാ അർദ്ധസേഹാദര പാരസ്പ�
ര്യസ്പർശങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി നരനായാട്ടിനിറങ്ങിയ�
തു് ഹസ്ഥിനപുരിയുെട ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത അധ്യായ�
മായി വരുംയുഗത്തിലും രാഷ്ട്രമീമാംസാവിദ്യാർത്ഥികൾ
തക്ഷശിലയിൽ പഠിക്കുെമന്നു് പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
വക്താവു് നകുലൻ നമ്മുെട സ്വന്തം മാധ്യമഭാഷയിൽ
തെന്ന പറഞ്ഞുവച്ചേല്ലാ”, പ്രഭാഷണം േകെട്ടഴുതി അര�
േങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ നിന്നു് ൈവകിയ സന്ധ്യയിൽ
വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങേവ കൂട്ടുകാരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
പറഞ്ഞു.

“യുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്ത േപാരാളിയുെട േനർസാക്ഷിെമാ�
ഴിയെല്ല, അവിശ്വസിക്കേണാ? േപാരാട്ടത്തിനു മണിയടി�
ച്ചിട്ടും കുലുങ്ങാെത, യുധിഷ്ഠിരൻ നഗ്നപാദനായി െചന്നു്
കൗരവ സർവ ൈസന്യാധിപെന ഉപചാരപൂർവ്വം നമസ്ക�
രിച്ചു ആശീർവാദം േതടുന്നെതാെക്ക കണ്ടേപ്പാൾ നകുല�
നു വ്യക്തമായിക്കാണും, പാണ്ഡവനിലപാടിെന്റ അഹിം�
സാൽമകത”, യുദ്ധവിരാമേത്താെട െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട
ആ യുവയുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഇരുണ്ട ഭാവിെയ ഓർത്തു്
ഇരുട്ടിൽ ആരും കാണിെല്ലന്ന ഉറപ്പിൽ പല്ലു് െഞരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/21

“രാജസഭയിൽ, പാണ്ഡവർ ചൂതു് കളിയിൽ നിരന്തരം
േതാൽക്കുന്ന വിവരം അപ്പേപ്പാൾ അറിഞ്ഞു വിറളിപിടി�
ച്ച ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, കൗരവരാജവധുക്കെള
െസൗന്ദര്യ പരിപാലനത്തിനു് എന്നു് പറഞ്ഞു കബളിപ്പി�
ച്ചു അരിെക േചർത്തുനിർത്തി കൂർത്ത വിരൽനഖങ്ങൾ
െകാണ്ടു് പലയിടത്തും കുത്തി മുറിേവൽപ്പിക്കുന്നതു് ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടേമ്പാൾ, മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടി മാത്രമാണു് െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ വിവസ്ത്രയാ�
ക്കിയെതന്നു ദുേര്യാധനെന്റ വിശദീകരണം വന്നേല്ലാ.
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. നഗ്നപാദരായി പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിനു പടിയി�
റങ്ങുന്ന േനരം.

“ഉടേയാൻ പറയുന്നതു് അടിമ സ്വീകരിക്കും”, യുധിഷ്ഠിരൻ
ആചാരപൂർവ്വം ആശംസകൾ േനർന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/25

“െഞട്ടിേപ്പായി, രാജകീയ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു േവദി വി�
ട്ടിറങ്ങുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ കുഴഞ്ഞ കാലുമായി അവശ�
നായി നിലത്തിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവിെന തിരിഞ്ഞു േനാ�
ക്കാെത പാഞ്ചാലി രഥത്തിൽ കയറുന്നു” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കൃപാചാര്യനുമായി അേപ്പാൾ കണ്ട കാഴ്ചയുെട െഞ�
ട്ടൽ പങ്കിട്ടു.

“യുധിഷ്ഠിരനു് വയസ്സായി. അച്ഛെന്റ പ്രായമുള്ള ആൾ കുഴ�
ഞ്ഞ വഴിയിലൂെട തെന്ന ആയുഷ്കാല െവപ്പാട്ടിയാക്കിയ�
തിൽ പാഞ്ചാലിക്കിന്നുമുണ്ടു് തീരാത്ത പക”, ചുറ്റും ഭീതി�
േയാെട േനാക്കി ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ
ഉടൻ നാവു കടിച്ചു.

“പാഞ്ചാലി െപരുവഴിയിൽ തളർന്നു വീണു മരിച്ചു എന്നാ�
ണു് േകട്ടതു്”, ഓടിക്കിതച്ചു വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക അതി�
ഭാവുകത്വത്തിെന്റ അതിപ്രസരേത്താെട അറിയിച്ചു.

“കഴിവുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു”, പരീക്ഷിത്തിെന്റ മകൻ ജന�
േമജയനു ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കയായിരുന്ന െകാട്ടാരം ഗു�
രു കൃപാചാര്യൻ ക്ഷീണിച്ച മുഖഭാവേത്താെട േകാട്ടു�
വായിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/26

“കരൾ പറിക്കും മുമ്പു് നിങ്ങൾ കൗരവെച്ചവി കടിക്കുന്ന
േപാെല േതാന്നി. എന്തായിരുന്നു കാര്യം?”

“തക്ഷശിലയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പരിഷ്കൃതസമൂഹ നടപ�
ടിക്രമം ഞങ്ങളും ഇടെക്കാെക്ക പാലിക്കേണ്ട? അെല്ല�
ങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക അതിൽ പിടിച്ചു ഞങ്ങെള കു�
ടയിേല്ല? പ്രതിെയ കുറ്റവാളി എന്നു് മുദ്ര കുത്തി ശിക്ഷ നട�
പ്പാക്കും മുമ്പു് എെന്തങ്കിലും പറയാനുേണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ
അർദ്ധസേഹാദരേനാടു് േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട ഉടു�
തുണി വലിച്ചൂരി എന്ന പാണ്ഡവആേരാപണം നിേഷധി�
ക്കുന്നില്ല എന്നു് അയാൾ അേപ്പാഴും ആവർത്തിച്ചു. രാ�
ജസഭയിൽ ആണുങ്ങൾ ചൂതു് കളിക്കുേമ്പാൾ, അന്തഃപു�
രത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായ കൗരവരാജവധുക്കെള െസൗ�
ന്ദര്യ ശിക്ഷണം െചയ്യുന്നതിെന്റ മറവിൽ െകാട്ടാര രഹ�
സ്യങ്ങൾ പാഞ്ചാലി അവരിൽനിന്നു് െകൗശലേത്താെട
േചാർത്തി എന്ന ഗുരുതര ആേരാപണം ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടേപ്പാൾ, രഹസ്യമുറിയിൽ അടച്ചിട്ട�
ല്ല, ആേണാ? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിെയ േദഹപരി�
േശാധന െചയ്തതു്?, പരസ്യമായി രാജസഭയിൽ വച്ചായി�
രുന്നു എന്നതു് നടപടിയുെട സുതാര്യതക്കു് െതളിവേല്ല?
എന്നയാൾ എേന്നാടു് െവല്ലുവിളിക്കുന്ന േപാെല േചാദി�
ച്ചു.”, ൈകക്കുമ്പിളിൽ ചുടുകൗരവേചാരയുമായി, പാഞ്ചാ�
ലിെയ േതടി പാളയത്തിേലക്കു് ആ സ്ഥൂല ശരീരി കുലു�
ങ്ങിക്കുലുങ്ങി ഓടി െചല്ലുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗ�
തുകേത്താെട േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/27

“അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്താൻ േവണ്ടിയാണു് പാ�
ഞ്ചാലി നിങ്ങളുമായി കൂട്ടം കൂടുന്നതു് എന്നു് െകൗരവർ
പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ”, കൗരവരാജവധുക്കളുെട അന്തഃപുര�
ത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക അതിരു വിട്ടു.

“പാഞ്ചാലി ഇവിെട കയറി വന്നു് വാെളടുത്തു് ഞങ്ങളിൽ
ഒരാളുെട കഴുത്തു് െവട്ടെട്ട. ഈ െദ്രൗപദിയുെട ഒരു കാ�
ര്യം എന്നു് പറഞ്ഞു ബാക്കി െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു് േപരും ചു�
റ്റും നിന്നു് അവേളാടു് കിന്നരിക്കും”, ദുേര്യാധനെന്റ ഭാര്യ
പുഞ്ചിരിച്ചു.

പാഞ്ചാലിയുെട കിടപ്പറക്കു് പുറെത്ത പൂേന്താട്ടത്തിൽ
ഓടിക്കളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന െവള്ളമുയലിെന ഒറ്റച്ചാട്ട�
ത്തിൽ ൈകപ്പിടിയിെലാതുക്കി, കഴുത്തിൽ കടിച്ചു േചാ�
രയൂറ്റി, െതാലി കളഞ്ഞു കനലിൽ ചുടുകയായിരുന്ന നകു�
ലെന്റ അരിെക ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ചുട്ടേചാളം ഒരു പി�
ടി വാരി വായിലിടാൻ ൈക െപാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരെന മു�
ടിയിൽ കുത്തി വലിച്ചുയർത്തി പാഞ്ചാലി ക്ഷുഭിതസ്വര�
ത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി”, എത്ര തവണ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു്
താക്കീതു് നൽകിയിട്ടുണ്ടു് ഇളമുറപാണ്ഡവർ ഇഷ്ട മാംസ�
േഭാജ്യം കഴിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വലിഞ്ഞു കയറി സസ്യ�
ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതു് എന്ന്.”

“എന്നിട്ടു്?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െപാടുന്നെന അസ്വസ്ഥ�
നായി.

“യുധിഷ്ഠിരൻ തല താഴ്ത്തി പുറേത്തക്കു േപായി”, െകാട്ടാരം
േലഖിക കൂട്ടുകാരെന്റ ൈക പിടിച്ചു ഊട്ടുപുരയിേലക്കും.

“സ്വർഗീയ വ്യക്തിഗതേസവനത്തിനു തക്ക പ്രതിഫലമാ�
യി ഭർത്താക്കന്മാർക്കു്, അവരാവശ്യെപ്പടുന്ന ഫലഭൂയി�
ഷ്ഠമായ ഗംഗയാെറാഴുകുന്നയിടങ്ങൾ മുറിച്ചു െകാടുക്കാൻ
ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട ഇന്നെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആരു വിശ്വസിക്കും?
ഏകപത്നീവൃതത്തിെന്റ കർമസാക്ഷികളായ െകൗരവർ
എവിെട, ബഹുഭർതൃത്വത്തിെന്റ പ്രാേയാജകയായ പാ�
ഞ്ചാലി എവിെട?”, അേക്ഷാഭ്യനായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട േചാദ്യം െചയ്യലിനു മുമ്പിൽ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/28

“എന്താ, ഇന്നു് പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരും ഇടിെവേട്ടറ്റ േപാ�
െല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പരിഷ്കൃതമായ ഉപചാരങ്ങേളാ�
െട പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“അക്ഷയപാത്രത്തിെല എെന്റ മാത്രം ഭക്ഷണലഭ്യതയ്ക്കു്
പാണ്ഡവർ വച്ച സ്വാർത്ഥ നിബന്ധന കാരണം എനി�
ക്കു് എന്നും അത്താഴം നിേഷധിച്ചെതാെക്ക നിങ്ങൾ
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ പാട്ടാക്കിയതേല്ല. ഒരു േന�
രം മാത്രം അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന പാതി െവന്ത ധാന്യം കഴി�
ക്കാൻ ഉച്ചേയാെട കുളിയും തുണി കഴുകലും കഴിഞ്ഞു
കുന്നിൻ മുകളിെല ഈ കുടിലിൽ ഞാൻ കിതച്ചു വരു�
േമ്പാൾ, ഊട്ടുപുരയിൽ കാണുന്ന പതിവു് കാഴ്ച എന്താ�
ണു്? അഞ്ചു േപരും പാത്രത്തിനു ചുറ്റും ഇരുന്നു, വരുന്ന
യുദ്ധത്തിൽ ഏതു െകൗരവെന ആെരങ്ങെന െകാന്നു നി�
ലവിളിക്കണം എന്നു് സംഘം േചർന്നു് ഒച്ചവക്കുന്നു. ഇന്നു്
ഞാനും സഹിക്കവയ്യാെത ഒരു ഭർത്താവിെന െകാന്നു
നിലവിളിച്ചു. വീണതു് യുധിഷ്ഠിരൻ, ബാക്കി നാലു് േപരും
അർദ്ധേബാധത്തിലാണു്. അത്താഴത്തിനു േനരമായാൽ
അവർ ചാടി ഉണരും.”

“കുരുവംശ ചക്രവർത്തി ശന്തനുവുമായി നിങ്ങൾ എന്താ�
യിരുന്നു ഇന്നു് പരസ്യതർക്കത്തിൽ?”, ഓടി വന്ന െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േദവനർത്തകി ഗംഗെയ വിചാരണ െചയ്തു.

“ൈവകാരികമായി ആൾ ദുർബലൻ എന്നറിയാമായി�
രുന്നു, എന്നാൽ ഇത്ര ചപലമാണു് ആ ഹൃദയവികാരം
എന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അയാൾ ബീജദാനം നല്കിയ ഏഴു
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും എന്ന േപാെല എട്ടാമെത്ത ഈ നവ�
ജാതശിശുവിെനയും െതാഴിലുടമയുമായുള്ള കരാർ വ്യ�
വസ്ഥ അനുസരിച്ചു് പുഴെവള്ളത്തിൽ മുക്കി െകാല്ലാൻ
ഞാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അതാ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു െകാ�
ണ്ടു് ശന്തനു എെന്ന വന്നു തടയുന്നു. രാവിെല കുളിക്കാൻ
ജനം വരും മുമ്പു് തെന്ന കൃത്യം കാര്യക്ഷമമായി നടേത്ത�
ണ്ട ഞാൻ ക്ഷുഭിതയായി വിവാഹേമാചനം വെര ഉടനടി
ആവശ്യെപ്പട്ടു എന്നതു് വസ്തുതയാണു്. ആ കുട്ടി രക്ഷെപ്പ�
ട്ടു. അതിനു ജീവൻ േപാകണെമങ്കിൽ സ്വയം ഇനി തീയ�
തി തീരുമാനിക്കണം എന്നാണു് േകട്ടതു്”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കാൽ െവള്ളത്തിലിട്ടു കളിക്കുേമ്പാൾ ഗംഗയാെറാ�
ഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അേപ്പാഴും നിശബ്ദമായി.

“നുണ പറഞ്ഞു േദ്രാണെര നിരായുധനാക്കി ചതിച്ചു െകാ�
ല്ലാൻ ഇടെയാരുക്കിയ നിങ്ങളുെട അധാർമികതെക്കതി�
െര അലയടിക്കുകയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ പ്രേക്ഷാഭം.
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴി�
ലിനു േയാജിക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്ഷുഭിതയായിരുന്നു.

“നിങ്ങളുെട ധാർമികതെയക്കാൾ കാലാതിവർത്തിയാവും
എെന്റ മനഃസ്സാക്ഷി” യുധിഷ്ഠിരൻ ഒച്ചവയ്ക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭ�
കർക്കു് േനെര തിരിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/29

“ഒരു കാര്യം ഈ പതിെനട്ടു ദിവസെത്ത േപാരാട്ടത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ ഇരയുെട ഭാഗത്താ�
ണു്. സഹനത്തിെന്റയും സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റയും സമ�
ന്വയത്തിൽ കുരുവംശ ഭരണനിർവഹണം ഏെറ്റടുക്കുക
എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നു് ഒളിേച്ചാടില്ല”, േമലാ�
സകലം ചതവും പരിക്കുമുെണ്ടങ്കിലും കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ
നിന്നു് കാൽനടയായി എത്തി, ചക്രവർത്തി ധൃതരാഷ്ട്ര�
രിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു പുറത്തു് െവയിലിൽ
കാത്തുനിൽക്കയായിരുന്ന പാണ്ഡവ സംഘത്തിെന്റ േന�
താവു് െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് മനസ്സു് തുറന്നേപ്പാൾ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/30

“െകൗരവരുെട വംശഹത്യ നടത്തും പാണ്ഡവർ എന്ന കു�
പ്രചരണം വഴി നിർബന്ധിത സംഭാവന കൃഷിക്കാരിൽ
നിന്നും കണ്ണുരുട്ടി പിരിെച്ചടുത്തവർ നീചമായ ഗൂഢാേലാ�
ചന ഞങ്ങൾെക്കതിെര അഴിച്ചു വിട്ടതു് വിധാതാവു് തള്ളി
എന്നതിനു് െതളിവേല്ല കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു�
ണ്ടായ മുേന്നറ്റം? ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും കുെറ കൂലിെക്ക�
ടുത്ത കൂട്ടാളികളും േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ തീ എറിഞ്ഞേപ്പാൾ
പകച്ചു േപായിേല്ല പതിതെകൗരവർ”, പട്ടാഭിേഷക ചുമ�
തല ഭീമനായിരുെന്നങ്കിലും ഓടി നടന്നു കാര്യങ്ങൾ െച�
യ്യിക്കുന്നതും മാധ്യമങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കുന്നതും ഇളമുറ
തമ്പുരാൻ നകുലൻ തെന്ന.

“യുദ്ധെത്ത കുറിച്ചു് അഭിമന്യുപുത്രൻ പരീക്ഷിത്തു് ഞങ്ങ�
െള നിരന്തരം മുനവച്ചു് േചാദ്യം േചാദിച്ചു വശം െകടുത്തി�
യതു് െകാണ്ടാണു് ഞങ്ങൾ അധികാരെമാഴിഞ്ഞു വാ�
നപ്രസ്ഥം തിരെഞ്ഞടുത്തതു് എന്ന ചാർവാക കുപ്രച�
രണം തള്ളുന്നു. പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ െകാട്ടാരഗു�
രുവായി തുടരുന്ന കൃപാചാര്യെന്റ കൗരവവിശ്വസ്തതയാ�
ണു് പരീക്ഷിത്തിെന പാണ്ഡവ വിേരാധി ആക്കിയതു്
എന്ന ആേരാപണം അവഗണിക്കുന്നില്ല. ഭീരുത്വം െകാ�
ണ്ടു് േപാരാട്ടത്തിനു േനതൃത്വം െകാടുക്കാെത യുധിഷ്ഠിരൻ
അർജ്ജുനപുത്രെന ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ എറിഞ്ഞു െകാടു�
ത്തു് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടു് നിർഭാഗ്യകരം”, നഗ്നപാദരായ പാ�
ണ്ഡവർ െകാട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങുേമ്പാൾ കഴുതകളും െതരുവു്
പട്ടികളും മാത്രം അവിെട വിശപ്പിൽ ചിതറി നടന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/01/31

“ഇത്ര ഭാരമുള്ള ഗദെയടുത്തു് നടക്കുേമ്പാൾ ശല്യം എന്നു്
േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ഗദ താെഴ വച്ചു് വലതു് ൈക ഉയർത്തി ഇടെന�
ഞ്ചിൽ വക്കും, മുഖത്തു് േചർത്തു് െനറ്റി പതുെക്ക തടവും,
എല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്ന, കയ്യിനകെത്ത അസ്ഥിെയ വീ�
ണ്ടും നമിക്കും. വീണ്ടും ഗദെയടുക്കും, അതിെന്റ മാരക പ്ര�
ഹരേശഷിക്കു് പറ്റിയ ഇരെയ അതു് തെന്ന കെണ്ടത്തും”,
ഇേപ്പാൾ യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആേയാധന വി�
ദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ, ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പരിശീ�
ലകനായി വന്ന ഭീമൻ ഗദെയ സംശയത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്
േനാക്കി വിതുമ്പി.

“വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ േദ്രാണെര െകാല്ലാൻ തുണച്ചതു് നി�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞ നുണയായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ഭരണാധികാരിെയ ആചാരപൂർവ്വം
േനരിട്ടു് േചാദിച്ചു.

“അെതാരു കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ ൈവകല്യമാണു്. നിങ്ങൾ പരാ�
മർശിക്കുന്ന പച്ചനുണയും ഞാൻ ഉച്ചരിച്ച അർദ്ധസത്യ�
വും തമ്മിൽ അന്തരം ഉണ്ടു്. നുണക്കു ബന്ധം സമൂഹ
ധാർമികതേയാടാണു്, അർദ്ധസത്യത്തിനു ബന്ധം വ്യ�
ക്തിയുെട മനഃസ്സാക്ഷിേയാടും. ധാർമികത പ്രശ്നം െപാതു�
േവദിയിൽ ചർച്ചക്കു് വരും, അർദ്ധസത്യം എെന്റ ഹൃദയ�
ത്തിലും. എെന്റ ഇടെനഞ്ഞിൽ ൈക വക്കൂ, അെത ഇങ്ങ�
െന. അശാന്തമാേണാ എെന്റ ഹൃദയം? അല്ല? അതാ�
ണു് പറഞ്ഞതു് യുദ്ധം ജയിക്കാൻ േവണ്ട അത്യാവശ്യം
അസാധുവായ ഉള്ളടക്കം മാത്രേമ എെന്റ അർദ്ധസത്യ�
ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തിരക്കുണ്ടു് . േദ്രാണാചാര്യെന്റ
പൂർണകായ കളിമൺ പ്രതിമയുെട ഉൽഘാടനം ഇന്നു്
േസനാപതി മാർഗിൽ.”



—2—
“അഗതികളായും അടിമകളായും പാണ്ഡവർ അലയുന്ന
കാലത്തു് നിങ്ങൾ െകൗരവർക്കു േവണ്ടി പാദേസവ െച�
യ്തു. കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ജീവൻ േപാകാെത െപാരുതി.
സേഹാദരീഭർത്താവു് േദ്രാണർ ചതിയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട�
േപ്പാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതുഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ െകാട്ടാര ഗുരുവായി. അഭിമന്യു പുത്രൻ പരീ�
ക്ഷിത്തിനു ഇേപ്പാൾ ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചിരഞ്ജീവി
കൃപാചാര്യനു ശന്തനുവിെന്റ കാലം മുതൽ എന്നും സുഖ�
ജീവിതം, അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ആകർഷകമായി
കൃപാചാര്യെന ആശംസിച്ചു.

“നിങ്ങൾക്കു് ഞാൻ നാണമില്ലാത്ത അവസരവാദി,
എെന്റ എളിമവാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ കുരുവംശത്തി�
നു സമർപ്പിതജീവിതം, തിരക്കിലാണു് ഞാൻ, അടുത്ത
ചക്രവർത്തി പരീക്ഷിത്തു് പ്രേത്യക ശ്രദ്ധ ആവശ്യെപ്പടു�
ന്ന ‘പരിമിത’ പ്രജ്ഞനാണു്”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/02

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല സ്ഥലജലഭ്രമത്തിനും ഹസ്തിനപുരിയി�
െല വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനും ഇടക്കുള്ള കാലയളവിൽ െകൗ�
രവർ െചയ്ത കുടിലനീക്കങ്ങൾ െപാതുേവദിയിൽ വിളിച്ചു
പറയുെമന്നു് പാഞ്ചാലി. പ്രതികാരബുദ്ധിേയാെട അടിമ�
ശിക്ഷാവിധി ആയുഷ്കാലം നീട്ടിയാലും തളരില്ല േനരിട്ടറി�
ഞ്ഞിടേത്താളം ഈ െപൺമനം, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കു�
ന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന ഭൂഗർഭനിലയി�
െല രഹസ്യകാര്യാലയത്തിൽ കെണ്ടത്തി.

“െസൗന്ദര്യവർദ്ധക ഔഷധക്കൂട്ടുകളും ഹിമാലയൻ പഴ�
വർഗങ്ങളും പുത്തൻ അടിവസ്ത്രങ്ങളും പ്രേത്യകം ൈസ�
നികൻ വശം ഞാൻ രഹസ്യമായി െകാടുത്തയച്ചതു് കി�
ട്ടി നന്ദി എന്നുള്ള പാഞ്ചാലിയുെട മറുപടി ഇതാ”, ദുേര്യാ�
ധനൻ മുറിയുെട മൂലയിൽ പന്തത്തിെന്റ പുക പരത്തുന്ന
മഞ്ഞ െവളിച്ചത്തിേലയ്ക്കു നീങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/03

“ലിംഗസമത്വമില്ലാെത അടിമകെള ഔേദ്യാഗിക േരഖക�
ളിലും െപാതുപ്രഭാഷണങ്ങളിലും െകൗരവർ പരാമർശി�
ക്കുന്നതിൽ പ്രതിേഷധമുെണ്ടന്ന നിങ്ങളുെട പ്രസ്താവന
ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമായി ദുേര്യാധനെന്റ കാ�
ര്യാലയം േനരിടുെമന്നു േകട്ടു. ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒരുദ്ധര�
ണി തരാേമാ, തിരുത്താെത ഞങ്ങൾ െകാടുക്കാം”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക സഹായിച്ചു. ആശ്രമത്തിൽ അവർ രണ്ടു്
േപരും മാത്രമായിരുന്നു.

“വനവാസത്തിനു േപായ പാണ്ഡവർ എന്ന ഔേദ്യാഗിക
പ്രസ്താവനയിെല ലിംഗനീതിനിേഷധം ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ച ഞാൻ, ഇനിയുള്ള എല്ലാ അറിയിപ്പുകളിലും േരഖക�
ളിലും, വനവാസത്തിനു് േപായ പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡ�
വരും എന്നു് കൃത്യമായി േവണം അടയാളെപ്പടുത്താൻ
എന്ന ആവശ്യം ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വച്ചാൽ എന്താണിത്ര
ഗുരുതരം?” കുളി കഴിഞ്ഞു, ദുേര്യാധനൻ ഇേപ്പാൾ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക വഴി െകാടുത്തയച്ച സുഗന്ധൈതലം ശരീ�
രത്തിൽ അലസമായി േതച്ചുെകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി മധുരമാ�
യി െവല്ലു വിളിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/04

“നിങ്ങൾ പാണ്ഡവേരാടു് കാണിക്കുന്ന അനിഷ്ടത്തിനു കാ�
രണം അവർ സ്വവർഗരതിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു എന്ന
നിങ്ങളുെട തിരിച്ചറിവാെണന്നു് െകൗരവരാജവധുക്കൾ
വായിെച്ചടുക്കുന്നു. സ്വവർഗരതിേയാടു കൗരവഭരണകൂടം
എടുക്കുന്ന ഉദാരമായ സമീപനത്തിനു് എതിരാണു് പാ�
ഞ്ചാലിയുെട അസഹിഷ്ണുത എന്നാണു അവർ ആേരാപി�
ക്കുന്നതു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”

“പാണ്ഡവർ ഇെന്നെന്ന െകൗതുകെപ്പടുത്തുന്നില്ല എന്നു്
െകൗരവരാജവധുക്കൾ വിദൂര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇരു�
ന്നു് കഷ്ടെപ്പട്ടു് കെണ്ടത്തിയതു് ആർക്കും അറിയാവുന്ന
വസ്തുത മാത്രം. കിഴിക്കാേനാ കൂട്ടാേനാ ഞാൻ സമയം
കളയുന്നില്ല. പാണ്ഡവർ ഊഴം വേച്ചാ സംഘം േചർ�
േന്നാ സ്വവർഗആനന്ദരതിയിൽ മുഴുകുന്നതു് എനിക്കു്
അേലാസരമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ, അവർ ദാ�
മ്പേത്യതര പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളിൽ െപട്ടു് എെന്റ ഭാവി
ചക്രവർത്തിനി േമാഹെത്ത തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന എെന്തങ്കി�
ലും അവിഹിത വഴിയിൽ െപട്ടാൽ, പാഞ്ചാലി കയ്യും െക�
ട്ടി നില്ക്കില്ല. തിരിച്ചു െചന്നു് പാഞ്ചാലി പാണ്ഡവ ർക്കു്
സ്വവർഗരതി പുരസ്കാരം െകാടുത്തു് േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു
എെന്നാന്നും ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ നീ എഴുതിപ്പിടി�
ക്കരുതു്. കൗരവ രാജ വധുക്കൾ അവരുെട ഭർത്താക്ക�
ന്മാെര വച്ചു് െപാറുപ്പിക്കില്ല”, പാഞ്ചാലി പെക്ഷ ഇടയ്ക്കിെട
േവട്ടമൃഗെത്ത േപാെല ചുറ്റും കേണ്ണാടിച്ചു.

“കുടിേയറ്റക്കാരിയായി ഖാണ്ഡവവനത്തിൽ േപായ നി�
ങ്ങൾക്കു് രാജസൂയയാഗത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനിയാവാൻ േയാഗമുണ്ടായി. അഞ്ചു ഭർത്താ�
ക്കന്മാരുേടയും മക്കൾക്കു് ജന്മം നൽകി, ഇേപ്പാൾ കൗര�
വഅടിമയായി അടുത്തുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവ�
മാലിന്യം നീക്കം െചയ്യുന്ന െതാഴിലാളിയായിരിക്കുേമ്പാ�
ഴും നിങ്ങെള പാണ്ഡവർ മാനിക്കുന്നു. എന്താണു് ആ രഹ�
സ്യം”, നിലാവു് വീണ ജലാശയത്തിന്നരിെക െകാട്ടാരം
േലഖികയും പാഞ്ചാലിയും നിഴലിലും െവളിച്ചത്തിലുമായി
പരസ്പരം േനാക്കി.

“രഹസ്യം െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതു് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ല,
നിങ്ങൾ പറയൂ.”

“ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീത്വത്തിനു നിങ്ങൾ സമ്പൂർ�
ണത വരുത്തി എെന്നാരു തിരിച്ചറിവു് അഞ്ചു േപരിലും
എേപ്പാേഴാ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/05

“അധികാരെമാഴിഞ്ഞു അഞ്ചുേപരും െകാട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി
നഗ്നപാദരായി മലമുകളിേലക്കു് യാത്ര തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അനുഗമിച്ച പാഞ്ചാലി, ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ കുഴഞ്ഞു
വീണു മരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാ�
െത കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു എന്നാണു ദൂെര മരങ്ങൾക്കിട�
യിൽ രംഗം കണ്ടു നിന്ന ആദിവാസികൾ അറിയിച്ചതു്.”
ചുരം കയറുകയായിരുന്ന പാണ്ഡവർെക്കാപ്പെമത്താൻ
െകാട്ടാരം േലഖിക പാടുെപട്ടു.

“ഉറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ െകാലയാളികളുെട ൈകകളിൽ
പ്രാണൻ േപായ എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള, എന്നു് വിലപിച്ചു
െകാണ്ടു് നടവഴിയിൽ നിന്നു് നീെരാഴുക്കിെലക്കു ആേരാ
െതറിപ്പിെച്ചന്ന േപാെല വീണ പാഞ്ചാലിെയ കണ്ടു
ഞങ്ങൾ തരിച്ചു നിന്നേതാർമ്മയുണ്ടു് . ഓടി അടുത്തു് െച�
ന്നു് െവള്ളത്തിൽ നിന്നവെള േകാരി എടുത്തുയർത്തു�
േമ്പാൾ, എെന്ന വിടൂ, മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ േപരിൽ നി�
ങ്ങൾ വഴിേപ്പാക്കേരാടു് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ശാന്തമായി
എെന്റ ജന്മം അവസാനിക്കാൻ വിടൂ, എന്നവൾ ഇതിനു
മുെമ്പാരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദീനദീനമായ ഭാവത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഞങ്ങൾ അതു് േകൾക്കേണാ, തള്ള�
േണാ”, ക്ഷീണിതെനങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ പിതൃഗൃഹത്തി�
േലക്കു് വിരുന്നു േപാവുന്ന കുട്ടിെയ േപാെല ഉണർേവാ�
െട കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/06

“ഇടയ്ക്കു നിങ്ങൾ ദ്വാരകയിൽ ഭാര്യ സുഭദ്രയുെട അരികിൽ
നിന്നു് തിരിച്ചു പാഞ്ചാലിയുെട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് ധൃ�
തിയിൽ മടങ്ങുന്നതു് കാണാം. ചിലേപ്പാൾ, പ്രേത്യകിച്ചു്
കാരണം ഒന്നും പറയാെത, ദ്വാരകയിേലക്കും. ൈവകാ�
രികമായ ഇത്തരം അതിവിദൂരയാത്രക്കു് എന്താ ഒരു പ്ര�
േചാദനം, അഥവാ പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അർജ്ജുനെന ഔപചാരികമായി ആശംസ അർപ്പിച്ചു.

“അംഗീകൃത രാജകീയഭാര്യമാരുെട ജാഗ്രതയുള്ള ഒളിേനാ�
ട്ടത്തിൽ ഉടനടി പിടിക്കെപ്പടാെത ഒരിക്കലും എനിെക്കാ�
രു പരസ്ത്രീ മുഖം േനാക്കാൻ ആവിെല്ലന്നു് അമർഷേത്താ�
െട തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ, ദിവ്യയുധങ്ങൾ വലിെച്ചറിഞ്ഞു
പടിയിറങ്ങിേപ്പാവാൻ േതാന്നും. രണ്ടിടത്തും അനുഭവം
ഒരു േപാെല അസഹനീയം ആവുേമ്പാൾ യാത്ര തിരി�
ച്ചും മറിച്ചും ആവർത്തിച്ചു േവണ്ടി വരിേല്ല”, ആകർഷകവും
ആയാസരഹിതവുമായിരുന്നു േപാരാട്ടവീര്യെന്റ പ്രതിക�
രണം.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/07

“അമ്മ അമ്മമ്മ ഇവെരാെക്ക തലമുറകളായി െകാട്ടാരം
േലഖിക പദവി വഹിച്ചിരുന്ന കാലെത്ത അനുഭവകഥ�
കൾ േകട്ടതു്, ഒന്നു് പറയാേമാ?”

“അമ്മ തിരക്കിലാവും, കഥ പറഞ്ഞതു് അമ്മമ്മ. താരാ�
ട്ടിൽ െകാട്ടാരം കഥ. വനാശ്രമത്തിൽ െചന്നു് കുന്തിെയ�
യും മാദ്രിെയയും കണ്ടു അവരുെട ഒറ്റമുറി വസതിയിെല
ജീവിതം ഹസ്ഥിനപുരിെയ ആദ്യം അറിയിച്ചതു് ആ ധീര�
യായിരുന്നു. ആകാശചാരികെള മന്ത്രം ജപിച്ചു പ്രേലാഭി�
പ്പിച്ചു വരുത്തി ആനന്ദരതിയിൽ അഭിരമിക്കയും അതിനി�
ടയിൽ മൂന്നു സന്തതികൾക്കു് ജന്മം െകാടുക്കുകയും െചയ്യു�
േമ്പാൾ, അേത മുറിയിൽ മൂകസാക്ഷിയായി കിടന്ന ആ
ശാപഗ്രസ്തൻ പാണ്ഡു തെന്നയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചേങ്കാൽ പിടിച്ച കുരുവംശാ�
ധിപൻ എന്നു് വിശ്വസിക്കാൻ പാടുെപട്ടു എന്നു് അമ്മമ്മ
വിലപിച്ചതു് എെന്റ ഇരുപത്തി മൂന്നാമെത്ത ഈ ജന്മദി�
നത്തിലും ഞാൻ എളിമേയാെട ഓർക്കുന്നു. ഓർമ കഴി�
ഞ്ഞു, ഇനി വാർത്ത േവട്ട”, െകാട്ടാരം േലഖിക െപെട്ടന്നു്
ചാടിെയഴുേന്നറ്റു കർമനിരതയായി.

“ഹസ്തിനപുരിയിെല കാലാവസ്ഥ ഭാര്യ ഗംഗക്കു് ഇഷ്ടമല്ല
എന്നു് പറഞ്ഞു ഉത്തമ മരങ്ങളുെട തടി െകാണ്ടു് ഹിമാ�
ലയ താഴ്വരയിൽ ശന്തനു കരുതേലാെട പണിത ആഡം�
ബര േവനല്ക്കാല വസതി െമഴുകും അരക്കും േചർത്തു് ചുട്ടു�
കരിച്ചു രഹസ്യമായി േനരെത്ത പണിത ഭൂഗർഭ പാതയി�
ലൂെട ഒളിേച്ചാടുക: രാഷ്ട്രത്തിെന്നതിെര പാണ്ഡവർ നട�
ത്തിയ ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തി ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാ�
പിത കുരുവംശ നിയമത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടു് വരേണ്ട?
ആദിവാസി സ്ത്രീയും അഞ്ചു മക്കളും അന്നം േതടി വന്ന�
േപ്പാൾ അവർക്കു് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം േചർത്തു െകാടു�
ത്തു് മയക്കി കിടത്തി, തീയിൽ കത്തിച്ചതു് ഗൂഢാേലാചന
ആയിരുന്നിേല്ല. മരിച്ചതു പാണ്ഡവർ എന്നതിനു് വ്യാജ
െതളിവു് സൃഷ്ടിക്കുക, കുന്തിെക്കതിെര കുറ്റപത്രം െചറുതാ�
വില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/11

“ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടി െവടിപ്പാക്കിയാണു് നിങ്ങൾ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം പണിതതു് എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. നഗരത്തിെല ഗു�
രുകുലത്തിേലാ കൃഷിയിടങ്ങളിേലാ പുലിയിറങ്ങി പന്നി�
െയ കണ്ടു കുറുക്കൻ ഓലിയിട്ടു എെന്നാന്നും നഗരവാസി�
കൾ പരാതി പറയുന്നതായി ഞങ്ങൾക്കു് ഇതുവെര വാർ�
ത്ത കിട്ടിയിട്ടില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഒരുത്തരത്തിനായി
അർജ്ജുനെന േചാദ്യഭാവത്തിൽ േനാക്കി.

“അത്തരം പരാതി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു നൂതന
സാേങ്കതികവിദ്യ അേന്ന പ്രേയാഗിച്ചു, കാടു് വളഞ്ഞു തീ�
യിട്ടു.”, ഒരു േജതാവിെന േപാെല ആ പ്രസിദ്ധ ൈസനി�
കൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/13

“പൂവണിയാത്ത േമാഹം വല്ലതുമുേണ്ടാ ഈ കരളിൽ?”,
തളർന്നു വീണ പാഞ്ചാലിെയ ൈകകളിൽ താങ്ങി െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക നഷ്ടേബാധേത്താെട േചാദിച്ചു.

“എന്തിലും ഏതിലും മുൻഗണനയുെട ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയി�
ച്ചു് മാദ്രിയുെട മക്കേളാടുള്ള എെന്റ പ്രണയെത്ത തടഞ്ഞു
നിർത്തിയ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മരണമായിരുന്നു ആദ്യം േവണ്ടി�
യിരുന്നതു്. കുന്തിയുെട മൂന്നു മക്കളാൽ എെന്റ ബഹുഭർതൃ�
ത്വ ദാമ്പത്യത്തിൽ എന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട നകു�
ലനും സഹേദവനും അവരർഹിക്കുന്ന വാത്സല്യം വാരി
േകാരി െകാടുക്കാൻ ഇനിയും ഞാൻ ജനിക്കുേമാ വരും
യുഗത്തിൽ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/15

“സത്യസന്ധൻ വിേവകശാലി മിതഭാഷി എന്നിങ്ങെന
സദ്ഗുണങ്ങൾ പട്ടിക നിരത്തി പുതിയ മഹാരാജാവി�
െന പ്രകീർത്തിച്ച െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ, വാ െപാ�
ത്താൻ േപാലും െമനെക്കടാെത േകാട്ടുവായിട്ടു േവദി�
യിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു് സംശയം പങ്കിട്ടു. പട്ടാ�
ഭിേഷകത്തിനു് േശഷം, നഗരത്തിെല അരേങ്ങറ്റ ൈമതാ�
നത്തിൽ െപൗര സ്വീകരണം യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി�
യിെല തണുത്ത കാറ്റു് വീശുന്ന സന്ധ്യ.

“ഒരു നിസ്സാര സ്വാഗത പ്രഭാഷകനുമാവും യുധിഷ്ഠിരെന
േപാെല നാവിൽ കാപട്യം പുരട്ടി േവണ്ടതു് േവണ്ടേപാ�
െല പറയാൻ എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായേല്ലാ?”, കൂട്ടു�
കാരിയിൽ നിെന്നാരു കരിമ്പിൻ തണ്ടു് വാങ്ങി ആഞ്ഞു
കടിച്ചു നീരിറക്കിയ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ, ഇനിയുള്ള യു�
ദ്ധമില്ലാത്ത േലാകത്തു് എെന്റ ഭാവിെയന്തു് എന്നു് പ്രയാ�
സെപ്പട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/16

“നവ പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെല കുലീന ബ്രാഹ്മണ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട വസതികളിൽ, അടുപ്പു് കത്തിക്കാനും
െവള്ളം േകാരാനും അകവും പുറവും ൈജവമാലിന്യം നീ�
ക്കി വൃത്തിയാക്കാനും ഉള്ള ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ
പണിക്കു് കൗരവരാജവിധവകെള പുനരധിവാസപദ്ധതി�
യനുസരിച്ചു് പരിഗണിക്കും എന്ന മഹാറാണിയുെട ഉത്ത�
രവു് ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, പരി�
പൂർണ ആേരാഗ്യ പരിേശാധനക്കു് അേപക്ഷകർ വിേധ�
യമായിരിക്കണം എന്ന അയവില്ലാത്ത ഭരണകൂട നിബ�
ന്ധന ആ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ ഒന്നടങ്കം അപലപി�
ച്ചിരിക്കയാണു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” നിന്ദ മറച്ചു
വക്കാെത െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിവരം മുഴുവൻ പുറത്തു് വന്നാൽ അപലപിക്കുക പാ�
ണ്ഡവെര അല്ല. നാണമില്ലാത്ത അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ ഒരു
പിഴച്ച െപണ്ണിെന അന്യായമായി വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു് േലാകെമങ്ങും പരിഹസിച്ച െകൗരവരുെട െഞട്ടി�
പ്പിക്കുന്ന ൈലംഗിക അരാജകത്വം ഞങ്ങൾ ഒരു ധവള
പത്രത്തിലൂെട നാെള ആരംഭിക്കുന്ന രാജസഭയിൽ േലാ�
കരാജ്യങ്ങെള അറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണു്. ഒരു സ്ത്രീ�
ക്കു് ഔേദ്യാഗിക അംഗീകാരമുള്ള അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ മാ�
ത്രം എന്ന പാണ്ഡവലിംഗരീതിക്കു് പകരം, ഓേരാ കൗ�
രവരാജവധുവിനും നിർബന്ധമായും േനരിേടണ്ടി വന്നതു്
ഒരു ഔേദ്യാഗിക ഭർത്താവും, െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു് കൗരവ�
രതിപങ്കാളികളും. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതു് കൽപ്പിതചരി�
ത്രമല്ല, സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ ഇരകളുെട െമാഴി, െപാട്ടിക്ക�
രഞ്ഞു പീഢന കഥ ഏറ്റു പറയുന്ന കൗരവരാജവിധവക�
ളുെട സത്യസാക്ഷ്യം”, മഹാറാണി പാഞ്ചാലി രാജസഭയു�
െട േജാലിയിൽ തിരക്കിലായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/18

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െപട്ട അഭിമന്യു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
കൗരവ പക്ഷേത്തക്കു് കൂറുമാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നു,
എേന്നാടവൻ ഉള്ളു തുറന്നു. െപെട്ടന്നു് തീരുമാനെമ�
ടുക്കാൻ പെക്ഷ എനിക്കായില്ല. ൈവകിേപ്പായി, കർ�
ണൻ കത്തി അവെന്റ വയറിൽ ആഞ്ഞു കുത്തി ഇറക്കി�
യില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങെന കൗരവ
േതാൽ വിയിൽ അവസാനിക്കുേമാ”, അഭിമന്യു വധം േന�
രിൽ കണ്ട ദുേര്യാധനൻ ഭീമ ഗദയുെട മാരക പ്രഹര�
ത്തിൽ ചളിയിൽ വീണു മരിക്കും മുമ്പു് അർജ്ജുനനേനാ�
ടു് ഏറ്റു പറഞ്ഞു.” െകാല്ലണെമന്നു് ഞാനും കരുതിയില്ല,
കർണൻ കുന്തിയുെട മകൻ എന്ന ആ സത്യം ഇേപ്പാൾ
എനിക്കു് വ്യക്തമായി. കൗരവ പക്ഷത്തു് വന്നാൽ അഭി�
മന്യു പിൽക്കാലത്തു് പ്രതിേയാഗിയാവും എന്നു് കർണൻ
ഭയന്നുേവാ.”

“ക്ഷയേരാഗബാധിതനായി മരിച്ച കുരുവംശരാജാവു് വിചി�
ത്രവീര്യെനാപ്പം രഹസ്യമായി അയാളുെട കിടപ്പറയിൽ
സംസ്കരിക്കാൻ അംബികെയയും അംബാലികെയയും വി�
ഷം െകാടുത്തു് െകാല്ലാൻ ശ്രമിച്ച രാജമാതാവു് സത്യവ�
തിയുെട കുൽസിതനീക്കം േനരെത്ത അറിഞ്ഞ രാജവിധ�
വകൾ അതീവരഹസ്യമായി മുൻകരുതൽ നടപടിെയടു�
ത്തതിനു പ്രതികാരമായാണു് സുന്ദരികളായ യുവവിധവ�
കെള കുള്ളനും േകാപിയും വിരൂപനുമായ വൃദ്ധ മുനിെയ�
െക്കാണ്ടു് നിർബന്ധിച്ചു സംേഭാഗത്തിൽ ഏർെപ്പടുത്തി
ഒരന്ധെനയും ഒരു ഷണ്ഡെനയും പുത്രന്മാരാക്കി അവരു�
െട ൈവവാഹിക ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതു് എന്ന ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക െവളിെപ്പടുത്തലിേനാടു് എങ്ങെന പ്രതിക�
രിക്കുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർത്തവ്യേബാധേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“സത്യവതിയും പുത്രവധുക്കളും െകാട്ടാരജീവിതം ഉേപക്ഷി�
ച്ചു വനവാസത്തിനു പടിയിറങ്ങിേപ്പായ േനരം േനാക്കി
പുറത്തുവിട്ട ഈ വിഴുപ്പുവാർത്ത, നിത്യവും തിന്നുന്ന ഉപ്പി�
നു നന്ദിയില്ലാത്ത നിങ്ങളുെട സ്ഥിരം പത്രധർമം തെന്ന�
യേല്ല കാണിക്കുന്നതു്?”, ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാടു് െകാഞ്ചുന്ന േപാെല സംസാരിച്ചു കുഴഞ്ഞു മറി�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/19

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക: െകാട്ടാരം േലഖിക

െകൗമാരം വെര കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർക്കു് കളി�
ക്കൂട്ടു് ആദിവാസിക്കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു. േതാന്നുേമ്പാൾ
േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടു വാരിത്തിന്നാൻ അന്നവർക്കു്
അക്ഷയപാത്രെമാന്നുമില്ല ഒരു േനരെത്ത അന്നത്തിനു
ഊട്ടുപുരയിൽ കുന്തിയും മാദ്രിയും പാടുെപടുേമ്പാൾ ആദി�
വാസിക്കുട്ടികൾ മരം കയറിയും മുയലിെന പിടിച്ചും തീൻ
ശാല സമൃദ്ധമാക്കി. കുരുവംശാധിപരുെട വാരണാവാ�
തം സുഖവാസമന്ദിരം അരക്കും െമഴുകും േചർത്തു് കുന്തി
കത്തിക്കുേമ്പാൾ, മരിച്ചതു് പാണ്ഡവർ എന്നു് വ്യാജ കഥ�
യുണ്ടാക്കാൻ, അവർ െസൗകര്യപൂർവ്വം കെണ്ടത്തിയതു്
ആദിവാസി കുടുംബെത്തയാണു്. വിഷം കലർത്തി അവ�
സാനെത്ത അത്താഴം അവർക്കു് വിളമ്പി, മന്ദിരം തീയിട്ടു്,
തല മൂടി കുന്തിയും മക്കളും ഒളിച്ചു കടന്നു.

ഭൂരഹിത ആദിവാസികൾക്കു് ഇനിയരുതു് അത്താഴപ്പട്ടി�
ണി എന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണവിതരണപരിപാടി തുടങ്ങി�
വക്കുന്ന വാരണാവതം െപാതുേയാഗത്തിൽ സംസാരി�
ക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/20

“യുധിഷ്ഠിരേനാടും നകുലേനാടും നിങ്ങൾക്കുള്ള മേനാഭാ�
വം ഞാനുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ അടയാളെപ്പടുത്തി.
പെക്ഷ സഹേദവൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ ഹസ്തി�
നപുരി മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു മുട്ടു് കുത്തി ൈകമു�
ത്തി സമൃദ്ധമായ ഉപചാരങ്ങേളാെട. നിലാവു് വീണ ശര�
ത്കാല രാത്രി. എകാന്തമായിരുന്നു പരിസരം.

“സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയ ആ ദിവസം. ഭർത്താക്ക�
ന്മാെര ഓേരാരുത്തെരയും പകൽ കഷ്ടിച്ചു് മുഖപരിചയം
ആയിത്തുടങ്ങിയിേട്ട ഉള്ളു. പ്രിയ, പ്രിയെപ്പട്ട, പ്രിയങ്കരൻ,
അഭിവന്ദ്യ എന്നിങ്ങെന നൂേറാളം െകൗരവെര ഓേരാ�
രുത്തെരയും എനിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിനു പുറേമ,
അവരുെട മുമ്പിൽ തല കുനിക്കാൻ വഞ്ചനാപരമായ
െസൗഹൃദേത്താെട യുധിഷ്ഠിരൻ എേന്നാടാവശ്യെപ്പടു�
േമ്പാൾ, പിന്നിൽ എേപ്പാഴും ഒരു സുരക്ഷാഭടെനേപ്പാെല
നിന്ന സഹേദവൻ എത്ര െപെട്ടന്നാണു് ആ അവേഹ�
ളനപരമായ സ്വീകരണവിരുന്നിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ
എെന്ന തുണച്ചതു്. പിെന്ന, പിെന്നയാണു് ഞാൻ മനസ്സി�
ലാക്കിയതു് അശ്വിനിേദവതയുെട ആ ആേരാമൽ സന്ത�
തിക്കു പ്രവചന ശക്തിയുെണ്ടന്നു്. ഞാെനന്നും െകാതിച്ചു
അവെനെന്ന അദൃശ്യനായി എേപ്പാഴും ഓമനിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ”, പാഞ്ചാലി പരിഷ്കൃതവും പാഞ്ചാലവുമായ ഉച്ചാര�
ണത്തിൽ ആ ദിനം ഓർമ്മിെച്ചടുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/21

“അഞ്ചു മക്കൾ, ഏതാണ്ടു് അത്ര തെന്ന ബീജധാതാക്കൾ.
ആെരങ്കിലും പിന്നീടു് പിതൃത്വം നിേഷധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക രാജമാതാവിെന േനരിട്ടു. െകൗെന്ത�
യർ കൗരവ അടിമകളായി കാട്ടിൽ കഴിയുന്ന കാലം.

“അങ്ങെന ഒരു സംഭവം എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടതായി
ഓർക്കാനാവുന്നില്ല”, ഗാന്ധാരിയുെട മുഖ്യ സഹായി
എന്ന നിലയിൽ കുന്തി ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ഔേദ്യാഗിക വസ�
തിയുെട ഭരണച്ചുമതലയിൽ തിരക്കിലായിരുന്നു.

“നിങ്ങൾക്കു് അനുജന്മാരുേണ്ടാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അവിശ്വാസത്തിൽ കണ്ണു് മിഴിച്ചു.

“അച്ഛൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െകാല്ലെപ്പടുേമ്പാൾ വയസ്സു്
പതിനാറു്. അേപ്പാൾ അമ്മ ഉത്തരക്കു് അതിലും കുറവാ�
വിേല്ല. ൈവധവ്യവും ചുമന്നു ജീവകാലം മുഴുവൻ അമ്മ
നടക്കേണാ? െകാള്ളാവുന്ന ബീജദാതാക്കെള കിട്ടി, നൂ�
േറാളം െകൗരവർ െപരുമാറിയ െകാട്ടാരത്തിൽ അങ്ങ�
െന ആളും അനക്കവും ആയി.” മന്ദബുദ്ധി എന്നു് െകാട്ടാ�
രം ൈസനികർ വിളിച്ച പരീക്ഷിത്തു് ഹരിശ്രീ പഠിക്കുന്ന
തിരക്കിലായിരുന്നു പതിനാറു വയസ്സിലും.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/22

“മായൻ നിർമ്മിത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരി വിസ്തരിച്ചു കണ്ടു
ഹസ്തിനപുരിയിൽ കാൽ കുത്തിയ ആദ്യ െകൗരവന�
േല്ല നിങ്ങൾ? എന്തുണ്ടു് ആ േമാഹന നഗരിെയ കുറിച്ചു്
ഇേപ്പാഴും േതനൂറുന്ന ഓർമ”, േതരിൻ നിന്നു് കൃത്യം േഗാ�
പുര വാതിലിൽ ചാടിയിറങ്ങുന്ന ദുേര്യാധനെന െകാട്ടാരം
േലഖിക പിടി കൂടി.

“വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു് ഓർമയിൽ നിന്നു് േപാകാത്ത കു�
ളിരനുഭവം തരുന്ന മേനാഹരെസൗധം”, പല്ലു് െഞരിച്ചു
ആ മുതിർന്ന െകൗരവൻ േഗാപുര വാതിലിെല ൈസനി�
കരുെട അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു അതിേവഗം അകേത്തക്കു്
കടന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/23

“നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ നയപ്രഖ്യാപനം കൃപാ�
ചാര്യൻ തെന്ന രാജസഭയിൽ െചയ്യുെമന്നു നകുലൻ.
അർജ്ജുനൻ എഴുതി െകാടുത്തെതല്ലാം ആചാര്യൻ ഉച്ചാ�
രണ ശുദ്ധിേയാെട വായിക്കും”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടു�
കാരേനാടു് പറഞ്ഞു.

“ഒരിക്കൽ െകൗരവരുെട കിടിലൻ യുദ്ധേമാഹങ്ങൾ�
ക്കു് ചിറകു വിരിയിച്ച ആ ചിരഞ്ജീവിക്കു് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ പണി കിട്ടി അെല്ല” യുദ്ധകാര്യ േലഖകന തലയ്ക്കു
പിന്നിൽ ൈകകൾ പിണച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/24

സുഖചികിത്സസന്യാസിെയ കേയ്യാെട പിടികൂടി പാണ്ഡ�
വർ നിർദ്ദയം വിലേപശുന്നു.

നിത്യവും രാവിെല പാണ്ഡവർ പ്രിയ മാംസാഹാരം േതടി
നായാട്ടിനു േപാവുന്ന തക്കം േനാക്കി, ഭരണിയിൽ ൈത�
ലവുമായി, എത്തി പാഞ്ചാലിെയ നാക്കിലയിൽ കിടത്തി,
ൈതലം പുരട്ടി അന്തിയാേവാളം സുഖ ചികിത്സ െചയ്തു
വന്നിരുന്ന ആ സുന്ദര സന്യാസി േവെറ ആരുമായിരു�
ന്നില്ല. രാജസഭയിെല കുപ്രസിദ്ധ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു
സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്ന, മുതിർന്ന െകൗരവപാപി ദു�
േര്യാധനൻ. ആശ്രേമാദ്യാനത്തിെല േചരുമരെക്കാമ്പിൽ
മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ പാകത്തിനു് അയാെള വരി�
ഞ്ഞു െകട്ടിയിട്ടിരിക്കയാണു്. ധൃതരാഷ്ട്രർ േനരിട്ടു് കാട്ടിൽ
വന്നു ആവശ്യെപ്പടാെത പ്രതിെയ വിട്ടു െകാടുക്കിെല്ലന്നു്
യുധിഷ്ഠിരൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്.

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ വന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഔേദ്യാ�
ഗിക പ്രസ്താവന.

എെന്റ പിതാവിെന്റ അവകാശമായിരുന്ന ഹസ്തിനപുരി,
നയതന്ത്രത്തിെന്റ അനുബന്ധമായ ബലപ്രേയാഗത്തി�
ലൂെട പിടിച്ചടക്കി ഔേദ്യാഗികമായി െചേങ്കാൽ ൈക�
വശമായ ഇന്നു് മുതൽ, പിന്തുടർച്ചാവകാശമായ കുരു�
വംശ ചക്രവർത്തി എന്ന പദവിയിൽ ഞാൻ ജനങ്ങെള
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുേമ്പാഴും വിരുന്നുൽസവങ്ങളിൽ ജന�
ങ്ങളുെട േസ്നഹാദരവുകൾ സ്വീകരിക്കുേമ്പാഴും ‘ഞാൻ’
‘നാം’ ‘ഞങ്ങൾ’ എന്നീ ആത്മനിഷ്ഠമായ ദുരധികാര പദ�
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല. കുരുവംശം എന്നു് മാത്രേമ
എളിമേയാെട പറയൂ. ഭരണകൂടം, അധികാരികൾ, വകു�
പ്പു് േമധാവികൾ, ചക്രവർത്തി മഹാരാജാവു് തുടങ്ങിയ
അപൂർണ സംജ്ഞകൾ പൂർണമായും അസാധുവാകും.

“രാഷ്ട്രവും ഭരണകൂടവും ഒെന്നന്നു ഈ ധാർമികൻ യുധിഷ്ഠി�
രൻ പറഞ്ഞുവച്ചതു് വരും യുഗത്തിൽ പലർക്കും പ്രേയാജ�
നെപ്പടും അെല്ല”, പണിെയാന്നുമില്ലാത്ത യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ നഗര വാണിജ്യ െതരുവിെല ചുവെരഴുത്തു് പത്ര�
മായ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക നിന്ന നിൽപ്പിൽ വായിേക്ക
െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് പിറുപിറുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/25

“കുരുേക്ഷത്രം ഒരു സ്ഥലമല്ല, സ്വപ്നമാണു്. അതു് പൂവ�
ണിയുക എന്ന പാണ്ഡവലക്ഷ്യം പരസ്യമാക്കാൻ നാം
ആെരയും ഭയെപ്പടരുതു്. ശത്രുസംഹാരം എന്നാൽ
അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ െചയ്യുക
എന്നതല്ല അർത്ഥം, പിെന്നേയാ? നമ്മുെട ഉത്തമ താൽ�
പര്യങ്ങൾക്കു് തടസ്സം െചയ്യുന്ന കൗരവ പ്രതിേയാഗി�
കെള ഭൂമുഖത്തു് നിന്നു് തുടച്ചു നീക്കി ഇല്ലായ്മ െചയ്യാൻ,
ൈദവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ
നാം െചേയ്യണ്ട സാധാരണകാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയേത്താ�
െടയും ആത്മവിശ്വാസേത്താെടയും െചയ്യുക എന്നതാ�
ണു്.” ഇതാണു് ഇന്നു് ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക പാളയത്തിെല
സഖ്യകക്ഷിേയാഗത്തിൽ ധർമപുത്രൻ എന്നു് ദുേര്യാധ�
നൻ രഹസ്യമായി വിളിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഉദ്േബാധ�
നം”, െകാട്ടാരം േലഖിക വായിച്ചു.

“യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ, ഈ പുണ്യപുരുഷൻ നവകുരുവംശ
ചക്രവർത്തിയായി നമ്മെളാെക്ക മരിക്കും വെര തീർച്ച�
യായും തുടരിേല്ല രാജ്യഭാരം?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െന�
ടുവീർപ്പിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/26

“എന്താണിതു് േകൾക്കുന്നതു്, നിങ്ങളുെട കിടപ്പറയിൽ
അനധികൃതമായി നുഴഞ്ഞു കയറി യുധിഷ്ഠിരെന്റ സ്വകാ�
ര്യത തടസ്സെപ്പടുത്തിയ അർജ്ജുനെന നിങ്ങൾ ആട്ടിപ്പു�
റത്താക്കി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നാടകീയ മുഖചലനങ്ങ�
േളാെട പുരികമുയർത്തി.

“വാർത്ത േകട്ടതു് ചക്രവർത്തികാര്യാലയത്തിെല ആ കു�
പ്രസിദ്ധ അർജ്ജുനവിേരാധിയിൽ നിന്നേല്ല? അതിരാവി�
െല േവട്ടക്കു േപാേവണ്ടിയിരുന്ന പ്രിയഅർജ്ജുനെന്റ ദി�
വ്യാസ്ത്രം എെന്റ കട്ടിലിന്നടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു് എേന്നാ�
െടാപ്പം നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നു മതി മറന്നു രസിച്ച ആ
മുതിർന്ന ഭർത്താവു് യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്ന ചരിത്രേത്താടു്
പറയെട്ട, സ്വയംവരപാണ്ഡവെന എന്തിനിത്ര കുടില രീ�
തിയിൽ എന്നിൽ നിന്നകറ്റി എന്നു്”, ജാലകത്തിലൂെട വി�
ദൂരതയിേലക്കു് പാഞ്ചാലി േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/27

“അഭിമുഖങ്ങളിൽ മറയില്ലാെത പാഞ്ചാലി െവളിെപ്പടുന്ന�
ത്ര കാറും േകാളും നിറഞ്ഞതാണേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ദാമ്പ�
ത്യം?”, അരക്കു െവള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മീൻ പിടിക്കയായി�
രുന്ന ഭീമേനാടു് മൃദുവായി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതുന്നതു് വരി�
കൾക്കിടയിൽ വായിെച്ചടുക്കാൻ കാട്ടുമുക്കിൽ കഴിയു�
ന്ന ഞങ്ങൾ അർദ്ധസാക്ഷരർക്കാവുേമാ? കഴിയുന്നതു്
ഇതാണു്: ആവുന്നത്ര അവൾക്കു് ഞങ്ങൾ അടിമെപ്പടുക,
അവൾ െകൗരവർക്കു അടിമെപ്പടുന്ന േപാെല.”

െപെട്ടന്നു് ഉയരത്തിൽ അത്യാകർഷകമായി ചാടിയ ഒരു
സ്വർണ മത്സ്യെത്ത ഇരു ൈകകളും ഒരു കൂടു് േപാെല�
യാക്കി ഭീമൻ െകൗശലേത്താെട പിടി കൂടി.” ഇതവൾ�
ക്കു് ഉടൻ സമ്മാനിച്ചാൽ ഇന്നവൾ വഴിെപ്പടുേമാ”, ശിശു�
സഹജമായ പ്രത്യാശ ആ ഭീമരൂപിയുെട ഓമന മുഖത്തു്
െതളിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/28

“വനവാസത്തിനു നഗ്നപാദയായി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാ�
രത്തിൽ നിന്നു് പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, നൂറു െകൗരവേരയും
ഒെന്നാന്നായി കണ്ടു നിങ്ങൾ യാത്ര േചാദിച്ചു എന്ന വാർ�
ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാേണാ” െകാട്ടാരം േലഖിക കി�
തേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാനത്തിനു് എന്താ കുഴപ്പം, അവെരല്ലാം എക്കാ�
ലവും എെന്റ ആരാധകരേല്ല”, പാഞ്ചാലി വനാശ്രമത്തി�
െല കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട വിദൂരതയിേലക്കു് േനാ�
ക്കി.

“യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ എന്ന പദവിയിൽ ഈ സമാധാന�
കാലത്തു് ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാെത ഇരിക്കുന്ന ആളേല്ല. കു�
രുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുെട കരൾ അലിയിച്ച ഒരു
രംഗം ഓർമെച്ചപ്പിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരി പത്രിക വായ�
നക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?”, െകാല്ലുന്ന ശബ്ദവ്യതിയാന�
േത്താെട െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രീണിപ്പിച്ചു.

നരനായാട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന സന്ധ്യ. യമുനയിൽ ഒന്നു് ചാ�
ടി നീന്താൻ ഞാൻ വസ്ത്രം അഴിക്കുേമ്പാൾ ഓടിക്കിതച്ചു
വരുന്ന ഭീമൻ പാഞ്ചാലിയുെട പാളയകവാടത്തിൽ വഴി
തടഞ്ഞു നിന്ന മൂന്നാംലിംഗ പാറാവുകാരെന അക്ഷമ�
യിൽ തട്ടിമാറ്റുന്നതിന്നിടയിൽ മുഖമടച്ചു വീണു, പ്രണയി�
നിയുെട മുടിയിൽ പുരട്ടാൻ, െകാല നടന്ന ഉടൻ ൈകകു�
മ്പിളിൽ കരുതിയ കൗരവചുടുേചാര ൈക െതറ്റി െതറിച്ചു
മാറിൽ പുരണ്ടു ഭീമൻ െപാട്ടിക്കരയുന്നു. ‘പതിമൂന്നു വർ�
ഷമായി ഞാൻ െകാതിച്ചു കാത്തിരുന്ന ഈ മുഹൂർത്തം
നഷ്ടെപ്പട്ടുേവാ?’ അയാൾ വിങ്ങുന്നു.

“വൃത്തിെകട്ടവൻ കണ്ടവെന്റ കുരുതിേച്ചാര െകാണ്ടു് വന്നു
എെന്റ കിടപ്പറയുെട സ്വകാര്യത മലിനെപ്പടുത്തി”, േകാ�
പാകുലയായ പാഞ്ചാലി അയാൾക്കു് േനെര വിരൽ ചൂ�
ണ്ടുന്നു;

⋄ ⋄ ⋄ 2016/02/29

“പത്തുവർഷം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന യുധി�
ഷ്ഠിരനു് യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിെന്റ ചുമ�
തല ഏെറ്റടുക്കാൻ മുൻഭരണപരിചയം തുണച്ചു അെല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന വാ�
ണിജ്യവീഥിയിെല ദരിദ്ര ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അവിചാരിത�
മായി കണ്ടേപ്പാൾ ൈക മുത്തി.

“വിഷിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്തി കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാ�
ക്കിയ മായൻനിർമിത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എവിെട, പൂർവസൂരി�
കളുെട അസ്വസ്ഥ േപ്രതങ്ങൾ കഴുത്തിൽ നഖം ആഴ്ത്തുന്ന
ഹസ്തിനപുരി പുരാതനരാജമന്ദിരങ്ങൾ എവിെട. ഇന്നെല
രാത്രി പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു ആർമാദിക്കുകയായി�
രുന്നു, തേലന്നു് രാത്രി അവെള വിവസ്ത്രയാക്കുന്ന ദുേര്യാധ�
നനു് േനെര ഉറക്കത്തിൽ പായിൽ കിടന്നു ൈകകാലിട്ട�
ടിച്ചു പേരതെകൗരവരുെട െകാടിയ പീഡനം െചറുക്കുന്ന
യുധിഷ്ഠിരെന്റ നിലവിളി”, മുന വച്ചു് സംസാരിക്കുേമ്പാഴും
നകുലെന്റ കണ്ണുകൾ ചാരെദൗത്യം നിർവഹിച്ചു.



—3—
“കുന്തി െകാടുത്ത അത്താഴം ആദിവാസി കുടുംബം കഴി�
ക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു?”, ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“വിളമ്പാൻ ഞാനും കൂടി. മാനിറച്ചി െപാരിച്ചതു് േനരെത്ത
കുെറ ആരുമറിയാെത അകത്താക്കിയതു് െകാണ്ടു്, ഭാ�
ഗ്യം, ഇതു് രുചിക്കാൻ അേപ്പാൾ േതാന്നിയില്ല, അവർ
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു് കാണാൻ െകൗതുകമുണ്ടായിരു�
ന്നു. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഓേരാെന്നടുത്തു് തിരിച്ചും മറിച്ചും
േനാക്കി രുചിച്ചും, ഓേരാരുത്തരുെടയും രുചിയനുഭവം
മറ്റുള്ളവരുമായി നിഷ്കളങ്കമായി പങ്കിട്ടും, ഇടയ്ക്കു തല കുലു�
ക്കി അത്താഴം ആസ്വദിച്ചും അവർ ആറു േപരും വിളമ്പി�
യെതല്ലാം വൃത്തിയായി കഴിച്ചു ൈക കഴുകും മുമ്പുതെന്ന
കുഴഞ്ഞു വീണു. ഞങ്ങൾക്കു് സമയമില്ലായിരുന്നു. അർ�
ജ്ജുനൻ കാര്യക്ഷമമായി ചുറ്റും പതുങ്ങി നടന്നു. പദ്ധതി�
യനുസരിച്ചു് അരക്കില്ലം ഞാൻ തീയിട്ടു. ഭൂഗർഭ ഇടനാഴി�
യിലൂെട ജീവനും െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഒളിേച്ചാടിയെതല്ലാം,
തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ, ഇെന്നാരു മായക്കാഴ്ച”, നവഭര�
ണകൂടത്തിെല പ്രതിേരാധ വകുപ്പു് േമധാവി ഭീമൻ വാതുറ�
ന്നു വച്ചു് ആ കാലത്തിൽ ബന്ദിയായി അകെപ്പട്ട േപാെല
ഒെന്നാന്നായി ഓർെത്തടുത്തു.

“പുത്രവിധവകൾെക്കാപ്പം സത്യവതി പടിയിറങ്ങുന്ന ഈ
സമയം”, യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ ആശ്രമത്തിെല സദ�
സ്സിേനാടു് ഭൂതാതുരനായി, “ശന്തനുവിെന്റ ൈപതൃകം
എന്നു് പറയാൻ സന്താനഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഭീഷ്മെരാഴിെക
ആരുണ്ടു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ? സത്യവതിയിൽ ശന്തനു�
വിനുണ്ടായ രണ്ടു ആൺമക്കളും കുട്ടികൾ ഇല്ലാെത േന�
രെത്ത മരിച്ചു, ഒരാൾ ശത്രുവിെന്റ ഇരയായി, മെറ്റയാൾ
േഭാഗത്തിെന്റ ഇരയായി. വിവാഹപൂർവ, അവിഹിതര�
തിയിൽ ഏേതാ ഒരു പരാശരമുനിക്കു് സത്യവതിയിൽ
പിറന്ന രഹസ്യ സന്തതി, ആ കുള്ളൻ വിരൂപിവ്യാസൻ,
ഭീഷണിെപ്പടുത്തി വിചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ ബീജദാനം
െചയ്തുണ്ടായ രണ്ടു കീടജന്മങ്ങൾ ആയിരുന്നു അന്ധധൃത�
രാഷ്ട്രരും േരാഗി അനുജനും. അവരുെടെതന്നു പറയെപ്പടു�
ന്ന നൂറ്റി അഞ്ചു മക്കളാണിേപ്പാൾ സ്വത്തു് വീതം െവക്കാ�
നറിയാെത പരസ്പരം ചങ്കു െവട്ടുന്നതു്. ഒരു കളങ്കിതകുരു�
വംശെത്ത, തമ്മിൽ െകാല്ലാൻ വിട്ടു െകാണ്ടു് ആ മൽസ്യ�
ഗന്ധി അതാ പടിയിറങ്ങുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു വരരുേത, ഗം�
ഗയാെറാഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇനി കാലു കുത്തരുേത.”

“ഇനി നീ ൈദവദത്തമായ രാജവംശങ്ങെള വിചാരണ
െചയ്യരുതു്”, െപെട്ടന്നു് ദുേര്യാധനൻ പിന്നിൽ നിന്നു് വല�
തു കാൽ െകാണ്ടു് ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ ചാർവാകെന്റ
മുതുകിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി, ഞങ്ങൾ കുലീനർ എന്നു് വ്യാ�
സൻ പറയുേമ്പാൾ, ഇടെപടരുതു് നീ ഈ ജന്മം.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/02

“കാട്ടിൽ ഒറ്റമുറികുടിലിൽ കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്കാലം
ഒേന്നാർക്കാേമാ? മറ്റു പാണ്ഡവർ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ
കാലം”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന ക്ഷണിച്ചു.
എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിയ പാണ്ഡവരുെട മു�
മ്പിൽ അയാൾ ഉത്സാഹം നടിച്ചു കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചതു്
പെക്ഷ േവച്ചു േവച്ചായിരുന്നു.

“ഇര േതടി, ഉടുെത്താരുങ്ങി പുറത്തു് േപായിരിക്കയാണു്
നിെന്റ അമ്മമാർ. നിെന്റ ബീജദാതാവു ആെരന്നു അറി�
യിേല്ല, മുടിയും താടിയും നരച്ചു വളർന്ന ആ മുഖമേപ്പാൾ
ഭീതിതമാവും. എന്നിട്ടയാൾ എെന്റ േനെര ചിറി േകാ�
ട്ടും, നാവു പുറത്തിടും കണ്ണുരുട്ടും ഇരു ൈകകളും വളച്ചു
എെന്ന ബന്ദിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാലൻ, കാലെന്റ
മകനാണു് നീ. ഒന്നിനും ആവാെത പായിൽ ചുരുണ്ടു് കി�
ടന്നു േപസ്വപ്നം കാണുന്നവെന കയറിൽ കുരുക്കി പര�
േലാകേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാവുന്ന ചാവു് േദവതയുെട മക�
നാണു് നീ. േപാ േപായി മുയലിെനെയാ മാനിെനേയാ
പിടിച്ചു് കഴുത്തറത്തു് ആ ചുടുേചാര എെന്റ വായിൽ ഒഴി�
ക്കു്, ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരത്തിെന്റ മഹാരാജാവായിരു�
ന്ന എെന്ന േനാക്കി ഇേത മുറിയിൽ കുന്തിയുെമാപ്പം കി�
ടക്കുന്ന ആ മരണേദവത, ചുണ്ടിനു കുറുെക ചൂണ്ടുവിരൽ
വെച്ചാരിക്കൽ എെന്നയും േപടിപ്പിച്ചു, നിെന്ന െകാണ്ടു്
േപാവാൻ ഞാൻ വരും എെന്റ േപാത്തുമായി. കുരച്ചും
കരഞ്ഞും കഫം തുപ്പി നിറച്ചും ആ േപപിടിച്ച മനുഷ്യൻ
എെന്റ ബാല്യെത്ത മലിനെപ്പടുത്തി” യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഭയം
കലർന്ന മുഖത്തു് ഭൂതകാലം നിറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/04

“വൃദ്ധശന്തനുവിെന പ്രേലാഭിപ്പിച്ച യുവസത്യവതിേയാ,
അേതാ സുന്ദരിയായ മകെള വച്ചു് മഹാരാജാവുമായി
മുഖം േനാക്കാെത വിലേപശിയ അവളുെട മീൻകാരൻ
അച്ഛേനാ നിെന്റ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റിയതു്?”, യുദ്ധകാ�
ര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം െലഖികയുമായി ഒളിയുദ്ധം തുട�
ങ്ങി.

“സത്യവതിയുെട അരിെക നില്ക്കുന്ന ശന്തനുവിെന്റ ശരീര�
ഭാഷയാണു് നിങ്ങളുെട സംസാരഭാഷെയക്കാൾ എെന്ന
െകൗതുകെപ്പടുത്തുന്നതു്.”, െകാട്ടാരം േലഖിക തിരിച്ചടിച്ചു.
കുറച്ചു േനരമായി ദുർബലശന്തനു മുട്ടിൽ ഇഴയുന്നു.” കുരു�
വംശത്തിൽ ഇനിയുമുണ്ടാവും ഇതു് േപാെല െപൺേകാ�
ന്തന്മാർ. അവെരെയാെക്ക എഴുെന്നള്ളിച്ചു നടത്താൻ
ആനക്കുട്ടികളായി കുനിഞ്ഞു കാൽ മടക്കി നെമ്മ േപാ�
ലുള്ള പത്ര പ്രവർത്തകരും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/05

“സംശയകരമായ രീതിയിൽ ഖാണ്ഡവവനം കത്തി, ജീ�
വജാലങ്ങൾ നശിച്ച ഇടത്തു് മായൻ പണിത േമാഹന�
െസൗധത്തിൽ ഒരു ദശാബ്ദം ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ
സുരക്ഷേയാെട ജീവിച്ച േശഷം കാട്ടിനുള്ളിെല ഈ ഒറ്റ�
മുറിയിൽ രാത്രി കഴിയുന്നതിൽ േപടി േതാന്നാറിേല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ആശങ്കേയാെട േചാദിച്ചു. ഉച്ചെവയി�
ലിൽ ആ നിശബ്ദ വനേമഖല ഭീതിതമായി േതാന്നി.

“മറ്റു നാലു േപർ ഇല്ലാത്തേപ്പാൾ, ഓേരാ പാണ്ഡവനും
എേന്നാടു് മന്ത്രിക്കും, രാത്രി േപടി േതാന്നിയാൽ വിളിക്കൂ,
കൂെട ഞാൻ കിടന്നാൽ നിനക്കു് ൈസ്വരമായുറങ്ങാം.
എന്നും രാത്രിയിൽ എെന്ന ആക്രമിക്കാൻ മാസേഭാജി�
കൾ അെഞ്ചണ്ണമാണു് ഈ കുടിലിൽ. അവെര അകറ്റി
നിർത്തുന്ന െപടാപ്പാടിൽ പുറെത്ത ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ�
െക്കന്തു സ്ഥാനം”, അർദ്ധനഗ്നയായ പാഞ്ചാലി ആ ഒറ്റ�
മുറിയിലും ഒരു േദവതെയേപ്പാെല അകലം പാലിച്ചു.

“മിന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ വയസ്സൻെകൗരവെര അഭിമ�
ന്യു ഇന്നു് െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുെമന്ന നകുലെന്റ പ്രസ്താവന
െപെട്ടന്നു് വിവാദമായെല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇടെപ�
ട്ടു.

“വിവാദമാവിെല്ല? െകൗരവർ നൂറു ഭരണികളിൽ നിന്നു്
ഒെന്നാന്നായി ഉയരും മുമ്പു് തെന്ന, കാലെന്റ മകനായി
കാട്ടിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ജനിച്ചു എന്ന കുന്തിയുെട അവകാശ�
വാദത്തിൽ അെല്ല കുരുവംശത്തിൽ മൂപ്പിളമ തർക്കമായ�
തു്? ഇനി ആയിരം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട കൗരവവയ�
സ്സന്മാെര െവള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഇടിച്ചു
കയറെട്ട പതിനാെറത്താത്ത ഇളമുറ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖ�
കൻ യമുനയുെട െവള്ളച്ചാലിൽ തട്ടി കളിച്ചു െകാണ്ടിരു�
ന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/06

“കൗരവഭരണകാലത്തു് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു പാണ്ഡ�
വർ. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ െചേങ്കാൽ പിടിച്ച�
േപ്പാൾ വിമർശിക്കാൻ ആെക ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർവാക�
െന അരയിൽ കയറിട്ടു നകുലൻ വലിച്ചു െകാണ്ടു് േപായി.
ഞാൻ സാക്ഷി”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരനു് മുമ്പിൽ
സങ്കടെപ്പട്ടു.

“കൗരവരാജവിധവകെള െകാണ്ടു് ഭീമൻ അടിയുടുപ്പുകൾ
കഴുകിക്കുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ
എഴുതിയതിനു തക്ക പുരസ്കാരം തരാൻ നകുലൻ പുതിയ
ഒരു കയർ േതടുന്നുണ്ടു്. അതുവെര നിങ്ങൾ സമാധാന�
മായിരിക്കൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/07

“മറ കൂടാെത നിങ്ങൾ ഭീമെന ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നതു് ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പിന്നിെലാരു പിടി നന്ദിയും. എന്തായിരു�
ന്നു ആ സന്മനസ്സിെന്റ േസ്രാതസ്സു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“അതിരാവിെല കാണാം, ഭീമൻ എെന്റ വിഴുപ്പുെകട്ടു ചുമ�
ന്നു് ജലാശയത്തിേലക്കു് കുന്നിറങ്ങി േപാവുന്നതു്. സന്യ�
സ്ഥാശ്രമത്തിെല മാലിന്യനീക്കം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുളി�
ക്കാൻ േപാവുേമ്പാൾ കാണാം വിഴുപ്പു പാറയിൽ അടി�
ച്ചു തിരുമ്മി ഉണക്കി മടക്കി ഒരു െകട്ടായി തിരിച്ചു ഭീമൻ
കുന്നു കയറുന്നതു്. ഇഷ്ടമാേയാ എെന്നാരു േനാട്ടമുണ്ടു്
അേപ്പാൾ ഭീമമുഖത്തു്. ഞാെനാന്നും പറയിെല്ലങ്കിലും രാ�
ത്രി “സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം” എന്നു് ആനന്ദത്തിൽ
അയാൾ പായിൽ മലർന്നു കിടന്നു ആേക്രാശിക്കുന്നതു
വെര എെന്റ അതിസൂക്ഷ്മ വ്യക്തിഗത േസവനത്തിനു ഭീമ�
െന ഞാൻ പ്രേത്യക ഗുണേഭാക്താക്കും.” ഉച്ചരിച്ച വാക്കു�
കൾെക്കാപ്പം ശിശുപരിലാളനം പാഞ്ചാലിയുെട മുഖത്തു്
െതളിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/08

“അല്ല, ഈ തള്ളവിരലേല്ല നിങ്ങൾ ഗുരുദക്ഷിണയായി
മുറിച്ചു െകാടുത്തു എന്നു് നാടാെക പാട്ടായതു്? കണ്ടാൽ
മുറിച്ചു നീക്കിയ േപാെലയും തിരിച്ചു വച്ച േപാെലയും േതാ�
ന്നില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രസിദ്ധ േപാരാളിയുെട തള്ള�
വിരലുകൾ െതാട്ടു സംശയത്തിൽ േനാക്കി.

“സസ്യേഭാജിയായ ഗുരുവിനു േവണ്ടതു് പേരാക്ഷ വിദ്യാർ�
ത്ഥിയുെട വിരലായിരുന്നില്ല, സ്വർണ നാണയമായിരു�
ന്നു, അതു് ഞാൻ രാജമന്ദിരത്തിെല രത്നേശഖരത്തിൽ
നിന്നു് െപാക്കി ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനു് നീട്ടി. തൃപ്തിയായി.
ഇനി മുറിച്ചു നീക്കിയതു് തിരിച്ചു വച്ചു് വിരൽ പഴയേപാെല
പ്രവർത്തന ക്ഷമമായി എന്നു് നാെള നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപു�
രി പത്രികയിൽ വാർത്ത കണ്ടാൽ പരിഭ്രമിക്കരുതു്. മനു�
ഷ്യാവയവങ്ങളിൽ െകാള്ള െകാടുക്ക ഒരു പുത്തൻ കാ�
യികപരീക്ഷണമായി വരുംയുഗത്തിൽ മാറും”, േപാരാളി
ഒരു പ്രവാചകെന േപാെല ചൂണ്ടുവിരൽ ആകാശേത്ത�
ക്കുയർത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/09

“െപാതുേവദിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുന്ന
ആ ഭീകരെകൗരവെന നിങ്ങൾ നിറമിഴികേളാെട നിസ്സ�
ഹായതയിൽ േനാക്കി വിറച്ചു നിന്നു? ഭീമാകാരന്മാരായ
അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര െവറും വിരൽചലനത്തിലൂെട
െചാൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നി�
ങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, ൈക െപാക്കി ആ
പരസ്യപീഢകെന്റ െചകിട്ടത്തു് ഒന്നാഞ്ഞടിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ എന്നു് ആ രംഗത്തിനു സാക്ഷിയായ ഞാൻ അന്നു്
െകാതിച്ചു” െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ ഹസ്തിനപുരി മഹാ�
റാണി പാഞ്ചാലിെയ ഭൂതാതുരയാക്കി.

“അതു് പീഢകനായിരുന്നുേവാ? അതു് കൗരവരാജസഭ�
യായിരുന്നുേവാ? അന്തഃപുരത്തിൽ പുതുതലമുറ കൗരവ
രാജകുമാരികൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിപാലനത്തിൽ വ്യക്തി�
ഗതശിക്ഷണം െകാടുക്കയായിരുന്നു ഞാൻ എേന്നാർമ്മി�
ക്കുന്നു. പ്രണയത്താൽ പരവശനായ ഒരു െകൗരവൻ
ഇടിച്ചു കയറി എെന്ന പുണർന്നു േകാരിെയടുത്തു് പുറ�
േത്തക്കു പാഞ്ഞേതാർമ്മിക്കുന്നു. േവനൽപുഴുക്കത്തിൽ
നനഞ്ഞിരുന്ന േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി എെന്റ
ശരീരത്തിൽ നിന്നു് അവൻ േവർെപടുത്തിയതു് ഓർമ്മി�
ക്കുന്നു. എല്ലാം കണ്ടു് ആസൂയയിൽ മുഖം കരുവാളിച്ച പാ�
ണ്ഡവർ പരിഭ്രമിച്ചു പതറുന്നതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു.”, മഹാറാ�
ണിയുെട മിഴികൾ പതുെക്ക ഓർമെക്കാപ്പം വിദൂരതയി�
േലക്കു് പാഞ്ഞു.

“പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി വന്നു്, ഹസ്തിനപുരി�
യിക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിനും ഇടക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ഒരു കാ�
ലയളവിൽ പരിചയെപ്പട്ട നൂറു െകൗരവേരയും നിങ്ങൾ
േപർ പറഞ്ഞു സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു എേന്നാ? െകാ�
ള്ളാം, ഗാന്ധാരിക്കു് േപാലും ആവുേമാ, ആ നൂറു മക്കെള
െതറ്റാെത േപർ വിളിക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പരി�
ഹസിച്ചു.

“കണ്ണു് െകട്ടി മക്കെള കാണണ്ട എന്നു വച്ച ഗാന്ധാരിെയ
േപാെലയാേണാ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമ�
മായ പ്രണയിനി?”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/10

“യമുനയുെട തീരത്തുള്ള കുരുേക്ഷത്രം തെന്ന േവേണാ, കു�
രുവംശ കൂട്ടുകുടുംബത്തിെല സ്വത്തു് തർക്കം തീർക്കാൻ
എന്നാണു പ്രാേദശിക ഭരണകൂടത്തിനു േവണ്ടി ചാർവാ�
കൻ േചാദിക്കുന്നതു്. അടിക്കാടുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും നൂ�
റുകണക്കിനു് ജലേസ്രാതസ്സുകളും നശിപ്പിച്ചു പത്തു് നാൽ�
പ്പതു ലക്ഷം േപരുെട ൈജവമാലിന്യ നിേക്ഷപം, ആഴ്ചക�
േളാളം നീണ്ടു നിേന്നക്കാവുന്ന ഒരു േപാരാട്ടത്തിൽ ഒഴു�
ക്കു് കുറഞ്ഞ ഈ പുഴെയ കുപ്പെത്താട്ടി ആക്കിേല്ല?”

െകാട്ടാരം സമുച്ചയത്തിൽ നൂേറാളം കൗരവ വസതികൾ�
ക്കു മുന്നിൽ സ്വപ്രയത്നത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഉദ്യാന�
ങ്ങൾ കണ്ടവർ ആരും ഞങ്ങളുെട പരിസ്ഥിതി നിലപാ�
ടു് സംശയിക്കില്ല. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ, വീരമൃത്യു പ്രാപി�
ക്കുന്ന ഓേരാ പാണ്ഡവ സേഹാദരെന്റയും സ്മരണക്കു
ൈജവ ൈവവിധ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമി�
യിൽ സമർപ്പിക്കും. കുരുവംശ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ
പ്രതിേരാധ കാര്യാലയത്തിെന്റ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ
ഞങ്ങൾ പാലിക്കും. ദുേര്യാധനൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് സ്ഥിതിഗതികൾ േനരിൽ കാണാൻ ഇന്നു് കുരുേക്ഷ�
ത്രയിേലക്കു്.

ഭാര്യേയയും നാലു ഇളയ സേഹാദരന്മാെരയും വിഷം
െകാടുത്തു െകാന്നു് മധ്യവയസ്കൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്നു്
വ്യാജവാർത്ത ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ െകാടുത്താൽ,
െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ വസതി അനുവദിക്കാം എന്നു്
ഒരു ഇളമുറ െകൗരവൻ. േപായി പണി േനാക്കാൻ പറ�
ഞ്ഞു.

“ആ ‘മധ്യവയസ്കൻ’ ൈസന്യം സംഭരിച്ചു യുദ്ധം െചയ്തു
ഹസ്തിനപുരി രാജാവായാൽ അേത ഔേദ്യാഗിക മന്ദിരം
വസതിയായി അനുവദിക്കും എന്നു് ഉറപ്പുേണ്ടാ?”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയേശഷം വല്ലേപ്പാഴും
ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട ഈ െകാച്ചു�
വീട്ടിൽ പാഞ്ചാലി വിരുന്നിനു വന്നിട്ടുേണ്ടാ, അേതാ, നി�
ങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ േപായി അവെര കണ്ടിരുേന്നാ?
പാണ്ഡവർക്കു് അവളിൽ ഉണ്ടായ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ജനി�
ച്ചതു് അവിെടയേല്ല?”

“ഒരിക്കൽ കുട്ടികെള പാഞ്ചാലയിൽ വളർത്താൻ െകാ�
ണ്ടു േപാവുേമ്പാൾ മുന്നറിവു തരാെത അവൾ ഇവിെട ഒരു
പ്രാവശ്യം സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നടത്തി. ഉണ്ണാൻ വിളി�
ച്ചേപ്പാൾ ഭക്ഷണവും വിളമ്പിക്കഴിക്കാൻ െവള്ളിപ്പാത്ര�
ങ്ങളും കുടിക്കാൻ െവള്ളവും െകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇരി�
ക്കാൻ സ്ഥലം മാത്രം അവൾ േചാദിച്ചു”, കുന്തി കണ്ണടച്ചു്
തല താഴ്ത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/11

“പതിെനട്ടു ദിവസം നീണ്ട രക്തരൂഷിത വിപ്ലവത്തിലൂെട
ഹസ്ഥിനപുരിയുെട അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയ നിങ്ങൾ
കുരുവംശ മഹാരാജാവായി ആദ്യ വാർഷികം ആേഘാ�
ഷിക്കുന്നു. പത്തു് വർഷം നിങ്ങൾ രാജസൂയ ചക്രവർ�
ത്തി ആയിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരി ഒന്നു േപായി കണ്ടു,
എന്തുണ്ടവിെട വിേശഷം, എന്നു് ഇതു് വെര തിരക്കിയി�
േല്ല?”, േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥത്തിൽ കയറുകയായി�
രുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന െകാട്ടാരം േലഖിക െകാല്ലുന്ന ശരീര�
ചലനേത്താെട തടഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? രാജസൂയ ചക്രവർത്തി? നിങ്ങൾ അെതാ�
ന്നും ഇനിയും മറന്നിേല്ല. കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമുള്ള
ഒരു മായൻ നിർമിതി മാത്രമായിരുന്നിേല്ല, വിരുന്നു വന്ന�
വെരല്ലാം വഴുക്കി വീഴുന്ന ആ െകാട്ടാര സമുച്ചയം? ചക്ര�
വർത്തി എന്നതു് െവറുെമാരു ആലങ്കാരിക പദവിയും.
യമുനതീരെത്ത നഗരിയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാലു വർഷ�
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളർന്ന കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടി നിരപ്പാ�
ക്കാനും ൈജവൈവവിധ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇനി
ഞങ്ങൾ ആെരയും സമ്മതിക്കില്ല.”

“പതിമൂന്നു വർഷം യുധിഷ്ഠിരൻ രാജഭരണത്തിൽ നിന്നു്
വിട്ടു നിന്നിട്ടും, അേശഷം ൈകേമാശം വരാെത നിലനിർ�
ത്തിയ ഒേര ഒരു സ്വഭാവഗുണം രാഷ്ട്രീയകാപട്യമാെണ�
ന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ വാണിജ്യെത്തരുവിെല െപാതുേയാ�
ഗത്തിൽ ഇന്നു് തുറന്നടിച്ചേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കു�
ന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടവക്താവിെന േനരി�
ട്ടു.

“ക്ഷണിതാവു് പദവിയിൽ രാജസഭയിൽ ഇടെക്കാരു സാ�
ന്നിധ്യം അനുവദിച്ചാൽ എരിഞ്ഞടങ്ങും ഈ കുരുേക്ഷത്ര
വിധവയുെട േകാപം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/12

“പാചകവും പരദൂഷണവുമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന
ഈ കൗരവരാജവധുക്കൾ എേപ്പാഴാണു് പരസ്യേവദി�
യിൽ ഇങ്ങെന തീെപ്പാരിയായതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി. പാണ്ഡ�
വെര െനഞ്ഞത്തടിച്ചു െവല്ലു വിളിച്ചു നൂേറാളം കൗരവവി�
ധവകൾ െകാട്ടാരമുറ്റത്തു് പ്രതിേഷധം നടത്തുന്നതു് ഊട്ടു�
പുരജാലകത്തിലൂെട അവൾക്കു കാണാമായിരുന്നു.

“േജതാക്കൾ സ്ത്രീകെള ബലാൽസംഗം െചയ്യും എന്നു്
െകൗരവർ പറഞ്ഞു പരത്തിയിരുന്നു. ജീവേനാെട ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ എത്തിയതു് പെക്ഷ അഞ്ചു േപർ മാത്രം.
ഒടിവും ചതവും പരിക്കും പട്ടിണിയും െകാണ്ടു് നടക്കാൻ
വയ്യാെത ആടിയുലഞ്ഞു വന്ന പാണ്ഡവർ എങ്ങെന യു�
ദ്ധകാലകൗരവ ഭീഷണി നടപ്പിലാക്കും?”, ഊട്ടുപുരയിൽ
ധാന്യെപ്പട്ടി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു് കുന്തി ദുഖേത്താെട
േനാക്കി.

“പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത അഭിമന്യുവിെന പരുക്കൻ യു�
ദ്ധഭൂമിയിേലെക്കറിഞ്ഞു സാരഥിയുെമാത്തു േപാരാട്ടഭൂ�
മിയിൽ നിെന്നാളിേച്ചാടിയ അർജ്ജുനൻ, കുരുേക്ഷത്ര�
ത്തിൽ നിന്നു് ഉയിരും െകാണ്ടു് രക്ഷെപ്പടുകയാെനങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ അവെന വല വീശി കുടുക്കി യുദ്ധതടവുകാരനാ�
യി പ്രഖ്യാപിച്ചു ബാല േവല േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിനു്
െപാതുനിരത്തിൽ പരസ്യവിചാരണക്കു് േശഷം തലെവ�
ട്ടുെമന്നു് ദുേര്യാധനൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു് താ�
ങ്കളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, ആദാരാഞ്ജലിക്കു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
കൃഷ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േവണ്ടി വന്നാൽ ഗദായുധ െപരുമാറ്റച്ചട്ടം െതറ്റിച്ചു ശത്രു�
വിെന്റ തുടകൾക്കിടയിൽ മാരകഗദാപ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കു�
ന്ന അറ്റൈക േപാർക്കള പ്രേയാഗം െകാണ്ടു് പ്രിയഭീമൻ
േനരിടെട്ട ഈ ദുേര്യാധനെവല്ലുവിളി”, സേഹാദരീ പുത്ര�
െന്റ മരണത്തിൽ െമൗനമാചരിക്കുകയായിരുന്നു സാര�
ഥി കൃഷ്ണൻ.

“ഊറ്റിക്കുടിക്കാൻ, അപ്പേപ്പാൾ കഴുത്തു് മുറിച്ച കുഞ്ഞാ�
ടിൻ ചുടുേചാര, വായിലിട്ടമുക്കാൻ െപാരിച്ച മുയലിറച്ചി,
ഇെതാെക്ക െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ ബ്രാഹ്മണപാചകർ
അറിഞ്ഞു വിളമ്പുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നതു്
ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും ശുദ്ധജലവും. ഇെതന്താ ഇങ്ങെന?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“ഈ ഉടൽ സമ്മാനമായി തരുേമ്പാൾ പ്രകൃതി എനിക്കു്
േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി”, ത്യാഗവും സഹനവും നിറഞ്ഞതാ�
യിരിക്കും നിെന്റ തീൻശാല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/14

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജകാര്യാലയത്തിൽ ആളും തിരക്കും കു�
റവാണേല്ലാ. യുദ്ധാനന്തര മാനസിക പ്രശ്നം വല്ലതും?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യെന നിലാവു് വീണ യമുന�
യുെട തീരത്തു് എേന്താ ആേലാചനയിൽ കെണ്ടത്തി.

“എക്കാലവും മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു് െകൗരവർ തഴഞ്ഞ
നകുലെന പുതിയ ഭരണകൂടം ചാരവകുപ്പു േമധാവി
ആക്കിയേതാെട രഹസ്യ വിവരങ്ങളും െകാണ്ടു് ചാരന്മാർ
കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതു് ഈ മാദ്രിപുത്രെന്റ സ്വ�
കാര്യകാര്യാലയത്തിൽ ആെണന്നു് ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ പത്ര പ്രവർത്തകർ കാേണണ്ടതേല്ല? രഹസ്യ വി�
വരങ്ങളുെട ഖനിയാണിന്നു നകുലൻ. െവറുെതയാേണാ,
അഭിജാത കൗരവരാജവിധവകൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടു
മടക്കും, നിങ്ങളും നകുലെന്റ മുമ്പിൽ ഇഴഞ്ഞും കുഴഞ്ഞും
വിരൽ മുത്തിയും പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ സന്യസ്ഥർ�
ക്കും വ്യക്തമായി കാണാമേല്ലാ.”

“ഉദ്യാനത്തിൽ കാറ്റു് െകാള്ളുകയായിരുന്ന ഗാന്ധാരിയു�
െട മുമ്പിൽ വന്നു മൂത്രെമാഴിച്ച ഭീമെന വിദുരർ, ദുേര്യാധ�
നെന്റ നിർബന്ധപ്രകാരം, രാജസഭയിൽ വിചാരണ െച�
യ്തു മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിച്ചു എന്നു് ഇേപ്പാൾ വാർത്ത
േകട്ടേല്ലാ”, അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തു് കായികപരിശീല�
നം േനടുകയായിരുന്ന അർജ്ജുനെന െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദ്യം െചയ്തു.

“വ്യാജമാണു് ഗാന്ധാരിയുെട ആ കുപ്രസിദ്ധ കൺെക�
ട്ടു് എന്നു് സംശയമില്ലാെത േലാകത്തിനു മുമ്പിൽ െത�
ളിയിക്കാൻ ഒെരളുപ്പവഴി ഭീമൻ നിഷ്കളങ്കമായി സ്വയം
കെണ്ടത്തിയതാണു്. പരസ്യനഗ്നതാ പ്രദർശനം അവ�
െന്റ പ്രിയ െപാതുവ്യവഹാരവിേനാദെമാന്നുമല്ല”, അർ�
ജ്ജുനൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ൈക വീശി കുതിരസവാരി തുടങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/17

“സംരക്ഷകെന്റ തനിനിറം അറിയാൻ കുരുേക്ഷത്രം വെര
േവണ്ടി വന്നു അെല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർണെന
കെണ്ടത്തി. ദൂെര യമുനയുെട തീരത്തു് അഭിമന്യുവിെന്റ
ചിത കത്തി തീരുന്ന ൈവകിയ രാത്രി.

“ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം എന്നുച്ചരിച്ചു െകാണ്ടു് ദുേര്യാധനൻ, കീ�
ഴാളവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന എെന്ന, ഇല്ലാത്ത അംഗരാ�
ജ്യത്തിെല കിരീടമില്ലാത്ത നാടുവാഴിയായി അഭിേഷകം
െചയ്തേപ്പാൾ അതിരഥപുത്രനായ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ആ
ൈക മുത്തി. പരിപൂർണവിേധയത്വമായിരുന്നു എന്നിൽ
നിന്നു സംരക്ഷകനു് േവണ്ടിയിരുന്നതു്. എനിെക്കാരു
േദ്രാഹവും െചയ്യാത്ത, അതാ ആ ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്ന
ആ കൗമാരക്കാരെന ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ബന്ദിയാക്കി കു�
ന്തം െകാണ്ടു് െനഞ്ചിൽ കുത്തി ശവം പാണ്ഡവർക്കു് വലി�
െച്ചറിയണം എന്നു് അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചേപ്പാൾ ആജീ�
വനാന്തവിേധയത്വം െകാണ്ടു് കാര്യക്ഷമമായി ആ കൃ�
ത്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു. െനഞ്ചിൽ കുത്തുേമ്പാൾ പെക്ഷ
എെന്റ മുഖത്തു് കനിവു് കണ്ടു എന്നു് പരിഹസിച്ചു ദുേര്യാ�
ധനൻ അവിശ്വസ്തൻ എന്നു് പരസ്യമായി വിധിെയഴുതി
ൈസനികർക്കു മുമ്പിൽ എെന്ന ശിക്ഷിച്ചു”, നിന്നിടത്തു്
െപെട്ടന്നു് ചളിയിൽ കാലുകൾ പുതഞ്ഞു കർണൻ കനി�
വിനു േവണ്ടി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു േനെര ൈക നീട്ടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/18

“ശത്രുപാളയത്തിെല കൗരവരാജസ്ത്രീകൾക്കു് െസൗന്ദര്യപ�
രിപാലനത്തിൽ പാഠം െചാല്ലിെക്കാടുക്കുന്ന പാഞ്ചാലി
എന്താ നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപർക്കും ആ െസൗജന്യം അനു�
വദിക്കാത്തതു്. പാണ്ഡവരുെട സ്വകാര്യശുചിത്വം പാഞ്ചാ�
ലിെക്കാരു മുൻഗണനാവിഷയമേല്ല?”, അഞ്ചു േപെരയും
ഒരുമിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രശ്നം അവ�
തരിപ്പിച്ചു”, ആകാശചാരികളുെട മക്കൾ ആയിരിക്കാം,
പെക്ഷ നിങ്ങൾ വനജീവിതത്തിൽ ആകർഷകരൂപികൾ
അല്ലാതായി. നരച്ചു തുടങ്ങിയ താടിയും കറ വീണ പല്ലും
ചുണങ്ങു വ്യാപിച്ച െതാലിയും താരൻ െപാഴിയുന്ന മുടിയും
അടുത്തു വരുേമ്പാൾ മുഖത്തടിക്കുന്ന മണവും മുഷിഞ്ഞ
വസ്ത്രങ്ങളും”, അവൾ െഞട്ടേലാെട അവെര േനാക്കി.

“ഞങ്ങളുെട ശരീരശുചിത്വത്തിൽ അശ്രദ്ധ തുടർന്നു് ആ വി�
ധം പായിൽ കൂെട കിടത്താൻ സമ്മതിക്കാെത എെന്ന�
േന്നക്കുമായി അകറ്റാനാണവൾ ശ്രമിക്കുന്നതു്”, ഭീമൻ
വിങ്ങി. മറ്റു നാലു േപർ പാഞ്ചാലിയുെട നീതിരാഹിത്യ�
ത്തിൽ അമർഷേത്താെട ൈകകൾ െഞരിച്ചു.

“പ്രിയ അർദ്ധസേഹാദരാ, നിെന്റ നടു ഒടിഞ്ഞതു് എെന്റ
കുറ്റമല്ല, നിെന്റ സഭ്യതാേബാധമാണു് കാരണം. നില�
വിളിച്ചു ഒച്ച വച്ചു് ആെള കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, വായ തുന്നി�
െക്കട്ടി തല െമാട്ടയടിച്ചു വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്തു മരക്കൂടിൽ
ഇരുത്തി ഹസ്തിനപുരി നഗരി കാണിക്കും, അേതാ, േമാ�
ങ്ങാെത ഇവിെട കാലെന കാത്തു് കണ്ണടക്കേണാ എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ അവൻ ഒതുങ്ങി ചളിയിൽ
െചരിഞ്ഞു കിടന്നു കണ്ണടച്ചതാണു് പിെന്ന തുറന്നില്ല.
ഇനിയിതു് കുറുനരികൾക്കു െകാടുക്കാം, േപായി െചയ്തു
തീർക്കാൻ ഒത്തിരി പണിയുണ്ടു്. െചേങ്കാൽ അന്ധനിൽ
നിന്നു് തട്ടിപ്പറിക്കും മുമ്പു് അയാൾക്കു് മുമ്പിൽ വക്കാൻ
ഒരു ഇരുമ്പു പ്രതിമ സംഘടിപ്പിക്കാേമാ കൃഷ്ണാ?”, ഭീമൻ
െപെട്ടന്നു് േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തു് എേന്നാ, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യുദ്ധം. അശ്വത്താമാവു് വരുേന്നയുള്ളൂ” യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ദൂെര ദൂെര പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട േദ്രാണ പു�
ത്രനു് േനെര െചറുവിരൽ അനക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/19

“ഇെതന്താ, കണങ്കാൽ മുറുകുന്ന തങ്കവള, അടിമെയന്നു
മുദ്ര കുത്തി തുണിയഴിക്കുേമ്പാൾ െകൗരവർ അഴിെച്ചടു�
ത്തിേല്ല ഇതും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിയുെട മറ്റു
വിധത്തിൽ നഗ്നമായ കാലിേലക്കു് തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വസ്ത്രാേക്ഷപം കഴിഞ്ഞ േശഷം െകൗരവർ സംഘം േചർ�
ന്നു് കാലിൽ ഇതണിയിച്ചു. ഞാനിേപ്പാൾ അവരുെട വിദൂ�
രനിരീക്ഷണവലയത്തിലാണു്. എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇരു�
പത്തിനാലു് മണിക്കൂറും ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാ�
രത്തിെല ഭൂഗർഭഅറയിൽ ഇരുന്നു െകൗരവർ ഞാൻ
എന്ന ദൃശ്യവിരുന്നു ആസ്വദിക്കുന്നു”, പാഞ്ചാലിയുെട പു�
ഞ്ചിരി കണ്ടേപ്പാൾ ഒരു പാണ്ഡവവിലാപം ആ വനാശ്ര�
മത്തിൽ നിറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/21

“ഇവെരാെക്ക ആരാ” വിരുന്നിനു വന്ന അഞ്ചു ആൺ കുട്ടി�
കെള ചൂണ്ടി യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര േനാട്ടെമ�
റിഞ്ഞു.

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

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

“ഈ കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചു് പുരുഷന്മാർ എത്രേയാ കാ�
ലമായി ഇരുട്ടിൽ ഒെന്നാന്നായി എേന്നാെടാപ്പം മത്സ�
രിച്ചു ശയിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട നാളും പിതൃത്വ�
വും ഒെക്ക നിങ്ങേളാടു് അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ” പാഞ്ചാലി
മക്കെള ഊട്ടുപുരയിേലക്കു നയിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/22

“കുടിേയറ്റക്കാരായി ഖാണ്ഡവവനം കത്തിക്കാൻ പാണ്ഡ�
വർ പന്തം പിടിച്ചു േപാവുേമ്പാൾ കുന്തിെയ കൂെട െകാ�
ണ്ടു േപാവാതിരുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാം, പെക്ഷ രാജസൂ�
യയാഗം കഴിഞ്ഞു ചക്രവർത്തിനി ആയേപ്പാെഴങ്കിലും
നിങ്ങൾക്കു് ആ വൃദ്ധവിധവെയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ താമ�
സിപ്പിക്കാമായിരുന്നിെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വ�
രത്തിൽ നീരസം കലർന്നു.

“വൃദ്ധജനപരിപാലനം എന്ന ഒരു പുതു ജ്ഞാനനിർമിതി�
യിൽ നീ ഉടൻ തക്ഷശിലയിൽ േപായി അത്യാധുനിക
ശിക്ഷണം േനടൂ എന്നു് ഒരു മുതിർന്ന ഭർത്താവു് െകൗശ�
ലേത്താെട നിർേദശിച്ചേപ്പാൾ മനസ്സിലായി അയാളുെട
ഉള്ളിലിരിപ്പു്. ഒരു കൗരവ സുഹൃത്തുമായി ഞാൻ രഹ�
സ്യമായി ബന്ധെപ്പട്ടു. കുന്തി ഇേപ്പാൾ ഗാന്ധാരിയുെട
ഇണ പിരിയാനാവാത്ത കൂട്ടുകാരിയാെണന്നു ആ സാ�
മന്തെകൗരവർ പാണ്ഡവെര േവണ്ടേപാെല അറിയിച്ച�
േപ്പാൾ, “എന്നാൽ ആ വൃദ്ധവിധവ ഹസ്തിനപുരിയിൽ
തെന്ന തുടരെട്ട” എന്നു് പാണ്ഡവ ധാരണയായി”, അല�
ക്കി െവളുപ്പിച്ച വിഴുപ്പു തുണികൾ പാഞ്ചാലി സ്വയം മട�
ക്കി വക്കുേമ്പാൾ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/23

“രാജസഭയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ മൂകസാ�
ക്ഷികൾ ആയിരുന്ന പ്രമുഖെര, യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാ�
രത്തിൽ എത്തിയാലുടൻ പരസ്യവിചാരണ െചയ്യുെമന്നു
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? എന്തായി”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്നു് രാജസഭയിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടു രസിച്ചവരിൽ ഇന്നു
ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതു് എെന്റ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം”, ചുവർ
ചാരിയിരുന്നു ആേലാചനയിൽ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/24

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത ജീവിതം നിങ്ങൾക്കു് വനാന്തരത്തി�
െല ഈ ഒറ്റമുറി കുടിലിൽ സഹനം തെന്ന ആയിരുന്നു
അെല്ല. അജ്ഞാതവാസത്തിനു തിരിക്കുേമ്പാൾ എന്തു
െചയ്യും ഈ വ്യാഴവട്ടക്കാല ഓർമകുടീരം? അധികാരം
കിട്ടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ മഹാറാണിയായാൽ, കുരുവംശ
ൈപതൃക മന്ദിരമായി ഇതിെന നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കു�
േമാ?”, ചുറ്റും േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വികാര ഭരിത�
യായി.

“അരക്കില്ലം തീയിട്ട േപാെല അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇതും
പാണ്ഡവർ തീയിടണം.” പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകളിൽ
കനൽ മിന്നി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/27

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം
എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അരേങ്ങറ്റൈമതാന െപാതുേയാഗ�
ത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേനറ്റു നിന്നു് കയ്യ�
ടിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പെക്ഷ േവദിയിൽ ഇരുന്ന
പാഞ്ചാലി മുഖം താഴ്ത്തി. എന്താ സംഗതി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക രാജസഭയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൃപാചാര്യെര
കെണ്ടത്തി.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി എഴു�
തിെക്കാടുത്തതു് അർദ്ധസാക്ഷരതയുെട ആൾരൂപമായ
യുധിഷ്ഠിരൻ വായിച്ചേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി.” കൃപാചാ�
ര്യൻ വീണ്ടും ഇരുൈകകപ്പത്തികൾ ഒരു വശത്തു് േചർ�
ത്തു് താടി താങ്ങി ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഒന്നു് കൂടി ഒതുങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/28

“യുധിഷ്ഠിരനു ഇത്രെയാെക്ക വാക്ചാതുരിയുേണ്ടാ, െപറ്റ
തള്ളെയ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു അനുജെന്റ ഭാര്യെയ എളുപ്പം
തട്ടിെയടുക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു
േചാദിച്ചു. വനാശ്രമത്തിെല അപരാഹ്നം.

“തെന്റ വിവാഹപൂർവരതിസാഹസെത്ത കുറിച്ചു് ചില
വിഴുപ്പു തുണികൾ അയാളുെട കയ്യിലുെണ്ടന്നു് കുന്തിക്ക�
റിയാം. അനുജെന്റ നിയമാനുസൃത ഭാര്യെയ ൈകവശ�
െപ്പടുത്താൻ യുധിഷ്ഠിരനു അെതാന്നു പുറെത്തടുത്താൽ
മതി”, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് വയർ നിറെയ ഉണ്ടു്
മുറ്റെത്ത തണലിൽ െചരിഞ്ഞും കമഴ്ന്നും കിടന്ന പാണ്ഡവ�
െര പാഞ്ചാലി നിർജീവമായി േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/29

“വിരാടെന്റ കാലികെള േമാഷ്ടിക്കാൻ, ഭീഷ്മർ മുതൽ കർ�
ണൻ വെര, കയ്യിൽ വാളും കുന്തവും ഉള്ള എല്ലാവരുമാ�
യി നിങ്ങൾ സംഘം േചർന്നു് േപാവുേമ്പാൾ വിദുരർ ഉപ�
േദശിച്ചിേല്ല, പാണ്ഡവർ അേത സമയം ഒരു മിന്നലാക്രമ�
ണത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട തകർത്തു് അന്ധരാജാവി�
െന ബന്ദിയാക്കി മുഷിഞ്ഞു വിലേപശുെമന്നു?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ കൂടി�
േച്ചരുന്ന പ്രഭാതം.

“കാലഹരണെപ്പട്ട ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ
ഞങ്ങൾ എന്തു വില െകാടുത്തും നില നിർത്തേണാ
അേതാ വരാനിരിക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിൽ ൈസനികർ�
ക്കു് തടസ്സമില്ലാെത മൃഗമാംസ ഭക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്ത�
േണാ?”, സ്വന്തം ആലയിെല കറവ വറ്റിയ മാടിെന തല�
യിൽ ഇരുമ്പു കൂടം െകാണ്ടു് അടിച്ചു പരിശീലിക്കയായിരു�
ന്ന െകൗരവൻ മുഖത്തു് േനാക്കാെത പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/03/31

“നല്ല ദിവസം േനാക്കി െചേങ്കാൽ ൈകമാറാം എന്ന ധൃ�
തരാഷ്ട്രരുെട നിർേദശം തള്ളി നിങ്ങൾ സ്ഥാനചിഹ്നം
തട്ടിപ്പറിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു ആദ്യെമടുത്ത തീ�
രുമാനമനുസരിച്ചു് കൗരവരാജസ്ത്രീകെള കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു
വാണിജ്യരതിവീഥിയിൽ പുനരധിവാസം െചയ്യിച്ചു. െഞ�
ട്ടേലാടുകൂടിയാണു് നവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഈ ഹൃദയശൂ�
ന്യത െപാതുസമൂഹം കാണുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
വക്താവു് നകുലെന േനരിട്ടു.

“ഇതിെലന്താണു് നിങ്ങളുെട പാവംമാനവഹൃദയത്തിനു
ഇത്രമാത്രം ശൂന്യതയും െഞട്ടലും അനുഭവെപ്പടാനുള്ള�
തു്? കൗരവഅടിമ എന്ന നിലയിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാലം പാ�
ഞ്ചാലി നിത്യവും െചയ്ത ആ കുപ്രസിദ്ധ ശിക്ഷ ഉണ്ടേല്ലാ,
സന്യസ്ഥരുെട ൈജവമാലിന്യനീക്കം പരിപാടി, അതു്
നിങ്ങൾക്കു് േവേണാ, അേതാ വിേനാദ രതിേസവനത്തി�
ലൂെട ആവുന്ന കാലം െഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്ക�
േണാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു് രണ്ടാമേത്തതു് മതി എന്നു് ഇട�
െനഞ്ഞിൽ ൈക വച്ചു് നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ പരസ്യമായി
പറഞ്ഞതു് കൗരവരാജസ്ത്രീകളേല്ല”, വാണിജ്യരതിയിൽ
വ്യക്തിഗത ശുചിത്വത്തിെന്റ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയ�
ത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിനു് േപാവുകയായിരുന്നു ആ തിര�
ക്കു പിടിച്ച ചാരവകുപ്പു് േമധാവി.
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“പാഞ്ചാലീസ്വയംവര ആയുധമത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ
വന്നിരിക്കുന്ന ആ യുവബ്രാഹ്മണ േവഷങ്ങെള േനാക്കൂ.
നമ്മുെട പരിചയക്കാരായ പഞ്ചപാണ്ഡവെര േപാെല
േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?” കർണൻ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തു് ദുേര്യാ�
ധനെന്റ െചവിയിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം മന്ത്രിച്ചു.

“എന്തിനു േതാന്നണം? വാരണാവതം േവനല്ക്കാല സുഖ�
വാസമന്ദിരത്തിൽ അർദ്ധരാത്രി ഉണ്ടായ െദൗർഭാഗ്യ�
കരമായ അഗ്നിബാധയിൽ അവരും, ഞങ്ങളുെട പിതൃ�
സേഹാദരെന്റ ഭാര്യ കുന്തിയും, െവന്തു, െഭൗതികാവശി�
ഷ്ടങ്ങൾ കാശിയിെല മണികർനികാ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ക�
രിച്ചു പുണ്യനദിയിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്തിട്ടു് അധികകാലെമാ�
ന്നും ആയില്ലേല്ലാ, പ്രിയ സുഹൃേത്ത. െഞട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴു�
േന്നറ്റു അേത രൂപത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരായി പുനർജനിക്കു�
െമാ ഇത്ര േവഗം ആ പാപികൾ?”, വിശ്വസ്ത അനുയായി�
യുെട ചുമലിൽ മൃദുവായി ൈകവച്ചു കുടിലെകൗരവൻ പു�
ഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/05

“അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തിെന രാജാവാക്കും മു�
മ്പു് എന്താ കിരീടവും െചേങ്കാലും നിങ്ങൾ പരിത്യാഗിെയ
േപാെല താെഴ വക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. രാജസഭ കൂടി ഔേദ്യാഗിക നടപടികൾ പകുതിയായ�
േപ്പാഴായിരുന്നു ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിെന്റ വിചിത്ര
െപരുമാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടതു്.

“കാടു് വിളിക്കുന്നു”, രണ്ടു വാക്കിൽ കാലെന്റ മകൻ കാര്യം
പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/06

“പാഞ്ചാലി ഇര, നിങ്ങൾ അഞ്ചു പുരുഷപീഢകർ: അങ്ങ�
െനയാേണാ കുടുംബജീവിതം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ െചവിേയാർക്കാറിെല്ലങ്കിലും, അവൾ നിങ്ങ�
േളാടു് പറയുന്നതു് മിക്കതും ആലങ്കാരികമായി മാത്രം
കണ്ടാൽ മതി. സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല വിസർജ്യനീ�
ക്കം അവൾ ആവർത്തിച്ചു െപാലിപ്പിക്കും, പെക്ഷ വാ�
സ്തവം എന്താണു്? നിങ്ങൾ ഒന്നു് കൂെട േപായി കാര്യം
അേന്വഷിച്ചുേവാ? െപാട്ടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ സത്യം അറി�
ഞ്ഞാൽ. ഒരു പണിയുമില്ല പാഞ്ചാലിക്കു ഈ വീട്ടിൽ.
അക്ഷയ പാത്രം കാരണം പാഞ്ചാലിക്കു അത്താഴപ്പ�
ട്ടിണി എന്നതും വസ്തുതകെള എങ്ങെന വളെച്ചടുക്കാം
എന്നതിനു് ഉദാഹരണം. അഴകളവുകൾ നില നിർ�
ത്താൻ രാത്രി അവൾ കഴിക്കുന്നതു് ദുേര്യാധനൻ െകാ�
ടുത്തയക്കുന്ന ഹിമാലയൻ പഴങ്ങൾ മാത്രം, പിെന്ന
എന്തിനു തിന്നാൽ ദഹനം തടസ്സെപ്പടുന്ന അക്ഷയപാ�
ത്രം. പാഞ്ചാലി പറയുന്നെതാെക്ക ഹസ്തിനപുരിയിെല
കൗരവ രാജകുമാരികൾക്കു് രസകരമായ വായനയാ�
വാം, പെക്ഷ ഞങ്ങളുെട ഇടെനഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയാണവൾ
നൃത്തം െചയ്യുന്നതു്”, നകുലൻ ഇടയ്ക്കിെട ചുണ്ടു് കടിച്ചു സ്വ�
യം നിയന്ത്രിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/07

“ഉണക്കപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ വിറച്ചു പതുങ്ങിയ െവള്ള മുയ�
ലിെന െകാത്തിപ്പറക്കാൻ, ലക്ഷ്യം െതറ്റാെത നിശബ്ദം
ആകാശത്തിൽ നിന്നു് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ ആ ചാരനിറ
കഴുകെന കൃത്യം കഴുത്തിൽ ചാടി കടിച്ചു മന്ദം മന്ദം നീ�
ങ്ങിയ േവട്ടപ്പട്ടി തെന്ന ആയിരുന്നു ഇന്നു താരം”, അർ�
ജ്ജുനൻ അന്നെത്ത നായാട്ടിൽ കണ്ട കാഴ്ച പാഞ്ചാലി�
േയാടു് െകൗതുകേത്താെട വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

“കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ കഴുകെന െചടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളി�
പ്പിച്ചു പതുങ്ങി പതുങ്ങി െവള്ള മുയലിെനയും പിന്നിൽ നി�
ന്നു് കടിച്ചു െതാലിയുരിക്കുന്നവർ ഈ വനാശ്രമത്തിൽ
തെന്ന ഇേല്ല”, വനാശ്രമത്തിെല ഒറ്റമുറി കിടപ്പറയുെട മൂ�
ലയിൽ െവളിച്ചം വീഴാത്ത ഇടത്തു് ചുരുണ്ടു കിടന്ന പാ�
ഞ്ചാലി മിക്കവാറും അശരീരിയായി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/08

“അേപ്പാൾ സ്ഥലജല ഭ്രമത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥി വഴുക്കി
വീണേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അട്ടഹസിച്ചില്ല എന്നാേണാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക സംശയത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിനിെയ േനാക്കി.

“നീണ്ടകാല ആരാധകൻ വിരുന്നിനു വരുേമ്പാൾ ആതി�
േഥയയുെട പണി ആർത്തു് ചിരിക്കലാേണാ? അെതാ�
െക്ക ആ മന്ദബുദ്ധിയുെട പണിയായിരുന്നിേല്ല. ദുേര്യാ�
ധനൻ എേന്നാടു് പിണങ്ങിയാണു് േപായെതന്നു് നകു�
ലൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞേപ്പാൾ േവണ്ടത്ര െകാട്ടു ഞാൻ ഭീമനു്
െകാടുത്തു. പിെന്ന അയാൾ എെന്റ കിടപ്പറ വാതിലിൽ
മുട്ടിയിട്ടില്ല”, ഭീമെന്റ അടി വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതീകാൽമകമായി
വലിച്ചു പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞു പാഞ്ചാലി നിശബ്ദയായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/09

“പല തവണ അഭിമുഖം െചെയ്തങ്കിലും െപറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
അെഞ്ചണ്ണത്തിൽ ഒന്നിെനെയങ്കിലും നിങ്ങൾ മുലയൂട്ടു�
ന്ന രംഗം ഓർമയില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ
കരുതേലാെട സമീപിച്ചു.

“പാണ്ഡവർ എെന്ന മാറി മാറി കാഴ്ച വച്ചു് പീഢിപ്പിച്ചതിൽ
പിറന്ന ആ പാപസന്തതികെള പരസ്യമായി താേലാലി�
ക്കുന്നതു് പാപിപീഢകെര ഞാൻ മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നതി�
നു തുല്യമേല്ല.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/09

“മാംസപ്രിയനാെണങ്കിലും, േവട്ടയാടുേമ്പാൾ വീണു കിട്ടു�
ന്ന മാസാഹാരിമൃഗങ്ങെള വിശപ്പുെണ്ടങ്കിലും െവട്ടിത്തി�
ന്നാറില്ല”, അക്ഷയപാത്രത്തിെല ധാന്യഭക്ഷണം വാ�
രി വായിലിട്ടു, കണ്ണു് തുറിച്ചു ഭീമൻ ഭാര്യേയാടു േമനി പറ�
ഞ്ഞു.

“പുറത്തിറങ്ങി േവട്ടയാടാൻ വയ്യാത്ത നില വന്നാൽ, വീ�
ട്ടിനകത്തുള്ള സസ്യാഹാരി സ്ത്രീകെള നിങ്ങൾ വിശപ്പുള്ള�
േപ്പാൾ ഒറ്റയ്ക്കു് െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു ചുട്ടു തിന്നുേമാ?”, െവറും നി�
ലത്തിരുന്നു ഇലയിൽ സ്വയം വിളമ്പിയ കായ്ഫലങ്ങൾ
കഴിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി മുഖമുയർത്താെത േചാദിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/10

“അർജ്ജുനൻ ആെളങ്ങെന വീട്ടു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കു�
േമാ?” പാണ്ഡവർ ഇല്ലാത്ത േനരം േനാക്കി െകാട്ടാരം
േലഖിക കുടുംബക്കാര്യത്തിൽ ഇടെപട്ടു.

“നിസ്സാര േജാലി െചയ്താൽ േപാലും അന്നെത്ത ദിവസം
ൈവകാരിക പരിഗണന പ്രതീക്ഷിക്കും. കാറ്റത്തു് േമൽ�
ക്കൂരയിൽ മരെക്കാമ്പു വീണതു് ഒന്നു നീക്കം െചയ്യാൻ,
ഉറക്കറയിൽ ചുരുണ്ടു് കിടക്കുന്ന വട്ടക്കൂറെയ ഒന്നു േതാടു്
കടത്തി വിടാൻ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച അക്ഷയപാത്രത്തിൽ
ചീരയില ഇല്ലാെത േതച്ചു െവളുപ്പിക്കാൻ സന്യസ്ഥാശ്രമ�
ങ്ങളിെല മാലിന്യനീക്കത്തിൽ ഒരു ൈക സഹായിക്കാൻ
ഉടുതുണി കഴുകിയുണക്കി മടക്കി വക്കാൻ നിഷ്ക്രിയനാവാ�
െത ആസ്വാദനരതിയിൽ പാരസ്പര്യേത്താെട പങ്കാളിയാ�
വാൻ, ഓേരാന്നിലും വ്യക്തിഗത കൃതജ്ഞത ആവശ്യെപ്പ�
ടും”, സംസാരിക്കുേമ്പാൾ പിന്നിൽ േകട്ട പാണ്ഡവ പാ�
ദചലനത്തിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു പാഞ്ചാലി മൃദു സ്വര�
ത്തിൽ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/11

“ഭർത്താവിെന്റ ഘാതകൻ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന രാ�
ജകീയചടങ്ങു് ബഹിഷ്കരിക്കാെത മുൻപന്തിയിൽ തെന്ന
നിങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു് എേന്താ േപാെല േതാ�
ന്നി”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവെയ നിഷ്കരു�
ണം േനരിട്ടു.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിപ്രധാന പ്രസ്താ�
വന നടത്തുെമന്നു് ഭീമൻ മുൻ കൂർ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്ഥിനപു�
രിയുെട ഭാവി പ്രതിേരാധത്തിനു് തക്ഷശിലെയ െവല്ലുന്ന”
ദുേര്യാധന സ്മാരക ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”
ക്കു് തറക്കല്ലിടുന്നതിലാണു് എെന്റ വ്യക്തിഗതസാന്നിധ്യം
അത്യാവശ്യമായി പാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി വന്നതു്”, കലിം�
ഗരാജാവു് ചിത്രാംഗധെന്റ മകൾ ഭാനുമതി ഒരു മഹാറാ�
ണിെയ േപാെല ഉപചാരപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/12

“ഇെതന്താ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവി പ്രാതലിനു വരു�
േമ്പാൾ െവറും ധാന്യം വിളമ്പുന്നതു്? ചവക്കാൻ കാള�
ത്തുട ഒന്നുമിേല്ല?”, ഭീമൻ െകാട്ടാരം പാചകക്കാരേനാടു്
തട്ടിക്കയറി.

“ചാരവകുപ്പു് േമധാവിക്കു് വിളമ്പാൻ േപാലും േപാത്തിൻ
തുട കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടാേണാ ൈസനികർ ഇല്ലാത്ത പ്ര�
തിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിനു പ്രേത്യക മാംസഭക്ഷണ പരി�
ഗണന? ഉപേയാഗരഹിതമായ ഉഴവു മൃഗെത്ത കട്ടു് െകാ�
ണ്ടു് വരൂ അരച്ച മുളകു് േതച്ചു എണ്ണയിൽ െപാരിച്ചു വയർ
നിറെയ തിന്നാൻ തരാം”, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്ഥിനപുരിയു�
െട ഊട്ടുപുര മുഖ്യപാചകക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/13

“നിങ്ങൾ മാത്രം വാനപ്രസ്ഥത്തിനു േപായാൽ േപാെര.
എന്തിനു ഇളമുറ ഭാര്യേയയും അനുജന്മാെരയും കൂെട കൂട്ടു�
ന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഈർഷ മറച്ചു വച്ചില്ല.

“ഞാൻ കുറുനരികൾക്കു ഇരയാവുേമ്പാൾ അവർ രാജ�
കീയ സമൃദ്ധിയിൽ ആർമാദിക്കണം?’ യുധിഷ്ഠിരൻ പതി�
വിനു വിരുദ്ധമായി വാക്കിൽ പിശുക്കു് കാണിച്ചു.

“മുനിശാപത്തിനു് പ്രായശ്ചിത്തമായി രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും
കൂട്ടി കാട്ടിൽ േപായതിെന്റ യുക്തി നമുക്കിേപ്പാൾ വ്യക്ത�
മല്ലായിരിക്കാം, പെക്ഷ അധികാരചിഹ്നമായ െചേങ്കാൽ
അന്ധേജ്യഷ്ടനു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു് രാജപ്രതിനിധി�
യായി ഭരിച്ചു തക്കസമയത്തു് അവകാശികൾക്കു് തിരി�
േച്ചൽപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക മഹാരാജാവിെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ കയറി
പാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി വാദിച്ചു.

“എവിെട യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ? അഞ്ചു േപർ കുന്തി�
യുെടയും മാദ്രിയുെടയും വിവാഹ ബാഹ്യസന്തതികൾ
ആെണന്നു് അവർ തെന്ന പരസ്യമായി പറഞ്ഞതേല്ല?
ഈ മൂത്തയാൾ സ്വയം വിേശപ്പിക്കുന്നതു് മരണേദവതയു�
െട മകൻ എന്നേല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/14

“ദൂെര ദൂെര ഗംഗാ സമതലത്തിെല ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് നിങ്ങൾ, െകാട്ടാരം േലഖിക, ഹിമാലയത്തിെല ഈ
വനാശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങെള ഇടയ്ക്കിെട വന്നു കണ്ടു തിരിച്ചു
േപാവുന്നതിെന്റ രഹസ്യെമന്തു്?” സംസാരിക്കുന്നതിന്നി�
ടയിൽ നകുലൻ തലയിൽ ൈകവച്ചു വിസ്മയം നടിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കു് നാലു ചുവെരഴുത്തു് പതിപ്പുകൾ
ഉള്ളതിൽ ഒന്നു് കൗരവരാജസ്ത്രീകളുെട നൂേറാളം വസതി�
കളിെല അേന്തവാസികെള വായനക്കാരായി ലക്ഷ്യമാ�
ക്കുന്നു. അവർക്കു് ഗംഗേയാ ഹിമാലയേമാ വാർത്തയ�
ല്ല, അവർക്കു് പാഞ്ചാലിയുെട പരിേദവനങ്ങൾ മതി. സം�
ഗതി ആ വിധം േനരിട്ടറിയാൻ നൂറു െകൗരവർ രഹസ്യ
പ്രാേയാജകർ ആയ ആവർത്തന യാത്രയാണു് ഞാൻ
ഇതിഹാസത്തിനു് േവണ്ടി ഏെറ്റടുത്തതു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/15

“നിങ്ങളുെട അയൽപ്പക്കം മുഴുവൻ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ,
എന്നാൽ അവിെട ആെക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു് ൈജവ�
മാലിന്യം. അങ്ങെന മതിേയാ? ജ്ഞാനനിർമിതി ഒന്നും
േവേണ്ട?” മാലിന്യനീക്കം എന്ന പണിക്കു പാഞ്ചാലി
അതിരാവിെല േപായ തക്കം േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും ഈ പാണ്ഡവ കുടുംബ�
ത്തിൽ എന്തു് നടക്കുന്നു എന്നു ചാരെച്ചവികളുമായി െകൗ�
രവർക്കു അടിമപ്പണി െചയ്യുന്ന സന്യസ്തർെക്കവിെട ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നു താളിേയാലയിൽ എഴുത്താണി പ്രേയാഗി�
ക്കാൻ സാവകാശം? ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ നിന്നു് കൗരവൈസനികൻ കഴുതപ്പുറത്തു് െകാണ്ടു�
വരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യവരവു് നിലച്ചാൽ അേതാെട തീരിേല്ല
അവരുെട ആത്മീയത”, നകുലൻ ജാലകത്തിലൂെട കണ്ട
യുവ സന്യാസികൾക്കു് ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം അർപ്പി�
ച്ചു ൈക വീശി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/16

“മക്കെള ഉറക്കത്തിൽ കഴുത്തു െഞരിച്ചു െകാന്ന അശ്വ�
ത്താമാവിെന്റ ശിേരാരത്നം തട്ടിെയടുത്തു് നിങ്ങൾ ആ
േദ്രാണപുത്രെന െകാല്ലാെത െവറുെത വിട്ടു. ക്ഷീണിച്ചു�
റങ്ങുന്ന മക്കൾക്കു് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ട പാണ്ഡ�
വെര നിങ്ങൾ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ എന്തുെകാണ്ടു് വി�
ചാരണ െചയ്തില്ല?”, ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുേമ്പാൾ
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“വിചാരണ െചയ്താൽ െതറിക്കുക ശിേരാരത്നമല്ല, പാണ്ഡ�
വരുെട തലയേല്ല.”

“ക്ഷമേയാെട ഊഴം കാത്തു് അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡ�
വരിെലാരാൾ പായ പങ്കിടാൻ ഈ ഒറ്റമുറിയിൽ വരു�
േമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ നിങ്ങളിരുവരുെട രതിസ്വ�
കാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു് േപാവും എന്ന�
തേല്ല നിലവിലുള്ള െപാതു ദാമ്പത്യധാരണ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക സമവായസ്വരത്തിൽ സഹായിച്ചു.

“എെന്താെക്ക െചയ്താൽ മുറിക്കകെത്ത ആൺെപൺ�
ശാരീരിക പാരസ്പര്യെത്ത മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാ�
െക്ക ബാക്കി നാലു േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യും.
അപമാനേബാധേതാെട ഞങ്ങൾ മുറിയുെട രണ്ടു മൂല�
യിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കും. അസ്ത്രം മറന്നു വച്ചതു് എടുക്കാൻ
വന്നതാണു് എന്നു് നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരിൽ
ഒരാൾ മുറിയിൽ ഇടിച്ചു കയറിയതും ഞാൻ ഇതുവെര മറ�
ന്നിട്ടില്ല.”

“പ്രണയം എന്ന വാക്കു് പാണ്ഡവരുെട പ്രേയാഗത്തിലു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗതുകെപ്പട്ടു. െവയിൽ
കനത്തേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ കൂട്ടം കൂടി കുന്നിനു കീെഴ
തടാകത്തിൽ നീരാടാൻ േപായ േനരം. പായ െനയ്യുക�
യായിരുന്നു ജാലേകാരത്തിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

“ജീവകാലം മുഴുവൻ ഒേര പായ പങ്കിടുന്നവെള എങ്ങെന
പ്രണയിനി എന്നു് വിളിക്കും എന്നു് അർജ്ജുനൻ ഒരി�
ക്കൽ നിന്ദേയാെട േചാദിച്ച ഓർമയുണ്ടു്. സുഭദ്രെയ വി�
വാഹം കഴിച്ച കാലമായിരുന്നു അേതാെട എെന്റ ഹൃദ�
യം അയാൾക്കു് േവണ്ടി പിടക്കുന്നതു് എെന്നേന്നക്കുമാ�
യി നിന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/17

“രാജ്യം ഭരിച്ചു മതിയായി, ഇതാ വാനപ്രസ്ഥം ഞങ്ങെള
ൈകമാടി വിളിക്കുന്നു എന്നു് യുധിഷ്ഠിരെനെക്കാണ്ടു് നാ�
ടകീയമായി പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം െപെട്ടന്നു് എന്തുണ്ടാ�
യി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ഭർത്താക്കന്മാർ യുദ്ധം അതിജീവിച്ചതു് ഭാഗ്യം
െകാണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എെന്റ അഞ്ചു മക്കൾ കുരു�
േക്ഷത്രയിൽ മരിച്ചതു് പാണ്ഡവരുെട അശ്രദ്ധ െകാണ്ടും
എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട പ്രസ്താവന നിങ്ങളുെട അഭിമുഖ�
ത്തിൽ വന്നതു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു എന്നു് േവ�
ണം സംശയിക്കാൻ”, െചേങ്കാൽ അഭിമന്യു പുത്രൻ പരീ�
ക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പിക്കാൻ െനേട്ടാട്ടം ഓടുകയായിരു�
ന്നു െകാട്ടാര ഭരണത്തിെന്റ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന
നകുലൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/19

“ഒരൗേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രകാരൻ നിങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായി�
രുെന്നങ്കിൽ എന്നു് േമാഹിക്കുന്നുേണ്ടാ”, വാനപ്രസ്ഥത്തി�
നു പാണ്ഡവരുെട കൂെട പടിയിറങ്ങിയ പാഞ്ചാലിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത പ്രശംസകളും അവാസ്തവമായ
ആേക്ഷപങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എന്തു് ഔേദ്യാഗിക ജീവചരി�
ത്രമാണു് ഭാവിതലമുറകൾ എെന്ന കുറിച്ചു് വായിക്കാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുക.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/20

“കുടിേയറ്റ േമഖലയായ ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് പാണ്ഡ�
വെര പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു യാത്രയാക്കുേമ്പാൾ, അവരുെട
നല്ല നടപ്പിനു ജാമ്യത്തടവുകാരിയായി കുന്തിെയ ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ധൃതരാഷ്ട്രർ
അവർെക്കന്തു പണിയാണു് നിത്യവും െകാടുത്തതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഗാന്ധാരിേയാടു േചാദിച്ചു.

“മഹാരാജാവിെന്റ വ്യക്തിഗതേസവനദാതാവായി നിയ�
മിച്ചു. എതിർത്തേപ്പാൾ, ഒരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത കു�
െറ ആണുങ്ങെള പ്രേലാഭിച്ചു കൂെട കിടത്തി ഗർഭം ധരി�
ക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത നീയാേണാ കുരുവംശ മഹാ�
രാജാവിേനാടു് ഇങ്ങെന അനിഷ്ടം കാണിക്കുന്നതു് എന്നു്
അന്ധൻ, ഞാൻ േനരെത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു െകാടു�
ത്ത േപാെല കുന്തിക്കു് േനെര രഹസ്യമായി ആഞ്ഞടിച്ചു.
ഇേപ്പാൾ എന്തിനും ഒരു പണത്തൂക്കം മുന്നിൽ കാണാം
ഈ സേഹാദരവിധവെയ”, കണ്ണു് െകട്ടിയ വിഴുപ്പു തുണി
അഴിച്ചു കഴുകാൻ കുന്തിയുെട േനെര എറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി
താൻ കഷ്ടെപ്പട്ടു് േനടിെയടുത്ത വ്യക്തി സ്വാതന്ത്യം െകാ�
ട്ടാരം േലഖികയുെട തുടയിൽ അടിച്ചു ആർമാദിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/21

“പതുെക്കയാണേല്ലാ ഭീമൻ ഇേപ്പാൾ ഊണു് കഴിക്കുന്ന�
ത്  ? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണലഭ്യത ക്ഷയിച്ചുേവാ,
അേതാ പ്രിയവൃേകാദരനു അന്നനാളത്തിൽ പ്രശ്നം വല്ല�
തും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പത്ര പ്രവർത്തകരുെട െകട്ടി�
െപ്പാക്കിയ ആശങ്കേയാെട നിരീക്ഷിച്ചു.

“ആനത്തലേയാളം ഉരുള ഉരുട്ടി വായിലിട്ടാൽ ഇറങ്ങും
മുമ്പു് രണ്ടാമെതാരു ഉരുള വായിേലെക്കറിയുന്ന പതിവു്
രീതി നിർത്തണം എന്നു് ഞാൻ കയർത്തു. വാരിവലി�
ച്ചു സൗജന്യഭക്ഷണം അകത്താക്കി വയറിനു സുഖമില്ല
എന്നു് പരാതി പറഞ്ഞു സേഹാദരന്മാെര പച്ചില മരുന്നു്
േതടി സന്യസ്ഥാശ്രമാങ്ങളിേലക്കു് ഓടിക്കുന്ന പരിപാടി
അേതാെട നിന്നു”, പാഞ്ചാലി ഭീമെന തിരിഞ്ഞു േനാക്കാ�
െത േനാട്ടം ജാലകത്തിനു് പുറേത്തക്കു പായിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/22

“ഇെതന്താ മുൻപ് കാണാെത്താരു െകാച്ചു കൂട്ടിൽ ഇണ�
യില്ലാെത്താരു അലങ്കാരപ്പക്ഷി?” െകാട്ടാരം േലഖിക
വനാശ്രമത്തിെല ഒറ്റ മുറി കിടപ്പറയിൽ കടന്ന ഉടൻ
ഇരു ൈകകളും നാടകീയമായി വാക്കുകൾെക്കാപ്പം
ഉയർത്തി.

“ആവർത്തനസ്വഭാവമുള്ള പാണ്ഡവേചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഈ
തത്ത പരിശീലനത്തിലൂെട േനടിയ െപരുമാറ്റ െസൗമ�
നസ്യേത്താെട എത്ര പ്രാവശ്യം േവണെമങ്കിലും െചാടി�
ക്കാെത ഉത്തരം നല്കും.” തത്തയ്ക്കു് കുടിക്കാൻ ശുദ്ധ ജലം
ഒരു െകാച്ചു മൺപാത്രത്തിൽ െകാണ്ടു വരുേമ്പാൾ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിവാദ്യം സ്വീകരിെക്ക പാഞ്ചാലി
പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞു.

“ഈ വിരസവനവാസക്കാലത്തു് െപരുമഴ െപയ്യുേമ്പാൾ
വീട്ടിനകത്തിരുന്നു എന്തുണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു് ആറു േപർക്കും
പുറത്തു പറയാവുെന്നാരു, പണെച്ചലവില്ലാത്ത െപാതു
വിേനാദം?” െകാട്ടാരം േലഖിക െകാച്ചു കുട്ടിെയ േപാെല
െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“രാജാവും റാണിയും കളിക്കാം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ വാ തുറ�
ക്കുേമ്പാേഴക്കും ഞങ്ങൾ നാലുേപർ എഴുേന്നറ്റു േപാവും”,
അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/23

“അയൽക്കാർ സന്യസ്ഥരേല്ല? പാണ്ഡവരുെട ദാർശനി�
കവ്യഥകർ ഒന്നും അവർ േചാദിച്ചറിയാറിേല്ല?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പച്ച നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ മുകളിെല അഞ്ചാറു്
ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടി.

“കള്ളച്ചൂതു് കളിച്ചു രാജകീയെസൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം
നഷ്ടെപ്പടുത്തി അെല്ല എന്നവർ േചാദിച്ച ആദ്യ േചാദ്യം
തെന്ന കൂട്ടച്ചിരിേയാെട ആയിരുന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യം മരു�
ന്നു് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒെക്ക പതിവായി െകൗരവർ കഴുതപ്പുറ�
ത്തു് എത്തിക്കും. പകരം കൗരവഭാവിസുരക്ഷെയ ബാധി�
ക്കുന്ന പാണ്ഡവരഹസ്യങ്ങൾ അവർ താളിേയാലയിൽ
എഴുതി ഹസ്ഥിനപുരിക്കു് തിരിച്ചും അയക്കും.”, ആശ്രമങ്ങ�
ളിെല ൈജവമാലിന്യം ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി സംസ്കരിച്ചു
കുന്നിനു താെഴ ജലാശയത്തിൽ തുണി തിരുമ്മി നീന്തി�
ക്കുളിച്ചു വരുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട നിഴൽ വീണേപ്പാൾ പാ�
ണ്ഡവർ ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പതിവു് പണിയിൽ
തിരക്കു് കാണിച്ചു.

“െകെട്ടാന്നഴിച്ചു േനാക്കെട്ട ഞാൻ, നിങ്ങളുെട വിശ്വവി�
ഖ്യാത വലതു തള്ളവിരൽ. പേരാക്ഷസായുധ പരിശീലന�
ത്തിനു് ദക്ഷിണയായി ഈ വിരൽ തെന്നയേല്ല ആ ദരി�
ദ്ര ബ്രാഹ്മണഗുരു നിങ്ങളിൽ നിന്നു് ദക്ഷിണയായി മുറി�
ച്ചു വാങ്ങിച്ചതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നിഷാദകുമാരെന
െകൗതുകേത്താെട േനാക്കി.

“ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ വിരൽ മുറിച്ച ഇടം എെന്റ മുഖ�
േത്തക്കാൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എെന്റ വിരൽ നഷ്ടം
ജനം ൈവകാരികമായി ഏെറ്റടുത്തു. പ്രേത്യക പരിഗ�
ണന ഇതിഹാസത്തിൽ തരാെമന്നു കീഴാള കവി വ്യാസ�
നും സമ്മതിച്ചു. വിരൽ ഇല്ലാെത അെമ്പയ്യാനും പിെന്ന
പഠിച്ചു. വിരൽ നഷ്ടം ഞാൻ മറന്നു. ഒരു നാൾ രാവിെല
ഉറക്കമുണർന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ മുറിെച്ചടുത്തു് ഗുരുവി�
െന സമർപ്പിച്ച ആ തള്ളവിരലുണ്ടു് പഴയ ഇടത്തിൽ കു�
ടിെകാള്ളുന്നു. വല്ലാത്ത പരിചയേക്കടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ
ഗാന്ധാരി കൺെകട്ടി വലിെച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പഴം തുണി�
െയടുത്തു് ഞാൻ എെന്റ ഈ വലതു ൈക മൂടിെക്കട്ടി”,
ജാള ്യതേയാെട ഏകലവ്യൻ വലതു ൈക തുണിെക്കട്ടിൽ
ഒളിപ്പിച്ചു് നിസ്സഹായമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/24

“പിതാമഹൻ നിങ്ങൾക്കു് സൗമനസ്യക്കാരനായ വഴി�
കാട്ടിേയാ, പരുക്കൻ െപരുമാറ്റമുള്ള തിരുത്തൽ ശക്തി�
േയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക മുതിർന്ന െകൗരവെന ഹാർദ�
മായി േചാദ്യം െചയ്തു.

“അഭയാർഥികളായി കുന്തിയും മക്കളും വരും വെര ഭീഷ്മർ
െപാങ്ങച്ചക്കഥകൾ െകാണ്ടു് ഞങ്ങെള പുഴയിൽ നീന്തൽ
പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ രസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ക്ഷയേരാഗി�
െയന്നു േലാകം അംഗീകരിച്ച വിചിത്രവീര്യനു പായവിരി�
ക്കാൻ എന്തിനാണു് നിങ്ങൾ മൂന്നു കാശിരാജ കുമാരിക�
െള ബലാൽക്കാരമായി തട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നതു്, അയാെള
വാരണാവതം മലെഞ്ചരുവിെല േവനൽക്കാല വസതി�
യിൽ വിശ്രമത്തിനായി താമസിപ്പിക്കുകയേല്ല േവണ്ടിയി�
രുന്നതു് എന്നു് അത്രെയാന്നും ആേലാചിക്കാെത േചാദി�
ച്ചതിൽ പിെന്ന ഞാൻ ആ കാരണവരുെട േനാട്ടപ്പുള്ളി�
യാണു്”, ദുേര്യാധനൻ രാജസഭയിേലക്കു് േപാവുന്ന തിര�
ക്കിലും ഉപചാരപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/26

“എല്ലാവെരയും ആട്ടിെതളിച്ചു വീണ്ടും കാട്ടിേലക്കു് യുധി�
ഷ്ഠിരെന്റ ഈ േപാക്കു്, അതു് നിങ്ങേളാടു് ആേലാചിെച്ച�
ടുത്ത തീരുമാനം തെന്ന ആയിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വയം അഴിച്ചു വല്ക്ക�
ലം ധരിക്കുകയായിരുന്നു കുരുവംശ മഹാറാണി പാഞ്ചാ�
ലി.

“സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ വൃദ്ധഭർത്താവു് അധികം
ൈവകാെത കാലം െചയ്യുെമന്നും അധികാരം എെന്റ
കയ്യിൽ വന്നു േചരുെമന്നും പ്രിയ നകുലൻ പലേപ്പാഴും
എനിക്കു് ൈധര്യം തന്നതു് മറക്കുന്നില്ല. ഭർത്താവിെന്റ
മരണേശഷം സ്വത്തു് ഭാര്യക്കു് വന്നു േചർന്നാൽ മാത്രേമ
അവളുെട വ്യക്തിത്വം േലാകത്തിനു വ്യക്തമാവൂ എന്നറി�
യാത്ത സരളഹൃദയനായ യുധിഷ്ഠിരെന കുറിച്ചു് ഞാൻ
ഈ മാറിയ േവഷത്തിൽ ഒന്നും ഇനി പറയുന്നില്ല.”

“പ്രണയമിഴികളിലൂെട നിങ്ങൾ ഈ നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ
അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാേരാടും ഒരു വാക്കും സംസാരിച്ചിട്ടി�
ല്ല എന്നാേണാ നിന്ദയുെട െവഞ്ചാമരങ്ങൾ മാത്രം പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ വായിച്ചു വായനക്കാർ
നിഗമനത്തിൽ എേത്തണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു.

“സാന്ദർഭികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അതു് പ്രസ്താ�
വന േപാെല സ്വതന്ത്രമല്ലേല്ലാ. സന്ദർഭം മാറുേമ്പാൾ പ്ര�
ണയമിഴിയുെട സാധുതയും തീരും”, പുതിയ ഹസ്തിനപു�
രി മഹാറാണി എന്ന പദവി വഹിക്കുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർ
അന്തഃപുരത്തിൽ വരും മുമ്പു് തെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ നി�
ന്നു് േരഖാമൂലം അനുമതി േനടിയിരിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാ�
പനത്തിൽ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/27

“അേപ്പാൾ അസ്തിത്വവ്യഥ സഹിക്കാനാവാെതെയാന്നുമ�
ല്ല നിങ്ങളുെട പൂർവികർ പാണ്ഡവർ ഹിമാലയ മലമട�
ക്കുകളിേലക്കു് ഇനി തിരിച്ചിെല്ലന്ന വ്യക്ത സൂചനയുമാ�
യി വൽക്കലം ധരിച്ചു പദയാത്ര െചയ്തതു് എന്നാേണാ നി�
ങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയതു്?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പുരികം
വളഞ്ഞു. ഭരണചക്രം തിരിക്കാൻ പ്രയാസെപ്പടുന്ന പരീ�
ക്ഷിത്തു്, അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ, കളങ്കിത സിംഹാസന�
ത്തിൽ ഇരിക്കാനാവാെത എഴുേനറ്റു നിന്നു സന്ദർശക�
െര േനരിട്ടു.

“േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ കായികബലം െകാണ്ടു് ശത്രുക്കെള
േനരിടുന്നതിനു പകരം, െകൗരവെര ചതിച്ചു െകാന്ന പാ�
ണ്ഡവെര അേത ഇടത്തു് വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടു് വന്നു കണ്ണു
െകട്ടി മുട്ടു് കുത്തിച്ചു ജനപങ്കാളിത്തേത്താെട തല െവട്ടുെമ�
ന്നു് ആലങ്കാരികമായി പുതുതലമുറ കൗരവ ബാലന്മാർ
െപാതുേവദിയിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പു് ദുേര്യാധനെന്റ ഓർ�
മെപ്പരുനാൾ ദിവസം ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതു് പാണ്ഡവർ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/04/29

“നൂറു കൗരവരും ആരാധകർ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന നിങ്ങ�
ളുെട ഈ കാട്ടുജീവിതത്തിെല കഷ്ടപ്പാടു് േനരിൽ കാ�
ണാൻ ഒരാെളങ്കിലും പന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാലം ഈ വഴി
വന്ന ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കിട�
പ്പറയുെട ജാലകത്തിലൂെട ഹിമാലയ െവയിലിെന്റ അല�
കൾ വനേമഖലയിെല ആ കുന്നിൻ പുറത്തു് ഒഴുകുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“ഓേരാ ആഴ്ചയും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ധാന്യവും
വസ്ത്രവും മരുന്നുമായി കഴുതപ്പുറത്തു് മുഖം മറച്ചു ൈസനി�
കേവഷത്തിൽ വന്നിരുന്നവർ പിെന്ന ആരായിരുന്നു”,
കുളി കഴിഞ്ഞു കുടിലിൽ ഈറൻ ഉടുെത്തത്തിയ പാഞ്ചാ�
ലി, െകൗരവർ തേലന്നു് െകാടുത്തയച്ച വിശിഷ്ട സുഗന്ധ�
ൈതലം നഗ്നേമനിയിൽ സാവകാശം പുരട്ടി.
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“ഒന്നുമെല്ലങ്കിൽ ഒേര ഒരു അർദ്ധസേഹാദരിയുെട ഏക�
ഭർത്താവേല്ല ൈസന്ധവരാജൻ ജയദ്രഥൻ? ഈ വഴി�
െയ ഒറ്റയ്ക്കു് േപാവുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട വനാശ്രമത്തിൽ
ഒന്നു് കയറി സുഖേമാ േദവീ എന്നു് പാഞ്ചാലിേയാടു് വാ�
ത്സല്യേത്താെട േചാദിച്ചതിനാേണാ, തല െമാട്ടയടിച്ചു
പുള്ളി കുത്തി കഴുതപ്പുറത്തു് െകട്ടിയിട്ടു കുന്നിറക്കി തള്ളി
വിട്ടതു്? അതിരു വിട്ടു പാണ്ഡവ ദുരഭിമാന പ്രതികരണം
എന്നു് നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ എങ്കിലും േഖദം േതാന്നിേയാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ബലാൽക്കാരം െചയ്തു എന്നു് േകട്ടാൽ േതാേന്നണ്ട വന്യ�
മായ േക്രാധേത്താെട ഭീമനാണു്, അെത ഭീമൻ മാത്രമാ�
ണു് ജയദ്രഥെനതിെര അക്രമാസക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച�
തു്. തുപ്പൽ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടും ഒട്ടിവിയർക്കുന്ന മുഖവുമായി
ജയദ്രഥൻ പാഞ്ചാലിെയ കടന്നു പിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ചു എന്ന
െകട്ടിച്ചമച്ച വാർത്ത സ്വയമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങെള കയ്യിെലടു�
ത്തു് ഭീമൻ സ്വയം നടപ്പാക്കിയ ഈ കടുത്ത ശിക്ഷയിൽ
നിന്നു് ഞങ്ങൾ നാലുേപരും, ഇര പാഞ്ചാലിയും, അകലം
പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞു”, തിരിച്ചടിയിൽ കൗരവ യുദ്ധഭീഷണി
േനരിടുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ൈകകൾ മാറിൽ പിണച്ചു െക�
ട്ടി.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ നിന്നു് ഒരു രാ�
ത്രി ചൂതാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൗരവഅടിമ എന്ന പന്ത്രണ്ടു
െകാല്ല കഠിനശിക്ഷയിേലക്കു്. ഹതാശയായി നിങ്ങൾ
ഇക്കാലം വല്ലേപ്പാഴും ആത്മഹത്യ ആേലാചിച്ചുേവാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അജ്ഞാത വാസത്തിനു
രഹസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

“ആശ നഷ്ടെപ്പട്ടു െചയ്യുന്ന ആത്മഹത്യക്കു് മുമ്പു് പ്രത്യാശ�
േയാെട െചേയ്യണ്ട ചില നരഹത്യകൾ ബാക്കിയുണ്ടു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/02

“ഖാണ്ഡവവന അഗ്നിബാധ േദശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപി�
ക്കണം എന്നു് വിദുരർ പറയുന്നേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പറഞ്ഞു.

“ദുരന്ത നിവാരണനിധിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധനെന്റ ശ്രമ�
ത്തിൽ നിർേലാഭസഹായം കിട്ടിയാൽ പാഞ്ചാലിയുൾ�
െപ്പെട ഞങ്ങൾ ആറു അഭയാർഥികൾ അന്തിയുറങ്ങാൻ
ഒരു കൂര മാത്രമല്ല ഇവിെട പണിയുക, കത്തിെയരിഞ്ഞ
ഈ െകാടുംകാടിൽ യമുനെയ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു ഒരു പു�
തുനഗരം പണിയാൻ ഞങ്ങൾക്കു് കഴിയും. ഇത്ര വലിയ
േതാതിൽ സഹകരണ മേനാഭാവേത്താെട വനം കത്തു�
െമന്നും അെതാരു േദശീയ ദുരന്ത വാർത്ത ആക്കി നി�
ങ്ങൾ മാറ്റുെമന്നും അറിയാൻ ഞങ്ങൾ, കഷ്ടം, വിട്ടുേപാ�
യി”, നശിക്കെപ്പട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇനി ഒരു
പക്ഷിയും മൃഗവും ബാക്കിയിെല്ലന്നു ഉറപ്പു വരുത്തി, മറ്റു
പാണ്ഡവരുമായി ഇനിെയന്തു് േവണം നാം കുടിേയറ്റ�
ക്കാർ എന്ന അവേലാകന േയാഗം കഴിഞ്ഞു പുറത്തു് വരി�
കയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

“പാണ്ഡവരിൽ ആരാണു് നിങ്ങൾക്കു് നിർണായക മുഹൂർ�
ത്തങ്ങളിൽ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ തരിക? അവർ
മുറുമുറുക്കുന്നതു് പതിവു് കാഴ്ചയേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പ്രേലാഭനസ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു.

“േരഖാമൂലം അനുവാദമില്ലാെത എെന്റ അന്തഃപുരത്തിൽ
കയറരുതു് എന്നു് മൂന്നാം ലിംഗ സുരക്ഷാഭടെനെക്കാണ്ടു്
ഇടെക്കാന്നു േപടിപ്പിച്ചാൽ താഴുന്ന പത്തിേയ പാണ്ഡ�
വർക്കുള്ളു”, പാഞ്ചാലി അടുത്ത അത്യുന്നതതല േയാഗ�
ത്തിേലക്കു് നിർേദശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഔേദ്യാഗിക രഹസ്യ�
േരഖ തയ്യാറാക്കുകയിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/05

“ഇടെപടലുകൾ സഹിക്കവയ്യാെത, എേപ്പാെഴങ്കിലും പാ�
ണ്ഡവർ നിെന്ന തൂക്കി എറിഞ്ഞ ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” യുദ്ധ�
കാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക കാര്യാലയത്തിൽ സല്ലപിച്ചു.

“െനറ്റിയിെല വിയർപ്പിറ്റു വീഴാത്ത ഭക്ഷണമാണു് പന്ത്ര�
ണ്ടു െകാല്ലം അക്ഷയപാത്രം നിങ്ങൾക്കു് സൗജന്യമായി
തന്നതു് എന്ന ചരിത്രവസ്തുത ലജ്ജാകരമായി േതാന്നാ�
റുേണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ അവരുെട കുന്നിൻ മുകളിെല കാട്ടു�
കുടിലിൽ, ഊട്ടുപുരയിൽ ഉള്ളിെല നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത
ഭീമേനാടു േചാദിച്ച ഓർമയുണ്ടു്. കണ്ണു തുറന്നേപ്പാൾ, നീർ�
ച്ചാലിൽ തുണി കഴുകുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി നീർതട�
ത്തിൽ നിന്നു് എെന്ന കഷ്ടെപ്പട്ടു് െപാക്കുകയാണു്”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/06

“പാണ്ഡവർ ഉൾെപ്പെട ആരും ചക്രവർത്തിനിയുെട സാ�
ന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിങ്ങളുെട ഉത്ത�
രവു് വിവാദമായേല്ലാ.”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“ഉത്തരവല്ല, െപണ്ണവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതാണു്. പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഇളവു നൽകിയാൽ പിെന്ന ഉയരുക സ്വജന
പക്ഷപാതം എന്ന െകാട്ടാരം േലഖികയുെട നിലവിളിയാ�
വിേല്ല?

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/08

“ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ചു മൃദുവായുച്ചരിക്കുന്ന െകാച്ചു െകാച്ചു വാ�
ക്കുകൾ ആണേല്ലാ പുതിയ ഭരണാധികാരി യുധിഷ്ഠിരെന്റ
കന്നിപ്രസംഗത്തിൽ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമ�
ധാവിേയാടു െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“ഓേരാ വാക്കുച്ചരിച്ച േശഷവും ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു്, അടു�
ത്ത വാക്കിന്നിടം െകാടുക്കാൻ മാത്രം അൽപ്പം തുറക്കു�
ന്ന ഈ സംസാരൈശലി വിരാടരാജ്യെത്ത അജ്ഞാത�
വാസക്കാലത്തു് പരീക്ഷിച്ചു പ്രേയാഗത്തിൽ വരുത്തിയ�
താണു്. ഫലം കണ്ടാൽ പതിവാക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/09

“കുരുവംശെപ്പരുമക്കായി കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ജീവത്യാഗം
െചയ്ത ധീരേദശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന്റ േപർ തങ്ക ലിപി�
കളിൽ എഴുതുന്നതിനു പകരം ഹസ്തിനപുരി ഗുരുകുലങ്ങളി�
െല അംഗീകൃത േബാധനപദ്ധതിയിൽ നിന്നു് ഇക്കഴിഞ്ഞ
രണ്ടു വർഷം െകാണ്ടു് പാേട തുടച്ചു നീക്കിെയന്നു ഗ്രാമ�
ങ്ങളിൽ നിന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച വാർത്തയുണ്ടേല്ലാ. സത്യ�
വതി വിചിത്രവീര്യൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇവെരാെക്ക ആദ്യവർ�
ഷം തെന്ന അപ്രത്യക്ഷരായി. പരെക്ക സംശയിക്കെപ്പ�
ടുന്ന േപാെല, യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്നയാേണാ ഇതിനും പി�
ന്നിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി നകുലേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“പൂർണ തമസ്കരണമരുതു്, തിന്മയുെട ഇതിഹാസനായക�
നായി ദുേര്യാധനെന പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരി പഠിക്ക�
െട്ട എെന്നാെക്ക ഭരണകൂടം വാദിച്ചതു് ഫലം കണ്ടില്ല
അെല്ല. വരും യുഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവരും േനരി�
ടുേമാ ഈ തമസ്കരണ ഭീഷണി എന്നാണു ഭയം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/10

“യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കയ്യും കാലും ഉെണ്ടന്നു ഉറപ്പാക്കി
േജതാക്കൾ അവരുെട രഥം ഉരുട്ടി ഹസ്ഥിനപുരിയിേല�
ക്കു് േപാവുന്നതു് കണ്ടു. ഇനി ഞങ്ങൾ േവണം ഈ േപാ�
രാട്ടഭൂമി അടിച്ചു വാരി മാലിന്യമുക്തമാക്കി കിളച്ചു മറിച്ചു
കൃഷി െചയ്തു ധാന്യം വിളയിച്ചു ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തി�
െല പാണ്ഡവഅക്ഷയപാത്രങ്ങൾ നിറക്കാൻ.” കുരുേക്ഷ�
ത്ര പ്രാേദശിക ഭരണകൂടം െകാണ്ടുവന്ന അന്യരാജ്യക�
രാർ െതാഴിലാളികൾ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി പദവി പത്തു െകാല്ലം വഹിച്ച
യുധിഷ്ഠിരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാേണാ
ഇതു്?”, പത്രാധിപർ പരവശമായി െകാട്ടാരം േലഖിക�
േയാടു്.

“ഓേരാ തവണയും തപ്പിത്തടഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് ഹിമാലയത്തിെല ഈ ഒറ്റ മുറി ആശ്രമത്തിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കാലു കുത്തുന്നതു് കാണുേമ്പാഴും ഞങ്ങളു�
െട െനഞ്ഞിൽ കാട്ടുതീ പടരും. ഇെന്നന്താണു് പാഞ്ചാലി
ഞങ്ങെള കുറിച്ചു് കൗരവരാജസ്ത്രീകൾക്കു് വായിച്ചു രസി�
ക്കാനായി കുറ്റെപ്പടുത്തി പറയുക. ഞങ്ങെള അവഗണി�
ക്കാം, പെക്ഷ ഈ വിധം നീ അവമതിക്കരുെത.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/11

“പതിെനട്ടു ദിവസം േപാരാടിയിട്ടും േപാറൽ എൽക്കാ�
െത േജതാക്കളായി ഹസ്ഥിനപുരിയുെട ഉത്തരവാദിത്വം
ഏെറ്റടുത്തു് പുേരാഗമന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു് തുടക്കം
കുറിച്ച മഹാരാജാ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മാനസികാേരാഗ്യം സം�
ശയാസ്പദം എേന്നാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പുരികം വള�
ച്ചു.

“നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചിേല്ല എന്നു് വിദുരേരാടു് േചാദി�
ച്ചതിെല െപാരുത്തേക്കടു് ആരും െപരുപ്പിച്ചില്ല, കുന്തി�
െയ കണ്ടേപ്പാൾ എന്താ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ണു് െക�
ട്ടാറിെല്ല എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാഴും േകട്ടുനിന്ന ഗാന്ധാരിക്കു്
പന്തിേകടു് േതാന്നി. കൗരവരാജവിധവകൾ പുനരധിവാ�
സം ആവശ്യെപ്പട്ടു നിേവദനവുമായി വന്നേപ്പാൾ, പാഞ്ചാ�
ലിയുെട അന്തഃപുരത്തിൽ ഒപ്പത്തിെനാപ്പം നിങ്ങൾക്കും
ഇനി സാനിധ്യമുറപ്പിക്കാം എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ദുേര്യാ�
ധനവിധവ േരഖാമൂലം പരാതി െകാടുത്തു. കാലെന്റ മക�
െന്റ മാനസികാേരാഗ്യം അങ്ങെന േചാദ്യചിഹ്നമായി.”
െകാട്ടാരം േലഖിക തിരക്കിലായിരുന്നു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ�
േതാെട യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഇനി പാചകവിഭാഗം േമ�
ധാവിയായി വീട്ടിൽ േസവനം തുടരും.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/13

“െവറുെത ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത നിങ്ങൾ പാണ്ഡ�
വരിൽ മാനസിക സമ്മർദം െചലുത്തുന്നു എന്നാണവരു�
െട പരാതി” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ അഭിവാ�
ദ്യം െചയ്തു. മഴ െപയ്തു െവയിൽ വീണ ഉച്ച. ആണുങ്ങൾ
അേപ്പാൾ ഊട്ടുപുരയിൽ ആയിരുന്നു.

“പ്രതിഫലം പണമായി േചാദിക്കുന്ന ഇടത്താവളം ഇണ�
കെളയാണവർക്കു് പ്രിയം, കടപ്പാടില്ലാെത ഇടപാടു് േവ�
ഗം തീരും. പ്രതിഫലം േമാഹിക്കാെത രാവും പകലും
വ്യക്തിഗത േസവനം െകാടുക്കുന്ന ഭാര്യെയ ആണവർ�
ക്കു് േപടി, ഇടയ്ക്കിെട അവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കു�
േമാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/18

“ദുേര്യാധനൻ മരിച്ചു എന്ന വിവരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതു്
ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ദിവ്യദൃഷ്ടിയുള്ള ഭൃത്യൻ സഞ്ജയൻ വഴിയാ�
യിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗാന്ധാരിേയാടു േചാദി�
ച്ചു.

“പ്രിയ മകെന്റ മരണം തത്സമയം ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ
കണ്ടു. അൽപ്പം വിചിത്രമായ രീതിയിൽ. മാരക ഭീമഗദാ
പ്രഹരത്തിൽ അരെക്കട്ടു് തകർന്നു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയ
േചാരത്തുള്ളികൾ കുരുേക്ഷത്ര േപാരാട്ട ഭൂമിക്കപ്പുറെത്ത
തടാക തീരത്തു് നിന്നു് ആ വഴിെയല്ലാം ഒഴുകി തിരിഞ്ഞു്
എെന്റ ഈ പൂജാമുറിയിൽ ഇറ്റിറ്റു വീണു.”

“കണ്ണുെകട്ടി കൗരവകുസൃതികൾ പകെലാെക്ക കാണുന്ന
േപാെല വ്യക്തമായി കണ്ണുെകട്ടാെത ഉറക്കത്തിലും വിടാ�
െത കാണുന്നുണ്ടേല്ല” നിലത്തു് കമിഴ്ന്നു കിടന്നു വിതുമ്പിയ
മഹാറാണിെയ അവൾ നിർദ്ദയം ൈകവിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/19

“ബാല്യം മുഴുവൻ നിഷ്കളങ്കഅമ്മമാരും അഭിശപ്ത അച്ഛനു�
െമാത്തു് നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും െകാടും കാട്ടിലായിരുന്നു
അെല്ല. ഇേപ്പാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ എങ്ങെന
ഓർമ്മിക്കുന്നു ആ കാലം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠി�
രേനാടു് േചാദിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥം.

“െകൗമാരം വെര ഞാൻ അവിെട വളർന്നു. കുന്തിയും
മാദ്രിയും വാൽസല്യനിധികളായ അമ്മമാരായി ഒന്നും
അക്കാലത്തു് േതാന്നിയിരുന്നില്ല, കുട്ടികെളയും ഭർത്താ�
വിെനയും കബളിപ്പിച്ചു പട്ടാപ്പകൽ പരപുരുഷബന്ധം തു�
ടരുന്ന രണ്ടു സുന്ദരി േകമികളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ
അവർ. പരുക്കൻ നിലത്തു് വിരിച്ച പായിൽ കിടന്നു
കൺമുമ്പിൽ ഈ രതിസാഹസങ്ങൾ െമൗനമായി േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛനും ആ കാലത്തു് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു
കുട്ടികളുെട ബാല്യം എന്ന അവസ്ഥ വിഷമയമാക്കി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/20

“െകൗരവർ നൂറു േപരും നിങ്ങളുെട ആരാധകർ എന്ന
േപാെല, കൗരവരാജവധുക്കൾ ഒരു പെക്ഷ പാണ്ഡവ�
രുെട പ്രണയിനികൾ എന്നു് സംശയം േതാന്നിയ സാ�
ഹചര്യം എങ്ങെന നിങ്ങൾ േനരിട്ടു?’ െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“മുളയിേല ഞാൻ നുള്ളിനീക്കി ആ പാണ്ഡവ പ്രവണത”,
സന്യസ്ഥർ വഴി രഹസ്യമായി ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്ത�
യച്ച പരിമളൈതലങ്ങൾ േമനിയിൽ േതക്കുകയായിരു�
ന്ന പാഞ്ചാലി ൈക െപെട്ടന്നു് ഒരായുധം േപാെല ഉയർ�
ത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/21

“െകൗരവർ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ, ഇേപ്പാൾ സർവൈസന്യാ�
ധിപ പദവി വഹിക്കുന്ന പിതാമഹെന്റ െകാട്ടാര ഭാവി�
െയന്താണു്?” കുരുേക്ഷത്രം ഒമ്പതാം ദിവസം രാത്രി യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഭീഷ്മെര പാളയത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറി
േചാദ്യം െചയ്തു.

“െകൗരവർ ഒരുക്കുന്ന വിമുക്തൈസനികരുെട വൃദ്ധസദ�
നത്തിൽ പട്ടുെമത്ത കിട്ടുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതേല്ല പാ�
ണ്ഡവർ തരാവുന്ന ശരശയ്യ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/22

“യുധിഷ്ഠിരെന കാണാൻ പൂെച്ചണ്ടുമായി ഹസ്തിനപുരി രാ�
ജസഭയിൽ എത്തിയ ഈ ഗുരുവിെന്റ മുഖം കണ്ടു നല്ല
പരിചയമുണ്ടേല്ലാ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പതിവു േപാ�
െല തലയ്ക്കു പിന്നിൽ ൈകകൾ പിണച്ചു െകട്ടി െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് അലസമായി പറഞ്ഞു.

“യുദ്ധത്തിൽ ഉയിർ േപാവാെത രക്ഷെപ്പട്ട ഏക കൗരവ
ൈസനികൻ എന്ന േദശീയ ബഹുമതിയുമായി നമ്മുെട
അഭിവന്ദ്യ കൃപാചാര്യൻ അെല്ല അതു്. രാജ്യം പിടിച്ചട�
ക്കിയ പുതിയ പാണ്ഡവ ഭരണാധികാരിക്കു് ആശംസയു�
മായി വന്നതാണു്. രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരെന�
ക്കാൾ ഒരു പണത്തൂക്കം മുമ്പിൽ ആണു് ഈ കാരണവർ
എന്നു് വ്യക്തം.”

“സർവൈസന്യാധിപ പദവി ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ�
ക്കു് എടുത്താൽ െപാങ്ങാത്ത ഭാരമാവിേല്ല. എത്തും പിടി�
യും കിട്ടാത്ത മഹാ യുദ്ധമേല്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക േഖദി�
ച്ചു. ദുേര്യാധനൻ പടച്ചട്ടയും അധികാരപത്രവും െകാണ്ടു
വരുന്നതു് അക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു പി�
താമഹൻ.

“ദുേര്യാധനെന്റ അച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അമ്മ അംബിക�
യുെട ഭർത്താവു് വിചിത്രവീര്യൻ എെന്റ സമപ്രായക്കാരി
സത്യവതിയുെട ആദ്യ മകനാണു്, എന്ന േനരിയ പ്രായ�
വിത്യാസം നിങ്ങൾ മാറ്റി വച്ചാൽ, എെന്ന പിതാമഹൻ
എന്നു് വിളിച്ചു അപമാനിച്ചു് ൈസനിക തന്ത്ര ഉപേദശക�
െന്റ നിർജീവ പദവി തന്നു േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ നിന്നു് അക�
റ്റാൻ കർണൻ നടത്തുന്ന ഈ കുത്സിത ശ്രമം ഫലം കാ�
ണില്ല”, ഭീഷ്മർ കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധവും കണ്ണിൽ
ആളുന്ന തീയുമായി ഇരകെള േതടി പാളയത്തിൽ അശാ�
ന്തമായി ചുറ്റി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/23

“നാൽപ്പതു ലക്ഷം കൗരവ പാണ്ഡവ സഖ്യ കക്ഷി ൈസ�
നികരുെട മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു െചയ്യാൻ ഇടമില്ലാെത
കാറ്റും െവയിലും െകാണ്ടു് ജീർണിച്ചു കിടക്കുന്ന കുരുേക്ഷ�
ത്രയുെട പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിനു് സമഗ്ര പദ്ധതി
ഉടൻ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിെല്ലങ്കിൽ… എന്ന
ഭീഷണിയുമായി പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരി ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാര േഗാപുര നടയിൽ ഇന്നെല രാവിെല മുതൽ മു�
ദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ഒച്ച വക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, േകട്ടിേല്ല” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക നകുലെന കുരുേക്ഷത്രയിൽ േനരിട്ടു.

“നിലവിലുള്ള പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭരണകാലാ�
വധി അവസാനിക്കുകയാണു്, ഒന്നു നീട്ടിെക്കാടുത്താൽ
തീരും പേരതൈസനികരുെട െഭൗതികാവശിഷ്ട പ്രശ്നം
ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള അവരുെട പരിസ്ഥിതി േപ്രമം”, യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഭീഷ്മസന്ദർശനത്തിനു േവണ്ടി ശരശയ്യ�
ക്കു് ചുറ്റും പ്രതിേരാധവലയം തീർക്കുകയായിരുന്ന ചാരവ�
കുപ്പു േമധാവി നകുലൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/24

“സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്തു യുധിഷ്ഠിരൻ സദസ്സിേനാടു പുഞ്ചി�
രിക്കാെത എേന്താ നിേന്നാടു പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല
എന്താ സംഗതി?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േല�
ഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന ഇളകുന്ന സ്വെത്തല്ലാം െപാന്നാ�
ക്കി നൂറു കൗരവരാജവധുക്കളുെടയും നാട്ടിേലക്കു് രഹ�
സ്യമായി കടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നു് രാവിെല ഭണ്ഡാരം തു�
റക്കാൻ ഭീമേനാടു് പറഞ്ഞു. സഹേദവൻ മാത്രം മതിയാ�
യിരുന്നു തുറക്കാൻ. ഞങ്ങൾ കരുതിയ േപാെല െപട്ടി
കാലി. നാെള ഊട്ടുപുരയിേലക്കു േവണ്ട മൃഗമാംസത്തിനു
േവണ്ടി േഗാശാലയിൽ പരതിയേപ്പാൾ കണ്ടതു് എല്ലും
േതാലുമായ വൃദ്ധമൂരികൾ. എങ്ങെന ഞാൻ കുരുവംശം
ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇനി െകാണ്ടു് നടക്കും. ഈ പരിേദവന�
വുമായി സിംഹാസനത്തിൽ അമരുന്ന ചക്രവർത്തിക്കു്
(െചേങ്കാൽ ഇനിയും മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രർ ൈകമാറി�
യിട്ടില്ല) നീറുന്ന േനാട്ടം തീൻ ശാലയിൽ രാവിെല എന്തു്
കിട്ടും അകത്താക്കാൻ എന്നാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/25

“മാരകായുധങ്ങൾ േതടി നീണ്ട െദൗത്യത്തിേലാ മേറ്റാ
ആേണാ അഭിവന്ദ്യയുധിഷ്ഠിരൻ, ഇങ്ങെന വികാര നിർ�
ഭരമായ യാത്രയയപ്പിനു് കാരണമാവാൻ?” പാഞ്ചാലി�
േയാടും മറ്റു നാലു പാണ്ഡവേരാടുമായി െകാട്ടാരം േലഖിക
തലയിൽ ൈക വച്ചു് േചാദിച്ചു.

“അക്ഷയപാത്രത്തിെല സസ്യാഹാരം കഴിച്ചു മടുത്ത
ഭീമൻ െവല്ലുവിളിച്ചു, ഒരു കാളെയ കട്ടു െകാണ്ടു് വന്നു
എത്തിക്കാേമാ? അറക്കലും െതാലിയുരിക്കലും ഇറച്ചി
െവട്ടി െപാരിക്കലും അവൻ സ്വയം െചയ്യാെമന്നു് വാക്കും.
ഇന്നു് രാവിെല ‘കാരണവ’െര പിരി േകറ്റി. നിസ്സാഹാ�
യതയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു നായാട്ടിനിറങ്ങിയതാണു്.
അടിമജീവിതതിലും മഹാരാജാ എന്ന അഭിസംേബാധന
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ആചാര�
പൂർവ്വം െചയ്തു യാത്രയയപ്പ്”, നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത പാ�
ഞ്ചാലി പറഞ്ഞു. കാട്ടിടവഴിയിൽ നിന്നു് താേഴാട്ടുള്ള
ഇറക്കത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ കാലിടറി വീഴും മുമ്പു് ഒരു മര�
ത്തിൽ പിടിച്ചു കിതക്കുന്നതു് അവർക്കു് കാണാമായിരു�
ന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/26

“അധികാരേമറ്റ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസഭയിൽ വന്നു പരാ�
തി പറയുന്ന േപാെല എേന്താ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു കണ്ടു.
എന്താ വിേശഷിച്ചു്?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“േപാരാട്ടത്തിൽ മുറിേവറ്റു കുരുേക്ഷത്രയിെല ശരശയ്യ�
യിൽ കിടക്കുന്ന ശത്രുൈസന്യനായകനു അടിയന്തിര
ൈവദ്യ ചികിത്സക്കു് പണം അനുവദിച്ചു. പാണ്ഡവർക്കു്
യാത്ര െചയ്യാൻ പുതിയ രഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. താമസി�
ക്കാൻ െകൗരവരുെട അരമനകൾ കുടിെയാഴിപ്പിക്കില്ല.
ഓേരാ ഹസ്തിനപുരി കുടുംബത്തിനും ഓേരാ അക്ഷയപാ�
ത്രം എന്ന പദ്ധതിക്കു് േവണ്ടി ആകാശചാരികളുമായി
ആശയവിനിമത്തിൽ ഏർെപ്പടും. ഇന്നെത്ത ‘ഹസ്തിനപു�
രി പത്രിക’ കണ്ടിേല്ല. മുഖ്യവാർത്ത പെക്ഷ തള്ളവിരൽ
മുറിഞ്ഞ ഏകലവ്യെന്റ പരാതിയാണു്”

“വിരൽ ഗുരുദക്ഷിണയായി സ്വയം മുറിച്ചു ഗുരുവിനു െകാ�
ടുത്തു് എേന്നാ, അയാൾ നിങ്ങളിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു
കടിച്ചു മുറിെച്ചടുത്തു എേന്നാ? ൈസനിക വിദ്യാഭ്യാസം
സൗജന്യെമന്നു കരുതിേയാ, അേതാ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചുളു�
വിൽ പഠിച്ചാൽ ഗുരു കണ്ടു പിടിക്കിെല്ലന്നു് കരുതിേയാ?
സത്യം എേന്നാടു പറഞ്ഞതിനു് ഈ െവള്ളി നാണയം
പ്രതിഫലമായി ഇരിക്കെട്ട, ശിഷ്യെന്റ തള്ളവിരൽ െവട്ടി�
െയടുത്തു് ചവച്ചു തിന്നു വിശപ്പടക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ൈസ�
നിക പരിശീലകർ കുരുവംശത്തിൽ എന്ന ഒരു േലഖന�
ത്തിനു് വഴിയുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ പത്രാധിപരുമായി
ആേലാചിച്ചു േനാക്കാം, അത്തരം വിചിത്ര സംഭാവമാ�
യാേല വ്യാസൻ മഹാഭാരത ഇതിഹാസത്തിൽ തുന്നി�
േച്ചർക്കാൻ തുനിയൂ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ നിഷാദയുവാ�
വിേനാടു് വില േപശുന്ന േപാെല സംസാരിക്കുന്നതു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അലസമായി േനാക്കി.

“അഞ്ചു പാണ്ഡവർ ഇടെക്കാന്നു തള്ളിയാൽ നീക്കാവുന്ന
കാര്യങ്ങേള യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉള്ളൂ. മന്ത്രി
പദവി ഉേപക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന േപാെല ഉപേദ�
ശി എന്ന പദവിയിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയാൽ നിലവിൽ കിട്ടു�
ന്ന രാജകീയ െസൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു് തുടർന്നും കി�
ട്ടും. അെല്ലങ്കിൽ ഉടൻ വനവാസത്തിനു േപാവുന്നവരു�
െട പട്ടികയിൽ ഒന്നാമൻ നിങ്ങളാവും അങ്ങെനയായി�
രുന്നു ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ അഭിവന്ദ്യ വിദുരെര
പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു്. സുരക്ഷയും വസതിയും സൗജന്യ ഭക്ഷ�
ണവും എല്ലാം ഈ വറുതിയിൽ േവണെമങ്കിൽ, കാരണ�
വർ അതിൽ വീണു എന്നു് േവണം ഇേപ്പാൾ കരുതാൻ”
യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് അൽപ്പം ശു�
ദ്ധവായു കിട്ടാൻ ഗംഗാ തീരേത്തക്കു് കൂട്ടുകാരിയുമായി
നടക്കുകയായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/27

ഇന്നെത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിെല മുഖപ്രസംഗ�
ത്തിൽ നിന്നു്.

“ഒരു സംഘം യുദ്ധം േതാറ്റു കഥാവേശഷരായേപ്പാൾ
പതിമൂന്നു െകാല്ലങ്ങൾ അക്ഷമേയാെട കാത്തു് നിന്നി�
രുന്ന േവെറാരു സംഘം അധികാരത്തിൽ കയറി എന്ന�
െതാഴിച്ചാൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ കണ്ടതു് പിടിപ്പുേകടിെന്റ
ഭരണതുടർച്ച.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/28

“പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി വന്നു്, ഹസ്തിനപുരി�
യിക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിനും ഇടക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ഒരു കാ�
ലയളവിൽ പരിചയെപ്പട്ട നൂറു െകൗരവേരയും നിങ്ങൾ
േപർ പറഞ്ഞു സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു എേന്നാ? െകാ�
ള്ളാം, ഗാന്ധാരിക്കു േപാലും ആവുേമാ, ആ നൂറു മക്കെള
മക്കെള െതറ്റാെത േപർ വിളിക്കാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പരിഹസിച്ചു.

“കണ്ണു് െകട്ടി മക്കെള കാണണ്ട എന്നു വച്ച ഗാന്ധാരിെയ
േപാെലയാേണാ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമ�
മായ പ്രണയിനി?”

“േചാര െതറിപ്പിക്കാെത പീഢിപ്പിച്ചു വിടാൻ പറ്റിയ വഴി�
െയാന്നും ആരും പറഞ്ഞു തന്നിേല്ല?” വസ്ത്രാേക്ഷപം നട�
ത്തിയ അർദ്ധസേഹാദരെര രക്തരൂഷിത ഏറ്റുമുട്ടലിൽ
െകാന്നു െകാലവിളിേക്കണ്ടി വന്ന ഭീമെന െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാളയത്തിൽ സമീപിച്ചു. െവട്ടും കുത്തുേമറ്റു് വശം
െകട്ട ഭീമേമനിയിൽ ഒരു മൂന്നാം ലിംഗ പാറാവുകാരൻ
ൈതലം പുരട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. െകടാറായ പന്തം പുക�
ഞ്ഞു കത്തി.

“ഞാൻ അേന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് പറഞ്ഞതാണു്, നിെന്റ
മുമ്പിൽ തുണിയുരിച്ചു് കിടത്തി, വരിയുടച്ചു് ഒെന്നാന്നായി
അവെര മധുര പ്രതികാരം െചയ്യാെമന്നു്. പെക്ഷ അവൾ
കുപിതയായി താക്കീതു് െചയ്തു: ഒരിക്കൽ ആരാധകരാ�
യിരുന്നവെര ധർമയുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലുെന്നങ്കിൽ െകാല്ലൂ,
പെക്ഷ അവരുെട പുരുഷത്വം മാനിക്കൂ.”, വാക്കു് കിട്ടാെത
കിതച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു കരൾ നീറിയ ആ ദുർബല പാണ്ഡ�
വൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/29

“ൈസനിക മന്ത്രാലയത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രചുമതല വഹിക്കു�
ന്ന ഭീമെന ഹർഷാരവങ്ങേളാെട ഹസ്തിനപുരി െപൗര
സമൂഹം സ്വാഗതം െചയ്തേല്ലാ. അടുത്ത യുദ്ധം ആേരാടാ�
ണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആേരാഗ്യമുള്ള ആണുങ്ങൾ എല്ലാം കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീ�
വത്യാഗം െചയ്തതു െകാണ്ടു് നിലവിൽ സജീവ ൈസനിക�
നായി ഞാൻ മാത്രേമ കാണൂ. ൈസനികേക്ഷമ മന്ത്രാല�
യം എന്നു് പുനർ നാമകരണം െചയ്തു കൗരവരാജ വിധ�
വകെള നൂറു േപെരയും കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു വൃദ്ധസദനത്തി�
േലക്കു മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തി�
യാക്കാൻ നിങ്ങളും തരിേല്ല ഒരു ൈക? ഇതാ പുതിയ
ഒരിനം കണ്ണാടി. ദൂെര ദൂെര ദക്ഷിണാപഥത്തിെല ആറ�
ന്മുള നാടുവാഴി െകാടുത്തയച്ചതാണു്.” “യഥാർത്ഥ മുഖം
കാണാം” ഭീമൻ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിയുെട നിറേവാെട പറ�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/30

“അവസാനമായി, പാണ്ഡവർ നിങ്ങൾക്കു് ആരായിരു�
ന്നു?” കുഴഞ്ഞുവീണു മണ്ണിൽ ചുരുണ്ട പാഞ്ചാലിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക നിർദ്ദയം േചാദിച്ചു. ഒരു നിലവിളി
േപാെല ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ ഇളംകാറ്റു േപാലുമി�
ല്ലാെത നിശബ്ദത കനത്തു് നിറഞ്ഞിരുന്നു. പാണ്ഡവർ
തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത മുേന്നാട്ടു കാൽ വച്ചു. സന്ധ്യ.

“അവർക്കു് േവണ്ട എെന്റ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അവർ എക്കാ�
ലവും പരസ്പരം മത്സരിച്ചു ഓമനിച്ചു. അവർക്കു് േവണ്ടാതി�
രുന്ന എെന്റ മനസ്സു് ഇവിെട എെന്നേന്നക്കുമായി ഇങ്ങ�
െന അവസാനിക്കെട്ട”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ൈക
പിടിച്ചു പാഞ്ചാലി കണ്ണടച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/05/31

“നിങ്ങൾ മൂന്നു പാണ്ഡവർ കണ്ടു നിൽക്കുേമ്പാഴെല്ല െകൗ�
രവർ അഭിമന്യുവിെന ചവിട്ടിയും കുത്തിയും പച്ചക്കു് െകാ�
ന്നതു്? നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ നിരായുധെരാന്നും ആയിരുന്നി�
ല്ലേല്ലാ. ഒന്നു് ഇടിച്ചുകയറി ചക്രവ്യൂഹം േഭദിച്ചു് ആ കുട്ടി�
െയ െപാക്കി പുറത്തുചാടാൻ നിങ്ങൾെക്കാന്നും ആയി�
േല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അർജ്ജുന പുത്രെന്റ
ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു നാലു പാണ്ഡവർ യമുനയിൽ മുങ്ങി
നിവരുന്ന സമയം.

“നൂറു പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ ന്യായമായി യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാ�
ലും ഒരു െകൗരവക്കുട്ടിയും അന്യായവധത്തിനു ഇരയാ�
വരുതു് എന്ന േദ്രാണവചനം ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ചതു്
അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു.”



—6—
“ദുേര്യാധനെന്റ ആദ്യ ചരമവാർഷികത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര�
െന്റ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം േകൾക്കാൻ നീ ഇന്നെല
സന്ധ്യക്കു് േപായിരുന്നു അെല്ല” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ കൂ�
ട്ടുകാരിേയാടു് േചാദിച്ചു, “എെന്താെക്ക അയാൾ പറഞ്ഞു
എന്നതിേനക്കാൾ എെന്താെക്ക പറയാെത വിട്ടു?”

“ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തവൻ വാചാലത െകാണ്ടു് എല്ലാ
ഓട്ടയും അടക്കും എന്നു് വിദുരർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതു്
ഓർമ വന്നു.” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗംഗയിെല ചിേറ്റാള�
ങ്ങൾ തട്ടി െവള്ളം െതറുപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/02

“ഒമ്പതു് ദിവസം നിങ്ങൾ വിടാെത അെമ്പയ്തിട്ടും ഒരു പാ�
ണ്ഡവതല േപാലും വീണില്ല എന്ന ആേരാപണവുമായി
ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങെള ആളും തരവും േനാക്കാെത ശല്യം
െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഭീഷ്മേരാടു് കുശ�
ലം പറഞ്ഞു.

“ദരിദ്ര ബന്ധുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രേമ െകൗരവർ
ഇതുവെര പാണ്ഡവെര കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ കുരു�
േക്ഷത്രയിൽ കാണുന്നതു് ക്രൂരബന്ധുക്കൾ എന്ന പുതു
പാണ്ഡവ പ്രതിച്ഛായയാണു്” പിതാമഹൻ ആയുധങ്ങൾ
എറിഞ്ഞു ഒന്നു മുങ്ങി നിവരാൻ യമുനയിേലക്കു് ചാടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/03

“പാഞ്ചാലിയുെട വിവാഹവാർഷികത്തിനു് അനുേമാദി�
ക്കാൻ േപാവുകയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നവിധവേയാടു വിസ്മയേത്താെട േചാദിച്ചു.

“പാരാവാരങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയ പ്രശസ്ത ദാമ്പത്യമേല്ല. അംഗീ�
കൃത ഭർത്താക്കന്മാർ പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരാെണങ്കിലും
കമിതാക്കൾ നൂറു േപരും െകൗരവർ ആയിരുന്നിേല്ല.” വൃ�
ദ്ധസദനത്തിെല മറ്റു െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു് കൗരവ വിധവക�
ളും അനുകൂലഭാവത്തിൽ തല െചരിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കതിെര കൗരവർെക്കാപ്പം െകാ�
മ്പു േകാർത്ത കൃപാചാര്യൻ ഇതാ രാജസഭയിൽ നിങ്ങൾ�
ക്കു് വാ നിറെയ ആശംസ പറയുന്നു. ഇെതന്താ കാര�
ണവർെക്കാരു മനം മാറ്റം?” സഭ പിരിഞ്ഞു അംഗങ്ങൾ
ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ധൃതിയിൽ നീങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തു ഊട്ടു
പുരയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു േനരെത്ത സൗജന്യ ഭക്ഷണമാ�
ണു്, നിലപാടുതറയല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/04

“ഒരു െകൗരവെന്റ ജഡം കിട്ടിയില്ലേല്ലാ. കിട്ടിയ െതാണ്ണൂ�
റ്റി ഒമ്പതും സംസ്കരിച്ചു” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ചിന്താക്കുഴ�
പ്പത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് പറഞ്ഞു.

“നമുക്കും െതറ്റാം എണ്ണം. ഭീമൻ ചതച്ചു െകാന്ന െകൗര�
വരുെട ഭീകരരൂപങ്ങൾ േനാക്കിയാൽ പഠിച്ച കണക്കു
മറക്കിേല്ല. േപാരാട്ട ഭൂമിയേല്ല, ജീവനിൽ െകാതിയുള്ള
ഒരു അവിശ്വസ്തെകൗരവൻ ഒളിേച്ചാടിയതുമാവാം.”

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ
പ്രേത്യകിച്ചു്? യുദ്ധമാലിന്യനീക്കം കാര്യക്ഷമമാെണ�
ന്നു് നീ തെന്നയേല്ല േനരിട്ടു േപായി കണ്ടു വാർത്ത
‘പത്രിക’യിൽ എഴുതിയതു്; യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ വിമർശ�
കെന്റ േനാട്ടേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖികെയ േനാക്കി.

“പത്തു് നാല്പതു് ലക്ഷം വവ്വാലുകൾ പ്രവിശ്യാ ഭരണാധി�
കാരികളുെട ഔേദ്യാഗിക വസതികളിൽ, ജാലകത്തിലും
ഊട്ടുപുരയിലും കിടപ്പു മുറിയിലും കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നുകൂ�
ടിയാൽ പിെന്ന അവസ്ഥ അടിയന്തരമാവിേല്ല. േപാരാ�
ട്ടത്തിൽ ജീവൻ െവടിഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ എന്നു് കൃപാ�
ചാര്യൻ പറഞ്ഞേതാെട യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഖ്യാപനം ൈവ�
കിപ്പിച്ചില്ല.”

“എന്താ വ്യാസനുമായി പട്ടാപ്പകൽ ഒരു തർക്കം? ഒന്നുമി�
െല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെടെയാെക്ക ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്ര�
കാരനെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അതു് തെന്നയാണു് തർക്കം. ഞങ്ങളുെട ജീവിതം സാം�
സ്കാരിക പഠനം എന്ന നിലയിൽ േവണം വ്യാസൻ അവ�
തരിപ്പിക്കാൻ എന്നു ഞങ്ങൾ നിലപാടു് കനപ്പിച്ചു. െവ�
റുെത ഒെരാഴുക്കൻ ജീവിതാനുഭവം എന്ന നിലയിലുള്ള
വ്യാസരചനാരീതി അസ്വീകാര്യെമന്നും. േവെറ കുടുംബ
പ്രശ്നെമാന്നുമില്ല”, പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചുമതലക�
ളുമായി ഓടി നടക്കുകയാണു് യുദ്ധത്തിെന്റ പരിക്കുകൾ
ഇനിയും േതഞ്ഞു മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശരീരവുമായി നകു�
ലൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/06

“കളരിഗുരുവിെന ചതിച്ചു െകാല്ലാൻ നിങ്ങൾ േപാരാട്ടഭൂമി�
യിൽ വഴിവിട്ടു നുണ പറഞ്ഞു എന്നു് െകൗരവർ ഒച്ചവച്ചു
പാടുന്നുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ യുധിഷ്ഠിരെന പാള�
യത്തിൽ പിടികൂടി.

“സത്യേമ പറയൂ എന്ന പ്രശസ്തി നിങ്ങൾെക്കാരിക്കലും
ഭാരമായി േതാന്നിയിട്ടില്ല അെല്ല?” േദ്രാണ വധത്തിെന്റ
ആനന്ദലഹരിയിലായിരുന്നു അേപ്പാഴും ആ മുതിർന്ന പാ�
ണ്ഡവൻ”, ആ ഭാരം ഇടെക്കാന്നു ഒന്നിറക്കി െവക്കാൻ
ചില അർദ്ധസത്യങ്ങൾ പറയും.”

യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖം താഴ്ത്തി േതങ്ങി:.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട ഉൾനാടുകളിൽ വറ്റി വരണ്ടു കിടന്ന കു�
ളങ്ങളും കിണറുകളും േമലനങ്ങി വൃത്തിയാക്കി മഴെവള്ളം
സംഭരിച്ചു ശുദ്ധജലസംഭരണികൾ ആക്കുന്നതായിരുന്നു
എെന്റ അർദ്ധസേഹാദരെന്റ രാജകീയവിേനാദം. കിള�
ക്കാനും കന്നു പൂട്ടാനും അറിയാത്തവെന്റ കയ്യിൽ െച�
േങ്കാൽ െകാടുക്കരുതു് എന്നു് അവൻ ഹൃദ്യമായി താക്കീ�
തു െചയ്യുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിെന്റ തേലന്നു് േപാലും സ്വ�
ന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ ജലേസചനം െചയ്തു പ്രകൃതിേയാടു
കരുണ യാചിച്ചാണവൻ രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം പരി�
രക്ഷിക്കാൻ രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയതു്. ജീവത്യാ�
ഗം െചയ്യുേമ്പാഴും അവൻ തടാകതീരത്തായിരുന്നു എന്നു്
ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എെന്റ െഭൗതികാവശിഷ്ടം തടാകജ�
ലെത്ത മലിനെപ്പടുത്തരുതു്, അതുെകാണ്ടു് എെന്ന മുടി�
യിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു കരകയറ്റി തുടയിൽ അടിച്ചു െകാല
െചയ്യൂ എന്നു് പറഞ്ഞു അവൻ ഞങ്ങേളാടു് കർത്തവ്യം
െചയ്യാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചു.”

“ദുേര്യാധനവിധവ മുഖ്യ അതിഥിയായ നാളെത്ത അനു�
സ്മരണേയാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതു് മികേവാെട തെന്ന
ആവർത്തിക്കണം, മുഖം താഴ്ത്തി കണ്ണു തുടക്കണം. അതു്
കഴിഞ്ഞാൽ കൗരവരാജവിധവകളുെട കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കൽ.” ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി നകുലൻ യുധിഷ്ഠിരെന പ്ര�
ഭാഷണം പഠിപ്പിച്ചു തിരക്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/07

“കുരുവംശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രവിശ്യയേല്ല കുരുേക്ഷ�
ത്രം? പിെന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ഒരിടഞ്ഞ അയൽരാജ്യ�
െത്ത േപാെല ആക്രമണഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രാേദശിക പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരി�
യുെട േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി.

“കുടിനീർ േസ്രാതസ്സായ യമുനയുെട തീരത്തു് പത്തു് പതി�
െനട്ടു ദിവസം അഴിഞ്ഞാടിയ അർദ്ധസേഹാദരർ വരു�
തിക്കൂട്ടിയ പരിസ്ഥിതിനാശം, ശവം എണ്ണുന്ന തിരക്കിൽ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതു് ഞങ്ങളുെട തകരാറാേണാ? പു�
തിയ ഭരണകൂടം നീണ്ടകാല നഷ്ട പരിഹാരം തരണെമ�
ന്ന തേദ്ദശീയ വികാരം തുറന്നു പറഞ്ഞതിനാേണാ രാജ്യ�
േദ്രാഹ കുറ്റം ചുമത്തി വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം?” പ്രവിശ്യാ
േമധാവി നിന്ന നിൽപ്പിൽ കിതച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/11

“ഒരു മല്ലയുദ്ധം മതിയായിരുന്നിേല്ല, ഇത്രയധികം പരി�
സ്ഥിതിനാശം ഒഴിവാക്കി വീട്ടു മുറ്റത്തു് തെന്ന സ്വത്തു് തർ�
ക്കം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുരുേക്ഷ�
ത്രയിെല ശരശയ്യയിൽ േമെല ആകാശം േനാക്കി മര�
ണം കാത്തു കിടന്ന കാരണവേരാടു േചാദിച്ചു.

“ശത്രുവിെന്റ ൈകകാലുകൾ വലിച്ചു േവർെപടുത്തി പുതി�
െയാരു ജരാസന്ധവധം കളി ദുേര്യാധനൻ അവതരിപ്പി�
ക്കുെമന്നു് ഭീമൻ ഭയന്നു.”

“െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു് കൗരവരാജവിധവകൾക്കും സമാധാന�
പരമായി ഔേദ്യാഗികരാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാ�
ഴിയാെമങ്കിൽ പിെന്ന നിങ്ങൾക്കു് മാത്രെമന്താ പടിയിറ�
ങ്ങാൻ ഇത്ര പ്രയാസം?”, യുധിഷ്ഠിരൻ അന്തഃപുരത്തിെന്റ
അകേത്തക്കു േനാക്കി ഉച്ചത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾെക്കന്താ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുേവാ? ആ സ്ത്രീ കൗരവരാ�
ജവിധവയാേണാ? അേതാ നിങ്ങളുെട െപറ്റതള്ളേയാ?”
പാഞ്ചാലി പിറുപിറുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/12

“വിധവകൾക്കും വേയാജനങ്ങൾക്കും മൂന്നു േനരം വയർ
നിറെയ സൗജന്യഭക്ഷണം, അതേല്ല ആദ്യ പരിഗ�
ണന?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിന്ദ ഒളിക്കാെത യുധിഷ്ഠിര�
േനാടു േചാദിച്ചു.

“അടിമത്ത നിർമാർജ്ജനം. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവിതം
അെതെന്തന്നു ഞങ്ങെള രാവുപകൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയതു
ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടെപ്പട്ട കൗരവരാജസ്ത്രീകൾക്കു് ഉണ്ടാ�
വരുതു്. അവർക്കു് ഭൂതാതുരതയുമായി അഭിരമിക്കാൻ
ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഉൾനാട്ടിൽ വൃദ്ധസദനം പണിയും.
ആടിയും പാടിയും അവരവിെട നാൾ കഴിക്കും”, ഔേദ്യാ�
ഗിക രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുരുേക്ഷത്രവിധവകെള
ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്ന കർമപരിപാടി
തുടങ്ങുകയായിരുന്നു നേന്ന രാവിെല പുതിയ ഹസ്തിനപു�
രി ഭരണാധികാരി.

“വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു കഥാവേശഷയായ പാഞ്ചാലി�
െയ മറവു െചയ്ത േശഷമാണു് ഓടിപിടെഞ്ഞത്തി നിങ്ങ�
െള ഇേപ്പാൾ കണ്ടു മുട്ടിയതു്. എങ്ങെന ഓർക്കുന്നു ആ
വിചിത്ര സ്ത്രീെയ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് കി�
തച്ചു െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു.

“ആകസ്മികമായി ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിൽ വന്നു നീ�
ണ്ടകാല ദുരനുഭവങ്ങളിലൂെട കടന്നു േപായി എന്ന അടി�
സ്ഥാന വസ്തുത മാറ്റി വച്ചാൽ, ആ സ്ത്രീയുെട ജന്മാന്തര�
ങ്ങെള കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാഴും
അശ്ശക്തൻ. തിരക്കുണ്ടു് . ഇനിയും വടേക്കാട്ടുള്ള വഴിയിൽ
ആരും േനാക്കാനാളില്ലാെത െകാഴിഞ്ഞു േപാേവണ്ടവർ
ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവർ. വിട”, അക്ഷമേയാെട മുേന്നാട്ടു വച്ച
കാലുമായി യുധിഷ്ഠിരൻ യാത്ര പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/13

“കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധകാലത്തു് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഗാന്ധാരിെയ ചും�
ബിക്കുന്നതു കണ്ടു എന്നാണു നിങ്ങൾ അഭിമുഖത്തിൽ
ഇന്നെല രാത്രി പറഞ്ഞു നിർത്തിയതു്. ആ സന്ദർഭം
ഒേന്നാർക്കാെമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക രാജദാസൻ
സഞ്ജയേനാടു േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യു പിടഞ്ഞു നിലത്തു് വീണേപ്പാൾ കഴുത്തിൽ ചവു�
ട്ടി കർണൻ വിരലടയാളം കാണിച്ചു് ശത്രു മരിച്ചു എന്നു്
ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ച വിവരം തത്സമയം ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ കണ്ട ഞാൻ രാജാവിെന അറിയിച്ചേപ്പാൾ, സഹി�
ക്കവയ്യാത്ത ആഹ്ലാദം െകാണ്ടു് ധൃതരാഷ്ട്രർ അടുത്തു നി�
ന്ന ഗാന്ധാരിെയ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു തിരുവായിൽ തിരുവാ
േചർക്കുന്ന ആ ജുഹുപ്സാവഹമായ കാഴ്ച, അതാേണാ നി�
ങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നതു്?”

ഇതിഹാസരചനക്കു് ഒരു പനേയാലെക്കട്ടുമായി െകാട്ടാ�
രത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന വ്യാസനു മഹാഭാരത കഥ കണ്ട�
തും േകട്ടതും പറഞ്ഞു െകാടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിെട ഇരുെചന്നി�
കളിലും മുഷ്ടി െകാണ്ടു് ഇടിച്ചു ഓർമേപ്പടകം തുറക്കുകയാ�
യിരുന്നു വൃദ്ധസഞ്ജയൻ.

“എല്ലാവരും മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ മാത്രം ദു�
േര്യാധനൻ തുടേയാടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കു്
െചന്നു് എേന്താ േചാദിക്കുന്ന േപാെല ദൂെര നിന്നു േതാ�
ന്നി” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പാഞ്ചാലിേയാടു പിറു പിറു�
ത്തു.

“നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തെന്നയേല്ല ജീവകാലം മുഴുവൻ
എെന്ന തുണിയുടിപ്പിച്ചും അഴിച്ചും േവട്ടയാടിയ െകൗര�
വപ്രമാണി എന്നു് ഞാൻ േചാദിച്ചു. ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനു്
യാചിച്ചേപ്പാൾ മുലപ്പാൽ ഇറ്റിറ്റായി വായിൽ ഒഴിച്ചു െകാ�
ടുത്തു. അതു് നുണച്ചു കുടിച്ചയാൾ ശാന്തമായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/14

“വനവാസക്കാല അഭിമുഖങ്ങളിൽ പതിവാണു്”, “ഞാൻ
കൗരവഅടിമ” എന്ന നിങ്ങളുെട അഭിമാനേബാധം. സ്വ�
തന്ത്ര ചിന്തയുള്ള ആധുനികവനിതെയന്ന െപാതുസ�
ങ്കൽപ്പമുള്ള നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കഴിയുന്നു, ഒരു പെക്ഷ
ഭയം െകാണ്ടാെണങ്കിൽ േപാലും, സ്വയം ഇങ്ങെന ചുരു�
ങ്ങാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വസ്ത്രാേക്ഷപം മാത്രേമ െകൗരവർ െചയ്തുള്ളൂ. നഗ്നേമനി�
യുെട ദൃശ്യചാരുത ആസ്വദിക്കെട്ട എന്നാണവർ പുഞ്ചിരി�
ച്ചു പറഞ്ഞതു്. തുണിയൂരും മുമ്പു്, തുടയിൽ ഇരിക്കൂ എന്നാ�
യിരുന്നിേല്ല ദുേര്യാധനൻ ക്ഷണിച്ചതു്? ഇനി യുധിഷ്ഠിര�
േനാടു് രഹസ്യമായി േചാദിക്കൂ, അയാളും നാലു സേഹാ�
ദരന്മാരും ഇക്കാലവും എെന്ന എവിെട ഇരുത്തിയാണു്
നഗ്നേമനി ദുരുപേയാഗം െചയ്യുക എന്നു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/15

“സ്മൃതിനാശം വന്ന കുന്തിെയ നിങ്ങൾ ആട്ടിെത്തളിയിച്ചു്
കാട്ടിേലക്കയച്ചു എന്നാണു കൃപാചാര്യൻ പറയുന്നതു്.
വല്ല കഴമ്പുമുേണ്ടാ ആേരാപണത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു േചാദിച്ചു.

“കുന്തിയുെട സ്മൃതിനാശം ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേല�
ക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് തെന്ന കൃപാചാര്യനടക്കം ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നേല്ലാ. ഞങ്ങളുെട
കൂെട വരൂ അമ്മാ എന്നു് ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നീ എേപ്പാ�
ഴാണു് എെന്റ മകനായതു്, എനിെക്കാരു മകേനയുള്ളൂ
അവൻ േതജസ്വിയായ സൂര്യപുത്രൻ” എന്നാണവർ
ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവരുെട സാനിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതു്.
വേയാജനനങ്ങൾക്കും േവണം അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ വി�
ശ്രമം എന്ന ഗുരുകുല സംവാദത്തിേലക്കു് േപാവാൻ േത�
രിൽ കയറുകയായിരുന്നു ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര
കണ്ട മാദ്രിപുത്രൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/16

“കാട്ടുകുടിലിൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷം ഇനി കൗരവഅടിമ
എന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങെള ആേലാസരെപ്പടുത്തുന്നുേണ്ടാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുരഭിമാനി യുധിഷ്ഠിരെന്റ പിടിപ്പുേകടിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിക്കുക�
യാണു് കാലാതിവർത്തിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഇതിഹാസം എന്നതാണു് എെന്ന ചിന്താകുഴപ്പത്തിലാ�
ക്കുന്നതു്.”

“നിങ്ങൾ അഞ്ചു പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്പർദ്ധ
വളർത്തി മാനസികമായി തളർത്താൻ െകൗരവർ നി�
േയാഗിച്ച ചാരവനിതയാണു് പാഞ്ചാലി എന്ന ആേരാ�
പണം ഹസ്തിനപുരിയിൽ വ്യാപകമാണേല്ലാ”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനൻ അവൾക്കു രഹസ്യമായി അയച്ചു െകാടു�
ക്കുന്ന സുഗന്ധൈതലം അവൾ കുളികഴിഞ്ഞു നഗ്നേമ�
നിയിൽ പുരട്ടുേമ്പാൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ കാണുന്ന തി�
ടുക്കം, മത്സരം, ഊഴം െതറ്റിച്ചു അവെള ൈകവശെപ്പ�
ടുത്താനുള്ള ആേവശം എല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു് പാ�
ഞ്ചാലി െകൗരവരുെട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം എന്നു
തെന്ന. െതളിവു് കൂടുതൽ കിട്ടെട്ട ഹസ്തിനപുരി പത്രിക�
യുമായി പങ്കു വക്കാം” ചാരവകുപ്പിെന്റ സ്വതന്ത്ര ചുമതല
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നകുലൻ നയപരമായി പറഞ്ഞു.

“പാഞ്ചാലി കുട്ടികെള േനാക്കാത്തതു കണ്ടു മനസ്സു തപി�
ച്ചാണു് നിങ്ങൾ അവെര പാഞ്ചാലയിൽ െകാണ്ടു േപായി
വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചതു് എേന്നാ?” അവിശ്വാസം നിഴ�
ലിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“െകാച്ചുകുഞ്ഞിനു് ഭക്ഷണം െകാടുക്കാെത എന്തിനാ�
ണു് നീ കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതു് എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചാൽ,
അതു നിങ്ങളുെട കുട്ടിയല്ലേല്ലാ പിെന്നന്താ എന്നവൾ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപേരാടും ഊഴം വച്ചു തിരിച്ചടിക്കും. കു�
ട്ടികൾ ആരുെട ആയാലും അവർ വിശന്നു വാവിട്ടു നി�
ലവിളിക്കുന്നതു് കാണാൻ ആവാെത ഞങ്ങൾ അവെര
അവൾ അറിയാെത െകാണ്ടു േപായി സുരക്ഷിതസ്ഥാന�
ത്തു് ഏൽപ്പിച്ചു”, പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാൾ നകുലെന്റ കണ്ണു�
കൾ നിറഞ്ഞു ശബ്ദം ഇടറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/17

“അച്ഛെന കുറിെച്ചാരു ഓർമ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാ�
േമാ?” പുതിയ ഭരണാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാട്ടുകുടിലിൽ, പരുക്കൻതറയിൽ പായിൽ ചുരുണ്ടു കി�
ടന്ന അച്ഛെന ഞാൻ എെന്റ പതിനാറാം പിറന്നാളിനു്,
കുളിച്ചു കുറിയിട്ടു് വന്ദിക്കാൻ അറച്ചറച്ചു കാൽവച്ചു െച�
ന്നതായിരുന്നു. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ ആ മുഖം ഇരുണ്ടു.
ഇെന്നെന്റ ജന്മദിനെമന്നു ഞാൻ ൈകകൂപ്പി പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ആരാടാ നിെന്റ ബീജദാതാവു് എന്നു അശ്ലീല�
മായ ൈക ചലനേത്താെട അപശബ്ദമുണ്ടാക്കി അയാൾ
െവല്ലുവിളിച്ചു. യമൻ എന്നു ഞാൻ മൃദുവായി പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അയാൾ ആഭാസകരമായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അൽ�
പ്പവസ്ത്രയായ ചിറ്റമ്മ മാദ്രി ആ സമയത്തു് മുറിക്കകത്തു്
കടന്നേപ്പാൾ, പുറത്തു േപാവാൻ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ച�
േപ്പാൾ, അതാ മുറ്റത്തു് േപാത്തിൻപുറത്തിരുന്ന കാലൻ
അച്ഛെന്റ േനെര എറിയാനായി കയ്യിെല നീണ്ട കയർ കു�
രുക്കിടുന്നു. പിേറ്റന്നു കുടിലിന്നരിെക ഉണക്കവിറകു കൂ�
ട്ടി ചിത കത്തിക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഏഴു േപർെക്കാപ്പം
കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നതു് ദിവ്യേതജസ്സുള്ള ഒരു െതണ്ടിപ്പട്ടി
മാത്രം.”, മൺമറഞ്ഞ പിതാവിനു് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്ന
തീരുമാനം രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഊട്ടുപുരയിേലക്കു
േപാവുകയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/20

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െചേങ്കാൽ പിടിെച്ചടുത്ത പാണ്ഡവർ യാ�
ഗം െചയ്തു ഐശ്വര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നാണു് ഞാൻ നിങ്ങെള േതടി വരുന്നതു്. ഇങ്ങെന
ജീവിതസായാഹ്നം ദുരിതത്തിൽ കഴിേയണ്ടവരാേണാ
നിങ്ങൾ ഇതിഹാസകഥാപാത്രങ്ങൾ?”, ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാ�
ന്ധാരി, കുന്തി, വിദുരർ എന്നിവർ എല്ലും േതാലുമായി ആ
വനാശ്രമത്തിൽ.

“ഞങ്ങെള െകാന്നു തിന്നാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട മാംസേഭാ�
ജികൾ ഈ േശാഷിച്ച ശരീരം കണ്ടു മടുേപ്പാെട മടങ്ങി.
ഞങ്ങൾ അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി േനരിടുകയാണു്. പരസ്പ�
രം െകാന്നു ജീവെനാടുക്കാൻ േപാലും ഞങ്ങൾക്കിന്നു
േപശികളിൽ കരുത്തില്ല”, വിദുരർ വിവശ സ്വരത്തിൽ
പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/22

“തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു വൃദ്ധസദനം േതടി ദുേര്യാധനഭാര്യയു�
െട േനതൃത്വത്തിൽ, പാഞ്ചാലിയുെട േവനൽക്കാലവസ�
തിക്കു മുമ്പിൽ കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജവിധവ�
കൾ െവറും നിലത്തു് കിടന്നു മരണം വെര ഉപവസിക്കു�
െമന്നു ഭീഷണി മുഴക്കിയേല്ലാ, പ്രതികരിക്കാെമാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക െവല്ലുവിളിച്ചു.

“പുതിയ ഭരണകൂടത്തിൽ, മഹാറാണിയുെട രാവു പകൽ
സുരക്ഷക്കു് കൂട്ടു് പഴയ ഗാന്ധാരകരിമ്പൂച്ചകൾ അല്ല, പാ�
ണ്ഡവേവട്ടപ്പട്ടികൾ ആണു്. ഇെതാരു ഭീഷണിയല്ല, കുറ�
ച്ചു വാക്കുകളിൽ ഔേദ്യാഗിക അറിയിപ്പു് മാത്രം” പുതിയ
മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ കുതിരപ്പുറേത്തക്കു പരസഹാ�
യമില്ലാെത കയറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/23

“കഴുത്തു് കടിച്ചു മുറിച്ചു് േചാര ഊറ്റിക്കുടിച്ചു നിങ്ങെളന്താ
പിടച്ചിൽ തീരാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ ഉടൽ കഴുകനു് വലിെച്ച�
റിഞ്ഞതു്? വറുത്തരച്ചു എണ്ണയിൽ െപാരിച്ചു കൂട്ടം കൂടി
മദ്യത്തിെനാപ്പം ആർമാദിച്ചു തിന്നു കൂെട?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക അഭിവാദ്യം െചയ്തു കുശലം േചാദിച്ചു.

“ഘാതകർ എന്നു നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക വിേശ�
ഷിപ്പിച്ചതും േപാരാെതയാേണാ, ഇനി ഞങ്ങെള മാംസ�
േഭാജികൾ എന്നു കൂടി വിളിക്കാൻ െകാതിക്കുന്നതു്?”,
ആടിയുലഞ്ഞു െകാണ്ടു ഭീമൻ ഇരു ൈകകൾ വായുവിൽ
ആഞ്ഞു വീശി അദൃശ്യ ശത്രുവിെന്റ ആക്രമണം പ്രതിേരാ�
ധിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/25

“കാട്ടിൽ േവട്ടയാടി കൗമാരം വെര നിങ്ങൾെക്കാപ്പം കൂ�
ട്ടായി കഴിഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരെന്റ പ്രകൃതത്തിൽ എങ്ങെന
കാപട്യം മായാത്ത മുഖമുദ്രയായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കാപട്യെത്ത കാരണവർ കണ്ടതു് ജനിതക ൈവകല്യമാ�
യല്ല, ജന്മസൗഭാഗ്യമായാണു്. േവട്ടമൃഗമാംസം ആേരാരു�
മറിയാെത െപാരിച്ചു തിന്നു ചിറി കഴുകി, ‘ഞാൻ തീർത്തും
സസ്യാഹാരി’ എന്നു േമനി പറയുന്ന ഒരു കൗമാരകാല�
യുധിഷ്ഠിരെന ഞാൻ ഇതാ ഓർെത്തടുക്കുന്നു.”, നകുലെന്റ
േനാട്ടം ഭൂതകാലേത്തക്കു പാഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/26

“വികസിത ഹസ്തിനപുരിക്കായി ഭരണകൂടെത്ത അടിമുടി
നവീകരിക്കുെമന്നു താങ്കൾ ആദ്യദിനം അവകാശെപ്പട്ട�
േല്ലാ. എന്തായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭരണകൂടം എന്നു പറയാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പാണ്ഡവർ
മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ ഉള്ളു. ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര
കണ്ടിട്ടും ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു ഇവിെട വന്നു കൂ�
ടുതൽ രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ ഇല്ലാെത െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടു�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാെണെന്റ ആദ്യേനട്ടം”, താൻ പുറെപ്പ�
ടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ തള്ളിക്കളയുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരു�
ന്ന അനുജന്മാെര േനാക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ ജാള ്യതേയാെട
പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/06/29

s“നായാട്ടിനു നാലുവഴിക്കു് േപാേകണ്ട അഞ്ചുേപരും
പായ വിരിച്ചു പകൽ സമയത്തു് ഇങ്ങെന കിടക്കുകയാ�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് പുഞ്ചിരി�
േയാെട േചാദിച്ചു.

“മഴക്കാലമാണു്, യുദ്ധം േവണ്ടി വരികയാെണങ്കിൽ സുഖ�
ചികിത്സക്കു് പറ്റിയ സമയമേല്ല എന്നു് അടുത്ത ആശ്ര�
മത്തിെല ആചാര്യൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, രഹസ്യമായി
ആശ്രമവാസിെയ വിട്ടു് ദുേര്യാധനെന്റ അനുമതി വാങ്ങി.
ഇേപ്പാഴും ഞങ്ങൾ അടിമകൾ. പാണ്ഡവർക്കു് വാതത്തി�
െന്റ അസുഖമുെണ്ടന്നു ഞാൻ െവച്ചു് കാച്ചി. മൂന്നു േനരവും
േവവിച്ചു െകാടുക്കൂ എന്നു് പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്കു് മുതിര ആ
മഹാശയൻ കഴുതപ്പുറത്തു് ഉടൻ അയച്ചു തന്നു. രാവിെല
േവവിച്ചു കഴിച്ച ആ മുതിരയുെട ബലത്തിൽ എത്ര േവഗം
ഇവർ മയങ്ങിേപ്പായി എന്നു േനാക്കൂ” അടിെയാഴുക്കുകൾ
നിറഞ്ഞ ശരീരഭാഷയിൽ പാഞ്ചാലി സംസാരിച്ചു.
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“എേപ്പാഴാണു് പാഞ്ചാലി നിങ്ങേളാെടാെക്ക ഒന്നു് കയർ�
ത്തു് സംസാരിക്കുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക, െതാഴിലിെന്റ
ൈധര്യത്തിൽ, േചാദിച്ചു

“അടുത്തുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽ കൗരവ ആജ്ഞ അനുസ�
രിച്ചു കയറിെച്ചന്നു ൈജവമാലിന്യം േശഖരിച്ചു ദൂെര കുഴി
കുത്തി മൂടി വരുേമ്പാൾ, െവയിൽ െപാങ്ങി അവൾ േമ�
ലാെക മലിനമായി ക്ഷീണിച്ചു വിയർത്തിരിക്കും. ദുേര്യാ�
ധനൻ േനരിട്ടു കൽപ്പിച്ചു െകാടുത്ത ആ നിത്യ േജാലി
അടിമ എന്ന നിലയിൽ അവൾ കാര്യക്ഷമതേയാെട െച�
യ്യും. അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉറക്കമുണർന്നു് ഈ തറയിൽ
ഇരുന്നു, െവയിൽ വീഴാത്ത തണലിൽ, ഇടക്കിെട അക്ഷ�
യപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി ചൂതു് കളിക്കുകയാവും. ഒന്നും
െചയ്യാൻ ഇെല്ലങ്കിൽ േപായി ദിവ്യാസ്ത്രം വല്ലതും സംഘടി�
പ്പിക്കണം എന്നവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി കയർത്തു് ആജ്ഞാ�
പിക്കും പിെന്ന െപാട്ടിക്കരയും. ഞങ്ങൾ അെതാന്നും
കണ്ടു, േകട്ടു എന്നു നടിക്കാെത തീറ്റയും കളിയും തുടരും”
അർജ്ജുനൻ നീരസേത്താെട പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/02

“നമ്മുെട അഴുെക്കാെക്ക െപറുക്കി കൂട്ടി കലത്തിൽ ഇട്ടു
െകാണ്ടുേപാവുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ ആരാണമ്മാ?”, വി�
ടർന്ന കണ്ണുകൾ ഉള്ള കുട്ടി േചാദിച്ചു.

“അെതാരു അടിമയാണു് േമാേന. നമ്മുെട യുവരാജാവു്
ദുേര്യാധനൻ അവൾക്കു പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത കഠിന ശി�
ക്ഷ െകാടുത്തിരിക്കയാണു്”, അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“ഇങ്ങെന മാലിന്യം ചുമക്കുന്ന അടിമയാവാൻ എന്തു െത�
റ്റു് ആ സ്ത്രീ െചയ്തു, അമ്മാ?”, കുട്ടി േചാദിച്ചു.

“ഭർത്താക്കന്മാർ ലഹരിയിൽ അവെള കൗരവരുമായി രാ�
ജസഭയിൽ പരസ്യരതിക്കു് നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൾ
എതിർക്കാെത നിന്നു് െകാടുത്തതിനു നീതിമാനായ ദു�
േര്യാധനൻ െകാടുത്ത മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/03

“കൃപാചാര്യൻ ഇത്ര േനരെത്ത?”, ഉറക്കമുണർന്നു വന്ന
യുധിഷ്ഠിരൻ കണ്ണു തിരുമ്പി നീരസം കാണിച്ചു.

“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം താങ്കൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നു്
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വായിച്ചു.”

“നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ, കാലെന്റ മകൻ ആെണങ്കിലും
സമാധാനപ്രിയനാണു് ഞാൻ.” യുധിഷ്ഠിരൻ െനഞ്ചു് വിരി�
ച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ജീവേനാെട രക്ഷെപ്പട്ട ഒേര ഒരു
കൗരവപക്ഷ ൈസനികൻ ഞാനാണു്. സർവൈസന്യാ�
ധിപ പദവി തന്നു പുതിയ ൈസനിക മന്ത്രാലയം സജീവ�
മാക്കാൻ അനുമതി തരണം.”

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

യുധിഷ്ഠിരൻ പുറം തിരിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/04

“ഇന്നു് പാണ്ഡവർ ഊട്ടുപുരയിൽ വല്ലാെത്താരു തിമിർപ്പി�
ലാണു്. ഏേതാ ധനിക ഹസ്തിനപുരി കർഷകെന്റ ധാ�
ന്യപ്പുര െകാള്ളയടിച്ചവർ അക്ഷയപാത്രം നിറച്ചിരിക്കു�
ന്നു. പത്തു ൈകകളും മത്സരക്ഷമതേയാെട ഭക്ഷണം വാ�
രി അഞ്ചു വായകളിൽ നിറക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഇവിെട
ഒറ്റക്കു അത്താഴപട്ടിണി, ഇെതന്താ ഈ അസമത്വം നി�
ങ്ങൾ പ്രതിേഷധിക്കാെത?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“ഈ ശരീരത്തിെന്റ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം പാണ്ഡവർ�
ക്കാണു്. അതിെന്റ േമനിെക്കാഴുപ്പും േതയ്മാനവും അവർ
തെന്ന വീതിെച്ചടുക്കെട്ട”, നിലാവിൽ കുളിച്ച ഹിമാലയ
താഴ്വരെയ തുറന്ന ജാലകത്തിലൂെട േനാക്കി പാഞ്ചാലി
നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/05

“പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും പാ�
ണ്ഡവർ സഹായിക്കാറില്ല. നകുലൻ വരുമായിരുന്നു.
ഞങ്ങളിൽ ആരാണു് ദുേര്യാധനെന്റ ചാരൻ എന്നു നകുല�
നു അറിയാെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ, ചങ്ങാത്തം നിർത്തി
വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവെര അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉട�
യതമ്പുരാൻ ദുേര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലിന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിെവട്ടി സംഗതി കുഴി�
ച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ നകുലൻ
പല്ലു് െഞരിക്കും. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കി�
യാൽ മേതതരരാജ്യമായി ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗി�
കമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾ�
ക്കു് ധനസഹായവും സുരക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഞങ്ങെള
ഭീഷണിെപ്പടുത്തും.”

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

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/06

“നിങ്ങൾ?”, നഗരാതിർത്തിയിെല വഴിേയാര തീൻശാല�
യിൽ കണ്ട മുഖംമൂടിെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ െകാട്ടാരം േലഖിക
തലയിൽ ൈക വച്ചു”, ഇവിെട?”

“കുറച്ചുകാലമായി ചാരവകുപ്പിെന്റ സ്വതന്ത്രചുമതല വഹി�
ക്കുന്ന നകുലൻ സമാന്തര അധികാരേകന്ദ്രമാവുന്നു
എന്ന ഉൾവിളിയിൽ ഞാൻ തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു് രണ്ടും കൽ�
പ്പിച്ചു ഒന്നു ഇറങ്ങിയതാണു്. െപാതുജനമനമറിയുന്ന�
തിൽ കുതിരപ്പന്തികൾക്കും വഴിയമ്പലങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്ര�
സക്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. ഹസ്തിനപുരി പത്രികയു�
െട പ്രഖ്യാപിത രാജ്യേസ്നഹെത്ത മാനിച്ചു എെന്റ ഈ
േവഷംെകട്ടു് നിങ്ങൾ വിവാദമാക്കരുതു്.”, െപായ്മുഖം നീ�
ക്കാെത, ചുറ്റും കേണ്ണാടിേക്ക യുധിഷ്ഠിരൻ തല താഴ്ത്തി
മന്ത്രിച്ചു.

“കുരുവംശെപ്പരുമയിൽ ദുേര്യാധനൻ എക്കാലേത്തക്കു�
മായി രാജസഭയിൽ നിങ്ങെള 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 ‘അടിമവംശം’ എന്നറി�
യെപ്പടുമായിരുന്നു” പാഞ്ചാലി അപ്രസന്നമായി പുഞ്ചിരി�
ച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/07

“ഞാൻ പാഞ്ചാലി, കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു ശരീരശുചി�
ത്വത്തിൽ പ്രാേയാഗിക ദിനചര്യ ഉപേദശിക്കുന്ന പാണ്ഡ�
വഭാര്യ.”

“നവജാതശിശുക്കെള ഓേരാ െകാല്ലവും പാഞ്ചാലയിേല�
ക്കു െകാണ്ടുേപാവുേമ്പാൾ പാണ്ഡവ മാതാവിെന കാ�
ണാൻ എന്ന േപരിൽ ഹസ്തിനപുരം അന്തഃപുരത്തിൽ
നുഴഞ്ഞു കയറി നിഷ്കളങ്കകളായ കൗരവവധുക്കളിൽ നി�
ന്നു ദാമ്പത്യരഹസ്യം േചാർത്തി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു്
ൈകമാറ്റം െചയ്തു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന െകാച്ചു കറുമ്പി?
േനാക്കെട്ട, ഒരുനാൾ നിെന്ന കൗരവ അടിമയാക്കി ചില�
െതാെക്ക െചയ്യിക്കാൻ എനിക്കു പറ്റുേമാ എന്നു്”, കുലീന
സന്ദർശകെയ യാത്രയാക്കാൻ ഉപചാരം പൂർവം കൂെട
നടക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ പിറുപിറുത്തു.

“എെന്റ മകെന െകാന്നു േചാരയൂറ്റിക്കുടിച്ചു ശരീരം നീ
വലിച്ചു കീറി േവർെപടുത്തി അെല്ല ഭീമാ?” ചിന്നിച്ചിത�
റിയ കൗരവ ജഡം േനാക്കി കൺെകട്ടില്ലാത്ത ഗാന്ധാരി
വിതുമ്പി.

“നിന്നനിൽപ്പിൽ പാഞ്ചാലി ശപഥം െചയ്താൽ എനിക്കു
േവെറ തരമുേണ്ടാ വലിയമ്മാ? പൂചൂടാൻ െകാടുംകാട്ടി�
െല കല്യാണസൗഗന്ധികമായാലും, മുടിയിൽ േതക്കാൻ
െകൗരവ കരളിെല ചുടു േചാരയായാലും അവൾ േചാദിച്ച�
തു് െകാണ്ടു വന്നു െകാടുത്തേല്ല പറ്റൂ”, ഭീമൻ ഒരു െകാച്ചു
കുഞ്ഞിെന േപാെല ഇളകി മറിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/08

“ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളിൽ ൈജവമാലിന്യസാന്നിധ്യം
കെണ്ടത്തിയ വിവരം ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ചു. വിദ�
ഗ്ധ സംഘം ഉടൻ അേന്വഷണത്തിനു വരുെമന്നാണു്
േകട്ടതു്” മുതിർന്ന ആശ്രമ അേന്തവാസി ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’േയാടു് പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾെക്കാെക്ക തെന്ന ‘വിദഗ്ദമായി’ സംസ്കരിച്ചുകൂ�
െട നിങ്ങളുെട തെന്ന ഈ ൈജവവിസർജ്യം. ഇതിെനാ�
െക്ക ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധനൻ വര�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷം നിയന്ത്രിച്ചു.

“അടിമപാഞ്ചാലി െചേയ്യണ്ട േജാലി ഞങ്ങൾ സന്യ�
സ്ഥാശ്രമ അേന്തവാസികൾ െചയ്താൽ പിെന്ന കുരുവം�
ശത്തിൽ െതാഴിൽവിഭജനത്തിെന്റ െപാരുൾ എന്തു്?
ഞങ്ങളുെട ൈജവമാലിന്യം രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ആത്മീയ സ്വ�
ത്താണു് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേല്ല അതു് നിത്യവും സുരക്ഷി�
തമായി സംസ്കരിേക്കണ്ടതു്, വനവാസശിക്ഷ അനുഭവി�
ക്കുന്ന കൗരവഅടിമയാണു് എന്ന രാജകൽപ്പന? കൂടു�
തൽ വാദത്തിനു വന്നാൽ, ആർക്കറിയാം നിങ്ങളും അടി�
മയാവും” അേന്തവാസി താക്കീതു് െചയ്തു.

“നിന്നു് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ വനാശ്രമത്തിൽ,
ഇവരഞ്ചുേപർ രാവുപകൽ ഇവിെട ചടഞ്ഞു കൂടുേമ്പാൾ,
മടുപ്പു് േതാന്നാറിേല്ല. എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും ഗാർ�
ഹിക വിരസത?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇതാ ഇന്നു് ഭീമനു പണി കിട്ടി. െപെട്ടന്നു് േതാന്നിയ
ഒരു പൂവിെന്റ േപർ പറഞ്ഞു് അതും െകാണ്ടു് ഇനി തിരി�
ച്ചു വന്നാൽ മതി എന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടു വിരൽ ചുണ്ടിൽ വച്ചു
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇനി ആ മന്ദബുദ്ധി കാടിളക്കി േവേരാെട
െചടി പറിച്ചു െകാണ്ടു് വരുേമ്പാേഴക്കും ദിവസങ്ങൾ കു�
െറ കഴിയും”, അവെള പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ ഓേരാ വഴിക്കു്
രാവിെല തെന്ന പാണ്ഡവർ പടിയിറങ്ങി േപായിരുെന്ന�
ങ്കിലും, പാഞ്ചാലി നേന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മനസ്സിനക�
ത്തും വീട്ടിനു പുറത്തും.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/09

“വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു േപാവുന്ന മലമ്പാതകളിലൂെട, എത്തും
പിടിയുമില്ലാെത, കൂട്ടിനു ആരുമില്ലാെത, രാവിെല മുതൽ
വലിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും വഴി െതറ്റാെത നിെന്ന കെണ്ടത്താ�
നായതു െകാണ്ടു് ശവസംസ് കാരം െചയ്യാൻ നമുെക്കാ�
ത്തു”, മനുഷ്യസ്പർശേമൽക്കാെത ഒഴുകിയ നീർച്ചാലിൽ കു�
ളിച്ചു കരകയറുേമ്പാൾ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പറഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണിയുെട െപണ്ണുടൽ തീയിൽ
കത്തി തീരുന്നതിനു നാം അങ്ങെന സാക്ഷിയായി എന്ന�
തു് വസ്തുത തെന്ന, എന്നാൽ അസ്വസ്ഥമായ ആ െപൺ�
മനം എവിെട േപായി?”, കത്തിത്തീർന്നിരുന്ന ചിതക്കരി�
െക ഇത്രേനരവും ൈകെകട്ടി നിന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക
മന്ത്രിച്ചു. അന്തിെവയിൽ അൽപ്പസമയം കഥാവേശഷ�
യായ പാഞ്ചാലിയുെട അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലത്തു് മിന്നി മറ�
ഞ്ഞു പിെന്ന അന്ധകാരം ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ
പടർന്നു.

“േതച്ചു മിനുക്കിയ പാണ്ഡവ അരമനക്കു് മുന്നിൽ എന്താ
െകാട്ടിപ്പാടി കൗരവരാജവിധവകളുെട യാചനാസമരം?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കൗതുകേത്താെട േചാദിച്ചു.

“നിലവിൽ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭാഗമല്ലാതായി മാറിയ
െകൗരവരുെട അരമനകളിൽ നിന്നു് നൂേറാളം രാജവിധ�
വകെള കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ചക്രവർത്തി എന്ന
നിലയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതു നി�
ങ്ങൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ െകാടുത്ത വിധമാണു്
പ്രശ്നമായതു്. ആരുെടെയാെക്കേയാ ദുേഷ്പ്രരണയിൽ ഈ
കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ നടത്തിവന്ന നാമജപസമരത്തി�
നു് കാര്യമായ പ്രതികരണം ഒന്നും ഇല്ലാെത വന്നേപ്പാൾ,
ഞങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക വസതിക്കു മുമ്പിൽ ഒരു യാചന�
നാടകം നടത്താൻ ചാർവാകെന്റ കുത്തിത്തിരുപ്പു്. കാശി�
യിെല വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സൗജന്യ താമസം എന്നിട്ടുംനൂറു
േപർക്കും ഭരണകൂടം ഉറപ്പു െകാടുത്തു.”

“കുടിെയാഴിഞ്ഞ ഈ നൂറു െകാട്ടാരങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു
െചയ്യും?”

“യുദ്ധസ്മാരകം ആക്കും. യുഗസംക്രമണമേല്ല? ഭാവിേയാടു
നമുക്കു് പലതും പറയാനിേല്ല? നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യമുള്ള
വ്യാസനു എല്ലാം അങ്ങെന തുറന്നു പറയാൻ ആവുേമാ?”
ഭരണകൂട മുഖ്യവക്താവു് നകുലെന്റ ശബ്ദത്തിൽ േനരിയ
അക്ഷമ കലർന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/10

“ഭർത്താക്കന്മാെര പ്രതിസ്ഥാനത്തു് നിർത്തി െപാരിപ്പിക്കു�
ന്നു എന്നാണു കരുതിയതു്. ആ സ്വരം പെക്ഷ പഴി പറ�
യുന്ന േപാെല ആയിരുന്നില്ല. പാണ്ഡവസഹവാസം തു�
ടർച്ചയായുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വർഷങ്ങളിൽ ജനി�
ച്ച അഞ്ചു ആൺകുട്ടികൾ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തുന്നതു്
എവിെട എന്നു് പറഞ്ഞില്ല. ആരുെട കൂെട എന്നും”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക, േതാണിയാത്രയിെല കൂട്ടുകാരേനാടു് പറ�
ഞ്ഞു.

േതാണി തുഴഞ്ഞ, സത്യവതിെയ േപാെല േപാെല ഒരു
സുന്ദരി കൂട്ടുകാരെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതു് അവെള അസ്വ�
സ്ഥയാക്കി.

“പരമരഹസ്യമാേക്കണ്ട കാര്യം?”

“ഇനിയാണു് പാഞ്ചാലിയുെട മനഃപൂർവ്വം എന്നു് േപാലും
സംശയിേക്കണ്ട ദ്വയാർത്ഥ ദുസ്സൂചന. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാ�
റാണി ആയിരിെക്ക ജനിച്ച എേന്ന പറയുന്നുള്ളൂ. പിതൃ�
ത്വം പൂർണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ
ആേരാപിക്കുന്നു എേന്നാ, സംഗതി വിവാഹബാഹ്യമാ�
െണേന്നാ, കൃത്യമായി ബീജദാതാക്കൾ ആെരേന്നാ വി�
രൽ ചൂണ്ടി എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/11

“ഗാർഹസ്ഥ്യ െഭൗതികതയിൽ നിന്നിത്രമാത്രം കുെത്താ�
ഴുക്കു് വനാന്തരത്തിെല സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിേലക്കു് കഴി�
ഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായതിെന കുറിച്ചു് എന്താണു് കൗ�
രവഭരണകൂടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസുരക്ഷവിഭാഗം ചുമതല
വഹിക്കുന്ന താങ്കളുെട വിലയിരുത്തൽ?”, തക്ഷശില സർ�
വകലാശാലയിൽ നിന്നു ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇന്നു് രാവി�
െല എത്തിയ രാഷ്ട്രമീമാംസ വിദ്യാർത്ഥിസംഘം ദുേര്യാ�
ധനേനാടു േചാദിക്കുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക മാറി നിന്നു്
കണ്ടു.

“വ്യക്തമേല്ല? ശൗചാലയം ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇവിെട
താമസിക്കുേമ്പാൾ ഗാർഹിക ൈജവമാലിന്യം നിത്യവും
സ്വയം ചുമന്നു ഗംഗയിൽ തള്ളണം. വനാന്തരത്തിെല
ആശ്രമ അേന്തവാസി ആയാൽ, ഭർത്താക്കൻമാർ ചൂതു്
കളിക്കാൻ പണയം വച്ച ഒരു കൗരവ അടിമെപ്പൺ നി�
ത്യവും വന്നു സംഗതി കാര്യക്ഷമമായി െപാക്കി ദൂെര ദൂെര
െകാണ്ടുേപായി ആേരാരുമറിയാെത കാര്യക്ഷമമായി കു�
ഴിച്ചു മൂടും”, ദുേര്യാധനൻ ചൂണ്ടുവിരൽ വടക്കു ൈദ്വതവന�
ത്തിേലക്കു് നീട്ടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/12

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െചേങ്കാൽ േനടാൻ പരിേക്കൽക്കാെത
എത്തിയ പാണ്ഡവെര സ്വാഗതം െചയ്യാൻ ദുേര്യാധന�
വിധവ പൂക്കളുമായി നിന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു് എന്നു് േചാ�
ദിക്കാൻ മാത്രം നാം പത്ര പ്രവർത്തകർ നിഷ്കളങ്കരല്ല
എന്നറിയാം, പെക്ഷ പൂ വാങ്ങി പുഞ്ചിരിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ
െചവിയിൽ അവൾ എേന്താ മന്ത്രിച്ചതു്, അെതന്തായിരു�
ന്നു? അടുത്തു് െചവി കൂർപ്പിച്ചു നീ നിൽക്കുന്നതു് കണ്ടു” യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു ഓടി രക്ഷ�
െപ്പടാൻ േവണ്ടിയാേണാ പാഞ്ചാലിയുെട മക്കൾ അഞ്ചു
േപെരയും അശ്വത്താമാവിനു കൃഷ്ണൻ ബലി െകാടുത്ത�
തു് അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക െചവിയിൽ വിരൽ തട്ടി
ഓർത്തു് പൂരിപ്പിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വളർത്താൻ േതാഴിമാരും പഠിപ്പി�
ക്കാൻ ഗുരുകുലവും മറ്റു അടിസ്ഥാന സൗകര്യവുമുണ്ടാ�
യിട്ടും, അഞ്ചു ആൺ കുട്ടികെള പാഞ്ചാലയിൽ െകാണ്ടു
േപായി പാർപ്പിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു പ്രേകാപനം,
അഥവാ പ്രേചാദനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചക്രവർത്തി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു ചൂതു് കളിക്കാൻ
തയ്യാെറടുക്കുകയിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

“അനാഥകുട്ടികൾ എന്നു വിളിച്ചു പാഞ്ചാലി അവെര
ഞങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ നിർത്തി േദ്രാഹിക്കും. ഞങ്ങൾ
ൈവകാരികമായി ഇടെപട്ടാൽ, തുറിച്ചു േനാക്കി അവൾ
ഞങ്ങെള നിശ്ശബ്ദരാക്കും.” വിഷണ്ണനായിരുന്നു അേപ്പാൾ
യുധിഷ്ഠിരൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/13

“വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടു വന്നു ബലം പ്രേയാഗിച്ചു വസ്ത്രമഴിപ്പി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ എതിർത്ത പാഞ്ചാലിയുെട മടി�
ക്കുത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു” “നിെന്റ മാസമുറ െതറ്റിക്കാൻ
എനിക്കിന്നും കഴിയും” എന്നു നിങ്ങൾ ആഭാസകരമായ
ശരീരഭാഷയിലൂെട പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു എന്നാണു് ചാർവാ�
കൻ ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികേയാടു പറഞ്ഞതു്. എങ്ങ�
െന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ചൂതു്
കളിയിൽ അലേങ്കാലെപ്പട്ട രാജസഭ സ്വയം െവള്ളെമാ�
ഴിച്ചു ചൂലുെകാണ്ടു ശ്രദ്ധേയാെട കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാ�
യിരുന്നു ഇടിമിന്നി മഴ െപയ്യുന്ന ആ ൈവകിയ രാത്രിയി�
ലും കൗരവൻ.

“ജനബാഹുല്യം െകാണ്ടു നിന്നു നിവരാൻ ഇടമില്ലാത്ത
രാജ്യസഭയിൽ വന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു്
ഉപചാരപൂർവം, “ഇങ്ങെന നിന്നു നടുകടയാെത പട്ടുവി�
രിച്ച എെന്റ തുടയിൽ ഇരിപ്പിടം കെണ്ടത്തൂ” എന്നു മാനു�
ഷികതേയാെട പറഞ്ഞതാേണാ, ജ്ഞാനനിർമ്മിതിക്കു്
േവണ്ടി ഭാര്യെയയും കുട്ടികെളയും പലേപ്പാഴും പാതി പട്ടി�
ണിക്കിടുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദി മലിനെപ്പടുത്തു�
ന്നതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/14

“േനരമിരുട്ടുേമ്പാഴാേണാ ചൂടിക്കട്ടിലിരുന്നു കയറിെന്റ
ബലം പരീക്ഷിക്കുന്നതു്? നാെള നേന്ന രാവിെല പണിയു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വൃദ്ധ കൃഷിക്കാരേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. ഗംഗാസമതലത്തിെല ഗ്രാമത്തിൽ പുറംവാതിലു�
കൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന ആ ഇടത്തരം ഗൃഹം, പെക്ഷ, ഇരു�
ട്ടിൽ എേന്താ അമംഗളകരമായ വിധത്തിൽ നിശബ്ദമാ�
യിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ആരാണു് എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ, കണ്ടാൽ
ഒരു യക്ഷിക്കുട്ടിയുെട സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഈ കയർ? ഇതു
കാർഷികാവശ്യത്തിനല്ല, എെന്റ ജീവെനാടുക്കാൻ
മക്കൾ കുറച്ചു മുമ്പു് തന്നതാണു്. യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞ�
വർ േനരെത്ത കിടന്നു. കർഷകാൽമഹത്യക്കു നഷ്ടപ�
രിഹാരമായി വിധവക്കും മക്കൾക്കും ഭരണകൂടം സാമ്പ�
ത്തിക പരിരക്ഷ നൽകും എന്നു ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞതു്,
ആവർത്തനെച്ചലവിനു നാണ്യക്ഷാമം േനരിടുന്ന െകാ�
ച്ചുമക്കൾ ഒരു സാധ്യതയായി കണ്ടു. ഭരണകൂടസഹായ�
ത്തിനു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ, പ്രിയ യക്ഷി�
ക്കുട്ടീ, നാെള ഗ്രാമപ്രധാനു മുമ്പിൽ െമാഴി െകാടുക്കരുതു്.”
കർഷകൻ കയർ, ഒരു വരണ മാലയായി കഴുത്തിലണി�
ഞ്ഞു തല താഴ്ത്തി ൈകകൂപ്പി.

“അഞ്ചു ആേരാഗ്യമുള്ള ആണുങ്ങൾ എന്ന അനിേഷധ്യ�
മായ ദാമ്പത്യാവസ്ഥെയ, േചാരയും നീരുമുള്ള നിങ്ങളുെട
െപണ്ണുടൽ എങ്ങെന ആദ്യരാത്രി മുതൽ കണ്ടു?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. അഞ്ചു േപരും ഇല്ലാത്ത വനാശ്ര�
മത്തിൽ അൽപ്പവസ്ത്രയായി ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധ ൈത�
ലം േതച്ചു ഒരു പ്രണയകാവ്യം േപാെല പാഞ്ചാലി േതാ�
ന്നിയ വസന്തകാല പ്രഭാതം.

“ഭയപ്പാേടാെട. രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ആനന്ദരതിക്കുത്തമം
എന്നു കരുതിയാൽ േപാലും, അതിൽ കൂടുതലുണ്ടായാൽ
ആൾക്കൂട്ടമാവും എന്നു എെന്റയല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ
വന്നു േചർന്ന ഈ ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യം എെന്ന
കഠിനമുറയിൽ പഠിപ്പിച്ചു. നാലു േപെര വിശ്വാസ്യജന�
കമായ േജാലിഎെന്തങ്കിലും കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു
േവണം അഞ്ചാമനായി അന്തിയുറങ്ങാൻ എന്ന സാഹ�
ചര്യത്തിെലങ്ങെന ഊഞ്ഞാലാടും നിങ്ങളുെട കരളിൽ
കാമന?”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/15

“െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിെല സ്വകാര്യവണക്കമന്ദിരത്തിൽ
കൗരവരാജവിധവകൾ സുരക്ഷിത സൂക്ഷിപ്പിനു് മുഖ്യ പു�
േരാഹിതെന എല്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തിരുേശഷി�
പ്പുകൾ കളവു േപായ വാർത്തയാണിന്നു ഹസ്തിനപുരി പൂ�
ക്കാര െതരുവിൽ സ്ത്രീകൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചു സംസാരിക്കു�
ന്നതു്. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ േപായിരുന്ന ഗാന്ധാ�
രി, േതാഴിവഴി െപറുക്കിെയടുത്ത മകെന്റ ചില അഴുകാ�
ത്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞു രഹസ്യമായി
േദവാലയപുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഓർമ�
െപ്പരുനാളിനു പ്രദർശനത്തിനു വക്കാൻ.” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു് പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ. ജാലകത്തിലൂെട
ജനനിബിഢമായ കച്ചവടെത്തരുവു്.

“യുദ്ധാനന്തര വിജയനിർവൃതിയിലും ചാരവകുപ്പു േമധാവി
നകുലെന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ എത്രവെര േപാകുെമന്നു്
ഇേതാെട നീ കണ്ടേല്ലാ. ശവത്തിൽ കുത്തുക എന്നു് നമ്മ�
െളാെക്ക പറയുന്ന ഒന്നേല്ല ചത്തിട്ടും ദഹിപ്പിച്ചിട്ടും ചാവാ�
ത്ത ധീരേയാദ്ധാവിെന്റ ശവഭാഗേമാഷണം;” യുദ്ധകാര്യ�
േലഖകൻ കൂട്ടുകാരിേയാടു് പരാതിസ്വരത്തിൽ മുഖം വാ�
ട്ടി.

“നിങ്ങൾ എെന്ന പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ മുഖഭാവം വിനീത�
മായിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഇനി അഭിമുഖം ഉണ്ടാവില്ല”,
ഓർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, ആദ്യദിനം എെന്ന കുടഞ്ഞു. അന്നു്
താങ്കൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന നിലയിൽ,
വിരുന്നിനു വന്ന ദുേര്യാധനൻ വഴുക്കി വീണതു കണ്ടു് ഒച്ച
വച്ചു് ചിരിച്ചതിനു, ആരാധകരുെട അഭിനന്ദനം ക്ഷമേയാ�
െട സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചി�
രിച്ചു.

“ആശ്രമവാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം സംസ്കരിച്ചു തളർ�
ന്നു വരുന്ന ഈ കൗരവഅടിമെപ്പണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ നാണ�
മില്ലാെത മുട്ടുകുത്തി, ൈക മുത്തുന്ന പത്രപ്രവർത്തകെയ
എന്തു് പാണ്ഡവദാമ്പത്യരഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തി േവ�
ണം ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നീണ്ട യാത്രയുെട
വാർത്താ മൂല്യം ഞാൻ ഉറപ്പു വരുത്താൻ”, കുളിക്കാൻ
അരുവിയിേലക്കു് നീങ്ങുേമ്പാൾ അലസമായി പാഞ്ചാലി
േചാദിച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/16

“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിൽ ജാഗ്രതക്കുറവുേണ്ടാ? വി�
മത പട്ടാളവിഭാഗം അതിർത്തി െകാട്ടിയടച്ചു വഴിനീെള
പാണ്ഡവപതാകകൾ പറപ്പിക്കുന്ന എന്നു ഇടവഴികളിലൂ�
െട നുഴെഞ്ഞത്തിയ വ്യാപാരികൾ ഹസ്തിനപുരി കുതിരപ്പ�
ന്തികളിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ചു പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ” കിതച്ചു വന്ന
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അെതാരു പതിവു് ൈസനിക അഭ്യാസം മാത്രം. േനതൃ�
ത്വം െകാടുത്ത “വിമത” ൈസനികേമധാവി മരിച്ച നില�
യിൽ കാണെപ്പട്ടതിെന കുറിച്ചു പിതാമഹൻ ഇഴ പിരി�
ച്ചേന്വഷിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു് സുതാര്യ വിവരലഭ്യത ഉറപ്പാ�
ക്കും.”, േകാട്ടക്കു് ചുറ്റുമുള്ള െവള്ളം നിറഞ്ഞ േതാട്ടിൽ ചീ�
ങ്കണ്ണികൾക്കു െവള്ള മുയലുകെള തീറ്റയ്ക്കിട്ടു െകാടുക്കുക�
യായിരുന്നു പ്രസന്നവദനനായ ദുേര്യാധനൻ.

“ഈ വാർത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ െകാടുക്കാ�
േമാ? െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ എനിക്കു ഉടൻ ആഡം�
ബരവസതി അനുവദിക്കാെമന്നു അത്യുന്നതതലത്തിൽ
നിന്നു േനരിട്ടു് ഉറപ്പുണ്ടു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക പത്രാധിപ�
േരാടു്.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട മലേയാരേമഖലയിൽ പാണ്ഡവശല്യം
രൂക്ഷമായി അേതാെട ദുരിതമയമായി കർഷകജീവിതം.
വളർത്തുമൃഗങ്ങെള തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി െതാലിയുരിച്ചു
തിന്നു അറവു് മാലിന്യം ജലാശയങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞു പാ�
ണ്ഡവർ ആവുന്നത്ര പീഢിപ്പിക്കുകയാണു് ദുേര്യാധനാനു�
കൂലികളായ ഗ്രാമീണെര. മൃഗേമാഷണം തരെപ്പട്ടിെല്ല�
ങ്കിൽ വിളനാശം അവർ വിേനാദമാക്കും. വിവാഹപ്രാ�
യെമത്തിയ െപൺകുട്ടികെള തട്ടിെയടുത്തു് േവഷം മാ�
റ്റി, കൗരവനന്മക്കു േവണ്ടി യാഗം െചയ്യുന്ന മുനിമാരുെട
ഏകാഗ്രത തടസ്സെപ്പടുത്താൻ ൈലംഗിക അടിമകളാക്കു�
ന്നു എന്നും ഊഹാേപാഹമുണ്ടു്. കൗരവ ൈസന്യം ഗ്രാമ�
ത്തിൽ എത്രയും േവഗം വന്നു ശാന്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കുെമ�
ന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലാണു് ഗ്രാമപ്രധാൻ.”

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം, നിങ്ങളും വിദു�
രരും അടുത്തടുത്തു്. കൃത്യമായും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ
ബന്ധം? ആദ്യ േജാലിദിവസം അങ്ങെനയാണു് ഞാൻ
ഭീഷ്മേരാടു് കുശലം േചാദിച്ചതു്.”

“കാരണവർ എന്തു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നു് േചാദിക്കുന്നി�
ല്ല. എങ്ങെന പറഞ്ഞു എന്നു് മാത്രം ഇേപ്പാൾ പറയൂ.”

“ഇരുൈക വിരലുകൾ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും േവഗം േവ�
ഗം ചൂണ്ടിയും, കണ്ണു് െവട്ടിച്ചും പിതാമഹൻ ആ തിരെക്കാ�
ഴിയാത്ത രാജസഭയിൽ നിവർന്നു് നിന്നു െകാണ്ടു് പറ�
ഞ്ഞേതാർമ്മിക്കുന്നു, എെന്റ അച്ഛൻ ശാന്തനുവുണ്ടേല്ലാ
ശന്തനു, ശന്തനുവിെന്റ രണ്ടാം ഭാര്യ മഹാറാണി സത്യ�
വതിയുെട രണ്ടു യുവ പുത്രവിധവകളിൽ ജന്മം നല്കാൻ,
സത്യവതിയുെട വിവാഹപൂർവ രതിബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച
വ്യാസനു ശരീരബന്ധമുണ്ടായത്തിനു േശഷം, തുടർന്നും
ഒരു ശൂദ്ര േതാഴിയിൽ സാന്ദർഭികമായും ആകസ്മികമാ�
യും ആനന്ദകരമായും സംഭവിച്ച സന്താനം ആകുന്നു വിദു�
രർ. ആ ‘തുടർന്നും’ എന്നു് ഭീഷ്മർ, മുഖഭാവങ്ങൾ െകാണ്ടു്
ഉച്ചരിച്ച വിധം, അേത അതായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിെല
സ്മരണീയമായ ദൃശ്യകല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/17

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ നിത്യവും കുഞ്ഞാടിൻ ചുടു�
േചാര െമാത്തിക്കുടിക്കുേമ്പാഴും എന്താ മുഖെത്താരു വാ�
ട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഊട്ടുപുരയിൽ ഭീമെന േനരിട്ടു.

“പഴയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ േനതാക്കൾ ആരുമില്ല പ്രതിക്കൂ�
ട്ടിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾെക്കാന്നു െപാരിക്കാൻ. ആെക
മടങ്ങി വന്നതു് കൃപാചാര്യൻ, അതും ഞങ്ങെള ആദ്യാക്ഷ�
രം പഠിപ്പിച്ച ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ
അയാളിൽ നിന്നു് െമാഴിെയടുത്തു. േപാെരന്നു േതാന്നിയ�
േപ്പാൾ ഞാൻ േചാദ്യം െചയ്തു േനാക്കി. പരിപൂർണസ്മൃതി�
നാശം”, ഭീമൻ ഒരു കുഞ്ഞാടിെന കൂെട ചാടിക്കയറിപ്പി�
ടിച്ചു് കഴുത്തിൽ കടിച്ചു േചാര േനെര വായിേലെക്കാഴിച്ചു.
‘.

“പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കിടയിെല കിടമത്സരം കിടപ്പറയിെല
സ്വകാര്യതയിൽ പ്രകടമാവുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന
കൗശലപൂർവ്വം പ്രശ്നം ൈകകാര്യം െചയ്തു?”

“മറ്റു് നാലു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് നിങ്ങെള പറ്റി സംസാരി�
ക്കാറില്ലാത്തതു് േപാെല, അവെര പറ്റി നിങ്ങേളാടും സം�
സാരിക്കുകയില്ല എന്നു് രതിലീലക്കിടയിൽ മന്ത്രിച്ചു. വി�
േവകമുദിച്ച അവർ അന്നു് െവട്ടി വീഴ്ത്തി ജിജ്ഞാസയുെട
ആ നീണ്ട നാവുമരം.”

കിടപ്പറ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്നിടയിൽ കാര്യക്ഷമ�
തയുള്ള േസവനദാതാവിെന േപാെല പാഞ്ചാലി പറ�
ഞ്ഞു.

“മനഃസ്സാക്ഷി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ നിർത്തി ഇന്ന�
െല എെന്ന വിസ്തരിച്ചു. വിശദീകരണത്തിനു് െചവി തന്ന
േശഷം മാത്രം എഴുതി വിധി”, ദുേര്യാധനൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാ�
െത െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് പിടി െകാടുത്തു. യുദ്ധ േമഘ�
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹസ്തിനപുരി ആകാശം. ശീതകാലം.

“കുറ്റവാളിക്കു് എന്തു കിട്ടി ശിക്ഷ?”

“പാണ്ഡവരുെട അന്യായമായ സാമ്രാജ്യേമാഹത്തിനു് നീ
െവറുെമാരു ഇര” എന്നാണു് 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.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/18

“അടിയുറച്ച വിശ്വാസരാഹിത്യം, അങ്ങെനയാേണാ നി�
ങ്ങൾ പാണ്ഡവദാമ്പത്യെത്ത രണ്ടു വാക്കിൽ വിേശഷിപ്പി�
ക്കുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒറ്റേക്കാ കൂട്ടാേയാ എെന്ന അവർ പിണക്കിയാൽ, ഊട്ടു�
പുര പുറത്തു നിന്നും കിടപ്പറ അകത്തു നിന്നും താഴിട്ടു
ഞാൻ പൂട്ടി”, മൃദുവായി ഓേരാ വാക്കും പാഞ്ചാലി മുത്തു
മണി േപാെല നിലത്തുരുളാൻ വിട്ടു.

“കണ്ണുകൾ തുറന്നിടാേണാ,അേതാ എന്നും െകട്ടി െവ�
ക്കേണാ ഇെതാെക്ക നിങ്ങൾ ഒരു േദശീയ പ്രശ്നമായി
അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് നിർത്തൂ എന്നു ഗാന്ധാരി നിനക്കു
പരസ്യമായി അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിെല വിശിഷ്ടാതി�
ഥികൾക്കു് മുമ്പിൽ താക്കീതു തന്നതു് ഒന്നു േവദനിപ്പിച്ചു
അെല്ല?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ േനാ�
ക്കി നൂറിൽ പല മക്കളുെടയും ജഡം ശരിയായി തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞതു് ഉൾക്കണ്ണിെന്റ ബലം െകാണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്നു
ഞാൻ എഴുതിയതിനു, അധികാരം നഷ്ടെപ്പട്ടു വൃദ്ധസദന�
ത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മുൻ മഹാറാണിയുെട അനിഷ്ടം”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/19

“മൃദുലപദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തുറന്നു േചാദിക്കെട്ട, കൃഷ്ണൻ
അകത്തു് പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളഞ്ചുേപർ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട മുറിയിൽ നിന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം പുറത്തു കടക്കു�
േമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക വഴി വിട്ടു് േചാദിച്ചു.“ജാരൻ
എന്ന തർക്കപദവിയിൽ നിന്നവൻ രക്ഷകനായതു്
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിെല മായിക പ്രദർശനം വഴി ആയിരു�
ന്നതു െകാണ്ടു്, ചൂതും പണയവസ്തുവും ഉടുതുണിയും ഒെക്ക
പ്രഹസനം ആവാെമന്നു് സംശയിച്ച ആ നാളുകളിൽ
നിന്നു് ഞങ്ങൾ, അനാഥപാണ്ഡവർ, താെഴ വീണു. മനു�
ഷ്യ സംേവദനശക്തിക്കാനുപാതികമായി നാഥൻ ഞങ്ങ�
േളാടു് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന എളിമ ഞങ്ങെള തുണച്ച�
േപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിയുെട കൂട്ടിനു കൃഷ്ണൻ എന്ന ദാമ്പത്യ�
ബാഹ്യആശയം താത്ത്വികമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
ഇതിൽ കൂടുതൽ പച്ചയായി ഭർത്താക്കന്മാർ എങ്ങെന
കിടപ്പറരഹസ്യം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’േയാടു് െവളിെപ്പ�
ടുത്തും”, വക്താവു് നകുലൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും, ബാ�
ക്കി നാലു േപർ സമ്മതത്തിൽ അരിെക തലെചരിച്ചു നി�
ന്നു.

“മരിക്കാൻ നെല്ലാരു ദിവസം കാത്തു, നീണ്ടു നിവർന്നു ശര�
ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പിതാമഹെന്റ െചവിയിൽ അല�
ക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല കണ്ടു, എന്താ
സംഗതി?” േചാദ്യഭാവത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവ�
കുപ്പു േമധാവി നകുലെന േനാക്കി.

“കുരുേക്ഷത്രം ഉടനടി യുദ്ധസ്മാരകമാക്കാൻ യുധിഷ്ഠി�
രൻ ഉേദശിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് ജീവൻ െവടിയുന്ന പ്ര�
ക്രിയ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടാെത ഇന്നു തെന്ന ഭീഷ്മർ
ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ഭരണകൂടതീരുമാനം
ഔേദ്യാഗികമായി ഞാൻ വാക്കാൽ അറിയിച്ചു എന്നു
മാത്രം.” പിതാമഹെന്റ ശവസംസ്കാര ക്രമീകരണത്തിനു്
ഓടി നടക്കുന്നതിന്നിടയിൽ നിർദ്ദയമായ ഔേദ്യാഗിക
സ്വരത്തിൽ നകുലൻ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/20

“വിവാഹപൂർവസന്തതികളും വിവാേഹതരരതിയും കുരു�
വംശെപ്പരുമക്കു് അലങ്കാരമായി എന്നു് ഹസ്തിനപുരിയി�
െല ധനികവാണിജ്യസമൂഹം ഉദാരമായി കാണുന്നുണ്ടു്.
എന്നിരുന്നാലും, അവെര ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്,
േദവരൂപികളായ അഞ്ചുഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ�
യിട്ടും എന്തിെനാരു കറുത്ത കാമുകൻ? ഒന്നും േവണ്ടായി�
രുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“െകൗേന്തയർഎവിെട, അങ്ങകെല പടിഞ്ഞാറു് കടേലാ�
രവസതിയിൽ എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാ�
ലില, സത്യഭാമ അറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദ�
രൻ എവിെട.” വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ ശീത�
കാലസന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ മൂടുപടം െപെട്ടന്നു് മുഖമട�
ച്ചു വീണു. എന്നിട്ടും പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്ന�
തു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ഇരുളിൽ കാണാമായിരുന്നു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യത്തിെന്നതിെര െതരുവു്
േയാഗങ്ങളിൽ നിത്യവും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധ�
വെയ ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയിേലക്കു് പ്രേത്യക ക്ഷണി�
താവായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാേലാചനസ�
മിതി നാമനിർേദശം െചെയ്തന്നു് ഇന്നു രാവിെല മുതൽ
ഊട്ടുപുരയിൽ ശ്രുതിയുണ്ടേല്ലാ. എന്താ കാര്യം?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

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

“കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പുനരധിവാസം ൈവകിപ്പിച്ചു്
അവെര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുേവാ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന തർക്ക�
വിഷയം ചർച്ച െചയ്യുന്ന രാജ്യസഭയിൽ അർജ്ജുനൻ
തല കുനിച്ചു ഉറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത െപെട്ടന്നു് നാട്ടിൽ
പാട്ടായേല്ലാ” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യ�
വക്താവു് നകുലെന േനരിട്ടു.

“അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷം ആരുണ്ടാക്കിയ�
െതന്നു കെണ്ടത്താൻ കുറച്ചു ദിവസമായി ഹിമാലയ താഴ്വ�
രയിൽ രാപ്പകൽ േവഷം മാറി നടക്കുകയായിരുന്ന അർ�
ജ്ജുനൻ, കൗരവ സ്ത്രീപീഢനത്തിൽ അനുേശാചിക്കാൻ
രാജ്യസഭയിൽ ജാഗ്രതേയാെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ കണ്ണിൽ
േപായ കരടു് നീക്കാൻ തലെയാന്നു താഴ്ത്തിയതാേണാ
ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഉറക്കെമന്ന േപരു ചുമത്തി വ്യാജ�
മായി പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു്? േവെറ പണിെയാന്നു�
മില്ല നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു്?”, നകുലൻ ഒരു കുടം
െവള്ളം പുകയിൽ ഒഴിച്ചു െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങുക�
യായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/21

“അഭിജാതസമൂഹത്തിൽ നിന്നു് പരസ്യമായി അധിേക്ഷ�
പം േനരിട്ടിരുന്ന ഭിന്നലിംഗത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥ േലാക
മനഃസ്സാക്ഷിയിേലക്കു് സാർത്ഥകമായി എത്തിക്കാൻ,
മൂന്നാം ലിംഗക്കാരിക്കു മുമ്പിൽ സ്വന്തം നിരായുധീകരണ�
ത്തിലൂെട പിതാമഹനു് സാധിച്ചു. അടുത്ത എട്ടു ദിവസ�
ത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധം ജയിച്ച ഞങ്ങൾ വിജയെക്കാടിയുമാ�
യി സമഗ്രലിംഗനയത്തിനു ഭീഷ്മനാമത്തിൽ രൂപം െകാടു�
ക്കും.”, ഗദേയാങ്ങിയ ൈക ഒന്നു് ഉയർത്തി കൗരവ രാജ�
കുമാരൻ യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് പറഞ്ഞു.

“രാത്രി ഞാൻ നിലവിളിച്ചതു് നീ േകട്ടിരുേന്നാ?”, ഊഴമനു�
സരിച്ചു് കിടപ്പറയിൽ കിേട്ടണ്ട ഇടം നകുലനു് െകാടുത്ത
പാഞ്ചാലിേയാടു് പരിഭവം മറയ്ക്കാെത ഭീമൻ േചാദിച്ചു.

“എേന്താ നിലവിളി േകട്ടു് ഉണർന്നേപ്പാൾ നകുലൻ ബല�
മായി എെന്ന പിടിച്ചു പായിൽ കിടത്തി. കാട്ടുപന്നിയുെട
ആക്രമണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ആർത്തനാദം, െകട്ടിപ്പിടി�
ച്ചു സഹശയനത്തിൽ മെറ്റാരുവനു് അനിയന്ത്രിത ആർ�
മാദം”, ഒരു െകട്ടു വിഴുപ്പുമായി കുന്നിൻ ചുവട്ടിെല നീെരാ�
ഴുക്കിേലക്കു പടി കടന്നു േപാവുേമ്പാൾ, ഭീമപ്രഹരത്തിൽ
തകർന്ന പന്നിെയ േതാലുരിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര അവൾ
നിന്ദേയാെട േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/22

“െചേങ്കാൽ അനുഗ്രഹേത്താെട നിങ്ങൾ ൈകമാറിയി�
െല്ലങ്കിലും, അധികാരം അർപ്പണബുദ്ധിേയാെട യുധിഷ്ഠി�
രൻ പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയേല്ലാ. കൗരവരാജവിധവക�
െള െകൗശലപൂർവം കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ
പാർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി. ഇനിെയന്താണു് നിങ്ങളു�
െട പരിപാടി? കുടിെയാഴിക്കൽ ഭീഷണി നടപ്പിലാകും മു�
മ്പു് ഭാര്യയുെമാത്തു് വനവാസത്തിനു േപാകുേന്നാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പദവിെയാഴിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രെര അനുഭാവ�
പൂർവം േതാളിൽ തട്ടി.

“ൈദവവിളി കുടിയിറക്കു് എന്തു െവല്ലുവിളിയും എന്തും
ഞങ്ങൾ മാതൃകാപരമായി േവേണ്ട േനരിടാൻ? സാമ്രാ�
ജ്യപതികളായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുേപായിേല്ല. തിരക്കുണ്ടു് 
എല്ലാവേരാടും യാത്ര പറയണം, അതിനു മുമ്പു് കാട്ടിേല�
ക്കു് കൂെട വരുേന്നാ കുന്തീ എന്നു് േചാദിച്ചു സേഹാദരവി�
ധവെയ െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ ഒര�
വസാനവട്ട ശ്രമം കൂടി ബാക്കിയുെണ്ടനിക്കു്, പാഞ്ചാലി�
യുെട രഹസ്യ ആവശ്യമാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/23

“ഈ െചേങ്കാലിനു േവണ്ടിയാേണാ നിങ്ങളഞ്ചുേപരിത്ര�
യും വലിയ കുരുവംശീയ കുടുംബകലഹം അഴിച്ചുവിട്ടതു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക െനറുകയിൽ ൈക വച്ചു് േചാദിച്ചു.
പട്ടാഭിേഷകം കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ
നിന്നു ആശംസകൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

മഴ െപയ്തു മാനം െതളിഞ്ഞ പ്രഭാതം.

“ഭൂരഹിതപാണ്ഡവെരാന്നന്തിയുറങ്ങാനിത്തിരിയിടം േത�
ടിയായുധം കയ്യിെലടുത്തതാേണാ നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്രഭൂ�
മിെയേന്നാമനേപ്പരിട്ടു വിളിക്കുന്നതു്?”, മുട്ടുകുത്തി പുതിയ
രാജാവിെന്റ ൈകമുത്താൻ മുേന്നാട്ടു നീങ്ങിയ നീണ്ടവരി�
യിൽ നിന്നു താെഴയിറങ്ങിയ െകാട്ടാരം േലഖികെയ നകു�
ലൻ നീരസേത്താെട േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/24

“എങ്ങെന സഹിക്കുന്നു നിങ്ങളഞ്ചു േപരും അവളുെട പരു�
ക്കൻ വ്യവഹാരഭാഷ?”, കുന്നിൻപുറെത്ത വനാശ്രമത്തി�
നു താെഴ അരുവിക്കരയിൽ അസ്വസ്ഥരായി പാണ്ഡവർ
അലയുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക അലസമാ�
യി അേന്വഷിച്ചു.

“ആെര കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടു േചാദിക്കുന്നതു്? പ്ര�
തിേഷധവും ഹർേഷാന്മാദവും മിതമായ കൗശലേത്താ�
െട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി എവിെട, ഹസ്തിനപുരി
അന്തഃപുരത്തിെന്റ മട്ടുപ്പാവിൽ നിലാവു് െപയ്യുന്ന േവനൽ�
ക്കാല രാത്രികളിൽ വസ്ത്രരഹിതശരീരങ്ങൾ നിർല്ലജ്ജം
ഇളക്കിയും ആടിയും, അങ്ങകെല വടക്കൻഹിമാലയ നി�
രകെള േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും ഭീതിത�
മായി വാവിട്ടു നിലവിളിക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധു�
ക്കൾ എവിെട?”, നകുലൻ ഇണെയ കാണാെത പരിഭ്ര�
മിക്കുന്ന േപടമാനിനു ഒരു പിടി ഇളം പുല്ലു നീട്ടിെക്കാണ്ടു
െകാട്ടാരം േലഖികെയ േനാക്കി പ്രേലാഭനപരമായി പു�
ഞ്ചിരിച്ചു.

“െപണ്ണിെന പണയം വച്ചുള്ള ചൂതാട്ടത്തിനു ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ അേപ്പാൾ കുരുവംശത്തിെന്റ അനുമതിയുണ്ടേല്ല?”
വനവാസത്തിനു പദയാത്ര െചയ്യുന്ന പാണ്ഡവെര േനാ�
ക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് മുനവച്ചു് േചാദി�
ച്ചു.

“പാണ്ഡവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നു പടിയിറങ്ങും മുമ്പു്
തെന്ന ‘ലിംഗവിേവചനമില്ലാത്ത േദശീയവിേനാദ’െമന്നു
ചൂതു് കളിെയ ഞങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂ�
െട പ്രഖ്യാപിച്ചിേല്ല.”, ദുേര്യാധനൻ അത്യുക്തിയിൽ ആശ�
ങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു ൈകകൾ വിടർത്തി.

“യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ദുേര്യാധനെന്റ വിധവയേല്ല നി�
ങ്ങൾ?” ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല അന്തഃപുരത്തിൽ
നീണ്ടകാലം പരിചയിച്ച ഇളയ മഹാറാണിെയ വൃദ്ധസദ�
നത്തിൽ അേന്തവാസിയായി കണ്ട െഞട്ടലിൽ െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പരിഭ്രമേത്താെട ചുമലിൽ ൈകവച്ചു േചാദി�
ച്ചു.

“ഒരു കുരുേക്ഷത്രവിധവ”, വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി ആ
വൃദ്ധ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/25

“െകാട്ടാരത്തിൽ ആെകയുള്ള െകാച്ചുകുഞ്ഞിെന ഹരിശ്രീ
പഠിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണിേപ്പാൾ ചിരഞ്ജീവി കൃപാചാ�
ര്യനു് നകുലൻ വീതിച്ചു തന്നതു് അെല്ല”, യുദ്ധകാര്യ േലഖ�
കൻ അർത്ഥം വച്ചു അേന്വഷിച്ചു.

“അങ്ങെനയാേണാ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ യുദ്ധാനന്തര
ഭരണകൂടത്തിൽ എെന്റ െകാട്ടാര പദവി നിർവചിക്കു�
ന്നതു്? സ്ഥാനെമാഴിയുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും മഹാറാണി
ഗാന്ധാരിക്കും കഴിയുന്നത്ര രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ മു�
െമ്പന്നേപാെല നില നിർത്തുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാ�
ദിത്വം വിലേപശലിലൂെട യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിൽ നി�
ന്നു േനടിെയടുക്കാൻ എനിക്കാണു് നിേയാഗം. കൂട്ടത്തിൽ
അഭിമന്യു മകൻ പരീക്ഷിത്തിെന രണ്ടക്ഷരം പഠിപ്പിക്കും,
ഭാവി രാജാവേല്ല” കൃപാചാര്യൻ മുറിെപ്പട്ട അഹന്ത താ�
േലാലിച്ചു മുഖം േനാക്കാെത യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു്
പറഞ്ഞു.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിനു നഗ്നപാദരായി െകാട്ടാരത്തിെന്റ പടി�
യിറങ്ങുേമ്പാൾ, യുധിഷ്ഠിര ഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നീണ്ട വ്യക്തിജീവിത�
ത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരിയുമായി
ഒരു രഹസ്യം പങ്കിടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ�
േരാടു് േചാദിച്ചു.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട േശഷവും ഞങ്ങൾ സു�
ന്ദരരൂപികളായി നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നിേല്ല? അേപ്പാൾ
എന്തായിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട തീ പിടിച്ച യുവത്വം?
എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ, െപരുമാറ്റത്തിൽ കാറും മിന്നലും
കലർന്ന ഒരു കറുത്ത െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും കൂ�
ട്ടായി സ്വീകരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ആർമാദിച്ചു എന്നതു്,
ആൺെപൺ സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റ ഇതിഹാസമേല്ല”,
പാഞ്ചാലിെയ കൂെട നിർത്തി നകുലൻ നാട്ടുകാേരാടു്
ൈക വീശി എെന്നേന്നക്കുമായി യാത്ര േചാദിച്ചു.

“ഇെന്നന്തു ന്യായം പറഞ്ഞാണു് നിങ്ങൾ എെന്റ കുട്ടികൾ�
ക്കു് െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിേലക്കു പ്രേവശനം നിേഷധിച്ച�
തു്?” പാണ്ഡവമാതാവു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. വിദു�
രരും ഭീഷ്മരും ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി.

“ഗാന്ധാരിയുെട സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു ഹസ്തിനപുരി
വഴിേയാര തണൽ. ഇന്നെല രാവിെല കനത്ത മഴ െപ�
യ്തു മണ്ണു് കുതിർന്നേപ്പാൾ അവളും നൂറു കൗരവക്കുട്ടികളും
വ്യത്യസ്ത ഫലവൃക്ഷ ൈതകൾ നട്ടതു് മുഴുവൻ രാത്രി നി�
െന്റ അഞ്ചു മക്കളും േചർന്നു് വലിച്ചു വാരി മണ്ണിട്ടു മൂടിയി�
രിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്ന ദുേര്യാധനൻ മാതൃകാപരമാ�
യി പ്രതികരിക്കിേല്ല” ധൃതരാഷ്ട്രർ സേഹാദരവിധവെയ
ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/26

“കൗരവർ മരിച്ച േശഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന പാണ്ഡ�
വെരങ്ങെന? അവരുെട ഭരണത്തിെല വ്യത്യാസം െപ�
െട്ടന്നു് മനസ്സിൽ േതാന്നുന്നതു് ഒന്നു് ഹസ്തിനപുരി പത്രി�
കയുമായി പങ്കിടാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക കച്ചവടപ്രമാ�
ണിേയാടു് ൈകകൂപ്പി േചാദിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞ വാണിജ്യവീഥി,
ഉച്ച.

“വിശന്നു നിലവിളിക്കുന്ന ആ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങെള േനാക്കൂ.
അവെയാെക്ക ദുേര്യാധനെന്റ ഭരണകാലത്തു് തിന്നു െകാ�
ഴുത്തിരുന്നതു് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കു് കഴിച്ചതിൽ ബാക്കി ഭക്ഷ�
ണം എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു് െകാണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ,
മാറിയ ഭരണത്തിൽ, ധാന്യപ്പുരകൾ ഒഴിഞ്ഞു, ഉച്ച ഭക്ഷ�
ണം ഞങ്ങൾ പച്ച െവള്ളത്തിൽ ഒതുക്കി. ഇനിയവക്കു്
ജീവൻ നില നിർത്താൻ മൂന്നു േനരം തിന്നുന്ന അധികാ�
രി പാണ്ഡവരുെട ൈജവ വിസർജ്യം മാത്രം.”

“നമ്മുെട പ്രണയവിവാഹത്തിനു േശഷം നിനക്കുണ്ടായ
ഏഴു പ്രസവങ്ങളിെലയും നവജാതശിശുക്കളുെട ദുരൂഹ�
മരണത്തിനു നീ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദി അെല്ല�
േന്നാ? അേപ്പാൾ നദിയിൽ നീ അവെര ഓേരാരുത്തെര�
യും കരുതിക്കൂട്ടി മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതു കണ്ടിരുന്ന അന്തപു�
രം േതാഴിമാരുെട സത്യസാക്ഷിെമാഴി?”, കുരുവംശ രാ�
ജാവു് ശന്തനു ക്രുദ്ധനായി.

“ശിശു പരിചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി നീെരാഴുക്കിൽ കഴു�
കിെയടുക്കാൻ െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ ൈകവഴുതി ഓേരാ
കുഞ്ഞും െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ദുർമരണമുണ്ടായ ആ ദുഃഖ�
സംഭവങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടു എന്നു് പറയുന്ന ചില അവി�
ശ്വസ്ത േതാഴികെള സൗകര്യപൂർവം വിസ്തരിച്ചാേണാ
എെന്ന നിങ്ങൾ മഹാറാണി പദവിയിൽ നിന്നു് നീക്കാൻ
പാടുെപടുന്നതു്?”, ഗംഗ വിരൽ ചൂണ്ടി.

ഇനിെയാരു യുദ്ധം അനുവദിക്കിെല്ലന്നു് കരേസനാേമ�
ധാവി. കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തിെന്റ വാർഷിക ആേഘാ�
ഷത്തിൽ കൗരവ അർദ്ധസേഹാദരർക്കു് ആദരാഞ്ജലി�
കൾ അർപ്പിച്ചു് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭീമൻ. ഏതു്
സാഹചര്യവും േനരിടാൻ ഹസ്തിനപുരി േസന സുസജ്ജ�
മാെണന്നും കരേസനാ േമധാവി അവകാശെപ്പട്ടു.

“കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ പുനരധിവാസനീതി േതടി, പ്ര�
േക്ഷാഭേവദി പതിവിടമായ പൂക്കാര െതരുവിൽ നിന്നു്
അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിേലക്കു് ഇന്നു് മാറ്റിയതിെന കുറി�
ച്ചു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചേപ്പാൾ”, വിധവകളുെട പു�
നരധിവാസം അല്ല, വിധവകെള നിർമ്മിക്കലാണു് ൈസ�
ന്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു് നിങ്ങൾ തക്ഷശിലയിൽ പഠി�
ച്ചെതാെക്ക ഇത്ര േവഗം മറേന്നാ?” എന്നു് ഭീമൻ വാവിട്ടു
ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/27

“പാണ്ഡവരുമായി പരസ്യമായി പിണങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലാ�
ത്ത നിങ്ങെള ഇനി ഉന്നതാേലാചന സമിതി അധ്യക്ഷ�
പദവിയിൽ വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് എന്തിെനന്നാണു് ദു�
േര്യാധനൻ പരിഭവിക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു, “േപാകാൻ പറയും മുമ്പു് പിതാമഹനു അന്തേസ്സാെട
പടിയിറങ്ങിക്കൂെട?”

“എക്കാലവും കൂറു് നിലവിെല ഭരണാധികാരിേയാടാണു്,
ആ വ്യക്തിേയാടല്ല എന്നു് ദുേര്യാധനൻ േവർതിരിച്ചറി�
യാഞ്ഞതു് നിർഭാഗ്യകരമാണു്. നാെള പാണ്ഡവരിെലാ�
രാൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു കുരുവംശ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരു�
ന്നാൽ എെന്റ വിശ്വസ്തത ആ ഭരണാധികാരിേയാടായി�
രിക്കും എന്നു് നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായിേല്ല? കൗരവേരാടു്
എെന്റ വ്യക്തിഗതവിശ്വസ്തത പൂർണ വിേധയത്വേത്താെട
നിത്യവും ഞാൻ െതളിയിക്കണം എന്ന ദുേര്യാധനേമാ�
ഹം എെന്നങ്കിലും പൂവണിയുേമാ?”, രാജ്യസഭയിെല സം�
ഘർഷ ഭൂമികയിേലക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു.

“െവന്തു മരിച്ചതു് നിങ്ങളാെണന്നു് െകൗരവെര െതറ്റിദ്ധരി�
പ്പിക്കാൻ, അരക്കില്ലത്തിൽ ഇച്ചിൽ േചാദിച്ചു വന്ന ആദി�
വാസികെള കരുതിക്കൂട്ടി തീയിട്ടു െകാല്ലുക, അമ്മ കുന്തി�
യടക്കം നിങ്ങളാറു േപെരയും ഇതിനകം സാക്ഷികളുെട
അഭാവത്തിൽ മനഃസ്സാക്ഷി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിേയാ?” വാ�
നപ്രസ്ഥത്തിനു് പടിയിറങ്ങുന്ന പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാനിേപ്പാൾ െവറുക്കുന്ന വാക്കാണു് മനഃസ്സാക്ഷി.
ഏെറ കാലം മുഖംമൂടിയായി അതു് ഞാൻ ആഭരണം
േപാെല പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പെക്ഷ പിന്നീടു് വലിയ വില
െകാടുത്തു. ഞങ്ങളുെട ജീവചരിത്രം എഴുതുന്ന വ്യാസൻ,
ഒെക്ക വിശദശാംശങ്ങളിൽ വസ്തുതാപരമായ കരുതേലാ�
െട ഓർക്കും, ഓർമയുണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് ”, വിറ�
യ്ക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി യുധിഷ്ഠിരൻ.

“കാര്യമറിയാെതയാണു് നിങ്ങൾ എേന്നാടു് െമക്കട്ടു് കയ�
റുന്നതു്” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇരു ൈകകളും ഭീമെന്റ മു�
മ്പിൽ പ്രതിേരാധത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചു”, പാണ്ഡവർ മുഴു�
വൻ ഭിന്നേശഷിക്കാരാെണന്നല്ല ഞാൻ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ എഴുതിയതു്. വിഭിന്നപിതൃത്വമായിട്ടും നിങ്ങ�
ളിെലാരാൾ മാത്രേമ ഭിന്നേശഷി പരിഗണന അർഹിക്കു�
ന്നുള്ളൂ എന്നിരിെക്ക, മറ്റു നാലു േപരിൽ നിന്നതു് ഉടൻ ആ
അനർഹ പരിഗണന പിൻവലിക്കണം എന്നാണു്.”

“കൗരവരുമായി രക്തബന്ധെമാന്നുമിെല്ലന്നു കുന്തി ഉറപ്പു
െകാടുത്തതിെന്റ ഉൾബലത്തിലാേണാ നാമമാത്ര അർ�
ധസേഹാദരെര ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ മാരകായുധെമടു�
ക്കുെമന്നു ഭീമൻ െപാതുേവദിയിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയതു്
എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്ന വ്യക്തമാക്കെട്ടെയന്നു ദുേര്യാ�
ധനൻ.” എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടം േതടുന്ന െപടാപ്പാടിൽ ഞങ്ങെള
ഇനിയും കരിമൂർഖനും മുള്ളൻപന്നിയും നിറഞ്ഞ ഈ കാ�
ട്ടിേലക്കു് അയക്കുെമന്നു് ഓേരാ കൗരവനും പറഞ്ഞു തുട�
ങ്ങിയാൽ പിെന്ന ഞങ്ങൾ ബന്ധനിർണയത്തിനു രക്തം
പരിേശാധിക്കേണാ അേതാ ആ കിരാതന്മാരുെട േചാര
ചീന്തേണാ”, െവള്ള മുയലുകൾക്കു ഇളം പുല്ലിട്ടു െകാടു�
ത്തിരുന്ന നകുലൻ മുഖത്ത് േനാക്കാെത പിറു പിറുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/28

“കൗരവെചവികളുെട ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറം, ഈ വിദൂര�
വനാന്തരത്തിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല കഠിന ശിക്ഷയനുഭവി�
ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങെളന്താ, ശത്രുദുേര്യാധനെന ‘ഉടേയാൻ’
എന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം പരാമർശിക്കുന്നതു്? മറച്ചുവക്കാ�
ത്ത െവറുേപ്പാെട േവേണ്ട ആ േപരു വിളിക്കാൻ?”, െകാ�
ട്ടാരംേലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചുറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു വണങ്ങിയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ
േവവുന്നതു് ശുദ്ധആത്മീയത ആെണന്നു് കരുതിേയാ?
ഓേരാരുത്തരും ചാരചുമതല ഉള്ള ഗൂഢ വ്യക്തിത്വങ്ങ�
ളേല്ല, ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ചാരൻ അവർക്കു് കഴുത�
പ്പുറത്തു് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പൂജാസാമാഗ്രികളും െകാണ്ടു
വരും, ഈ പാണ്ഡവ മന്ദിരത്തിെല അന്തർ നാടകങ്ങൾ
എെന്തന്നു് വിശദമായി ചുഴിഞ്ഞു അറിയാൻ.” നകുലൻ ചൂ�
ണ്ടുവിരൽ െകാണ്ടു് വായുവിൽ എഴുതി ആശയവിനിമയം
െചയ്യുന്നതു് മറ്റു നാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും അപ�
മാനേബാധേതാെട േനാക്കി നിന്നു.

“ഇെതന്താ രാവിെല തെന്ന വിസ്തരിെച്ചാരു ൈതലാഭിേഷ�
കം”, വിടർന്ന കണ്ണും പുരികവുമായി അത്യുക്തി കലർന്ന
പരിഷ്കൃതശരീരഭാഷയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാഞ്ചാലിക്കു പുരട്ടുവാൻ അവളുെട ഇളമുറഭർത്താക്ക�
ന്മാരുെട പിതാക്കൾ അശ്വിനിേദവതകൾ, സ്വർഗരാജ്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് സന്യസ്ഥൻ വഴി െകാടുത്തയച്ച. സുഗന്ധ�
ൈതലം പെക്ഷ അവളതു് ഉപേയാഗിക്കാെത ദിവസ�
ങ്ങേളാളം മാറ്റി വച്ചേപ്പാൾ ഇന്നു ഞങ്ങെളാന്നു േതച്ചു
േനാക്കി”, നീരാടാൻ അർജ്ജുനൻ ഒരു ജലജീവിയുെട
െമെയ്യാതുക്കേത്താെട കുതിച്ചു ചാടുന്ന കാട്ടരുവിയിെല�
ക്കിറങ്ങി.

“അെതന്താ, േദവചികിൽസകരായ അശ്വിനിേദവതകളു�
െട ദിവ്യൗഷധം ഇലമുറപാണ്ഡവരുെട ഓമനയായ പാ�
ഞ്ചാലിക്കു േവേണ്ട?”

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

“ശരശയ്യയിൽ എത്ര വർഷം പരാശ്രയത്തിൽ കിടന്നാലും
പിതാമഹനു് മരിക്കാൻ േമാഹമില്ലായിരുന്നു എേന്നാ?
അങ്ങെനയാേണാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അസ്വാരസ്യേത്താെട കൃപാചാര്യേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“നിത്യവും യുധിഷ്ഠിരൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപായിരുന്നതു്
രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാെണന്നു നി�
ങ്ങൾ കരുതിേയാ? സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു എന്ന ഉടലിൽ നിന്നു്
ഉയിർ േവർെപടുത്തുന്ന കർമം ഉടൻ തുടങ്ങണം എന്നു്
യുധിഷ്ഠിരൻ നിത്യവും േപ്രരണ െചലുത്തുന്നതിനു പുറെമ,
കായിക സമ്മർദ്ദത്തിനും ഭീമൻ ശ്രമിച്ചേതാെട ഭീഷ്മർ
നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാെത പിന്നിൽ നിെന്നാരു അെമ്പ�
ടുത്തു് ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം തറച്ചു എന്നതാണു് ഞാൻ
എെന്റ കണ്ണു െകാണ്ടു് കണ്ടതു്”, ഒന്നും നഷ്ടെപ്പടാൻ
ഇല്ലാത്ത കൃപാചാര്യൻ കിതച്ചും വിക്കിയും സംസാരി�
ച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/29

“എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ ഇളമുറ അർദ്ധസേഹാദരർ നകുല�
നും സഹേദവനുമായി ഉള്ളു െകാണ്ടു് അകന്നതു്?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മുതിർന്ന പാണ്ഡവേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അമ്മയും അച്ഛനും േവെറ േവെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങ�
െന അർദ്ധരും പൂർണരും ഒെക്ക ആവും? അതു് േപാ�
െട്ട. വീട്ടിനകത്തു് െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ ഞങ്ങൾ
ബന്ധിതരായി എന്നതേല്ല കൂടുതൽ ശരി? ഒരു ദിവസം
ഞാൻ കിടപ്പറയിൽ കയറിയേപ്പാൾ അവളും ഇളമുറ�
ക്കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചു പായിൽ കിടന്നു ആർമാദിക്കുന്നതു
കണ്ടു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു ഞാൻ െവപ്രാളം മറ�
ച്ചു കുശലം േചാദിച്ചേപ്പാൾ”, ഈ രണ്ടു മാദ്രിക്കുട്ടികളുെട
ഓേരാ കുസൃതികൾ” എന്നു പറഞ്ഞു് അലസമായി തുണി
വാരിയുടുത്തു് പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി. തകർന്നുടഞ്ഞതു്
എക്കാലവും െകട്ടിെപ്പാക്കി നിർത്തിയ എെന്റ അഭിമാന�
മായിരുന്നു”, യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി.

കൗരവരാജവിധവകൾ എന്ന അവമതിസംജ്ഞയിൽ
ഞങ്ങൾ നൂറു വനിതകെള ഒതുക്കുന്നതു് പാണ്ഡവർ ഉടന�
ടി നിർത്തണെമന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കാര െതരുവു്
പ്രകടനത്തിൽ:

കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരിടേവള�
േയാഴിെക കാട്ടിൽ മാത്രം ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർക്കും ഹസ്ഥിനപുരിയുെട നവസംേവദനഭൂമികയു�
മായി ൈവകാരിക ഇഴയടുപ്പം ഇെല്ലന്നു, കുെറെയാെക്ക
സൗജന്യമായി കണ്ടാൽ േപാലും, ഞങ്ങെള ‘കുരുേക്ഷ�
ത്ര ഇരകൾ’ എന്ന വിേശഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും
ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ സ്വീകാര്യമല്ല. അധികാര ദുർ�
േമാഹത്തിൽ നൂറു െകൗരവെര കൂട്ടെക്കാലക്കു് വിേധയ�
മാക്കിയ വംശഹത്യക്കു് പാണ്ഡവർക്കു് വിധിേക്കണ്ടതു്
വധശിക്ഷയേല്ല?”, പ്രതിേഷധത്തിൽ തുടങ്ങിയ കൗരവ�
രാജവിധവയുെട പൂക്കാരെത്തരുവു് പ്രഭാഷണം കൂട്ടക്കര�
ച്ചിലിൽ അവസാനിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/30

“പച്ചതുരുത്തും വന്മരക്കൂട്ടവും ഓേരാ വസതിക്കു പിന്നിലും
പരിപാലിച്ചിരുന്ന ഈ െകൗരവരാജമന്ദിരങ്ങെള േനാ�
ക്കൂ. ഈ സംരക്ഷിതവനപ്രകൃതിെയ പരിലാളിച്ചായി�
രുന്നു, നൂറു േദശങ്ങളിൽ നിന്നു് ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു
വന്ന രാജവധുക്കൾ ഓേരാ വസന്തകാലത്തും ഹൃദ്യപ്രകൃ�
തിയുെട വിസ്മയദൃശ്യങ്ങളാൽ െപാട്ടിത്തരിച്ചതും കുട്ടികൾ�
െക്കാപ്പം നൃത്തം െചയ്തു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതും. പാണ്ഡവഭര�
ണകൂടം കുരുേക്ഷത്രാനന്തര പ്രതികാരനടപടിയിൽ രാജ�
വിധവകെള കുടിേയാഴിച്ചു ഓേരാ വസതിയും ആയുധപ്പുര�
യാക്കിയേപ്പാൾ എന്തു് സംഭവിച്ചു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഹസ്തിനപുരിപത്രിക വായനക്കാേരാടു് വിരൽ ചൂണ്ടി.

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

⋄ ⋄ ⋄ 2016/07/31

“ഒരഞ്ചാറു മയിലുകൾ കൂട്ടം േചർന്നിവിെട ഇങ്ങെന ഒച്ച
വച്ചു് ചുറ്റി നടേക്കണ്ട കാര്യം?” പരിസരശുചിത്വമുള്ള
ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിേലക്കു് ചൂണ്ടുവിരേലാടിച്ചു െകാട്ടാരം
േലഖിക ആേരാെടന്നില്ലാെത ആരാഞ്ഞു.

“ചാടി വന്നു ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ െകാത്തിയ േചാരയ�
നുഭവത്തിനു് േശഷം സംശയേത്താെടയാണു് മയിലുകളു�
െട സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളും കണ്ടതു്. എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവ�
സങ്ങളായി പ്രത്യാശേയാെടയും. അന്തിയുറങ്ങുന്ന െപാ�
ന്തക്കാടു് ഭീമൻ കരുതേലാെട പിന്തുടർന്നു്, ൈവകിയ രാ�
ത്രിയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയതു് ഒരു കൂട നിറെയ മയിൽ മുട്ട�
കളുമായി. അക്ഷയപാത്രത്തിെല വിശിഷ്ട സസ്യേഭാജ്യ�
ങ്ങെളക്കാൾ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം െപാരിച്ച മയിൽ
മുട്ടയാണു്, പാഞ്ചാലി ഊട്ടുപുരയിൽ ഒട്ടും സഹകരിക്കി�
െല്ലങ്കിലും”, നകുലൻ ഉള്ള കാര്യം ഉറി േപാെല ചിരിച്ചു പി�
ന്നിേലക്കു് മറിഞ്ഞു.

“െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാല്ലാൻ അവർ അഞ്ചു േപർ, ചാ�
വാൻ നിങ്ങൾ നൂറു േപർ എന്തു കണക്കാണിതു്” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ൈകകൾ വിടർത്തി േചാദിച്ചു. അന്ത്യ യുദ്ധദി�
നം, 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 പാളിച്ച”, തുടയിൽ
മാരകമായ ഭീമഗദപ്രഹരേമറ്റു് ചളിയിൽ കിടന്നു നിലവി�
ളിക്കയായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു നിമിഷം സിംഹാസ�
നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന േപാെല െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് മു�
മ്പിൽ അേപ്പാഴും നടിച്ചു.
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“അഭിമന്യുവിെന ഭീകരൻ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വിേശഷി�
പ്പിച്ചതു് പാണ്ഡവെര െചാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യ
േലഖകൻ കർണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവ സുരക്ഷാവലയം തകർത്തു് കണ്ണിൽ കണ്ടവ�
െരെയല്ലാം െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു
ഹസ്തിനപുരം ഇനി ഞങ്ങൾക്കു് എന്നു് ഉച്ചത്തിൽ ആർ�
മാദിക്കുന്നവെന പിെന്ന ഞങ്ങൾ ധീേരാദാത്തൻ എന്നാ�
േണാ വിളിേക്കണ്ടതു്? ഞങ്ങളും തിരിച്ചു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടാ�
വും ൈക െമയ് മറന്നു കുെറ.”, േദഹമാസകലം േചാരപ്പാ�
ടു് നിറഞ്ഞ കർണൻ പാണ്ഡവ വിഘടനവാദികളുെട ഒരു
കൗമാരവീരെന െകാന്നു െകാലവിളിച്ച ഉത്സാഹത്തിൽ
യമുനയിൽ നീന്തിക്കുളിക്കാൻ, െമെയ്യാതുക്കേത്താെട നി�
ലാവു് െപയ്യുന്ന െവള്ളത്തിേലക്കു് എടുത്തുചാടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/02

“കൗരവേരാടുള്ള െപരുമാറ്റം നന്നാക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കു്
സ്വഭാവശുദ്ധിപരിശീലനം െകാടുക്കാൻ കൃപാചാര്യെര നി�
േയാഗിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ. എന്താ സംഗതി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഈയിെട ദുേര്യാധനെന ഗംഗാനദിയിൽ ഭീമൻ മുക്കി�
െക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതു് നിമിത്തമായി എന്നു് കരുതൂ. കാ�
ട്ടിൽ കൗമാരം വെര, തിരിച്ചു കടിക്കാത്ത മൃഗങ്ങെള െകാ�
ന്നു െകാലവിളിച്ചു നടന്ന പാണ്ഡവർക്കു് ഹസ്തിനപുരി
രണ്ടാംജന്മത്തിൽ, പരിഷ്കൃത െപരുമാറ്റമുറയിെല്ലങ്കിൽ,
േദ്രാണർ െകാടുക്കുന്ന സായുധപരിശീലനം െകാെണ്ടന്തു
ധാർമിക ബലം എെന്നാരു ചിന്താധാര ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ അത്യുന്നത തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്നതു് കുരുവം�
ശത്തിെന്റ പുണ്യം എേന്ന ഞങ്ങൾ പൂണൂലിട്ട േപാരാ�
ളികൾ പറയൂ”, പരിശീലനപരിപാടിക്കു് അന്തിമരൂപം
നൽകുന്ന ആചാര്യൻ എളിമയുെട നിറകുടം േപാെല പറ�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/03

“രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിെല ബാലപാഠങ്ങൾക്കായി കുരുേക്ഷത്ര�
യിെല ഭീഷ്മശരശയ്യയിൽ എത്തുേമ്പാൾ, അവിെട വരി
നിന്ന സ്ത്രീകളുെട നീണ്ട നിരകണ്ടു പുതിയ മഹാരാജാവു്
യുധിഷ്ഠിരൻ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു് ‘ഇവെരാ�
െക്ക ആരാണു്’ എന്നു് വിരൽ െഞാടിഞ്ഞും മുഖം കറുപ്പി�
ച്ചും േചാദിക്കുന്നതു് നീ കണ്ടേല്ലാ. കുെറ ദൂെര ഭീമെന്റ കൂ�
െട ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു് എന്തു മറുപടിയാണു് കിട്ടിയ�
െതന്നറിയാൻ എനിെക്കാത്തില്ല.” ഹസ്തിനപുരി കൂട്ടുകാ�
രിയുെമാത്തു് തിരിച്ചു നടക്കുേമ്പാൾ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
േചാദിച്ചു.

“ഓ അേതാ. യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മരുെട മാരകായുധങ്ങളാൽ
ജീവൻ നഷ്ടെപ്പട്ട പാണ്ഡവൈസനികരുെട യുവവിധവ�
കൾ ആേഗാളനിരായുധീകരണത്തിെന്റ അടിയന്തിര പ്രാ�
ധാന്യെത്ത കുറിച്ചു് പിതാമാഹനുമായി ഒന്നും രണ്ടും പറ�
യാൻ വന്നതാണു്. അനധികൃത ആൾക്കൂട്ടെത്ത അവിെട
അന്നു് അനുവദിച്ചു എന്ന ആേരാപണവുമായി പ്രവിശ്യാ
ഭരണാധികാരിെയ പിടികൂടി ഉടനടി നകുലൻ േചാദ്യം
െചയ്യൽ തുടങ്ങി.”

“െപാതുേവദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി,
മുഖം താഴ്ത്തുന്നു, കണ്ണു തുടക്കുന്നു, ശബ്ദം ഇടറുന്നു. എന്തു
പറ്റി ഈ കാലെന്റ മകെന ഇങ്ങെന കരയിപ്പിക്കാൻ മാ�
ത്രം?” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പിൻവരിയിൽ അലസമായി
കിടന്നു കൂട്ടുകാരിേയാടു് അത്ഭുതെപ്പട്ടു.

“സ്വാഭാവിക കാരണത്താൽ വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിച്ചവ�
രുെട ഭാര്യമാർ യഥാർത്ഥ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾക്കുള്ള
പ്രേത്യക സാമ്പത്തിക സഹായം വ്യാജ സത്യവാങ്മൂല�
ങ്ങൾ നൽകി തട്ടിെയടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സത്യസന്ധ�
നായ ഭരണാധികാരിയുെട മേനാേവദന, േവെറാന്നുമല്ല”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

“േത്രതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ച സീതയ്ക്കു് സുരക്ഷയായി ലക്ഷ്മ�
ണെന വീട്ടിൽ നിർത്തി, രാമൻ ഒറ്റക്കേല്ല േവട്ടയാടി മാ�
നിറച്ചി െകാണ്ടുവന്നു മൂന്നു േപരും രാത്രി ചുട്ടു തിന്നു വിശ�
പ്പടക്കിയതു്? ഭക്ഷ്യലഭ്യതക്കു് അത്ഭുതപാത്രം അവർക്കു
േവെണ്ടങ്കിൽ പിെന്ന ധീേരാദാത്തന്മാരായ നിങ്ങൾ ദ്വാ�
പരയുഗപാണ്ഡവർെക്കന്തിെനാരക്ഷയപാത്രം? ധാരാളം
സസ്യാഹാരികളായ മൃഗങ്ങൾ ഉള്ള കാടേല്ല, ഒന്നു േമല�
നങ്ങിക്കൂെട. ഊഴം വച്ചു്, പല്ലു് മുറിെയ മൂന്നു േനരം ഇറച്ചി
െപാരിച്ചു തിന്നാൻ?”, ഉപചാര സന്ദർശനത്തിനു് സമീപ
ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു വന്ന പുതുസന്യസ്ഥൻ യുധിഷ്ഠിര�
േനാടു്.

“എന്താണു് നിങ്ങൾക്കു് സേന്താഷം എന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
കരയിൽ മരം ചാരി ആേലാചനയിൽ കാണെപ്പട്ട ഭീമ�
േനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക കരുതേലാെട േചാദിച്ചു.

വനാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് കുത്തെന ഇറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ
വഴി നടെന്നത്തിേച്ചരുന്ന ആ െതളിഞ്ഞ ജലസമൃദ്ധി�
യിൽ, മറ്റു നഗ്നപാണ്ഡവർ പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം കമഴ്ന്നും
മലർന്നും നീന്തിത്തുടിച്ചിരുന്ന ഒരു ശരത്കാല സന്ധ്യ.

“സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ചു് െകാണ്ടുവന്ന കാ�
ളക്കുട്ടിെയ ഒറ്റയ്ക്കു് കഴുത്തറത്തു, ഇറച്ചി െപാരിച്ചു തിന്നുന്ന
ദിവാസ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായാൽ, അെത അതാെണെന്റ
സേന്താഷം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/04

“ദീർഘകാല ദാമ്പത്യ അവഗണനെക്കതിെര പരസ്യമാ�
യി ആഞ്ഞടിക്കാൻ, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഔേദ്യാഗിക
ഭാര്യ ഇതാ ദുേര്യാധനവിധവയുമായി ൈക േകാർക്കുന്നു.
ഇന്നു് മുതൽ േവദി പങ്കിട്ടു്, െചലവിനു തരാത്ത ഭർത്താ�
വിെന െപാതുവ്യവഹാര മണ്ഡലത്തിൽ അവമതിച്ചു മുട്ടു
കുതിക്കും എന്നാണു് പ്രതിജ്ഞ.”

െകാട്ടാരം േലഖിക േസ്താഭാജനകമായി ൈകകൾ ചലി�
പ്പിച്ചു.

“പാഞ്ചാലിക്കു ഇളമുറ നകുലേനാടുള്ള പക്ഷപാതപൂർണ�
മായ ദാമ്പത്യപരിഗണനയിൽ മനംെനാന്ത വേയാധി�
കരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ, ദുേര്യാധന വിധവയുെട െകാച്ചുമ�
കെള പരിണയിച്ചു് ഏക ഔേദ്യാഗികവധു ആക്കാൻ തീ�
രുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മഹാറാണിപദവിയിൽ നിന്നു് മാറ്റി,
പാഞ്ചാലിയുെട ഗർെവാെന്നാതുക്കിേയ യുധിഷ്ഠിരൻ അട�
ങ്ങൂ. അേതാെട കൗരവരാജവിധവകൾ അവരുെട പഴയ
രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ മടങ്ങി എത്തും. വിരുന്നിൽ നിങ്ങൾ�
ക്കും ഒരു ക്ഷണം”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാര്യാലയ വക്താവു്
ഒരു വിജ്ഞാപനം വായിക്കുന്ന േപാെല ഔേദ്യാഗികസ്വ�
രത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“മണ്ണിൽ താണ രഥചക്രം പാടുെപട്ടുയർത്തുന്ന തരം േനാ�
ക്കി േവണമായിരുന്നു മാരകായുധം പ്രേയാഗിച്ചു കർണ്ണ�
െന െകാലെചയ്യാൻ അെല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർ�
ജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രം നിർണായക യുദ്ധദി�
നം.

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െപട്ടു് പുറത്തുകടക്കാനാവാെത നട്ടം
തിരിഞ്ഞ അഭിമന്യുവിെന വളഞ്ഞുവച്ചു് കൗരവർെക്കാ�
പ്പം ചവിട്ടിയും പരിഹസിച്ചും െകാന്നവെന വധിക്കാന�
െല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്തിനാണു് യുവസുഹൃേത്ത െകാലച്ച�
തി?”, ശത്രുേച്ചാര വീണുണങ്ങിയ ഉടൽ കഴുകിെയടുക്കാൻ
യമുനയിേലക്കു കൂപ്പുകുത്തുേമ്പാൾ പാണ്ഡവ േപാരാളി
പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/05

“എല്ലാ കൗരവെരയും ഈ ഗദ െകാണ്ടു് തെന്നയാേണാ
തല്ലിെക്കാന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക രൗദ്ര ഭീമെന പ്ര�
ശംസിച്ചു.

“കൗരവരുെട എല്ലു കടിച്ചു െപാട്ടിക്കാൻ ബലമുള്ള ഈ
ഭീമപ്പല്ലുകൾ േനാക്കൂ. പുഞ്ചിരിക്കാത്തേപ്പാൾ അവ മാര�
കായുധമേല്ല? കീഴ്താടിയുെട ബലപിന്തുണയും കുറച്ചു കാ�
ണിക്കരുതു്. ശരീരം ഭീമാകൃതിയിൽ എന്നാണു് പാഞ്ചാ�
ലി എെന്ന കിടപ്പറയിൽ നിന്ദിക്കുക എങ്കിലും, െചന്നാ�
യയുെട വയറുള്ളവൻ എന്നാണു അമ്മ കുന്തിെയെന്ന
തീൻശാലയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുക. ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ഇരെയ
ചാടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ പതിവു് രാജ രീതിയുണ്ടേല്ലാ, അെത�
നിക്കു് വശമില്ല. രക്ഷെപ്പടാൻ ഓടുന്ന ഇരെയ കെണ്ട�
ത്തിയാൽ, പിന്നാെല ഞാൻ വച്ചു് പിടിക്കും. കളി ആദ്യം
കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ ചിരിക്കുെമങ്കിലും പിെന്ന
കാര്യമാവും. ശത്രുകൗരവെന്റ വയറിനാണു് ഞാൻ ആദ്യം
ചാടി കടിക്കുക. കരൾ ആ ഭാഗത്താണു് എന്നു് നകുലൻ
പറഞ്ഞു തന്നതു് ഒരിക്കലും മറന്നില്ല. നൂലാമാലകൾ വയ�
റിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടി ഒരടി മുേന്നാട്ടു വക്കാനാവാെത
ആ അർദ്ധസേഹാദരൻ മണ്ണിൽ അമർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ,
എനിക്കവെന തിന്നാനാണു് േതാന്നുക, പെക്ഷ രാവിെല
േപടമാനിെന ജീവേനാെട കടിച്ചു െപാളിച്ചു തിന്ന ആ
യുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ കൗരവമാംസം കാത്തുനിൽക്കുന്ന
കഴുകനു് െകാടുക്കും, പെക്ഷ ചുടുേചാര െകാണ്ടു് പ്രിയ പാ�
ഞ്ചാലിയുെട മുടി കഴുകും.”

ഭീമൻ ആനന്ദനൃത്തത്തിലായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/06

“പുതിയ രാജാവു് േദ്രാഹിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
സഖ്യെപ്പട്ടു.

“ദുേര്യാധനവധുവായി വന്ന നാൾ ഭർതൃപിതാവു് തന്ന രത്ന�
മാല തിരിച്ചുേചാദിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ മര്യാദേകടു് ഞാൻ മാ�
റ്റിെവക്കുന്നു. േനരിട്ടു് േപായി ഞാൻ, കാര്യാലയത്തിെന്റ
ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമെന മാലയൂരി ഏൽപ്പിച്ചു. ശന്ത�
നു പുത്രവധു അംബികക്കു് നൽകിയ ആ മാല ൈപതൃക�
സ്വത്തായിരിക്കാം, എന്നാൽ െവള്ളാരംകല്ലും ൈവരവും
കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ഭീമൻ, മാല തിരിച്ചും മറിച്ചും
േനാക്കി, എേന്താ വര വീണു എന്നു് ആേക്ഷപിച്ചു അേന്വ�
ഷണത്തിനു് ഉത്തരവിട്ടതു് എെന്ന കുടിെയാഴിപ്പിച്ചതിേന�
ക്കാൾ േവദനിപ്പിച്ചു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/07

“പാണ്ഡവരഹസ്യങ്ങൾ െകട്ടുെകട്ടായി ദുേര്യാധനവിധവ�
കച്ചവടെത്തരുവിൽ രണ്ടു ദിവസമായി നിരത്തിയിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. േപ്രക്ഷകരും ഉത്സാഹത്തിൽ. ഉപചാരസന്ദർശ�
നത്തിനു യുധിഷ്ഠിരെന കാണാെനത്തിയ വിധവയും െപ�
ണ്മക്കളും രതിപീഢനത്തിനു ഇര എന്നാണിേപ്പാൾ പുറ�
ത്തു വിട്ട പുതിയ വിഴുപ്പിൽ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ആശങ്ക
നടിച്ചു.

“െപാതുെചലവിൽ വിദുരർ പണിത രമ്യ ഹർമ്യം ദുേര്യാധ�
നൻ ക്രമരഹിതമായി ൈകവശം വച്ചിരുന്നതു് ഇേപ്പാൾ
കുടിയിറക്കൽ ഭീഷണി േനരിടുന്നു എന്നു് വിവരം കിട്ടിയ�
േപ്പാൾ, പുതുഭരണാധികാരിെയ ൈലംഗിക അപവാദ�
ത്തിൽ കുടുക്കി ശിക്ഷിക്കണം എന്നാണു കൃപാചാര്യൻ
െകാടുത്ത ഉപേദശം എന്നു് വ്യക്തം. ചില അന്തഃപുര വി�
ഴുപ്പുകൾ ഞങ്ങളുെട ൈകവശമുണ്ടു്. അതു് അവർക്കു േയാ�
ജിച്ച രീതിയിൽ തെന്ന തക്കസമയത്തു് അരേങ്ങറ്റൈമ�
താനിയിൽ കഴുകാൻ ഇടും” ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകു�
ലൻ പരുക്കൻ പുഞ്ചിരിേയാെട പ്രതിേരാധിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/08

“കൗരവ സർവൈസന്യാധിപെന എന്തു് കുൽസിതരീതി
പിന്തുടർന്നും ആയുധം താെഴ വപ്പിക്കാൻ പാണ്ഡവരുെട
ആ ‘കറുത്ത ചാണക്യൻ’ ഭിന്നലിംഗക്കാെര യുദ്ധത്തിൽ
ഇറക്കുെമന്നു നിങ്ങളുെട അർധസേഹാദരൻ ആവർത്തി�
ച്ചു പറയുന്നേല്ലാ. കുറച്ചു വാക്കുകളിൽ എങ്ങെന പ്രതിക�
രിക്കുന്നു.” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ലിംഗവിേവചനം േവണം യുഗാതീതമഹാഭാ�
രതത്തിലും അെല്ല? െപറ്റതള്ളയുെട തപശ്ശക്തി ദുരുപ�
േയാഗം െചയ്തു, അമാനുഷ യുദ്ധക്കരുത്തു് േനടി അധാർ�
മികേപാരാട്ടത്തിന്നിറങ്ങിയ എെന്റ അനുജൻ പ്രിയദു�
േര്യാധനൻ തെന്ന േവണം ഭിന്നലിംഗശിഖണ്ഡിെക്കതി�
െര ഭീകര പ്രചാരണം നടത്താൻ”, യുധിഷ്ഠിരൻ എേന്താ
ആേലാചനയിൽ ആയിരുന്നു.

“യുദ്ധത്തിൽ ഭാവിമഹാറാണിയും േപാരാളിയാേണാ?” രാ�
ത്രി യമുനയിൽ േതച്ചു കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു് പുഴേയാര പാ�
ണ്ഡവപാളയത്തിേലക്കു് നടക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി�
െയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“മനസ്സും േമനിയും തകർന്നു് സന്ധ്യക്കു കൂടണയുന്ന ഭർ�
ത്താക്കന്മാർക്കു് സാന്ത്വനസ്പർശനത്തിനു് െപൺകൂട്ടു് േവ�
േണ്ട”, അഴകളവുകൾ അർത്ഥഗർഭമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച
പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/09

“ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ പരാതി എഴുതിയ നിങ്ങെള
കൗരവർ തല െമാട്ടയടിച്ച ചങ്ങലക്കിട്ടുെവേന്നാ? േവർ�
െപട്ടുേപായ ആത്മാവുകൾക്കു് പരേലാകത്തു നിത്യശാ�
ന്തി ലഭിക്കാൻ ഗംഗയിെല ശ്രാദ്ധഘട്ടങ്ങളിൽ നിത്യവും
ബലികർമത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന െവറുെമാരു ബ്രാഹ്മണ�
നേല്ല നിങ്ങൾ”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രയാസേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“സ്ത്രീപീഢനത്തിൽ പ്രതിയായ കൗരവർ എന്നു ഞാൻ
പരാമർശിച്ചതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു്, ആേരാപണവിേധയൻ
എന്നേല്ല കുറ്റം സംശയാതീതമായി െതളിയും വെര പറ�
േയണ്ടതു് എന്നു േചാദിച്ചു ദുേര്യാധനൻ ഈ നിലയിൽ
എെന്ന അേപ്പാൾ തെന്ന തളച്ചിട്ടു”, പൂജാരി െകാട്ടാരം
േലഖികെയ േനാക്കി വിലപിച്ചു.

“അഞ്ചു േപരിൽ പ്രേത്യകമായി പാഞ്ചാലിക്കു പ്രിയം നി�
ങ്ങേളാടാണു് അെല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലെന
കവിളിൽ തേലാടുന്ന േപാെല േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവെര പല തട്ടുകളിൽ ഇട്ടു കളിപ്പിക്കാൻ അവൾ
ഇടെക്കാെന്നെന്ന െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു പ്രശംസിക്കുന്നതാ�
േണാ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു േചരാത്ത നിഷ്കള�
ങ്കതേയാെട മുഖവിലെക്കടുത്തതു്?”, ൈക തട്ടി നീക്കി ആ
ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ മരത്തണലിൽ ചൂതു് കളി പരിശീലി�
ച്ചിരുന്ന മറ്റു സേഹാദരർക്കടുേത്തക്കു നീങ്ങി.

മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ൈവകിയ രാ�
ത്രിയിൽ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ കയറിെച്ചന്നേപ്പാൾ,
നാലു സേഹാദരന്മാരും, ചാണകം െമഴുകിയ നിലത്തു്
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി നീക്കിയ
തുടെയല്ലിനായി പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്നു. ചുണ്ടും പല്ലും
െപാട്ടി േചാരെയാഴുകുന്നു. ‘നിർത്തൂ’ എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ
ഗർജിച്ചേപ്പാൾ, ഭീമൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കാലിൽ വീണു.
എൺപതു് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധഭീമനായിരുന്നില്ല അേപ്പാൾ,
വിശപ്പു് സഹിക്കാെത നിലത്തു കിടന്നുരുണ്ടു വാശിയിൽ
വിലപിക്കുന്ന, കാട്ടിെല ആ പഴയ കുട്ടിഭീമനായിരുന്നു.
അവർ നാലുേപരും െകാന്നു െതാലിയുരിച്ച കാളക്കുട്ടി�
യുെട ഇറച്ചി വരട്ടിയതു് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പു് വയർ നിറ�
െയ കഴിച്ച യുധിഷ്ഠിരനറിയാമായിരുന്നുേവാ, യുദ്ധാന�
ന്തര ഹസ്ഥിനപുരിയുെട ഇറച്ചിപ്പട്ടിണി, ഒെരല്ലിൻ കഷ�
ണത്തിനായി ഇളയ സേഹാദരരുെട വിശപ്പിൽ വാവിട്ട
നിലവിളി.

“െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തിനു നാം
ൈകമാറുക, ആരും കാണാെത വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീ�
ണു കഥ തീരാൻ നാെള അതി രാവിെല തെന്ന െകാട്ടാ�
രത്തിെന്റ പടിയിറങ്ങുക. നാം മുഴുനീള പരാജിതപാണ്ഡ�
വർ”, പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ േപാലും വയ്യാെത അവശനായി�
രുന്ന അർജ്ജുനൻ, എന്നിട്ടും, വിരൽ ചൂണ്ടി ഗർേവാെട
ആജ്ഞാപിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/10

“ചാരപ്പണിക്കു് േവഷംമാറിേപ്പായ ഭീമെന പിടികൂടി കു�
രുക്കിട്ടു് കൗരവർ വിലേപശുന്നു: ഉടൻ നീ ഒറ്റക്കുെചന്നു
ൈലംഗിക അടിമയായിെല്ലങ്കിൽ ബന്ദിഭീമെന ‘ധൃതരാ�
ഷ്ട്രാലിംഗന’ത്തിനു് വിട്ടുെകാടുക്കുെമന്നു് ഭീഷണി”, യുധി�
ഷ്ഠിരൻ അവശസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“ൈധര്യമായിരിക്കൂ. ഭീമകഴുത്തു് ദുേര്യാധനൻ െവട്ടിയാ�
ലും തലയും ശരീരവുമായി നിങ്ങൾ ബാക്കി നാലുേപരി�
േല്ല. രണ്ടുേപരിൽ കൂടുതൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ ‘ആൾക്കൂട്ട’മായി
േതാന്നുന്ന കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചുേപരിെലാരാൾ കാണാ�
തായാൽ അത്രയും കുറച്ചു ആൾക്കൂട്ടം ഞാൻ സഹിച്ചാൽ
േപാെര?”

“തീൻമുറിയിൽ പുകയില്ല, തീയില്ല, രാവിെല േകാരിക്കള�
യാൻ അടുപ്പിൽ ചാരമില്ല, ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യ�
ത്തിനും അഞ്ചു് മടിയന്മാർക്കു െവട്ടി വിഴുങ്ങാൻ വലിെയാ�
രു അക്ഷയപാത്രം: വനാന്തരത്തിൽ ഒരല്ലലുമില്ലാത സു�
ഖജീവിതം അെല്ല.” വനാന്തര ആശ്രമത്തിെല പാണ്ഡവ
ഊട്ടുപുര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക തലയിൽ ൈക
വച്ചു.

“പറഞ്ഞു വന്നാൽ ആശ്രമത്തിലാണു് നിങ്ങൾ ആറു േപ�
രും, ഇനി പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു് അടിമ ജീവിതം,
പെക്ഷ ആശ്രമമൃഗങ്ങൾ, മാൻ മുയൽ ഒന്നും മുറ്റത്തു് കാ�
ണുന്നുമില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക പുരികം ചുളിച്ചു.

“ഞാനിേല്ല”, ബലിമൃഗെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി മുട്ടു് മടക്കി
നാടകീയമായി കുനിഞ്ഞു ഇരു ൈകകൾ നീട്ടി, “പട്ടിണി�
യിടാനും ഭാരം ചുമക്കാനും അഞ്ചു കാളക്കൂറ്റൻമാർക്കു് കീ�
ഴ്െപ്പെപ്പടുത്താനും.”
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“ഇെതന്താ കണങ്കാലിെലാരു തങ്കവള, ഉടുതുണി വലി�
ച്ചൂരുേമ്പാൾ െകൗരവർ ഇതു് കണ്ടിേല്ല?” കുളി കഴിഞ്ഞു
ഈറൻ മാറ്റുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട കാലിേലക്കു് െകാട്ടാരം
േലഖിക തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വനവാസത്തിനിറങ്ങും മുമ്പു് സംഘം േചർന്നു് കൗരവർ
കാലിൽ ഇതു് രഹസ്യമായി അണിയിച്ചു, എതിർത്ത�
േപ്പാൾ നീ അടിമ എന്നു് മന്ത്രിച്ചു. ഞാനിനി അവരുെട
നിരീക്ഷണവലയത്തി ലാണു്. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, ദൂെര ദൂ�
െര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂഗർഭ അറയിൽ ഇരു�
ന്നു എെന്ന െകൗരവർ രാപ്പകൽ ആസ്വദി ക്കുന്നു”, പാ�
ഞ്ചാലിയുെട പുഞ്ചിരി ഒരു വിലാപം േപാെല ഹിമാലയ
താഴ്വരയിെല ആ ഒറ്റമുറി ആശ്രമത്തിൽ നിറഞ്ഞു.

“ഗാന്ധാരിെയ േപാെല അന്ധത അഭിനയിക്കുകെയാന്നു�
മല്ലേല്ലാ, ശരിക്കും അനുഭവിക്കയേല്ല ധൃതരാഷ്ട്രർ? മക്കൾ
നൂറും െകാല്ലെപ്പട്ട ഹൃദയേവദന േവെറ. ഒറ്റയ്ക്കു് ഇങ്ങെന
നിത്യവും അലയാൻ വിടേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ആശങ്കേയാെട േചാദിച്ചു.

“പുത്രവിധവകൾ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനത്തിേലക്കാ�
ണു് കാരണവർ നിത്യവും യാത്ര. അവിെട നൂറു േപേരാ�
ടും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപെര പറ്റി ദുഷിച്ചു സംസാരിേച്ച മട�
ങ്ങൂ. അംഗരക്ഷകനായി നിത്യവും േവഷം മാറി കാരണവ�
രുെട കൂെട േപാവുന്നതു് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആണു്. വഴി�
യിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചാൽ ഭരണകൂടത്തി�
െന പ്രതിേരാധത്തിലാക്കാം എന്നു് വിധവകളും വിചാരി�
ക്കുന്നു.” ‘അകമ്പടിേവഷം’ മാറുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു
ചാരവകുപ്പുേമധാവി നകുലൻ.

“കൗരവ അടിമെയന്ന നിലയിൽ പരിമിതി േനരിെട്ടങ്കിലും,
െമാത്തം വനജീവിതം ഈ പന്ത്രണ്ടു വർഷം ആസ്വാദ്യ�
കരമായിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അഞ്ചു േപേരാടും
വിരൽ ചലിപ്പിച്ചു ഒരുമിച്ചു േചാദിച്ചു. ഭാഗ്യം, അവസാന�
ദിന മാലിന്യനീക്കത്തിനു് പാഞ്ചാലി ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു്
േപായ േനരമായിരുന്നു.

“വിശെപ്പെന്തന്നറിയാെത വനാന്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു.
എേപ്പാൾ െചന്നു് അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടു വാരിയാ�
ലും കിട്ടുമായിരുന്നു, സ്വാദും ചൂടുമുള്ള അപ്പം. ആസ്വദിച്ചു
തിന്നു. ഒേന്ന ഞങ്ങളുെട ആർമാദെത്ത ആേലാസരെപ്പ�
ടുതതിയുള്ളു. അതിഥിബന്ധിത ഭക്ഷ്യലഭ്യതെയ കുറിച്ചുള്ള
നിബന്ധനയനുസരിച്ചു അത്താഴപ്പട്ടിണി യുമായി ഉറക്ക�
മില്ലാെത ജാലകത്തിന്നരിെക തല ചായ്ച്ചിരിക്കുന്ന പാ�
ഞ്ചാലി.”

“ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല ഈ വനാശ്രമത്തിൽ െതാഴിൽ�
രഹിതരായ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾെക്കാപ്പം ഒറ്റമുറിയിൽ
കഴിയുേമ്പാൾ, വിരസത മാറ്റാൻ ദൂെര ദൂെര ഒരു െപാന്മാ�
ൻ പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്ന േപാെല സങ്കൽപ്പി ക്കാറുേണ്ടാ” ‘
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് െകൗതകെപ്പട്ടു.

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

“േകട്ടേപ്പാൾ െഞട്ടി എന്നു് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടേല്ലാ, വന�
വാസത്തിനു വൽക്കലം ധരിച്ചു നഗ്നപാദരായി പടിയിറ�
ങ്ങുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ നൂറു െകൗരവേരയും ഒെന്നാന്നായി
കണ്ടു യാത്ര േചാദിച്ചു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിത�
മാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കിതേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാനത്തിനു് എന്താ കുഴപ്പം, ഒരു വഴിക്കു േപാവു�
േമ്പാൾ യാത്ര േചാദിേക്കേണ്ട?, പറഞ്ഞുവന്നാൽ അവ�
െരല്ലാം എെന്റ ആരാധകരേല്ല”, പാഞ്ചാലി ജാലകത്തി�
ലൂെട വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി.
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“പാഞ്ചാലപുത്രിെയ ശുചീകരണ െതാഴിലാളിയാക്കിയ
കൗരവകുടിലതെയ നിങ്ങൾ അപലപിച്ചില്ല എന്നതു് മന�
സ്സിലാക്കാം, തീവ്രാനുരാഗി ഭീമൻ അനീതിെക്കതിെര മുറു�
മുറുത്തില്ല എന്നതു് പാണ്ഡവ പ്രതികരണേശഷിെയ കുറി�
ച്ചു് എേന്താ വിപൽ സേന്ദശം പുറം േലാകത്തിനു തരുന്നി�
േല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന െവല്ലു വിളിച്ചു.

“െപാട്ടിെത്തറിേക്കണ്ട ഇര പുഞ്ചിരിച്ചു െകാണ്ടേല്ല ദുേര്യാ�
ധനെന്റ ആജ്ഞ നിത്യവും അനുസരിക്കുന്നതു്? ഒന്നു് മു�
റുമുറുത്തേപ്പാൾ ഭീമെന തല െമാട്ടയടിച്ചു ഉടേയാൻ കൗ�
രവൻ കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി ശിക്ഷിച്ചെതാെക്ക ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ നിന്നു് വല്ലേപ്പാഴും ഈ കാട്ടുമുക്കിൽ വരുന്ന
നിങ്ങൾ കുലീന നഗരവാസികൾ എങ്ങെന അറിയാനാ�
ണു് അെല്ല?”, താടിക്കു ൈകവച്ചു മിണ്ടാതിരുന്ന േജ്യഷ്ഠനു്
പകരം നകുലൻ പറഞ്ഞു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ എെന്താെക്ക െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കും സ്വകാര്യ
മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ, പാഞ്ചാലിേയാടു് ഇഷ്ടം കൂടാൻ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ‘െപാള്ളുന്ന ഇടത്തിൽ’ വിരലമർത്തി.

“മറ്റു നാലു േപെര കുറിച്ചു് ഓേരാന്നു് കുത്തിക്കുത്തി േചാദി�
ക്കും. ഇളമുറപാണ്ഡവർക്കു് പ്രണയസല്ലാപത്തിൽ വാ�
ചിക മികവു കുറവാണു് എന്നു് െതളിയിക്കുന്ന ദുരനുഭവ�
ങ്ങൾ ഞാൻ അേപ്പാൾ ആവർത്തിച്ചു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്ത�
ണം.”

“മധുരത്തിൽ വിഷം കലർത്തി പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള ഇട�
യ്ക്കിെട തീറ്റിക്കാൻ േപാലും അന്ധപിതാവിെന്റ പണെപ്പ�
ട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരണം എന്ന സ്ഥിതി നിലവിലുണ്ടായി�
രുന്ന നിങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ, അരേങ്ങറ്റ
ദിവസം പാണ്ഡവർ അവമതിച്ച ഒരു സൂതപുത്രെന ഉട�
നടി “അംഗരാജാവായി” പ്രഖ്യാപിച്ച നിങ്ങളുെട നടപ�
ടിക്കു, മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട രാജകീയ അനുമതി
കിട്ടിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന േനരിട്ടു.

ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ പിടയുന്ന െപരുമീനുമായി ശുദ്ധജല�
തടാകത്തിൽ മലർന്നു കിടന്നു നീന്തി തുടിക്കയായിരുന്നു
െകൗരവൻ.

“സാഹചര്യത്തിെനാന്നുയർന്നു സാഹസികമായി ഇടെപ�
ട്ടു് പാണ്ഡവവിരുദ്ധ അധഃകൃത േയാദ്ധാവിെന ആജീവ�
നാന്ത അടിമയായി േനടിെയടുക്കാൻ ഒരു സാങ്കല്പിക
േദശനാമം ആധികാരികമായി ഉച്ചരിച്ചു എന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞന്തു മുൻകാല പ്രാബല്യവും അനുമതിയും?”, കടിച്ചു
പിടിച്ച മീനിെന കരയിൽ നിന്ന സഹായിക്കു േനെര പി�
ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു്, ഒന്നു കൂപ്പു
കുത്തി െവയിലിേലക്കു് വീണ്ടും ഉയർന്നു്, ദുേര്യാധനൻ പു�
ഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/13

“ഭിക്ഷ യാചിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബത്തിനു്
അന്ത്യഅത്താഴം വിളമ്പാൻ അമ്മ മാത്രം? എവിെടയാ�
യിരുന്നു ആ സമയം നിങ്ങളഞ്ചുേപരും?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി.

“വാരണാവതം അരക്കില്ലത്തിൽ രഹസ്യമായി പണിതിരു�
ന്ന ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കി വഴിതട�
യാൻ േവഷം മാറി വന്ന കൗരവ ചാരസംഘമേല്ല അതു്?
അവെര കുടിപ്പിച്ചു േബാധം െകടുേത്തണ്ട ഭാരിച്ച ചുമതല
കുന്തി ഏെറ്റടുത്തേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ പാതിരാ ഒളിേച്ചാട്ടത്തി�
നു മണ്ണു് നീക്കി തുരങ്കം സഞ്ചാരേയാഗ്യമാക്കി.” ഏകചക്ര�
യിൽ േവഷം മാറി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ
സംഘത്തിെല നകുലൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു.

“സംശയാസ്പദമായ രാത്രിയാത്രകളിൽ നിന്നു്, പ്രേബാധ�
നം വഴി ഭീഷ്മെര പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വിദുരർ േമധാവിയാ�
യി ഉപസമിതി. സുതാര്യഭരണം വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്ന കൗ�
രവ ഭരണകൂടത്തിനു മുമ്പിൽ, ഭീഷ്മയാത്രകളുെട ദുരൂഹ ഭീ�
ഷണി പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് െപൗ�
രസ്വീകരണം ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം അരേങ്ങറ്റം ൈമതാന�
ത്തിൽ.

“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
അഭിവന്ദ്യഭീഷ്മെര രാഷ്ട്രീയപ്രതിേയാഗികൾ ബന്ദിയാക്കി
പിടിച്ചാൽ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/14

“നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ എന്തിനാണു് ഈ ആട്ടിൻകു�
ട്ടികൾക്കു് ഇല തിന്നാൻ െകാടുക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക നഗരാതിർത്തിയിെല ഗ്രാമെത്തരുവിൽ, കർഷക
കുടിലിനു മുമ്പിൽ കൂട്ടംകൂടി നിന്ന സ്ത്രീകേളാടു് നീരസം മറ�
യ്ക്കാെത േചാദിച്ചു.

“തിന്നു െകാഴുത്ത ഈ അഞ്ചു ആട്ടിൻകുട്ടികെള െകാട്ടാ�
രം ഊട്ടുപുരയിൽ അതിരാവിെല ഞങ്ങൾ േനരിട്ടു് എത്തി�
ക്കണം. നാടു് വാഴുന്ന അഞ്ചു പാണ്ഡവേപാക്കിരികൾ
എണീറ്റു് വന്ന ഉടൻ, ഞങ്ങൾ തെന്ന േവണം അവർ�
ക്കു ഈ പ്രിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുെട കഴുത്തറത്തു് െകാടു�
ക്കാൻ. തീ പാറുന്ന േനാട്ടേത്താെട അക്ഷമയിൽ അവർ
കാത്തു് നില്ക്കും ആ ചുടുേചാര േമാന്താൻ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/15

“കൗരവ രാജവിധവ എന്ന സംജ്ഞ ഔേദ്യാഗികഉപ�
േയാഗത്തിൽ നിന്നു് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് പാണ്ഡ�
വഭരണക്കൂടത്തിെന്റ രാജകീയമുദ്രയുള്ള അറിയിപ്പിൽ
കണ്ടിേല്ല? നാല്പതു് ലക്ഷം ൈസനികർ ഇരു വിഭാഗങ്ങളി�
ലും മരിച്ച യുദ്ധത്തിൽ അവർ അനർഹെസൗജന്യം തട്ടി�
െയടുക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടതിെന തുടർന്നാണു് ഈ
നടപടി. നമ്മുെട സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിലും ഈ സം�
ജ്ഞ ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ചുണ്ടിൽ വിരൽ വച്ചു് സംസാരിച്ചു.

“അറിയാെതെയങ്കിലും ഉപേയാഗിച്ചാൽ?” യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ കണ്ണു് മിഴിച്ചു!

“ഒരു വിധവ കൂടി ഉടൻ ഉണ്ടാവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/16

“ദാനശീലൻ എന്ന െപാങ്ങച്ചം നില നിർത്താൻ െതാലി�
േയാെടാട്ടിക്കിടക്കുന്ന കവചങ്ങൾ േചാരെപാടിയുന്ന വി�
ധം വലിച്ചൂരി ശത്രുചാരനു ൈകമാറിയ കർണെന്റ നടപ�
ടി കർണസാരഥി എന്ന യുദ്ധപദവി േനടിയേശഷം നി�
ങ്ങൾ പരസ്യമായി േചാദ്യം െചയ്തതു് മര്യാദയാേണാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ശല്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒന്നു്, കർണൻ ദാനശീലൻ ആെണേന്നാ അെല്ലേന്നാ
എനിക്കറിേയണ്ട കാര്യമില്ല, രണ്ടു അയാളുെട സാരഥി
എന്നതു് എനിക്കു് ദുേര്യാധനൻ തന്ന ശിക്ഷയാണു് േമനി
പറയാവുന്ന പദവിയല്ല, മൂന്നു അയാൾ ഇന്ദ്രനു് കവചം
ഊരിെക്കാടുത്തതിനു് ശിക്ഷ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രപു�
ത്രൻ അർജ്ജുനൻ തെന്ന കർണനു െകാടുക്കുന്നതു് നി�
ങ്ങൾ കാേണണ്ടിവരും.” ചട്ട കയ്യിെലടുത്തു് വായുവിൽ
അടിച്ചു ശല്യൻ ൈകത്തരിപ്പു് മാറ്റുന്നതിനിെട സംസാരി�
ച്ചു.

“വനവാസത്തിനു േപാവാൻ പ്രേത്യകിച്ചു് വല്ല പ്രേകാപന�
വും?”, അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളത്തിൽ നിന്നു് മരവു�
രി ധരിച്ചു നഗ്നപാദരായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് യാത്ര�
യായ പാണ്ഡവെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗതു�
കേത്താെട േചാദിച്ചു.

“െകൗരവരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ നിന്നു് രാജ്യം രക്ഷ
േനടിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷി�
കം ഇന്നെല ആയിരുന്നു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ
നടന്ന ആേഘാഷത്തിൽ പെക്ഷ പെങ്കടുക്കാൻ ഉണ്ടായി�
രുന്നതു് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപർ. െചേങ്കാൽ ൈകമാറാൻ
അെതാരു ഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ ആയി.” നകുലൻ വിജന�
മായ െതരുവിൽ യാന്ത്രികമായി യാത്ര െചാല്ലി.

“ആൽമരചുവട്ടിലിരുന്നു ചൂതാട്ട പരിശീലനം െചയ്യുന്നതു്
വനാശ്രമത്തിെല ജാലകത്തിലൂെട േനാക്കുേമ്പാൾ പര�
സ്പരം ചൂണ്ടുവിരലുയർത്തി നിങ്ങളഞ്ചുേപരും കയർക്കുന്ന�
തു കാണാം. അതു് കളിയുെട ഭാഗമാേണാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. മഴെപയ്തു െതളിഞ്ഞ ഹിമാലയ താ�
ഴ്വര.

“േകാപേത്താെട പാഞ്ചാലി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
പാണ്ഡവർ വിരൽചൂണ്ടി പരസ്പരം പഴി ചാരും, നിെന്ന�
യാണു് പാഞ്ചാലിയിന്നു ഉന്നംവച്ചതു. മറ്റു നാലു േപര�
േപ്പാൾ േപടിച്ചു േപടിച്ചു ‘അല്ല നിെന്ന നിെന്ന’ എന്നു് ഒച്ച
വക്കും”, ഭീമൻ െകാച്ചു കുഞ്ഞിെന േപാെല െകാഞ്ചിെക്കാ�
ഞ്ചി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/17

“എന്താണു് രാവിെല തെന്ന പുല്ലിൻചൂലു െകാെണ്ടാരു ശു�
ദ്ധീകരണയജ്ഞം?”, പുലർകാലനടത്തം കഴിഞ്ഞു വനാ�
ശ്രമത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക മുറിയടിച്ചു�
വാരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“അേന്തവാസികൾ ആകാശചാരികളുെട ജാരസന്തതി�
കളാെണങ്കിലും, ഭൂമിയിെല ക്ഷുദ്രജീവികൾക്കു് ഇവിടം
ഔേദ്യാഗിക ഇടത്താവളമാക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ചൂ�
ലിനു അവധി കിട്ടിയാൽ മതി”, പാണ്ഡവചർമങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം വീണ ജഡേകാശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ�
മായി അടിച്ചുവാരി പുറേത്തക്കിടുന്ന പാഞ്ചാലി കൃത്യനിർ�
വ്വഹണത്തിൽ നിന്നു് േനാട്ടം െതറ്റിക്കാെത പറഞ്ഞു.

“അടിമെപ്പൺ പദവി നൽകി ഔേദ്യാഗികമായി കൗരവർ
പാഞ്ചാലിെയ ഇന്നെല രാത്രി രാജ്യസഭയിൽ അപമാ�
നിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അേക്ഷാഭ്യനായിരു�
ന്നു എന്നാേണാർമ. എങ്ങെന േനടി ഈ മേനാനിയന്ത്ര�
ണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ േരാഗം ബാധിച്ചു ഞാൻ അവശനാ�
യി കുറച്ചു നാൾ കിടപ്പിലായേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി, ഇളമുറ
പാണ്ഡവരുമായി ഒത്തുകളിച്ചു, േവണ്ടത്ര ൈവദ്യസഹാ�
യം എത്തിക്കാെത കളിപ്പിച്ചു എന്ന ആ പരുക്കൻ ഓർമ
എെന്ന അേപ്പാൾ സ്വാധീനിച്ചുേവാ?”, ദിക്കറിയാത്ത
മട്ടിൽ വനാശ്രമത്തിേലക്കുള്ള യാത്രയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ
വടേക്കാട്ടു കാൽ െവക്കുന്നതിനു പകരം െതേക്കാട്ടു തിരി�
ഞ്ഞു.

“അനുപാതത്തിൽ കവിഞ്ഞ അളവിൽ പാഞ്ചാലി നിങ്ങ�
ളഞ്ചു േപരിൽ ആെരേയാ രഹസ്യമായി പരിഗണിക്കു�
ന്നു എന്ന ആേക്ഷപം ആദ്യമുയർത്തിയതാരായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു പാഞ്ചാലി പണിക്കു േപായ
േനരം, വനാശ്രമം.

“ഒരു പണത്തൂക്കം അധികം പരിഗണനക്കായി ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു േപർ, ഒറ്റെക്കാറ്റയ്ക്കും കുറു മുന്നണിയുണ്ടാക്കിയും
പരസ്പരം ഒറ്റുെകാടുത്തു് ഞങ്ങളഞ്ചു േപരും ഇരകൾ”, ഇള�
മുറ സഹേദവൻ േതങ്ങി. മറ്റു പാണ്ഡവർ തല കുനിച്ചു നി�
ന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/18

“ഭരണസിരാേകന്ദ്രത്തിെല ഔേദ്യാഗികസാന്നിധ്യം നിങ്ങ�
ളഞ്ചുേപർ മാത്രം?” െകാട്ടാരം േലഖിക െനറ്റി ചുളിച്ചു.

“പതിമൂന്നിനും അറുപതിനും ഇടക്കുള്ള പുരുഷന്മാർ രാ�
ഷ്ട്രത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കു് േവണ്ടി വിഘടനവാദികെള
േനരിടാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്തു എന്നു് നി�
ങ്ങൾ തെന്നയേല്ല എഴുതിയതു്? കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ട നൂ�
േറാളം കൗരവരാജവിധവകെള െകാട്ടാരം നടത്തിപ്പിെന്റ
ഔേദ്യാഗിക ചുമതല െകാടുത്തു് പുനരധിവാസം െചയ്യാ�
നുള്ള കർമപഥത്തിലാണു് ഞങ്ങൾ”

“ഇങ്ങെനെയാന്നുമല്ല അെല്ല നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധഫ�
ലം വിഭാവന െചയ്തതു്?”, നൂറു മക്കെള നഷ്ടെപ്പട്ട ഗാന്ധാ�
രിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക മുനവച്ചു േചാദിച്ചു.

“അമ്മാ, ഇന്നു് ഞാൻ ആേരാരുമറിയാെത കുട്ടിഭീമനു് ചു�
ടുമാൻേചാരയിൽ കുറച്ചു വിഷം െകാടുത്തു എന്നു് ദുേര്യാ�
ധനൻ കൗമാരത്തിൽ എേന്നാടു രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, നാെള മറ്റു നാലുേപർക്കും നല്ലവണ്ണം കലക്കി
െകാടുക്കൂ എന്നു് അമ്മെയന്ന നിലയിൽ ദീർഘദൃഷ്ടിേയാ�
െട േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാഞതാെണെന്റ വീഴ്ച”, കൺെകട്ടു്
അൽപ്പം നീക്കി ചുറ്റിലും പാണ്ഡവ ചാരൻ ഇെല്ലന്നുറപ്പി�
ച്ച ഗാന്ധാരി പിറുപിറുത്തു.

“എന്തു പറ്റി അർജ്ജുനനു് മുഖത്തും െനഞ്ചിലും േചാര കട്ട�
പിടിച്ച പരുക്കു്?”, െഞട്ടിെത്തറിച്ച െകാട്ടാരം േലഖികക്കു്
ആ ഭീതിതദൃശ്യത്തിൽ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ വന്നില്ല.

“ഉർവശിയുമായി അർജ്ജുനൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വച്ചു്
അവിഹിതബബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന ആേരാപണം
േനരിടുന്നതിനിെട, ആെരാെക്കേയാ രാത്രി വലിച്ചിഴച്ചു
െകാണ്ടുേപായി മർദ്ദിച്ചു് അവശനാക്കി എന്നാണറിയുന്ന�
തു്. സംഭവം നടന്ന േശഷം പാഞ്ചാലിയുെട അർത്ഥഗർ�
ഭമായ മൗനമാണു് ഇടെനഞ്ചിെല മുറിപ്പാടുകേളക്കാൾ
അർജ്ജുനെന േവദനിപ്പിക്കുന്നതും”, നകുലൻ സംശയ�
ത്തിെന്റ മുൾമുന പാഞ്ചാലിയുെട േനെര നീട്ടി ശബ്ദം താ�
ഴ്ത്തി.

“ചങ്കിൽ അമ്പു തറച്ച േപടമാനിെന വലിച്ചു ഭീമൻ, കൂസ�
ലില്ലാെത പൂക്കാരെതരുവിൽ മദ്യപിച്ചു നടക്കുന്നതു് ജനം
കണ്ടു നടുങ്ങിയതു് ഇന്നെലയാണു്. ഇന്നിതാ ഒരു പാവം
തത്തെയ പിടിച്ചു കാട്ടിെലക്കയക്കുെമന്നു പരസ്യ ഭീഷ�
ണി. എന്താ സംഭവം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷാകുല�
യായിരുന്നു.

“സാമൂഹ്യേസവനത്തിനായി നഗരത്തിൽ പകൽ മുഴുവൻ
പാണ്ഡവരുമായി വഴിനടക്കുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പഴി പറ�
യുന്ന ഈ പക്ഷിെയ പിെന്ന കൂട്ടിൽ അടച്ചാൽ തീരുേമാ
ദാമ്പത്യ പ്രശ്നം? കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കത്തിെന്റ േപ�
രിൽ പാഞ്ചാലി കൗരവവംശഹത്യ േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നാണു
ദുഷ്ട തത്ത നാെടാട്ടുക്കു് വിളിച്ചു് അറിയിക്കുന്നതു്”, ചാരവ�
കുപ്പു് േമധാവി തത്തക്കൂടു് കുതിരപ്പുറത്തു് വച്ചു് മിന്നൽേവ�
ഗത്തിൽ ചാടിക്കയറി.

“അഭിമന്യുവിെന്റ ശവസംസ്കാരത്തിൽ കുന്തി കയറിെച്ചന്നു
യുധിഷ്ഠിരേനാെടേന്താ കയർത്തു് സംസാരിക്കുന്ന േപാ�
െല ദൂെര നിന്നു് ഞാൻ കണ്ടു. ധൃതിയിൽ അവിെട െച�
ന്നേപ്പാേഴക്കും അവർ പാളയത്തിേലക്കു് മടങ്ങിയിരുന്നു.
അവെരന്താണു് പറഞ്ഞെതന്നു് നീ അടുത്തുനിന്നു കണ്ടി�
രുേന്നാ?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക�
െന്റ ജിജ്ഞാസേയാെട േചാദിച്ചു.

“കുന്തിരിക്കം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പന്തം േപാെല അവൻ,
അർജ്ജുനെന്റ മകൻ, ജ്വലിച്ചു ജീവിച്ചു ഇതാ മരിച്ചു ചാ�
രമായി. നീേയാ, കാലെന്റ മകെന, ജീവനിൽ െകാതി
വച്ചു് ഉമിത്തീ േപാെല േജ്യാതിസ്സില്ലാെത പുക മാത്രമായി
ഇനിയും മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഭീരുവായി ജീവിക്കും എന്നു്
കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാേഴക്കും ചിത്തഭ്രമം ഉന്മാദിനി
എെന്നാെക്ക ഭീമൻ ശപിച്ചു അമ്മെയ ബലം പിടിച്ചു പാ�
ളയത്തിനകേത്തക്കു് വലിച്ചു് െകാണ്ടു േപായി”, ഇേപ്പാൾ
അന്ധകാരത്തിലായ പാളയത്തിേലക്കു േനാക്കി ഇരുണ്ട
യമുനയുെട തീരത്തു് കൂട്ടുകാരെനാപ്പം െകാട്ടാരം േലഖിക
പകച്ചു നിന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/19

“പാഞ്ചാലിയുെട കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ പാതി�
രാവിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ചവിട്ടിെക്കാന്നതിെന്റ രഹസ്യ�
െമന്താണു്? െകാല്ലുെന്നങ്കിൽ േപാരാട്ടത്തിൽ േവേണ്ട
തലെവട്ടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അശ്വത്ഥാമാവിേനാടു്
േചാദിച്ചു. ഒളിേച്ചാട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ േദ്രാണപുത്രൻ.

“കഴുത്തു െഞരിച്ചു് കീചകെന െകാന്ന ഭീമേനാടു് നിയമം
എന്തിനു നീ കയ്യിെലടുത്തു എന്നു് ഭാര്യാസേഹാദരൻ വി�
രാടരാജാവു് വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചതു േകട്ട ഞാൻ പി�
െന്ന അതു മറന്നില്ല. എെന്റ ൈകകൾ േനാക്കൂ, േചാര�
പ്പാടില്ലാെത അഞ്ചു കൗമാരപാണ്ഡവെര കാലെന്റ അടു�
േത്തക്കയച്ചിേല്ല”, കൃഷ്ണശാപം ഏറ്റിട്ടും ഉത്സാഹത്തിലാ�
യിരുന്നു ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ.

“ആദ്യ ഹസ്തിനപുരിപ്രഭാതം ഓർെത്തടുക്കാേമാ” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു

“ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ ഓർക്കാം. പാഞ്ചാലയിൽ
നിന്നു് യാത്ര കഴിഞ്ഞു അന്തം വിട്ടുറങ്ങിയ േശഷം ഉണർ�
ന്നു കിടപ്പറവാതിലിനപ്പുറം ഞാെനാെന്നത്തി േനാക്കി�
യേപ്പാൾ, പത്തറുപതു ഇളമുറ കൗരവ രാജകുമാരന്മാർ
പാഞ്ചാലി പാഞ്ചാലീ എന്നു് ആശംസിച്ചു കാത്തു നിൽ�
ക്കയാണു്, പ്രത്യാശേയാെട. ആ പരപുരുഷപരിലാളന�
യിൽ നിെന്നെന്റ ശ്രദ്ധ െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചതു് എതിർദിശ�
യിൽ, ഒരിടുങ്ങിയ മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന പരുക്കൻ വാ�
െമാഴി പദാവലിയാണു്. എന്താണു് കാര്യം എന്നേന്വഷി�
ച്ചേപ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട ഔേദ്യാഗിക മുൻഭാര്യമാർ നീ�
ണ്ടകാല ദാമ്പത്യ അവഗണനയിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു നട�
ത്തുന്ന പ്രകടനം എെന്റ ഒരു ഭർത്താവു് യുധിഷ്ഠിരൻ വാ�
ക്കുകൾ െകാണ്ടു് ‘തല്ലിേതാൽപ്പിക്കുക’യാണു്.” സ്വയംവ�
രം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാരുെമാത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നവ വധുവായി എത്തിയ ആ നാളുകൾ പാഞ്ചാലി ഹസ്തി�
നപുരി പത്രികക്കായി ഓർെത്തടുത്തു.

“ഭിന്നലിംഗക്കാരനായ അർജ്ജുനൻ ഒറ്റയ്ക്കു് കൗരവൈസ�
ന്യെത്ത തുരത്തി എന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിെല മുൻ�
നിരവാർത്ത കാണുേമ്പാൾ േചാദിച്ചു േപാകയാണു്, നി�
ങ്ങളുെട മഞ്ഞപ്പത്രത്തിെന്റ ആവർത്തനെച്ചലവു് വഹി�
ക്കുന്നതു് ഈ അഗതിപാണ്ഡവരാേണാ?”, ദുേര്യാധനെന്റ
െകാച്ചുമകനും, തക്ഷശിലയിൽ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
സഹപാഠിയുമായിരുന്ന സർവാധികാരി േചാദിച്ചു.

“ചാർവാകെന നിങ്ങളുെട അച്ഛച്ചൻ ദുേര്യാധനൻ വിചാ�
രണ കൂടാെത അഴിക്കുള്ളിൽ ആക്കിയേതാെട, പ്രതി�
പക്ഷം പൂർണമായും ഇല്ലാതായ ഈ കുരുവംശത്തിൽ
പിെന്ന പ്രവാസിശത്രുവിെന്റ പ്രഖ്യാപനത്തിനു േവേണ്ട
പത്രത്തിൽ മുഖ്യപരിഗണന? അേതാ, ജനാധിപത്യത്തി�
െന്റ ഈ നാലാംതൂണിെന തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ വല്ല ചാണ�
ക്യസൂത്രവും നിങ്ങൾ തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് രഹസ്യമായി
ചൂണ്ടിേയാ?”, രാജ്യസഭയിേലക്കു് ധൃതിയിൽ േപാവുകയാ�
യിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ആ ൈസനികേവഷധാരിക്കു്
അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“കൗരവഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്തുതിപാഠകെരാന്നും ആേവ�
ണ്ട, പ്രതികൂലവാർത്തകൾ ഇടെക്കാെക്ക മുക്കാെമങ്കിൽ
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ക്കു് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉടന�
ടി ഉയരുെമന്നു് െകാട്ടാരം സർവാധികാരി ഉറപ്പു തരുന്നു.
ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കെട്ട?” മുഖ്യ പത്രാധിപർ സഹപ്ര�
വർത്തകേരാടു് േചാദിച്ചു.

“സജീവമാെയാരു പാണ്ഡവ പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ അവെരയും ഇടെക്കാന്നു മനഃപൂർവം െതാട്ടു തേലാ�
ടി പരിചരിക്കാമായിരുന്നു. െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ സൗ�
ജന്യ താമസവും രാജകീയ ഊട്ടുപുരയിൽ മൂന്നു േനരം
െപാരിച്ച കാളയിറച്ചി കൂട്ടിയുള്ള ഊണും ഇളമുറ കൗരവ�
രുെട േതാളിൽ കയ്യിട്ടു് അന്തഃപുരം സന്ദർശനവും ഒെക്ക
ഒപ്പം നിലനിർത്തുകയും െചയ്യാം”, ഒരു കരിമ്പിൻ കഷ്ണം
കടിച്ചു യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പ്രത്യാശേയാെട പറഞ്ഞു.

“ഈ വരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ അധികാര�
ത്തിൽ വരുന്നു എന്നു കരുതുക. സാങ്കൽപ്പികമായ മറുപ�
ടി പറയാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ േപാരാട്ടഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനവികസനത്തിനു്
ഇളമുറ കൗരവർെക്കാപ്പം ആക്കം കൂട്ടാൻ വന്നതായിരു�
ന്നു ദുേര്യാധനൻ. ഉച്ച.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒരു മുഖംമൂടി എനിക്കു് നേന്ന പരിചയമു�
ണ്ടു്. എന്നാൽ ഭരണത്തിൽ മികവു് കാണിക്കാൻ ആ
ഒരു െപായ്മുഖം മതിേയാ?”, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നു് അവർക്കു
േനെര ഫണമുയർത്തി ചാടിയ മൂർഖൻ പാമ്പിെന ഒരു മി�
ന്നൽ നീക്കേത്താെട കഴുത്തിൽ പിടി മുറുക്കി ഉയർത്തു�
േമ്പാൾ അയാൾ പുഞ്ചിരി വിടാെത പറഞ്ഞു.
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“അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിലിന്നെല പാണ്ഡവർ ആേയാ�
ധനകലയുെട ആരാധ്യേദവത എന്ന ബഹുമതി േനടിയ�
േല്ലാ. ശൂലം, ഗദ, അമ്പു് ഓേരാന്നിലും സ്വർണം വാരുന്ന�
തു് െവറും അഞ്ചു േപരുള്ള ഈ കൗേന്തയർ”, െകാട്ടാരം
േലഖിക നൂേറാളം വരുന്ന കൗരവെര രാജ്യസഭയിൽ േന�
രിട്ടു.

“സാമ്രാജ്യേമാഹികളായ പ്രിയഅർദ്ധസേഹാദരർക്കു്
ഇനിയത്യാവശ്യം േവണ്ടതു് സാക്ഷരതയേല്ല? തലയിൽ
ൈകവച്ചു െകാട്ടാരം ഗുരു കൃപാചാര്യർ എന്നും അവെര
േനാക്കി െനടുവീർപ്പിടുകയേല്ല. െപടാപ്പാടു െപട്ടിട്ടും പാ�
ണ്ഡവർ അക്ഷരമാലയിൽ ൈകകാൽ തടഞ്ഞു മൂക്കുത്തി
വീഴുകയേല്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൗരവേരാ? മഹാകാ�
വ്യങ്ങൾ വായിച്ചു തക്ഷശിലയിൽ േപായി ഉത്തമ സംവാ�
ദങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുന്നു.”, എഴുത്താണി ഉയർത്തി കാണി�
ച്ചു െകാണ്ടു് ദുേര്യാധനൻ താളിേയാലയിേലക്കു തല താ�
ഴ്ത്തി.

“മക്കൾ ഭരണാധികാരികളായ ഹസ്തിനപുരിയിെല രാജ�
കീയജീവിതത്തിൽ മനം മടുത്ത കുന്തി ഇതാ നഗ്നപാദ�
യായി വനവാസത്തിനു േപാവുന്നു. എങ്ങെന ഓർക്കുന്നു
ഈ വളർത്തമ്മെയ?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“പക്ഷപാതമില്ലാെത പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപർക്കും ഒേര
പന്തിയിൽ ഊെണാരുക്കിയ ‘അമ്മ എെന്നാെക്ക നി�
ങ്ങൾ യാത്രയയപ്പു േയാഗത്തിൽ കത്തിക്കയറുേമ്പാൾ’,
കുന്തിെയന്തിനു് പാണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിൽ ചാടാെത
എെന്റ െപറ്റതള്ള മാദ്രിെയ തീയിൽ തള്ളിയിട്ടു എേന്നാർ�
ത്തു് ആ ഭാഗ്യഹീനക്കു േവണ്ടി ഒരു പൂ ഞാൻ അർപ്പിക്ക�
െട്ട” നകുലൻ മുഖം തിരിച്ചു കണ്ണു് തുടച്ചു.

“കൗരവരാജസഭയിൽ പാണ്ഡവർക്കനുകൂലമായി ഉയർ�
ന്ന നീതിേബാധത്തിെന്റ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഭീഷ്മരുെട�
തായിരുന്നിേല്ല. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിരായുധ പിതാമഹ�
െന അെമ്പയ്തു വീഴ്ത്തി ശരശയ്യയിൽ ഇളകാനാകാെത കി�
ടത്തി?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുറ്റാേരാപണസ്വരത്തിൽ
അർജ്ജുനെന േചാദ്യം െചയ്തു

“എന്നിട്ടാേണാ ഞാൻ ഭിന്നലിംഗക്കാരനായി വിരാടയിൽ
ഉത്തരക്കു് നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ കൗരവ ൈസന്യവു�
മായി വന്നു എെന്ന ഭീഷ്മർ ആക്രമിച്ചതു്? ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച
ആയുധം തപ്പിെയടുക്കാൻ കഷ്ടിച്ചു് കഴിഞ്ഞതു െകാണ്ടു്
എന്നയാെള അന്നു് െചറുക്കാനായി”, നിന്ദേയാെട ആ
േപാരാളി ശരശയ്യയിേലക്കു േപാകാെത അകെല നിന്നു്
േനാക്കി.

“യമുനാതീരെത്ത ഹരിതവനമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു�
ള്ള കുരുേക്ഷത്രം. പതിെനട്ടു നാൾ അവിെട രണ്ടു കുടുംബ�
ങ്ങൾ സ്വത്തുതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നടത്തിയ േപാരാ�
ട്ടത്തിൽ മരിച്ചു വീണതു് നാൽപ്പതു ലക്ഷം േപെരന്നു് വ്യാ�
സൻ. എത്ര മൃഗങ്ങെള അവിെട അറുത്തു് ൈസനികർ തി�
ന്നു എന്നു് കണക്കു വ്യാസൻ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടില്ല.

ഞാൻ അധികാരത്തിൽ കയറി മൂന്നു ദശാബ്ദം കഴിയു�
േമ്പാൾ കുരുേക്ഷത്രം ഇന്നു് നിബിഢവനമാണു്. ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിത വനവുമാണു്.
ഇെതങ്ങെന ഞാൻ സാധിച്ചു എന്നേല്ല? ഒന്നും മറച്ചു െവ�
ക്കുന്നില്ല, പ്രകൃതിയുെട നിർേലാഭമായ പിന്തുണ, യമുന�
യുെട നീർത്തടത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചതു യുദ്ധത്തിൽ
ജീവത്യാഗം െചയ്ത ൈസനികരുെട പുനർജ്ജന്മം എന്നു്
ചിരഞ്ജീവി കൃപാചാര്യൻ. നാെള ഞാൻ മഹാരാജാപദ�
വി ഒഴിയുന്നു. എെന്റ അവതാേരാേദ്ദശ്യം എന്തായിരുന്നു
എന്നു് വരും യുഗത്തിൽ ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു് േചാദി�
ച്ചാൽ പറയൂ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിയാൻ ഖാണ്ഡവവനം
തീയിട്ട ഞാൻ ശ്മശാനകുരുേക്ഷത്രെത്ത െകാടുംകാടാക്കി
വളർത്തി പാപ പരിഹാരം െചയ്തു.”

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ അന്ത്യപ്രഭാഷണം ഹസ്തിനപുരി പത്രി�
കയിൽ േചർക്കേണാ” പത്രാധിപർ േചാദിച്ചു.

“ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ എറിയൂ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്റ ആൾ�
രൂപം നിർലജ്ജം െചയ്ത ആത്മപ്രശംസ” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ൈക ഉയർത്തി.

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഇേപ്പാൾ വായിച്ചു.

“നിത്യജാള ്യതയിൽ അജ്ഞാതവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ
െമനെക്കടുന്നതിേനക്കാൾ, അഭിശപ്തപാണ്ഡവർ എത്ര�
യും േവഗം ഭൂമുഖത്തു നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയാണു് മാ�
നവരാശിക്കു് നല്ലെതന്നു് പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടവരു�
െട പ്രിയങ്കരനായ കർണൻ. വിദൂര അംഗരാജ്യത്തിൽ പി�
േന്നാക്കക്കാരുെട ഉന്നമനത്തിനു വികസനപദ്ധതികൾ
അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, ദരിദ്രെനങ്കിലും ദാനശീല�
നായ കീഴാള സൂതപുത്രൻ.

“െതളിഞ്ഞ െവയിലിൽ കർണെന്റ അഭ്യാസപ്രകടനം വി�
സ്മയകരമായി. “വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന കാലത്തു് അര�
േങ്ങറ്റത്തിൽ ചില പാണ്ഡവ അനുകൂല ബ്രാഹ്മണ ഗുരു�
ക്കൾ അഭ്യാസത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത
പരസ്യമായി അവമാനിച്ചേപ്പാൾ, ഈ നില്ക്കുന്ന ഹസ്തി�
നപുരി രാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനൻ ഉടൻ എെന്ന സ്വന്തം
ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അംഗരാജാവായി അഭിേഷകം െച�
യ്തു. ആജീവനാന്ത സൗഹൃദം വാഗ്ദാനം െചയ്തതിെന്റ വാർ�
ഷികദിനം കൂടിയാണിതു്”, കർണൻ ഓർത്തു.

“തുടർന്നു് കർണനും ദുേര്യാധനനും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തുന്നതും
േദശഗീതം പാടുന്നതും ആലിംഗനം െചയ്യുന്നതും ൈക
േകാർത്തു് നടക്കുന്നതും സ്വവർഗകാമനയുെട ആരാധക�
രായ അംഗരാജ്യനിവാസികെള േകാരിത്തരിപ്പിച്ചു.”

“കൗരവഅടിമ എന്ന നാമമാത്രസ്ഥിതിെയ മഹത്വവൽ�
ക്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന്റ വ്യക്തിഗത അടിമ എന്നു്
പലേപ്പാഴും അഭിമാനിക്കുന്നതു് പാണ്ഡവരിൽ പ്രയാ�
സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നു് അറിയാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ വനാശ്രമത്തിനു പുറെത്ത ആലിൻ
ചുവട്ടിൽ ചൂതാട്ടത്തിെന്റ കുതിപ്പിലായിരുന്നു.

“പുറേത്തക്കു േനാക്കൂ, അവരിേപ്പാൾ ചൂതു് കളിക്കുന്നതു്
പരസ്പരം എെന്ന പണയെപ്പടുത്തിയാണു്. ആരു േതാ�
റ്റാലും ഞാൻ അേപ്പാൾ േജതാവിെന്റ അടിമയാവണം
എന്നാണു ക്രമം. അതു് പറഞ്ഞു എെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്താൻ
ജയിച്ച പാണ്ഡവൻ ഓടി വന്നാലും നിയമവഴി പറഞ്ഞു
െകാടുക്കും. നിലവിൽ ദുേര്യാധനെന്റ േമൽേക്കായ്മക്കു
പൂർണമായി വിേധയമായിരിക്കും പാണ്ഡവർ എന്നിൽ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അടിമത്വം. അതാണവരുെട മനഃപ്രയാ�
സം”, പാഞ്ചാലി അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/21

“വിഘടനവാദികളുെട സംഘടിത കായികശക്തിപ്രകടന�
ത്തിനു ശക്തമായ പ്രതിേരാധ വലയം സൃഷ്ടിച്ചു മാതൃഭൂ�
മിയുെട അഖണ്ഡതക്കായി യുദ്ധാന്ത്യദിനത്തിൽ മാത്രം
ജീവത്യാഗം െചയ്ത ദുേര്യാധനെന്റ ജന്മവാർഷികം ജന�
കീയകൂട്ടായ്മയുെട േപരിൽ േദശീയപ്രശസ്തി േനടിക്കഴി�
ഞ്ഞു എന്നു് പുതിയ ഭരണാധികാരി യുധിഷ്ഠിരൻ.” എെന്ന
ധർമ്മപുത്രർ എന്നു മാത്രേമ ജനം പരിമിതമായി പ്രകീർ�
ത്തിക്കൂ, ദുേര്യാധനൻ പെക്ഷ അവർക്കു മരിച്ചിട്ടും ജ്വലി�
ക്കുന്ന ഓർമകളിൽ നിറയുന്ന രണധീരനാണു്. ത്യാഗസ�
മ്പന്നമായ ആ ജീവിതകഥ വ്യാസൻ വളെച്ചാടിച്ചാണു്
ഭാവി തലമുറയ്ക്കു് സമ്മാനിക്കുന്നതു് എന്നറിഞ്ഞു. അതു്
പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കില്ല. േത്രതായുഗത്തിെല
രാമകഥെക്കന്നേപാെല മഹാഭാരതത്തിനും വരും ഭാവി�
യിൽ നിരവധി പരിേപ്രക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യാ�
സനു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി.”

“ഇതാേണാ നീ എഴുതിയ വാർത്ത എന്നു് ഞാൻ േചാദി�
ക്കുേമ്പാൾ എല്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിെന്നക്കാലവും സൗ�
ജന്യം േനടിയ പത്രപ്രവർത്തകെന േപാെല നീ ഇങ്ങ�
െന പരുങ്ങുന്നെതന്തു്?” ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട യുദ്ധ�
കാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“കീറത്തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ കുറച്ചു അവിലുമായി സാന്ദീ�
പനിഗുരുകുലത്തിെല ആ ദരിദ്രസഹപാഠികൾ നിങ്ങെള
ആേശ്ലഷിക്കാൻ വിയർത്ത ശരീരങ്ങളുമായി പുറത്തു് പു�
ലർച്ച മുതൽ വരിനിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ഓേരാരുത്തെര അക�
േത്തക്കു് പറഞ്ഞു വിടെട്ട? അവിൽ ഇവിെട ഏൽപ്പിച്ചു
നാട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തിയാൽ ഐശ്വര്യകുേചലാനുഭവത്തി�
െന്റ ആവർത്തനം അവർ നിന്ന നിൽപ്പിൽ സ്വപ്നം കാ�
ണുന്നു”

ഭർത്താവിെന സത്യഭാമ ആേക്ഷപിക്കുന്നതു് േകട്ടാണു്
െകാട്ടാരം േലഖിക അന്തഃപുരത്തിൽ കയറിയതു്.

“അന്തസ്സില്ലാത്ത പല േജാലിയും അടിമെയന്ന നിലയിൽ
പാഞ്ചാലി നിത്യവും െചയ്യുന്നുണ്ടു്, എന്നാലുമുണ്ടാവുമേല്ലാ
സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ. അവരേപ്പാൾ കൂട്ടം കൂടുേമാ, പാട്ടു
പാടുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മാറിയിരുന്നു എഴുത്താണി െകാണ്ടു് പനേയാലയിൽ
എേന്താ എഴുതുന്നതു് കാണാം. ഭാര്യ അഭ്യസ്തവിദ്യയാ�
യിരിക്കുക, കൗമാരം വെര കാട്ടിൽ വളർന്നു അക്ഷരം
പരിചയെപ്പടാൻ ൈവകിയ ഭർത്താക്കന്മാർ അവളുെട
അന്തരംഗം അറിയാനാവാെത അന്ധാളിച്ചു നിൽക്കുക,
ഞങ്ങൾ സാധുജീവികൾ” ഭീമൻ വിരൽ കടിച്ചു, വാക്കു മു�
റിഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ ഈറനായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/22

“അവൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയേപ്പാൾ അനു�
േമാദിക്കാൻ െചന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങെള കണ്ടി�
ല്ല. രാജസഭയിൽ കൗരവർ ഉടുതുണി വലിച്ചു അവെള
പരസ്യമായി അപമാനിക്കുേമ്പാൾ അരുതു് എന്നു വി�
രൽ ചൂണ്ടാൻ നിങ്ങൾ വന്നില്ല. അടിമെപ്പണ്ണായി അവൾ
വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസത്തിനു നഗ്നപാദയായി േപാ�
വുേമ്പാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ െചന്നില്ല. മാപ്പർ�
ഹിക്കാത്ത എന്തു തരം ഗാർഹികപീഢനമാണു് നിങ്ങൾ
എക്കാലവും പുത്രവധുവിേനാടു് കാണിച്ചതു്”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ഇരുൈകപ്പത്തികൾ മലർത്തി.

“ഈ വിരെലാന്നു െഞാടിച്ചാൽ എെന്റ ചുറ്റും വാലാട്ടി
ആജ്ഞ കാത്തു് നിന്നിരുന്ന അഞ്ചു േദവസന്തതികെള
ആദ്യരാത്രിയിൽ പാലും പഴവുമായി കിടപ്പറയിേലക്കു്
പറഞ്ഞയച്ചതാണു് പുത്രവധുവിനു ഞാൻ നൽകിയ വി�
വാഹപാരിേതാഷികം. എെന്റ പ്രിയമക്കെള നിസ്സാരകാ�
ര്യത്തിനു േപാലും അവൾ ആദ്യരാത്രി മുതൽ നിന്ദിക്കു�
േമ്പാൾ ഒരു വാക്കു േപാലും മറുത്തു് സംസാരിക്കാത്തതാ�
െണെന്റ മനഃസംയമനം”, ഗാന്ധാരിയുെട ദാസി എന്ന
നിലയിൽ ഒരു െകട്ടു് വിഴുപ്പുതുണികളുമായി െകാട്ടാരത്തി�
നു പിന്നിെല കുളത്തിേലക്കു് വിനീതമായി േപാവുകയാ�
യിരുന്നു ആ വൃദ്ധവിധവ.

“മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന േപരിൽ ഒരു കുടിലപദ്ധതി നട�
പ്പിലാക്കി പാണ്ഡവെരയും പാഞ്ചാലിേയയും അധികാര�
ത്തിെന്റ സുഖവഴിയിൽ നിന്നു്, ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ വഴിയ�
മ്പലമില്ലാത്ത െപരുവഴിയിേലക്കു് തള്ളി വിടുന്നു എന്നു്
േകട്ടേല്ലാ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിേനാടു് മുഖം
കറുപ്പിച്ചു.

“എെന്റ അച്ഛൻ അഭിമന്യു െകൗമാരപ്രായത്തിൽ എങ്ങ�
െന മരിച്ചു എന്നു് ഇെന്നല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിൽ
യുധിഷ്ഠിരെന്റ പങ്കും. അെതാന്നും ഇനി എെന്ന ഓർമി�
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 അത്ര തെന്ന 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.” െകാട്ടാര വിപ്ലവം ആസൂത്രണം െചയ്ത
യുവരാജാവു് പരീക്ഷിത്തു് പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/23

“മുഖത്തും മാറിലും കാണാം യുദ്ധം വിതച്ച മുറിപ്പാടുകൾ,
പെക്ഷ െകാച്ചരിപ്പല്ലുകളുെട െകട്ടുറപ്പു് തകർക്കാൻ കൗര�
വപ്രഹരത്തിനു കഴിഞ്ഞിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ആയിരം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട
പാണ്ഡവമുഖ്യെന്റ ജന്മദിനം ആേഘാഷിക്കുന്ന ഹസ്തിന�
പുരി െകാട്ടാര ഉദ്യാനം.

“ഏതാപൽഘട്ടത്തിലും പല്ലിെന തുണച്ച നാവിനു സ്തുതി.
േപാരാട്ടത്തിന്നിെട പറയാനുറച്ച നുണ പ്രേത്യക സാ�
ഹചര്യത്തിൽ അർദ്ധസത്യമായി മാറിയതു് കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല. ദുേര്യാധനെന മുടിയിൽ
പിടിച്ചു വലിച്ചു തുടയിൽ മാരക ഗദാ പ്രഹരേത്താെട ഭീ�
മൻ കീഴ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ‘എന്തു് പറ്റി ഉണ്ണീ ദുേര്യാധനാ”
എന്നു് വിലപിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ച നാവാെണെന്റ ദന്തനിര�
യുെട കാവൽേദവത.”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല രാജസൂയചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നി�
ങ്ങളിേപ്പാൾ െവറുെമാരു സാമന്തഹസ്തിനപുരി രാജാവാ�
കുന്നതിൽ പന്തിേകടിേല്ല. െചേങ്കാൽ ഇളമുറ സഹേദവ�
െന ഏൽപ്പിച്ചു സിംഹാസനത്തിന്നരിെക കാവൽേദവത�
യായി വാണരുളുന്നതേല്ല നല്ലതു്?” വരിനിന്നു അഭിവാദ്യം
െചയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠി�
രേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മായൻ നിർമിത െകാട്ടാരനിർമിതി ഒഴിെക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിത രാജസ്ഥാപനങ്ങൾ വല്ലതും നി�
ങ്ങൾ കണ്ടിരുേന്നാ? ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടിെതളിയിച്ചു
പണിത കുടിേയറ്റയിടം മാത്രമായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം,
ഇന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ, െവറുെമാരു േമാഹവല�
യം, എന്നാൽ ഹസ്തിനപുരി? കുന്തം െകാണ്ടും കൗശലം
െകാണ്ടും ഞങ്ങൾ േനടിെയടുത്ത ൈപതൃകം.”

“കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വിധവകളുെട ദുരിതത്തിൽ ദുഃ�
ഖമുെണ്ടന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അരമനയുെട
മുമ്പിൽ പ്രേക്ഷാഭവും ഉപവാസ ഭീഷണിയും?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു.

“ഇടെനഞ്ചിൽ ൈകവച്ചു് പറേയണ്ട വാക്കുകൾ വാചാ�
ലമായി പറയുന്ന ഒരു വ്യാജരാജാവിെന്റ നീതിേബാധ�
ത്തിൽ പടുത്തുയർത്തേണാ കൗരവരാജവിധവകളുെട
പുനരധിവാസം?”

“ഇെതന്താണു് പാണ്ഡവപാളയത്തിനു പിന്നിൽ പുഴേയാ�
രം േചർെന്നാരു കത്തുന്ന തീകുണ്ഡം” െകാട്ടാരം േലഖിക
െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നാെള പതിെനട്ടാം ദിവസം ദുേര്യാധനനുമായി അന്തി�
മയുദ്ധമാണു്. േപാരാട്ടത്തിൽ മരിക്കുന്നതു് ഒരു പെക്ഷ
യുധിഷ്ഠിരൻ ആെണങ്കിൽ, ഞാൻ നവവധു േവഷത്തിൽ
ഉടൻ ഇതിൽ ചാടി മരിക്കണം എന്നാണു ഈ പാണ്ഡ�
വഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്നതു്. അതു േവേണാ എന്നു്
ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാൾ, േജതാവ് ദുേര്യാധനെന്റ
െവപ്പാട്ടിയായി കഴിയുന്നതിൽ നീതിനിേഷധം ഉണ്ടാവു�
െമന്നവർ പ്രവചിക്കുന്നു. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് പൂർണ�
വളർച്ച എത്തിയ സ്ത്രീരൂപത്തിൽ ഉയർന്ന ഞാൻ ഈ
തീകുണ്ഡത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കാവ്യനീതി�
യുെണ്ടന്നു പാണ്ഡവർ പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ ആരും ആ
സാധ്യതയിൽ വീണു േപാവിേല്ല?”, പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചി�
രിച്ചു. േദഹമാസകലം മുറിപ്പാടുകളുമായി പാണ്ഡവർ ചുറ്റും
േപ്രക്ഷകരായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/24

“േപാരാട്ടപ്രാേയാജകരായ കൗരവരുെട സാന്നിധ്യമില്ലാ�
ത്ത ശവസംസ്കാരചടങ്ങിലൂെട അഭിമന്യു അങ്ങെന ഇന്ന�
െല രാത്രി കഥാവേശഷനായി. നിങ്ങളാരും ആ വഴി�
െക്കാന്നു തലയിൽ തുണിയിട്ടു് േപായതുകൂടിയിേല്ല” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന േനരിട്ടു. യമുനയുെട തീരം
അതിരാവിെല മൂടൽമഞ്ഞിൽ പരസ്പരം മുഖഭാവം വ്യക്ത�
മായി കാണാൻ പറ്റിെല്ലങ്കിലും, അവളുെട ശബ്ദത്തിൽ നീ�
രസം പ്രകടമായിരുന്നു.

“ചക്രവ്യൂഹം തകർത്തു് അഭിമന്യു ഇടിച്ചു കയറിയതു്
ഞങ്ങൾക്കു് മധുരം നുള്ളി തരാനായിരുന്നുേവാ?, അേതാ
മരണം വിതക്കാേനാ? യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് നാരായ�
ണൈസന്യെത്ത നിബന്ധനയില്ലാെത വിട്ടു തന്നു സഹാ�
യിച്ച കൃഷ്ണെന്റ സേഹാദരീപുത്രെന ഉടനടി െകാല്ലാൻ
അേത ൈസനികർ വാളുയർത്തിയേപ്പാൾ, വാൾ ഉറ�
യിലിടൂ എന്നു് കൽപ്പിച്ച എെന്നയാണു് പിന്നിൽ നിന്നു്
അവിേവകിയായ അർജ്ജുനപുത്രൻ രഥചക്രം െകാണ്ടു്
തലയിൽ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഓടിവന്നതു്. അതു് കണ്ടാൽ
എെന്റ സുഹൃത്തു് കർണൻ അരുേത എന്നു് വിലപിച്ചു മു�
ട്ടു കുത്തേണാ? അേതാ, പ്രതിേരാധത്തിൽ ശത്രുവിെന്റ
ഉയിെരടുക്കാേണാ?”, അനായാസമായി നിന്ന നിൽപ്പിൽ
ഉയർന്നു് െതളിനീരിേലക്കു് അയാൾ എടുത്തു് ചാടി.

വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ പാഞ്ചാലിയുെട മരണെമാഴി
േനരിട്ടു േകട്ട ഏക വ്യക്തി അേല്ല നിങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുഃസ്സംശയം മറച്ചു വക്കാെത മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന
സ്ത്രീെയ നിർദ്ദയം േചാദ്യം െചയ്തു.

“കാട്ടിൽ എത്തും വെര മാത്രം ഞാൻ േതാഴിയായി കൂെട�
യുണ്ടാവും എന്നു് മിക്കവാറും സമ്മതിച്ചാണു് പാണ്ഡവർ�
ക്കു് പിന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടന്ന പാഞ്ചാലി എെന്ന
കൂെട കൂട്ടിയതു്. കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി ചുറ്റും
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട, ഭീതിേയാെട േനാക്കിത്തുടങ്ങി.
ഒന്നും ഞാൻ അേപ്പാൾ േചാദിച്ചില്ല. പുൽത്തകിടിയുള്ള
സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ അകെല കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഭീ�
തിയിൽ പാഞ്ചാലി മുട്ടു് കുത്തി േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കി ൈക�
കൾ കൂപ്പി. േതാളിൽ ൈക വച്ചു് ഞാൻ സ്പർശസാന്ത്വനം
നല്കി. ‘ഇല്ല ഞാൻ ഇനിെയാരടി മുന്നിേലക്കു്, വയ്യ എനി�
ക്കീ മടിയൻ സന്യാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം വീണ്ടും
ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ചുമക്കാൻ’ എന്നു് വിതുമ്പി നിലവി�
ളിച്ചു പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാ�
ണ്ഡവർ സന്യാസികേളാടു് ഉപചാരം പറയുന്നതിനിടക്കു്
തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടു േപായി എന്നു േവണം അനു�
മാനിക്കാൻ. പാഞ്ചാലിയുെട അനാഥ െഭൗതിക ശരീരം
കുെറ വലിച്ചിഴച്ചേപ്പാൾ കണ്ണിൽ െപട്ട ഗുഹയിൽ അട�
ക്കം െചയ്തു ഞാൻ കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു് തിരിച്ചു േപാന്നു.”
േതാഴി, ഇനിയും എേന്താ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്ന സം�
ശയം ഉണർത്തി, തിരക്കഭിനയിച്ചു പുതിയ ഹസ്തിനപുരി
മഹാരാജാവു് പരീക്ഷിത്തിെന്റ അരികിേലക്കു് േപായി.

“ദുേര്യാധനൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരം െകാള്ളയടിച്ചു പാ�
ഞ്ചാലിയുെട അമൂല്യരത്നേശഖരം നിങ്ങൾക്കു് വീതിച്ചു
തന്നു എന്നേല്ല അരമനരഹസ്യം? പിെന്ന എന്താ അന്ന�
ന്നെത്ത അപ്പത്തിനു േദഹാദ്ധ്വാനം എന്നു പറഞ്ഞു് നി�
ങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും പൂക്കാരെതരുവിൽ മാലേകാർത്തു് വില്ക്കു�
ന്നതു്? െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു മയമി�
ല്ലാെത േചാദിച്ചു.

“ആരു ജയിച്ചു എന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാ�
രി ഔേദ്യാഗികമായി വിലയിരുത്തി തീരുമാനിക്കും മു�
മ്പു തെന്ന, ചില പാണ്ഡവർ ഇടിച്ചു കയറി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ അന്ധരാജാവിെന ബന്ദിയാക്കിയതു് നിങ്ങളുെട
പത്രത്തിൽ വാർത്തയായിേല്ല, വാർത്തയാവാത്ത ഒന്നി�
താ. അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു് രാത്രി തെന്ന കു�
രുവംശ രഹസ്യഅറകളുെട അതീവസുരക്ഷ തകർത്തു്
പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചാരവകുപ്പ്േമധാവി നകുലൻ,
വാരി വലിച്ചു എല്ലാം കടത്തി. രാവിെല ഞങ്ങൾ, കൗര�
വരാജവിധവകൾ, അവിെട സ്ഥിതിയറിയാൻ സേമ്മളി�
ച്ചേപ്പാൾ, രഹസ്യഅറയിൽ ആെക കണ്ടതു് കരിക്കട്ടയും
തലനാരും മാത്രം” ദുേര്യാധനവിധവയുെട േനാട്ടം പക�
ച്ചതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട വാെപാത്തി ചുറ്റും ഭീതിേയാെട
േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/25

“കൗരവപക്ഷത്തു് നിന്നു് പാണ്ഡവേരാടു് േപാരാടുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല നകുലനും സഹേദവനും സേഹാദരി
മാദ്രിയുെട ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ആെണന്നു്?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക മാത്ര രാജാവു് ശല്യനു് േനെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ വി�
രൽ ചൂണ്ടി.

“വിവാേഹതരപ്രസവങ്ങൾ മൂന്നുനാലു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവിഹിതരതിയിൽ മടുപ്പു േതാന്നിയ കുന്തി, ബാക്കിയു�
ള്ള ഒരു വശീകരണ മന്ത്രം ഇളയറാണി മാദ്രിക്കു െകാടു�
ത്തു, ‘എനിക്കു് േവണ്ടി നീ ഗർഭം ധരിക്ക’ എന്നു് ആജ്ഞാ�
പിച്ചു. അശ്വിനിേദവതകളുമായി മാദ്രി വിനീതമായി സഹ�
കരിച്ചു ആ ഇരട്ട പ്രസവം സംഭവിച്ചു എന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞാരു ൈജവികമാതൃത്വമായിരുേന്നാ, ഭർത്താവു് നാ�
െള കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചാൽ ചിതയിൽ ചാടാൻ ബാ�
ധ്യത ഏെറ്റടുത്ത എെന്റ പാവം സേഹാദരിക്കു്? കുന്തി
എന്തു പ്രതിഫലം മാദ്രിക്കു െകാടുത്തു എന്നറിയിെല്ലങ്കി�
ലും വാടകഗർഭം എേന്നാ മേറ്റാ ഇതിഹാസകാരൻ വ്യാ�
സൻ ഒരു വിചിത്ര സാേങ്കതികപദം അതാവിഷ്കരിക്കാൻ
കെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണറിഞ്ഞതു്, ഇേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾക്കതു് പൂർണമായി മനസ്സിലാവിെല്ലങ്കിലും വരും യു�
ഗത്തിൽ സംഗതി നെല്ലാരു വരുമാനമാർഗം എന്ന നില�
യിൽ ജനകീയമാവും”, അതിരഥപുത്രൻ കർണെന്റ േത�
രാളിയാവാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട ചക്രവർത്തി ശല്യൻ ഒച്ച
വച്ചു.

“കളിയുെട കളവറിയാെത ചൂതാടി കൗരവഅടിമയാെയ�
ങ്കിലും, െപാങ്ങച്ചയുധിഷ്ഠിരെന ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി
േപാലും ആദ്യകാലത്തു് വിളിച്ചിരുന്നതു് ‘അഭിവന്ദ്യ മഹാ�
രാജാേവ’ എന്നു് തെന്നയായിരുന്നു. അക്ഷയപാത്ര�
ത്തിൽ നിന്നു് പച്ചനാക്കിലയിൽ രുചിഭക്ഷണം അമർ�
ത്തി മൂന്നു േനരവും വിളമ്പി വച്ചു െകാടുക്കും. ‘മഹാരാ�
ജാവു്’ ഉെണ്ടണീക്കും വെര ബാക്കി നാലു ഭർത്താക്കൻ�
മാരും ഞാനും ഇങ്ങെന ഒറ്റക്കാലിൽ ആജ്ഞ കാത്തു്
നിൽക്കും. ഉരുള ഉരുട്ടുന്നതും, നാക്കു പുറത്തിട്ടു് വാതുറ�
ന്നു അകേത്തക്കു് ഉന്നം െതറ്റാെത എറിയുന്നതും, ചുണ്ടു�
കൾ പൂട്ടി താടി ഉയർത്തി അമുക്കുന്നതും പാടു െപട്ടു് ഇറ�
ക്കുന്നതും, ഇടക്കിടക്കു വയർ ചലിപ്പിച്ചു ഇടം കൂട്ടുന്നതും
ഒെക്ക എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ആദരേവാെട കണ്ടു നിൽ�
ക്കും? വിശക്കുന്നു വയറു കാളുന്നു എെന്നാെക്ക അയാൾ
ഈയിെടയായി നിലവിളിച്ചാൽ, ഊട്ടുപുരയിൽ ഞാൻ
അലസമായി അക്ഷയപാത്രം െകാണ്ടു വക്കും. പിെന്ന
അവരഞ്ചു േപരും വാരി വലിച്ചു തിന്നുന്നതു് കാണാെനാ�
ന്നും െമനെക്കടാെത എെന്റ പാട്ടിനു താഴ്വരയിെല ജലാ�
ശയത്തിൽ നീന്താൻ േപാവും”, വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസ�
ത്തിൽ, പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട ആഹാര�
രീതിെയ കുറിച്ചു് മുൻ രാജമാതാവു് പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം
േലഖികയുമായുള്ള അഭിമുഖം നാെള ഇറങ്ങുന്ന ഹസ്തിന�
പുരി പത്രികയിൽ.

“േപാരാട്ടം പത്തു് നാൾ പിന്നിടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ േനരിടുന്ന
മുഖ്യ പ്രശ്നെമന്താണു്?”, പാണ്ഡവസർവൈസന്യാധിപ
പദവി വഹിക്കുന്ന ധൃഷ്ടധ്യുമ്നേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“തിരിച്ചറിയാവുന്ന നിറങ്ങളിൽ ൈസനിക േവഷം തുന്നും
മുമ്പു് ദുേര്യാധനൻ യുദ്ധത്തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. െകാല്ലുന്ന�
തും ചാവുന്നതും പാണ്ഡവർ എന്നാണു കൗരവപാളയ�
ത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരസേന്ദശം” പാഞ്ചാലപുത്രൻ പ്ര�
ത്യാശ നഷ്ടെപ്പട്ട േപാെല പരുങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/26

“കൗരവരാജവിധവകെള ബലം പ്രേയാഗിച്ചു ഒരു െകാല്ലം
മുമ്പു് കുടിെയാഴിപ്പിച്ചിട്ടും അവരുെട ആഡംബര മന്ദിര�
ങ്ങൾ ഇന്നും ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന�
േല്ലാ. പാണ്ഡവർ വനവാസക്കാലെത്തന്ന േപാെല ഒരു
വീട്ടിൽ ഇനിയും മുട്ടിയുരുമ്മി കഴിയാെത അവയിൽ കയ�
റി മാറി മാറി ആസ്വദിച്ചു താമസിച്ചു കൂെട?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മണ്മറഞ്ഞ കൗരവരുെട ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ ഇനിയും കുടി�
െയാഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നു െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ വിധി�
ച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പിെന്നന്തു െചയ്യും? പകൽ സമയത്തും
അവിെട നിന്നു് കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിെല െകാലെവറി
േകൾക്കുെന്നന്നു ഭീമനും ആ വഴി നടക്കുേമ്പാൾ നിലവി�
ളിക്കുന്നു. കർമേശ്രഷ്ഠ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കു് രാജ്യ�
സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന നകുലൻ കൂടുതൽ േചാദ്യ�
ങ്ങൾ െചവി െകാള്ളാെത മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചു.

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

“താൻ മരണേദവതയുെട മകൻ ആെണന്നു് േപാലും അറി�
യാത്ത വിധം മറവി േരാഗം ബാധിച്ച ഈ ‘കുരുവംശ
ചക്രവർത്തി’ക്കു് എങ്ങെന മെറ്റാരാൾക്കു് പ്രഥമശുശ്രൂഷ
െചയ്യാൻ ഓർമ േതാന്നും?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ വിദൂര�
തയിേലക്കു് േനാക്കി.

“ഹസ്തിനപുരിയിെല ഓേരാ ദരിദ്രനും േമലനങ്ങാെത
ഊണു് കഴിക്കാൻ അക്ഷയപാത്രം സൗജന്യമായി വീട്ടി�
െലത്തിക്കാനാവണം എന്നതാണു് പാണ്ഡവ ഭരണകൂട�
ത്തിെന്റ േമാഹം” കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു് അധികാര�
ത്തിൽ കയറിയ ഭീമൻ വിതുമ്പുന്ന സ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/27

“നൂറു കൗരവരും നിങ്ങളുെട കറ കളഞ്ഞ ആരാധകരാ�
േണാ? െകാട്ടാരം േലഖിക കരുതേലാെട ഇറങ്ങിെച്ച�
ന്നു.

“കൗരവരും അവരുെട യുവപുത്രന്മാരും നിർല്ലജ്ജം
എെന്ന പ്രണയേത്താെട േനാക്കുന്നതു് പുതുമയുള്ള തിരി�
ച്ചറിെവാന്നുമല്ല. കുെറെയാെക്ക നിങ്ങളും വാർത്ത േതടി
ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുേപാവുന്നതേല്ല. എല്ലാ
ആരാധകരുെടയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ പെക്ഷ അങ്ങെന
പരസ്യമായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കാറില്ല. ഇടെക്കാന്നു
ആ പ്രണയമിഴികളിൽ േനാക്കിയാലും കാണാം, ആ രതി�
ജന്യആേവശവും, തിമിർപ്പുള്ള പ്രശംസയും, എെന്റ ഉട�
ലിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിഴലിക്കുന്ന േനാട്ടവും”, യുവ
കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിചരണത്തിനു്
പരിശീലം െകാടുക്കാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു േദ�
വനർത്തകിെയ േപാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയ പാഞ്ചാ�
ലി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/28

“ഇെന്നന്താണു് മുഖത്തു് അവിശുദ്ധമാെയാേരാർമയുെട േവ�
ദനിപ്പിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം?”, അന്തഃപുരേത്താടു േചർന്ന
പൂങ്കാവനത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്ന മഹാറാണിേയാടു്
ഉപചാരപ്രകടത്തിനു േശഷം െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“അേതാ വിദൂരമല്ലാത്ത സാധ്യതയുെട സാന്നിധ്യേമാ?”,
ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ മുതൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷം എെന്ന പ്ര�
േലാഭിപ്പിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത പാണ്ഡവർ വച്ചടി�
വച്ചു മലമ്പാതയിലൂെട സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ലക്ഷ്യമാക്കി മുേന്ന�
റുേമ്പാൾ, പിന്നിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ എെന്നയാേരാ മലമട�
ക്കുകളിൽ നിശബ്ദം അടക്കം െചയ്യുന്നു.”

“ഏേതാ കർഷകൻ കന്നു പൂട്ടി നിലെമാരുക്കി വിതച്ചു വി�
ളഞ്ഞു് െകായ്തു െമതിച്ച ധാന്യം േവവിച്ചതാേണാ ഈ
അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഇങ്ങെന േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നു�
േമ്പാൾ കയ്യിട്ടു വലിച്ചാൽ കിട്ടുക, അേതാ പ്രതീതി ഭക്ഷ�
ണേമാ?”, ഊണു് കഴിക്കാൻ കൂടുേന്നാ എന്നു് നകുലൻ
ക്ഷണിച്ചു ഊട്ടുപുരയിൽ െവറും നിലത്തു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരി�
ക്കുേമ്പാൾ ഇലയിൽ വിളമ്പി കിട്ടിയ ഭക്ഷണം േനാക്കി
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/29

“ഒരു ഭരണപരിചയവുമില്ലാത്ത പരീക്ഷിത്തിനു് െചേങ്കാൽ
എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു് നിങ്ങളാറു േപരും ഇങ്ങെന മുന്നറി�
യിപ്പില്ലാെത പടിയിറങ്ങിയാൽ ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭാവി
സുരക്ഷാഭീഷണി പിെന്ന ആരു് േനരിടും?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പുതിയ കുരുവംശാധിപെന്റ മുത്തച്ഛേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“അെതന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങെന േചാദിക്കുന്നതു്? കുടിേയ�
റ്റ കൃഷിക്കാരായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ െചന്നു് െകാ�
ടുംകാടു് െവട്ടിെതളിയിച്ചു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരം പണിത�
േപ്പാൾ ഇനി ഞാൻ തെന്ന ചക്രവർത്തി എന്നു് പ്രഖ്യാപി�
ക്കാൻ േവണ്ട രാഷ്ട്രീയ ഔചിത്യം നിരക്ഷരയുധിഷ്ഠിരൻ
അേന്ന കാണിച്ചതേല്ല”, േനരിെയാരക്ഷമ കലർന്നിരുന്നു
അർജ്ജുനെന്റ ശബ്ദത്തിൽ. വാർദ്ധക്യത്താൽ ശരീരചല�
നം പതുെക്കയും.

രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതെയ ദശാബ്ദങ്ങേളാളം െവല്ലു
വിളിച്ച വിഘടനവാദികളുെട സംഘടിത ആക്രമണെത്ത
പ്രതിേരാധിച്ചു ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗരവ രാജകുമാരൻ
ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമക്കായി കുരുേക്ഷത്രയു�
െട ആദ്യവാർഷികദിനത്തിൽ പ്രിയഅർദ്ധസേഹാദരനു
യുദ്ധരത്നപുരസ്കാരം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി യുധി�
ഷ്ഠിരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അരേങ്ങറ്റ ൈമതാന െപാതുേവ�
ദിയിലാണു് ഞങ്ങളിേപ്പാൾ. പുരസ്കാരം മഹാറാണി പാ�
ഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഇതി�
ഹാസമുഹൂർത്തതിനു് ഞങ്ങളും അങ്ങെന സാക്ഷി.

(െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ദിനക്കുറിപ്പ്).

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/30

“ദശാബ്ദങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന വീടു് സ്വന്തം സമ്പാദ്യം
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാെണന്നും, കുരുവംശത്തിെന്റ ഒരു
സൗജന്യവും അതിെന്റ നിർമിതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടിെല്ല�
ന്നും അവകാശെപ്പടുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ സത്യവാങ്മൂല�
വും െപാക്കിപ്പിടിച്ചാണു് രാജവിധവ കുടിെയാഴിപ്പിക്കലി�
െന െചറുക്കുന്നതു്. എങ്ങെന േനരിടും ഈ സംഭവവികാ�
സം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്നതു് േരഖ േനാക്കിയാേണാ. ഒന്നും
ഫലിക്കിെല്ലങ്കിൽ പുകച്ചു് പുറത്തു ചാടിക്കും”, ചാരവകുപ്പു
േമധാവിയുെട ചുമതല വഹിക്കുന്ന നകുലൻ നിസ്സാരമാ�
യി പറഞ്ഞു.

“എെന്റ ഭൂതകാലം ഇത്രെയാെക്ക നിങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞു േചാ�
ദിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണു്, എെന്റ ഔേദ്യാ�
ഗിക ജീവചരിത്രം എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഉടനടി വായി�
ച്ചുകൂടാ?”, കുന്തീേദവി േനരിയ േരാഷേത്താെട െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു അെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയ�
ണം? കർണൻ എന്നു് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു
പരാമർശിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ഇനിയും എഴുതെപ്പടാത്ത
ഒരു വലിയ ഇതിഹാസെത്ത അെല്ല നിങ്ങളുെട മുഖം ഒളി�
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്?”, ഔപചാരികമായി മുട്ടുകുത്തി െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ രാജമാതാവിെന്റ ൈക മുത്തി
എഴുേന്നറ്റു.

“ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു കഷ്ടെപ്പട്ടു് സ്വയം ചുമന്നു െകാണ്ടു്
വന്ന കല്യാണെസൗഗന്ധികം, പാതിരാത്രി വിളിച്ചുണർ�
ത്തി ഏൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഔപചാരിക പ്രശംസയിൽ ഒതു�
ങ്ങിേയാ പ്രണയിനിയുെട പ്രതികരണം?”

“വലിെച്ചറിയൂ വാടിയ പൂക്കൾ. പരിമളം മാറാത്ത പൂക്കൾ
എേന്നാ പറിച്ചു െകാണ്ടു് വെന്നെന്നയിവൻ ചൂടി, എന്നു്
പായിൽ പുണർന്നു കിടന്നുറങ്ങിയ ഇളമുറ നകുലെന
തേലാടി പാഞ്ചാലി, വിരൽ ചൂണ്ടി കിടപ്പറയിൽ നിെന്ന�
െന്ന ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി”, ഭീമൻ സ്ഥലകാലേബാധമില്ലാ�
െത െകാട്ടാരം േലഖികയുെട മുമ്പിൽ വിതുമ്പി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/08/31

“േചാരപ്പുഴ ഇങ്ങെന ഒഴുക്കി േവേണാ സൂചി കുത്താനിടം
േനടാൻ?” ൈസനികരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും ജഡം വീ�
ണു ചുവന്ന യമുനെയ േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു േചാദിച്ചു. േജതാക്കൾ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പി�
ടിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് പദയാത്രയിലായിരു�
ന്നു.

“കൗരവകുടലുകൾ പറിക്കണെമന്ന ഭീമപ്രതിജ്ഞ േപാരാ�
ട്ടഒഴുക്കിെന്റ ഗതി മാറ്റിേയാ? ദിവ്യായുധപ്രദർശനം മിക�
േവാെട നിർവഹിച്ചാൽ തെന്ന പാണ്ഡവർക്കനുകൂലമാ�
യി ശാക്തികസമവാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യക്കുരുതിയില്ലാെത
നിർവഹിക്കാെമന്ന നകുലനിർേദശം ൈസനികതന്ത്ര�
െത്ത സ്വാധീനിച്ചിെല്ലന്നുേണ്ടാ? ഹിംസയില്ലാത്ത സ്വത്തു�
തർക്ക പരിഹാരെമന്ന നയതന്ത്ര ആശയത്തിൽ കത്തി�
വച്ചതു് മുടിെകട്ടാൻ കൗരവചുടുേചാര തെന്ന േവണെമ�
ന്ന പാഞ്ചാലിയുെട ശാഠ്യമായിരുന്നുേവാ? ഈ പ്രപഞ്ച�
ത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങെന
ആവണെമന്നില്ല എന്ന കവിവചനം നാം അവഗണിച്ചു�
േവാ?”, യുധിഷ്ഠിരൻ നാവു െകാണ്ടു് ഇടയ്ക്കിെട ചുണ്ടുകൾ
നനച്ചു സംസാരിച്ചു. ശത്രുക്കെള െകാന്നുതളർന്ന പാണ്ഡ�
വർ എന്തിേയന്തി നടക്കുന്ന വഴിത്താരക്കിരുവശത്തും കു�
രുേക്ഷത്രവിധവകൾ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു പാണ്ഡ�
വെര ശാപവാക്കുകൾ െകാണ്ടു് പ്രഹരിച്ചു.

“ശിേരാരത്നം നഷ്ടെപ്പങ്കിലും എെന്താെക്കേയാ േനടിയ
േപാെലയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും െഞളിയുന്നതു്?
ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായും എന്തു് േനടി?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക, ബ്രാഹ്മണൈസനികൻ അശ്വഥാമാ�
വിെന കാട്ടുപാതയിൽ െപാടുന്നെന കെണ്ടത്തി.

“ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? ശത്രുപാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു
മക്കെളയും ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ സ്വയം കഴുത്തിൽ ചവി�
ട്ടി െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധനെന്റ വീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവ�
സാനിക്കും എന്നു് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ എെന്റ പാതി�
രാൈസനികതന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതു കണ്ടു െഞട്ടിയിേല്ല.
ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവിെന േനെര ഞാൻ ദിവ്യാ�
സ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു്, കൃഷ്ണെന ഒന്നു വിറപ്പിച്ചിേല്ല, ക്ഷത്രിയ
േപാരാളികേളാടു് ഏറ്റു മുട്ടാൻ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനു് കഴിയും
എന്നു് നിങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു കണ്ടിേല്ല. ഭാരതയുദ്ധരത്ന പുര�
സ്കാരത്തിനു് വ്യാസൻ എെന്ന നിർേദശിക്കാൻ നിങ്ങൾ
ഒരു ൈക തരൂ. അതിനിടയിൽ എനിെക്കാരു ആയിരം
െകാല്ലെത്ത വനവാസത്തിനു് കൃഷ്ണശാപമുണ്ടു്. മനുഷ്യജ�
ന്മം കിട്ടിയാൽ വരവും ശാപവും ഒെക്ക പതിവെല്ല, അങ്ങു്
ദൂെര ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണെന െകാല്ലാനും ഒരു േവടൻ ആയു�
ധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല”, അഭിശപ്ത േദ്രാണപുത്രൻ ആേഘാ�
ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഏകാന്തജീവിതം.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിെനന്നും പറഞ്ഞേല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാ�
ണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും പടിയിറങ്ങിയതു്? ഇതാ, പാ�
ഞ്ചാലി മാത്രം മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം േചാ�
ദ്യങ്ങൾക്കു േപാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുെട
തിേരാധാനത്തിനു താൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കുന്നി�
ല്ല എന്നു മാത്രം വ്യക്തമായി േകട്ടു”, ദുരൂഹതയാൽ െനറ്റി
ചുളിഞ്ഞ െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“പഞ്ചപാണ്ഡവരുെട തിേരാധാനം അത്ര ലഘുവായി
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ കാണുെമന്നു പാഞ്ചാലി ഒരു നിമി�
ഷം േപാലും ചിന്തിച്ചു േപാകരുതു്. പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യ�
സ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ഖരമാലിന്യം സ്വയം ചുമന്നു ദൂെര കുഴി
കുത്തി കാര്യക്ഷമമായി സംസ്കരിച്ചു പരിചയം വന്ന കരു�
ത്തയായ പാഞ്ചാലിക്കുേണ്ടാ, അസംതൃപ്തദാമ്പത്യത്തി�
െല അഞ്ചു വിഴുപ്പുെകട്ടുകൾ ആരും കാണാെത ഒെരാറ്റ�
ക്കുഴിയിൽ മണ്ണിട്ടു് മൂടാൻ വിമ്മിട്ടം?”
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“േപാരാട്ടവീര്യമുള്ള സ്വന്തം ൈസന്യെത്ത തിന്മയുെട ഇതി�
ഹാസമായ ദുേര്യാധനെന്റ സഖ്യകക്ഷിയാക്കാൻ നിബ�
ന്ധനയില്ലാെത വിട്ടുെകാടുക്കുക, എന്നാൽ സേഹാദരീ�
ഭർത്താവായ അർജ്ജുനനു് െവറും വ്യക്തിഗത േസവ�
നം, അതും നിരായുധൻ എന്ന നിബന്ധനേയാെട. ഇതാ�
േണാ െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പട്ട ദ്വാരകമാതൃക ധർമ്മസം�
സ്ഥാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉറങ്ങുന്ന കൃ�
ഷ്ണെന്റ കട്ടിലിനിരുവശത്തും കാത്തിരുന്ന അർദ്ധസേഹാ�
ദരർ തിരിച്ചു േപായ സായാഹ്നം.

“പാണ്ഡവർക്കു് സൂചി കുത്താനിടം തരിെല്ലന്നു് ശഠിച്ച കൗ�
രവർക്കു ഒരു ലക്ഷം വരുന്ന യാദവ ൈസന്യെത്ത വിട്ടു
െകാടുത്തതു് താങ്ങാനാവാത്ത പ്രതിേരാധെച്ചലവിൽ
ഞങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുന്നതിനു ശാശ്വത പരിഹാരമായി.
നിരായുധനായി ഞാൻ പാർത്ഥനു് സാരഥിയാവുേമ്പാൾ,
ചക്രായുധത്തിനു പകരം കയ്യിൽ യുദ്ധം അനുവദിക്കുന്ന
ചാട്ടയുണ്ടാവും. ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കുറുമ്പന്മാെര ഒതുക്കാ�
നും െമരുക്കാനും അതു് ധാരാളം.”

“അവൾ കുഴഞ്ഞു വീണേപ്പാൾ എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കാെത കാൽ മുേമ്പാട്ടു് വച്ചു എേന്നാ? ആജീ�
വനാന്തചൂഷകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. വസ്ത്രാേക്ഷപത്തി�
നുേമൽ പ്രതികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മഹായുദ്ധം വിഭാ�
വന െചയ്യുേമ്പാൾ, അവൾ എന്താണു് െചയ്തതു്? രഹസ്യ�
മായി ആർമാദിച്ചു. അവൾക്കു മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം,
ഞങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞേപ്പാൾ, നിന്ദേയാെട ഞങ്ങളഞ്ചുേപെര
രണ്ടു തലമുറകളിലായി അവൾ േവർതിരിച്ചു.”

മലമുകളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ജീവവായു കിട്ടാെത വൃദ്ധയു�
ധിഷ്ഠിരൻ കിതച്ചു.

ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയും, പിെന്ന ഹസ്തിന�
പുരി നാടുവാഴിയും ആയിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ കൂെട വാന�
പ്രസ്ഥത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ കണ്ടതു് മരണേദവതയുെട
പ്രതിനിധി എന്നവകാശെപ്പട്ട ഒരു െചാക്ലിപ്പട്ടി മാത്രം.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/02

“ഭർത്താക്കന്മാരുെട ദാമ്പത്യവഞ്ചന തിരിച്ചറിഞ്ഞതു്
െകാണ്ടാേണാ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിേലക്കുള്ള സംഘടിതപ�
ദയാത്രയിൽ ഞാെനാന്നു് കുഴഞ്ഞുവീണേപ്പാൾ, പ്രഥമ
ശുശ്രൂഷ തരാെത പാണ്ഡവർ കാൽ മുേന്നാട്ടു തെന്ന വച്ച�
തു്?”

പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ഏറ്റു പറയുന്നു അടു�
ത്ത ലക്കം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ വാനപ്രസ്ഥം പതി�
പ്പിൽ.

“ഊട്ടുപുരയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക സഹപ്രവർത്തകരു�
മായി വന്നു കൗരവർക്കു കിട്ടുന്ന അേത ഭക്ഷണം മൂന്നു
േനരം കഴിക്കുന്നു, അരമന േപാലുള്ള ആഡംബരവസ�
തിയിൽ സൗജന്യമായി കുടുംബവുെമാത്തു് കഴിയുന്നു, രാ�
ജസഭയിൽ വന്നു വികസനവാർത്താ സേമ്മളനത്തിൽ
യാന്ത്രികമായി പെങ്കടുക്കുന്നു പെക്ഷ ഹസ്തിനപുരി പത്രി�
കയിൽ പതിവായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു് ദൂെര ദൂെര കാ�
ട്ടിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പാണ്ഡവരുെട പരാതികൾ
െപാലിപ്പിച്ച െകട്ടുകഥകൾ.”

രഹസ്യ കൂടിയാേലാചന സമിതി േയാഗത്തിൽ ദുേര്യാധ�
നൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/03

“കീചകനു പാഞ്ചാലിേയാടുള്ള പ്രണയം വിരാടെകാട്ടാര�
ത്തിൽ അത്ര രഹസ്യെമാന്നും അല്ലാതിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു്,
പിെന്ന െപെട്ടെന്നന്തുണ്ടായി ആ യുവൈസനികേമധാ�
വിെയ ചതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പാതിരാവിൽ ശ്വാസം
മുട്ടിച്ചു െകാല്ലാൻ മാത്രം പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയി�
െല ആൾസഞ്ചാരെമാടുങ്ങിയ ഇരുണ്ട സായാഹ്നം.

“വിരാടറാണി അനുജനു് പാഞ്ചാലി വശം െകാടുത്തയ�
ച്ച മദ്യം വാങ്ങി ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നതിനു പകരം,
ൈകമാടി അരിെക വിളിച്ചു സ്വന്തം ഉടുതുണിയൂരി കീച�
കൻ ൈലംഗികച്ചുവയുള്ള അശ്ലീലേചഷ്ട കാണിച്ചു എന്നു്
േകട്ടാൽ പിെന്ന നിങ്ങളുെട േചാര െതളക്കിേല്ല?”, ശിര�
സ്സു് െതേക്കാട്ടു വിരാടരാജ്യത്തിേലക്കു് തിരിച്ചു വൃദ്ധഭീമൻ
ആ പഴയ െകാലപാതകം വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളാെട പുറ�
െത്തടുത്തു.

“പാഞ്ചാലി പരിഭവക്കാരിയാെണന്നു് നിങ്ങൾ പലേപ്പാഴും
ദുസ്സൂചന തരുന്നു. കൃത്യമായി പറയൂ, പ്രശ്നം എന്താണു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വരം കടുത്തു.

“വനവാസത്തിനു അഞ്ചു ആണുങ്ങൾക്കും ഒരു െപണ്ണിനും
അന്തിയുറങ്ങാൻ, ദുേര്യാധനൻ അനുമതി തന്നതു് ഈ
ഒറ്റ മുറിയാണു്. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചാരി ഇരിക്കു�
ന്നതും നടു നിവർക്കാൻ നിവർന്നു കിടക്കുന്നതും ഒെക്ക
ഇവിെട. നിസ്സാരകാര്യത്തിനു ഞങ്ങൾ ആേരാെടങ്കിലും
നീരസം േതാന്നിയാൽ, പാഞ്ചാലി വിരൽ ചൂണ്ടി ഞങ്ങ�
െള തള്ളി പുറത്താക്കുന്നതു് ആ കാണുന്ന ഊട്ടുപുരയിേല�
ക്കു്. ആറു േപർ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ ഇടെപേടണ്ട
ഈ െഞരുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ, ഒരാൾ മാത്രം “എെന്റ സ്വ�
കാര്യത മാനിക്കൂ” എന്നു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ബാ�
ക്കിയുള്ള അഞ്ചുേപർ എന്തു െചയ്യും? ഞങ്ങൾ ചൂതു് കളി�
യിൽ േതാറ്റ കൗരവഅടിമകേളാ അേതാ അസംതൃപ്ത ദാ�
മ്പത്യത്തിെല ആൺ ഇരകേളാ.”

“അവെന െകാല്ലരുതു്, ഉള്ളിലിരിെപ്പെന്തന്നറിഞ്ഞാൽ
മതി എന്നു് കൃത്യമായും നിങ്ങേളാടു് പറഞ്ഞിേല്ല പാഞ്ചാ�
ലി, എന്നിട്ടും…” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന േചാദ്യം െച�
യ്തു.

“അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി സുഗന്ധം പുരട്ടി ആ യുവേകാമളൻ
നൃത്തമണ്ഡപത്തിേലക്കു പ്രണയിനിെയ കാണാൻ വരു�
ന്നതു് ഇരുളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ കരൾ
െവന്തു. എനിക്കു് പകരം പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു മുൻവാ�
ക്കനുസരിച്ചു കാത്തിരുന്നെതങ്കിൽ, കീചകെന വാരിപ്പു�
ണർന്നവൾ ഓമനിക്കുന്നതു് ഭാവനയിൽ കണ്ടു. അേതാ�
െട ഈ ൈകകളിൽ എനിക്കു് നിയന്ത്രണം നഷ്ടെപ്പട്ടു”,
സ്മൃതിനാശഭീഷണി േനരിടുന്ന ഭീമൻ സ്മരണയുെട ആ വി�
രാടപർവം തുറന്നു.

“സ്ത്രീേവഷം ധരിച്ചു മുഖാവരണേത്താെട പാഞ്ചാലിക്കു്
പകരം കീചക ചിതയിൽ ചാടാൻ താൻ തയ്യാറായി�
രുന്നു എന്നു് ഭീമൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ. കീചകമരണ�
ത്തിനു കാരണം പാഞ്ചാലി തെന്നെയന്നു് വിരാടറാണി
ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ പാട്ടാക്കിയേപ്പാൾ, അവിവാഹി�
തകീചകെന്റ അന്ത്യസ്ഥലിയിൽ അടങ്ങണം പാഞ്ചാ�
ലി എന്നവർ വിധിെയഴുതി. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?
േവദവ്യാസനു് േചാർത്തി കിട്ടാതിരുന്ന െകാട്ടാരരഹസ്യ�
ങ്ങൾ വരുംയുഗത്തിെല വായനക്കാർക്കായി ഹസ്തിനപ�
ത്രിക സംഭരിക്കുന്ന മഹായജ്ഞത്തിലാണു്. സഹകരി�
ക്കുമേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി�
െയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“ഓ അേതാ. ചത്തതു് കീചകെനങ്കിൽ െകാന്നതു് ഭീമൻ
തെന്ന എന്നു് ഭീഷമർ അർത്ഥഗർഭമായി പറഞ്ഞതു േക�
ട്ടേപ്പാൾ, ഭീമൻ, പരിഭ്രമത്തിൽ, ‘ഇനിെയന്തു് േവണം
ഞാൻ’ എന്നു് നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ‘എന്നാൽ നിങ്ങൾ
തെന്ന കീചക ചിതയിൽ ചാടൂ’ എന്നു് നകുലൻ പരിഹ�
സിച്ചതു് വസ്തുതയാണു്. പാഞ്ചാലിയുെട രക്ഷക്കു് ഞാൻ
ജീവത്യാഗത്തിനും തയ്യാർ എന്നു് അേപ്പാഴാണു് ആ മന്ദ�
ബുദ്ധി ഐതിഹാസിക പ്രസ്താവനയാക്കിയതു്”, കുരുേക്ഷ�
ത്ര വിധവകളുെട പുനരധിവാസം എന്ന വിഷയത്തിൽ
നടന്ന െപാതു സംവാദം ഉൽഘാടനം െചയ്തു വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികെയ
രഥത്തിൽ കയറ്റി അടുത്തിരുത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/04

“ചക്രവ്യൂഹത്തിെന്റ െകണികെള കുറിച്ചു് ഔപചാരിക പരി�
ശീലനം േനടാെത എടുത്തുചാടി ഉള്ളിൽ ഇരച്ചു കയറി
പുറത്തുവരാനാവാെത മരിച്ചു േപായ അഭിമന്യുവിെന വാ�
ഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു് പുതുതലമുറ ൈസ�
നികശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് െതറ്റായ സേന്ദശം നൽ�
കുെമന്നു് തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വാർത്തയുണ്ടേല്ലാ. പത്രി�
കയിൽ െകാടുക്കേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇത്രയധികം ശ്രാദ്ധം ഗംഗയിൽ െചയ്തിട്ടും കൗരവേപ്രത�
ങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിവിട്ടു പൂർണമായും േപായിട്ടില്ല അേല്ല”,
യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ ആേലാചനയിൽ വീണു.

“പുതിയ ഹസ്തിനപുരിരാജാവു് കുറച്ചു േനരമായി അധികാ�
രലഹരിയിലാണേല്ലാ, ആശംസപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി
േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന മറ്റു നാലു സേഹാദരന്മാ�
െര നന്ദിേയാെട േനാക്കുന്നതു േപാലുമില്ല”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു.

“െപാങ്ങച്ചം നിറെഞ്ഞാഴുകുന്ന യുധിഷ്ഠിരമുഖം ശരീരഭാ�
ഷാസംബന്ധിയായ പല സൂചനകളും തരുന്നുണ്ടു്. ആശം�
സാപ്രസംഗം കരൾ പിളർന്നു േചർത്ത സത്യപ്രസ്താവന
ആെണന്നു് ഒരു പെക്ഷ അയാൾക്കു് േതാന്നിേയാ?”

“ഞങ്ങെള അറിയാേമാ” എന്നു് വിതുമ്പി നാലു വേയാധി�
കർ െകാട്ടാര േഗാപുരവാതിൽ തള്ളിത്തുറക്കുന്നതു കണ്ടു്
ഞങ്ങൾ അവെര ഉടൻ പിടിച്ചു വച്ചു് രഹസ്യമുറിയിൽ
ഇരുത്തി േചാദ്യം െചയ്തു.”, മൂന്നാംലിംഗ പുതുതലമുറ കാ�
വൽക്കാരൻ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന അറിയി�
ച്ചു.

“ആരാണവർ, എന്താണവർക്കു േവണ്ടതു്?” നകുലൻ െപ�
െട്ടന്നുണർന്നു.

“ഇവിെട നിന്നു് കാട്ടിൽ തള്ളിയിട്ട നാലു് േപരാണവർ
എന്നവർ നിലവിളിച്ചു. എല്ലും േതാലുമായി ഒരു വൃദ്ധനു
കണ്ണു് കാണാൻ വയ്യ. ഒരു വൃദ്ധ കീറത്തുണി െകാണ്ടു്
കണ്ണു് െകട്ടി കണ്ടു. േവെറാരു വൃദ്ധ കുന്തി എന്നു് സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തി. നാലാമെത്തയാൾ വിദുരർ എേന്നാ
മേറ്റാ പറഞ്ഞു.”

“രാത്രി വെര ഒരാെളയും പുറത്തു് വിടരുതു്. േവഷം മാ�
റി ഞങ്ങൾ ഒന്നു രണ്ടു് പാണ്ഡവർ വന്നു അവെര കാട്ടു�
തീ സാധ്യതയുള്ള േവെറാരു വനത്തിൽ രാത്രി തെന്ന
തള്ളും. വിവരം ഇരു െചവിയറിഞ്ഞാൽ നീ ലിംഗേഭദമി�
ല്ലാത്ത േലാകേത്തക്കു് എെന്നേന്നക്കുമായി േപാകും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/05

“എന്തിനാണു് എല്ലാവരും കൂടി വലിെയാരു ൈസന്യവു�
മായി വിരാടത്തിേലക്കു േപായതു്?”, ഹസ്തിനപുരത്തിൽ
മടങ്ങി വന്ന കൗരവ സംഘെത്ത േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വിസ്മയേത്താെട േചാദിച്ചു”, ആെര െകാല്ലാനാണു
പിതാമഹെനയും േദ്രാണെരയും കൂെട െകാണ്ടുേപായ�
തു്?”

“പ്രിയഅർദ്ധസേഹാദരർ അവിെട അജ്ഞാതവാസ�
ത്തിൽ വിരാട അടിമകളായി കഷ്ടെപ്പടുന്നുണ്ടു് എന്നറി�
ഞ്ഞു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ െചന്ന ഞങ്ങെള
കീചക കിങ്കരന്മാർ, പാണ്ഡവെര മുഖം കാണിക്കാൻ
സമ്മതിക്കാെത തിരിച്ചയച്ചു. പരാജയമല്ല സമാധാന ദൂ�
തിെനാരു കാലിടറൽ മാത്രം.”

“ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ വിശിഷ്ട കൗരവകുടുംബ സംഘ�
െത്ത പരസ്യമായി നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചുവിട്ടു എന്നു്
ഹസ്തിനപുരി കുതിരപ്പന്തികളിൽ പാട്ടാണേല്ലാ. ധാർമി�
കതയുെട െമാത്തക്കച്ചവടക്കാരനായ യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ
നവേമാഹനനഗരി ഇത്ര ക്ഷണം േപാക്കിരികളുെട വി�
ഹാരഭൂമിയാേയാ? െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നാമമാത്രമായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിനു് താങ്ങാനാവുന്നതിലുമധികം, നൂേറാളം കൗരവ�
രും അവരുെട ആനമയിൽ ഒട്ടകമടക്കം കുഞ്ഞു കുട്ടി കു�
ടുംബാംഗങ്ങളും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിെട ഇടിച്ചിറ�
ങ്ങി പാണ്ഡവ ആഡംബര വസതികളിൽ തെന്ന േവണം
അന്തിയുറക്കസൗകര്യം എന്നു് ശഠിച്ചാൽ പിെന്ന ഈ പു�
തുനഗരം അവരുെട ൈജവവിസർജ്യം െകാണ്ടു് ഹസ്തി�
നപുരി േപാെലാരു നാറ്റപ്പട്ടണമാവിേല്ല. േവെറ അടിയ�
ന്തിര മാധ്യമശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന അത്യാഹിതെമാന്നും
ഉണ്ടായില്ല.” നകുലൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/06

“െപണ്ണുടലിൽ പുരുഷൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം പരു�
ക്കുകെള കുറിച്ചു് ഈ സംവാദത്തിൽ നിങ്ങൾ വാചാ�
ലമാവുേമ്പാഴും, ബഹുഭർത്തൃത്വം അടിേച്ചൽപ്പിക്കെപ്പട്ട
നിസ്സഹായവധുവിെന േപാെല സദസ്സിെന ഇടയ്ക്കിെട
വിടർന്ന കണ്ണുകേളാെട േനാക്കുേമ്പാൾ അന്തരീക്ഷം
കരുണാർദ്രമായി കാണുന്നതിനു് ഞാൻ ഇന്നു് സാക്ഷി.
എന്നാൽ, എന്തിനതിനു നിങ്ങൾ പ്രതിേഷധമില്ലാെത
വഴങ്ങി എന്നു് ഒരു കൗരവരാജവധു എഴുേന്നറ്റുനിന്നു നി�
ഷ്കളങ്കമായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ആദ്യം അനീതി എന്നുച്ച�
രിച്ച നിങ്ങൾ പിെന്ന നിയതി എന്നു് തിരുത്തി. ഒന്നു് വ്യ�
ക്തമാക്കാേമാ കൃത്യം നിലപാട്?”, നവ വധു പ്രതിച്ഛായ
ൈകവിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔപചാരികതേയാെട േചാദിച്ചു.

“കഴുത്തിൽ വരണമാലയിട്ട അർജ്ജുനെന്റ കൂെട നിന്നി�
രുന്ന നാലു േപെര സ്വയംവര മണ്ഡപത്തിൽ ഞാൻ
ഒന്നു് കേണ്ണാടിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ, അവരുെട മുഖെത്ത
ആ യാചനാഭാവം എെന്ന സ്പർശിച്ചുേവാ? ൈകവിടേല്ല,
ൈകകൂപ്പിടുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നവർ എെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകു�
ത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് എെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്തിേയാ?”

“കീചക വധത്തിൽ എന്തു പുതുവിവരമാണിേപ്പാൾ പുറത്തു
വന്നതു്?”, ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിെല വാർത്താവിഭാഗം
േമധാവി പുരികമുയർത്തി.

“ഊട്ടുപുര പാചകക്കാരനായിരുന്ന ഭീമൻ ഇടയ്ക്കിെട ചൂടിൽ
വിയർത്തു് പുറത്തു വരും. നനഞ്ഞ ഉടുതുണി ആെകെയാ�
ന്നു വീശി കുറച്ചു േനരം നിന്നു്, വീണ്ടുമുടുത്തു് അകേത്ത�
ക്കു് മടങ്ങിേപ്പാകും. ഈ രംഗം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം
സമീപത്തുള്ള പൂങ്കാവനത്തിൽ കണ്ടു നിൽക്കുകയായി�
രുന്ന വിരാടറാണി സുേദഷ്ണ പാരവശ്യേത്താെട അനു�
ജൻ കീചകേനാടു് ‘ഈ അശ്ളീലേചഷ്ട ഒന്നു് നിർത്തി
തരണ’െമന്നു യാചിച്ചേപ്പാൾ, ആ യുവവിരാടൈസനിക
േമധാവി മുൻഗണന െകാടുത്തു. ഭീഷണി മണത്തറിഞ്ഞ
ഭീമൻ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ കീചകെന്റ ഉയിെര�
ടുത്തു”, െകാട്ടാരം േലഖിക വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

“ചത്തതു് കീചകനും െകാന്നതു് ഭീമനും എന്ന ആ പഴയ
അധ്യായത്തിൽ പുരുഷനഗ്നതാ പ്രദർശനം എന്ന പുതി�
െയാരു സദാചാര ഉള്ളടക്കം കൂടി േവേണാ?”, “പത്രാധി�
പരുെട സ്വരത്തിൽ അക്ഷമ പടർന്നു”, ഭീമൻ ഇേപ്പാൾ
യുദ്ധാനന്തര ഭരണകൂടത്തിൽ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാ�
വിയേല്ല.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/07

“പാണ്ഡവഭരണകൂടേത്താടു് മുഴുനീള മൃദുസമീപനം വാർ�
ത്താവതരണത്തിൽ ഉറപ്പു വരുത്താെമങ്കിൽ തിരിെച്ചന്തു
നമുക്കു് തരാെമന്നാണു് വിലേപശൽവിദഗ്ദൻ നകുലൻ
പറയുന്നതു്?”, ഹസ്തിനപുരി പത്രിക പത്രാധിപർ ആശങ്ക�
േയാെട േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധകാലദുസ്സൂചനകൾ, കീചകവധം, പാഞ്ചാലിയുെട
ബഹുഭർത്തൃത്വം, അരക്കില്ലത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബ�
ത്തിെന്റ ദുരൂഹമരണത്തിൽ കുന്തിയുെട പങ്കു് ഇങ്ങെന
പരിഷ്കൃത നഗരവാസികൾ ഉത്സാഹത്തിൽ വായിച്ചിരുന്ന
വിഷയങ്ങൾ പൂർണമായി നാം േതച്ചുമാച്ചു കളഞ്ഞാൽ,
വാക്കാലുള്ള കുറച്ചു ഉറപ്പുകൾ പ്രതിഫലമായി ഉന്നതത�
ലത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കൂടിയാേലാചന സമിതി േയാ�
ഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാം എന്നു് നകുലൻ.”

“അങ്ങെന നെമ്മ വട്ടം കറക്കി പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനാണു
ചാരേമധാവിയുെട ഭാവെമങ്കിൽ, ഉടൻ നാം തിരിച്ചടിക്ക�
ണം. കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം മുഖ്യവാർത്ത�
യാക്കി നാം ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്യെത്ത ഹിമാലയ താഴ്വ�
രയിൽ പഴകൃഷിേത്താട്ടങ്ങൾ തന്നു വായടപ്പിക്കാനുള്ള
ആ നീച പാണ്ഡവ പദ്ധതി െപാളിക്കാം” യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ ഇടെപട്ടു.

“ഈ ഉത്സവകാലത്തു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയും കു�
ടുംബവും ഔേദ്യാഗികമായി ഹസ്തിനപുരി സന്ദർശിക്കു�
ന്നു എന്നു് ഭരണകൂടവക്താവു് നകുലൻ അറിയിച്ചേല്ലാ.
എന്നാൽ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെന്റ ചുമതലയുള്ള
സർവാധികാരിയുെട സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും ഇതുവെര
കണ്ടില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു് പറഞ്ഞു.

“പരസ്യപ്രസ്താവന പാെട വിലക്കിയിരിക്കയാണു് ദുേര്യാ�
ധനൻ. കളിച്ചു േതാൽപ്പിച്ചു കാട്ടിൽ അയക്കാനുള്ള കരു�
ക്കളാണു് സാമന്തപദവിയിൽ െപട്ട കുരുവംശം ഇേപ്പാൾ
രഹസ്യനിർമിതിയിൽ. പലതും അവിെട ഉരിഞ്ഞു വീഴും,
ഉടുതുണിയും രാജപദവിയും എല്ലാം”, യുദ്ധകാര്യ േലഖ�
കൻ പലതും വായിെച്ചടുത്തവെന േപാെല വിവർണനാ�
യി.

“വനവാസക്കാലെത്ത അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഈ െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് ഞങ്ങളഞ്ചു േപെര കുറിച്ചിനിെയാന്നും
നീ കൂടുതൽ പറയാനില്ല എന്നറിയാമായിരുന്നു, പെക്ഷ
അക്ഷയപാത്രം നീ ദുേര്യാധനേനാടു യാചിച്ചു േനടിെയ�
ടുത്തതു് ഞങ്ങൾക്കു നിത്യവും വനാശ്രമത്തിൽ പാചകം
െചയ്തു വിളമ്പിത്തരാനുള്ള മടിെകാണ്ടാെണന്നു പറഞ്ഞ�
തു് കുറച്ചു കടന്നുേപായി”, ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിയുെട
രഥത്തിൽ നിന്നു് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിേപ്പായ യുവസുന്ദ�
രിെയ േനാക്കി ധാർമികേരാഷേത്താെട മഹാരാജാവു്
യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിേയാടു് പരിഭവിച്ചു.

“ദൂെര ദൂെര ഹിമാലയതാഴ്വരയിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ അക്കാ�
ലത്തു് െചയ്തിരുന്ന െവളിപാടുകൾ ഊർജ്വസ്വലയായ ഒരു
പത്രപ്രവർത്തക ഏെതാെക്ക തരത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം
െചയ്തുേവണം സൗജന്യങ്ങൾ വാരിത്തരുന്ന അന്നന്ന�
െത്ത ഭരണകൂടെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ എന്നു് ഇേപ്പാൾ
ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കിനിയും ആേലാചി�
ച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നിേല്ല?”

“ഇവർ എെന്റ പ്രിയഭർത്താക്കന്മാരാണു് എേപ്പാെഴങ്കിലും
പാഞ്ചാലി വിശിഷ്ടവ്യക്തികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിയ
ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“സ്ഥലെത്ത ദിവ്യന്മാർ അരിെകെയത്തിയാൽ ഇളമുറ
നകുലെന്റ അരിെക േപായി അവൾ േചർന്നു് നിൽക്കും.
അവെന മാത്രം ആേവശേത്താെട പരിചയെപ്പടുത്തും.
ഞങ്ങൾ ബാക്കി നാലുേപർ ദരിദ്രബന്ധുക്കെള േപാെല
അവൾക്കു് പല്ലക്കു് ചുമക്കാനും അകമ്പടിക്കും േദഹസു�
രക്ഷക്കും” പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു് ആ വൃേകാദരൻ മുട്ടിൽ ഇഴ�
ഞ്ഞു ൈകകൾ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ േമേലാട്ടു് നീങ്ങി.
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“പൂ പറിച്ചു െകാണ്ടുവന്നും തുണി കഴുകിയും പ്രണയം െത�
ളിയിച്ച ആരാധകനേല്ല ഭീമൻ? േനരിയ മന്ദതയുെണ്ടങ്കി�
ലും ദുർഗ്ഗുണപരിഹാര പാഠശാലയിേലക്കയക്കാൻ തക്ക
െതെറ്റന്താണയാൾ െചയ്തതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സുരക്ഷാ കവചം മറികടന്നു അന്തഃപുരത്തിൽ നുഴഞ്ഞു
കയറി, മറ്റു നാലു് പാണ്ഡവരുമായി ഊഴമനുസരിച്ചുള്ള
സുരതം ഒളിഞ്ഞു േനാക്കുന്ന ഞരമ്പുേരാഗിയുെട തല പര�
സ്യമായി െവട്ടാെനാന്നുമല്ലേല്ലാ ആജ്ഞാപിച്ചതു്? അഞ്ചു
േപരിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്യ പരിഗണന�
യിൽ ക്ഷമേയാെട ഒതുങ്ങെട്ട ഭീമസാന്നിധ്യം.”

“െപാന്നിെന്റ നിറമുള്ള വധുക്കൾക്കു് മാത്രം രാജസദ�
സ്സിൽ മുന്നിടം കിട്ടുന്ന ഈ ഹസ്തിനപുരിയിൽ, കരിക്കട്ട�
യുെട നിറമുള്ള നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കൗരവഹൃദയങ്ങളിൽ
കയറിക്കൂടാനായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ച ആദ്യേചാദ്യം മഴ െപയ്യുന്ന ഈ രാവിെലപത്രാ�
ധിപർ ഓർെത്തടുത്തു.

“പാഞ്ചാലി അന്നു് എന്തു് മറുപടി പറഞ്ഞാണു് ജാള ്യത
ഒഴിവാക്കിയതു് എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സഹക�
രിച്ചു.

“സമാനതയില്ലാത്ത എെന്റ വ്യക്തിഗതേസവന മികവി�
െന്റ ആവിഷ്കാരസാധ്യതകൾ, ഉറക്കം വരാെത െകൗര�
വർ വിഭാവന െചയ്യുന്നുണ്ടാവുേമാ എന്നാണവൾ പറഞ്ഞ�
തു്.”

“യുയുൽസു അങ്ങെന കൂറു് മാറി അെല്ല” യുദ്ധകാര്യേലഖ�
കൻ ദുേരാധ്യനേനാടു് വ്യാജമായ ധാർമികേരാഷപ്രകട�
നേത്താെട േചാദിച്ചു.

“കൂറു് മാറാെതയും, പാണ്ഡവർക്കു് രഹസ്യമായി മംഗളം
ആശംസിച്ചും, െവറുെത അമ്പും വില്ലും െകാണ്ടു് കളിക്കു�
ന്ന പിതാമഹനെല്ല ഞങ്ങളുെട സർവ ൈസന്യാധിപൻ?
അതാണു് കവികൾ പേണ്ട പറഞ്ഞതു്, ഈ േലാകം നാം
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന േപാെല അല്ല. പെക്ഷ അടി�
െയാഴുക്കുകൾ കെണ്ടേത്തണ്ടതു് നിങ്ങൾ”, മാധ്യമേലാക�
െത്ത അതിഥിക്കു് ഒരു െപാരിച്ച കാളത്തുട ഉപചാരപൂർ�
വ്വം നീട്ടി ദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്ര ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു്
രാജകീയമായ ശരീരഭാഷേയാെട പുറേത്തക്കു കടന്നു.

“പിതാമഹെന്റ അത്യനിമിഷങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷിയ�
േല്ല? െചകിേടാർത്തുേവാ വാവിട്ട നിലവിളിയിലും നിങ്ങൾ
ഭീഷ്മരുെട അവസാന വാക്കുകൾക്കായി?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. തണുത്ത കാറ്റു് വീശുന്ന ഉത്തരായനം. കു�
രുേക്ഷത്ര േപാരാട്ട ഭൂമി.

“നിങ്ങളുെട നഗ്നേനത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് േനാക്കിയാൽ ഒരു
പെക്ഷ ഞാനിേപ്പാൾ കിടക്കുന്നതു് ശരശയ്യയിൽ ആയി�
രിക്കാം, എന്നാൽ, മകേന ഒേന്നാർക്ക, സത്യവചനത്തി�
െന്റ ഊർജ്ജപ്രസരമുള്ള വരും യുഗത്തിൽ സഹൃദയർ
പറയും ഞാൻ കിടന്നിരുന്നതു് പൂെമത്തയിൽ ആയിരുന്നു
എന്നു്. എെന്റ അവസാന രഥയാത്ര സ്വച്ഛന്ദ മൃത്യുവിൽ
ആയിരുന്നു എന്നും. അങ്ങെനെയേന്താ മുന വച്ചു് കാര�
ണവർ പറഞ്ഞതു േകട്ട േനരിയ ഓർമയുണ്ടു്. േപാെട്ട,
ശവമടക്കിെന്റ സൗകര്യങ്ങൾ െചയ്യണം, തിരക്കുണ്ടു്”, യു�
ധിഷ്ഠിരൻ വിഷണ്ണ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“കണ്ണടയും മുമ്പു് പാഞ്ചാലി, പിന്തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത
കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു് പാണ്ഡവർ നടന്നു േപായ ആ മല�
െഞ്ചരുവിൽ, നിേന്നാെടെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞുേവാ അന്ത്യ�
െമാഴിയായി”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം ഞാൻ കൗരവരുെട അടിമയായി കാ�
ട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു, ജീവകാലം മുഴുവൻ പാണ്ഡവർക്കും. ഇനി�
െയനിക്കു് അവരാരുമില്ലാെത്താരു വിശാലമായ പുൽേമ�
ട്ടിൽ കുറച്ചു നാൾ അലയണം, കാണാമിനിയും, നാെമാ�
െക്ക എെന്നേന്നക്കുമായി ബന്ദിയാക്കെപ്പട്ടിരിക്കയേല്ല
െപാരുളറിയാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക. ഒരു ൈക െവള്ളപ്പൂക്കൾ െനഞ്ചിൽ േചർത്തു് മുന്നി�
ലുള്ള പുൽേമടിേലെക്കറിഞ്ഞു.
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“ശന്തനു എന്താ താടിക്കു ൈകവച്ചു് വിഷാദഭാവം?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് കണ്ട ദൂരക്കാഴ്ച സഹപ്ര�
വർത്തകനുമായി പങ്കിട്ടു.

“ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവഗണിച്ചു വിവാ�
ഹപൂർവ ഉടമ്പടിയുെട ബലത്തിലേല്ല ശന്തനു ഗംഗയു�
െമാത്തു് കിടപ്പറയിൽ കയറിയതു്? ഗംഗ എന്തനിഷ്ടം
കാട്ടിയാലും എതിർക്കരുതു് എന്ന കരാറിെല കുഞ്ഞക്ഷ�
രങ്ങൾ വായിക്കാെത ഈ ശുദ്ധൻ, നീട്ടിവലിച്ചു കരാ�
റിൽ ഒപ്പിട്ടു. സ്വന്തം നവജാതശിശുക്കെള നദിയിൽ മു�
ക്കിെക്കാല്ലുന്നതാണു് ഭാര്യയുെട പ്രഭാതവിേനാദം എന്ന�
യാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “അരുേത ശിശുഹത്യ ഇനിയും”
എന്നയാൾ അതിഭാവുകത്തിെന്റ അതിപ്രസരേത്താെട
പറഞ്ഞേതാെട ഉടമ്പടിയിൽ വിള്ളൽ വീണു. ഗുണപാഠം
വ്യക്തമായിേല്ല, ശിശുഹത്യ ആയാലും െതാഴിലിടേവതന�
മായാലും, കരാർ മുഴുവൻ വായിച്ചു തിരുത്തൽ ഉറപ്പു വരു�
ത്തിയിെല്ലങ്കിൽ ഇത്തരം ശന്തനുരൂപങ്ങൾ നമ്മുെട മു�
മ്പിലും വന്നു നാെള നിലവിളിക്കും”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
തലയ്ക്കു പിന്നിൽ ൈകകൾ പിണച്ചു.

“ഇന്നെല രാവിെല െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ ആനകളും ആലവ�
ട്ടങ്ങളുമായി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ എഴുെന്നള്ളിയ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ചക്രവർത്തിയും പരിവാരങ്ങളുമേല്ല, നഗ്നപാ�
ദരായി കാട്ടിേലക്കു് ശിക്ഷയനുഭവിക്കാൻ ആ േപാവുന്ന�
തു്?”, െപരുവഴിയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആറുേപെര
േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വിഷാദേത്താെട കൂട്ടുകാര�
േനാടു് പറഞ്ഞു.

“മാളികമുകളിേലറിയ മന്നെന്റ േതാളിൽ മാറാപ്പു് എെന്നാ�
െക്ക വരും യുഗങ്ങളിൽ ദരിദ്രബ്രാഹ്മണർ പദ്യം െചാല്ലി
ധനികെര നിന്ദിക്കാൻ, സാമന്തകൗരവേരാടു് ചൂതു് കളിച്ചു്
എല്ലാം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ നികൃഷ്ട ജന്മങ്ങൾ”, യുദ്ധകാര്യ
േലഖകൻ കരിമ്പിൻ തണ്ടു് അവർക്കു േനെര എറിഞ്ഞതു്
വിശന്നു െപാരിഞ്ഞ ഭീമൻ ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിനു ൈകക്കലാക്കി
വായിലിട്ടു ആഞ്ഞു ചവക്കാൻ തുടങ്ങി.

“ഏകച്ചക്രയിൽ ഈയിെടയായി സംശയാസ്പദമായ സാ�
ഹചര്യങ്ങളിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചു നടക്കുന്ന ആ ‘ബ്രാഹ്മണ�
േവഷ’ങ്ങെളക്കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും വിവരം നിങ്ങൾ ദുേര്യാ�
ധനനു് രഹസ്യമായി എത്തിച്ചുേവാ?”, ബകൻ ഗ്രാമ പ്രമു�
ഖെന ഗുഹയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി േചാദ്യം െചയ്തു.

“ചാരവിവരം അനുസരിച്ചു് “നിങ്ങളേല്ല പാണ്ഡവരും കു�
ന്തിയും?” എന്നവർക്കു് അഭയം െകാടുത്ത കുടിലിൽ ഒരു�
മിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ കർശനമായി തിരിച്ചും മറിച്ചും േചാ�
ദ്യം െചയ്തു. അരക്കില്ലത്തിൽ കണ്ട കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആറു
ജഡങ്ങൾ പാണ്ഡവകുടുംബം നാമാവേശഷമായി എന്ന�
തിെന്റ പ്രത്യക്ഷവും വിശ്വാസ്യവുമായ െതളിവേല്ല എന്നു്
അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു”, ഗൃഹനാഥൻ കുനിഞ്ഞു
താണു് വാ െപാത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/10

“കീഴടങ്ങൽ കരാർ നിബന്ധനകൾ പൂർണമായി പാലി�
ച്ചു നഗ്നപാദരായി വനവാസത്തിനു വിനീതരായി നടന്നു
നീങ്ങുന്ന പാണ്ഡവരുെട ഇരുഭാഗത്തും, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച
ചാട്ടവാറുമായി നിങ്ങെളന്തിനാ ഇങ്ങെന കാര്യമില്ലാെത
അട്ടഹസിക്കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുഖപരിചയമു�
ള്ള ഇളമുറ കൗരവേനാടു് േക്ഷാഭിച്ചു.

“ഇന്നെല ഏതാണ്ടു് ഇേത സമയത്തു് ഞങ്ങൾ തെന്നയാ�
ണു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരെനയും മഹാറാ�
ണിെയയും െവഞ്ചാമരം വീശി നഗരവാതിൽ മുതൽ െകാ�
ട്ടാരം വെര ഉപചാരപൂർവ്വം ആചാരെവടിയുമായി ആന�
യിച്ചതു്. സൂര്യെനാന്നസ്തമിച്ചു് രാജകീയവിേനാദമായ ചൂ�
തു് കളിക്കു് േശഷം േനരം പുലർന്നേപ്പാേഴക്കും, നിയതി�
യുെട തട്ടു് ഉയർന്നതും താണതും ഇവരാറുേപർ ഞങ്ങളു�
െട അടിമകൾ ആയതും പിെന്ന നാം ആേഘാഷിെക്ക�
േണ്ട?”, കൗരവസേഹാദരൻ ആഞ്ഞു വീശിയ ചാട്ടയിൽ
അർദ്ധനഗ്നഭീമൻ പുളഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/11

“ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുെട ജീവചരിത്രം എഴുേതണ്ട വ്യാസൻ
മുമ്പിൽ നിന്നു് േപായേപ്പാേഴക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ൈക�
കൾ പിഴിയുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. രാജ�
സൂയ യാഗ ആേഘാഷമാണു് ചുറ്റും.

“എന്താണയാൾ പറഞ്ഞെതന്നു് േകട്ടിേല്ല? ദുരനുഭവം
ഞങ്ങൾക്കു് ഉടൻ ഉണ്ടാകാൻ േപാവുന്നു, കരുതൽ േവ�
ണം എന്നു്. ആശംസകൾ വാരിേക്കാരി െചാരിേയണ്ട
മംഗള ദിനത്തിൽ ഈ ദുഃസ്സൂചനയുമായാേണാ ഇടിച്ചു
കയറിയതു്?”, വ്യാസ താക്കീതിൽ ഭീമൻ ഉടഞ്ഞ േപാ�
െല േതാന്നി.

“പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നു് ഭീമൻ വിലപിച്ചേപ്പാൾ,
അർജ്ജുനനുമായി അഞ്ചിെലാന്നിലധികം അഭിരമിച്ച�
തു െകാണ്ടാെണന്നു് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു് എന്താണു് വാ�
യിെച്ചടുേക്കണ്ടതു്, ജീവിതാന്ത്യത്തിെല മഹാ പ്രസ്ഥാന�
ത്തിലും ഹൃദയം കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നതു് രതി മാത്സര്യത്തിൽ
എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“ജീവിതകാലം േമാഹിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ ൈക നീട്ടിയ�
േപ്പാൾ വാക്കു െകാണ്ടു കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നു് തിര�
സ്കരിച്ചു. ഇതാ, യാത്ര പറയാെത ഐതിഹാസിക െലൗ�
കിക ജീവിതം കുഴഞ്ഞുവീഴലിൽ െപാടുന്നെന അവസാ�
നിക്കു േമ്പാൾ, പ്രത്യാശ നഷ്ടെപ്പട്ട ഞങ്ങൾക്കു പിടിവ�
ള്ളി കിട്ടി. അർജ്ജുനനുമായുണ്ടായ അവിഹിതബന്ധം
ഈ മലമ്പാതയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പരസ്യമാക്കുക”, യുധിഷ്ഠി�
രൻ േജതാവിെന േപാെല മുഖം െവട്ടിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/14

“അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു് നിങ്ങൾ വിരാടെന്റ ഊട്ടു�
പുരയിൽ പാചകക്കാരൻ ആയിരുന്ന പന്ത്രണ്ടു മാസം,
ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരി പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവി എന്ന
പദവി വഹിക്കുേമ്പാൾ എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിയർത്തദ്ധ്വാനിച്ചു േവണം ഓേരാ േനരവും നീ വിശപ്പട�
ക്കാൻ എന്നു് എനിക്കു് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. പന്ത്രണ്ടു െകാ�
ല്ലവനവാസക്കാലത്തു് അക്ഷയപാത്രം വഴി മൂന്നു േനരം
കിട്ടിയ സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിെന്റ വില വിരാടെന്റ തീന്മു�
റിയിൽ ഞാൻ േദഹാദ്ധ്വാനം െചയ്തു മൂല്യം തിരിച്ചടച്ചു”,
വൃേകാദരഭീമൻ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു െപാരിച്ച കാള�
ത്തുട തിന്നതിെന്റ ആലസ്യത്തിലായിരുന്നു.



⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/15

“ഊട്ടുപുരയിൽ നിലത്തു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഇെതന്താ�
ണു് ഈ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നതു്. േവ�
ണ്ടെപ്പട്ടവർ ആെരങ്കിലും മരിച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക െഞട്ടി.

“ഹസ്തിനപുരിയിെല േവെറ ഏെതങ്കിലും കളപ്പുരയിെല
ധാന്യേശഖരം േസ്രാതസ്സായി കെണ്ടത്തുംവെര അക്ഷ�
യപാത്രം ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന േപാെല ശൂന്യമായിരിക്കും
അതു് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പതിവുേപാെല പരിമിതിയി�
ല്ലാെത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചും പരസ്പരം ഉന്തിത്തള്ളിയും പാത്ര�
ത്തിൽ രണ്ടു കയ്യുമിട്ടു വാരിത്തിന്നും”, കിടപ്പറയിൽ പാ�
ഞ്ചാലി മുടി കർശനമായി പരിലാളനത്തിൽ നിന്നു് ഒഴി�
വാക്കി അഴകളവുകളുെട ശരീരത്തിൽ ൈതലം േതച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/16

“അഭിമുഖങ്ങളിലവെരെയത്ര നിങ്ങളപമാനിച്ചാലും ക്ഷമ�
േയാെട കിടപ്പറക്കു മുമ്പിൽ ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നതു് പ്ര�
ത്യാശയിലാണു്. എന്തായിരിക്കാം അതിെന്റ രഹസ്യം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനു േവ�
ണ്ടി ദഹിപ്പിച്ച ഖാണ്ഡവവനം വീണ്ടും തളിരിട്ട മഴക്കാല
സന്ധ്യ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണിയുെട അന്തഃപുരം.

“സമാനതകളില്ലാത്ത വ്യക്തിഗതേസവനം എന്നവർ
സന്മനേസ്സാെട ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’േയാടു് അവകാശ�
െപ്പടണെമങ്കിൽ, ഒരു പെക്ഷ പതിവായി കിട്ടുന്നുണ്ടാവ�
ണം പരിമിതിയില്ലാെത ആനന്ദരതി”, അഴകളവുകളിൽ
സുഗന്ധ ൈതലം േതച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു.

“പേരതകീചക സ്മരണയിൽ ആദരാഞ്ജലി േവേണാ, ആ
ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയതിൽ അനുേമാദനം മതിേയാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക വിരാടരാജാവിെന അഭിവാദ്യം െചയ്തു
സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തി.

“ഭാര്യയുെട അനുജനായ കീചകൻ വിരാടൈസന്യാധി�
പൻ എന്ന നിലയിൽ െതാഴിൽ മികവു് കാണിക്കുവൻ,
പെക്ഷ അവൻ എെന്ന സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു് തള്ളി
താെഴയിടാൻ എെന്റ ഭാര്യ കൂട്ടുനിൽക്കുേമാ? അേപ്പാൾ
കീചകെകാല എെന്റ തലയിൽ െകട്ടിവക്കുന്നതു് കുടില
പാണ്ഡവ നിർമിതി, കാരണം കൗരവപക്ഷത്തു് നിന്നു്
ആദ്യം േകട്ട പ്രതികരണം ചത്തതു് കീചകെനങ്കിൽ െകാ�
ന്നതു് ഭീമൻ തെന്ന എന്ന ഭീഷ്മവചനമാണു്. അതു് േക�
ട്ടേപ്പാൾ തെന്ന ഞാനുടൻ കുറ്റവിമുക്തനായ േപാെല.”
ദുരൂഹമായ ദുഃഖാചരണത്തിൽ ആയിരുന്നു പാണ്ഡവ
“േവഷ” ങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായ വിരാടരാജ്യം.

“അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാെത, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർ�
ന്ന മഹാറാണി ഇേപ്പാൾ ആർക്കു േവണ്ടിയാണു് പരികർ�
മിയില്ലാെത ഗംഗയിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്യുന്നതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക അന്ധാളിേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർക്കു് യുദ്ധം ജയിക്കാൻ േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ
അപമൃത്യു വരിച്ച എെന്റ അഞ്ചു മക്കൾക്കു്” പൂവും എള്ളും
ചന്ദനവും െവള്ളം താലിച്ചവൾ െനഞ്ചിൽ വച്ചു് ബലിേച്ചാ�
റിേലക്കിട്ടു.

“ഒരഭിമുഖം തരാേമാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക െമാത്തത്തിൽ
ഒരു പ്രേലാഭനമായി മഹാരാജാവിെന േനരിട്ടു.

“വസന്തകാല പ്രേത്യക പതിപ്പിനു് അേല്ല? വനവാസക്കാ�
ലത്തു് പറയിപ്പിച്ചെതാെക്ക തെന്ന േപാെര? ഇന്നു് മുതൽ
അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള പരിപാടിയു�
ണ്ടു്.”, യുധിഷ്ഠിരൻ ഒഴിവു് പറഞ്ഞു.

“ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനല്ല. ഭാവിയിൽ.”

“ചരമക്കുറിപ്പു്? ഉടൻ വരൂ. പ്രാതൽ ഒരുമിച്ചു്. സ്ഥലം
അന്തഃപുരത്തിൽ പാഞ്ചാലിയുെട തീൻശാല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/20

“അശ്വത്ഥാമാവു് മരിച്ചു എന്ന നുണ വിശ്വസിച്ച േദ്രാണർ,
ആയുധം താെഴയിട്ടേതാെട േദ്രാണഹത്യ എളുപ്പമായി!”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“നുണ ആ വിധം പറഞ്ഞില്ല. അശ്വത്ഥാമാവു് എെന്നാരു
കൗരവ ആനെയ പാണ്ഡവരിൽ ചിലർ വിളിക്കാറുണ്ടാ�
യിരുന്നു എന്നാണറിവു്. ആന െകാല്ലെപ്പട്ടേപ്പാൾ െചരി�
ഞ്ഞു എന്നുച്ചരിക്കുന്നതിനു പകരം മരിച്ചു എന്നു് ഞാൻ
ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ േദ്രാണർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു്
കൗതുകകരമായ ആകസ്മികത എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞ�
െന്തങ്കിലും ദുരർത്ഥം അതിനു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിേനാ�
ടു് േയാജിപ്പില്ല. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു േപാെല
ബഹുമാനം െകാടുക്കുന്ന എെന്ന േപാെലാരു പ്രകൃതിേസ്ന�
ഹി പ്രത്യകിച്ചും.”

“ഇത്തവണ നീ വിരാടത്തിൽ േപായേപ്പാൾ അജ്ഞാത�
വാസം കഴിഞ്ഞ അച്ഛെന കണ്ടുേവാ?” സുഭദ്ര മകേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. ദ്വാരക. അമ്മയും മകനും നടക്കുകയായിരു�
ന്നു.

“കണ്ടു അമ്മാ. അച്ഛൻ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ച വിരാട രാജകുമാ�
രി ഉത്തരെയ എനിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി. പിരിയുേമ്പാൾ
അച്ഛൻ കുെറ ദൂരം ഒപ്പം നാഗരാതിർത്തി വെര വന്നു”,
എെന്ന കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ജയിപ്പിക്കാൻ നീ േസ്താഭജ�
നകമായ യുദ്ധസാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയാൽ, ഉത്തരയിൽ
പിറക്കുന്ന നിെന്റ മകെന ഞാൻ ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭാവി
രാജാവാക്കാം എന്നു് ൈകപിടിച്ചു് അച്ഛൻ എേന്നാടു് പറ�
ഞ്ഞു. അതിെന്റ അർത്ഥമറിയാെത ഞാൻ വാക്കുെകാടു�
ത്തു് അമ്മാ.”

“േവണ്ടായിരുന്നു മകെന. എെന്തല്ലാേമാ കയങ്ങൾ
ഞാൻ മുമ്പിൽ കാണുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/21

“നിങ്ങളഞ്ചുേപർക്കും മാരകായുധങ്ങൾ േവെറ േവെറ. ഗദ
െകാണ്ടു് തുടെയല്ലു് െപാട്ടിക്കുന്ന ഭീമനും അെമ്പയ്തു കർണ്ണ�
െന്റ കരൾ െപാളിക്കുന്ന അർജ്ജുനനും, കുന്തം െകാണ്ടു്
ശത്രു ഹൃദയം തുളയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളും. കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ആ
കാല കുന്തം െകാന്നു െകാല വിളിച്ച ഒരു സ്മരണീയ കൗ�
രവവധം പങ്കിടാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി
മഹാരാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു. േപാരാട്ട വിജയത്തിെന്റ
അഞ്ചാം വാർഷികാേഘാഷം.

“അങ്ങെനെയാന്നും ഇനി യുധിഷ്ഠിരേനാടു് നിങ്ങൾ പത്ര�
പ്രവർത്തകർ കനിവില്ലാെത േചാദിക്കരുേത. രാത്രി കി�
ടപ്പറയിൽ ഞാൻ വിളക്കു് െകടുത്തിയാൽ, ചത്തു േപായ
കൗരവ ആത്മാക്കൾ കണ്ണിൽ നഖം ആഴ്ത്തിയും കഴുത്തു
െഞരിച്ചും േവദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളി�
ക്കും. മുഖത്തു് െവള്ളം തളിച്ചു് േബാധം വരും വെര ക്ഷമ�
േയാെട കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രേമ പാതിരാവിൽ
കാണൂ”, പാഞ്ചാലി ഒരു ൈക െകാണ്ടു് െകാട്ടാരം േലഖി�
കെയ പ്രതീകാത്മകമായി വാ െപാത്തി.

“ഭീമനല്ല െകാലയാളി എന്നുറപ്പിച്ചു പറയാൻ എന്തു് െത�
ളിവുണ്ടു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴിൽ മര്യാദേയാെട
േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ കീചകജഡം കിടന്ന നൃത്തമണ്ഡപം ചുറ്റി നട�
ന്ന ഏക പത്രപ്രവർത്തകയേല്ല. കണ്ടെതാെക്ക മനസ്സി�
െന്റ മുൻനിരയിേലക്കു് ദയവായി െകാണ്ടുവരൂ. ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്നു ഉെണ്ടണീറ്റാൽ നിലത്തു് വറ്റും ചാറും എല്ലും മു�
ള്ളും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒന്നേല്ല ഭീമെന്റ തീൻമുറി മര്യാദ?
അങ്ങെന ഒരു മാലിന്യപ്രിയെനങ്ങെന ഇത്തരം ശുചി�
യായി നിർവഹിച്ച െകാലയുെട കാർമികത്വം മികേവാ�
െട െചയ്യാനാവും? െകാട്ടാരം ൈവദ്യൻ ജഡം െവട്ടിമുറി�
ച്ചു േനാക്കിയിെല്ലങ്കിലും, തിരിച്ചും മറിച്ചും തുണിയൂരി പരി�
േശാധിച്ചു പരസ്യമായി ഉറങ്ങുന്നവെന േപാെലയാണു്
പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാരി കീചകൻ ജീവൻ േപായി മലർന്നു കിടക്കു�
ന്നതു. കങ്ങിയ കഴുേത്താ, ചുണ്ടിൽ കട്ടെകട്ടിയ േചാര�
േയാ തുറിച്ച കണ്ണുകേളാ ഒന്നുമില്ല. എെന്റ െകാലയാളി
ആരായാലും അതു് വിരാടപാചകക്കാരൻ ഭീമനല്ല എന്നു്
വിളിച്ചു പറയുന്ന േപാെല േതാന്നും. െകാലയുെട ലക്ഷ്യം
ഇേപ്പാൾ പുറത്തു് വിടുന്നില്ല, എന്നാൽ െകാലയുെട നാ�
ഥൻ ഭീമനല്ല എന്തു് സാമാന്യ യുക്തി മാത്രം”, കീചക
സേഹാദരി സുേദഷ്ണയുെട ഭർത്താവായ വിരാട രാജാവു്
വിസ്തരിച്ചു ൈകകൾ കഴുകി.

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

“ആദ്യം ഒരു െതറ്റു് തിരുത്തെട്ട. നിങ്ങളുെട പദവി മഹാ�
റാണി എന്നു് മാത്രമാണു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ
സ്വയം ചക്രവർത്തിനി എന്നു് വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും.
ഈ ഔേദ്യാഗിക വസതിെക്കന്താ ഇത്ര കുഴപ്പം? സൂ�
ക്ഷിക്കുക, എെന്റ േനെര നിങ്ങൾ കുതിര കയറണ്ട.
ഞാൻ അംഗപരിമിതൻ. ഇവിെടയാണു് എെന്റ അച്ഛ�
െന്റ അച്ഛൻ കൗരവരാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനൻ കഴിഞ്ഞ
അമ്പതു െകാല്ലം ഭാര്യയുെമാത്തു് അന്തിയുറങ്ങിയതു്. ദു�
േര്യാധനനു് ഒരു ഭാര്യ മാത്രം. ഭാര്യക്കു് ഒേര ഒരു ഭർത്താ�
വും. േകൾക്കുേമ്പാൾ െകൗതുകം േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ല? ശത്രു�
നാശത്തിനു നിത്യവും ഇവിെട കാളിപ്രീതിക്കായി മൃഗബ�
ലി െചയ്തിരുെന്നങ്കിലും, െകാട്ടാരം ശുശീകരണ െതാഴി�
ലാളികൾക്കു് കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിർബന്ധിത ൈസനിക
േസവനം ആയതു െകാണ്ടു്, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി
േവണ്ടത്ര വൃത്തിയാക്കൽ ഉണ്ടായില്ല, അതു െകാെണ്ട�
ന്താ, പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവ�
മാലിന്യം നിത്യവും നീക്കി നിങ്ങൾ ആ േജാലിയിൽ പരി�
ചയ സമ്പന്നയെല്ല, ഒന്നു് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ വാസേയാ�
ഗ്യമാക്കിക്കൂെട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ദുേര്യാധന
വസതി? ഇതു് അറിയെപ്പെടണ്ടതും ആ േപരിൽ തെന്ന”,
െകാട്ടാര രഹസ്യങ്ങളുെട താേക്കാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പു�
േരാഹിത മേന്ത്രാച്ചാരണം േപാെല സംസാരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/22

“പതിെനട്ടു ദിവസം മരണെത്ത മുഖാമുഖം കണ്ടതു് െകാ�
ണ്ടാേണാ പണ്ടില്ലാെത്താരു ദാർശനികവ്യഥ നിഴലിക്കു�
ന്ന േനാട്ടം?” നീണ്ട സന്ദർശക നിരയിൽ ക്ഷമാപൂർവം
കാത്തു് നിന്നു് ഊഴം കിട്ടിയ െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠി�
രെന്റ മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവം മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി.

“അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്ന ഓേരാ പുതുദിനത്തിലും വിധാതാ�
വിനു കൃതജ്ഞതയുെട പൂെച്ചണ്ടു് എന്നു് ശിരസ്സു് കുനിച്ചു
വിനീതവാനാണു് മനഃസ്സാക്ഷി േപ്രരിപ്പിക്കുന്നെതങ്കി�
ലും, ഇേപ്പാൾ ഭരണകൂടം േനരിടുന്ന ജീവന്മരണേപാ�
രാട്ടം കൗരവരാജവിധവകെള കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു േവണം
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ഭവനരഹിത സേഹാദരർക്കും അന്തിയു�
റങ്ങാൻ. അവർ ഞങ്ങൾെക്കതിെര െതരുേവാരപ്രേക്ഷാ�
ഭം തുടരുേമ്പാൾ, ഈ ൈക തന്നു നീെയെന്ന തുണക്കി�
േല്ല?”, മഹാരാജാവു് ദീനദീനമായി േകണു.

“ഇന്നും ഹസ്തിനപുരി െകൗരവരാജകുമാരന്മാർക്കു, ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നിടേത്താളം, നിങ്ങൾ ആരാധ്യേദവത,
പെക്ഷ, ഇവിെട കാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന്റ വഴങ്ങു�
ന്ന അടിമ, എന്താ ഈ ൈവരുധ്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിന്നായി ഇര േതടി േപാേവണ്ടതി�
ല്ലാത്ത അഞ്ചു മടിയൻ ഭർത്താക്കൻമാർെക്കാപ്പം, സമ�
നില െതറ്റാെത ഈ കഠിനതടവ് ഇങ്ങെന അനുഭവി�
ക്കാൻ എനിക്കു്, ദൂെര ദൂെര നൂറു കൗരവഹൃദയങ്ങളിെല
പ്രാർത്ഥനയാൽ കഴിയുന്നു എന്നതേല്ല കൂടുതൽ കൗതു�
കകരമായി നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ കാേണണ്ടതു്?”,
പാഞ്ചാലി അന്നെത്ത പുറംേജാലി കഴിഞ്ഞു നീെരാഴു�
ക്കിൽ മലർന്നു നീന്തുകയായിരുന്നു. ചുറ്റും ഒച്ച വയ്ക്കുന്ന നി�
ശബ്ദതയിൽ ഉച്ചെവയിൽ പരന്നിരുന്നു.

“ഇെന്നന്താ വനാശ്രമത്തിൽ ശാന്തമാെയാരു മൗനം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“ഇടക്കാല ദാമ്പത്യശാന്തതക്കു് പിന്നിൽ, ആർക്കറിയാം,
െകട്ടടങ്ങിെയാരു െകാടുംകാറ്റുണ്ടു്”, ആഗതെയ ആലിംഗ�
നം െചയ്തു പാഞ്ചാലി പാണ്ഡവെര േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/23

“സുഭദ്രെയ അർജ്ജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച വാർത്ത നിങ്ങ�
െള ഇത്ര ക്ഷുഭിതയാേക്കണ്ട കാര്യം? പറഞ്ഞു വന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കുമിേല്ല ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ.”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“സുഭദ്രയല്ല ഈ നാടകത്തിൽ പ്രതിനായിക എന്നു് എല്ലാ
നാടക അണിയറകളും എത്തിേനാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക�
റിയാം. എെന്റ അഞ്ചു മക്കൾ ദൂെര പാഞ്ചാലത്തിൽ,
ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾക്കു് െചേങ്കാൽ കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കി�
ല്ല എന്നു് പ്രത്യാശേയാെട വളരുേമ്പാൾ, സുഭദ്രയുെട വി�
വാഹത്തിൽ അർധസേഹാദരൻ കൃഷ്ണെന്റ അർത്ഥഗർഭ�
മായ ആശംസ, (അേതാ എെന്റ മക്കൾക്കുള്ള ഭീഷണി�
േയാ) നിങ്ങളും െഞട്ടേലാെട േകട്ടതേല്ല? സുഭദ്രയുെട
പിൻഗാമികൾ കുരുവംശം ഭരിക്കും എന്നേല്ല കൃഷ്ണൻ മു�
നവച്ചു് പ്രവചിച്ചതു്? അർജ്ജുനൻ അേപ്പാൾ ആഹ്ലാദ�
േത്താെട കയ്യടിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ ജനിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ
കഴിഞ്ഞാണു് ദുേര്യാധനൻ പിറന്നെതന്ന ഈറ്റില്ലന്യാ�
യം രാജസഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞേല്ല െകൗരവെര
ദശാബ്ദങ്ങേളാളം പാണ്ഡവർ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാ�
െത െവള്ളം കുടിപ്പിച്ചത്  ?”, വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട രാജകീയമാതൃ�
ത്വം, പാഞ്ചാലിയുെട അടക്കിപ്പിടിച്ച േക്രാധത്തിലും, ആ
തണുത്ത സന്ധ്യയിൽ ചുറ്റും നിന്നവർക്കു് െപാള്ളി.

“യുദ്ധാരംഭത്തിനു മുമ്പു് കൗരവൈസനിക നിരയിേലക്കു്
നിരായുധനായി ഒറ്റയ്ക്കു് പദയാത്ര െചയ്തു ഗുരുജനങ്ങൾക്കു
ഭക്തിേയാെട അഭിവാദ്യം െചെയ്തങ്കിലും, വാെളടുത്താൽ
പിെന്ന േപാരാട്ടവീര്യത്തിൽ മായം പ്രതീക്ഷിേക്കെണ്ട�
ന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ അർത്ഥം വച്ചു് പറഞ്ഞതു് താങ്കളുെട ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യമുന�
യിൽ നീന്തി കുളിച്ചു വന്നു ഊട്ടുപുരയിൽ െപാരിച്ച കാള�
ത്തുട കടിച്ചു കീറി ഇറച്ചി വലിെച്ചടുക്കുകയായിരുന്നു ദു�
േര്യാധനൻ.

“അഭിവാദ്യവും ആശീർവാദവും, ആ കാലെന്റ മകൻ
അത്തരം ദൃശ്യെപ്പാലിമയുള്ള കാപട്യപ്രദർശനത്തിൽ മാ�
ത്രേമ ഞങ്ങെള എന്നും േതാൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു.”

“ഒരിറ്റു േചാര വീഴാെതയേല്ല െപാങ്ങച്ചക്കാരനായ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിെയ അധികാരത്തിൽ നിന്നു് നീക്കി,
േകാഴി കൂവും മുമ്പു് കഠിനതടവിൽ കൗരവർ വനവാസ�
ത്തിന്നയച്ചതു്? എന്നാൽ അെത കൗരവർക്കു ചൂതു് കരു�
വിനു പകരം ആയുധം പടവാളായേപ്പാൾ മഹായുദ്ധം
തെന്ന േവണ്ടി വരുന്നേല്ലാ പാണ്ഡവരുെട തല എെന്ന�
േന്നക്കുമായി െവട്ടാൻ?”, കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധസജ്ജീകരണ�
ങ്ങൾ േനാക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകരുെമാത്തു് വന്ന യു�
ദ്ധകാര്യേലഖകൻ, ഏെറ കാലത്തിനു േശഷം െതാഴിൽ
സാധ്യത ൈകവന്ന ഉല്ലാസേത്താെട, െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വരും യുഗത്തിൽ മാധ്യമസുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചാണു് പറ�
യുകെയങ്കിലും, ചരിത്രം ആദ്യം പ്രഹസനമായും പിെന്ന
ദുരന്തമായും വരുെമന്നു് ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു് മന�
സ്സിലായിേല്ല.”

“തന്ത്രജ്ഞരായ കൗരവർക്കു നാക്കുപിഴ പറ്റിെയേന്നാ?
അസ്സാധ്യം”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ൈകകൾ ഉയർത്തി.”
സ്വയം പണയം വച്ചു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇനി കളിച്ചാൽ ‘എല്ലാ�
വരുെടയും’ പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കുെമന്നു അയാൾ
കർശനമായി പറഞ്ഞിേല്ല?”

“പതിമൂന്നു വർഷേത്തക്കു് പൗരാവകാശനിേഷധനം ചു�
രുക്കി എന്നതായിരുന്നു കൗരവെന്റ ആേലാചനയിൽ
വന്ന പരിമിതി. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കു് രാജ്യത്തിൽ അവ�
കാശങ്ങൾ വക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നു്
കൂടി േചർത്തു് അെതാരു ഔേദ്യാഗിക േരഖയാക്കിയിരു�
െന്നങ്കിൽ മഹാഭാരതയുദ്ധം തെന്ന നിയമപരമായി നി�
ലനിൽപ്പില്ലാെത അപ്രസക്തമാവിേല്ല എന്നാണു ഞാൻ
േവദവ്യാസേനാടു് േചാദിക്കുന്നതു്”, കരിമ്പുനീർ കുടിച്ചു
െകാട്ടാരം േലഖിക വീണ്ടും യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു നടന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/24

“നിങ്ങളുെട ആദ്യപ്രസവം ആൺകുഞ്ഞാെണങ്കിൽ, മൂപ്പി�
ളമതർക്കം ഭാവിയിലുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ െകാന്നു കളയ�
ണെമന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കളില്ലാതിരുന്ന ധൃത�
രാഷ്ട്രർ കരുനീക്കിയിരുന്നതായി െകാട്ടാരത്തിൽ ശ്രുതിയു�
ണ്ടായിരുന്നതായി എെന്റ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു േകട്ടിരുന്നു.
ഏെറ്റടുത്ത രഹസ്യദൗത്യം കാര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്യുന്ന
ആ െകാലയാളിയിൽ നിന്നു് പിെന്ന നിങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിര�
െന എങ്ങെന രക്ഷിച്ചു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പലേപ്പാഴും പറഞ്ഞുേകൾക്കാറിേല്ല, നാം കാണുന്നതിൽ
അപ്പുറം ഈ േലാകത്തു് എെന്താെക്കേയാ ഉണ്ടു് എന്നു്?
ഇരുപത്തിഎട്ടിനു കുളിപ്പിച്ചു് കിടത്തിയിരുന്ന കുട്ടിെയ
എടുക്കാൻ ഒരപരിചിതപുേരാഹിതൻ വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
അയാളുെട െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു, എെന്റ കുഞ്ഞിെന എടു�
ത്തു് അനുഗ്രഹിക്കൂ, ഇവൻ മരണേദവതയുെട പ്രിയപു�
ത്രൻ. ൈക െപാള്ളിയ േപാെല പുേരാഹിതൻ കുട്ടിെയ
നിലത്തുവച്ചു തിരക്കുണ്ടു് എന്നു് പറഞ്ഞു ഉടൻ പടിയിറ�
ങ്ങി. പിെന്ന അയൽക്കാർ കണ്ടതു് ഞങ്ങളുെട വനാശ്ര�
മത്തിനപ്പുറെത്ത കുന്നിൻ പുറേത്തക്കു കയറിൽ കുരുക്കു�
വീണ കഴുത്തുമായി ആ പുേരാഹിതെന ഭീകര രൂപിയായ
ഒരു കരിേമ്പാത്തു് വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവുന്നതാണു്.”, വാർ�
ധക്യത്തിലും ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി എട്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾ
പഴക്കമുള്ള വിശദശാംശങ്ങൾ ഓർെത്തടുത്തു.

“ഭർത്താവിനു പ്രകൃതി നിർദ്ദയം നിേഷധിച്ച കാഴ്ച, എനി�
ക്കു് ഞാൻ മധുരമായി നിേഷധിക്കെട്ട എന്നു് ഭീഷ്മ പ്ര�
തിജ്ഞ േപാെല പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കയ്യിൽ തട�
ഞ്ഞ കീറത്തുണി െകാണ്ടു് എക്കാലേത്തക്കും െപാതു ഇട�
ത്തിൽ അന്ധ എന്നംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഗാന്ധാരി, വരും യു�
ഗങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നു് നി�
ങ്ങൾക്കു് േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും വിദുരരും വനവാസ�
ത്തിനു പടിയിറങ്ങിയ േനരം.

“കാട്ടിേലക്കു് േപാവും മുമ്പു് എെന്റ കൂെട അവർ കുറച്ചു ദി�
വസം താമസിച്ചേപ്പാൾ, െകാട്ടാരമട്ടുപ്പാവിൽ െകാണ്ടു്
േപായി ആരും കാണാെത ഞാൻ ആ കൺെകട്ടു് തുണി�
െയാന്നു വലിച്ചു നീക്കി.”

“എന്തായിരുന്നു അവരുെട പ്രതികരണം?”

“തുണി നീക്കിയതു് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. കാേണണ്ടെതാ�
െക്ക അവർ എന്നും കണ്ടു. എന്നാൽ കണ്ടിെല്ലന്നു പറ�
യാൻ ഒരു കാരണവും കണ്ണിൽ െകട്ടിത്തൂക്കി.”

“അധികാരേമെറ്റടുത്ത യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിനു് അഭി�
വാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തു് നിന്നു് ആരുമി�
േല്ല?”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“കൃപാചാര്യൻ ഒഴിെക േവെറ ആെരങ്കിലും കൗരവപക്ഷ�
ത്തു് നിന്നു് ഉയിേരാെട നടന്നു വരുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടു�
േവാ? ആ ചിരഞ്ജീവികൃപാചാര്യനാണിേപ്പാൾ”, വരാനി�
രിക്കുന്ന കലിയുഗം മഹാഭാരതെത്ത പ്രകീർത്തിക്കും,
അതിെല കഥാപാത്രങ്ങൾ നിത്യവും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാഷണ�
ത്തിലും, കവിതയിൽ ഉപമകളായും നിറയും” എന്നു് പ്ര�
വചിച്ചതു്, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭാവിെയ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത�
യിൽ അസ്വസ്ഥയായി.

“േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ നിന്നു വാർത്തകൾ സഞ്ജയൻ അപ്പ�
േപ്പാൾ അറിയിക്കുന്നിേല്ല?”, ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വിദുരർ, േചാ�
ദിച്ചു.

“ഓേരാ കൗരവെന െകാല്ലുേമ്പാഴും പാണ്ഡവർ, പ്രേത്യ�
കിച്ചു ഭീമൻ, ചിന്നം വിളിക്കുന്നതു് അേരാചകമായി േതാ�
ന്നിയേപ്പാൾ തത്സമയവാർത്താവതരണം നിർത്താൻ
സഞ്ജയേനാടു് പറഞ്ഞു. രാത്രി കിടക്കും മുമ്പു് കൗരവ വാ�
ളിൽ െതറിച്ചുരുണ്ട പാണ്ഡവ തലെയണ്ണി പറഞ്ഞാൽ
മാത്രം മതി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/25

“മതിയായ താക്കീതും അകമ്പടി സുരക്ഷയും അനുവദിക്കാ�
െത, കൗമാരേപാരാളി അഭിമന്യുവിെന െകൗരവകടുവ�
ക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് എറിഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ അല്ല, പാഞ്ചാലി
ആയിരുന്നു എന്നു് കർണൻ, മരിക്കും മുമ്പു് കുറ്റസമ്മതം
നടത്തിയ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ? എങ്ങെന പ്ര�
തികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന്റ പിൻഗാമികൾ കുരുവംശ ചക്രവർത്തി
ആവും എന്ന കൃഷ്ണപ്രവചനത്തിനു് തടയിടാൻ, ചക്രവർ�
ത്തി ആവാൻ െകാതിക്കുന്ന അഞ്ചു് ആൺ മക്കൾ ഉള്ള
ഒരമ്മയുെട മുൻ കൂർ നീക്കം എന്നതിെന കാണൂ. എെന്റ
കുറ്റേബാധം ഒലിച്ചു േപായ ആ സുഖം ഞാനിേപ്പാൾ മറ�
ച്ചു വക്കുന്നില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞു.
ൈവകിയ രാത്രിയിൽ യുദ്ധഭൂമിേയാടു് േചർന്ന യമുനയു�
െട ജലത്തിൽ നിലാവു് ഭീതിതമായ ഇളകിയാടി.

“െപാരിെവയിലത്തു് നടുെവാടിക്കുന്ന ജനസമ്പർക്കത്തി�
ന്നിടയിൽ വിളമ്പിക്കിട്ടുന്നതു് പച്ചക്കറി മുറിച്ചിട്ടേതാ?
െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു”, ഇെതാ�
െക്ക കഴിച്ചാൽ തീരുേമാ നിങ്ങൾ അഞ്ചു വൃേകാദരൻന്മാ�
രുെട ഐതിഹാസിക വിശപ്പു്.”

“അന്തിയാവെട്ട െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ രഹസ്യമാ�
യി എന്നും അകത്താക്കുന്ന വിശിഷ്ട വിഭവമുണ്ടു്. ഭീമൻ
ഏെതങ്കിലും കൃഷിയിടത്തു് നിന്നും തട്ടിഎടുത്ത കാളക്കു�
ട്ടിെയ െതാലിയുരിച്ചു ഉപ്പും മുളകും പുരട്ടി എണ്ണയിൽ െപാ�
രിച്ച കാളത്തുട കടിച്ചുമുറിച്ചു തിന്നുക, ആ െപാലിപ്പുള്ള
മാംസഭാവനയിലാണു് ഈ വിരസേജാലിയുെട ഭാരം
ഞങ്ങൾ ചുമക്കുന്നതു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/26

“നിന്ദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും പാഴാക്കാറില്ല, എങ്ങ�
െന േനടി ഈ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം?”, പാണ്ഡവർ കൂടി�
യാേലാചനയിലിരുന്ന ഊട്ടുപുരയിേലക്കു കണ്ണും വിരലും
ഒെന്നറിഞ്ഞു െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് മന്ത്രി�
ച്ചു.

“ൈവകാരികപ്രകടനം ഒഴിവാക്കുന്ന സുരതരീതി വീഴ്ച കൂ�
ടാെത പരിപാലിച്ചു. പ്രേലാഭനത്തിനു പാണ്ഡവർ ൈവ�
കാരികത സുഗന്ധ ൈതലം േപാെല ഉപേയാഗിക്കുന്ന�
തു് ശരീരഭാഷ ഉടനടി ഉപേയാഗിച്ചു് നിരുത്സാഹെപ്പടു�
ത്തി. കിടപ്പറരീതിയിൽ കാണുന്നതു് െപരുമാറ്റ ൈവകൃത�
മാെണന്നു് ധ്വനിപ്പിച്ചു. അത്രെയാെക്ക മതിയായി ബഹു�
ഭർത്തൃത്വെത്ത സ്ത്രീസൗഹൃദപരമാക്കി പരിചരിക്കാൻ”,
അഴകളവുകളുെട പിന്തുണേയാെട ൈകകൾ വിടർത്തി
അവൾ സംസാരിച്ചു.

“കൗരവരുെട സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ പുഷ് പാർച്ചന െചയ്തു
പാഞ്ചാലി നിേന്നാെടേന്താ പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല േതാ�
ന്നി. എന്താ കാര്യം?” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േല�
ഖികേയാടു് മടക്കയാത്രയിൽ േചാദിച്ചു.

“വിേവചനരഹിതമായിരുന്നു എേന്നാടുള്ള ആയുഷ്കാല
കൗരവ ആരാധന. എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ അമം�
ഗളകരമായി േതാന്നിയ ഒരു വഴിതടസ്സേമ ഉണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാം, പാണ്ഡവർ. ഹസ്തിനപുരി മഹാ�
റാണിക്കു െകൗരവേരാടുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ആ പഴയ പ്ര�
ണയസ്മരണ, േവെറ വാർത്താപ്രാധാന്യമുള്ള െകാട്ടാര
രഹസ്യെമാന്നുമില്ല.”

“നിങ്ങൾ ആറുേപരുെട ഗാർഹികസംഭാഷണങ്ങൾ ആക�
സ്മികമായി െചവിേയാർക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായേപ്പാ�
െഴാന്നും, അന്നന്നെത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലാെത, ദൂെര ദൂെര
പാഞ്ചാലയിൽ വളരുന്ന അഞ്ചു കുട്ടികെള കുറിേച്ചാ, പാ�
ഞ്ചാലബന്ധുക്കെള കുറിേച്ചാ ഒന്നും നിങ്ങൾ പങ്കിടുന്നി�
ല്ല. വിവരവും വിരഹേവദനയും ഒന്നും. അെതന്താ അങ്ങ�
െന?” െകാട്ടാരം േലഖിക അസഹിഷ്ണുതേയാെട േചാദി�
ച്ചു.

“കൂെട കിടേക്കണ്ട െപണ്ണിെന്റ മനം അറിയാെത, അനുഭ�
വസമ്പത്തുള്ള കുന്തിയുെട ദുേഷ്പ്രരണയിൽ നാലു പാണ്ഡ�
വർ, അർജ്ജുനെന്റ കൂെട വന്നു എെന്ന ശാരീരികമായി
കീഴ്െപ്പടുത്തിയ അന്നു മുതൽ, എെന്റ കുടുംബെത്ത കുറി�
ച്ചു് ഞാൻ അവേരാേടാ, അവർക്കു കുടുംബം ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതിെന കുറിച്ചു് എേന്നാേടാ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ
അവസരം നിേഷധിക്കുക അവർക്കും എനിക്കും ശീലമാ�
യി. എെന്റ ഓേരാ ദിവസവും, ആ വിധം നിങ്ങൾ പത്രപ്ര�
വർത്തർ േനാക്കിയാൽ, മൗനം നിറഞ്ഞ പ്രതിേഷധവു�
മാണു്.
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“ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ‘രാജാമാതാവു്’ പദവി തിരിച്ചു കിട്ടിയ
സേന്താഷത്തിലാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാ�
ടു േചാദിച്ചു. േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ െചേങ്കാൽ
പിടിെച്ചടുത്ത ദിവസം.

“ആദ്യം നവവധുവായി എനിക്കിവിെട കിട്ടിയതു് മഹാറാ�
ണി പദവിയായിരുന്നു. അന്ധനു് സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കാൻ അധികാരമിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞ െകാട്ടാരം ഗു�
രു, പാണ്ഡുവിെന രാജാവാക്കിയ ആ ഇടേവളയിൽ.
സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു് പാണ്ഡു പിന്നീടു് വനവാസത്തിൽ
േപായേപ്പാൾ ഞാൻ െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും ഇല്ലാത്ത
സ്ത്രീ ആയി. കുട്ടികളുമായി ഇരുപതു വർഷത്തിനു് േശഷം
ഹസ്തിനപുരിയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ എനിക്കു് കി�
ട്ടിയതു് അഭയാർത്ഥി പദവി മാത്രം. കുട്ടികെള രാജകു�
മാരൻ എന്നു വിളിക്കണം എന്നു് വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രേരാ�
ടു് നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ അന്ധൻ മുഖം തിരിച്ചു. പാണ്ഡ�
വർ എന്നു് രാജകുമാർ പദവിയില്ലാെത വിളിക്കാം എന്ന
അനൗേദ്യാഗികമായി ധാരണയാെയങ്കിലും, എെന്ന മുൻ
മഹാറാണി എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖകളിൽ പരാമർശി�
ക്കുന്നതു് ഗൂഢശക്തികൾ വിലക്കി. കുടിേയറ്റക്കാരായി
പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ
അവരുെട നല്ലനടപ്പിനു് കൗരവർ എെന്ന ജാമ്യതടവുകാ�
രി എന്ന നിലയിൽ ഇവിെട ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയാ�
ക്കി., രാജസൂയയാഗം കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ ചക്രവർത്തി�
യായേപ്പാൾ എെന്ന േമാചിപ്പിച്ചു രാജാമാതാ പദവി തി�
രിച്ചു തരുെമന്നു് കരുതിയ എനിക്കു് െതറ്റിേയാ.”

“വിടാെത േചാദിച്ചും േവണ്ടിവന്നാൽ െചാടിച്ചും പദവി േന�
ടാൻ ആരും നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചില്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇടെപട്ടു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി.

“പാണ്ഡുവും കുടുംബവും രണ്ടു ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞ കാട്ടുകു�
ടിൽ കുരുവംശ ൈപതൃകസ്വത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കണ�
െമന്ന കൗരവനിർേദശം നിങ്ങൾ ചർച്ചെക്കടുക്കാെത
തള്ളി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവെമാഴിയിെല ചതിക്കുഴി കാണാെത നിങ്ങൾ പത്ര�
പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങെന േരാഷാകുലരാവുന്നതു് കാണു�
േമ്പാഴാണു്, ഭരണകൂടസൗജന്യങ്ങൾ പറ്റി വാർത്താവ�
തരണത്തിൽ മായം േചർക്കുെമന്ന ചാർവാക നിരീക്ഷ�
ണം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുക. രാജ്യം വിഭജിച്ചു പകുതി തരണ�
െമന്ന പാണ്ഡവദൂതിനു പ്രതികരണമായിരുന്നിേല്ല ആ
വഷളൻ നിർേദശം? നിന്നു തിരിയാനിടമില്ലാത്ത കാട്ടുക്കു�
ടിലിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുെട അമ്മമാർ വംശവൃദ്ധിക്കു
േവണ്ടി ഷണ്ഡൻ പാണ്ഡുവിെന്റ എതിർപ്പു് േനാക്കാെത
ആ മുറിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികെള സ്വീകരിച്ചു് ഇണേചർ�
ന്നതു. മറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഓർമയി�
ടം കൗരവർക്കു നിലനിർത്തി ഞങ്ങളുെട പിൻഗാമികെള
െപാതു േവദിയിൽ വരും യുഗത്തിലും നാണം െകടുത്ത�
ണം അെല്ല”, ശുദ്ധാത്മാ ഭീമൻ അവശനും ക്ഷുഭിതനുമാ�
യിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട അയാൾ വലിെയാരു മൺചട്ടിയിൽ
നിന്നു് രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ഒരു െവളുത്ത ദ്രാവകം െമാത്തി�
ക്കുടിച്ചു.

“ഭക്ഷണം പാകം െചയ്യേണാ നിങ്ങൾ? അേപ്പാൾ അക്ഷ�
യപാത്രം െവറുെമാരു അലങ്കാരം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
വിസ്മയിച്ചു.

“ഇെതനിക്കു് കഴിക്കാൻ മാത്രമാണു്. പാണ്ഡവർ കഴി�
ക്കുന്ന അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഞാൻ ൈക െവക്കാറില്ല.
എേന്താ നുഴഞ്ഞു കയറി ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ തക�
രാറു വരുത്തിയതുെകാണ്ടു്, െപണ്ണിനു് രാത്രി ഊണു് കഴി�
ക്കാൻ ആവാത്ത വിധം സമയപരിധിേയാ ഭക്ഷണപരി�
മിതിേയാ ഉണ്ടു് എന്നാണു നകുലൻ പറയുന്നതു്. പരിഹാ�
രമിേല്ല എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല. ഞാൻ പട്ടിണി
കിടേക്കെണ്ടന്നു ഉടേയാൻദുേര്യാധനൻ നിശ്ചയിച്ചു ഉത്ത�
മധാന്യങ്ങൾ പ്രേത്യകദൂതം വഴി അയച്ചു തന്നു. ഇന്നു് നി�
ങ്ങൾ എെന്റ അതിഥി”, േവവു േനാക്കി തൃപ്തിയായ പാച�
കക്കാരിപാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികെയ തീൻശാലയി�
േലക്കു സ്വാഗതം െചയ്തു.

“എന്തന്യായമാണു് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്പാഞ്ചാലി കു�
രുവംശ പ്രശസ്തിക്കു ഭീഷണി എേന്നാ?”, മാധ്യമ സേമ്മള�
നത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാലാതീത കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് പാഞ്ചാലിയുെട ആത്മ�
കഥ കാരണമാവും എന്നു് നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തി�
നു േബാധ്യമായി. യുധിഷ്ഠിരെന്റ േരഖാമൂലമായ അനുമതി
കൂടാെത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ സംഗതി പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചാൽ െകാടുത്താൽ, േദശസുരക്ഷപരിഗണനയിൽ േമൽ�
നടപടി ഉണ്ടാവും. െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് നീണ്ടകാല
നിർബന്ധിത വനവാസം ഉൾെപ്പെട”, മയമില്ലാത്ത ഒരു
അസാധാരണ സ്വരത്തിൽ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകു�
ലൻ അവളുെട െചവിയിൽ ചുണ്ടുരച്ചു മന്ത്രിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങളുെട അച്ഛേനാടു് പണം കടം േചാദിച്ചു
എന്നു് കൗരവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നേല്ലാ?”, നവവധു പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െകൗരവേരാടു് കടം േചാദിേക്കണ്ടിവരാവുന്ന മാനഹാനി
ഒഴിവാക്കാൻ, സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ ആഭരണങ്ങളിൽ ചില�
തു് വിൽക്കെട്ട എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അച്ഛേനാടു േചാദിച്ചു.”
“അതു് ഞാൻ അവൾക്കു വാങ്ങിച്ചു െകാടുത്തെതാന്നുമ�
ല്ല, കർണെന്റ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ േപാെല അഴിച്ചു മാ�
റ്റിയാൽ േചാര െപാട്ടും. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ഉയർന്നു
വന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണു്”, എന്നു് അച്ഛൻ ൈക�
കാര്യം െചയ്തു. വിരണ്ടുേപായ യുധിഷ്ഠിരൻ പിെന്ന “െപാ�
ന്നിൽ” കള്ളവിരൽ െകാണ്ടു് െതാട്ടിട്ടില്ല!.”

“യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ േനതൃപാടവം വ്യക്തമാ�
ക്കിയ ഓർമ വല്ലതുമുേണ്ടാ, വായനക്കാരുമായി െപെട്ട�
ന്നു് പങ്കുവക്കാൻ?”, കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ഹസ്ഥിനപു�
രിയിേലക്കു് നീങ്ങിയ പാണ്ഡവ േപാരാളിസംഘത്തിെല
നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

െവറും വയറ്റിൽ തളർെന്നങ്കിലും, ഉത്സാഹം വിടാെത,
ഒരു പ്രമുഖെകൗരവെന പിന്തുടർന്നു് ഓടിച്ചിട്ടു് പിടിച്ചു്,
െഞക്കിെക്കാല്ലാൻ േമാഹം കരളിൽ തിളക്കുേമ്പാൾ,
എെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ആേരാ ഊരാകുടുക്കിട്ടു കയർ പി�
ന്നിേലക്കു് വലിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ, “നീ
നിയമം കയ്യിെലടുക്കുേന്നാ?” എന്നു് ശാസനയുെട സ്വര�
ത്തിൽ േചാദിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ, ബന്ദിെകൗരവെന എന്നിൽ
നിന്നു് തട്ടിപ്പറിച്ച് , കഴുത്തറത്തു് ആസ്വദിച്ചു. എന്നിട്ടു് രാ�
ത്രി പാളയത്തിൽ കുഞ്ഞാടിൻ േചാര ചൂേടാെട കുടിച്ചു ഭീ�
മെന്റ മുമ്പിൽ െവല്ലു വിളിച്ചു “ഇന്നു് നീെയത്ര െകൗരവെന
െകാന്നു?”
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“അധികാരം കിട്ടിയേപ്പാൾ ആെളാന്നു മാറിേയാ യുധിഷ്ഠി�
രൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു േചാദിച്ചു. യുദ്ധാ�
നന്തര ഹസ്തിനപുരി. മഹാരാജാവിെന്റ വസതിയിൽ നട�
ന്ന ഉന്നതതല േയാഗം കഴിഞ്ഞു വിഷണ്ണരായി ഇറങ്ങുക�
യായിരുന്നു നാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും. ദൂെര മട്ടു�
പ്പാവിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ അവെര നിരീക്ഷിക്കുന്നതു് െകാണ്ടു്
അവൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി.

“ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ നാലുേപർ ഒേര അഭിപ്രായം പറ�
ഞ്ഞാൽ ആളാെക അസ്വസ്ഥനാവും. വിശ്വാസ വഞ്ചന
സംശയിക്കും. ഞങ്ങെള പാഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് പിളർ�
ത്താൻ രഹസ്യമായി അവെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കും, ഒന്നും
നടക്കാെത വന്നാൽ, വികസനകാര്യത്തിൽ ഇവരാരും
സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നു് ചുണ്ടു പിളർത്തും.”

“ഇന്നെല രാത്രി മുതൽ നിങ്ങൾ കൗരവഅടിമ എന്ന നി�
ലയിൽ നാടു് കടത്തെപ്പട്ടു എന്നു് ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപ�
നം േകട്ടു, പെക്ഷ നിങ്ങൾ എന്താ ഇേപ്പാഴും ഈ െകാ�
ട്ടാരം അറവുശാലയിൽ?”, കിതേച്ചാടി വന്ന െകാട്ടാരം
േലഖിക ചുറ്റുപാടും േനാക്കി.

“കാട്ടിൽ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ എേന്നാ മൃഗ�
നായാട്ടു് പരിചയെപ്പട്ടവർ, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ജനി�
ച്ച ഞാനാകെട്ട ഇത്ര നാളും പൂർണ സസ്യാഹാരി. ഇനി
കഠിനകൗരവശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ ആറുേപരും നാെള
വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ, മൃഗമാംസസംസ്കരണ�
ത്തിെന്റ പ്രാേയാഗിക പാഠങ്ങൾ തീൻ ശാലയിൽ ഞാൻ
അറിേയേണ്ട? ചങ്കിൽ തറച്ച അമ്പുമായി വരുന്ന ഈ
േപടമാനിെന കഴുത്തറത്തു് െകാന്നു െതാലിയുരിച്ചു ഈ മൃ�
ഗമാംസദാഹികൾക്കു് മൂന്നു േനരം െപാരിച്ചു െകാടുക്കാൻ
േവണ്ട മാംസ പരിചരണം”, ഒരു മാടിെന്റ കുടൽ ആഞ്ഞു
വലിച്ചു നീക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.

“തല ഒരു വശം െമാട്ടയടിച്ചു, മറുവശം പുള്ളികുത്തി അർ�
ദ്ധനഗ്നരായ അഞ്ചു ആണുങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീയും കഴുതപ്പുറ�
ത്തു് ഇത്ര നേന്ന രാവിെല? ആരാണിതു്?”, ഗ്രാമത്തിൽ
നിന്നു് പുതുതായി നഗരത്തിെല അറവുശാലയിൽ പണി�
ക്കു േചർന്ന ആ യുവാവു് വിസ്മയേത്താെട ഒരു കുടൽ
ആഞ്ഞു വലിച്ചു നീക്കുന്നതിനിടയിൽ ജാലകത്തിലൂെട
െപരുവഴിയിേലക്കു് േനാക്കി, െതാഴിലുടമ ഒളിഞ്ഞു നിൽ�
ക്കുന്നു എന്നറിയാെത, പിറുപിറുത്തു.

“ഒരിറ്റു േചാര േപാലും വീഴ്ത്താെത, ഇന്നെല രാത്രി നമ്മുെട
ഭരണാധികാരി ദുേര്യാധനൻ േനടിയ ആറു് അടിമകെള
ആചാരമനുസരിച്ചു് നഗരി കാണിക്കയാണു്, കഠിന തട�
വിൽ കാട്ടിെലക്കയക്കും മുമ്പു്. െതരുേവാരകാഴ്ച കണ്ടു
രസിക്കാെത ആ കാളയിറച്ചി േവഗം െകാച്ചു കഷണ�
ങ്ങളാക്കി നീ ഒരുക്കി വയ്ക്കു്, മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു്
ഇന്നെത്ത മാംസാഹാര ആേഘാഷത്തിനു നിെന്റ വക
തെന്ന ആവെട്ട േഗാമാംസ സംസ്കരണം”, െതാഴിലുടമ
ഭീഷണി േപാെല ഒന്നു് പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഇത്രേവഗം കുടിേയറ്റകൗേന്തയർക്കു ഖാണ്ഡവവനം സ്വ�
ന്തം നാടുേപാെല ആേയാ” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
ശബ്ദത്തിൽ അവിശ്വാസം നിഴലിച്ചു.

“ആദ്യ ദൃശ്യം ഞങ്ങെള തളർത്തി. പാമ്പു് െപരുച്ചാഴി
എല്ലാ വികൃത ജീവികളും നിറെഞ്ഞാരു െകാടുംകാടു്. െവ�
ട്ടിനിരത്തൽ വല്ലാത്ത അദ്ധ്വാനമാവും എന്നു് വിലയിരു�
ത്തി എളുപ്പവഴി തീയിടൽ എന്നു് ഏകകണ്ഠമായി അം�
ഗീകരിച്ചു. േവനൽ ആയതു െകാണ്ടു് െമാത്തം ഉണക്കം
ബാധിച്ചിരുന്നു. ആരാണു് ആദ്യപന്തം ഭക്തിേയാെട എറി�
ഞ്ഞെതന്നറിയില്ല, കാട്ടുതീ ആഞ്ഞു കത്തി പിേറ്റന്നു് ഉറ�
ക്കമുണർന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ, പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കി�
ല്ല, ഞങ്ങളിൽ വിത്തിറക്കൂ എന്നു് ഭൂമിേദവി ൈകമാടി
വിളിക്കുന്ന േപാെല. കത്തിച്ചാമ്പലായ ഇടത്തു് പുലർ�
െച്ച െപരുമഴ െപയ്തതു് പ്രകൃതി ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമായി
എേന്താ ഗൂഢാേലാചന െചയ്ത േതാന്നലുണ്ടാക്കി. ആദ്യ�
വിളെവടുപ്പു െതാഴിലാളികൾ ആേഘാഷമാക്കി. ധാന്യ�
പ്പുരകൾ നിറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഇനി േവണ്ടതു് വംശെപ്പരുമ.
അതുണ്ടാക്കാൻ രാജസൂയയാഗം െചയ്യാെമന്നു് അമ്മയു�
െട അർദ്ധസേഹാദരനായ പ്രിയ യാദവനാടുവാഴി കുറു�
ക്കുവഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടു്.”, നിറകുടം േപാെല ശാന്ത�
നായിരുന്ന നകുലൻ തെന്ന ആയിരുന്നു പാണ്ഡവാഭിലാ�
ഷങ്ങളുെട ആവിഷ് കാരകൻ.

“കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഭീമൻ എെന്ന കണ്ടാൽ മുറുമുറുക്കു�
ന്നു, വിളിച്ചാൽ എതിർ ദിശയിൽ േപാവുന്നു, ചർച്ചകളിൽ
ഇടഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നു, എന്താ കാര്യം?” യുധിഷ്ഠിരൻ
പാഞ്ചാലിേയാടു് െചാടിച്ചു.

“േനരിട്ടു് േചാദിക്കൂ. അല്ലാെത എേന്നാടു് കുതിര കയറുന്ന�
തിൽ എന്തു് കാര്യം. നിങ്ങളേല്ല നവ പാണ്ഡവ ഭരണകൂ�
ടം മാമ്പഴമാണു് വിരുന്നുകളിൽ വിശിഷ്ടേഭാജ്യമായി വിള�
മ്പുക, വളർത്തുമൃഗമാംസമല്ല എന്നു് രാജമുദ്ര വച്ചു് പ്രഖ്യാ�
പിച്ചതു്. വൃേകാദര വയർ വ്യസനിച്ചുകാണും.”

“രാവിെല കലപ്പയും നുകവും രണ്ടു കാളകളുമായി കന്നു പൂ�
ട്ടാൻ േപായതേല്ല. എന്നിട്ടു് എവിെട മൃഗങ്ങൾ? നിങ്ങൾ�
െക്കാപ്പം േപായ മറ്റു നാലുേപർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടു് കുളിച്ചു
എേപ്പാേഴാ ഊണു് കഴിച്ചു.” ഉഴവു് മൃഗങ്ങൾക്കു കഞ്ഞി
തയ്യാറാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന പാഞ്ചാലി അക്ഷമയും േകാ�
പവും െകാണ്ടു് വിങ്ങി. ഖാണ്ഡവവനത്തിെല ആദ്യ കൃഷി�
ക്കാലം. ഉച്ച.

“പൂട്ടിത്തീർന്നേപ്പാൾ, വിശപ്പു് സഹിക്കവയ്യാെത രണ്ടിെന�
യും അറത്തു് തീെയാരുക്കി ചുട്ടു തിന്നു. കുറച്ചു േനരം തണ�
ലിൽ കിടന്നു മയങ്ങി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/29

“നിങ്ങൾ ആെക ആറു േപരേല്ല ഇവിെട കുടിേയറ്റക്കാരാ�
യി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു? പിൽക്കാലത്തു് അഞ്ചു വീടു് ഒരു വീ�
ടു് സൂചി കുത്താൻ ഇടം എന്നിങ്ങെന പടി പടിയായി ഭൗ�
തിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്താൻ പരിശീലിച്ച
നിങ്ങൾ, എങ്ങെന െമാത്തം ഖാണ്ഡവ വനം എന്ന വമ്പി�
െച്ചാരു ആവാസവ്യവസ്ഥെയ തീയിട്ടു കത്തിക്കാൻ ൈധ�
ര്യെപ്പട്ടു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷക അഭിനയിച്ചു.

“ദീർഘ ദൃഷ്ടിേയാെട േവേണ്ട േദവസന്തതികൾ തീരുമാ�
നെമടുക്കാൻ? ഖാണ്ഡവവനം പരിപാലിച്ചു ആറുേപർ
വനാശ്രമത്തിൽ കിളച്ചും കന്നുപൂട്ടിയും കഴിയാേണാ,
അേതാ വനേമഖല െമാത്തം െവട്ടിെതളിയിച്ചു യമുനയു�
െട തീരത്തു് േമാഹന നഗരി പണിയാേണാ? മറക്കരു�
േത, ഞങ്ങൾ ഓേരാ കല്ലും ഈ ൈകകൾ െകാണ്ടു് െവട്ടി
പണിത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മാത്രം തിളങ്ങു�
െന്നാരു ഐതിഹ്യ നഗരിയല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗ�
ത്തിലും േദശവിേദശ പടേയാട്ടങ്ങൾക്കും അധികാരവഴി�
കൾക്കും ആേഗാള ശ്രദ്ധക്കും ഭൂമികയാവും”, ഭാവിയിേല�
ക്കു് കെണ്ണറിഞ്ഞു അർജ്ജുനൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജസൂയം ദിവസം അധ്യക്ഷപദവി കിട്ടിയ
താങ്കൾ നാലു പ്രാവശ്യം ഒേര ദിവസം വസ്ത്രം മാറി രാജ�
സഭയിൽ ഒരു വിചിത്ര പ്രദർശന വസ്തു ആയി എന്നാണ�
േല്ലാ േചദിരാജാവു് ശിശുപാലൻ പറയുന്നതു്?” ഒരു േഗാ�
പികയുെട ആകർഷകസ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക
പറഞ്ഞു.

“ശത്രു മാത്രേമ നിങ്ങെള നിരന്തരം സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി, നി�
രീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു വിടൂ. എന്നാൽ നിങ്ങളുെട സുഹൃ�
ത്തു് നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട പാട്ടിനു വിടും. ശത്രുപക്ഷത്തു്
േചേക്കറിയ ശിശുപാലൻ െചേയ്യണ്ട കർമം അയാൾ കാ�
ര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്തു”, നീലനിറമായ കാളിന്ദിയിൽ നൃ�
ത്തം െചയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ രൂപം മാറുന്ന േനരമായിരുന്നു.

അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യെത്ത കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ കലവറയില്ലാ�
െത ആവിഷ്കാരസാധ്യത േതടുേമ്പാൾ, പറയാെത വയ്യ,
കൗരവരാജവധുക്കളാകെട്ട അവരുെട കുടുംബ ജീവിത�
െത്ത കുറിച്ചു് ൈകപ്പുള്ള ഒെരാർമയും ഞങ്ങളുമായി പങ്കി�
ടുന്നില്ല”, വ്യാജനീരസേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖിക സം�
സാരിച്ചു. കാട്ടുേചാലയിൽ നീന്തിക്കുളിച്ചു, നനഞ്ഞ തുണി�
യുമായി അവർ വിജനവഴിയിലൂെട ആശ്രമത്തിേലക്കു
നടക്കുകയായിരുന്നു.

“േമഘങ്ങളില്ലാത്ത െപൗർണമി രാത്രികളിൽ, അന്തഃപു�
രത്തിനു േമെലയുള്ള മട്ടുപ്പാവിൽ, പൂർണനഗ്നകളായി
െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും പിെന്ന വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയും െചയ്യുന്ന
അവെരന്തിനു എെന്ന േപാെല ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനു്
അക്ഷരങ്ങൾ േതടണം?”, അന്നദാതാവിെന േതടിയി�
റങ്ങിയ േപടമാനിെന പരിലാളിച്ചു് പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരി�
ച്ചു.

“ഒരിടേവളയിെല പരിചയം െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ കൗരവരാ�
ജവധുക്കെള കയ്യിെലടുത്തു് എേന്നാ? അത്ര നിഷ്കളങ്കരാ�
േണാ അവർ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ സ്വത്തു് തർക്കെത്ത
പറ്റി?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർക്കു് ഓഹരി തരാൻ ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് പറ�
യൂ എന്നല്ല ഞാൻ അവേരാടു മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞതു്, െപണ്ണു�
ടൽ എങ്ങെന നിങ്ങൾ പരിപാലിച്ചാൽ കൗരവർ നി�
ങ്ങൾക്കടിമെപ്പടും എന്നായിരുന്നിേല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/09/30

“പത്താം ദിവസം ദുേര്യാധനൻ, പിതാമഹേനാടു് അടക്കി
പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ ശാസിക്കുന്ന േപാെല ദൂെര നിന്നു്
എനിക്കു് േതാന്നി. അടുത്തു് നീ ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല. വല്ല�
തും െചവിയിൽ തടേഞ്ഞാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അവശനായ ആ കാരണവർക്കു് മൺപാത്രത്തിൽ കുടി�
െവള്ളം െകാടുത്തു് ഞാൻ മാറുേമ്പാഴാണു്, കറുത്ത മുഖ�
േത്താെട ക്ഷുഭിതകൗരവർ ഭീഷ്മരഥത്തിേലക്കു ചാടിക്കയ�
റി, സാരഥിേയാടു് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞതു്. ‘മുഖം േനാക്കാ�
െത േവണം ശത്രുവിെന്റ തലെവട്ടാൻ എന്നു് ആദ്യദിവസ
ഗീേതാപേദശം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അവഗണി�
ച്ച േപാെലയാണേല്ലാ, പിതാമഹാ, ഈ പത്തു് ദിവസവും
നിങ്ങൾ ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല�
േല്ലാ’. ഒന്നും മിണ്ടാെത ഭീഷ്മർ ആ കലത്തിെല െവള്ളം
ദുേര്യാധനൻ േപാവും വെര കുടിച്ചു.”

“സ്ത്രീത്വത്തിെന്നതിെര െകൗരവർ രാജസഭയിൽ പരസ്യ�
മായി െചയ്ത കടന്നാക്രമണം െപാതുവ്യവഹാരമണ്ഡല�
ത്തിൽ ചൂടായി ഇേപ്പാഴും ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുേമ്പാഴും, നി�
ങ്ങൾ െകൗരവർക്കു ധാർമിക പിന്തുണ നല്കി എന്ന സം�
ശയം ബലെപ്പട്ടു വരുന്നു. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തി�
നു പാണ്ഡവരുെട കൂെട േപാവാെത, ഹസ്തിനപുരി െകാ�
ട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ അല്ലലില്ലാെത കഴിയാനുള്ള സ്വാർ�
ത്ഥ ചിന്തയാേണാ ഈ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഴ്ചക്കു് പിന്നിൽ
എന്നാെരങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാനാവുേമാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖികയുെട േചാദിച്ചു.

“രണ്ടു ഭാഗവും ഞാൻ േകൾേക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ കൗര�
വർ ‘കാള െപറ്റു എന്നു് േകട്ടേപ്പാേഴക്കും കുന്തി കയെറ�
ടുത്തു്’ എന്നു് നാെള നിങ്ങൾ എെന്ന പരിഹസിക്കിേല്ല.
ഇനി എെന്റ െപാതുജീവിതം, മനുഷ്യാവകാശപ്രശ്നങ്ങ�
ളിൽ ഞാെനടുക്കുന്ന സമീപനം ഇതിഹാസങ്ങൾ അം�
ഗീകരിക്കുന്ന കാലം വരും. അന്നന്നെത്ത െകാട്ടാര വിഴു�
പ്പുകൾ തിരയുന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രിക എെന്റ മനഃസ്സാ�
ക്ഷിയിൽ കയറി കൂന്തുമറിേയണ്ട.”

“പാണ്ഡവ സഖ്യകക്ഷിേയാഗത്തിൽ വിരാടരാജാെവ�
േന്താ േവറിട്ട ശബ്ദം ഉയർത്തി എന്നു് േകട്ടേല്ലാ. െപാതു�
െവ സുഖിയനായ അയാൾ ഒച്ചെവേക്കണ്ട കാര്യം?”, യു�
ദ്ധ കാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇത്രയധികം ൈസനികെര ഇരുപക്ഷത്തും നിർത്തി വാ�
ളും കുന്തവും െകാണ്ടു് െകാത്തിക്കീറുന്നതിേനക്കാൾ, പാ�
ണ്ഡവർ അർധരാത്രി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട നുഴഞ്ഞുകയറി
ധൃതരാഷ്ട്രെര ബന്ദിയാക്കി വിലേപശിയാൽ മുട്ടു മടക്കി�
േല്ല കുടിലകൗരവർ എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ വിറച്ചു തു�
ടങ്ങിയ പാണ്ഡവശരീരങ്ങൾ േയാഗം പിരിയും വെര ആ
വിറ തുടർന്നു എന്നാണു് അഭിജ്ഞേകന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
േലഖികക്കു് നൽകിയ സൂചന.”

“നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി ആയേപ്പാഴാേണാ
സ്വതന്ത്ര ചാരവകുപ്പിെന്റ ആവശ്യം േബാധ്യെപ്പട്ടതു്?
എന്തു് െകാണ്ടു് നകുലൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠി�
രേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വാരണാവതം അരക്കില്ലത്തിേലക്കു േപാവാൻ ദുേഷ്പ്രരണ
ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് വന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും
േയാഗം േചർന്നു. േയാഗം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും നകുലൻ
സ്വയം േനതൃസ്ഥാനം ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു. പിേറ്റന്നു് രാവി�
െല പടിയിറങ്ങുേമ്പാേഴക്കും അരക്കില്ലം എന്ന വരാനി�
രിക്കുന്ന കുരുക്കു് അവൻ അഴിച്ചിരുന്നു. ആശങ്കക്കു് പക�
രം യാത്രയും താമസവും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായി. നാെള
എന്തു് സംഭവിക്കും എന്നതിൽ മാറി നാെള എന്തു് സംഭ�
വിക്കണം എന്ന വിേവചനാധികാരം നകുലെന്റ കയ്യിലാ�
യതു് ദുേര്യാധനൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നു േവണെമങ്കിൽ
സമ്മതിക്കാം, പെക്ഷ ആ ഗതി മാറ്റാൻ കൗരവനായി�
ല്ല. അന്നു തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ വിശ്രമര�
ഹിത േജാലി അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു രഹസ്യ വിവരങ്ങ�
ളുെട േശഖരവും പ്രേയാജനവും ആണു് രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ
കാര്യം എന്നു് നിങ്ങൾ തക്ഷശിലയിൽ േപായി പഠിച്ചാൽ
മാത്രം േപാരാ.”
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“അമ്മമാരുെട രഹസ്യകാമുകന്മാെര കണ്ട ഓർമ പങ്കു�
െവക്കാേമാ? നിങ്ങളും മാദ്രിപുത്രന്മാരും തമ്മിൽ വ്യാഴ�
വട്ടക്കാല പ്രായവ്യത്യാസമുെണ്ടന്നു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ പാ�
ഞ്ചാലി പറഞ്ഞതേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക ദീപാവലി പതിപ്പിനായി മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠി�
രെന സമീപിച്ചു, “അേതാ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു്
ഓർമക്കുറവുേണ്ടാ?”

“പതിനഞ്ചു വയസ്സു് മൂപ്പുണ്ടു് എനിക്കു് പ്രിയ മാദ്രിപുത്രന്മാ�
രുമായി. എെന്റ ബീജദാതാവു് കാലെന ഇതുവെര കാണു�
കേയാ, കാണാൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കയും െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കി�
ലും, മറ്റുള്ള മാതൃകമിതാക്കൾ എനിക്കു് വാത്സല്യം െചാ�
രിഞ്ഞു. അവർ വന്നാൽ വീടാെക വസന്തകാലമാവും.
േരാഗിയായ അച്ഛെന ഞങ്ങൾ തൂക്കി ആ സമയം പി�
ന്നിെല ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ കിടത്തി കിടപ്പറ ശുദ്ധി െചയ്തു
െചമ്പകപ്പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു അലങ്കരിക്കും. വായു, ഇന്ദ്രൻ,
അശ്വനി േദവതകൾ ഇവെരാെക്ക അവിെട വരുേമ്പാഴും
േപാവുേമ്പാഴും, കൂെട ഞാനുണ്ടാവുെമങ്കിലും അവർ കിട�
പ്പറയിൽ പ്രേവശിച്ചാൽ, പുറത്തു് ആശ്രമപ്പടിയിൽ കാ�
വൽ നിൽക്കും. പ്രണയപർവ്വം കഴിഞ്ഞു ആകാശചാരി�
കളായ കാമുകർ പതിവായി േചാദിക്കുന്ന േചാദ്യമുണ്ടു്,
േപാരുേന്നാ കൂെട, കാലെന്റ വീട്ടിേലക്കു്?” ആയിരം പൂർ�
ണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടിട്ടും മരണേദവതയുെട മകൻ ബാല്യ�
സ്മരണയിൽ ആർമാദിച്ചു.

“ഇന്നെല ഒരു വാണിജ്യപതിയുെട സായാഹ്നവിരു�
ന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു കുടിേയറുന്ന പ്ര�
ശ് നമിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ ഇതാ ഇന്നു് ഉച്ചഭക്ഷ�
ണത്തിനു കാത്തു് നിൽക്കാെത പടിയിറങ്ങുന്നു. എന്താ�
ണിതിെല െകാട്ടാരരഹസ്യം?”, പത്രാധിപർ യുദ്ധകാര്യ
േലഖകേനാടു് തട്ടിക്കയറി.

“പരസ്പരം േകാർത്തിണക്കിയാൽ അർത്ഥം േതാന്നുന്ന
മൂന്നു നാലു് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ: പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവവന�
ത്തിേലക്കു േപാവിെല്ലങ്കിൽ േപാെയ തീരൂ എന്നു് ദുേര്യാ�
ധനൻ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചു പാണ്ഡ�
വർക്കു് താമസിക്കാൻ െകാടുത്ത അതിഥിമന്ദിരത്തിെന്റ
താെഴ നിലയിൽ അൽപ വസ്ത്രകളായ കൗരവരാജവധു�
ക്കൾ രഹസ്യേയാഗം േചർന്നു് നൃത്തം െചയ്യുന്നു. രാത്രി�
യിൽ പതിവു് മദ്യേസവക്കു േശഷം ഭീമൻ അതിഥിമന്ദിര�
ത്തിേലക്കു് അലസമായ വസ്ത്രധാരണേത്താെട കയറി�
െച്ചല്ലുന്നു. ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെട ആേരാ രാജവധുക്കളുെട
സ്വകാര്യതയിൽ ഇടിച്ചു കയറി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നട�
ത്തുന്നു എന്നവർ ഒച്ചെവച്ചു ആഗതെന്റ തലയിൽ തുണി�
യിട്ടു ബന്ദിയാക്കി ആെള കൂട്ടി പ്രതിെയ െവളിച്ചത്തു് െകാ�
ണ്ടുവരുേമ്പാൾ ‘ഭീമേനാ നീ ഇവിെട?’ എന്നു് ദുേര്യാധ�
നൻ അത്ഭുതം അഭിനയിക്കുന്നു. പ്രശ് നപരിഹാരത്തിനു്
മറ്റു പാണ്ഡവർ ധൃതിയിൽ അവിെട വരുേമ്പാൾ, ഗുരുതര�
മായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉള്ള ഈ അപമാനവാർത്ത അമു�
ക്കണെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാെള ഉച്ചേയാെട നാടുവിടണം
എന്നു് കൗരവർ നിർേദശിക്കുന്നതു പാണ്ഡവർ വിേധയ�
ത്വേത്താെട അനുസരിക്കുന്നു. ഇതല്ലാെത െതളിെവാന്നു�
മില്ല.”

“പ്രതിേയാഗികെള വിരട്ടാനും പ്രതിച്ഛായ വളർത്താനും
െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ഐതിഹ്യം മാത്രമായിരുന്നു കർണെന്റ
കവചെമന്നു അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞതു് വിവാദമായി. ഗംഗ�
യിൽ നീരാടാൻ േപായ കർണൻ ആ വഴി വന്ന ഒരു വൃ�
ദ്ധവിധവയുെട കയ്യിൽ നിന്നു് എേന്താ ഔഷധം വാങ്ങി
മാറിൽ പുരട്ടിയേപ്പാൾ കവചം കീറത്തുണി േപാെല എളു�
പ്പത്തിൽ നീക്കാൻ സാധിച്ചതിനു് ദൃക്സാക്ഷിയാെണന്നു
അവകാശെപ്പടുന്ന പൂജാരി, വൃദ്ധവിധവ എന്നു് അവേഹ�
ളനേയാെട പരാമർശിക്കുന്നതു് ആെരെയന്നു പെക്ഷ വ്യ�
ക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ദൃക്സാക്ഷിയുെട സംശയമുന നീ�
ളുന്നതു് പാണ്ഡവ മാതാവിെന്റ േനെരയാെണന്നു ദുേര്യാ�
ധനൻ ഇടെപട്ടു പറഞ്ഞേതാെട അർജ്ജുനെന്റ ദുഷ്പ്രചര�
ണം ഉടൻ നിലച്ചു.”, കുതിരപ്പന്തിയിെല ചുവരിൽ കരിക്കട്ട
െകാെണ്ടഴുതിയ വാർത്ത ലഘുഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു
അന്യനാട്ടു യാത്രികൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞു വായിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ഖ്യാതി േനടിയ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിലും
ഉണ്ടേല്ല നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത െകാട്ടാര െകട്ടുകഥകൾ”,
മദ്യപാനത്തിനിടയിൽ യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ തലെയ�
റിഞ്ഞു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/02

“വാർധക്യത്തിൽ ഭർത്തൃമാതാവു് ജീവിതാന്ത്യം െചലവഴി�
ക്കാൻ േപാവുന്നതു് പാമ്പും പന്നിയും വിഹരിക്കുന്ന കാ�
ട്ടിേലക്കു്. േപാവരുേത, ഞങ്ങൾ െപാന്നുേപാെല േനാ�
ക്കാം എന്നു പറേയണ്ടതാണു് ആെകയുെള്ളാരു പുത്രവ�
ധു?”, വേയാജനങ്ങേളാടു് െവറും പാഴ്വാക്കു് േപാരാ എന്ന
െപാതുസംവാദത്തിലായിരുന്ന മഹാറാണിേയാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അനുനയത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“അവെരന്നും സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിച്ച വനിതയേല്ല?
കാട്ടുകുടിലിെല തറയിൽ പാ വിരിച്ചു ഷണ്ഡൻഭർത്താ�
വു് േരാഗിയായി കിടക്കുേമ്പാഴേല്ല, ഈ മർത്യജീവിതം
ഇങ്ങെന േപാരാ എന്ന പ്രബുദ്ധമായ തിരിച്ചറിവിൽ, കു�
ട്ടികളുണ്ടാവാൻ പരപുരുഷരതി പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ
കുന്തി െകാണ്ടുവന്നതു്? ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേല�
ക്കു് കുടിേയറാൻ നിർബന്ധിതരായേപ്പാൾ, ഞാനും കൂെട
വരാം എന്നു് ഉത്സാഹിച്ചുേവാ, അേതാ, ഇനിയുള്ള കാ�
ലം ഞാൻ ഗാന്ധാരിക്കു് തുണ എന്നു് പറഞ്ഞു പിൻവാ�
ങ്ങിേയാ? ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുന്തിെയ മൂല്യം കുറച്ചു വി�
ലയിരുത്തരുതു്. മിതമായി പ്രശംസിച്ചു െകാണ്ടു് തെന്ന
ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കെട്ട, എെന്നേന്നക്കുമാ�
യി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന രാജാമാതാവിെന പിടിച്ചു നിർ�
ത്തിയേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധിക്കാനാവാെത കുന്തി കീഴടങ്ങി
എന്നു് വരും യുഗത്തിലാരും പഴി പറയാതിരിക്കെട്ട.”

“ഇടഞ്ഞാൽ പാഞ്ചാലി ആരാവുെമന്നു ഒരു നിമിഷം േപാ�
ലും മറക്കാെത തെന്ന േചാദിക്കെട്ട, അവർ നിങ്ങൾക്കാ�
യി കരുതേലാെട െചയ്ത ഒരു കാര്യം െപെട്ടെന്നാർക്കാ�
െമാ?”

“പടിയിറങ്ങാൻ േനരമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിെലെക്കെന്ന
നയിച്ച ഒരു കാര്യം. വേയാജനദിവസ െപാതുസ്വീകരണ�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് ഞങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക വസതിയിേല�
ക്കു് കയറുേമ്പാൾ ഒരു വശത്തു് പുതുതായി പണിത പുര�
യിൽ ഉണക്കവിറകുെകട്ടുകൾ നിറച്ചു കണ്ടു. ഇെതന്താ
എന്നു് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മഴക്കാലമ�
േല്ല വരുന്നതു്, െപെട്ടന്നു് നിങ്ങൾ കാലം െചയ്താലും പുക
ഉയരാെത ശവം ദഹിപ്പിെക്കേണ്ട?” എന്നു േചാദിച്ച പാ�
ഞ്ചാലി അലക്ഷ്യമായി അകേത്തക്കു് കയറി. െചേങ്കാൽ
പരീക്ഷിത്തിനു ൈകമാറി വാനപ്രസ്ഥത്തിന്നിറങ്ങാൻ
അന്നു് തീരുമാനിച്ചു”, ഇേപ്പാൾ നഗ്നപാദനായ മുൻ ചക്ര�
വർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ മുപ്പത്തിആറു് വർഷം ഹസ്തിനപുരി ഭരിച്ചു
എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖങ്ങളിൽ കാണുന്നു. രാഷ്ട്രമീമാം�
സയിലും ദാമ്പത്യത്തിലും വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ള നാലു
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും അധികാരേമാഹികളായ
അവർ ഇക്കാലത്തു് ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും വിമതശല്യം
ഉണ്ടാക്കിയില്ല എേന്നാ, അേതാ ഉടനടി അമർച്ച െചയ്തു
എേന്നാ?”

“ഞങ്ങൾ അഞ്ചുേപരുെട വ്യക്തിഗതരഹസ്യങ്ങൾ ദശാ�
ബ്ദങ്ങളായി സമ്പാദിച്ചു സൂക്ഷിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ
നിത്യവും മുട്ടുകുത്തി ശീലിച്ച ഞങ്ങൾ, പെക്ഷ രഹസ്യമാ�
യി, അവളുെട സമഗ്രാധിപത്യ പ്രവണതെക്കതിെര െചറു�
ത്തുനിൽപ്പിനു് അഞ്ചു േപരും ഉൾെപ്പടുന്ന മുന്നണി തെന്ന
ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു”, ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ
പതിവു് േപാെല മുഖം ചലിപ്പിക്കാെത ചുറ്റും േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/03

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്ന ദശാബ്ദത്തിൽ
പാഞ്ചാലി എെന്റ മുൻഗാമി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് െകാ�
ടുത്ത അഭിമുഖങ്ങൾ ഇവിെട വരും മുമ്പു് ഞാൻ തപ്പി എടു�
ത്തു് വായിച്ചു. പാണ്ഡവെര സമഭാവനേയാെട, എന്നാൽ
ഔപചാരിക രാജകീയ ബഹുമാനപരാമർശങ്ങൾ പൂർ�
ണമായി ഒഴിവാക്കി, പാഞ്ചാലി ഇടെക്കാെക്ക ഓർക്കും.
ഭർത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന ധ്വനിയുണ്ടു്. എന്നാൽ
ചൂതു് കളിയിൽ േതാറ്റു കാട്ടിൽ ഈ ഒറ്റമുറിവസതിയിൽ
നിങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന പാർത്തു് തുടങ്ങിയ േശഷം എനി�
ക്കനുവദിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ പെക്ഷ കാണുന്നതു് പത�
ഞ്ഞു െപാങ്ങുന്ന പാണ്ഡവനിന്ദ, അെതന്താ?” അർദ്ധന�
ഗ്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ആരും കൂട്ടില്ലാെത ആശ്രമ മുറ്റത്തു് ഒരു
ൈക താടിയിൽ താങ്ങായി വച്ചു് മറുൈക െകാണ്ടു് കള
പറിച്ചു കുന്തിച്ചിരുന്ന തണുത്ത ഹിമാലയ പ്രഭാതം.

“അന്നു് ഞാൻ അവൾക്കു് ഉദയസൂര്യൻ, ഇന്നു് ഞാനവൾ�
ക്കു് ധൂമേകതു” അയാൾക്കരികിേലക്കു ഓടി വന്ന ഒരു
വളർത്തു മുയലിെന്റ െനറുകയിൽ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആഞ്ഞ�
ടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളിക്കുന്ന േപാെല വാ െപാളിച്ചു
ഇരുൈകകളും വായുവിൽ ഉയർത്തി അട്ടഹസിച്ചു.

“സ്വന്തെമന്നു പറയാെനാരു അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്ത
കർണനു വാരിേക്കാരി അംഗരാജ്യം സമ്മാനമായി െകാ�
ടുത്ത നിങ്ങൾ, അർധസേഹാദരർക്കു് സൂചി കുത്താനി�
ടം െകാടുക്കിെല്ലന്നു പറയുന്നതിെന്റ യുക്തി വ്യക്തമല്ല”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് പറഞ്ഞു.

“എന്തു് എവിെട എെന്നാന്നും എനിക്കറിവില്ലാത്ത അംഗ�
രാജ്യം ആ പാവത്താനു് സമ്മാനിക്കുന്ന േപാെല എളു�
പ്പമാേണാ നിത്യവും െപരുമാറുന്ന ഹസ്തിനപുരി െവട്ടി,
നടുക്കണ്ടം ശത്രുപാണ്ഡവർക്കു് സമ്മാനിക്കണം എന്ന
ആവശ്യം?”

“പതിെനട്ടു ദിവസ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ േസനക്കു് കഴി�
ക്കാൻ േവണ്ട ധാന്യവും മാംസവും കൗരവർ മുൻ കൂർ കരു�
തിയിരുേന്നാ?” ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു് പരുക്കില്ലാ�
െത തിരിെച്ചത്തിയ കൗരവേയാദ്ധാവു് കൃപാചാര്യേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിന പുരി�
യിെല ആെളാഴിഞ്ഞ തീൻശാല.

“പാണ്ഡവ േസനക്കു് ഊെണാരുേക്കണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം
ദുേര്യാധനൻ േനരെത്ത തള്ളി. പകൽേപാരാട്ടം കഴി�
ഞ്ഞു പാണ്ഡവർ പാളയത്തിേലക്കു് തിരിക്കും മുമ്പു് ഞങ്ങ�
ളുെട ഊട്ടുപുരയിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തി പാകം െച�
യ്ത മൃഗമാംസഭക്ഷണം തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവും. രണ്ടുദിവ�
സം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അടവു് മാറ്റി. േപാരിൽ
മരിച്ച പാണ്ഡവൈസനികരുെട ഭക്ഷ്യേയാഗ്യഭാഗങ്ങൾ
െപാരിച്ചു തിന്നും, ബാക്കിെയാെക്ക െവട്ടി േവവിച്ചു മിന്ന�
ലാക്രമണത്തിനു ഒരുക്കി വക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/04

“ഈ യുദ്ധത്തിൽ പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ ഉത്തരവാദി�
ത്വെമന്തായിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇരുപതു ദിവസം മുമ്പു് നിങ്ങളും യുദ്ധകാര്യേലഖകനും
ഇവിെട വന്നു സ്ഥലം േനാക്കിക്കണ്ടേപ്പാൾ എന്തായി�
രുന്നു ഈയിടം, അെതാെക്ക ഇന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നി�
േല്ല? അതാണു് പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ േനട്ടം. യുദ്ധ�
െക്കടുതിയുെട ഒന്നും അവേശഷിക്കാെത തുടച്ചുനീക്കി, വി�
ചാരിച്ച േപാെല എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി. യുദ്ധത്തിെന്റ
കാരണം എെന്തേന്നാ ആരു ജയിച്ചു എേന്നാ ഞങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം നടത്തിെക്കാടുക്കുക. ഏെറ്റടു�
ത്ത ആ ദൗത്യം കാര്യക്ഷമമായി, പരിസരമാലിന്യമില്ലാ�
െത െചയ്യുക. നിത്യവും ചുറ്റിനടന്നു കഴിഞ്ഞ പെത്താമ്പ�
തു ദിവസവും ഇവിെട രാപ്പകൽ നടന്നു വിജ്ഞാനത്തി�
െന്റ മഹാേമരുവും ചുവന്നു തക്ഷശിലയിെല യുദ്ധശാസ്ത്ര
അധ്യാപകർ ഇന്നെല േപായേത ഉള്ളൂ. ഇനി അവർ
വരും യുഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കെട്ട മഹായുദ്ധം കാഴ്ചയുെട
കമനീയതയാക്കി മാറ്റിയതിൽ കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭ�
രണകൂടത്തിെന്റ പെങ്കെന്തന്നു്.”

“യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷേനട്ടം ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാ�
യി, അവിചാരിതമായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ
ഒെന്നണ്ണിപ്പറയാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െകാല്ലുന്നതു് ഇര അറിയരുതു് എെന്നനിക്കു േമാഹമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. മാരകപ്രഹരേശഷിയുള്ള കുന്തം െകാണ്ടു് ശത്രു�
ഹൃദയത്തിേലക്കു് ദൂെര നിെന്നാേരറു്, അേതാെട അവൻ
വായും കണ്ണും തുറന്നു പരേലാകെത്തത്തണം. ഒരു േപാ�
രാളിെയ ഞാൻ െകാല്ലുന്നതു്, മരണമടുെത്തത്തിയ മെറ്റാ�
രു ശത്രു കാേണണ്ടി വരരുതു് എന്ന എെന്റ േമാഹവും പൂ�
വണിഞ്ഞില്ല. കാരണം പറയാം, ഞങ്ങൾക്കു് യുദ്ധം നി�
ത്യെത്താഴിൽ ആയിരുന്നില്ല, അന്തിക്കുറങ്ങാനിടം എന്ന
നിവൃത്തിേകടായിരുന്നു. കുരുേക്ഷത്രം എന്നതു് ഹസ്തിനപു�
രി സ്വത്തു് തർക്കത്തിനു് പതിെനട്ടു ദിവസം െകാെണ്ടാരു
ശാശ്വത പരിഹാരം, അങ്ങെന െവറുംവാക്കിൽ നിങ്ങൾ
പത്രപ്രവർത്തകർ പറെഞ്ഞാഴിയരുതു്. യുദ്ധം സാധ്യത�
യാണു്. ഇേപ്പാഴും ഇനി വരും യുഗത്തിലും.”, ജന്മനാടിെന്റ
അഖണ്ഡതക്കായി വീരമൃത്യു വരിച്ച കൗരവർക്കു യുദ്ധസ്മാ�
രകം നിർമിക്കുന്ന നദിേയാരപൂങ്കാവനത്തിെല ശക്തി�
സ്ഥലി സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു നിയുക്തരാജാവു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ.

“വിരുന്നിനു വന്ന നിങ്ങൾ ആതിേഥയേയാടു് അതിരു വിട്ടു
എന്നാണു തീൻശാലയിൽ േകൾക്കുന്ന പരാതി”, െകൗര�
വസംഘം ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു മടങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാ�
രംേലഖിക ദുേര്യാധനനു് േനെര വിരലുയർത്തി.

“ആതിേഥയ എന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ മുമ്പിൽ
ആളാവാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ അതു് ഞങ്ങൾ െപാളിച്ചു കയ്യി�
ൽ െകാടുത്തതിെന്റ ആ നർമ കഥ നാട്ടിൽ എത്തിയേശ�
ഷം വിശദമായി ഊട്ടുപുരയിൽ പറയാം”, ഉല്ലാസവാനാ�
യിരുന്നു സ്ഥലജലഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കിവീണു എന്ന്പാണ്ഡ�
വർ വിടാെത പ്രചരിപ്പിച്ച കഥയിെല ഇര.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/05

“അമ്മയുെട നാടായ ഗാന്ധാരയിൽ ഞങ്ങൾ വിശിഷ്ടാ�
തിഥികളായി വിരുന്നുതാമസിക്കുേമ്പാൾ, െചങ്കുത്തായ
മലെഞ്ചരുവിലൂെട സാഹസികമായി ഒറ്റയ്ക്കു് യാത്ര െച�
യ്യാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ട എെന്റ ഭർത്താവു് കുരുേക്ഷത്ര ചതുപ്പു
നിലത്തിൽ കാലുകൾ താണു് അനങ്ങാനാവാെത മാംസ�
ഭുക്കുകൾക്കു തീറ്റയാേവണ്ട ആളായിരുന്നില്ല. മലമടക്കു�
കളിൽ നിന്നു് ഏതു നിമിഷവും വീഴാവുന്ന കരിമ്പാറകെള
കുറിച്ചു് ഭീതിയില്ലാെത ഈ േലാകത്തു് തലയുയർത്തിപ്പിടി�
ച്ചു പ്രതിേയാഗികെള മൂലയ്ക്കിരുത്തി ശിക്ഷിച്ച ദുേര്യാധനൻ,
തുടയിൽ അടിേയറ്റു കുഴഞ്ഞുവീണു അമ്മാ… അമ്മാ…
എന്നു് കരളലിയിക്കുന്ന വിധം നിലവിളിച്ചു എന്ന പുതിയ
മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ അവകാശവാദം എനിക്കു്
അംഗീകരിക്കാൻ ആവുകയില്ല”, കൗരവവിധവയുെട വി�
ലാപം േകട്ടു് െഞട്ടിയ ഗാന്ധാരി ആജ്ഞാപിച്ചു, “അവ�
െള നിലക്കു് നിർത്തൂ, ഗാന്ധാരീ വിലാപെത്തക്കാൾ ഉയ�
രരുതു് ദുേര്യാധനവിധവാ വിലാപം.”

“െകാട്ടാരജീവിതവുമായും ആയുധം െകാണ്ടുള്ള േപാരാട്ട�
വുമായും േനരിട്ടു് ബന്ധമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കുരുവംശ ഇതി�
ഹാസെമഴുതുന്നതിൽ അപാകതയുെണ്ടന്നാണേല്ലാ ചാർ�
വാകൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േവദവ്യാ�
സനു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈക കൂപ്പി.

“േവെറ ആരായി േവണം ഞാൻ പുനർജനിക്കാൻ മഹാ�
ഭാരതകഥെയഴുതാനുള്ള അടിസ്ഥാനേയാഗ്യതക്കായി?
അമ്മ സത്യവതി വഴിയാണു് ഞാൻ കുരുവംശവുമായി
ൈജവികബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതു്. അവെരേന്നാ കാട്ടിൽ
േപായി കുറുനരികളുെട ഇരയായി. മരിക്കും മുമ്പവർ ഈ
ദൗത്യം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചു. എെന്റ മൂന്നു മക്കളിൽ ധൃതരാ�
ഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും വിദുരരും എേന്നാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മരി�
ക്കാൻ അധികം താമസമില്ലാത്ത പാണ്ഡവരിൽ എെന്റ
ഒരു തുള്ളി േപാലും രക്തമില്ല. േകട്ടറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങ�
ളിൽ പുറത്തു പറയാവുന്നവ ഞാൻ െപാലിപ്പിക്കും, അരു�
താത്തതു് ഒഴിവാക്കും എന്നാൽ വരും യുഗത്തിെല എഴു�
ത്തുകാർക്കായി രചനയിൽ േവണ്ടത്ര സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടും.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/06

“പരസ്ത്രീകാമന എന്ന പദമുപേയാഗിച്ചു് നിങ്ങൾ പലേപ്പാ�
ഴും പാണ്ഡവെര പ്രതിക്കൂട്ടിൽ െപാരിക്കുന്നു എന്നാണവ�
രുെട െപാതുപരാതി. കഴമ്പുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരജീവിതത്തിെന്റ അന്ത്യ�
നാളുകൾ.

“രതിേവളയിൽ സ്വയമറിയാെത പാണ്ഡവ അധരങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരുകൾ മാത്രേമ എനിക്കറിയാവൂ.
അവരുെട ഇരുൾ മൂടിയ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ വിഹരി�
ക്കുന്നവർ എനിക്കജ്ഞാതർ.”

“ഓേരാ വർഷവും അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത ജന്മദിനസമ്മാനങ്ങൾ
നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്കായി കെണ്ടത്തണം. സംഘർഷം
േതാന്നാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന എനിക്കു് പറയത്തക്ക ജന്മ�
ദിനമിെല്ലന്ന സമവായത്തിൽ അവർ അേപ്പാൾ രഹസ്യ�
മായി ആർമാദിക്കുന്നു.”

“പാണ്ഡവരുെട നിവൃത്തിേകടു് െകാെണ്ടെന്തങ്കിലും ദുരനു�
ഭവം? െപാള്ളുന്ന ഓർമ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
േവവുന്ന േവനൽ.

“ഒരു രാത്രി, ഭക്ഷണത്തിനു രുചി േപാെരന്നു പറഞ്ഞു
അവർ അക്ഷയപാത്രം വലിെച്ചറിഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റു,
ആെകയുള്ള പന്തവും എടുത്തു് എേന്താ നിശ്ചയിെട്ടന്ന
േപാെല പുറേത്തക്കു ചാടി. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ
മുറിയിൽ ഇരുട്ടിൽ ഇങ്ങെന പകച്ചു നിന്നു. രാവിെല മട�
ങ്ങി വരുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർ േദഹമിളക്കി അട്ടഹസിക്കു�
ന്നു. സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല കറവപ്പശുവിെന കവർന്നു
ദൂെര െകാണ്ടു േപായി കഴുത്തറത്തു് െതാലിയുരിച്ചവർ ഇറ�
ച്ചി തീയിൽ ചുട്ടു തിന്നതിെന്റ ബാക്കി, കുടലും തലയും,
പശുേത്താലിൽ െപാതിഞ്ഞു െകാണ്ടു വെന്നെന്റ മുമ്പിൽ
എറിഞ്ഞു”, ഒന്നു തിന്നു െകാഴുക്കു്, ആണുങ്ങളിൽ ആഗ്ര�
ഹം ഉണർത്തുന്ന വിധം െകാഴുക്കെട്ട ഇനിെയങ്കിലും നി�
െന്റ ഈ കരിഞ്ഞ വിറകുെകാള്ളി േപാലുള്ള േമനി”, യുധി�
ഷ്ഠിരൻ കുരച്ചു െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു. മറ്റു നാലുേപർ നിന്ദേയാ�
െട എെന്ന േനാക്കി.

“ദിവ്യായുധം കിട്ടിയാൽ യുദ്ധം ജയിക്കാമായിരുന്നു എന്നു്
നിങ്ങൾ താടിക്കു ൈകവച്ചു േമാഹിക്കുേമ്പാൾ, കൗരവർ
െചറു കൂട്ടങ്ങളായി ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ െചന്നു് കന്നു
പൂട്ടുന്നവെരയും ഇറച്ചി െവട്ടുന്നവെരയും ൈസന്യത്തിൽ
േചർക്കുകയാണു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു്
പറഞ്ഞു. വിരാടരാജ്യത്തിെല ഉപപ്ലാവ്യ ൈസനിക പാ�
ളയം.

“േചരാൻ മടിക്കുന്ന െകാച്ചു കുട്ടികെള ബലം പ്രേയാഗിച്ചു
കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു കടത്തുവാൻ കൗരവർ എന്തു് പിഴ�
ച്ച വഴിയാണു് േതടുന്നെതന്നറിയും മുമ്പു് നിങ്ങൾ ഹസ്തിന�
പുരിയിേലക്കു മടങ്ങിയതാണു് കഷ്ടം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/07

“ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങെള അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എങ്ങെന
ൈകവിട്ടു എന്നു് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ കണ്ടു” കുഴഞ്ഞുവീണ
പാഞ്ചാലിെയ ഉയർത്തി മുഖത്തു് െവള്ളം തളിച്ച െകാട്ടാ�
രം േലഖിക മുേന്നാട്ടു വച്ചടി നടന്നു േപാവുന്ന പാണ്ഡവ�
െര ഒളിക്കണ്ണിൽ േനാക്കി.

“അരനൂറ്റാേണ്ടാളം കാലം അടിമയാക്കി എെന്ന ദുരുപ�
േയാഗം െചയ്ത ഓേരാ പാണ്ഡവനും ഇനി ഒരടി മുേന്നാട്ടു
വക്കാനാവാെത ഈ വിജനമലമ്പാതയിൽ കുഴഞ്ഞുവീ�
ഴുേമ്പാൾ ൈക െകാട്ടി ആർമാദിക്കണം എന്നു് േമാഹിച്ച
എെന്ന ഈ വന്യപ്രകൃതിയും ഇേപ്പാൾ ൈകവിട്ടുേവാ.”

“സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ച പശുവിെന രഹ�
സ്യമായി െകാന്നു ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നു എന്ന പാഞ്ചാലി�
യുെട നിന്ദ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. വസ്തുതക്കു് നിരക്കുന്നത�
ല്ല ഊഹാേപാഹെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ
ആേരാപണവും. മുൻപരിചയമുള്ള കാട്ടാളകുടുംബം വളർ�
ത്തുന്ന പന്നിെയയാണു് സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ചു കന�
ലിൽ ചുട്ടു േസ്നഹവിരുന്നിൽ അവരുെമാത്തു് സൗഹൃദം
പങ്കിട്ടതു്. അക്ഷയപാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് അനുവദിക്കുന്ന
ഭക്ഷ്യലഭ്യത അത്ര ‘അക്ഷയ’െമാന്നുമെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കു്
ഇതിൽ നിന്നു് തെന്ന വായിെച്ചടുക്കാമെല്ലാ.”, പാണ്ഡവ
വക്താവു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കു് നൽകിയ ഈ വിശദീ�
കരണേത്താെട േഗാമാംസവിവാദം അവസാനിച്ചതായി
നകുലൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/08

“പതിവായി നിങ്ങൾ വനാശ്രമത്തിൽ േപായി പാഞ്ചാലി�
െയ അഭിമുഖം െചയ്തു വരുന്നതായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു അവ�
രുെട അടിമജീവിതം?”, ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖിക�
െയ 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 എല്പ്പിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/09

“അരുെതന്നറിയാം, എങ്കിലും േചാദിക്കെട്ട, േദ്രാണാചാ�
ര്യനുമായി എങ്ങെന ആയിരുന്നു നിങ്ങളുെട സവിേശഷ
ഗുരു ശിഷ്യപാരസ്പര്യം”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന സമീ�
പിച്ചു.

“കുന്തിയുെമാത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയാർഥികളായി
ഞങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ കൗരവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാ�
ത്ത ഇടമില്ലായിരുന്നു. കൗരവപക്ഷം േചർന്നു് െകാട്ടാര�
സമുച്ചയത്തിൽ അരമന േപാെലാരു വസതി േദ്രാണർ
തട്ടിെയടുത്തു് സുഖമായി താമസിക്കുന്ന കാലം. പാണ്ഡ�
വർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെട ചുടു േചാര ഊറ്റി കുടിക്കുെമെന്നാ�
െക്ക െകൗരവർ െപാലിപ്പിച്ചിരുന്നതു് േദ്രാണർ മുഖവില�
െക്കടുത്തു്, പിൽക്കാലത്തു് ഏകലവ്യേനാെടന്ന േപാെല,
ഞങ്ങളുെട തള്ളവിരലും മുറിച്ചു േമടിക്കുെമന്നായേപ്പാൾ,
രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു േദ്രാണെന്റ െചവിയിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ
ജനനരഹസ്യം ഞാൻ ഒരുനാൾ പറഞ്ഞു. കാലെന്റ
സന്തതിയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ കാണണമായിരുന്നു
ആ ബ്രാഹ്മണെന്റ മുഖം. െപെട്ടന്നു് കഥ മാറി. കണ്ടാൽ
പുഞ്ചിരിയും ആലിംഗനവും പാരസ്പര്യവുമായി”, ഭീമൻ ഒരു
െകാച്ചു കുട്ടിയുെട തിമിർപ്പിൽ ആയിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/10

“ഭീഷ്മരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ൈസന്യം നയിച്ചു് വിരാട േഗാ�
സമ്പത്തു് തട്ടിെയടുക്കാൻ മാത്രം കടുത്ത പാൽക്ഷാമം
ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചിന്താ�
ക്കുഴപ്പത്തിലായി.

“യുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? ഉന്നം െതറ്റാെത കുന്തം എറിേയ�
ണ്ട കൗരവേപാരാളികൾ കഴിേക്കണ്ടതു് െവള്ളം േചർ�
ത്ത പശുവിൻ പാേലാ അേതാ, അേതാ കനലിൽ െപാ�
രിച്ച മാട്ടിറച്ചിേയാ?”, മൃഗമാംസത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഈ
ധർമയുദ്ധത്തിൽ േതാൽവിസാധ്യത അറിഞ്ഞിട്ടും, ഭീഷ്മർ
ആക്രമണത്തിെന്റ േപാഷകാഹാര ലക്ഷ്യം സജീവമായി
നിലനിർത്തി എന്നതു് എേന്താ മഹത്തായ സൂചന തരു�
ന്നിേല്ല”, കൗരവവക്താവു് ദൂെര ദൂെര െതക്കൻ ദിശയിൽ
കിടന്ന വിരാടത്തിേലക്കു ചൂണ്ടുവിരൽ പായിച്ചു.

“ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റ പാണ്ഡവരുെട പണയവസ്തുവായും
കൗരവഅടിമയായും നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
നി പദവിയിൽ നിന്നു് പരിണമിച്ചതു് ഒെരാറ്റ സന്ധ്യയി�
ലായിരുന്നു. അറ്റ കയ്യിനു നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ആേലാ�
ചിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അജ്ഞാത വാ�
സത്തിനു രഹസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു പാ�
ണ്ഡവർ.

“അതിനുമുമ്പു് പ്രത്യാശേയാെട െചേയ്യണ്ട ചില നരഹ�
ത്യകൾ ബാക്കിയുണ്ടു്”, വിരാട റാണിയുെട േതാഴിയായി
അഭിനയിക്കാൻ േവഷമണിഞ്ഞ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/11

“ചൂതു് കളിയുെട പിന്നിെല ചതിയറിയാെത, േതാറ്റു അടിമ�
കളായ പാണ്ഡവെര വഴി നീെള പഴി പറയാൻ ഔേദ്യാ�
ഗികഭാര്യ പാഞ്ചാലിക്കു് അവകാശമിെല്ലേന്നാ? അഭിമാ�
നിയായ ഏതു വനിതയും വിറളി പിടിക്കിേല്ല പണയവസ്തു�
വാക്കി ഭർത്താൻക്കന്മാർ കളിച്ചു ഉടുതുണി ഊരിെക്കാടു�
േക്കണ്ടിവന്നാൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ശബ്ദത്തിൽ
ധാർമികേരാഷം തിളച്ചു. വനാശ്രമത്തിെല ഏകാന്തത�
യിൽ നകുലൻ മാത്രം.

“കൗരവരുെട കുൽസിതക്ഷണം കിട്ടിയേപ്പാൾ തെന്ന
ഞങ്ങൾ കരുതേലാെടയായിരുന്നിേല്ല പ്രതികരിച്ചതു്?,
എന്നാൽ അന്തഃപുരത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയങ്ങെന ആ
നിർേദശം ഞങ്ങളിൽ അടിേച്ചൽപ്പിച്ചു എെന്നാെക്ക തു�
റന്നു പറയാൻ ദാമ്പത്യവിശ്വസ്തതക്കു് മൂല്യം െകാടുക്കുന്ന
ഞാൻ ആളല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി പദവി വഹി�
ക്കുന്ന പാണ്ഡവർ, സാമന്തപദവിയുള്ള കുരുവംശത്തി�
െന്റ ഹസ്തിനപുരി രാജധാനിയിൽ േപായി ചൂതാടുന്നതി�
െല നടപടിക്രമ അനൗചിത്യം നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്ത�
കർക്കും േബാധ്യമാവിേല്ല. കളിക്കനുകൂലമായി, എന്നാൽ
ഭാഷാപരമായ അവ്യക്തതേയാെട, പാഞ്ചാലി ഇടെപട്ടു
എന്നെതാരു നിർണായക വസ്തുത മാത്രം. അതംഗീകരി�
ച്ചു ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായി കളിച്ചു എന്നതും
െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട വാർത്ത. പ്രതി�
േരാധിക്കാനാവാെത പാഞ്ചാലിയുെട ദുേഷ്പ്രരണക്കു വഴ�
ങ്ങിയതിനു വില െകാടുേക്കണ്ടി വന്നതിെന്റ വലിവിൽ
നകുലൻ േതങ്ങി.

“പേരതപിതാവിനു് കുരുവംശ കുടുംബത്തിലുള്ള ഓഹരി
തരാെത നിങ്ങെള ദശാബ്ദങ്ങളായി കുരങ്ങു കളിപ്പിക്കുന്ന
കൗരവേരാടു് പരസ് പരവിരുദ്ധമായ ൈവകാരിക നില�
പാടു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി നിങ്ങൾെക്കാരു ഭീഷ�
ണിയാേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വിഴുപ്പുതുണി�
കൾ നനച്ചു പാറക്കല്ലിൽ അടിച്ചു അഴുക്കു നീക്കുകയായി�
രുന്നു താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ പാണ്ഡവർ.

“ഞങ്ങളുെട ചങ്കു കീറുന്ന ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തതയാണവൾ
കാണിക്കുന്നെതങ്കിലും കടിച്ചു പിടിച്ചു നിയന്ത്രിക്കെട്ട െക�
ട്ടു െപാട്ടിച്ചാടാൻ െവമ്പുന്ന നാവു്.”

“ശന്തനു മുതൽ വാനപ്രസ്ഥം വെര മഹാഭാരതകഥയാ�
െക, ഗുരുമുഖത്തു് നിന്നു് േകട്ടു്, ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസന�
ത്തിേലക്കു് കുതിക്കുന്ന താങ്കൾക്കിേപ്പാൾ, ഭരണനിർവ�
ഹണത്തിനു് ഒരുത്തമ മാതൃകയായി പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ
ആെരയാണു് െപെട്ടേന്നാർമ്മിക്കാനാവുക?” െ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 പരിഭ്രമേത്താ�
െട കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു് പുതിയ കുരുവംശാധിപൻ ജന�
േമജയൻ േനാട്ടം െതറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു.
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“നിരായുധനായിരുന്നിട്ടും പരുേക്കൽക്കാെത കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“നയതന്ത്രവും ആയുധമാെണന്നു തക്ഷശിലയിൽ പഠിപ്പി�
ച്ചതു് ഇത്രേവഗം മറേന്നാ”, ദ്വാരകയിേലക്കു മടങ്ങുകയാ�
യിരുന്ന പാർത്ഥസാരഥി െകാട്ടാരം േലഖികക്കും വിട
പറഞ്ഞു.

“വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തെത്ത കുറിച്ചു് എെന്തങ്കിലും പ്രവച�
നസ്വഭാവമുള്ള വാക്കു് അവസാനദിനത്തിൽ അഭിമന്യു�
വിൽ നിന്നുണ്ടാേയാ?”, കുരുേക്ഷത്ര ൈസനികപാളയ�
ത്തിൽ ഉത്തരേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിധവയായാൽ, ൈജവികദാഹശമനത്തിനു് സഹന�
ത്തിെന്റ വഴിയിൽ േപാകാെത പുതിയ ഇണെയ േതടാൻ
കുന്തിെയ പുതു തലമുറസ്ത്രീകൾ മാതൃകയാക്കണം. അങ്ങ�
െന അമംഗളകരമായ എേന്താ പറഞ്ഞുെകാണ്ടായിരുന്നു
അഭിമന്യു, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദുേഷ്പ്രരണക്കു ഇരയായി, കൗരവ�
രുെട ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ വീണു അരഞ്ഞു തകർന്നതു്”, യു�
ദ്ധാവസാനം അശ്വത്ഥാമാവിെന്റ ഒളി ആക്രമണത്തിലും
ഗർഭസ്ഥശിശു െകാല്ലെപ്പടാെത രക്ഷെപ്പട്ടതിൽ ആഹ്ലാ�
ദവതിയായിരുന്നു ആ വിരാടരാജപുത്രി.

“െകൗരവേരാടു് നിങ്ങൾെക്കേന്താ നീരസമുെണ്ടന്നു േതാ�
ന്നും കുരുവംശം ഭാഗംവക്കുന്നതിെന കുറിച്ചു് ‘ഹസ്തിനപു�
രി പത്രിക’ വാർത്ത കണ്ടാൽ”, പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയ�
ത്തിൽ വച്ചു് ഒരഭിമുഖത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ദു�
േര്യാധനൻ.

“സൂചികുത്താൻ ഇടം എന്ന ആ കുപ്രസിദ്ധ പദപ്രേയാഗം
നടത്തിയതു് ഞാനല്ല, വിലേപശലിനു വന്ന പാണ്ഡവ
ദൂതനാണു്. നിർേദശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, ഒരിളമുറ�
െകൗരവൻ നിഷ്കളങ്കതേയാെട േചാദിച്ചു, തർക്കവ്യക്തി
പാഞ്ചാലിെക്കന്തു െകാണ്ടു് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ജല�
സമാധി സ്വീകരിച്ചു കൂടാ? െകൗരവർക്കു േചരാത്ത വിധം
സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണു് ഈ കാഴ്ചപ്പാടു് എന്നു് ഞാൻ അവെന
േസ്നഹപൂർവ്വം ശാസിക്കും മുമ്പു് തെന്ന ചാടിെയണീറ്റു പാ�
ണ്ഡവ ദൂതൻ, വിരൽ ഞങ്ങൾക്കു േനെര ചൂണ്ടി േരാഷ�
ത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ പ്രതിേരാധിക്കുന്നതു് അതിരുവിട്ട�
േപ്പാൾ ഞാൻ തടഞ്ഞു. തടഞ്ഞതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു പ്ര�
േകാപനപരമായി മായിക പ്രദർശനത്തിനു ദൂതൻ മുതിർ�
ന്നു. വിശ്വരൂപെമാെക്ക േഗാകുലത്തിൽ മതി, ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ േവണ്ട എന്നു് പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
നയതന്ത്രവിദഗ്ദനു േചരാത്ത പരുക്കൻ ഭാഷയിൽ “സൂചി
കുത്താൻ ഇടം” എന്ന കുത്സിത പദപ്രേയാഗവുമായി യാ�
ത്ര പറയാെത പടിയിറങ്ങി. എനിക്കൽപ്പം തിരക്കുണ്ടു് ,
ആക്രമണത്തിനു് വരുന്ന പാണ്ഡവെര േനരിടാൻ കുരു�
േക്ഷത്രം യുദ്ധസജ്ജമാക്കണം, അവിെട കുേത്തണ്ടതു് സൂ�
ചി മാത്രമല്ല കുന്തവും കൂടിയാണു്. കൂെട േപാരുേന്നാ?”

“ദിവ്യായുധം െകാണ്ടല്ല മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാടുെകാണ്ടാ�
ണു് രക്തെച്ചാരിച്ചിലിനിടയിലും സ്വത്തുതർക്കം തീർത്ത�
െതന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് െപാതുേയാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ�
തു് താങ്കളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക,
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു് േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ഓടിക്കിതച്ചുവന്നു എേന്നാടു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ െചേങ്കാൽ േചാദിച്ചു. ധൃതി േവണ്ട, നൂറ്റാണ്ടു�
കളായി കുരുവംശം പാലിക്കുന്ന രാജകീയ നടപടിക്രമം
അനുസരിച്ചു െചയ്യാം എന്നു് ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
അയാളുെട മുഖഭാവം കണ്ടിെല്ലങ്കിലും അയാളുെട മുരളിൽ
നിന്നു് മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാെടെന്തന്നു മനസ്സിലായി.”

“അത്യുന്നത പദവികെളാെക്ക അനുജന്മാർക്കു് വീതിച്ചു
അേല്ല? പ്രബുദ്ധ ഹസ്തിനപുരിയിൽ അേപ്പാൾ പ്രജകൾ�
ക്കു് അവസരമില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന േചാ�
ദ്യം െചയ്തു.

“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം ഭീമനു് തെന്ന െകാടുേക്കേണ്ട?
ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ അർജ്ജുനനും, ചാരവകുപ്പു് നകുലനും
േവേണ്ട െകാടുക്കാൻ, വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിൽ
രാജഭരണത്തിെന്റ ഭാവിെയന്തു് എന്നു പഠിക്കാൻ പ്രവ�
ചനസിദ്ധിയുള്ള സഹേദവൻ േവേണ്ട. ലിംഗനീതി മന്ത്രാ�
ലയം എന്നുച്ചരിക്കുേമ്പാൾ നാവിൽ വരുന്ന േപരു് പാ�
ഞ്ചാലിയേല്ല, സ്ത്രീകൾക്കു് േനെരയുള്ള ഗാർഹിക പീഢ�
നത്തിനു വിചാരണാധികാരമുള്ള മന്ത്രി പദവി കുന്തി�
ക്കും. ഇതിൽ പിെന്ന ഏതാണു് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാ�
ധാരണ പ്രജക്കു് െകാടുക്കാനാവുക”, ആൾക്ഷാമം കാര�
ണം മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ആജ്ഞാപിക്കാനും അനു�
സരിക്കാനും ഉള്ള ഇരട്ടേജാലിയിൽ ആയിരുന്നു പകൽ
മുഴുവൻ.
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“ഇന്നെലവെര ചാർവാകൻ കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർ�
ക്കും നല്ലപിള്ളയായിരുന്നു. ഹസ്ഥിനപുരിക്കും േവണം
ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം എന്നു് െപാതുസേമ്മളനങ്ങൾ
നഗരത്തിൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ െകാള്ളാ�
ത്തവനായി., താളത്തിെനാത്തു് തുള്ളാൻ ചാർവാകെന
കിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പായേപ്പാൾ, കള്ളനും െകാലപാതകിയുമാ�
ക്കാനായി നവഭരണകൂടശ്രമം. േചാര വീഴാെത ഇന്നെല്ല�
ങ്കിൽ നാെള രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കും, യുക്തിേബാ�
ധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തും, ‘െവള്ളം േകാരികളും വിറകു
െവട്ടികളും’ രാജസഭയിൽ െചേങ്കാൽ പിടിക്കും”, വിശന്നു
വലഞ്ഞു ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിനിെട ചാർവാകൻ വിക്കി വി�
ക്കി പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പു് നകുലെന്റ കയർകുരുക്കു് അയാ�
ളുെട അരെക്കട്ടിൽ കൃത്യമായി വീണു, െപാടി െപാങ്ങുന്ന
ചൂടിൽ െപാതു നിരത്തിലൂെട ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാ�
ദിേയയും വലിച്ചു പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു േമധാവി നീങ്ങുന്ന�
തു് ഞാൻ േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.

“ഇെതന്താ ശരീരമാലിന്യങ്ങളുെട കാഴ്ചെപ്പട്ടിേയാ?” പല്ലു
നഖം മുടി പഴംതുണി ഇവെയാെക്ക െവള്ളിപ്പാത്രങ്ങളിൽ
പ്രദർശനത്തിനു് വച്ച പുതു മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പകച്ചു.

“േലാകാവസാനം വെര ജീർണിക്കുേമാ ഈ മുടിയും പല്ലും
നഖവും? ആണ്ടുബലി േപാെല പരിപാവനമായ ഈ ഭൗ�
തികാവശിഷ്ട പ്രദർശനം കുരുവംശത്തിെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന
ൈപതൃക സ്മരണയേല്ല? ൈവകാരിക ഉള്ളടക്കമുള്ള
ഈ തിരുേശഷിപ്പുകൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത�
ക്കായി വീരമൃത്യു വരിച്ച കൗരവ സേഹാദരരന്മാരുേടതാ�
െണന്നു നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ ഒരു നിമിഷം േപാ�
ലും വിസ്മരിച്ചു കൂടാ. ൈദവനിന്ദയിൽ കുറയാത്ത അപരാ�
ധമായി യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂടം അത്തരം ആേലാചനയില്ലാ�
ത്ത പരാമർശങ്ങെള േനരിടും”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
ധിക്കാരത്തിനു മുമ്പിൽ കിതക്കുകയായിരുന്നു സ്മരണിക�
യുെട ചുമതല വഹിക്കുന്ന അർജ്ജുനൻ.

“കൗരവരുെട സമ്പൂർണവംശനാശം തെന്ന േവണ്ടി വന്നു
അേല്ല, കുടുംബസ്വത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഏതു വിശുദ്ധനും ഒരു കളങ്കിതഭൂതകാലം ഉള്ള േപാെല
ഏതു പാപിക്കും േവേണ്ട പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഭാവി?
നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന പത്ര
പ്രവർത്തകയായതു െകാണ്ടു് േചാദ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന െത�
റ്റിദ്ധാരണ നീക്കെട്ട. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, േപാരാടിയ
പുരുഷകൗരവർ മാത്രേമ ജീവൻ ത്യജിേക്കണ്ടി വന്നുള്ളൂ.
അവരുെട വമ്പിെച്ചാരു കുടുംബം ഇന്നും കഴിയുന്നതു് പാ�
ണ്ഡവരുെട െചലവിലാണു്.”

“സേഹാദരിമാർെക്കാപ്പം പുറത്തു േപാവാെത വീട്ടിൽ
അടച്ചിരിക്കുന്നെതന്തു െകാണ്ടാണു്?” ദുേര്യാധനൻ മക�
െള വിസ്തരിച്ചു.

“ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അലയാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന ഞാനിന്നു
അകമ്പടിയിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ േപടിക്കുന്നു. മുഖം മറച്ച
ഒരു തടിച്ചു കുറുകിയ ആൾ െപെട്ടന്നു് മുമ്പിൽ ചാടിയിറ�
ങ്ങും. ഒച്ചെവച്ചു കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളുമായി മു�
ങ്ങും.”

“അേപ്പാൾ അരക്കില്ലത്തിൽ കണ്ട കരിഞ്ഞ ആറു ജഡങ്ങ�
ളിൽ ഇവൻ െപടിേല്ല?”, കൗരവ പ്രതിേയാഗി ആേലാച�
നയിൽ വീണു.

“ധൃതരാഷ്ട്രർ നിങ്ങെള ചുട്ടു െകാല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടു
എേന്നാ?”, അർജ്ജുന പരിണയേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള
സായാഹ്നവിരുന്നിൽ വധൂവരന്മാെര അനുഗ്രഹിക്കാൻ
എത്തിയ പാഞ്ചാല രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരേനാടു് സാന്ദർഭി�
കമായി േചാദിച്ചു.

“അന്നം േചാദിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബെത്ത
ഭക്ഷണേത്താെടാപ്പം ലഹരി േചർത്ത മദ്യം കുടിപ്പിച്ചു
പകരക്കാരായി അരക്കില്ലത്തിൽ ഉറക്കി, രഹസ്യവഴിയി�
ലൂെട അതിേവഗം നുഴഞ്ഞു േപായതു െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ
തീയിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടു”, ഭീമൻ നിഷ്കളങ്കമായ ഉന്മാദ�
േത്താെട ആ ഭീതിത അനുഭവം വിവരിച്ചു.

“പിതൃസേഹാദരനാൽ ഇത്രയും െവറുക്കെപ്പടുന്ന ഒരു നി�
കൃഷ്ട കുടുംബത്തിേലക്കാേണാ എെന്റ െപാന്നുമകെള
ഞാൻ വധുവായി അയക്കുന്നതു്” പാഞ്ചാലരാജ്ഞി വി�
തുമ്പി.
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“എന്തു കണ്ടിട്ടാണു് നിങ്ങൾ കുന്തിെയ അന്തഃപുരം ദാസി�
യായി നിയമിച്ചതു്, അവരുെട വിവാേഹതര രതിയനുഭ�
വങ്ങളുെട പ്രത്യക്ഷങ്ങളേല്ല പാണ്ഡവർ? അന്ധെനങ്കി�
ലും അച്ഛൻ ഇന്നും പിടിച്ചാൽ പിടി കിട്ടാത്ത മദയാനയാ�
െണന്നു മറേന്നാ?” ദുേര്യാധനൻ ഗാന്ധാരിെയ പഴി പറ�
ഞ്ഞു. കുടിേയറ്റഭൂമിയിേലക്കു ഭാഗ്യാേന്വഷകരായി തിരിച്ച
പാണ്ഡവെര പിന്തുടരാൻ മടിച്ച കുന്തിയുെട പുതിയ ലാ�
വണം ധൃതരാഷ്ട്ര െകാട്ടാരത്തിൽ ഗാന്ധാരിയുെട വ്യക്തി�
ഗത പരിചരണമായിരുന്നു.

“എെന്റ കാഴ്ചക്കും കണ്ണിനും ഇടയിൽ ഈ കീറത്തുണി
മാത്രമേല്ല തടസ്സം ഉള്ളൂ” ഗാന്ധാരി മയമില്ലാത്ത സ്വര�
ത്തിൽ കാഴ്ചയുെട പ്രതിബന്ധമകറ്റി മകെന തീഷ്ണമായി
േനാക്കി.

“വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു തയ്യാെറടുക്കയായിരുന്ന െകൗരവർ�
ക്കു േനെര രാജസഭയിൽ അലറുകയും കേയ്യാങ്ങുകയും
ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കയും െചയ്ത ഭീമെന അവസാ�
നം കർണൻ നിശബ്ദമായി തളച്ചു. നാഗവിഷം പുരട്ടിയ
കർണനഖം നഗ്നതുടയിൽ കുത്തി ഭീമെന േമാഹാലസ്യ�
െപ്പടുത്തി എന്ന നകുലെന്റ ആേരാപണം അർഹിക്കുന്ന
അവജ്ഞേയാെട തള്ളുന്നു എന്നു് ചക്രവർത്തി ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ പറഞ്ഞേതാെട പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരുെടയും വാ�
യിൽ ദുേര്യാധന സഹായികൾ പഴംതുണി തിരുകി, ൈക�
കൾ പിന്നിൽ വലിച്ചു െകട്ടി, നിലത്തു് കുന്തിച്ചിരിക്കാൻ
ശിരസ്സിൽ ൈക അമർത്തി ആജ്ഞാപിച്ചു. വസ്ത്രാേക്ഷ�
പം പിെന്ന സുഗമമായി തുടർന്നു.”

“ഇതാേണാ ഇന്നെത്ത വാർത്ത? ഇതിൽ പ്രതിേരാധത്തി�
െന്റ ഭാഷ എവിെട? ഇതിൽ കാണുന്നതു് ൈലംഗികാതി�
ക്രമത്തിനുള്ള പരസ്യ േപ്രാൽസാഹനമേല്ല? ‘ ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക േമധാവി പ്രതിേഷധേത്താെട െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു ചൂതാട്ടം െകാണ്ടു് അധികാര സമവാക്യം പൂർണമാ�
യി മാറിയാൽ പിെന്ന െകാട്ടാരം േലഖികയുെട മേനാഭാ�
വം മാറേണ്ട?”

“ഇെതന്താണു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശിരസ്സിൽ?”, കാട്ടുമുക്കിെല
കുടിലിൽ എത്തിയ ഉടൻ പാഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േനരിട്ടു.

“ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠി�
രെന്റ രാജശിരസ്സു് നഗ്നമായിക്കൂട എന്നു് ദുേര്യാധനൻ
ഇന്നെല േരഖാമൂലം അറിയിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ മുളങ്കാ�
ട്ടിൽ കയറി ഉടനടി തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരുക്കിയ മുൾക്കിരീടം”, പാ�
ഞ്ചാലിയും മറ്റു നാലു ഭർത്താക്കന്മാരും െകാട്ടാരം േലഖി�
കയുെട കണ്ണുകളിേലക്കു് തുറിച്ചു േനാക്കി.

“ഈ പന്ത്രണ്ടു വർഷം വനവാസം നിങ്ങളിൽ വരുത്തിയ
തിരിച്ചറിെവന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മഴ�
ക്കാലം മാറി പ്രസന്നമായ െവയിൽ വീഴുന്ന ഹരിത താ�
ഴ്വര.

“ഞങ്ങൾ എന്താേണാ അതാവാൻ ഈയിടം ഞങ്ങെള
അനുവദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുെട അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവി�
െട ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്നതും െചയ്യുന്നതും ഒന്നും
ഞങ്ങളല്ല എന്നു് േതാന്നും. ആകാശചാരികളുെട മക്കളാ�
െണേന്നാ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വിണ്ണിൽ
നിന്നു് ഞങ്ങൾെക്കാരു ജന്മനിേയാഗമുെണ്ടേന്നാ ആെര�
ങ്കിലും പ്രവചിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്ധാളിക്കും”, സഹേദ�
വൻ, ആ ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ, മുഖം െപാത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/15

“െവയിലും മഴയും െകാണ്ടു് ദിവസങ്ങളായി കിടന്ന കിട�
പ്പിലേല്ല ആരാധ്യപുരുഷൻ. ശരശയ്യയിൽ നിന്നു് േമാച�
നം ഉണ്ടാവിേല്ല? ഇടെമാന്നു ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി േവണം െമാ�
ത്തം േപാരാട്ടഭൂമി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഹരിതവനം നിർ�
മിക്കാൻ എന്നു് പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരി പറയുന്നുണ്ട�
േല്ലാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിയുക്ത മഹാരാജാവിേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. രാഷ്ട്രമീമാംസയുെട ബാലപാഠങ്ങൾക്കായി
ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നുള്ള നീണ്ട രഥ യാത്രയിലായിരു�
ന്നു അഭിമുഖം.

“പിതാമഹൻ, അങ്ങെനയാണേദ്ദഹം വരും യുഗത്തിലും
അറിയെപ്പേടണ്ടതു്. ശൗര്യസ്ഥൽ അന്ത്യവിശ്രമ ഇടം
തയ്യാറാക്കുകയാണു് ഞങ്ങളിേപ്പാൾ ഗംഗയുെട തീര�
ത്തിൽ. അതു് തയ്യാറായാൽ ജീവെന്റ സാന്നിധ്യം അപ്ര�
സക്തമാകും, ശരശയ്യയിൽ നിന്നു് ഭൗതികശരീരം, എങ്ങ�
െനേയാ അങ്ങെന എന്ന സ്ഥിതിയിൽ, വിലാപയാത്ര�
യായി െകാണ്ടുേപാവും. യുദ്ധത്തിൽ ആരുെട കൂെട നി�
ന്നു് േപാരാടി എന്നല്ല, ജീവിതത്തിൽ ആെര പിന്തുണച്ചു
എന്നതേല്ല കാര്യം.”, കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിെല രാഷ്ട്ര മീമാം�
സാ പാഠങ്ങളാൽ ബൗദ്ധിക വികസനം േനടിയ േപാ�
െല യുധിഷ്ഠിരൻ എേപ്പാഴും വിദൂരതയിേലക്കു് േനാട്ടെമ�
റിഞ്ഞു.

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

“ഞാൻ തളർന്നു വീഴുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത അവ�
രഞ്ചു േപരും കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചതാെണെന്റ െകാച്ചു വി�
ജയം. ആദ്യരാത്രിയിെലന്ന േപാെല, ഈ അന്ത്യനിമി�
ഷത്തിലും ആ പത്തു് തുറിച്ച കണ്ണുകൾ എെന്റ മുഖത്തു്
വീഴുെമന്ന േപടിസ്വപ്നം അങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞു േപായിേല്ല”,
ഒരിക്കൽ കൂടി പാഞ്ചാലി േജതാവിെന േപാെല പുഞ്ചിരി�
ച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/16

“ബാലകൗരവേരാടു് ഉരസലുണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം മുതൽ ശ്ര�
മിച്ചിരുന്ന അഭയാർത്ഥി പാണ്ഡവേരാടും, കുറച്ചുകാലമാ�
യി ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും അവരുെട വിഘടനവാദെത്ത
പിന്തുണക്കുന്ന രാജേദ്രാഹികേളാടും സന്ധിയിെല്ലന്നു നി�
ങ്ങൾ ഒച്ച വക്കുന്നതു് ആെര േകൾപ്പിക്കാനാണു്? രണ്ടു
കൂട്ടരും ഇവിെട ഇല്ല. പാണ്ഡവ സഖ്യകക്ഷികളായ വി�
രാടയിേലാ പാഞ്ചാലയിേലാ ദ്വാരകയിേലാ േപായേല്ല
ദുേര്യാധനൻ നയം വ്യക്തമാേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യവക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു. യു�
ദ്ധേമഘങ്ങൾ മൂടിയ ആകാശത്തിനു് താെഴ ശാന്തമായ
പ്രഭാതം. ഊട്ടുപുര. ചൂടുള്ള ഭക്ഷണവുമായി രണ്ടുേപരും
ഉത്സാഹിച്ചു.

“രാജകീയ തീൻശാലയിൽ മൂന്നു േനരം െചന്നു് കയറി വി�
ശിഷ്ടവിഭവങ്ങൾ വാരി വലിച്ചു അകത്താക്കി താടിയുമുഴി�
ഞ്ഞു കൗരവെര സംശയത്തിൽ േനാക്കുന്ന ചില ‘പ്രാചീ�
നസ്വത്വങ്ങൾ’ ഇവിെടയുണ്ടേല്ലാ. അവരറിയാൻ. ബാക്കി
പുറത്തുള്ള സഖ്യരാജ്യൈസനികെര കൗരവർ കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ മുഖം മൂടിയില്ലാെത കാണും.”

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

“വിരുന്നിനു അവെര ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു എന്നു് കരുതുക.,
വിളമ്പാനും ഇച്ചിലില കളയാനും ഊട്ടുപുര കഴുകാനും
ആെകയുള്ള ഈ കിടപ്പറയിൽ അതിഥികൾക്കു് ഇടെമാ�
രുക്കാനും ഒെക്ക ഞാൻ ഒരാൾ തെന്ന േവേണ്ട”, പുറത്തു്
തണലിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ചൂതാട്ടക്കഥകൾ പറഞ്ഞു
രസിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര േനാക്കി പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

“എെന്റ ഏതു പരിശ്രമിയായ സേഹാദരനാണു് തക്ക സമ�
യത്തു് ഇവിെട വന്നു തടയണ െകട്ടി േവനൽ വരൾച്ച�
യിൽ ഈ ജലസമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്കു് സമ്മാനിച്ചതു്?” ഒരു
കുടം കുടിനീർ എടുത്തു് വായിെലാഴിച്ചു ദുേര്യാധനൻ ഗ്രാമ�
സഭയിൽ വിസ്മയിച്ചു.

“പത്തുപതിനാറു വയസ്സുള്ള, േതജസ്വിയായ ഒരു കുട്ടി ഒരി�
ക്കൽ ഒറ്റയ്ക്കു് വന്നു സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിൽ ഇതു് പണിതു
ൈകകൂപ്പി സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങേളാടു് യാത്ര പറയുേമ്പാൾ,
ആരാണു് നീ എന്നു് വാത്സല്യേത്താെട ഞങ്ങൾ േചാദി�
ച്ചു. അമ്മയുെട േപർ സുഭദ്ര എന്നു പറഞ്ഞു. ഏെതങ്കിലും
കൗരവസേഹാദരനു് ആ േപരുള്ള രാജവധുവുേണ്ടാ?”
ഗ്രാമത്തലവെന്റ ഭാര്യ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് പ്രാർത്ഥനയുെട
സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“െപൗരസ്വീകരണത്തിനു അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തു് വന്ന
യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷ മുതിർന്ന കൗരവ�
രാജവിധവെയ െകാണ്ടു് പാണ്ഡവർ സമ്മർദ്ദം െചലുത്തി
െചയ്യിക്കുന്നു. തുടർന്നു് കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ രാജധാനി�
ക്കു മുമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രതിേഷധേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാ�
ലി പെങ്കടുക്കുന്നു. രാജഭരണം വിട്ടു ജനാധിപത്യത്തിൽ
കയറിേയാ ഇത്ര േവഗം കുരുവംശം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
നവരാത്രി ആേഘാഷത്തിെന്റ തയ്യാെറടുപ്പിൽ തിരക്കി�
ലായിരുന്ന ഭരണകൂട ഔേദ്യാഗികവക്താവിെന കെണ്ട�
ത്തി.

“കണ്ടു മടുത്ത കുടുംബ വാഴ്ചക്കു് പകരം ജനാധിപത്യം
ഞങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നു് ഇനിെയങ്കിലും ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക അംഗീകരിക്കിേല്ല? ചക്രവർത്തി േവെറ
ചക്രവർത്തിനി േവെറ”, വക്താവു് നകുലൻ ഇരു ൈകപ്പ�
ത്തികളും നാടകീയമായി വിസ്തരിച്ചുയർത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/17

“നിങ്ങളഞ്ചു േപർ ധ്യാനത്തിലും അലർച്ചയിലും ഒെക്ക മാ�
റി മാറി കാണെപ്പടുന്നതു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ക്കു് വാർ�
ത്തയല്ല, എന്നാൽ അഞ്ചു ഇടങ്ങളിലായി പാരസ്പര്യമി�
ല്ലാെത ചുരുണ്ടുകൂടി, ഏെറ േനരമായി കനത്ത മൗനത്തി�
ലാവുന്നതിൽ എേന്താ അപാകതയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലെന ഏകാന്തമാെയാരിടത്തു് കണ്ടുമുട്ടിയ�
േപ്പാൾ പിടിച്ചു നിർത്തി.

“ഞങ്ങളഞ്ചുേപരും സാേഹാദര്യേത്താെട ഒരുമിച്ചിരു�
ന്നു ഭാവിെയ കുറിച്ചു് രഹസ്യസംഭാഷണം െചയ്യുന്നതു്
കണ്ടാൽ പാഞ്ചാലി അസഹിഷ്ണുത പുറെത്തടുക്കും. ദു�
സ്സൂചന വെച്ചാരു സ്ത്രീ പീഡനാേരാപണം നടത്തി സ്ഥ�
ലം വിടും. ഇന്നും അതുേപാെലാന്നുണ്ടായി. ഇന്നെല രാ�
ത്രി ഊഴം െതറ്റിച്ചു ഞങ്ങളിെലാരാൾ അവെള ബലം പ്ര�
േയാഗിച്ചു കീഴ്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതാെര�
ന്നവൾ വ്യക്തമാക്കുകയുമില്ല. സംശയമുന അഞ്ചുേപരി�
േലക്കും നീളുേമ്പാൾ കൃത്യം െചയ്തവൻ മനഃസ്സാക്ഷിയു�
െട കുേത്തറ്റു, െചയ്ത പാപം ഏറ്റുപറയും വെര ഞങ്ങളഞ്ചു
േപരും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തെന്ന രഹസ്യേനാട്ടപ്പുള്ളി�
കൾ.”

“കാട്ടിൽ, അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഈ ഒറ്റമുറി കുടിലിൽ കഴിയു�
ന്ന െപണ്ണിെന, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കാൻ നി�
ങ്ങൾ അേരാഗദൃഢഗാത്രർക്കാവുന്നില്ലേല്ലാ”, എേപ്പാൾ
വരുേമ്പാഴും െകാടുമുടിയിൽ തപസ്സിലാണു് എന്നു് േകൾ�
ക്കാറുള്ള അർജ്ജുനൻ ഇന്നു് മുമ്പിൽ വന്നു െപട്ട ആഹ്ലാ�
ദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ആശംസിച്ചു ൈക മുത്തി.

“പരാതിയുെട പതിവു് ഊന്നൽ പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് കാട്ടു�
മൃഗശല്യത്തിേലക്കു പാഞ്ചാലി മാറ്റി അെല്ല? രണ്ടു കണ്ണും
തുറന്നു എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് പാ�
ഞ്ചാലി ഈ വിധം െപരുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, േകട്ട പാതി
ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ എങ്ങെനയാവും
പാണ്ഡവ പ്രതിസന്ധി പറെഞ്ഞാപ്പിക്കുക”, പുതുതായി
കിട്ടിയ ദിവ്യാസ്ത്രം പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന പാർത്ഥൻ
പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഒരാരാധകെന േപാെല പാഞ്ചാലിെയ അകന്നു നിന്നു്
േനാക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ആകർഷകത്വം ഒന്നു് വായ�
നക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർ�
ജ്ജുനെന പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു.

“അകന്നു നിന്നു് മാത്രമല്ല, െതാട്ടടുത്തുനിന്നും ഒരാരാധ�
കൻ എന്ന പദവി മാത്രേമ എനിക്കവൾ തന്നിട്ടുള്ളു.”

“സാമന്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായി ചൂതു് കളിക്കുന്നതു്
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട രാജസൂയ പദവിക്കു് േയാ�
ജിച്ചതല്ലായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് പിൽക്കാലത്തു് യു�
ധിഷ്ഠിരനുണ്ടായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ
പാണ്ഡവൻ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരിക്കൽ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പരാമർശിച്ചു, ഇല്ല,
ചുെണ്ടാന്നു തുറന്നേപ്പാേഴക്കും ധാർമികതയുെട ആ െമാ�
ത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ തലച്ചുമടു് എെന്റ മുതുകിൽ ഇറക്കി.
സന്ദർശനം ഒരു സൗജന്യമായിരുന്നു. ആ ഉദാരത ജനം
പ്രകീർത്തിച്ചു. കളിയിൽ പിെന്ന ജയിക്കിേല്ല േതാൽക്കി�
േല്ല എന്നായിരുന്നു ആ ദുരഭിമാനിയുെട വാചാല വിശദീ�
കരണം.”

“അയൽപ്പക്കെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല സമർപ്പിത�
ജീവിതങ്ങെള നിങ്ങൾ സത്യമായും മഹത്വെപ്പടുത്താറി�
േല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി ശ്രദ്ധയാകർഷി�
ച്ചു യുധിഷ്ഠിരേനാടു് ആസക്തിേയാെട േചാദിച്ചു.

“പരിണയകാലെത്ത പഴയ കഥ ചികെഞ്ഞടുത്തു് പാഞ്ചാ�
ലി എെന്ന ഒരു ദിവസം കുടഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ പതിവു�
േപാെല കാര്യക്ഷമമായി തലതാഴ്ത്തി െമൗനം പാലിച്ചു.
ഇടിെവട്ടു് നീങ്ങിയേപ്പാൾ പരുങ്ങിയും പതുങ്ങിയും പുറ�
േത്തക്കിറങ്ങി. ആശ്രമാതിർത്തിയിെല വളർന്നുയർന്ന
െചമ്പക മരത്തിനു പിന്നിൽ അതാ േകാമളരൂപനായ
ഒരു യുവ സന്യാസി കണ്ണടച്ചു് എേന്താ സേന്ദശത്തിന്നാ�
യി െചവിേയാർക്കുന്നു. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ”, അേപ്പാൾ
പൂർവാശ്രമം അങ്ങെനയാണെല്ല?” എന്നു് പിറുപിറുത്തു്
കെയ്യത്തുന്ന െകാമ്പിൽ നിന്നു് കുറച്ചു പൂക്കൾ െപാട്ടിച്ചു
കടന്നു േപായതാണു്, പിെന്ന മിണ്ടാട്ടം ഉണ്ടായില്ല”, യു�
ധിഷ്ഠിരൻ മുഷിഞ്ഞ ഉടുതുണി അഴിച്ചു ആഞ്ഞു കുടഞ്ഞു വീ�
ണ്ടും കൃത്യമായി ഉടുത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2016/10/19

“പുനരധിവാസത്തിനു് വിനയേത്താെട വഴങ്ങി, രാജമന്ദി�
രങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിഞ്ഞു നഗരാതിർത്തിയിെല
അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത വേയാജനഗൃഹത്തിേല�
ക്കു െവറും കേയ്യാെട താമസം മാറ്റിയ കൗരവരാജ വിധ�
വൾക്കു േനെര ഭരണകൂടഒത്താശേയാെട ൈലംഗികാ�
തിക്രമം? രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കു് േവണ്ടി വീരമൃത്യു
വരിച്ച കൗരവരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കാണു് ഈ അരക്ഷി�
താവസ്ഥ എേന്നാർക്കുക. ലഹരി പദാർത്ഥം കഞ്ഞിെവ�
ള്ളത്തിൽ േചർത്തു് മയക്കിക്കിടത്തിയാണു രതിൈവകൃത�
ങ്ങൾക്കു വിേധയമാക്കുന്നതു് എന്നാണു ഇരകളിൽ നിന്നു്
നിത്യവും േകൾക്കുന്നതു്. കൗരവപക്ഷത്തു് യുദ്ധം െചയ്തു
തല േപാകാെത മടങ്ങിെയത്തിയ കൃപാചാര്യൻ ഹസ്തിന
പുരി പത്രികയിൽ നടത്തിയ െഞട്ടിക്കുന്ന െവളിെപ്പടുത്ത�
ലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരെന്റ വക്താവിേനാടു് കിതച്ചു േചാദിച്ചു.

“െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന െവളിെപ്പടുത്തൽ സംശയമില്ല. െപെട്ട�
െന്നാന്നും നമ്മുെട പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു ഇതിൽ നിന്നു്
രക്ഷെപ്പടാൻ ആവില്ല എന്നതു് ചരിത്രപരമായ നമ്മുെട
ജ്ഞാനനിർമിതി അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു. െവളുത്ത കൗര�
വരാജവിധവകൾ മാത്രമല്ല, ചൂതാട്ടത്തിൽ പണയവസ്തു�
വായ ‘കറുത്ത സ്ത്രീ’െക്കതിെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ സഭാ�
പർവം മുതൽ തുടർന്നു് വരുന്ന ഗുരുതര ജീവിതൈശലീ
േരാഗമാണിതു്. പെക്ഷ ഇതിൽ ഏകപത്നീവ്രതക്കാരായ
പാണ്ഡവർക്കു് പങ്കുെണ്ടന്ന ദുസ്സൂചന അപലപനീയം”,
നകുലൻ താക്കീതിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൃപാചാര്യനു് േനെര
ഉയർത്തി.



െ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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