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—1—
“ഭീഷ്മരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ൈസന്യം നയിച്ചു് വിരാടത്തി�
െല നാൽക്കാലികെള തട്ടിെയടുക്കാൻ മാത്രം കടുത്ത
േഗാമാംസക്ഷാമം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുേന്നാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കൗരവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ മിതഭാഷി�
യായി പുതുവക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു. മൂന്നാം ലിംഗ നൃ�
ത്താധ്യാപികയായ ബൃഹന്നളയുമായുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ
േതാറ്റ കൗരവൈസന്യം ലക്ഷ്യംേനടാെത ഹസ്തിനപുരി
േകാട്ടയിേലക്കു് തിരിച്ചുവരുന്ന സമയം.

“ഒരു യുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? നിങ്ങൾ അതിെന വിലകുറച്ചു
കാണിക്കാൻ സ്വത്തുതർക്കെമന്നു പറയും ഞങ്ങൾ അതി�
െന കൗരവനന്മെക്കതിെര പാണ്ഡവതിന്മ എന്നും. ഉന്നം
െതറ്റാെത ശത്രുഹൃദയത്തിേലക്കു കുന്തം എറിേയണ്ട കൗ�
രവേപാരാളികൾ നിത്യവും രാവിെല കഴിേക്കണ്ടതു് പാട
െകട്ടിയ തണുത്ത കഞ്ഞിേയാ അേതാ, െപാരിച്ച മാട്ടിറ�
ച്ചിേയാ?”, മൃഗമാംസത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഈ ധർമയുദ്ധ�
ത്തിൽ േതാൽവിസാധ്യത േനരെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും, ഭീഷ്മർ
ഈ ഐതിഹാസിക ആക്രമണത്തിെന്റ േപാഷകാഹാ�
രലക്ഷ്യം നീണ്ട യാത്രയിലുടനീളം ൈസന്യത്തിൽ സജീ�
വമായി നിലനിർത്തി എന്നതു്, തീൻശാലയിൽ എെന്ന�
ന്നും മാംസഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ േമാഹിക്കുന്ന സമാധാ�
നപ്രിയരായ മനുഷ്യവംശത്തിനു എേന്താ മഹത്തായ സൂ�
ചന തരുന്നിേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/11

“െപണ്ണുടലിെന പുളകം െകാള്ളിച്ചു പരിലാളിക്കാനാവു�
ന്നത്ര ഭംഗിയും മിനുസവും ഉള്ള ഈ ൈകവിരലുകൾ
െകാണ്ടാേണാ നിങ്ങൾ നൂറു കൗരവെരയും കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ െകാന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന്റ ൈക വി�
ടർത്തി.

“മസ്തിഷ്കപരിമിതിയുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അർജ്ജു�
നൻ എെന്ന മന്ദൻ എന്നു് പരാമർശിക്കുന്നതു് േകൾക്കു�
േമ്പാൾ അവൻ എെന്റ അനുജൻ അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
എന്നു് ഞാൻ ഈ ൈകകൾ കൂട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു േമാഹിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾക്കായി അവൻ സാഹസയാത്രകൾ
െചയ്യുന്നെതാെക്ക കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിേയാരഭക്ഷ�
ണശാലകളിലും വാർത്തയാവണെമന്നു മറ്റു പാണ്ഡ�
വർ ശ്രദ്ധിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ പല്ലു െഞരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രകൃ�
തി തന്ന കായികബലത്തിലാണു് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചതു്,
ഇളംകാറ്റിെന്റ മകനാെണങ്കിലും ൈകകൾക്കു കാരിരു�
മ്പിെന്റ കരുത്തുണ്ടാവണം എന്നു് െപറ്റതള്ള പ്രാർത്ഥി�
ച്ചു. േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ എനിക്കു് േനെര വന്ന കുടിലകൗര�
വെര ഈ ൈകകൾ പ്രാകൃതമായി െപരുമാറി. ആയുധ�
മില്ലാെതയാണു് ഒന്നുരണ്ടുേപെരാഴിെക എല്ലാവെരയും
കക്ഷത്തിൽ കഴുത്തിറുക്കി ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്ന�
തു്. അവർ കണ്ണു് തുറിച്ചു നാവു പുറത്തിട്ടു ചാവുന്നതു് കണ്ടു
ഞാൻ രസിച്ചു. ചിലരുെട കരൾ പറിച്ചു ഞാൻ രൗദ്രഭീമ�
നായി. പ്രണയിനിയുെട മുടിയിൽ ശത്രുേചാര പുരട്ടി െകാ�
ടുത്ത ഞാൻ ആ സവിേശഷ േകശപരിചരണരീതിയാൽ
വിശ്വപ്രസിദ്ധിേനടുെമന്നു വ്യാസൻ പ്രവചിച്ചേപ്പാൾ ഈ
പത്തുവിരലുകൾക്കു മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പി�
ച്ചു. നാെള തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന വാനപ്രസ്ഥത്തിനുമുമ്പു്
ഒരു മഹായുദ്ധം കൂടി തരെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ ആയിരം പൂർ�
ണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും കാ�
ര്യക്ഷമമായ എെന്റ വിരലുകൾ ഈ േലാകത്തിെനത്ര വി�
ലെപ്പട്ടതു് എന്നു നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകെര േബാധ്യ�
െപ്പടുത്താമായിരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/18

“ചരിത്രകാരെന നിങ്ങൾ പ്രതിേഷധം അറിയിച്ചു എന്നാ�
ണേല്ലാ ചാർവാകപ്രചരണം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു “പാവം വ്യാസൻ െമനക്കിട്ടിരുന്നു ഇതിഹാസെമഴു�
തിയതു് മഹാറാണിക്കു് ഇഷ്ടേക്കടാേയാ?”

“പനേയാല കരടുെകട്ടുകൾ കിട്ടിയേപ്പാൾ ഞാെനാേന്നാ�
ടിച്ചുേനാക്കി. വസ്ത്രാേക്ഷപ േകന്ദ്രിതമായി എെന്റ സ്വത�
ന്ത്രവ്യക്തിത്വെത്ത പാണ്ഡവരുെട ദുരിതജീവിതാവസ്ഥ�
യുമായി ഈ വിധം ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതു് അസ്വീകാര്യ�
വും അവേഹളനപരവുമാെണന്നു വ്യാസശിക്ഷ്യന്മാേരാ�
ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എക്കാലവും െപണ്ണുടലിെന്റ അഴകള�
വുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്ന കൗരവർ, നിർണായകദി�
വസം എെന്റ വിവസ്ത്രശരീരെത്ത മുൻനിർത്തി പാണ്ഡവ�
െര അടിമപദവിയിേലക്കു നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു നയി�
ക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ വിദുരരും ഭീഷ്മരും ലജ്ജി�
ച്ചു തല താഴ്ത്തിേയാ കഴുത്തു െവട്ടിേയാ െചവി െപാത്തി�
േയാ എന്നെതാന്നും എെന്ന അലട്ടുന്ന ശരീരഭാഷയല്ല.
എേന്നാെടാരക്ഷരം മുഖത്തുേനാക്കി സംസാരിക്കാൻ െമ�
നെക്കടാെത, വ്യാസൻ െവറുെമാരു ആണധികാര ഭാ�
വനയിൽ െപണ്ണിെന അനുകമ്പയുെട െകണിയിൽ വീ�
ഴ്ത്തിയതിൽ എനിക്കു് പ്രതിേഷധമുെണ്ടന്നു ഞാൻ അല്ലാ�
െത ആരാണു് ഈ േലാകത്തിൽ എനിക്കുേവണ്ടി പറയാ�
നുള്ളതു്? എതിർത്തതിനു ശിക്ഷയായി നിെന്റ അന്ത്യം
ഞാൻ ഏകാന്തമാക്കും എന്നു് വ്യാസൻ ഭീഷണി മുഴക്കി�
യതു് ഞാൻ പുച്ഛേത്താെട തള്ളുന്നു.”

െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പിടി വിട്ടു പാഞ്ചാലി, വരി നിന്നി�
രുന്ന ചാർവാകെന ൈകെകാടുത്തു സ്വീകരിച്ചു.

“എന്തു് വിേശഷം പറഞ്ഞു കുന്തി?” ഹസ്തിനപുരി മഹാരാ�
ജാവിെന്റ അതിഥിയായി വന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
േയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടത്തിനു ഞാനിവിെട ഔേദ്യാഗികമായി വന്ന�
േപ്പാൾ അമ്മെയ േപായി കണ്ടു. നല്ല നിലയിൽ ജീവി�
ക്കുന്ന മക്കെള കണ്ടേപ്പാൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതിനു പകരം
പഴയ പരാതിഭാവേത്താെട കുന്തി പരിഭവിച്ചു. അതു് പി�
െന്നയും സഹിക്കാം. പെക്ഷ ദുഃസ്സൂചനേയാെട അമംഗള�
കരമായ പ്രവചനം െചയ്തു.

“ഇന്നു് രാത്രി ചൂതാട്ട പരാജയത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ച�
റിയും, െപറ്റ തള്ളെയ ശത്രുപാളയത്തിൽ പണയം വച്ചു്
ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാ�
യതിെന്റ െപരുംപിഴ.” “ഇങ്ങെനയാേണാ മാതാക്കൾ
മിണ്ടിപ്പറേയണ്ടതു്?”

“ആരുെട ഓർമ്മക്കായാണു് മൺെചരാതു് തിരിെകാളുത്തി
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്?”, യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അഖണ്ഡതക്കു് െവല്ലുവിളിയായി വന്ന അർദ്ധസേഹാ�
ദരർെക്കതിെര ജീവിതകാലം പ്രതിേരാധിച്ചും സമരമു�
ഖം തുറന്നും നയതന്ത്രചർച്ചകൾ പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ
കായിക ബലത്തിലൂെട പാപി പാണ്ഡവരുെട സംഘ�
ടിത ആക്രമണെത്ത അവസാന േചാരത്തുള്ളി വീഴുംവ�
െര േപാരാടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വലിക്കു�
ന്ന ഓർമ്മക്കു്.” െപെട്ടന്നവിെട പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട നകുലനും
സഹേദവനും യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഇരുവശങ്ങളും അമർത്തിപ്പി�
ടിച്ചുയർത്തി തൂക്കി െകാട്ടാരെക്കട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപാവു�
േമ്പാൾ ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കി വിലാപസ്വരത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞു, “ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടു്, ഇടയ്ക്കിെട വിങ്ങിെപ്പാട്ടും, പരിസ�
രേബാധവും കുറഞ്ഞു. െപാലിപ്പിെച്ചഴുതി പാണ്ഡവഭരണ�
െത്ത പാഴ്വാക്കാക്കരുേത.”



⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/19

“കഴുത്തുകുടുങ്ങി, തല പുറെത്തടുക്കാനാവാെത പരവശ�
നായ കൗമാരേപാരാളിെയ, വട്ടംചുറ്റി പീഡിപ്പിച്ചു ജഢം
വലിെച്ചറിയാെമന്നു കരുതിയ കുടിലെകൗരവനീക്കെത്ത
കടപുഴക്കാനായിരുന്നു വാൾ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇടെനഞ്ചി�
ലിറക്കി പ്രാണെനടുത്തെതന്നു് കർണൻ മരിക്കും മുമ്പു്
എറ്റുപറയുന്നതു ഞാനും േകട്ടു. എന്തു് േതാന്നുന്നു കർണ�
െമാഴിെയ കുറിച്ചു്?” ഭീമപ്രഹരത്തിൽ തുടെയല്ലു് െപാട്ടി
ചളിയിൽ പുതഞ്ഞ ദുേര്യാധനേനാടു് യുദ്ധകാര്യ േലഖ�
കൻ േചാദിച്ചു.

“സൂതപുത്രനല്ല, കുന്തിയുെട കന്യാപുത്രനാണു്, ആ വിധം
അഭിമന്യുവിെന്റ പിതൃസേഹാദരനും കൂടിയാണു് എന്നു്
നാവു പിഴയില്ലാെത നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തി!. േചാര�
ക്കു െസൗഹൃദെത്തക്കാൾ മൂല്യമുെണ്ടന്നു കർണൻ മരണ
മുഹൂർത്തത്തിലും െതളിയിച്ചു. വ്യാസൻ എഴുതാൻ േപാ�
വുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷെനന്ന ഇടം േന�
ടാൻ ആജീവനാന്ത സുഹൃത്തു് കർണനു സാധിക്കെട്ട.”

ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനു് നാവു പുറത്തിട്ടു ദുേര്യാധനൻ െകഞ്ചി.
തിരക്കു് നടിച്ചു യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ സ്ഥലം വിട്ടു.

“സത്യെത്ത കുറിച്ചും അർദ്ധസത്യെത്ത കുറിച്ചും അസത്യ�
െത്ത കുറിച്ചും നിങ്ങളുെട അന്തിമ സേന്ദശം?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അവസാനനിമിഷം.

“കൗരവരുമായുള്ള ചൂതുകളിയിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ എനിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ സാമ്രാജ്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു, കുരു�
േക്ഷത്രത്തിൽ ഞാൻ േദ്രാണരുെട മകെന കുറിച്ചു് അർ�
ദ്ധസത്യം “अ त्थामा हता: इ त । नरोवा कुञ्जरोवा ॥” പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീ�
ണു മരിച്ചതിെന കുറിച്ചു് ഞാൻ അസത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
സ്വർഗരാജ്യത്തിേലെക്കെന്ന െകാണ്ടുേപാവാൻ ആകാ�
ശചാരികൾ ഇതാ കാത്തു നില്ക്കുന്നു. ബാക്കിെയാെക്ക
വരും യുഗങ്ങളിൽ വ്യാസഭാരത കഥയുെട ൈവവിധ്യ
അപനിർമാണം വഴി നിങ്ങൾ വായിച്ചറിയും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/22

“പാണ്ഡവരിൽ നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ‘പ്രിയെപ്പട്ടവൻ’ ഉേണ്ടാ?
ആരാണു്? അഥവാ, ആയിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“സ്വാഭാവികമായും ലജ്ജാശീലനായ സഹേദവൻ. മറ്റുള്ള�
വർ ഊഴമനുസരിച്ചു അക്ഷമേയാെട കാത്തിരുന്നു കാര്യം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിഹിതങ്ങൾ േതടി പടിവിട്ടിറങ്ങി. ഭാ�
വിയറിയുന്ന സഹേദവൻ എെന്റ വർത്തമാനകാലെത്ത
പരിലാളിക്കാൻ ഗർഭകാല ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ പണിത ശുദ്ധജലാശയത്തിൽ
എേന്നാെടാപ്പം നീന്തി ആ െകാടിയ േവനൽ അതിജീ�
വിക്കാൻ തുണച്ചു. മകനാവാനുള്ള പ്രായേമ അവനുണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും അവെനെന്ന പരിലാളിക്കുന്നതു്
എെന്ന എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചു. അന്തർമുഖനായ അവെന്റ
കണ്ണുകളിൽ േനാക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു, കാരണം അവന�
റിയാെത അതിൽ നിഴലിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അശാന്തമായ ഭാ�
വിെയ കുറിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ
എനിേക്കാർമ്മിക്കാൻ തന്നതു് അഭിശപ്തമായ ഭൂതകാല�
വും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/29

“പത്താം ദിവസമായിട്ടും ഭീഷ്മർ മരിച്ചിട്ടില്ല. േദ്രാണർ, കർ�
ണൻ, ശല്യൻ, അശ്വത്ഥാമാവു് േസനാധിപ പദവിേയ�
െറ്റടുക്കാൻ ഇേപ്പാേഴ നിൽപ്പുണ്ടു്. ഇങ്ങെന േപായാൽ
അനന്തമായി നീണ്ടു േപാവിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക യു�
ദ്ധനിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയിൽ ഉയർത്തിെക്കട്ടിയ നി�
രീക്ഷണേഗാപുരത്തിലായിരുന്നു അവർ.

“ആശങ്ക വ്യക്തമായി. ഇനി ഒരു വഴിേയ ഉള്ളു. പകൽ
മാത്ര േപാരാട്ട സമയക്രമം മാറ്റി രാവും പകലുമാക്കുക.
നിലാവുള്ള ദിവസങ്ങളാണു് വരുന്നതു്. െവളുക്കുേവാളം
േപാരാടുക എന്ന സാധ്യത പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധ�
ത്തിൽ നിങ്ങൾ െതാഴിൽപരമായി എടുത്ത രാജ്യതാല്പ�
ര്യെത്ത മാനിച്ചുെകാണ്ടു് പറയെട്ട, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്നു്
ഞങ്ങൾ ഈ േഗാപുരത്തിൽ നിന്നു് ഉറെക്ക വിളിച്ചു പറ�
യുേമ്പാൾ തലയാട്ടാേനാ കുലുക്കാേനാ ഇളക്കാേനാ
ആരും ജീവേനാെട ഇവിെട ഉണ്ടാവില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/30

“എന്താ ഒരു പകച്ച േനാട്ടം?” ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം രാജധാനിസ�
മുച്ചയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന യുവസർവാധികാരി�
േയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െഞട്ടൽ മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നെല ഈ സമയത്താണു് ചക്ര�
വർത്തി യുധിഷ്ഠിരനും കൂട്ടരും ചൂതാടാൻ ഹസ്തിനപുരി�
യിേലക്കു േപായതു്. നൂറുകണക്കിനു് കഴുതപ്പുറത്തായി
കൗരവരാജവധുക്കളുെട രത്നേശഖരവുമായി മടങ്ങിവരു�
െമന്നു ഭീമൻ പറഞ്ഞതു് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസി�
ച്ചു. രാത്രി ആ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്നു് രാവിെല
പെക്ഷ കണ്ണു് തുറന്നേപ്പാൾ മുഖപരിചയമുള്ള മൂന്നു നാലു്
കൗരവർ ൈസനികേവഷത്തിൽ മുമ്പിൽ. സായുധരായ
അവർ വാേളാങ്ങുന്നു. ഞാൻ വിേധയത്വേത്താെട ൈകകൂ�
പ്പി. യുധിഷ്ഠിരനും കുടുംബവും സ്വെത്തല്ലാം കളിയിൽ നഷ്ട�
െപ്പട്ടു നിയമപ്രകാരം കൗരവ അടിമകളായി കാട്ടിേല�
ക്കു് േപായ സ്ഥിതിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഇനി ധൃതരാഷ്ട്രരുെട
അധീനതയിലാെണന്നവർ വാൾ േമേലാട്ടുയർത്തി പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു. െപാട്ട സ്വപ്നെമന്നു കരുതി ഞാൻ രണ്ടു കണ്ണും
അമർത്തി തുടച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഭരിക്കു�
െമന്നു് കൗരവർ പറഞ്ഞേപ്പാഴും എനിക്കു് പൂർണമായും
േബാധ്യമായില്ല. ഇേപ്പാൾ നീ േകാട്ടവാതിൽ കടന്നു ചക്ര�
വർത്തി യുധിഷ്ഠിരനു് ജയു് വിളിക്കുന്നതിനു് പകരം ദുേര്യാ�
ധനനു് വിജയാശംസ െചയ്യുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ
കരൾ കലങ്ങി”, തക്ഷശിലയിെല ആ പഴയ സഹപാഠി
വിവശനായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2017/10/31

“എന്തു് പറ്റി മകേന, ഇന്നും ശിക്ഷിച്ചുേവാ?”, മകൻ
പരീക്ഷിത്തിെന േചർത്തു് പിടിച്ചു അഭിമന്യു വിധവ �
േചാദിച്ചു.

യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാ�
ലയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അർജ്ജുനെന്റ േപരക്കു�
ട്ടിയായിരുന്നു കിരീടാവകാശിയായ പരീക്ഷിത്തു്.

“നിെന്റ അമ്മ ഉത്തര സ്വന്തം ൈക െകാണ്ടു് വളർത്തുമൃഗ�
െത്ത െകാന്നു മാംസം വരട്ടി വാഴയിലയിൽ െപാതിഞ്ഞു
നീ എനിക്കു് രാവിെല െകാണ്ടുവന്നിെല്ലങ്കിൽ, നീ രാജാ�
വായ േശഷം പാമ്പുകടിച്ചു നീ മരിക്കെട്ട എന്നു് കൃപാചാ�
ര്യൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തി അമ്മാ.”
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“പ്രതിച്ഛായ േപാെല പവിത്രമാേണാ േപാരാട്ടത്തിൽ
െകാല െചയ്യുന്ന രീതിയും?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ഒരർദ്ധസത്യം െകാണ്ടു് േദ്രാണെര
വധിക്കാൻ സാധിച്ച സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു രാത്രി യമു�
നയിൽ നീരാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ധർമ്മപുത്രർ.

“വിനീതമായിരിക്കും. ആർമാദിക്കില്ല. കുന്തമാെണെന്റ പ്രി�
യആയുധം. ശത്രുവിെന്റ ഇടെനഞ്ഞുേനാക്കി ആെഞ്ഞറി�
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന സാവധാനം നടന്നു െചന്നു് അതു് വലി�
ച്ചൂരിെയടുക്കുേമ്പാൾ ഇരയുെട ശ്വാസം നിലക്കുന്നതു കാ�
ണും. അടയുന്ന കണ്ണുകൾ േനാക്കി ഞാൻ മന്ത്രിക്കും വീ�
രമൃത്യു വരിച്ച നിനക്കു് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇനി എളുപ്പം. ആ
നിലയിൽ േനാക്കിയാൽ േചാരക്കറയുള്ള കുന്തവുമായി
ഞാൻ അടുത്ത ശത്രുസംഹാരത്തിനായി തിരിഞ്ഞു നട�
ക്കുേമ്പാൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ േപാെല ശാന്തി
േതാന്നും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/11/05

“ഇനിയും ഒരു യുദ്ധത്തിനു് തയ്യാെറടുക്കുകയാേണാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു, “എവിെട തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും ഒടിഞ്ഞ
മുഖങ്ങളും ഒട്ടിയ വയറും കാണുന്ന ഈ നാടിനു രണ്ടാമ�
െതാരു യുദ്ധെക്കടുതി സഹിക്കാനാവുേമാ?”

“അടിേച്ചൽപ്പിക്കുകയാണു് ഞങ്ങളിൽ യുദ്ധം എന്നു്
വച്ചാൽ? കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവർെക്കാപ്പം യുദ്ധം െച�
യ്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സംഘടിച്ചിരിക്കയാണു്. െകാല്ലെപ്പട്ട
ൈസനികരുെട വിധവകൾക്കും അവരുെട കുടുംബങ്ങൾ�
ക്കും ആയുഷ്കാല െചലവു് ഹസ്തിനപുരി ഏെറ്റടുക്കുെമന്നു്
വാഗ്ദാനം െകാടുത്താണു് ദുേര്യാധനൻ ഓടി നടന്നു ൈസ�
നികെര കൂട്ടിയതു്. നഷ്ടപരിഹാര അവകാശങ്ങളുമായി
നിത്യവും ഓേരാ നാട്ടിൽ നിന്നു് അവരുെട പ്രതിനിധി�
കൾ ഇവിെട കുതിരപ്പന്തികളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥ�
കെളാന്നും നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ േകൾക്കാറില്ല?
അേതാ, െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ േഗാമാസം െപാരിച്ച�
തും തിന്നു കഥ െമനയുകയാേണാ? ഹസ്തിനപുരിയുെട
അഖണ്ഡതക്കു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്തവർ എന്നാണ�
വർ േമനി പറയുന്നതു്. യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റ രാജ്യത്തിൽ
നിന്നു് േജതാക്കൾ കപ്പം േനടുന്നതു് പതിവായിരിക്കാം
പെക്ഷ േതാറ്റ രാജ്യങ്ങൾ സംഘടിച്ചു േജതാക്കളിൽ നി�
ന്നു് നഷ്ടപരിഹാരം േതടുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഹിംസ ഉപ�
േദശിച്ചു താടിക്കുകയ്യും വച്ചിരിക്കാേനാ?”

“ഞങ്ങളുെട നാവിൻതുമ്പിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്നുണ്ടു് ആ വൃ�
ത്തിെകട്ടവെന്റ േപരും നാളും എന്നാൽ അതു് നാടകീയ�
മായി െവളിെപ്പടുത്തി അവെന നാണം െകടുത്താൻ നി�
ങ്ങൾെക്കന്താണിത്ര മടി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു, “ൈലംഗികാതിക്രമം െചയ്തു െപാതു�
േവദിയിൽ െഞളിയുന്നവെന പിെന്ന എങ്ങെന ശിക്ഷി�
ക്കാനാണു് നിങ്ങൾ?”

നഗ്നപാദ പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരുെമാത്തു മുടിയഴിച്ചിട്ട
പാഞ്ചാലി പന്ത്രണ്ടു വർഷ വനവാസത്തിനു പുറെപ്പടുന്ന
േനരം.

“നിയമവാഴ്ചയുള്ള പരിഷ്കൃതസമൂഹമാെണങ്കിലും ഹസ്തിന�
പുരി സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടിമവ്യാപാരവും ചൂതാട്ടവും തുട�
രുന്നതേല്ല ഇതിെനാെക്ക കാരണം? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്ര�
വർത്തിനിയാേണാ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിലൂെട അപമാനിക്ക�
െപ്പട്ടതു്? അേതാ അടിമ പാഞ്ചാലിേയാ? എെന്ന അടി�
മയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരനാേണാ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ െപാരിക്ക�
െപ്പേടണ്ടതു്? അേതാ നിയമവിേധയമായി അടിമയുെട
ഉടുതുണിയിൽ ൈകവച്ച ഉടേയാേനാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2017/11/06

“െകണിെയന്നറിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിെയ പദ്മവ്യൂഹത്തിേലക്കു
തള്ളിയിട്ട നിങ്ങൾ അവെന്റ മരണവിളി േകട്ടേപ്പാഴും കു�
തിച്ചു െചന്നു് രക്ഷിച്ചിേല്ല?”

അഭിമന്യുവിെന്റ ജഢം ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്നതു േനാക്കി
നിന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗമാരത്തിെന്റ കുതിപ്പു് എേന്ന കരുതിയുള്ളൂ. നീണ്ടസ�
മയം നിശബ്ദമായി പുറത്തു സുരക്ഷിത താവളത്തിൽ കാ�
ത്തിരുന്നേപ്പാഴും അവൻ ഇരുൈകകളിൽ കൗരവതലക�
ളുമായി പുഞ്ചിരിേയാെട പുറത്തു ചാടുെമന്നു ഞങ്ങൾ പ്ര�
തീക്ഷയർപ്പിച്ചു. അഭിമന്യുവിനു് പദ്മവ്യൂഹരഹസ്യം പകു�
തിെയങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങളാവെട്ട
പൂർണമായും അജ്ഞർ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുറേത്തക്കു
കൗരവർ എറിഞ്ഞതു് അവെന്റ അവേഹളിക്കെപ്പട്ട ജഡ�
മായിരുന്നു. ഒന്നും െപാലിപ്പിച്ചു പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ
ശത്രുത നിങ്ങൾ പടർത്തരുേത. അവെന്റ പിതാവും മാ�
തൃസേഹാദരനും പകൽ മുഴുവൻ േവെറാരു യുദ്ധമുഖത്തു
െപട്ടതു് െകാണ്ടു് ഞാനായിരുന്നു രക്ഷാകർത്താവു്.”

യുധിഷ്ഠിരൻ നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു മൗനപ്രാർത്ഥ�
നയിൽ മുഴുകി.
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“െപാതുേവദിയിൽ ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുന്ന ഭീകരെകൗരവ�
െന നിസ്സഹായതയിൽ േനാക്കി വിറച്ചു നിന്നു അേല്ല? ഭീ�
മാകാരന്മാരായ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര വിരൽചലന�
ത്തിലൂെട െചാൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ ആജ്ഞാശക്തി�
യുള്ള നിങ്ങൾ, ഇന്നെലവെര ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
നി, വലതുൈക െപാക്കി ആ െകാള്ളരുതാത്തവെന്റ െച�
കിട്ടത്തു ഒന്നാഞ്ഞടിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ.”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ പതിമൂന്നു െകാല്ലം മു�
മ്പു് ഇേത രാജസഭയിെല അമംഗളസന്ധ്യയിേലക്കു െകാ�
ണ്ടുേപായി.

“അതു് പീഢകനായിരുന്നുേവാ? അതു് കൗരവരാജ സഭ�
യായിരുന്നുേവാ? അന്തഃപുരത്തിൽ പുതുതലമുറ കൗര�
വരാജകുമാരികൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിപാലനത്തിൽ വ്യ�
ക്തിഗതശിക്ഷണം െകാടുക്കയായിരുന്ന എെന്ന പ്രണ�
യത്താൽ പരവശനായ െകൗരവൻ ഇടിച്ചു കയറി വാരി�
പ്പുണർന്നു പുറേത്തക്കു പാഞ്ഞേതാർമ്മിക്കുന്നു. േവനൽ�
പുഴുക്കത്തിൽ നനഞ്ഞിരുന്ന േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഒെന്നാന്നാ�
യി അവൻ േവർെപടുത്തിയതു് കൗതുകേത്താെട ഓർമ്മി�
ക്കുന്നു. എല്ലാം കണ്ടു് അസൂയയിൽ മുഖം കരുവാളിച്ച പാ�
ണ്ഡവർ പരിഭ്രമിച്ചു പതറുന്നതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു.”

മഹാറാണിയുെട മിഴികൾ പതുെക്ക ഓർമെക്കാപ്പം വിദൂ�
രതയിേലക്കു് നീങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/04/18

“പതിമൂന്നുെകാല്ലമായി, അേതാ െമാത്തം ജീവകാലേമാ,
ഞാനെതാരു പ്രാർത്ഥനയായി, ഭീമപ്രതിജ്ഞയായി,
െകാണ്ടുനടന്നു. ഇന്നു് കുരുേക്ഷത്ര കനിഞ്ഞു. പ്രതികാ�
രേബാധത്തിൽ നീ അന്നു് ചൂതാട്ടസഭയിെല ൈലംഗികാ�
തിക്രമത്തിെന്റ പ്രേകാപനത്തിൽ, െകട്ടഴിച്ചിട്ട മുടിയിൽ
േതക്കാൻ ഇതാ, പ്രിയപാഞ്ചാലീ, ചുടു കൗരവേചാര”,

ൈകകുമ്പിളിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടുന്ന െകാഴുത്ത ദ്രാവക�
വുമായി, വിവസ്ത്രനും മുറിേവറ്റവനുമായ ഭീമൻ, കിതേച്ചാടി
േപാരാട്ടഭൂമിയിെല പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ, പ്രണയിനി�
യുെട മുമ്പിൽ, െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിനന്ദനത്തി�
നായി കാത്തു.

“ആലങ്കാരികമായി ഞാെനേന്നാ എവിെടേയാ പറഞ്ഞു�
േപായ ഒരു േചാരക്കാര്യം ഇത്രയും കാലം അക്ഷരാർ�
ത്ഥത്തിൽ ഓർമയിൽ വച്ചു് അർദ്ധസേഹാദരെന്റ കരൾ
തുരന്നു േചാര േകാരി വരുന്ന നിങ്ങൾ രൂപത്തിെലന്ന
േപാെല ഭാവത്തിലും എത്ര മന്തൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ,
എെന്റ ആരാധകരായിരുന്നു, ചവിട്ടിയും ക്ഷതേമൽപ്പിച്ചും
നിങ്ങൾ ജീവെനടുത്ത ആ ധീരെകൗരവർ.”

നിന്ദേയാെട ഭർത്താവിെന ഒന്നു് േനാക്കി മുടി െകട്ടിവച്ചു
പാഞ്ചാലി തിരിച്ചു കൂടാരത്തിേലക്കു് കയറി കിടപ്പറയുെട
വാതിൽ അടച്ചു. േനാക്കി നിന്ന മറ്റു നാലു് പാണ്ഡവരുെട
എട്ടു കണ്ണുകൾ അപമാനത്തിൽ അടഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/04/19

“കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു് പ്രേക്ഷാഭ�
ത്തിനിറങ്ങിയ കൗരവരാജവിധവകൾ മഹാരാജാവിെന
േനരിട്ടു് കണ്ടു പ്രതിേഷധം അറിയിക്കാൻ അരമനയിൽ
വന്നേപ്പാൾ കൂട്ടത്തിെലാരു ഇളമുറരാജകുമാരിയുെട കവി�
ളിൽ ൈലംഗികാതിക്രമെമന്നു ശത്രുക്കൾക്കു േതാന്നും
വിധം യുധിഷ്ഠിരൻ േതാണ്ടുകേയാ തേലാടുകേയാ െചയ്തു
എന്നാണു നഗരത്തിെല വഴിേയാര കുന്നായ്മക്കൂട്ടങ്ങളുെട
പുത്തൻ കൗതുകവാർത്ത. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ രാജപദവി
വഹിക്കുന്നവർെക്കാെക്ക ഒരു മാതൃകാ െപരുമാറ്റച്ചട്ട�
െമാന്നുമിേല്ല.”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് �
േചാദിച്ചു.

“ധാന്യവും വിറകും ആയിരുേന്നാ അവരുെട ആവശ്യ�
ങ്ങൾ? ‘എെന്റ അച്ഛനു ഒരച്ഛൻ മാത്രേമ ഉള്ളു എന്നാൽ
നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരുെട ൈവവിധ്യപിതൃത്വം കുരുവംശ�
ത്തിനു അപമാനം’ എന്നവൾ എെന്റ െചവിയിൽ മന്ത്രി�
ച്ച േശഷം െപെട്ടന്നു് നാടകീയമായി ഒച്ചെവച്ചു “ധാന്യം
തരൂ കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പട്ടിണിയകറ്റൂ” എന്നു്
ആംഗ്യവിേക്ഷപങ്ങേളാെട നിലവിളിച്ചു. ആവിഷ്കാരസാ�
മർത്ഥ്യം കണ്ടനുേമാദിച്ചു കവിളിെലാന്നു തേലാടിയതാ�
േണാ സകലവിധ രതി പരീക്ഷണങ്ങളുെടയും കൂത്തര�
ങ്ങായ ഹസ്തിനപുരി െതരുവുകളിൽ പരദൂഷണവിഷയം?
ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മചാരിെയന്നു േനരം െവളുത്താലുടൻ
അട്ടഹസിച്ചിരുന്ന പിതാമഹൻ (ഭീഷ്മനാമം തങ്കലിപി�
യിൽ േകാറിയിടെട്ട േവദ വ്യാസൻ) പുതു തലമുറ കൗര�
വരാജകുമാരികെള ഇരുവശത്തും ൈകത്താങ്ങായി കൂെട
കൂട്ടി മണിക്കൂറുകേളാളം ഈ െതരുവുകളിൽ നടക്കുന്നതു്
നിങ്ങളുെട പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ട ഓർമ�
യിേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/04/20

“യുദ്ധവാർത്തകൾ പറഞ്ഞു രസിപ്പിക്കുകയാേണാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക സഞ്ജയേനാടു് ഉപചാരേത്താെട �
േചാദിച്ചു.

“േനരിൽ കണ്ടേപാെല പറയണെമന്നു് വ്യാസൻ വിരൽ
ചൂണ്ടി താക്കീതു തന്നതു് ആദ്യെത്ത ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം കു�
ഴപ്പത്തിലാക്കി. ആേരാടു് േചാദിക്കും? മൂന്നാം ദിവസം നി�
ങ്ങളുെട യുദ്ധവാർത്തകൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ
വന്നു തുടങ്ങിയേതാെട സംഗതി എളുപ്പമായി. നിത്യവും
േപായി ‘പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകൾ േനാക്കി
വ്യാസൻ പറഞ്ഞ േപാെല കൗരവർക്കനുകൂലമായി നിറ�
വും ഒച്ചയും േചർത്തു് വിളമ്പും. ചുവെരഴുത്തിൽ േചർക്കാ�
നുള്ള പുത്തൻ വധവാർത്തകൾ ൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ
തരൂ. ഉറക്കം വരാെത െഞളിപിരിയിലാണു് അന്ധൻ.”
സഞ്ജയൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ പ്രീണനേത്താെട
േനാക്കി.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/04/24

“പാഞ്ചാലിയുെട ബഹുഭർത്തൃത്വെത്ത കുറിച്ചു് കൗരവവധു�
ക്കൾ പരിഭ്രമിക്കുന്നതിെന്റ പ്രസക്തി? “ഒരു ദാമ്പത്യം
ഒരു ഭർത്താവു്” എന്ന തത്വസംഹിതയുെട ബലിയാടുക�
ളായ നിങ്ങൾെക്കന്തറിയാം അഞ്ചു േദവസന്തതികെള
നിത്യവും പരിലാളിേക്കണ്ടതിെല പ്രയാസങ്ങൾ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു കുടിേയറും മുമ്പു് പാണ്ഡവർ നവ�
വധുവുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഇട�
േവള.

“ബഹുഭർത്തൃത്വം പാഞ്ചാലി ആേഘാഷിക്കെട്ട എന്നാണു
അന്തഃപുരേയാഗത്തിൽ മറ്റു കൗരവവധുക്കളുമായി ഹൃദ�
യം തുറക്കുേമ്പാൾ ആശംസിച്ചതു്. എന്നാലവൾ യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ െചയ്യുന്നേതാ? അഞ്ചു കുറ്റിയടിച്ചു ഭർത്താക്ക�
ന്മാെര െകട്ടിയിട്ടു ഒെന്നാന്നായി തന്നിഷ്ടത്തിൽ മാത്രം
െകട്ടഴിക്കുന്നതിൽ, േസവനദാതാവായ ഒരു ഭാര്യ എന്ന
നിലയിൽ ഞാൻ പ്രതിേഷധിക്കുന്നുണ്ടു്. അറിയാേമാ,
പരസ്പരം പാണ്ഡവെര േപാരടിപ്പിക്കുകയാണവൾ. െതാ�
ണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു കൗരവരാജസ്ത്രീകളും ദുേര്യാധനനു് രഹസ്യമാ�
യി ‘കപ്പം’ െകാടുക്കുന്നുണ്ടു് എെന്നനിക്കറിയാം. അെത�
ന്തിെനേന്നാ? പരിപൂർണസഹവർത്തിത്വം ഉറപ്പു വരു�
ത്താൻ. ദുേര്യാധനൻ എെന്റ അംഗീകൃത ഇണയായിരു�
ന്നിട്ടും, നൂറു കൗരവരും അവരുെട നൂറു ഇണകളും പാര�
സ്പര്യേത്താെട പായിൽ കിടന്നുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കളാ�
ണു് എന്ന വസ്തുത പാഞ്ചാലിെയ വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ
അടയാളെപ്പടുത്തി. അതു് രാജ്യേദ്രാഹമായി െപാക്കി�
ക്കാേട്ടണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/04/26

“അന്തിമപദയാത്രയിലും, നിങ്ങൾക്കു നടക്കാൻ അവസാ�
നമാണേല്ലാ ഇടം? മുന്നിൽ നടക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ പി�
ന്നിൽ ആെരല്ലാം കൂെടയുണ്ടു് എന്നു് തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാ�
ക്കാെത കാൽ മുേന്നാെട്ടടുക്കുന്നതിൽ ആണധികാരപർ�
വ്വം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ എേപ്പാഴുെമന്ന േപാ�
െല ഇേപ്പാഴും കാണാെത േപാേയാ?”

അൽപ്പവസ്ത്രയും നഗ്നപാദയുമായ പാഞ്ചാലി, ജീവിതാ�
ന്ത്യത്തിെല ഹിമാലയ വനവാസത്തിനു പടിയിറങ്ങുക�
യായിരുന്നു. പുതിയ മഹാറാണിയും, അഭിമന്യുവിെന്റ വി�
ധവയും പട്ടാഭിേഷകം െചയ്തു തേലന്നു് അധികാരത്തിൽ
കയറിയ പരീക്ഷിത്തിെന്റ അമ്മയുമായ ഉത്തര, മട്ടുപ്പാ�
വിൽ ഉദാസീനതേയാെട അവെര യാത്രയാക്കുന്ന ഔപ�
ചാരികതയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു.

“മുേന്ന നടക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ മനഃപൂർവ്വം െചയ്തതായിരി�
ക്കാം പെക്ഷ ആേലാചിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ എനിക്കതു
സ്വീകാര്യമായി. പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ കുഴഞ്ഞുവീഴു�
േമ്പാൾ എെന്ന വാരിേക്കാരിെയടുത്തു മരണേദവത പരി�
ലാളിക്കുന്നതു കണ്ടുേവണം, എനിക്കു് ഈ േലാകവുമാ�
യുള്ള ബന്ധം എെന്നേന്നക്കുമായി വിടാൻ. അേപ്പാൾ
ആ പത്തു പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ എെന്ന തുറിച്ചുേനാക്കു�
ന്നതായിരിക്കും എെന്റ മരണമുഹൂർത്തത്തിെല അമംഗള�
കാഴ്ച.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/04/30

“തക്ഷശിലയിൽ രാഷ്ട്രമീമാംസ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ
പലകുറി േകട്ട പദമാണു് മഹാഭാരതയുദ്ധം. യുദ്ധകഥയു�
െട ഏകപക്ഷീയമായ പുനരാഖ്യാനം വ്യാസെന്റ വരുതി�
യിലാെണന്നറിഞ്ഞു. നിങ്ങളഞ്ചു േപരുെടയും യുദ്ധകാല�
സ്മരണകൾ വായിക്കാൻ വരുംതലമുറയ്ക്കു് കൗതുകം ഉണ്ടാ�
വിേല്ല? മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാല ഭരണത്തിൽ മഹാറാണിയു�
െട ഉത്സാഹത്തിൽ സംഭവിച്ച സാക്ഷരത ഞങ്ങളുെട ചു�
വർപതിപ്പുകളുെട എണ്ണം മൂന്നിൽ നിന്നു് ഇരുപത്തി രണ്ടി�
േലക്കുയർത്തി. വായനക്കാെരാെക്ക വഴിയിൽ നിന്നു്
അന്തം വിട്ടു േചാദിക്കുന്നു, ആരാണു് ഈ പാണ്ഡവർ?,
എന്താണവർക്കു കുരുവംശവുമായി കൂട്ടുെകട്ടു്?”

െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾക്കു് ഓർമ്മകൾ അല്ല ഉള്ളതു്, മറിച്ചു നിങ്ങളു�
െട മുൻ െകാട്ടാരം േലഖികകൾ ദശാബ്ദങ്ങളായി േചാദി�
ക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണു്. എന്നു്
വച്ചാൽ, നിങ്ങൾ േചാദ്യം നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുെട സ്മര�
ണകളുെട പ്രവാഹം നിലക്കും.”
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“പുരസ്കാര വിതരണം വിവാദത്തിലാെയന്നു േകട്ടു? നാ�
ട്ടിൽ േപായി ഇന്നു് രാവിെല ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തിയ
ഞാൻ േകട്ടതു് കൗരവരാജവിധവകൾ പാഞ്ചാലിയിൽ
നിന്നു് പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാ�
ണു്. മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്ഥലത്തില്ലാഞ്ഞതു് െകാ�
ണ്ടാേണാ പുരസ്കാരവിതരണത്തിനു പാഞ്ചാലി േവദി�
യിൽ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു
രാജാങ്കണം.

“ദുേര്യാധനവിധവയുെട ധാർമികേരാഷം സ്വാഭാവികമ�
േല്ല? യുദ്ധത്തിൽ കൗരവേചാര പുരളാത്ത ൈകകൾ യു�
ധിഷ്ഠിരനു് മാത്രെമന്നറിയുന്ന കുരുേക്ഷത്രവിധവകേളാടു്
യുധിഷ്ഠിര കാര്യാലയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സഹ�
േദവൻ ഇടെപട്ടു് പറഞ്ഞു, പുരസ്കാരേവദിയിൽ യുധിഷ്ഠി�
രൻ സിംഹാസനമിട്ടു് ഇരിക്കാം, പെക്ഷ നൂറു വിധവകൾ�
ക്കും അവരുെട ഭർത്താക്കന്മാരുെട വീരമൃത്യുവിെന്റ േപ�
രിലുള്ള മരണാനന്തര ബഹുമതിപത്രങ്ങൾ പാഞ്ചാലിയാ�
ണു് ൈകമാറുക. .

“പ്രിയകൗരവരുെട െനഞ്ചു് പിളർന്ന ചുടുേചാര േതച്ചു മിനു�
ക്കാെത മുടി െകട്ടിവക്കിെല്ലന്നു പ്രതിജ്ഞെയടുത്ത പാ�
ഞ്ചാലിെയ പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയേല്ല ഭീമൻ ധീരേദ�
ശാഭിമാനികളായ ഞങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാെര െഞക്കി�
പ്പിഴിഞ്ഞു േചാരയൂറ്റിയതു എന്നു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു വിലപിച്ചു
െകാണ്ടു് വിധവകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ചടങ്ങു ബഹിഷ്കരിച്ചു.
എന്നാൽ ‘വർഷം മുഴുവൻ ധാന്യം’ എന്ന പുരസ്കാരസൗ�
ജന്യം അവർ സ്വീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല ബഹുമതിയുെട മെറ്റാ�
രു സൗജന്യമായ പൂർണ പൗരാവകാശവും അവർ നില�
നിർത്തി. ബഹുമതി പത്രം സ്വീകരിച്ചവർെക്കതിെര നാ�
െടാട്ടുക്കു് ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവെര പുനരധിവാ�
സം െചയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിനു തെന്ന ദുേര്യാധനവിധവ
ഊരുവിലക്കു് കല്പിച്ചിരിക്കയാണു്. ഈ പ്രതിസന്ധി തര�
ണം െചയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്കു് കഴിയുേമാ, ഇടഞ്ഞുനിൽക്കു�
ന്ന െതാണ്ണൂേറാളം കൗരവവിധവകെള നയതന്ത്രത്തിലൂ�
െട പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു ഭരണകൂടത്തിെന്റ കൂെട നിർത്തുവാൻ?
എങ്കിൽ രാജ്യരത്നാ പുരസ്കാരം നിങ്ങള്ക്കു് എന്നു് ഞാൻ
ഉന്നതാധികാരസമിതിയിൽ നിർേദ്ദശിക്കാൻ അർജ്ജുന�
േനാടു് ആവശ്യെപ്പടാം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/05

“ദൂെര നിന്നു് നിങ്ങൾ രണ്ടുേപെരയും ഒരു േനാക്കു് കണ്ട�
േപ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി കുരക്കുന്ന പത്രാധി�
പർക്കു് മുമ്പിൽ പരുങ്ങുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക. എന്തു്
പറ്റി?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ കൂട്ടുകാരിയുെട േനെര ൈക�
കൾ രണ്ടും ഉയർത്തി.

“ഇന്നും െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു ഒരു െകട്ടു് പാണ്ഡവ
പാഞ്ചാലി ദാമ്പത്യവിഴുപ്പാേണാ?, പനേയാല േനാക്കി
പത്രാധിപർ മുഖം ചുളിച്ചു, ചുണ്ടുകൾ പിളർത്തി, െചവി�
യിൽ വിരലിട്ടു, പനേയാലകൾ എനിക്കു് േനെര തിരിെച്ച�
റിഞ്ഞു. എന്നിട്ടയാൾ എെന്ന പിടിച്ചു നിർത്തി ഇരുേതാ�
ളിലും ൈകകൾ അമർത്തി ഗുണേദാഷിച്ചു, പാണ്ഡവർ
അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് മതിയാേവാളം വാരിത്തി�
ന്നു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു ചൂതാട്ടത്തിൽ ൈനപുണ്യവികസ�
നത്തിനു ഉറക്കമിളച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ, പാതിരാ മിന്ന�
ലാക്രമണത്തിൽ േകാട്ടക്കകത്തു നുഴഞ്ഞു കയറി െകാട്ടാ�
രത്തിൽ നിന്നു് ധൃതരാഷ്ട്രെര ബന്ദിയായി പിടിച്ചു െകാണ്ടു�
േപായി രഹസ്യ സേങ്കതത്തിൽ ദുേര്യാധനനുമായി വില�
േപശാൻ പഠിക്കണം. അതിനാണു് നിങ്ങളുെട വനാശ്രമ
സന്ദർശനങ്ങൾ ഇന്നു് മുതൽ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതു്.
അല്ലാെത പാണ്ഡവദാമ്പത്യത്തിെല ‘അടിയഴുക്കു’കൾ
ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േപാെലാരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി�
യുമുള്ള ചുവെരഴുത്തുപത്രത്തിൽ ഉള്ളടക്കമാക്കാൻ ശ്രമി�
ച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നേന്നക്കുമായി തിരിച്ചുേപാവുക തക്ഷ�
ശിലയിേലക്കായിരിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/06

“ദുർേമദസ്സുള്ള ഒരാൾ പുണ്യനദിയിൽ അതിരാവിെല കു�
ളിച്ചു വരുന്നതു് കണ്ടവരുണ്ടു്. കാര്യം തിരക്കിയേപ്പാൾ
ഒന്നുംപറയാെത െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണു സാക്ഷിെമാ�
ഴി. എന്തുണ്ടായി പുതുഭരണ കൂടത്തിൽ പ്രതിേരാധമന്ത്രാ�
ലയത്തിനു പുറെമ കൗരവരാജ വിധവകളുെട പുനരധി�
വാസത്തിെന്റ അധികച്ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന ഭീമനിങ്ങ�
െന പരസ്യവികാരപ്രകടനം െചയ്തു വിവാദമാവാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി അരമനയുെട ഔേദ്യാ�
ഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവരാജവിധവകേളാടു് വിശദീകരണം േചാദിച്ചു.
അറിഞ്ഞിടേത്താളം ഭീമെന്റ അലസവസ്ത്രധാരണെത്ത�
ക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ല ദുേര്യാധനവിധവയുെട ശ്രദ്ധാപൂർ�
വ്വമായ നഗ്നതാേരാപണവും. പതിവായി പുനരധിവാ�
സേകന്ദ്രത്തിൽ േപായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനു്
േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന ഭീമൻ, ഇത്തവണ ശാസിച്ചു സം�
സാരിച്ചതിനുള്ള ദുേര്യാധനവിധവയുെട തിരിച്ചടിയായി�
രുന്നു പുതുതലമുറ കൗരവെപ്പൺകുട്ടിയുെട മുമ്പിൽ ഭീമൻ
നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന െകട്ടിച്ചമച്ച ആേരാപണം.
സാക്ഷികൾ കൗരവവിധവകൾ. സ്വതേവ അല്പവസ്ത്രധാ�
രിയായ ഭീമൻ സംഭവദിവസം വിവസ്ത്രനാെണന്ന കാര്യം
മറന്നു പുനരധിവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ പ്രേവശിച്ചിരിക്കാം
എന്ന വിദൂരസാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കുരുേക്ഷത്ര വി�
ധവകൾ എന്ന നിലയിൽ െകാട്ടാരെക്കട്ടിെല ജലാശ�
യത്തിൽ മൂന്നു േനരം കുളിക്കാൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന
അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു െകാടുത്തേതാെട ൈലംഗി�
കാേരാപണം പിൻവലിക്കാൻ ദുേര്യാധനവിധവ തയ്യാ�
റായിട്ടുണ്ടു്. വസ്ത്രധാരണം ‘അൽപ്പ’മാവരുതു്, വാക്കുകൾ
അൽപ്പം കുറച്ചുപേയാഗിച്ചാലും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഭീ�
മൻ തീർത്ഥയാത്രക്കായി വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നു് പാ�
ഞ്ചാലി നിർേദ്ദശിച്ചു. ഒന്നും നിങ്ങൾ ചുവെരഴുത്തുകളിൽ
െപാലിപ്പിക്കരുതു്. സൗജന്യ വസതിയുെട കാലാവധി
അടുത്തമാസം തീരുെമന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/07

“െപണ്ണുടൽ കളിപ്പാട്ടെമന്നു ആണുങ്ങൾ കരുതരുെതന്നു്
ഞങ്ങൾ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ നിസ്സഹായതയിൽ പ്രതി�
േഷധിക്കുന്നെതാെക്ക നിത്യക്കാഴ്ച. പെക്ഷ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനി പദവി വഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത്തരം
പരുക്കൻ പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ, ഒന്നുകിൽ അെതാ�
രു െപാതുപ്രഭാഷണത്തിെന്റ െവട്ടിക്കളേയണ്ട ഭാഗം,
അെല്ലങ്കിൽ വ്യക്തിഗതേവദന പിടിവിെട്ടാഴുകുന്ന േരാ�
ഷം.”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി
ൈകമുത്തി.

“െപറ്റതള്ളയുെട പരിലാളനയില്ലാെത ദൂെര പാഞ്ചാല�
യിൽ വളരുന്ന അഞ്ചു പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള, ഓേരാ െകാ�
ല്ലം ഞങ്ങൾ ഊഴം വച്ചു് കൂെട താമസിച്ചു വാത്സല്യം പക�
രെട്ട എന്നു് അവർ നിർേദ്ദശിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ‘ഠ’ വട്ടം വലി�
പ്പമുള്ള ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ, ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാെത പാ�
ണ്ഡവരിൽ ചിലർ, നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, വിവാേഹതര�
വിഷയങ്ങളിൽ െചന്നുവീഴാൻ തീർത്ഥയാത്രെയന്ന േപ�
രിൽ ദൂരേദശങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണു്. അത്താഴം
കഴിഞ്ഞാൽ നാെള രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി�
െയന്തു് എന്ന ആശങ്കയില്ലാെത, എെന്റ അന്തഃപുരത്തിനു്
െവളിയിൽ ആരാദ്യം ഉള്ളിൽ െചല്ലും എന്ന ഊഹവുമാ�
യി ഒറ്റക്കാലിൽ പാണ്ഡവർ നിൽക്കുന്നതു് ലിംഗപരിമിതി�
യുള്ള കാവൽക്കാർ എെന്ന രഹസ്യമായി അറിയിക്കും.
അവെര ആവുന്നത്ര ഞാൻ അങ്ങെന അക്ഷമയിൽ നിർ�
ത്തിേപ്പാരിപ്പിക്കും. ഒരാൾക്കു് പ്രേവശിക്കാൻ കതകൽ�
പ്പം തുറന്നാൽ മതി, കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കുതിച്ചുകയറി ‘സുഖ�
േമാ േദവീ’ എന്ന ഔപചാരിക ആശംസേയാെട കളിപ്പാ�
ട്ടത്തിൽ കയറിപ്പിടിക്കയായി. ഉടലവർ േകാരിെയടുത്തു
വന്യപുരുഷ കാമനയുെട െകട്ടഴിക്കുകയായി. അവരുെട
മാറിമാറിയുള്ള നഖക്ഷതങ്ങളിൽ കളിപ്പാട്ടം െപാട്ടിത്ത�
കരുെമന്നാവുേമ്പാൾ, എെന്റ വിശ്വസ്ത കാവൽക്കാർ മുൻ�
ധാരണയിൽ അകത്തുകയറി പീഢകപാണ്ഡവെര വലി�
ച്ചു പുറെത്തറിയും.”

“തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും ഒട്ടിയ കവിളും-അങ്ങെനയാണു്
ഞാൻ വഴിനടക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള കണ്ടിരുന്നതു്.
ഇേപ്പാൾ കണ്ണിൽ െപടുന്നതു് േചാര കട്ട പിടിച്ച ചുണ്ടു�
കൾ. ഈറൻ േനത്രങ്ങൾ. എന്തുപറ്റി സേഹാദരാ, കൗര�
വെരെയാെക്ക എത്ര നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചേപ്പാഴും “ഇെതാ�
രു സ്വതന്ത്ര സമൂഹം കൗരവെര എങ്ങെന േവണെമങ്കി�
ലും വിമർശിക്കാം” എന്നു് ദുേര്യാധനൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരു�
ന്ന ആ കാലെമാെക്ക േപാേയാ?”

യുക്തിവാദി ചാർവാകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. ലഘുഭക്ഷണശാലയിൽ നിെന്നാരു മൺപാത്ര െവ�
ള്ളം ൈകെവള്ളയിെലടുത്തു ചുണ്ടുകൾ കഴുകി േചാരക്കറ
നീക്കി. ബാക്കി െവള്ളം അയാളുെട ശിരസ്സിൽ സാവധാ�
നം ഒഴിച്ചു െകാടുത്തു.

“മൂന്നു േനരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശീലിച്ച കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ
വിധവകളായേപ്പാൾ ഒരു േനരെത്ത കഞ്ഞിക്കു േവണ്ടി
േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിേക്ക�
ണ്ടി വരുന്നു. രാജമന്ദിരങ്ങളിെല സുരക്ഷയിൽ നിന്നവ�
െര പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിച്ചു പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ അലഞ്ഞു നട�
ക്കുന്ന െവളിയിട വിസർജ്ജന േകന്ദ്രങ്ങളുെട സൂക്ഷിപ്പു�
കാരാക്കുന്നു. െകാട്ടാരത്തിെന്റ ഭൂഗർഭ രഹസ്യഅറ തു�
റന്നു പുറെത്തടുത്ത കുരുവംശനിധി കാഴ്ച വിരുന്നാക്കി
രാജസഭയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാേണാ കുരുവംശ�
നീതി? എന്നു് യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിക്കുേമ്പാൾ കണ്ടില്ല,
പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഭീമെന്റ ഉരുക്കുവിരലുകൾ എെന്റ ചു�
ണ്ടിലും മൂക്കിലും മാറിമാറി വീഴുന്നത്.”

ചാർവാകൻ ആ ഭീമപ്രഹരത്തിെന്റ ഓർമ്മയിൽ �
ചുളുങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/09

“കുറ്റവിചാരണ െചയ്തു ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം മഹാരാജാ�
വു് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്തു് പാപം െചയ്തു എന്നാണു കിരീടാ�
വകാശിെയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുെട വിലയിരുത്തൽ?
ബാലചാപല്യം വിടാത്ത നിങ്ങെള െകാണ്ടു് ചുടുേചാറു് മാ�
ന്തിക്കുന്നതു് അമ്മ ഉത്തരയാെണന്ന േചാദ്യം ഉദിക്കുന്നു�
ണ്ടു്-കുരുവംശം പിളർക്കാൻ നിേയാഗേമെറ്റടുത്തിരിക്ക�
യാേണാ അഭിമന്യു വിധവ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഗർഭശ്രീമാനായ എെന്ന പതിെനട്ടുവയെസ്സത്തിയാൽ
മഹാരാജാവാക്കാെമന്നു െനഞ്ചിൽ ൈകവച്ചു സത്യം
െചയ്താണു് യുധിഷ്ഠിരൻ അഭിമന്യുവിെന അർജ്ജുനെനാ�
ഴിെക ബാക്കി മൂന്നു പാണ്ഡവേരാെടാത്തു ഗൂഢാേലാച�
നക്കുേശഷം ചാേവറായി ചക്രവ്യൂഹത്തിേലക്കു തള്ളിയി�
ട്ടതു്. എെന്റ അമ്മയുെട നിലവിളി േകട്ടു് ഞാൻ േവദനി�
ച്ചു. ഇേപ്പാെളനിക്കു് പ്രായം മുപ്പത്തിയാറു്, എന്നാൽ പാ�
ഞ്ചാലി മഹാറാണി പദവിയിൽ നിന്നിറങ്ങാെത ഉത്തര�
ക്കു് ആ പദവിേയെറ്റടുക്കാനാവാത്ത വിധം യുധിഷ്ഠിരൻ
അധികാരത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കയാണു്. ഞങ്ങൾ
ഇെതാരു മനസികേരാഗമായി കാണുന്നു. ചികിത്സക്കു്
വിേധയനായി, േരാഗം തീർത്തും മാറി എന്നു് ശുശ്രൂഷക�
െന്റ േപരിൽ വ്യാജപ്രസ്താവനയും േനടി പിെന്നയും സിം�
ഹാസനത്തിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ േമ�
െലയിേപ്പാൾ തൂങ്ങുന്നതു് േസ്വച്ഛാധികാരി എന്ന മുദ്രയാ�
ണു്. കൂെട നിൽക്കിേല്ല? യുധിഷ്ഠിരെന പുകച്ചു പുറത്തുചാ�
ടിച്ചാൽ എെന്റ മാധ്യമ ഉപേദശക നീ.”

“കുതിരവണ്ടിക്കാരെന്റ മകനായ നിങ്ങൾ, കൗരവനാടക�
ത്തിലൂെട അംഗരാജാവായി എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്തായി�
രുന്നു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു്
േചാദിച്ചു. തിരക്കുപിടിച്ച കുരുേക്ഷത്ര േപാരാട്ടത്തിനിട�
യിൽ നീരാടാൻ വന്നതായിരുന്നു ദുരൂഹജന്മഐതിഹ്യ�
ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ധീര േപാരാളി.

“അരേങ്ങറ്റ മന്ദിരത്തിൽ പ്രതിേയാഗിഭീമൻ എെന്റ പിതൃ�
ത്വം വിലകുറച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ, സ്വകാര്യ െചലവിനു ഒരു
േലാഹനാണയം േപാലും പിതാവിൽ നിന്നു് അക്കാ�
ലത്തു കിട്ടാനില്ലാതിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ, കാണികെള
കബളിപ്പിച്ചു. പട്ടാഭിേഷകത്തിലൂെട എെന്ന രാജാവാ�
ക്കി. എന്തു് െചയ്യണം പകരം, എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം ദുേര്യാധനൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആ വാ�
ക്കു് ഞാൻ എന്നും, ഇനി മരണം വെരയും, പാലിക്കാൻ
ബാധ്യസ്ഥൻ. അംഗരാജ്യം എവിെടയാണു് സുഹൃേത്ത
എന്നു് തിരിച്ചു ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിക്കാതിരുന്ന അനാ�
ഥനായ എെന്റ അൈധര്യമാണു് എെന്ന ഇക്കാലവും തി�
ന്മയുെട മൂർത്തിയായ ദുേര്യാധനെന്റ അടിമയായി, െകാ�
ള്ളരുതായ്മകൾക്കു കൂട്ടുപ്രതിയായി ഈ ജന്മം വ്യർത്ഥമാ�
ക്കാൻ കാരണമായതു്.”

അർജ്ജുനനുമായുള്ള അന്ത്യയുദ്ധം വിഭാവന െചയ്യുന്ന
േപാെല ആ ക്ഷീണിച്ച മുഖം ജലപ്പരപ്പിൽ ഇരുണ്ടു.
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“അധികാരത്തിെന്റ ഇടനാഴികളിെലാന്നുമെല്ലങ്കിലും,
പരാതിക്കാരൻ ഹസ്തിനപുരി പൗരനേല്ല? മഹാരാജാ�
വിെന കുറ്റവിചാരണ െചയ്യാവുന്നത്ര വിശിഷ്ടമാകുന്നു
ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭരണഘടന എന്നു് തക്ഷശില രാഷ്ട്ര�
മീമാംസ അധ്യാപകർ വാതുറന്നു അഭിപ്രായെപ്പട്ടതേല്ല?
എന്നിട്ടും, െപാള്ളുന്ന ആേരാപണങ്ങളുമായി രാജസഭയി�
െലത്തിയ പരീക്ഷിത്തിെന യുധിഷ്ഠിരൻ ‘ആട്ടിേയാടിച്ചു’
എന്ന അമർഷം ഇന്നു് െപാതുസമൂഹത്തിലുണ്ടു്.”

െകാട്ടാരം േലഖിക മാധ്യമസേമ്മളനത്തിൽ �
ആഞ്ഞടിച്ചു.

“കിരീടാവകാശി കൂടിയായ പരീക്ഷിത്തിനു് ആേരാപണ�
ങ്ങൾ അക്കമിട്ടവതരിപ്പിക്കാനാവസരം മഹാരാജാവി�
െന്റ കാര്യാലയം നൽകി എന്നു് നിങ്ങൾ മുക്കിയും മൂളി�
യും സമ്മതിെച്ചങ്കിലും, എന്തുെകാണ്ടു് കുറ്റവിചാരണ നില�
നിൽക്കിെല്ലന്നു് ഉന്നതാധികാര സമിതി നൽകിയ വിശ�
ദീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചിെല്ലന്നു നിങ്ങളുെട േചാദ്യത്തിൽ നിന്ന�
റിയാം. അർജ്ജുനൻ േവണം ആേരാപണങ്ങൾ ഔേദ്യാ�
ഗികമായി പരിഗണിച്ചു വിധി പറയാെനന്നു അഭിമന്യുവി�
െന്റ മകൻ കൂടിയായ പരീക്ഷിത്തു് ഉപാധിവച്ചാൽ നീതി
ന്യായത്തിെല നടപടിക്രമം സമ്മതിക്കുേമാ? പരീക്ഷി�
ത്തിെന്റ അേപക്ഷ അന്നു് തെന്ന പരിഗണിക്കാെമന്നു്
അർജ്ജുനൻ സമ്മതിച്ചതാണു് വിചിത്രമായി േതാന്നിയ�
തു് കാരണം, ഉന്നതാധികാരസമിതിയിെല ഒരംഗം മാത്ര�
മാണു് അഭിവന്ദ്യ അർജ്ജുനൻ. സ്വാഭാവികമായും, പരീ�
ക്ഷിത്തിെന്റ പരാതിയിൽ ‘എലിെയ മണ’ത്ത യുധിഷ്ഠി�
രൻ, ഭരണഘടനാനുസൃതമായി തിരിച്ചടിച്ചു. അർജ്ജുനൻ
ഒഴിെകയുള്ള മറ്റു മൂന്നു പാണ്ഡവെര ഉൾെപ്പടുത്തി പുതിയ
സമിതിക്കു രൂപം നൽകി. “െതളിവു് അപര്യാപ്തം” എന്ന
കാരണം പറഞ്ഞു ദുഷ്ടലാേക്കാെടയുള്ള പരീക്ഷിത്തിെന്റ
കുറ്റവിചാരണ അേപക്ഷ തള്ളാെനടുത്ത ആ മനഃസാന്നി�
ധ്യം-അതാണു് ഹസ്തിനപുരിെയ സമാനതയില്ലാത്ത പ്ര�
തിസന്ധിയിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചതു്. പരീക്ഷിത്തിനു രഹസ്യ�
പിന്തുണ നൽകിയ അമ്മ ഉത്തരെയയും, അഭിമന്യുവിെന്റ
അമ്മ സുഭദ്രേയയും ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ നിരീക്ഷ�
ണത്തിനായി കാലിൽ തങ്കവളയണിയിക്കാൻ മഹാറാ�
ണി പാഞ്ചാലി ഇറക്കിയ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ ഇതുവെര
കണ്ടിെല്ലന്നാേണാ?”

“മാദ്രി മരിച്ചിട്ടു കാലം കുെറയായി എന്നറിയാം, എങ്കിലും
ഓർമ്മ വല്ലതുമുേണ്ടാ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാൻ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരി. െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിനു പിന്നിെല ജലാ�
ശയം. സന്ധ്യ.

“എേന്താ മലിനജലം കുടിച്ചതുെകാണ്ടാെണന്നു പിന്നീടറി�
ഞ്ഞു, രണ്ടു മാസം ഞാൻ േരാഗബാധിതനായി കാട്ടുകുടി�
ലിൽ കിടന്നു. പാണ്ഡു കിടന്നിരുന്ന മുറിേയാടു് േചർെന്നാ�
രു ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ. യുധിഷ്ഠിരൻ മുറിയിൽ വന്ന ഓർമ്മ�
യില്ല. അർജ്ജുനൻ ൈകക്കുഞ്ഞായിരുന്നതു് െകാണ്ടു്
കുന്തി, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. മാ�
ദ്രിെയെന്ന പരിചരിക്കും, ശുദ്ധജലം വായിൽ മൃദുചലന�
േത്താെട ഒഴിച്ചുതരും, േസ്നഹവചനങ്ങൾ െചാല്ലും. പനി
മാറിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരിക്കൽ മാദ്രി പറഞ്ഞു, ഇനി നീ
അതിേവഗം വളർന്നു വലുതാവും, ശക്തിയുെട പ്രതീകമാ�
വും. പിന്നീടാണു് മാദ്രി പരപുരുഷ രതിക്കായി പടിയിറ�
ങ്ങിേപ്പാവാൻ തുടങ്ങിയതു്. രാത്രി വരുേമ്പാൾ വസ്ത്രങ്ങ�
ളിൽ േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധമുണ്ടാവും. ആ പ്രേലാ�
ഭനത്തിൽ വീണ പാണ്ഡുവിെന്റ രതിപരീക്ഷണത്തിനു
വഴങ്ങിയ മാദ്രി, പാണ്ഡുവിെന്റ ശാപമരണത്തിനു കാര�
ണെമന്നു് പറഞ്ഞു കുന്തി മാദ്രിേയാടു് ചിതത്തീയിൽ ചാ�
ടാൻ ഒച്ചെവച്ചും വിരൽ ചൂണ്ടിയും നിർബന്ധിച്ചേതാർക്കു�
ന്നു. മാദ്രി സമ്മതിച്ചില്ല. െപെട്ടന്നു് കുന്തി എെന്ന വിളിച്ചു
െചവിയിൽ കർശനമായി ആജ്ഞാപിച്ചതു ഞാൻ വിറ�
യ്ക്കുന്ന ൈകകേളാെട െചയ്തു. പ്രിയ മാദ്രിെയ വാരിേക്കാ�
രിെയടുത്തു ആളിക്കത്തുന്ന പാണ്ഡുചിതയിൽ എറിഞ്ഞു.
ഈ പാപം െചയ്ത ൈകകൾ ഈ ശപിക്കെപ്പട്ട ൈക�
കൾ.” പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭീമൻ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. പലയിട�
ങ്ങളിൽ നിന്നായി പാറാവുകാർ ഓടി വന്നു ബലം പ്രേയാ�
ഗിച്ചയാളുെട വാെപാത്തി െകാട്ടാരെക്കട്ടിേലക്കു വലിെച്ച�
ടുത്തുെകാണ്ടു േപായി.
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“എന്താ ഇങ്ങെന ‘േമാങ്ങുന്ന’തു്? െകാട്ടാരം േലഖിക ദു�
േര്യാധനെന്റ മകേളാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിര
ഭരണകൂടം.

“ചതിച്ചുെകാന്നു അച്ഛെന അവർ, പെക്ഷ ഞങ്ങൾ ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നെല െപാതുേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി
എെന്റ അമ്മെയ അവമതിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ േകട്ടിേല്ല?
കലിംഗേദശക്കാരിയായ അമ്മ പതിെനട്ടുവയസ്സിൽ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ ദുേര്യാധനവധുവായി വന്ന േശഷം, ഗം�
ഗയാറും യമുനയും ഒഴുകുന്ന ഈ കാർഷികഭൂമിെയ മാ�
തൃഭൂമിയായി അംഗീകരിച്ചതേല്ല? മറ്റു െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു
കൗരവ രാജസ്ത്രീേളാടും അമ്മ ഹസ്തിനപുരിയുെട നാടൻ�
ഭാഷയിൽ ഇടപഴകി. വ്യക്തിഗതത്യാഗം െചയ്തു. രാഷ്ട്ര�
ത്തിെന്റ അഖണ്ഡത രക്ഷിക്കാനായി െചയ്ത വിശുദ്ധയുദ്ധ�
ത്തിൽ ഭർത്താവു് െകാല്ലെപ്പട്ടു. രാജമന്ദിരത്തിൽ നിന്നു്
ഞങ്ങെള പുതുഭരണകൂടം പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിച്ചു. അടി�
സ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ
െപാറുക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചു. കുടിെവള്ളം േചാദിച്ചു േകാട്ടക്ക�
കത്തു െചന്നേപ്പാൾ േവട്ടപ്പട്ടികെള വിട്ടു വിരട്ടി. ഇേപ്പാൾ
പാഞ്ചാലി പറയുന്നു, കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് ഭൂഗർ�
ഭഅറയിെല രത്നേശഖരം കലിംഗനാട്ടിേലക്കു് രഹസ്യമാ�
യി കടത്തി എന്നു്. ഇതാേണാ ദുേര്യാധനവിധവെയ കുറി�
ച്ചു് ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ മാത്രം ഈ നാട്ടിൽ താമസിച്ച
പാഞ്ചാലി പറേയണ്ടതു്? ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുേചരാെത
ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള േപാെല ആഹ്ലാദിക്കാൻ എങ്ങ�
െന മനസ്സു് വരുന്നു? എെന്തല്ലാം സൗജന്യങ്ങളും പാരി�
േതാഷികങ്ങളും ഞങ്ങളുെട സുവര്ണകാലത്തു അച്ഛൻ
തന്നതാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/12

“അമ്മയും വിദുരരും ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം എന്നു് നിങ്ങൾ കു�
ന്തിെയ േപ്രരിപ്പിച്ചിേല്ല? അേതാ ആ കഠിനഹൃദയ വഴ�
ങ്ങിയിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദി�
ച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“കുന്തിയുെട മനം മാറ്റാൻ എെന്നയാണു് യുധിഷ്ഠിരൻ നി�
േയാഗിച്ചതു്. മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ സംഭാഷണം നടന്നു.
അഥവാ, കുന്തിെയ സംസാരിക്കാൻ വിട്ടു. പാണ്ഡുവുെമാ�
ത്തുള്ള പഴയ വനവാസക്കാലം േപാെല പരപുരുഷരതി�
യുെട ‘ഞരമ്പുകളിൽ ജീവിതാസക്തി’യുള്ള വനവാസമ�
ല്ല ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും വിദുരരും ധൃതരാഷ്ട്രരും ഉൾെപ്പ�
ടുന്ന നാൽവർ സംഘം ഇനി കാേണണ്ടി വരികെയന്നു
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വേയാജനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പരസ�
ഹായമില്ലാെത അന്നന്നെത്ത അപ്പം േനടാനാവർക്കാ�
വാെതയാവും ഒെന്നാന്നായി പട്ടിണിമരണത്തിനു കീെഴ്പ�
ടുക എന്ന സാധ്യത കുന്തിക്കുെണ്ടന്നു വ്യക്തമായി. ജീവി�
ച്ചു മതിയായി ഇനി ഈ ശരീരം പ്രകൃതിെയ ഏൽപ്പിക്ക�
ണം. നിനക്കു് ഭാവി പ്രവചിക്കാനാവുേമാ?, അങ്ങെനയ�
േല്ല മാദ്രീപുത്രെനന്ന നിലയിൽ എക്കാലവും പ്രതിച്ഛായ,
എന്നു് കുന്തി േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചില്ല.
കാരണമുണ്ടു്-െകാച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്താണു് മാ�
ദ്രിെയ ഭീമൻ, കുന്തിയുെട ആജ്ഞയിൽ പാണ്ഡുചിതയി�
െലറിയുന്നതിനു ഞാൻ സാക്ഷിയായതു്-അമ്മാ അമ്മാ
എന്നു് ഞാൻ ൈകകൾ നീട്ടി നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ കുന്തി
വെന്നെന്റ വായ െപാത്തി ശാസിച്ചു കുടിലിേലക്കു െകാ�
ണ്ടുേപായി മൂലയിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചിരുത്തി. അമ്മാ
എന്നു് മന്ത്രിച്ചു െകാണ്ടു് ഞാൻ പിേറ്റന്നു് ഒറ്റയ്ക്കു് േപായി ചി�
തയിെല ചാരക്കൂനക്കു മുമ്പിൽ പരിഭ്രമിച്ചു നിന്ന ഓർമ്മ�
യുണ്ടു്. ആേരാടു് േചാദിച്ചാണു് നീ ഇവിെട വന്നതു് എന്നു്
പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ ൈക പിടിച്ചു വലിച്ചു െകാണ്ടുേപായ�
േതാർമ്മയുണ്ടു്. അമ്മാ എന്നു് വിളിച്ചു ബാല്യത്തിൽ അല�
ഞ്ഞു നടന്നതും ഓർക്കുന്നു. അമ്മെയ ചിതയിൽ തള്ളാൻ
ഭീമനു് ആജ്ഞ നൽകിയ കുന്തിയിേപ്പാൾ േചാദിക്കുന്നു,
നിനെക്കെന്റ അന്ത്യം പ്രവചിക്കാൻ ആവുേമാ? പ്രകൃതി
നിങ്ങൾെക്കാരു കാട്ടുതീ മരണം അേന്ന വിധിപറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞതാണു്. വിധിനടപ്പുമായി സഹകരിക്കൂ എന്നു്
യാത്ര പറഞ്ഞവെര ഞങ്ങൾ പടിയിറങ്ങാൻ വിട്ടു.”



“നിേത്യാപേയാഗ സാധനങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്കു് പുനരധി�
വാസേകന്ദ്രങ്ങളിൽ പതിവായി കിട്ടണം എന്ന ന്യായ�
മായ ആവശ്യവുമായി കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ കറുത്തതു�
ണി െകാണ്ടു് ശിരസ്സു് മൂടി േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ രാവി�
െല മുതൽ പ്രതിേഷധപ്രകടനം െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ. പാ�
ണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ േപാലും അവിെട െചന്നു് പ്രയാസ�
ങ്ങൾക്കു് െചവി െകാടുത്തു കണ്ടില്ല എന്നാണവർ പറ�
ഞ്ഞതു്. അെതന്താ അങ്ങെന? മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ
ഇന്നു് ആെക അവർക്കു െകാടുത്ത വാഗ്ദാനം രക്തസാ�
ക്ഷി ദുേര്യാധനെന്റ ദീർഘകായ േലാഹപ്രതിമ കൗരവരു�
െട അടുത്ത ആണ്ടുശ്രാദ്ധത്തിനു മുമ്പു് പൂർത്തിയാക്കുെമ�
ന്നും. മരിച്ചുേപായവരുെട പ്രതിമ കണ്ടാൽ തീരുേമാ ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട വിശപ്പും ദാഹവും?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്രവാർത്ത േപാെല എല്ലാം നിങ്ങൾ നീണ്ടനീണ്ട വാ�
ക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങെള പറഞ്ഞുഫലിപ്പിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല.
ഒരു ജന്മം െകാണ്ടു് െകാഴിഞ്ഞുേപാവുന്ന കൗരവധൂമേക�
തുക്കളല്ല പാണ്ഡവർ. പാണ്ഡവ ജന്മത്തിനു ആകാശചാ�
രികളുെട കൂടിയാേലാചനയുണ്ടു്. അതീതശക്തികളുെട നി�
േയാഗം കിട്ടിയ വിശിഷ്ടജന്മങ്ങളാണു് പാണ്ഡവർ എന്നു്
പറഞ്ഞതു് പാഞ്ചാലിയല്ല േവദവ്യാസനാണു്. പാണ്ഡ�
വരുെട ജീവിതപാതയിലൂെട ഒന്നു് നിങ്ങൾ രഥേമാടിച്ചു
േനാക്കിയാൽ അറിയാം, എെന്തന്തു പ്രതിസന്ധികളിൽ
തളരാെത പിടിച്ചുനിന്നാണു് കുടുംബസ്വത്തു തിരിച്ചുപിടിച്ച�
െതന്നു. യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ യുദ്ധെക്കടുതിയുണ്ടു്, ധാന്യക്ഷാ�
മമുണ്ടു്, കുടിനീരിനു േപാലും, അത്ഭുതം, ഗംഗയും യമുനയും
ഒഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ കടിപിടിയുണ്ടു്. സൗജന്യധാന്യവി�
തരണം, ശുചിമുറി നിർമ്മിതി, അത്യാവശ്യസാധനങ്ങൾ
വിലകുറച്ചു വിൽപ്പന, ഇെതാന്നുമല്ല സുഹൃേത്ത പാണ്ഡവ
ഭരണകൂടം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളി. ഇതിഹാസ സമാന�
മായ പാണ്ഡവ ജീവിതം, വരും യുഗത്തിലും സാക്ഷരേലാ�
കം താളിേയാലയിൽ വായിച്ചും നാടകമായി കണ്ടും കാ�
ലാതിവർത്തിയായി മാേറണ്ടതിെന കുറിച്ചു് ഞങ്ങൾ വില�
യിരുത്തുേമ്പാൾ, കൗരവവിധവകൾ ഞങ്ങെള എന്താണു്
െചയ്യുന്നതു്? ഊട്ടുപുരയിൽ തളച്ചിടുന്നു. കഷ്ടമേല്ല ഇെതാ�
െക്ക?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/13

“ഭരണകൂടത്തിെല അഞ്ചുേപരും കൗരവരുെട ആണ്ടുശ്രാ�
ദ്ധത്തിനു പുണ്യനദിയിൽ േപായിരിക്കുകയാണു്. നിങ്ങ�
െളങ്ങെന ഓർെത്തടുക്കുന്നു, വികാര വിേക്ഷാഭത്താൽ
വഴിവിട്ടു പലതും െചയ്ത ആ നൂേറാളം കൗരവെര?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

ശീതകാലമായിരുന്നിട്ടും േനരെത്ത കുളിച്ചു ഈറൻ മാറാ�
െത പൂ പറിക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

“വിേവചനരഹിതമായിരുന്നു എേന്നാടുള്ള കൗരവആരാ�
ധന. എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ അമംഗളകരമായി
േതാന്നിയ ഒരു വഴിതടസ്സേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ�
ക്കൂഹിക്കാം, പാണ്ഡവർ.”

“പാഞ്ചാലിയാേണാ, നിങ്ങൾ ഒറ്റെക്കട്ടായാേണാ പറഞ്ഞ�
തു് വയസ്സായ കുന്തി കാട്ടിൽ േപാെട്ട എന്നു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. മറ്റു മൂന്നു വേയാജനങ്ങൾ�
െക്കാപ്പം പാണ്ഡുവിധവ.

“ജീവിതസായാഹ്നം വനത്തിൽ” എന്ന തീരുമാനം അനു�
സരിച്ചു േകാട്ടവാതിലിനു പുറേത്തക്കു കടക്കുന്നതു് മട്ടുപ്പാ�
വിൽ നിന്നു് േനാക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

“അരക്കില്ലത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബെത്ത ബലിെകാ�
ടുത്തുതുരങ്കം വഴി രക്ഷെപ്പടാനുള്ള സാഹസികയാത്ര�
ക്കു് േനതൃത്വം െകാടുത്ത ധീര, നിഷ്ടൂര കുന്തിയല്ല പിന്നീ�
ടു് ഞങ്ങളുെട ജീവിതം താറുമാറാക്കിയ സ്ത്രീ. കാഴ്ചപരി�
മിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രദമ്പതികൾ, െകാള്ളരുതാത്ത നൂറു
കൗരവർക്കു േവെറ േവെറ രാജവധുക്കെള കെണ്ടത്തിയ�
േപ്പാൾ, കുന്തി ഞങ്ങെള പാഞ്ചാലിയുെട െതാഴുത്തിൽ
െകട്ടി. അെതാരടിയായിരുന്നു പാണ്ഡവാഭിമാനേബാധ�
ത്തിനു്. ഭാവിജീവിതത്തിനായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന
െകാടുംകാട്ടിേലക്കു ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഞങ്ങൾ യാ�
ത്ര തിരിച്ചേപ്പാൾ ‘നിങ്ങളുെട നല്ലനടപ്പിനു് ജാമ്യമായി
ഞാൻ ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി െകാട്ടാരത്തിൽ കഴി�
യും’ എന്നു് കുന്തി വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതു്, ‘പാണ്ഡവർ
പ്രതികൾ’ എന്ന ഊന്നേലാെട ആയിരുന്നു എന്നാൽ
പ്രിയപാഞ്ചാലിേയാ? കുടിേയറ്റ ഭൂമിെയ പരിഷ്കൃത നഗ�
രമാക്കുന്നതിൽ നഗരമന്ദിരങ്ങളുെട നിർമിതിയിൽ രാജ�
സൂയ യാഗത്തിൽ ഔേദ്യാഗിക ചക്രവർത്തിനി പദവി
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിൽ, ഒപ്പം ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് കൃത്യമായൂ�
ഴം അനുസരിച്ചു ഗർഭം ധരിച്ചു നവജാതശിശുക്കെള പാ�
ഞ്ചാലയിൽ പരിചരണത്തിനയക്കുന്നതിൽ എല്ലാറ്റിലും
കാണാമായിരുന്നു കുന്തിെക്കാന്നും എത്തിേനാക്കാനാ�
വാത്ത കാര്യേശഷി, മികവു്. കുന്തിെയ ഒട്ടും ആശ്രയിക്കാ�
െത ഞങ്ങളുെട അഭിലാഷങ്ങൾ പൂവണിയാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ, കുന്തി ഇനി കാട്ടിൽ േപാവുെന്നങ്കിൽ േപാെട്ട
എന്ന ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ആറു േപ�
രിലുണ്ടായതു് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല, കാലക്രേമണയാ�
ണു്. പുരുഷെന്റ വിജയത്തിനു് പിന്നിൽ സ്ത്രീയുണ്ടു് എന്ന
കവിവചനെത്ത സാർത്ഥകമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളു�
െട ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് കുന്തിയുെട എെന്നേന്നക്കുമായു�
ള്ള തിേരാധാനം. േപാെട്ട തിരക്കുണ്ടു്. തുന്നൽക്കാരെന
കണ്ടു നാെള ൈവകുേന്നരെത്ത വിരുന്നിനു മുമ്പു് പാഞ്ചാ�
ലിയുെട പട്ടുടുപ്പുകൾ കിട്ടണം എന്നുടൻ േപായി പറയ�
െട്ട, ഇന്നു് രാത്രി ഊഴം എനിക്കാണു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/14

“ബലാൽക്കാരത്തിനു പാണ്ഡവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇര�
യായ പാഞ്ചാലിക്കു് േവണ്ടി ഹസ്തിനപുരി ന്യായാലയ�
ത്തിൽ ദുേര്യാധെന പ്രതിയാക്കി വാദിക്കാൻ െവളിനാട്ടി�
െല പ്രഭാഷണ യാത്ര െവട്ടിച്ചുരുക്കി ഓടിവന്നേപ്പാഴാണു്
ചാർവാകൻ അറിയുന്നതു കുന്തിയുെട ആവശ്യപ്രകാരം
പാഞ്ചാലിെയ മാനസികേരാഗ ചികിത്സ എന്ന േപരിൽ
ഹിമാലയത്തിേലക്കു് ഒളിച്ചുകടത്തി എന്നു്. വിവരമറിഞ്ഞ
ആളാെക സ്തംഭിച്ചു. േകാട്ട വാതിലിെല പാറാവുകാർക്കു
െകാട്ടാരം സർവ്വാധികാരി നിർേദ്ദശം െകാടുത്തിരിക്കുക�
യാണു്-ശല്യക്കാരൻ വ്യവഹാരി ചാർവാകെന കണ്ടാൽ
അകേത്തക്കു് വിടരുതു് തല്ലിേയാടിക്കണം. ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരസമുച്ചയം ഇന്നു് ഒരു സംഘം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരു�
െട പിടിയിലാെണന്നു ചാർവാകൻ” പാണ്ഡവ വനാശ്രമ�
ത്തിലായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു. വിടാെത
മഴ െപയ്തു മുൻവശെത്ത ൈകേത്താടിലൂെട കലക്കെവ�
ള്ളം കുത്തിെയാലിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രം.

“കള്ളച്ചൂതിൽ ഇരയാവാൻ ആനപ്പുറത്തു േപായ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തിക്കു് കിേട്ടണ്ടതു് കിട്ടി-പ്രകൃതിക്കു സ്വ�
സ്തി. കൂെട െപാറുക്കുന്ന െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് കളി�
ച്ചവർക്കിെതാരു യുഗാന്തര പാഠവുമായിരിക്കെട്ട. പ്രശ്നര�
ഹിതമായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അല്ലലില്ലാെത സ്വ�
സ്ഥജീവിതം നയിച്ച ഞങ്ങൾ രാജസൂയ പാണ്ഡവർ, ദു�
േര്യാധന ദാക്ഷിണ്യത്തിൽ േനടിയ ഈ അക്ഷയപാ�
ത്രത്തിൽ മൂന്നുേനരം ൈകമുക്കി കൗരവഊട്ടുപുരയിെല
ഇച്ചിൽ വാരിെയടുത്തു് തിന്നുേമ്പാൾ, അത്താഴപ്പട്ടിണി�
ക്കു് വിധിക്കെപ്പട്ട ഈ ‘മാനസികേരാഗി’ അടിവസ്ത്രം
ഒന്നുകൂടി െകട്ടി മുറുക്കെട്ട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/15

“പരുക്കൻ തറയിൽ പുൽപ്പായ വിരിച്ചു ഒറ്റമുറിയിൽ,
കണ്ടാലറിയാവുന്ന നാലു വേയാജനങ്ങൾ മരണം കാ�
ത്തു കിടക്കുന്നു. അങ്ങെനയാേണാ തിരിച്ചു നാട്ടിെലത്തി
ഞാൻ വാർത്ത െകാടുേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസത്തിനായി ധൃതരാഷ്ട്രർ
ഗാന്ധാരി കുന്തി വിദുരർ എന്നിവർ െകാട്ടാരം വിട്ടു േപാ�
യി മാസം മൂന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാഴ്ച അലഞ്ഞേശഷം
അവൾ അവരുെട കുടിൽ കെണ്ടത്തി.

“നിങ്ങൾ ഇവിെട വരുേമ്പാൾ കാണുന്നതു് േചാരുന്ന
േമൽക്കൂരയും മണ്ണിളകിയ ചുവരും മുഷിഞ്ഞ തുണികളും
ഒഴിഞ്ഞ വയറും-എന്നാൽ സ്വയം അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾക്കാ�
യി തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ കാട്ടുകുടിലിൽ പെക്ഷ നാലുേപർ
നീണ്ട തിരക്കു് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനു േശഷം ഇേപ്പാൾ
അനുഭവിക്കുന്നതു് മൗനത്തിെന്റ സങ്കീർത്തനം, കവി
പാടിയ േപാെല ശൂന്യമാെക മുഴക്കുന്ന പ്രണവത്തിെന്റ
മർമ്മരം”.

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് ഇക്കഴിഞ്ഞ കു�
രുേക്ഷത്രം എന്നു് േജതാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ അരേങ്ങറ്റ�
ൈമതാനെപാതുേയാഗത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, അനു�
േമാദനസദസ്സു് എഴുേന്നറ്റു അരനിമിഷേത്താളം േനരം
കയ്യടിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ വിസ്മയേത്താെട കണ്ടു. പെക്ഷ
േവദിയിൽ ഇരുന്ന പാഞ്ചാലി അേപ്പാൾ മുഖം താഴ്ത്തി.
എന്താ സംഗതി?” െകാട്ടാരം േലഖിക രാജസഭയിൽ കൂ�
നിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൃപാചാര്യെര കെണ്ടത്തി.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി താ�
ളിേയാലയിൽ നാരായം െകാണ്ടു് എഴുതിെക്കാടുത്തതു്
അർദ്ധസാക്ഷരതയുെട ആൾരൂപമായ അഭിവന്ദ്യയുധി�
ഷ്ഠിരൻ വായിച്ചേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/16

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ ഹരിതചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നാദ്യം
േകട്ടേപ്പാൾ, അെതാരു ഭരണകൂടനിയന്ത്രണെമന്നു ധരി�
ച്ചു അവഗണിച്ച ഞാനിേപ്പാൾ ഓടിക്കിതച്ചു ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ നിന്നു് ഇവിെട വന്നതു് സംഗതി പരിലാളനമാണു്
എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ. ആരാണു് നിങ്ങൾ? എന്താണു് ഈ
കാണുന്നെതാെക്ക?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുരുേക്ഷത്രപ്ര�
വിശ്യയുെട യുവഭരണാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു. തക്ഷശി�
ലയിൽ നിന്നു് പഠനം കഴിെഞ്ഞത്തിയേപ്പാൾ ദുേര്യാധ�
നൻ അയാെള പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ താേക്കാൽ
സ്ഥാനത്തു നിയമിച്ചതു് അന്നു് വിവാദമായിരുന്നു.

“ഒരു െകാച്ചു ഗ്രാമത്തിെന്റ കൃഷിയിടേത്താളം േപാന്ന
ഈ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടിയാണു് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ ജന�
സംഖ്യയുെട പാതിേയാളം യുവാക്കെള പതിെനട്ടുനാൾ
െകാണ്ടു് രണ്ടു കുടുംബക്കാർ േഹാമിച്ചതു്. ഈ ചരിത്ര�
പശ്ചാത്തലം ഭാവിതലമുറെക്കങ്ങെന രൂപമാറ്റത്തിലൂ�
െട വരുത്തിെയടുക്കാെമന്നായിരുന്നു യുദ്ധാവസാനം മു�
തൽ എെന്റ മനസ്സിൽ. എല്ലാ ൈജവമാലിന്യങ്ങളും പല
വൻകുഴികൾ േതാണ്ടി ഒെന്നാന്നായി അടുക്കിയിട്ടു േമെല
മണ്ണിട്ടു് മൂടിയ സമതലത്തിലാണു് നാമിേപ്പാൾ കാൽവ�
ക്കുന്നതു്. കുഴിമാടഭീതിെയാന്നും േതാന്നുന്നില്ല അേല്ല?
അവിെടയാണു് ഹരിതചട്ടം ‘ചട്ട’പ്രകാരേത്തക്കാൾ മിക�
വു് െതളിയിച്ചതു്. ചുറ്റും േനാക്കൂ, നിങ്ങെള തുറിച്ചു േനാക്കു�
ന്നതു് ഗതികിട്ടാെത കൗരവപാണ്ഡവ േപ്രതങ്ങളാേണാ?
അല്ല? പിെന്ന? ഔഷധസസ്യങ്ങളുെട വൻേശഖരം, പി�
ടിച്ചാൽ പിടി കിട്ടാത്ത വളർച്ച. ഓേരാ ൈസനികെന്റയും
യുദ്ധാഭിലാഷങ്ങളുെട അന്തിമസാക്ഷാത്കാരം എെന്നാ�
െക്ക േതാന്നിയാൽ അതായിരിക്കും സത്യേത്താടടുത്ത
സംഗതി. ജഡങ്ങൾ ചീയുന്ന ഗന്ധം? ഇേല്ലയില്ല അെല്ല?
അതാണു് കാര്യം. വരും യുഗത്തിൽ വിേനാദ സഞ്ചാരി�
കൾ കുരുേക്ഷത്രത്തിെല ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വരി നിന്നു്
വിലെകാടുത്തു മടങ്ങുേമ്പാൾ, ആർക്കുേവണ്ടിെയന്തിെന�
ന്നറിയാെത ജീവത്യാഗം െചയ്ത ഓേരാ ൈസനികെന്റ
ആത്മാവും മന്ത്രിക്കും-ഇെതനിക്കു് നിത്യശ്രാദ്ധം, കുടുംബ
സ്വത്തു തർക്കത്തിനു് പ്രതിവിധി േപാർക്കളമാെണന്ന
നാടുവാഴിഅഹന്തക്കു് കിട്ടിയ ജനകീയപ്രഹരം.”

“തരം കിട്ടിയാൽ തുടയിലും അടിക്കും എന്ന് ഭീമെന കുറിച്ചു്
സംശയം േതാന്നിയിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
േനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര അവസാന ദിവസം. നീണ്ട
ദ്വന്ദയുദ്ധത്തിൽ മാരകമായ ഗദാപ്രഹരേമറ്റു െപാട്ടിയ
തുടെയല്ലുമായി ചളിനിറഞ്ഞ ചതുപ്പുനിലത്തിൽ, ഇച്ഛാ�
ശക്തി െകാണ്ടുമാത്രം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു
ആ ധീര കൗരവേപാരാളി.

“െവള്ളത്തിൽ നിന്നു് മുടിയിൽ വലിച്ചു എെന്ന കരയിേല�
ക്കു് െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ഭീമേനാട്ടവും ശരീരചലനങ്ങളും
അസാധാരണമായി. ഭീതിയും പ്രതികാരവും, ഒന്നും നഷ്ട�
െപ്പടാനിെല്ലന്ന ഭാവവും, അവെന്റ ശിശുമുഖെത്ത ക്രൂരമൃ�
ഗമുഖമാക്കി. പ്രണയിക്കുന്ന െപണ്ണിൽ നിന്നു് പതിവായി
ആട്ടും തുപ്പും കിട്ടുന്ന പുരുഷനിൽ നിന്നു് അവെള തട്ടിെയ�
ടുത്തവൻ എന്ന നിലയിൽ എെന്ന പ്രതിസ്ഥാനത്തു പ്ര�
തിഷ്ഠിച്ചു ആയുധേമാങ്ങി. അവെന്റ െപണ്ണിെന ഉടുതുണി�
യൂരിയതിലായിരുന്നില്ല ഭീമെനാമ്പരം. സിംഹാസനത്തി�
ലിരുന്ന ഞാൻ, തുടകൾ നഗ്നമാക്കി അവൾക്കിരിക്കാൻ
ഇടം െകാടുത്തതായിരുന്നു േകാപം ജ്വലിപ്പിച്ചതു്. “േരാമം
നിറഞ്ഞ ഈ െവളുത്ത തുടകൾ കാണിച്ചു എെന്റ െപണ്ണി�
െന നീ ഇനി ഈ ജന്മം േമാഹിപ്പിക്കരുതു്” എന്നു് പറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ടവൻ ഗദ അതിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിേലെക്കടുത്ത�
േതാർമ്മയുണ്ടു്. കുറുനരികളും കഴുകനും െകാത്തിപ്പറിക്കും
മുമ്പു് പാണ്ഡവരുെട വംശനാശത്തിനു് േവണ്ടി െചയ്യാവു�
ന്ന അവസാന തന്ത്രവും െമനഞ്ഞു മാത്രേമ ഞാൻ ഈ
േലാകത്തിൽ നിന്നു് യാത്രയാവൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/17

“െപരുമാറ്റച്ചട്ടം നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിെല്ലന്ന പരാതി വ്യാ�
പകം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” പാണ്ഡവ പാളയ�
ത്തിേലക്കു് ആനന്ദനൃത്തം െചയ്തു, ഗദ കുലുക്കി നീങ്ങിയ
ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

പരാതി വ്യാപകം? പാണ്ഡവെര അല്ലാെത കൗരവപക്ഷ�
ത്തു വാ തുറക്കാൻ ജീവനുള്ളവരുേണ്ടാ? ഇനി െപരുമാറ്റ�
ച്ചട്ടം. പിന്തുടർന്നു് ഞങ്ങൾ െചന്നേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിയാ�
ണു് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു്, െവള്ളെക്കട്ടിൽ കഴുത്തറ്റം ഒളിച്ചി�
രിക്കുന്നു ദുേര്യാധനൻ. പമ്മിെച്ചന്നവെന്റ നീണ്ട മുടി പി�
ടിച്ചു വലിച്ചു കരയിൽ െകാണ്ടുവന്നു ആദ്യം െകാടുത്തതു്
നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ പാഞ്ചാലിയുെട ഉടുതുണിയിെലാരു ഭാ�
ഗമാണു്. ഒരു െഞണുങ്ങാത്ത ഗദ സമ്മാനിച്ചാണു് േപാ�
രിനു ഞാനവെന വിളിച്ചതു്. മരിച്ചാൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ
പൂർണ്ണകായ േലാഹപ്രതിമ ആദ്യ ആണ്ടു ശ്രാദ്ധത്തിൽ
തെന്ന പൂർത്തിയാക്കാേമാ എന്നവൻ േചാദിച്ചു. ഉെവ്വ�
ന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ വാക്കു െകാടുത്തു. ജീവിച്ചു മതിയായി.
മനുഷ്യജന്മം വ്യർത്ഥം എെന്നെന്ന തിരിച്ചറിവിെലത്തി�
ച്ചിരുന്നു ജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നുള്ള ധ്യാനം. പതിെന�
ട്ടുനാൾ േപാരാടി തളർന്ന നിനെക്കെന്ന എളുപ്പം െകാ�
ല്ലാൻ ഉപായം പറഞ്ഞു തരാം. എെന്റ തുടയിൽ ഒെരാറ്റ
ഗദാപ്രേയാഗം മതി. ഊർജ്ജം നഷ്ടെപ്പടുത്താെത നി�
നെക്കെന്ന െകാല്ലാം. “അസ്തിത്വദുഃഖവാദി” യുെട അവ�
സാനെത്ത ആഗ്രഹം ഞാൻ കർത്തവ്യേബാധേത്താെട
സാധിച്ചു െകാടുത്തതാേണാ നിങ്ങൾ ‘േപാരാട്ടത്തിെല
െപരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം’ എന്നു് പറഞ്ഞു എനിക്കു് േനെര
നനഞ്ഞ കമ്പിളിെയറിയുന്നതു്?



“എന്താണിേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരനുമായി വീണ്ടും സൗന്ദര്യപ്പി�
ണക്കം? അതും കിടങ്ങിൽ ചാടി ഇരയാവുെമന്ന ആത്മ�
ഹത്യഭീഷണി മുഴക്കാൻ മാത്രം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദു�
േര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു.

“ആളുയരത്തിലുള്ള പഞ്ചേലാഹപ്രതിമ ദുേര്യാധനെന്റ
ആണ്ടുശ്രാദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന പണിയും എന്ന യുധി�
ഷ്ഠിരപ്രതിജ്ഞ ഇേപ്പാൾ പ്രതിമ എന്നു് ഭീമൻ ചുരുക്കി.
വാക്കുകളിൽ മിതത്വം പാലിക്കാനല്ല, ദുഷ്ടബുദ്ധിേയാെട�
യാണു് എന്നു് ഉള്ളം നിലവിളിക്കുന്നു. കുരുേക്ഷത്രക്കു പുറ�
െത്താരു െചളിക്കുണ്ടിൽ കാണാതായ ദുേര്യാധനജഢം
േതടിപ്പിടിച്ചു യമുനയുെട തീരത്തു ശക്തിസ്ഥലി എന്ന സ്മൃ�
തിമണ്ഡപത്തിൽ അടക്കം െചയ്യണെമന്ന ആവശ്യെത്ത
ഭീമൻ േനരിട്ടതു്, കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളും അവേശഷിക്കു�
ന്ന അംഗങ്ങളും െചന്നു് തിരഞ്ഞു െകാണ്ടുവരാെമങ്കിൽ
സംസ്കാകരെച്ചലവു് ഭരണകൂടം വഹിക്കും എന്നാണു്.
നൂറു കൗരവെരയും ഞാക്കിെക്കാന്നു ആർമാദിച്ച ഭീമൻ
ഞങ്ങളുെട പുനരധിവാസ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നി�
ടേത്താളം ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗരവാത്മാക്കൾക്കു ശാ�
ന്തി കിട്ടിെല്ലന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, മരണം ഇരുൾ മൂടിയ
താഴ് വരയല്ല സാന്ത്വനം തരുന്ന േസ്നഹ സ്പർശനമാണു്.
അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ആളാെക
മാറി. ആ കുപ്രസിദ്ധ മുഖംമൂടിയിൽ എക്കാലവും ഭ്രമിച്ച
ഹസ്തിനപുരി അറിയെട്ട, നാടിെന്റ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂ�
ക്ഷിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ സ്വയം ബലി നൽകിയ കൗ�
രവരുെട കുടുംബങ്ങെള ഈ ഭരണകൂടം എങ്ങെനയാണു്
ആത്മഹത്യയിേലക്കു തള്ളിയിട്ടെതന്നു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/18

“കൗരവരിൽ ചില പ്രമുഖർ ഒരു വിഴുപ്പുെകട്ടു് െകാട്ടാരര�
ഹസ്യങ്ങളുമായി പാണ്ഡവപക്ഷേത്തക്കു കൂറുമാറാനിട�
യുെണ്ടന്നു കുതിരപ്പന്തികളിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച വർത്ത�
മാനമുണ്ടേല്ലാ. യുദ്ധരഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു േപാവാതിരി�
ക്കാൻ പുറംേലാകവുമായി ബന്ധം നിേഷധിച്ചു ദുേര്യാധ�
നൻ അവെരെയാെക്ക അജ്ഞാതേകന്ദ്രത്തിൽ ബന്ദി�
കളാക്കി എന്നാണു വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േകൾക്കുന്നതു്”
െകാട്ടാരം േലഖിക കൗരവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രതിേരാ�
ധവകുപ്പു് വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കടുത്ത മാനസിക പീഡനവും അപമാനവും സഹിക്കുക�
യാെണന്നു കൗരവർ പറഞ്ഞതായി കുതിരപ്പന്തികളിൽ
േകട്ടിരുന്നു എന്നു് കൂടി വിസ്തരിച്ചു പറയൂ. വിശ്വാസം േതാ�
ന്നും. തീർത്തും മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ രീതിയിലാണു് കൗ�
രവർ സ്വന്തം സേഹാദരന്മാെര ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു് എന്നും, ജീവിത പങ്കാളിെയ ഒന്നു് കാണാൻ േപാ�
ലും സമ്മതിക്കാെത ദുേര്യാധനൻ വിലങ്ങിട്ടിരിക്കയാെണ�
ന്നും പറഞ്ഞുേനാക്കൂ. സുഹൃേത്ത, കൗരവർ ഇേപ്പാൾ സു�
ഖചികിത്സയിലാണു്. നീണ്ടതും കഠിനവുമായ ൈസനിക
പരിശീലനത്തിനു േശഷം കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവയു�
ദ്ധക്ഷമത ഇരട്ടിയാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണു് ഞങ്ങൾ�
ക്കുള്ളതു്. പന്ത്രണ്ടു വർഷം പാണ്ഡവർ വനാശ്രമത്തിൽ
‘തിന്നും കളിച്ചും’ കഴിഞ്ഞ േപാെല അല്ല, ശരീരത്തിെന്റ
കായികചലനശക്തി നാലിരട്ടിയാക്കുന്ന അപൂർവ്വയിനം
ഭക്ഷണരീതി. അതും പൂർണ്ണബ്രഹ്മചര്യേത്താെട. അവ�
െര പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഭൂഗർഭഅറ�
യിലല്ല, സുഖശീതള ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല ആശ്രമങ്ങ�
ളിൽ.”

“ആേരാരുമറിയാെത അജ്ഞാതവാസം െചലവഴിച്ച പാ�
ണ്ഡവർ ഇേപ്പാൾ ആതിേഥയരാജ്യമായ വിരാടയിെല
ഉപപ്ലാവ്യ ൈസനികപാളയത്തിൽ യുദ്ധസന്നാഹത്തി�
ലാണു്. എല്ലാം ചാരസേന്ദശം വഴി േനരെത്ത നിങ്ങൾ�
ക്കറിയാം. വമ്പിച്ച ആൾനാശമുണ്ടാക്കാവുന്ന മഹായുദ്ധ�
ത്താൽ പരിഹരിേക്കണ്ടെപ്പേടണ്ടതല്ല കുരുവംശകൂട്ടുകു�
ടുംബ സ്വത്തുതർക്കം എന്ന േബാധ്യത്തിൽ, അവസാനവ�
ട്ട സമാധാനചർച്ചക്കുേവണ്ടിയാണു് ഞാനിേപ്പാൾ ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ എത്തിയതു്” ദൂതൻ ദുേര്യാധനെന േനാക്കി
രാജസഭയിൽ പറഞ്ഞു. െകാട്ടാരം േലഖിക കൗതുക�
േത്താെട േനാക്കി.

“പാണ്ഡവ ചാരസംഘടന നകുലേനതൃത്വത്തിൽ എെന്ത�
ല്ലാം വിവരസമാഹരണം കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് കട�
ത്തിേയാ അെതാെക്ക ശരിെവക്കുന്നതാണു് കുരുേക്ഷത്ര
യുദ്ധത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം. േചര�
യും മുള്ളൻ പന്നിയും നിറഞ്ഞ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി നിരപ്പാ�
ക്കി എത്രേവഗമാണു് കൗരവെത്താഴിലാളികൾ ക്രമീ�
കരണങ്ങൾക്കു് രൂപം െകാടുത്തതു്. ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായ
നാൽക്കാലികൾ മുതൽ അെമ്പാടുങ്ങാത്ത ആവനാഴി�
കൾ വെര എല്ലാറ്റിലും കൗരവനിരീക്ഷണം സൂക്ഷ്മവും കാ�
ര്യക്ഷമവും ആയി എന്നു് രണ്ടുനാൾ നീണ്ട പരിേശാധന�
ക്കു് േശഷം ഞങ്ങെള അഭിനന്ദിച്ചതു് വിദുരർ അല്ല, കൃപാ�
ചാര്യൻ. കുട്ടിക്കാലത്തു ഞങ്ങെള ചൂരൽ െകാണ്ടു് അടി�
ക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ആ െകാട്ടാരഗുരു ഒേന്ന
അവസാനം പറഞ്ഞുള്ളു-ഉപപ്ലാവ്യയിൽ നിന്നു് പാണ്ഡ�
വർ ൈകവീശി വന്നാൽ മതി-ജയിച്ചാൽ ഹസ്തിനപുരി
മരിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/19

“നിങ്ങൾ പരുഷമായി പ്രതികരിക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി.
അന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ വല്ലതും കുന്തി ഉന്നയിച്ചു�
േവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

പുഴേയാരെത്ത പ്രഭാതെവയിൽ വീണ ആ സുന്ദരമുഖം
അശാന്തമായിരുന്നു. ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചിരുന്നു. കണ്ണുകൾ
ഈറനായിരുന്നു.

“എെന്ന പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എന്നവർ സ്വയം പരിചയെപ്പടു�
ത്തി. നവജാതശിശുവിെന പുലർച്ചയിൽ നീെരാഴുക്കിൽ
മരിക്കാൻ വിട്ട ആ കഠിനഹൃദയെയ ഞാൻ െഞട്ടി, തുറി�
ച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ആകസ്മികമാ�
യി വഴിയിൽ കെണ്ടത്തിയ െപറ്റ തള്ളേയാടുള്ള നിർവ്യാ�
ജേസ്നഹമാെണന്നു. അതിൽ പിടിച്ചവർ എെന്റ അനുജ�
ന്മാരാണു് പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന അപൂർവ്വ സാേഹാദ�
ര്യം എന്നിൽ െചലുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എക്കാലവും ഹസ്തി�
നപുരി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എെന്ന കീഴ്ജാതിക്കാരെന�
ന്നു് വാക്കും േനാക്കും പ്രവർത്തിയും െകാണ്ടു് പരസ്യമാ�
യി അവമതിക്കുകയും സാമൂഹ്യമായി പാർശ്വവൽക്കരി�
ക്കയും െചയ്തിരുന്ന അർജ്ജുനെനയും നിങ്ങൾ െപറ്റതാ�
േണാ എന്നു് േചാദിക്കാൻ ഞാൻ അവർക്കു േനെര മുഖം
ഉയർത്തിയേപ്പാൾ, അവർ കരുതി സാേഹാദര്യം തളി�
രിട്ടു എന്നു്. ആസന്നമായ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ പാണ്ഡവ�
രുെട യുദ്ധകാലസുരക്ഷ ഞാൻ ഉറപ്പുെകാടുക്കണെമന്നു
കുന്തി അേപ്പാൾ സാഹചര്യം ചൂഷണം െചയ്തു ൈവകാ�
രികതേയാെട ആവശ്യെപ്പട്ടു. എെന്റ മുഖത്തു് നിന്നു് േനാ�
ട്ടം മാറ്റാെത, മാതൃത്വത്തിെന്റയും സാേഹാദര്യത്തിെന്റ�
യും മൃദുല വികാരമുപേയാഗിച്ചവർ, കുളി കഴിഞ്ഞുവരുന്ന
എെന്റ ശാന്തത അവർക്കനുകൂലമായി തരെപ്പടുത്താൻ
ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഇടെപട്ടു-ഒടുങ്ങാത്ത സൗഹൃദം ജീ�
വെനാടുങ്ങും വെര നിലനിർത്തുെമന്നു് വാക്കു െകാടുത്താ�
ണു് ഞാൻ ദുേര്യാധനെന്റ കൂട്ടാളിയായതു്. അതാെണനി�
ക്കു് അഭിമാനം. െപറ്റ കുഞ്ഞിെന പുഴെയാഴുക്കിൽ മരി�
ക്കാൻ വിട്ട തള്ളയല്ല എെന്റ ‘അമ്മ മാതൃക’, അരേങ്ങറ്റ�
ൈമതാനത്തിെല െപാതുേവദിയിൽ പാണ്ഡവർ എെന്ന
അവേഹളിക്കുകയും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കയും െചയ്യുന്നതു്
അവിെട കൂടിയിരുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിെല അഭിജാതസദ�
സ്സു കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്നമട്ടിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ, അവസ�
േരാചിതമായി ഇടെപട്ടു എെന്റ മാനം കാത്തതു നിങ്ങൾ
െകാല്ലാൻ കരുതിവച്ച ദുേര്യാധനനാണു്. അവൻ എനി�
ക്കു് സംരക്ഷകൻ, എെന്നന്നും േവണ്ടെപ്പട്ടവൻ, അവെന്റ
ശത്രുക്കൾ എനിക്കും യുദ്ധത്തിൽ പ്രതിേയാഗികൾ.”

“ബാല്യം കളങ്കിതമാക്കി? രമണീയമായിരിേക്കണ്ട വിദൂര�
ഭൂതകാലം അങ്ങെനയാേണാ?” യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥം.

“സുന്ദരികളായിരിക്കാം കുന്തിയും മാദ്രിയും. വാൽസല്യനി�
ധികളായ അമ്മമാരായി അനുഭവമില്ല. പൂ ചൂടി പുറത്തു�
േപാവുന്ന േകമികളായിരുന്നു. പരുക്കൻ നിലത്തു കിടന്നു
ഈ രതിസാഹസങ്ങൾ െമൗനമായി േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
ക്കുന്ന പാണ്ഡുവും എെന്റ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യം വിഷമയമാ�
ക്കി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/21

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിയുേമ്പാേഴക്കും തുടങ്ങിേയാ നിങ്ങൾ
അസത്യപ്രചാരണം? യുദ്ധം ജയിച്ച പാണ്ഡവർ അവിശു�
ദ്ധ കൂട്ടുെകട്ടാെണെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന പുനരധി�
വാസ േകന്ദ്രത്തിൽ ഒച്ചെവക്കുന്നതിെന്റ യുക്തി?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു. നീണ്ട മുടിയും
ഒട്ടിയ വയറുമായി ആ അർദ്ധനഗ്നനാണു ഹസ്തിനപുരിയു�
െട മനഃസ്സാക്ഷിെയന്നു കരുതിയ കൗരവരാജവിധവകൾ
ചുറ്റും നിന്നു് വിമതയുക്തിവാദിക്കു േപ്രാത്സാഹനം െകാടു�
ത്തു.

“ആ പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലവും നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ േപായി പാണ്ഡ�
വെര ഒറ്റക്കും െതറ്റക്കും കണ്ടു സംസാരിച്ചു ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുെട വാണിജ്യവീഥിചുവർപതിപ്പിൽ എഴുതിയി�
രുന്നെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ ഇവിെട നിരക്ഷരഭൂരിപ�
ക്ഷത്തിനു അർത്ഥവും പരമാർത്ഥവും പറഞ്ഞുെകാടുത്ത�
തേല്ല. പരസ്പരം ദുസ്സംശയത്തിെന്റ കരിനിഴലുകളിൽ കാ�
ണുകയും, ഒരാളുെട അഭിപ്രായെത്ത േരാഗാതുരഭാവന�
േയാെട പാഞ്ചാലിേയാടു് ദുഷ്ടലാേക്കാെട വിവരിച്ചു െകാ�
ടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നവർ ഇേപ്പാൾ അധികാരത്തിനു
േവണ്ടി ഉപചാരപദങ്ങളാൽ അേന്യാന്യവും സദസ്സിനു മു�
മ്പിലും വീർപ്പുമുട്ടിക്കയും െചയ്യുന്ന സ്ഥാനേമാഹികളായി.
ഞാനല്ലാെത ആരുണ്ടു് യുദ്ധെക്കടുതിയിൽ വലയുന്ന കൗ�
രവരാജാവിധവകെള ഇെതാെക്ക അറിയിക്കാൻ? നിങ്ങ�
ളും കൂട്ടുകൂടിയിേല്ല ഈ കപട േവഷങ്ങളുമായി? പതിമൂ�
ന്നിനും അറുപതിനും ഇടക്കുള്ള സർവ്വ പുരുഷന്മാരും കു�
രുേക്ഷത്രയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടും, പാണ്ഡവർ മാത്രം പതി�
െനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിൽ നഖത്തിനു് കൂടി േപാറേലൽ�
ക്കാെത ഒരു കായകൽപ്പചികിത്സ കഴിഞ്ഞേപാെല മി�
ന്നിത്തിളങ്ങുന്നതു്, വരുംയുഗത്തിലും ഒരു ദുരൂഹതെയന്നു്
സംശയിക്കെപ്പടും.”

പൂർത്തിയാവും മുമ്പു് നകുലെന്റ ചാരസംഘം ചാർവാക�
െന കയർകുരുക്കിൽ വലിച്ചു ഒരു കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി
നഗരി കാണിക്കലിനു് ചാട്ടവാർ വീശി.



“ഇേങ്ങാട്ടു വരുേമ്പാഴാണു് തടാകതീരെത്ത മരങ്ങൾക്കു
താെഴ ഹസ്തിനപുരിയിെലാന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ചുവ�
ന്ന പഴങ്ങൾ കണ്ടതു്. ഒെന്നടുത്തു കടിച്ചു േനാക്കി. എത്ര�
േമൽ ഹൃദ്യം അതിെന്റ രുചിയും മണവും. നിങ്ങൾക്കും
ഇടെക്കാെക്ക കുറച്ചു െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നുകൂെട, കൂട്ടം�
കൂടിയിരുന്നു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാന്നു് വായിേല�
െക്കറിയാൻ? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് വാരിത്തിന്നു�
ന്ന ധാന്യഭക്ഷണം െകാണ്ടു് തികയുേമാ കായിക ക്ഷമത�
ക്കുേവണ്ട േപാഷണം? അേതാ വവ്വാലുകൾ കടിച്ച പഴം
തിന്നാൽ പനിവരുെമന്നു സന്യസ്ഥർ േപടിപ്പിച്ചുേവാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൂട നിറെയ പഴം െകാണ്ടുവന്നേശഷം നാലു പാണ്ഡവ�
രും ൈകകൾ എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇനിയില്ല പഴം െപ�
റുക്കാൻ. കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മണ്ണിൽ ചിതറിക്കി�
ടക്കുന്ന ഓേരാ പഴം െപറുക്കാനും ഭൂമിേയാളം നിങ്ങൾ
താഴണം. ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അതീ�
തശക്തികളുെട അധികാരെപ്പടുത്തൽ കിട്ടിയ പാണ്ഡ�
വർെക്കങ്ങെന കഴിയും, നിവർന്നു നിൽേക്കണ്ട പാണ്ഡ�
വർ നാലാൾ കാൺെക കുനിഞ്ഞു നിന്നു് െപറുക്കണം
ഓേരാ പഴവും എന്നു് വച്ചാൽ?” വനവാസത്തിലും സ്വയം
പ്രവാസി മഹാരാജാവായി അഭിനയിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ
അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായി�
േലെക്കറിഞ്ഞു നിശബ്ദനായി അമുക്കാൻ തുടങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/22

“ഇെതാെക്ക ബാലപീഡനമേല്ല? പതിമൂന്നു വയസ്സുള്ള കു�
ട്ടികെള ൈസനികേസവനെമന്നു പറഞ്ഞു തൂക്കിെക്കാണ്ടു�
േപാവുക-ചാർവാകൻ െതരുവിൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നെതാ�
ന്നും നിങ്ങളുെട ചാരന്മാർ അറിയിക്കാറിേല്ല?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കൗരവ വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സ്ഥിരബുദ്ധിയുെണ്ടങ്കിൽ ചാർവാകെനയും പ്രായപരിധി
േനാക്കാെത ൈസനികേസവനത്തിെനടുക്കാമായിരു�
ന്നു. യുദ്ധം െചയ്യാനല്ല, േയാദ്ധാക്കളുെട വിഴുപ്പലക്കാൻ.
കൗരവ ഊട്ടുപുരയിൽ ഇടിച്ചുകയറി െപാരിച്ച കാളത്തു�
ടകൾ കടിച്ചുമുറിക്കുന്നതു േപാെല എളുപ്പമല്ല ചുറ്റും കുന്ത�
വും അമ്പും വീഴുേമ്പാൾ ഉയിർ േപാവാെത പിടിച്ചുനിൽ�
ക്കാൻ. ൈസനികർ വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളാെണന്നും,
അവർക്കു വ്യക്തിഗതേസവനം രാവും പകലും െചയ്യാ�
നാണു് രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ പിഞ്ചു കുട്ടികെള ൈകവ�
ശെപ്പടുത്തുന്നെതന്നും അറിയാവുന്നവർെക്കാന്നും അങ്ക�
ലാപ്പില്ലേല്ലാ. ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള പാണ്ഡവർ െചയ്യുന്നതു്
ചാർവാകനറിയാേമാ, തട്ടിക്കൂട്ടിയ സഖ്യ ൈസന്യത്തിൽ
പാതിയും േപാരാട്ടരംഗ പരിശീലനം േനേടണ്ട ദിവസക്കൂ�
ലി ഏഴകൾ. സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കു് മൂന്നു േനരം ഭക്ഷണം
െകാടുക്കാത്ത ചാർവാകനു് എന്തിനാണു് മറ്റു കുട്ടികളുെട
കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഉൽക്കണ്ഠ? മനുഷ്യജീവിതത്തിനു് മനു�
ഷ്യൻ െകാടുക്കുന്ന അർത്ഥമേല്ല ഉള്ളൂ എന്നേല്ല അയാൾ
പറയുന്നതു്. എങ്കിൽ േപാരടിച്ചു അർഹതയുള്ളവർ യു�
ദ്ധം അതിജീവിക്കെട്ട. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭാവിെയ കു�
റിച്ചു് പ്രത്യാശാഭരിതമായാണു് ചിന്തിക്കുന്നതു്. അറിയാ�
േമാ ദുേര്യാധനൻ ഇേപ്പാൾ േപായിരിക്കുന്നതു് നീർത്തടാ�
ധിഷ്ഠിത വികസനത്തിലൂെട യമുനയുെട വീെണ്ടടുപ്പാണു്,
അെത പുനരുജ്ജീവനം-അഭിവന്ദ്യ കുടുംബനാഥ സത്യവ�
തി വലെയറിഞ്ഞിരുന്ന പുണ്യനദി ഇേപ്പാൾ അവളുെട
അസാന്നിധ്യത്തിൽ മരിക്കുകയാണു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/23

“നിങ്ങൾ കേയ്യാെട പിടികൂടി കൗരവ പാളയത്തിൽ ബന്ദി�
യാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരെന ദുേര്യാധനൻ പിന്നീടു് േമാചിപ്പി�
ച്ചു എേന്നാ? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ആ കൗരവേനതാവിൽ
നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുേമാ ഈ ബുദ്ധിേമാശം? പാണ്ഡവെര
മുട്ടുകുത്തിക്കാനുള്ള വിലേപശലിനു സഹായിക്കുമായിരു�
ന്നിേല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന ജാമ്യതടവുകാരൻ?” യുദ്ധഭൂ�
മിയിൽ േയാദ്ധാക്കെള അഭിമുഖം െചയ്തു ഓടിക്കിതെച്ച�
ത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധി�
പനായ ഭീഷ്മപിതാമഹേനാടു്, ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടുകുത്തി
ൈകമുത്തി േചാദിച്ചു. പാളയജാലകത്തിലൂെട ഈറൻ
കാറ്റു് വീശിെക്കാണ്ടിരുന്ന ൈവകിയ രാത്രി. നിലാവിൽ
പുഴെവള്ളം മദിക്കുന്നതു് അവ്യക്തമാെയങ്കിലും കാണാ�
മായിരുന്നു.

“തടവുപുള്ളിെയ േചാദ്യം െചയ്തതു് ഞാനല്ല ദുേര്യാധനൻ
മാത്രം. മറുപടി പറയാൻ കിട്ടിയ രണ്ടു നിമിഷങ്ങൾക്കു�
ള്ളിൽ ദുേര്യാധനെന യുധിഷ്ഠിരൻ േബാധ്യെപ്പടുത്തി, ജീ�
വേനാെട പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം വിട്ടാൽ ദീർഘകാല കു�
രുവംശസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താെമന്നു. ‘കൗരവർ
തെന്ന കുരുവംശം, കുരുവംശം തെന്ന കൗരവർ’ എന്നു്
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിത്യവും െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യ�
നിൽ നിന്നു് േകട്ടുവിശ്വസിച്ച ആ കൗരവപ്രമാണിക്കു
പറ്റിയ േവെറാരമളി. സാരമില്ല, അന്ത്യദിവസത്തിനു മുമ്പു്
തെന്ന അഞ്ചുപാണ്ഡവരുെടയും കഴുത്തിൽ കുന്തമിറക്കു�
െമന്നു നൂറു കൗരവരും അവനവെന്റ ചുടുേചാരയിൽ െതാ�
ട്ടു സത്യം െചയ്തേതാെട, ‘േനരിയ േതാതിൽ’ ഓട്ടം നില�
ച്ചിരുന്ന മറ്റു കൗരവർക്കും കിട്ടി പാർത്ഥനു് ആദ്യദിനം
സാരഥിയിൽ നിന്നു് കിട്ടിയേപാെലാരു വിഷാദമുക്തി.”

“മിണ്ടിപ്പറയാൻ സാവകാശം കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം കിേട്ട�
ണ്ട േചാദ്യമുണ്ടു്-െപാതുെവ പാഞ്ചാലിയുെട രാഗേദ്വഷ�
ങ്ങൾ ആദ്യെത്ത മൂന്നു് പാണ്ഡവേവഷങ്ങേളാടാണു്. നി�
ങ്ങൾ ഈ ഗർവ്വിടങ്ങളിൽ എവിെട നിൽക്കുന്നു?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. േവനൽ വറ്റി�
ച്ചുതുടങ്ങിയ ജലാശയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ
അവർ നടന്നു.

“ഒന്നും അവൾ വിട്ടുപറയില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷ�
ങ്ങളും ഒന്നും. എത്ര സൂക്ഷ്മമായി അവളുെട കണ്ണുകൾ പി�
ടിെച്ചടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും, പ്രേലാഭനേമാ തിര�
സ്കാരേമാ, വാക്കുകളുെട ഉള്ളടക്കത്തിെലാന്നും അവളു�
െട യഥാർത്ഥ മാനസിക ആവിഷ് കാരമുണ്ടാവില്ല. ൈക�
വിരൽ ചലനങ്ങളും, മുഖഭാവ പ്രകടങ്ങളും ഒരു പരിഷ്കൃത
വനിത എന്ന നിലയിൽ അവൾ പ്രതികരേണാപാധി�
കളായി ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. കുെറെയാെക്ക നിങ്ങളും
അെതാെക്ക കാണുന്നതേല്ല. പെക്ഷ ഞങ്ങൾ അവളുെട
ഉദാത്ത പ്രണയത്തിെന്റ ഉപേഭാക്താക്കളാവാൻ പാടു�
െപടുേമ്പാൾ അവളുെട എണ്ണിച്ചുട്ട പ്രതികരണം, നിങ്ങൾ
െതാഴിൽപരമായി, െപാറുക്കന്ന േപാെല ഞങ്ങൾക്കാ�
വില്ല. അതുെകാണ്ടവൾ എന്താെണനിക്കു് വിധിക്കുന്ന
ശിക്ഷ എേന്നാ? ഞാൻ അടിയറവു പറയും വെര എെന്ന
ആധിപത്യത്താലും അവഗണനയാലും, ചിലേപ്പാൾ െക�
ണിവച്ച രതി സമ്മാനങ്ങളാലും, രാപ്പകൽ പ്രേകാപിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/25

“ഭാര്യയുെട കുത്തുവാക്കുകൾ പാണ്ഡവർ വിേവകപൂർവ്വം
സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനു് െതളിവേല്ല ദാർശനിക കാഴ്ചപ്പാ�
ടിലൂെട ൈവകാരിക ആഘാതം കുറക്കാൻ ഇളമുറ സഹ�
േദവെനേപ്പാലുള്ളവർ നിങ്ങളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ
എടുക്കുന്ന തർക്കിക നിലപാടു്? അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യ�
ത്തിെന്റ ഇരകളായ പാണ്ഡവർ കാട്ടുകുടിലിെല അടിമ�
ജീവിതത്തിൽ സ്വവർഗ ൈലംഗികാഭിരുചിയുെട പ്രേലാ�
ഭനത്തിനു വഴങ്ങാനിടയുണ്ടു് എന്നിനിയും പാഞ്ചാലിക്കു്
സംശയം േതാന്നുന്നിേല്ല? ഇണകെള ഭിന്നിപ്പിച്ചു കീെഴ്പ�
ടുത്തുന്ന ദാമ്പത്യതന്ത്രം പാഞ്ചാലി ഇനിെയങ്കിലും പുനഃ�
പരിേശാധിക്കുേമാ?” പത്രാധിപരുെട താൽക്കാലിക ചു�
മതല വഹിക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ അധികാരഭാവ�
േത്താെട േചാദിച്ചു.

“ഗതിെകട്ട പാണ്ഡവർ വിശപ്പിെന്റ വിളിേകട്ടു് സ്വവർഗ്ഗ
അഭിരുചിയിൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നതിൽ എന്തിനു ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’ സദാചാരതടസ്സം ഉന്നയിക്കണം? കായി�
കക്ഷമതയുള്ള അഞ്ചു സുന്ദരപുരുഷന്മാർ കാനന േമഖല�
യിെല ഏകാന്ത തടവിൽ മൂന്നു േനരം അക്ഷയ പാത്രഭ�
ക്ഷണം സമൃദ്ധമായി കഴിച്ചു വിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ ചുറ്റും കാ�
ണുന്ന ഉടലുകൾ ഭാവനാപരമായി ഉപേയാഗിച്ചു് ശരീര
ദാഹവും ശമിപ്പിക്കിേല്ല? പായിൽ കിടക്കുേമ്പാഴും ഇണ�
കേളാടു് െപൺരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ പാഞ്ചാ�
ലിക്കു് അതിെലാന്നും അേശഷം പ്രതിേഷധമിെല്ലങ്കിൽ
പത്രാധിപരില്ലാത്ത േനരത്തു ആ പദവിയിലിരുന്നു നിങ്ങ�
െളന്തിനു ആശങ്ക കാണിക്കണം?” നീണ്ട ഹിമാലയ യാ�
ത്ര കഴിഞ്ഞു ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ എത്തിയ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പുറേത്തക്കു കടക്കും മുമ്പു് അഭിമുഖങ്ങളുെട
പനേയാലെക്കട്ടുകൾ യുദ്ധകാര്യേലഖകെന്റ േനെരെയ�
റിഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾ വാക്കു െതറ്റിച്ചേല്ലാ. വഴിനീെള അമർഷം പുകയു�
ന്നു. ‘അരുേത കുരുേക്ഷത്ര’ എന്ന നിലവിളി േകട്ട കൗര�
വർ എല്ലാ ആയുധപ്പുരകളും അത്യാധുനിക പരീക്ഷണശാ�
ലകളും കൂരമ്പുകളുെടയും കുന്തങ്ങളുെടയും സമ്പുഷ്ടീകരണ�
ശാലകളും ശാന്തിപ്രിയ സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അതാ െനാണ്ടി വരുന്നു, പാണ്ഡവ�
പാളയത്തിൽ നിെന്നാരു യുധിഷ്ഠിരമുദ്രയുള്ള അറിയിപ്പു്-
കൗരവരുമായി നിശ്ചയിച്ച സമാധാനചർച്ച പാണ്ഡവർ
ബഹിഷ്കരിക്കും. അതിനുള്ള കാരണമാണു് വിചിത്രം: ദു�
േര്യാധനെന്റ ശത്രുതാനിലപാടും വിേദ്വഷമേനാഭാവവും-
ഇക്കാലത്തു അെതാെക്ക കുടുംബേരാഗമേല്ല എന്നാണു
പൗരസമൂഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നതു്”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.
അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞു വിരാടറുമായി സഖ്യത്തിൽ
എത്തിയ പാണ്ഡവർ, യുദ്ധമുന്നണിെയാരുക്കാൻ ഉപപ്ലാ�
വ്യ ൈസനികപാളയത്തിലായിരുന്നു.

“ആയുധപ്പുരകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിപ്പിച്ചുേവാ എന്നു്
പറേയണ്ടതു് കൗരവാനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സന്യസ്ഥ�
േരാ? പാണ്ഡവ ൈസനികേമധാവികേളാ? നശിപ്പിച്ചു
എന്നുതെന്ന തർക്കത്തിൽ സമ്മതിക്കുക-ആർക്കു തട�
യാനാവും ഇനിയുെമാരു കള്ളച്ചൂതുകളിയുെട തനിയാവർ�
ത്തനം? ഞങ്ങൾ പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങിെക്കാടുക്കുന്ന�
വർ. വയ്യ ഇനിയും ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസം ഈ
ജന്മത്തിൽ എന്നാണു പാണ്ഡവർ ഒറ്റശബ്ദത്തിൽ വികാ�
രാധീനരായി പറഞ്ഞതു്.”

“കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട സമരമുഖെത്ത സജീവമാക്കി�
യിരുന്ന മുന്നണിേപ്പാരാളിയായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
കിടപ്പുേരാഗിയാെണന്നു് കാണുേമ്പാൾ വല്ലായ്മ േതാന്നു�
ന്നു. വിശന്നു കരയുന്ന െകാച്ചു കുട്ടികൾക്കു് അന്നം തയ്യാ�
റാക്കാൻ േപാലുമാവാെത വിങ്ങുേമ്പാഴും നിങ്ങളുെട കണ്ണു�
കളിൽ ഒരു മിന്നലാട്ടമുണ്ടേല്ലാ-അെതന്താണു്?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പായിൽ ഇരുന്നു േരാഗിെയ സാന്ത്വനസ്പർ�
ശം െചയ്തു മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ നൂറു കൗരവരാജസ്ത്രീകെള പതിെനട്ടുനാൾ െകാ�
ണ്ടു് അനാഥവിധവകളാക്കിയ െകാടും ഭീകരൻ ഭീമെന
പിന്നിൽ നിന്നു് ഞാൻ തല വഴി കയർ കുരുക്കിട്ടു് മുറുക്കി
തല മുണ്ഡനം െചയ്തു പുള്ളികുത്തി കഴുതപ്പുറത്തു നാഗ�
രികാണിക്കലിനു് െകാണ്ടുേപാവാൻ പുതുതലമുറ കൗര�
വക്കുട്ടികൾക്കു വിജയാശംസ േനരുകയായിരുന്നു ഇത്ര�
യും േനരം. പ്രിയ മിത്രേമ. എത്രെയത്ര സേന്താഷകര�
മായ അഭിമുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട േകാട്ടക്കകെത്ത
അന്തഃപുരത്തിൽ െചയ്തു കമനീയമായി ഞങ്ങെള ഹസ്തി�
നപുരിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിയതാണു്. ഇരിക്കൂ എന്നു് ക്ഷ�
ണിക്കാൻ ഇവിെട ഒരു ഇരിപ്പിടം േപാലും ഇല്ലേല്ലാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/26

“ഞങ്ങെള േമാഹിപ്പിച്ചതു് ആളുയരത്തിൽ പഞ്ചേലാഹ
വിഗ്രഹെമന്ന നിങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനമായി�
രുന്നു. േദശരത്ന പുരസ്കാരം പുതുതലമുറ മറന്നു േപായാ�
ലും, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തു പ്രതിഷ്ഠി�
ക്കും ധീരേദശാഭിമാനിയുെട പൂർണകായ പ്രതിമെയന്ന�
തു് ഞങ്ങൾെക്കാരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവുമായി. അതു്
നിങ്ങൾ തകർത്തു. ഇതാേണാ ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖ�
ണ്ഡതക്കു് െവല്ലുവിളിയുയർത്തിയ ഛിദ്രശക്തികൾെക്ക�
തിെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ പടനയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര മു�
ന്നണിപ്പടയാളിക്കു പാണ്ഡവർ ഒരുക്കുന്ന ഓർമ്മബലി?
ഈ കളിമൺ പ്രതിമ?”

ദുേര്യാധനവിധവയുെട ദുഖവും േകാപവും േകാട്ടവാതിലി�
നു മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയ െപാതുസമൂഹെത്ത സാക്ഷിക�
ളാക്കിയായിരുന്നു.

“കളിമൺപ്രതിമെക്കന്താണു് കുഴപ്പം? യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു്
ഒളിേച്ചാടി നീർെക്കട്ടിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ആ ഭീരുവിെന
തിരഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ഒത്തിരി
അലഞ്ഞേശഷമാണു്, പതുങ്ങിയിറങ്ങി െചന്നവെന്റ മു�
ടിെക്കട്ടിൽ വലിച്ചു ഞാൻ കരയിൽ കയറ്റി കശാപ്പു െച�
യ്തതു്. അമ്മാ അമ്മാ എന്നാണവനേപ്പാൾ വിലപിച്ചതു്.
അവനു പ്രതിമ കളിമൺ മതി. അതു് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ഈ
േകാട്ടക്കകത്തല്ല നിങ്ങളുെട െവളിയിടവിസർജ്ജനഭൂമി�
യിൽ. വിധാതാവു് അവനു അനുവദിച്ച ഇടം അതു്”, ൈക�
വീശി ആൾക്കൂട്ടെത്ത ഭീമൻ ആട്ടി ഓടിച്ചു.

“വിരൽ സ്വയം മുറിച്ചു നിങ്ങൾ ഗുരുദക്ഷിണയായി െകാടു�
ത്തു എേന്നാ? അേതാ, ഗുരു നിങ്ങളിൽ നിന്നു് ബലം പ്ര�
േയാഗിച്ചു വിരൽ കടിച്ചു മുറിെച്ചടുത്തു എേന്നാ? േദ്രാണ�
രിൽ നിന്നു് ൈസനിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യെമന്നു നി�
ങ്ങൾ ധരിച്ചുേവാ? അേതാ, ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചുളുവിൽ പഠി�
ച്ചാൽ ഗുരു കണ്ടു പിടിക്കിെല്ലന്നു് കരുതിേയാ? സത്യം
എേന്നാടു് തുറന്നു പറഞ്ഞതിനു് ഈ െവള്ളി നാണയം
പ്രതിഫലമായി ഇരിക്കെട്ട, ‘ശിഷ്യെന്റ തള്ളവിരൽ െവട്ടി�
െയടുത്തു ചവച്ചു തിന്നു വിശപ്പടക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ൈസ�
നിക പരിശീലകർ കുരുവംശത്തിൽ’ എന്ന ഒരു േലഖ�
നത്തിനു് വഴിയുേണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ പത്രാധിപരുമായി
ആേലാചിച്ചു േനാക്കാം, അത്തരം വിചിത്ര സംഭാവമായാ�
േല വ്യാസൻ മഹാഭാരത ഇതിഹാസത്തിൽ ഈ കഥ
തുന്നിേച്ചർക്കാൻ തുനിയൂ.”

വിരലില്ലാത്ത നിഷാദയുവാവിേനാടു് വില േപശുന്ന േപാ�
െല യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ സംസാരിക്കുന്നതു് െകാട്ടാരം
േലഖിക ദൂെര നിന്നു് േനാക്കി.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/28

“നിങ്ങളേപ്പാൾ ദുേര്യാധനവിധവയുെട പക്ഷം േചർേന്നാ?
നൂറു കൗരവവധങ്ങളും േനരിൽ കണ്ട കുരുേക്ഷത്രകഥ
ആദ്യം വായനക്കാരിേലെക്ക ത്തിക്കുെമന്നു വാശി പിടിച്ച
നിങ്ങൾ ഇനി പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപിതശ�
ത്രുവിനു പിന്തുണ നൽകും?” തക്ഷശിലയിൽ സഹപാഠി�
യും ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ സഹപ്രവർത്തകനും ഒഴി�
വുസമയ കൂട്ടുകാരനുമായ യുദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െതാഴിൽ പിടിച്ചുനിർത്തേണ്ട? നീ രാജതന്ത്രം പഠിച്ച�
േപ്പാൾ ഞാൻ യുദ്ധതന്ത്രം തിരെഞ്ഞടുത്തതാെണെന്റ
േനാട്ടപ്പിഴ. അന്തഃപുരത്തിലും ഊട്ടുപുരയിലും രാജസഭയി�
ലും നിയന്ത്രണമില്ലാെത നീ കയറിെച്ചന്നു എരിവും പുളിയു�
മുള്ള വാർത്ത നിത്യവും െമനഞ്ഞേപ്പാൾ, യുദ്ധമില്ലാത്ത
കുരുേക്ഷത്രപൂർവ്വ കാലത്തു ചുവെരഴുത്തിൽ വന്ന വാർ�
ത്തകൾക്കു് പനേയാലപ്പതിപ്പുകൾ െമനേയണ്ട ഗതി�
േകടിലായി ഞാൻ. കുരുേക്ഷത്രം-ആ പതിെനട്ടു നാളു�
കൾ തന്ന ഊർജ്ജം എനിക്കു് മറക്കാനാവിെല്ലങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ െചേങ്കാൽ പിടിച്ച പാണ്ഡവഭരണ കൂടത്തിെന്റ
ആദ്യ തീരുമാനം എെന്ന െഞട്ടിപ്പിച്ചു. പ്രതിേരാധ മന്ത്രാ�
ലയം അടച്ചുപൂട്ടും. ഇനി എന്തു് െചയ്യണം എന്ന അസ്തിത്വ�
ഭീതി എെന്ന പാണ്ഡവവിരുദ്ധസഖ്യങ്ങളിൽ േചേക്കറാൻ
േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നെതാരു വസ്തുത മാത്രം. ഇന്നു് ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ നിെന്ന േപാലുള്ള പരദൂഷണപത്രപ്രവർത്തർക്കു
പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട ആെരയും വാതുറന്നു അവേഹളി�
ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. കുലീനസദസ്സുകളിൽ മതിപ്പുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു് നകുലെന്റ ചാരന്മാർ തൂക്കി വലിച്ചു ഇരുട്ട�
റയിൽ മരിക്കാൻ വിടുെമന്ന ഭീതി േവണ്ട. എെന്റ െതാ�
ഴിൽകുഴപ്പം ‘യുദ്ധമില്ലാത്ത േലാകം’ എന്ന അവസ്ഥയാ�
ണു്. അേപ്പാഴാണു് ഞാൻ ദുേര്യാധനവിധവെയ കണ്ടു
കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചതു്. നിലവിലുള്ള പാണ്ഡവദുർഭര�
ണകൂടെത്തയും ‘ഹസ്തിനപുരിരാഷ്ടം’ എന്ന കാലാതിവർ�
ത്തിയായ സത്യെത്തയും രണ്ടായി കാണാൻ. കലിംഗ�
േദശക്കാരിയായ ആ മഹതിക്കതു് േബാധിച്ചു. അങ്ങെന
അഭിവന്ദ്യദുേര്യാധനവിധവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ പാണ്ഡ�
വവിരുദ്ധശക്തികളുെട സർവകക്ഷിരഹസ്യസേമ്മളന�
ത്തിൽ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരം തന്നു അവരുെട കൂെട
േചരാൻ സ്വാഗതം െചയ്തേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നാല�
തിർത്തിക്കപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നു് ആക്രമണസാധ്യത ഇെല്ല�
ങ്കിൽ, അലസരാവരുതു് ആഭ്യന്തരകലാപത്തിനു് വഴിമരു�
ന്നിടണം. ശുചിമുറി, െവള്ളം, ധാന്യം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
നിത്യജീവിതദുരിതങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
ഹസ്തിനപുരിരാഷ്ട്രം അധാർമികപാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് േന�
രിടുന്ന അപചയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കർഷകെര കലാപത്തി�
േലക്കു് നയിക്കാൻ, വഴിയമ്പലങ്ങളും കുതിരപ്പന്തികളും
രഹസ്യവിവരവിനിമയത്തിനു നിത്യവും ഉപേയാഗിക്ക�
ണം. കുന്തി, പാണ്ഡു, മാദ്രി, മഹാറാണി പാഞ്ചാലി എന്നി�
വെര ഇരകളാക്കി േകട്ടാൽ െചവിെപാത്തുന്ന തരത്തിൽ
ൈലംഗികാപവാദങ്ങൾ െപാതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്ക�
ണം. പ്രിയെപ്പട്ടവേള, നീയും കൂെട േപാരുേന്നാ? േനരിട്ട�
ല്ല, ചാരയായി? നിലവിൽ നിനക്കുള്ള െകാട്ടാരസൗജന്യ�
ങ്ങൾ തുടരാം, ഭാവിയിൽ ദുേര്യാധനവിധവ അധികാരം
പിടിച്ചാൽ, രഹസ്യാേന്വഷണ മന്ത്രാലയത്തിെന്റ േമധാ�
വിയായി വനിത എന്ന വിശ്വപ്രശസ്തിയും?”

“നിങ്ങൾ ശിൽപ്പി ആളു െകാള്ളാമേല്ലാ. ധീരേദശാഭിമാനി
ദുേര്യാധനെന്റ പൂർണകായ പ്രതിമ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാ�
രത്തിൽ ഒരു േനാക്കു് ഞാൻ ഇന്നെല കണ്ടു. ഒരു വശ�
ത്തുനിന്നും േനാക്കിയാൽ ഭീമെന്റ നിഷ്കളങ്ക മുഖം, മറുവ�
ശത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാപട്യ മുഖം.
എങ്ങെന ഇെതാെക്ക നിങ്ങൾക്കായി?” െകാച്ചുകുടിലിനു
മുമ്പിലുള്ള പണിപ്പുരയിൽ വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്ന യുവാ�
വിെന ഉച്ചേയാെട െകാട്ടാരം േലഖിക തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു
കെണ്ടത്തി.

“ആരുെട പ്രതിമ എന്നു് െകാട്ടാരത്തിേനാടു് േചർന്ന
ആെളാഴിഞ്ഞ രാജവസതിയിൽ രഹസ്യമായി പ്രതിമ
പൂർത്തിയാക്കാൻ െകാണ്ടുേപായ, തടിച്ച ശരീരവും കു�
ഞ്ഞിെന്റ മുഖവുമുള്ള മന്ദബുദ്ധിെയന്നു േതാന്നിയ ആൾ
എേന്നാടു് പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രായം െചന്ന ഒരു
നാട്യക്കാരൻ വന്നു എെന്ന കുറച്ചുേനരം സൂക്ഷിച്ചു േനാ�
ക്കി ഒന്നും മിണ്ടാെത േപായി. ഞാൻ പ്രതിമ പൂർത്തിയാ�
ക്കി, മിനുക്കുപണിക്കു േവണ്ടിവന്നാൽ ആെള വിട്ടു വിളി�
ച്ചാൽ ഉടൻ വരാെമന്നു പറഞ്ഞു ഇവിെട തിരിെച്ചത്തി
പ്രതിഫലം െകാണ്ടു് നാൽക്കാലികെള വാങ്ങി പുതു കൃ�
ഷിജീവിതം തുടങ്ങി. ഈയിെട അടുത്തുള്ള കുതിരപ്പന്തി�
യിൽ ക്ഷീേരാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ േപായേപ്പാളാ�
ണു് വിവരം അറിയുന്നതു് ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർ�
മ്മയാവാൻ കൗരവരാജവധുക്കൾ പ്രതിേഷധസമരത്തി�
ലൂെട േനടിെയടുത്ത പ്രതിമക്കു, പെക്ഷ, യുധിഷ്ഠിരെന്റയും
ഭീമെന്റയും രൂപസാദൃശ്യമാണു്. നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്ത�
കെര േപാെല അല്ല ഞങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കു് കൗരവർ പാ�
ണ്ഡവർ ഇവെരെയാെക്ക കണ്ടും മിണ്ടിയയും അടുത്തറി�
യും. എനിക്കറിയുന്നതു പ്രകൃതി തന്ന കരവിരുതു് മാത്രം.
രണ്ടു കുട്ടികളും ഭാര്യയും അമ്മയുമുള്ള ദരിദ്രനാണു് ഞാൻ.
എെന്റ കഴുത്തിൽ രാജാവിെന്റ വാൾ വീണാലും അനാഥ�
വിധവകളുെട ശാപവാക്കുകൾ വീഴരുേത.”

വിതുമ്പിെക്കാണ്ടു് ശില്പി ഏങ്ങലടിച്ചു. രണ്ടു പകച്ച കുട്ടി�
കൾ െകാട്ടാരം േലഖികെയ തുറിച്ചു േനാക്കി.



“രക്തരഹിതപീഡനത്തിനു് പറ്റിയ എളുപ്പവഴി െയാന്നും
ഗുരുകാരണവന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിേല്ല?”

പാഞ്ചാലീവസ്ത്രാേക്ഷപം നടത്തിയ ക്രൂരകൗരവെര, േപാ�
രാട്ടഭൂമിയിെല ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തകർന്ന െനഞ്ചിൽ നിന്നു്
ൈകക്കുമ്പിൾ ചുടുേചാര േകാരി, െകാന്നു െകാലവിളിേക്ക�
ണ്ടി വന്ന ഭീമെന, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ പാളയ�
ത്തിൽ സമീപിച്ചു. ഇരകളുെട െവട്ടും കുത്തുേമറ്റ് വശം െക�
ട്ട ഭീമേമനിയിൽ ഒരു ഭിന്നലിംഗ പാറാവുകാരൻ ൈത�
ലം പുരട്ടി െക്കാണ്ടിരുന്നു. െകടാറായ പന്തം പുകഞ്ഞു
കത്തി. അവൾക്കു ശ്വാസം മുട്ടി.

“അേന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് ഞാൻ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട സാ�
ന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണു്, നൂറു കൗരവെരയും യുദ്ധ�
ത്തടവുകാരായി പിടിച്ചു തുണിയുരിച്ചു് മലർത്തിക്കിടത്തി,
നീ േനർസാക്ഷിയായി, ഓേരാ കൗരവെനയും വരിയുടച്ചു്
ഒെന്നാന്നായി മധുര പ്രതികാരം െചയ്യാെമന്നു്. പെക്ഷ
അവൾ കുപിതയായി എെന്ന താക്കീതു് െചയ്തു: എെന്റ
ആരാധകരായിരുന്നവെര ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലുെന്ന�
ങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗദാപ്രഹരത്താൽ തലയിലടിച്ചു േവണ�
െമങ്കിൽ െകാല്ലൂ, പെക്ഷ അവരുെട പുരുഷത്വം നിങ്ങൾ
മാനിക്കൂ.”

“നവവധുവായി വന്നു്, ഹസ്തിനപുരിയിക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തി�
നും ഇടക്കുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ പരിചയെപ്പട്ട
നൂറു െകൗരവേരയും നിങ്ങൾ േപർ പറഞ്ഞു അതിഥിമന്ദി�
രത്തിെല സ്വീകരണമുറിയിേലക്കു ഊഷ്മളമായി സ്വാഗ�
തം െചയ്തിരുന്നു എന്നാണു അക്കാലെത്ത സ്ത്രീ പരിചാ�
രകർ പറയുന്നതു്. െകാള്ളാം, െപറ്റ തള്ള ഗാന്ധാരിക്കു്
േപാലും ആവുേമാ, ആ നൂറു മക്കെള മക്കെള െതറ്റാെത
േപർ വിളിക്കാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി.

“കീറത്തുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു് െകട്ടി സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധി�
ച്ചു മനഃപൂർവ്വം മക്കെള കാണണ്ട എന്നു് വച്ച ഗാന്ധാരി�
െയ േപാെലയാേണാ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പേഞ്ചന്ദ്രി�
യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രണയിനി?”
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“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രേവശിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയ ഏക
വനിത ഞാനായിരുന്നു. ഹസ്തിനപുരിയിെല ധൃതരാഷ്ട്ര�
വസതിയിൽ ഇരുന്നു േപാരാട്ടം നിങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടു
എന്ന അവകാശവാദം, ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങെന ഉണ്ടാ�
യി എന്നാരും ഇക്കാലത്തു േചാദിക്കാത്തതു് േപാെല,
ഞാനും വിടുന്നു. േചാദ്യം ഇതാണു്: എങ്ങെനയാണു്
അഭിമന്യുവിെന്റ മരണവാർത്ത നിങ്ങൾ അന്ധരാജാവി�
െന അറിയിച്ചതു്?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ധൃതരാഷ്ട്ര ഭൃത്യനായ സഞ്ജയേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കൗരവഊട്ടുപുരയിൽ മൂന്നു േനരം തിന്ന ‘ഉപ്പിനു നന്ദി
കാണിക്കാത്ത’ സൂതൻ എന്നു് നാെള ഞാൻ ആേരാ�
പണം േനരിേടണ്ടി വന്നാലും, ഇേപ്പാൾ ഏറ്റുപറയെട്ട,
ആ കൗമാരേപാരാളി കൗരവാക്രമണത്തിൽ പൂേപാെല
െഞരിയുന്നതു ഞാൻ ധൃതരാഷ്ട്രെര വിതുമ്പിെക്കാണ്ടറി�
യിച്ചേപ്പാൾ ‘ബേല േഭഷു്, എന്നു് പറഞ്ഞു സിംഹാസന�
ത്തിൽ നിന്നു് ചാടിെയണീറ്റു തുടങ്ങിയ ‘ഇളകിയാട്ടം’ നി�
ലക്കാൻ വിദുരർ േനരിട്ടു് ഇടെപേടണ്ടിവന്നു. അവസാനം
കർണ്ണൻ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇടെനഞ്ചിേലക്കു വാൾ കയ�
റ്റിയേപ്പാൾ, “ശവത്തിൽ കുത്താെതടാ തന്തക്കു പിറക്കാ�
ത്തവേന” എന്നു് ഞാൻ സ്വയമറിയാെത വിങ്ങിെപ്പാട്ടി
വീട്ടിേലക്കു േപായി.”



“കുറ്റവാളികൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ െപരുകിേയാ?
എേപ്പാൾ കണ്ടാലും ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന
ഭീമെന്റ പരാതി: ഇനിയും വിലങ്ങുകൾ േവണം” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ചാരേമധാവിേയാടു് ആഭ്യന്തരസുരക്ഷയുെട
അധികച്ചുമതല ഏെറ്റടുത്ത ഭീമെന കുറിച്ചു് പരാതിയുെട
സ്വരത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“ആറു വിലങ്ങുകളാണു് ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ
ഞങ്ങൾ ആെക കണ്ടതു്. ഇന്നു് സ്ഥിതി അതാേണാ? നി�
ത്യവും േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ കാണാറിേല്ല കുരുേക്ഷ�
ത്രവിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം അക്രമാസക്തമാവുന്നതു്?
ഒന്നും ഞാൻ വിസ്തരിേക്കണ്ടേല്ലാ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയ�
േല്ല. കാരാഗൃഹത്തിൽ എത്തിക്കും മുമ്പു് പ്രേക്ഷാഭകാരി�
കെള കൂച്ചുവിലങ്ങിേടേണ്ട? അരയിൽ കയറുെകട്ടി കൗ�
രവവിധവകെള വലിക്കാേമാ? കള്ളച്ചൂതിൽ പൗരാവ�
കാശം നഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ആറുേപെര കൗരവർ
അങ്ങെന െചയ്തു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതു് കൗരവവിധവ�
കേളാടു് െചയ്യാേമാ? ഇേപ്പാൾ ഉള്ള ആറു വിലങ്ങുകൾ
മുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാണാം അഴിയുന്നതു്. ഭക്ഷ്യ ക്ഷാ�
മം കാരണം െമലിഞ്ഞ ൈകത്തണ്ടയുള്ള കൗരവ വിധവ�
കൾക്കു എളുപ്പം ഊരിെയടുത്തു ഓടി രക്ഷെപ്പടാൻ കഴി�
യുന്ന വിലങ്ങുകളും െകാണ്ടു് ഇനി ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു്
നാണേക്കടേല്ല. ഇതു് നാം മാറ്റണം. കൗരവസ്ത്രീകളുെട
ൈകത്തണ്ടയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാത്തതും, ഭാരം കുറഞ്ഞ�
തും, സ്വർണവളയുെട നിറമുള്ളതും, ഇരുവശത്തും പൂട്ടിടാ�
വുന്നതുമായ നവതലമുറ വിലങ്ങുകൾക്കു േവണ്ടി ഭീമൻ
കർത്തവ്യേബാധേത്താെട ഓടിനടക്കു േമ്പാൾ നിങ്ങൾ
അെതാരു പരിഹാസവിഷയമാക്കുന്നതു രാജ്യേദ്രാഹ�
ത്തിനു സമമേല്ല? യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂടെത്ത
പ്രതിേരാധത്തിലാക്കുന്ന വിധം ക്രമസമാധാനപ്രശ്നം നി�
ങ്ങൾ വക്രീകരിച്ചാൽ, േകാട്ടക്കകെത്ത സൗജന്യവസതി�
യും ഊട്ടുപുരയിൽ സമൃദ്ധഭക്ഷണവും പുനഃപരിഗണനക്കു
വിേധയമാകുേമ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/05/30

“മത്സരം ജയിച്ച അർജ്ജുനൻ ഭർത്താവായേപ്പാൾ നിങ്ങ�
ളുെട കണ്ണുകളിൽ മിന്നിയ പ്രണേയാർജ്ജം ഞാൻ ഓർ�
ക്കുന്നു. പിെന്ന എേപ്പാഴാണു് അയാളുെട േപർ പറയു�
േമ്പാേഴക്കും നിങ്ങൾ മുഖം തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്? യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ
പങ്കാളിയായാൽ മാത്രേമ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി�
യാവൂ എന്ന ആചാര വിധിയിൽ കുടുങ്ങിയേപ്പാൾ, പ്രിയ�
െപ്പട്ടവെന നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയുെട േപരിൽ പാർശ്വ�
വൽക്കരിച്ചുേവാ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. അന്തഃപുര
ജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, കാലവർഷത്തിെന്റ
കുെത്താഴുക്കിൽ െപട്ട യമുനയുെട തീരെത്ത വൻമരക്കൂട്ട�
ങ്ങൾ.

“ഊഴം വച്ചു് ബീജദാനത്തിനായി അവെനെന്റ കൂെട കിട�
ന്ന കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഞാൻ ഈർഷ്യേയാെട
ശ്രദ്ധിച്ചു, നവവധുവായിരിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു തന്നിരു�
ന്ന േകശാദിപാദപരിലാളന ഇേപ്പാൾ തരുന്നില്ല. പക�
രം, ശബ്ദത്തിൽ പക. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരിൽ നിെന്നന്ന
േപാെല പ്രേത്യക പരിഗണനെയാന്നു മില്ലാെതയാണു്
ഞാനവനിൽ നിന്നും ബീജസംഭരണം െചയ്യുന്നെതന്ന
അറിവാണവെന അവശനാക്കിയെതന്നുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യ�
വഞ്ചനയാണു് ബഹുഭർത്തൃത്വം എന്നവൻ മുനവച്ചു സൂചി�
പ്പിച്ചേപ്പാൾ, ശരിക്കും കുന്തിയുെട കുബുദ്ധിയേല്ല അെത�
ന്നു ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇണ േചരുേമ്പാഴും നീ അമ്മെയ
വലിച്ചിഴക്കുേന്നാ എന്നു് പ്രതിേഷധിച്ചു കിടപ്പറയുെട ഇരു�
ട്ടിൽ എനിെക്കതിെര െവളിച്ചെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. എെന്റ
നാവിൽ നിന്നു് എെന്താെക്ക പുറത്തുവന്നു എന്നറിയാൻ
സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രെമാന്നും ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടു് ഓർമ്മ�
െയ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. അവെന്റ പുരുഷത്വെത്ത
ഞാൻ പരിഹസിച്ചു എന്നാേണാർമ്മ. നിെന്നക്കാൾ സ്പർ�
ശനമികേവാെട എേന്നാടു് കിന്നരിക്കാൻ ഇളമുറ മാദ്രിമ�
ക്കൾ നകുലനും സഹേദവനും ഉെണ്ടന്ന തിരിച്ചടിയിൽ
അവെന്റ പുരുഷത്വം തകർന്നു എന്നു് വ്യക്തം. അവൻ പി�
െന്ന ഊഴമനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യുൽപ്പാദനരതിയിൽ കാലാ�
വധി പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെത, ഒരു പുരുഷനു് ഭാര്യേയാ�
ടു് െചയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ പ്രതികാരത്തിനു് േവ�
ണ്ടി പടിയിറങ്ങി, പിെന്ന േകട്ടതു് പടിഞ്ഞാറൻ കടേലാര
നഗരമായ ദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രെയെന്നാരു വധുവിെന തര�
െപ്പടുത്തി എന്നാണു്. അറിഞ്ഞു എന്നു് ഞാൻ അന്നു് നടി�
ച്ചില്ല ഇന്നും നടിക്കുന്നില്ല. അന്തഃപുര വിഴുപ്പുെകട്ടു ചുമന്നു
വശം െകട്ടു എങ്കിൽ, പനേയാലെക്കട്ടുകൾ മാറ്റി മണ്ണിള�
ക്കികൾ പിടിക്കൂ ഇന്നു് പകൽ മുഴുവൻ യമുനയുെട തീര�
ത്തു ഗർഭകാലശുശ്രൂഷക്കുള്ള പച്ചിലമരുന്നു െചടികളുെട
മഴക്കാല പരിചരണമാണു്.

“ദശാബ്ദങ്ങേളാളം നിങ്ങൾക്കു് കൂട്ടുകാരായിരുന്ന പാണ്ഡ�
വർ നിങ്ങെള തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത അവരുെട ഭാഗേദ�
യം േതടി കാൽ മുേന്നാട്ടു െവക്കുേമ്പാൾ, അവർ നിങ്ങൾ�
ക്കിക്കാലവും എന്തായിരുന്നു എന്നാണു ഞാൻ വരും�
കാല വായനക്കാേരാടു് പറേയണ്ടതു്?”

മണ്ണിൽ കുഴഞ്ഞുവീണപാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. കയ്യിലിരുന്ന മൺപാത്രത്തിൽ നിന്നവൾ
ശുദ്ധജലം തുള്ളിതുള്ളിയായി പാഞ്ചാലിയുെട െനറ്റിയിൽ
വീഴ്ത്തി. സന്ധ്യാദീപ്തി ഈറൻ മുഖത്തു് െതളിഞ്ഞു. ഒരു വി�
ലാപം േപാെല, ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ ഇളംകാറ്റു വീ�
ശി. ചുറ്റും ഭീതിതമായ നിശ്ശബ്ദത നിറഞ്ഞിരുന്നു. പാണ്ഡ�
വർ മലയിടുക്കിൽ മറഞ്ഞു. സന്ധ്യ കനക്കുകയാണു്.

“അവർക്കിഷ്ടെപ്പട്ട എെന്റ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അവെരന്നും
മത്സരിച്ചു ഓമനിച്ചു അവർക്കു് േവണ്ടാതിരുന്ന എെന്റ
മനസ്സു് ഇവിെട എെന്നേന്നക്കുമായി പ്രകൃതിയിൽ അവ�
സാനിക്കെട്ട. എന്നിൽനിന്നു് േകട്ടതും കണ്ടറിഞ്ഞതും നീ
ഹസ്തിനപുരിെയ അറിയിക്കുക.”

െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ൈക പിടിച്ചു പാഞ്ചാലി കണ്ണ�
ടച്ചു.



—5—
“വിവാഹസ്മരണക.ൾ പങ്കിടാൻ പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ മു�
ഖം കറുപ്പിക്കുന്നെതന്തിനാണു്?” പാഞ്ചാലിയുെട ജഢം
ആവുന്നത്ര കുഴി േതാണ്ടി മറവുെചയ്തു കുളിച്ചു പാണ്ഡവെര
വിടാെത പിന്തുടർെന്നത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക, വഴി�
യിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിപൽസൂചകമായിരുന്നു ആ വിവാഹം. എന്നിട്ടും വധുവി�
െന്റ ഭംഗി കണ്ടു ഞങ്ങൾ അവെള സ്വന്തമാക്കാൻ രഹ�
സ്യമായി െകാതിച്ചു എന്നതാണു് ആദ്യദുരന്തം. അവെള
പങ്കിടാൻ കുന്തി നിർേദ്ദശിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടാമെത്ത ദു�
രന്തം. ആണുങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും പാഞ്ചാലിെയ ഊഴം
കാത്തു കിടപ്പറക്കു െവളിയിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കണ�
െമന്നവൾ നടപടിക്രമം ഉണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ അപമാനമാ�
ണിെതന്നു പറയാൻ പാണ്ഡവരിൽ ആരും മുതിർന്നില്ല.
കൗരവരുെമാത്തു ഞങ്ങൾ ചൂതാടുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ രജ�
സ്വല എന്നാൽ ഞാൻ അല്പവസ്ത്ര’ എന്നു് നിർല്ലജ്ജം പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു െകാണ്ടു് കൗരവചൂതാട്ടസഭയിൽ അനധികൃത�
മായി ഇടിച്ചുകയറി, ദുേര്യാധനെന്റ പ്രേലാഭനത്തിനു വഴ�
ങ്ങി നഗ്നതുടയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ മുതിർന്ന പാഞ്ചാ�
ലി പിന്നീടു്, ഞങ്ങളുെട അടിമജീവിതത്തിൽ, കൗരവചാ�
രയായി പന്ത്രണ്ടുവർഷ വനപർവ്വത്തിൽ മാനസികപീ�
ഡനത്താൽ ഞങ്ങൾക്കു് നിേത്യാപദ്രവ പീഢകയായി
എന്നതാണു് പാണ്ഡവസേഹാദരർേക്കറ്റ െകാടും മാന�
സികയാതന. അവൾ സ്വന്തം പാപഭാരത്താൽ വഴിനട�
ക്കുേമ്പാൾ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നതാണു് മുകളിെലാ�
രു ന്യായാധിപനുെണ്ടന്നതിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തം. ഇനി ഞങ്ങ�
െള െവറുെത വിടൂ. ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം
വിേച്ഛദിക്കെട്ട.”

അപമാനേബാധത്താൽ ഭീമൻ മുഖം െപാത്തി. മറ്റുനാലു
പാണ്ഡവർ അവരിൽ നിന്നു് ദൂരം പാലിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/02

ഒമ്പതു് ദിവസം നിങ്ങൾ വിടാെത അെമ്പയ്തിട്ടും, ഒരു പാ�
ണ്ഡവതല േപാലും വീണില്ല എന്ന ആേരാപണവുമായി
ദുേര്യാധനൻ, ആളും തരവും േനാക്കാെത പാളയത്തിൽ
ഇടിച്ചു കയറി ഒച്ചെവച്ചു ഇേപ്പാഴും ശല്യം െചയ്യുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. െചന്നു് കണ്ടു ആശ്വസിപ്പിേക്കേണ്ട?” കൗരവ സർ�
വ്വൈസന്യാധിപനായ ഭീഷ്മേരാടു് യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
േചാദിച്ചു.

ഇരുണ്ട നദീതീരെത്ത ആളും തിരക്കും കുറഞ്ഞിരുന്നു. വട�
ക്കൻ മലകളിൽ നിന്നു് തണുത്ത കാറ്റു് വീശുന്ന കാലം.

“ദരിദ്ര ബന്ധുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രേമ െകൗര�
വർ സ്വത്തുതർക്കത്തിൽ പാണ്ഡവെര കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ.
ഇേപ്പാൾ കുരുേക്ഷത്രയിൽ കാണുന്നതു്, ക്രൂരബന്ധുക്കൾ
എന്ന, നമുക്കിതുവെര േബാധ്യം വരാത്ത, പുതു പാണ്ഡവ
പ്രതിച്ഛായയാണു്.” അപമാനഭാരേത്താെട പിതാമഹൻ
യമുനയിേലക്കു് ചാടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/03

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ, നിങ്ങളുെട അസാന്നിധ്യത്തിൽ, യുധി�
ഷ്ഠിരൻ അഭിമന്യുവിെന ചക്രവ്യൂഹത്തിേലക്കു പിരികയറ്റി
വിട്ടതു് ദുഷ്ടലാേക്കാടു കൂടിയാെണന്ന ആേരാപണം പാ�
ണ്ഡവപാളയത്തിൽ പരപരപ്പുണ്ടാക്കിയേല്ലാ. ഞരമ്പു്
തിളപ്പിക്കുന്ന കുത്തുവാക്കു് പറയാേമാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. അഭിമന്യുവിെന്റ ശവദാ�
ഹം കഴിഞ്ഞു കുളിച്ചു കയറുന്ന രാത്രി.

“ഭീരുത്വം എന്ന വാക്കാെണെന്റ നാവിൻ തുമ്പിൽ വന്ന�
തു്. പെക്ഷ സാേഹാദര്യം ഓർത്തു ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനിൽ
ആേരാപിച്ചതു് െതാഴിൽപരമായ ഒരു വീഴ്ച എന്ന അർ�
ത്ഥം വരുന്ന കൃത്യവിേലാപം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ,
കൃത്യവിേലാപത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം യുധിഷ്ഠിരെനതിെരയു�
ള്ള ആേരാപണത്തിൽ െകാണ്ടുവരാൻ തൽപരകക്ഷി�
കൾ ശ്രമിക്കിേല്ല എന്ന ആശങ്കയാണു് ഞാൻ പ്രകടിപ്പി�
ച്ചതു് അല്ലാെത അേന്വഷണവിേധയമായി യുധിഷ്ഠിരെന്റ
ൈസനികേസവനത്തിൽ നിന്നു് ഉടൻ സർവ്വ ൈസന്യാ�
ധിപച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ പിൻവലിക്കണം
എന്നല്ല. മാധ്യമപ്രവത്തകർ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കിൽ ശ്ര�
ദ്ധിക്കേണ്ട? ഞങ്ങൾ ആയുധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന േപാ�
െല? ൈവകാരികതയിലൂന്നി നിങ്ങൾ അഭിമന്യുവധം
ആേഗാളതലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചെതാെക്ക ശരി,
പെക്ഷ യുദ്ധ േകന്ദ്രിതമായ ഈ പാണ്ഡവെകട്ടുറപ്പിൽ
നിങ്ങൾ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ഇനി ശ്രമിച്ചാൽ? ഉച്ചരിച്ച
വാക്കു നിങ്ങൾക്കു് പിഴച്ച േപാെല ഈ ൈകകളും ചില�
േപ്പാൾ പിഴച്ചുേപാവും.” ഇരുട്ടിൽ അവളുെട മുഖമടച്ചു ആ
േയാദ്ധാവിെന്റ ഈറൻ ൈകപ്പത്തി പിടിമുറുക്കി

“കഷ്ടമുണ്ടു് പറയാൻ. കൗരവപക്ഷെത്ത ൈസനികരിൽ
ചിലർ ഗുരുതരമായി പരുേക്കറ്റയിടേത്തക്കു അത്യാവശ്യ�
മരുന്നുമായി ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ വനിതാ ആേരാഗ്യപ്ര�
വർത്തകെയ കുന്തെമറിഞ്ഞു െകാന്നതിൽ മനുഷ്യത്വമു�
ള്ളവെരല്ലാം േകാപം െകാണ്ടു് ജ്വലിക്കുന്നേല്ലാ. യുധിഷ്ഠി�
രൻ എറിഞ്ഞ കുന്തം കയറിയാണവളുെട െനഞ്ചു് പിളർ�
ന്നെതന്ന വാസ്തവം എങ്ങെന ഞങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താ�
തിരിക്കും? മാധ്യമപ്രവർത്തനം ശരിക്കും മാരകം.”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ ൈസനികവക്താവായ
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു മാധ്യമസത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൂടാ?
കൺെവട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയാണു് െകാല്ലെപ്പട്ടതു്.
അവൾ നീലയും ചുവപ്പും ധരിക്കുന്ന കൗരവ പാണ്ഡവ
ൈസന്യങ്ങളിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി, െവളുത്ത വസ്ത്ര�
മാണു് ഉടുത്തിരുന്നതു്. അവൾ പക്ഷം േനാക്കാെത രാപ്പ�
കൽ മുറിേവറ്റവർക്കു മരുന്നും സാന്ത്വനവും നൽകി. ഇനി
ഞങ്ങളുെട വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ അറിയണം. യുധിഷ്ഠിര�
െന ബന്ദിയായി പിടിക്കാൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ കൗരവ സം�
ഘം ഓടിവരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ ശു�
ഭ്രവസ്ത്രധാരി അവർക്കു േപ്രാത്സാഹനം നൽകി യുദ്ധകാ�
ഹളമാണുയർത്തിയിരുന്നതു്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു േപാരാ�
ട്ടം നിർത്തിയിരുന്ന വിശ്രമേവളയിലാണു് ഈ അക്രമം.
സ്ഥിതി നയതന്ത്രത്തിനു നിൽക്കുന്നതെല്ലന്ന തിരിച്ചറി�
വിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തം ആത്മ�
രക്ഷയിൽ െകാലയാളി സംഘത്തിെന്നതിെര എറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ഉന്നം െതറ്റി അതു് െചന്നു് തറച്ചതു് പേരതവനിത�
യുെട െനഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു എന്ന ആകസ്മികതെയ നി�
ങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിരെന ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധനാക്കാൻ ഉറച്ചു എന്ന�
തിെന്റ െതളിവേല്ല? േപാരാട്ടഭൂമിയിെല േഗാപുരത്തിനു്
മുകളിൽ നാലിടത്തായി യുദ്ധ നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള
പ്രവിശ്യാഭരണ കൂടത്തിെന്റ പ്രതിനിധികൾ തരുന്ന സാ�
ക്ഷിെമാഴികളിൽ ൈവരുധ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അേപ്പാൾ നമു�
ക്കു് വീണ്ടും കാണാം. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുപ്പുെണ്ടങ്കിൽ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/04

“പാഞ്ചാലിയുമായി സ്വരേച്ചർച്ചയില്ല എന്ന പതിവു് കാ�
രണം-അതാേണാ പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം ഖാണ്ഡവപ്ര�
സ്ഥത്തിേലക്കു േപാവാൻ ശരിക്കും വഴിതടസ്സമായതു്?,
അേതാ…”

െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ
രാജാവായിട്ടും, രാജമാതാ പദവിയില്ലാെത അന്തഃപുര�
ത്തിൽ മുൻമഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട വ്യക്തിഗത േതാ�
ഴിയായി തുടരുകയായിരുന്നു പാണ്ഡുവിധവ.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാവുന്നതിെന്റ തേലന്നു്
രാത്രി ഉടുതുണി െപറുക്കി സഞ്ചിയിൽ െവക്കുേമ്പാൾ, മു�
ന്നറിയിപ്പില്ലാെത ഒരസാധാരണ സന്ദർശകൻ വാതിൽ
തള്ളിത്തുറന്നു അകത്തുവന്നു. കയ്യിലിരുന്ന പനേയാല�
െക്കട്ടു അഴിച്ചുനീട്ടി. മങ്ങിക്കത്തിയിരുന്ന പന്തത്തിന്നരി�
െക െചന്നു് ഞാൻ ഓേരാ ഓലയും പരിഭ്രമം മറച്ചു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ മാറി നിെന്നെന്ന ഇടംകെണ്ണറി�
ഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തീേഭാജെന്റ െകാട്ടാ�
രത്തിെല കൗമാരകാല, വിവാഹപൂർവ്വ ജീവിതത്തിെല
സാഹസികമായ ഒരു രതി പരീക്ഷണത്തിൽ, േതേജാ�
മയനായ ഒരു ആകാശ ചാരിയിൽ നിന്നു് ആഹ്ലാദപൂർ�
വ്വം ഗർഭം ധരിച്ച ഞാൻ, പ്രസവത്തിനു േശഷം േചാര�
ക്കുഞ്ഞിെന പനംകുട്ടയിൽ വച്ചു് പുഴയിൽ ഒഴുക്കാൻ ഉറ�
ച്ചേപ്പാൾ, സഹായത്തിനു കൂെട നിന്ന രണ്ടു വിശ്വസ്തദാ�
സികളുെട, നിയമസാധുതയുള്ള സാക്ഷിെമാഴികളായിരു�
ന്നു അവ. സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു
മുഖമുയർത്തിയേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞു, ഒഴുക്കിൽ
വിട്ട നിർഭാഗ്യവാനായ ആ കുഞ്ഞിേപ്പാൾ ജീവിച്ചിരുപ്പു�
ണ്ടു്, ഇവിെട ഹസ്തിനപുരിയിൽ. എനിക്കു് േവണ്ടെപ്പട്ടവ�
നുമാണു്. ജീവിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം നിേഷധിക്ക�
െപ്പട്ടു എന്ന പരാതി, നവജാതശിശുവിെന നിർദ്ദയം പു�
ഴയിെലാഴുക്കിയ അമ്മ-രണ്ടിലും രണ്ടു ന്യായാധിപരുെട
മുമ്പിൽ ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാനിയമം, ബാലനീതി നിയ�
മം ഇവയനുസരിച്ചു തുറന്ന വിചാരണ േനരിേടണ്ടി വരും.
വർഷങ്ങൾ തുറുങ്കിൽ കിടത്താൻ വകുപ്പുള്ളതു്. ഞാനി�
േപ്പാൾ പെക്ഷ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു്, ഒരു ധാര�
ണയിൽ എത്താൻ മാത്രം. നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തി�
േലക്കു േപാവരുതു്. ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി െകാ�
ട്ടാരത്തിൽ കഴിയണം. വരണാവതം അരക്കില്ല ത്തിൽ
ആദിവാസികുടുംബെത്ത കത്തിച്ചു െകാന്നു രക്ഷെപ്പട്ട�
െതാെക്ക ധീരവനിതാപരിേവഷം നിങ്ങൾക്കു് തന്നതു്
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വഴങ്ങണം. അന്തഃ�
പുരത്തിൽ ഒതുങ്ങണം. ഈ ഒത്തുതീർപ്പുമായി നിങ്ങൾ
സഹകരിച്ചാൽ, ഈ ശപിക്കെപ്പട്ട പനേയാലെക്കട്ടു�
കൾ എെന്നേന്നക്കുമായി പൂഴ്ത്തിെവക്കാം. വളർന്നു വലു�
തായ അവിഹിതസന്തതി നിങ്ങെള കാണാതിരിക്കാ�
നും, ആെരന്നറിയാതിരിക്കാനും സാഹചര്യം ഒരുക്കാം.
എന്നു് പറഞ്ഞവൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു്
അംശയകരമായ രീതിയിൽ അവിെട വന്ന ഗാന്ധാരി�
െയ ൈക പിടിച്ചു ദുേര്യാധനൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, “അമ്മ�
ക്കു് ഇനി എന്നും കൂട്ടു് കുന്തി. അവർ മക്കൾെക്കാപ്പം ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥം കുടിേയറ്റത്തിനു േപാവാൻ ഇഷ്ടമിെല്ലന്നു
എെന്ന ഔേദ്യാഗികമായി അറിയിച്ചു, വിധവയായ ഇള�
യമ്മെയന്ന നിലയിൽ അവരുെട ആഗ്രഹം എനിക്കു് നി�
േഷധിക്കാനാവില്ല.”

“വ്യാസനുമായി പാഞ്ചാലി എന്തായിരുന്നു പട്ടാപ്പകൽ
ഒരു വാക്കു തർക്കം? ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെടെയാ�
െക്ക ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രകാരനാവാൻ നിേയാഗം
കിട്ടിയ ദാർശനിക കവിയേല്ല?

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അതു് തെന്നയാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് പറഞ്ഞുതീർക്കാനു�
ണ്ടായിരുന്ന തർക്കം. ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട അവളുെട
സഹനജീവിതം ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനം എന്ന നില�
യിൽ േവണം വ്യാസൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നു് പാ�
ഞ്ചാലി നിലപാടു് കനപ്പിച്ചു. െവറുെത ഒെരാഴുക്കൻ ജീവി�
താനുഭവം എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യാസരചനാരീതി അസ്വീ�
കാര്യെമന്നും അറിയിച്ചു. ഒരു വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഊരി�
േപ്പാകുന്നതല്ല പാഞ്ചാലിയുെട രേണാർജ്ജം എന്നുമവൾ
പറഞ്ഞു. നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന േവദവ്യാസൻ
എഴുേന്നറ്റു നിന്നാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് െചവി െകാടുത്ത�
തും, തലയിൽ ൈകവച്ചനുഗ്രഹിച്ചതും. പാഞ്ചാലിയുമായി
െകാട്ടാരം േലഖിക െചയ്ത അഭിമുഖങ്ങളുെട പനേയാല�
െക്കട്ടുകൾ എെന്റ ആശംസകേളാെട പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�
െട്ട ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ വരും യുഗത്തിൽ
എന്നും പറഞ്ഞു വ്യാസൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണേവദിയി�
േലക്കു േപായി. േവെറ കുടുംബ പ്രശ്നെമാന്നുമില്ല”, ഹസ്തി�
നപുരിയിെല എല്ലാ ഗുരുകുലങ്ങളും ഹരിതചട്ടം പാലിക്ക�
ണെമന്ന പുതിയ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആജ്ഞ�
യുമായി ഓടി നടക്കുകയാണു്, യുദ്ധത്തിെന്റ പരിക്കുകൾ
ഇനിയും പൂർണമായി േതഞ്ഞു മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശരീരവു�
മായി ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ നകുലൻ
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“അല്ല, എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപർക്കും, ഭാവിയിൽ
പാഞ്ചാലിെയാരു ഭീതിയുണർത്തുന്ന ദാമ്പത്യപ്രതിേയാ�
ഗിയാവും എന്ന സംശയം േതാന്നിയതു്? കുറച്ചുേനരമായി
അവെള നിങ്ങൾ അപനിർമ്മാണം െചയ്യുന്നതു് അങ്ങെന
അവസാനിപ്പിക്കാം.”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉടൻ പത്തു കണ്ണുകൾ ജാ�
ലകത്തിലൂെട ഇടവഴിയിേലക്കു് നീങ്ങി പാഞ്ചാലി കുളി�
കഴിഞ്ഞു എത്താറായിട്ടില്ല എന്നുറപ്പു വരുത്തിെയങ്കിലും,
സമ്മതത്തിനു ഭീമൻ തലെയറിഞ്ഞു.

“നവവധു പാഞ്ചാലിയുെമാത്തു ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ എത്തുേമ്പാൾ, പ്രത്യാശെയക്കാൾ േപടിയായിരു�
ന്നു. അരക്കില്ലം കത്തിച്ചു െപാതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനു്
ഞങ്ങൾെക്കതിെര പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികൾ എന്നു് വഴിയ�
മ്പലങ്ങളിലും കുതിരപ്പന്തി കളിലും ദുേര്യാധനൻ ചുവെര�
ഴുത്തു പരസ്യങ്ങൾ െകാടുത്തതറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിെയ ഒരുേനാക്കു കണ്ട
കൗരവർ, അവൾക്കു താമസിക്കാൻ െകാട്ടാരത്തിെന്റ
അതിഥി മന്ദിരം പൂർണമായി വിട്ടു െകാടുത്തു. അന്നു് രാ�
ത്രി ഞങ്ങൾ ആറുേപരും (അമ്മെയ സംശയകരമായ
അടുപ്പേത്താെട വിദുരർ സ്വന്തം ആശ്രമമന്ദിരത്തിേല�
ക്കു െകാണ്ടുേപായി) അല്ലലില്ലാെത സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
യുധിഷ്ഠിരൻ പന്തം െകടുത്തി, ഇരുട്ടിൽ മുഖം കാണാ�
െത ഇരിപ്പിടം മാറാൻ പറഞ്ഞു. പാഞ്ചാലി ആെര ഇനി
ആദ്യം െതാടുന്നുേവാ അയാൾക്കു് മാത്രം ആഡംബരകിട�
പ്പറയിൽ അവെള ഇന്നുരാത്രി സേന്താഷിപ്പിക്കാം. ഇതു്
േകൾേക്കണ്ട താമസം, പാഞ്ചാലി ശബ്ദമുയർത്തി. നി�
ങ്ങൾ കുറച്ചുേപരുെട സൗജന്യത്തിലും വിേനാദത്തിലും
അനുവദിച്ചു കിേട്ടണ്ട ഒന്നല്ല എനിക്കു് രതി. അതു് നിങ്ങ�
ളിൽ നിെന്നനിക്കു ഏതുസമയത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന
അത്യാവശ്യ, വ്യക്തിഗത, ശാരീരിക, ആസ്വാദന േസവ�
നെമന്ന നിലയിൽ ഇനിെയാരിക്കലും അതു് നിങ്ങൾ പര�
സ്യചർച്ചക്കു വിഷയമാക്കരുതു്. അവിേവകമായി ഇക്കാ�
ര്യം നിർേദ്ദശിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് എനിക്കു് പായ പങ്കി�
ടാനുള്ള കൂട്ടാളിയല്ല.”

“വേയാജനങ്ങെള കുരുേക്ഷത്ര ൈസന്യാധിപ പദവിക�
ളിൽ നിന്നു് നീക്കിയിെല്ലങ്കിൽ, അവരുെട കീഴിൽ േപാരാ�
ടാൻ തെന്ന കിട്ടിെല്ലന്നു് കർണ്ണൻ ദുേര്യാധനേനാടു് പറ�
യുന്നുണ്ടേല്ലാ. അയാൾ ഉന്നം വക്കുന്നതു് പിതാമഹനാ�
െണങ്കിലും, ഉരുളാവുന്ന തലകളിൽ നിങ്ങളും േദ്രാണരും
െപടിേല്ല?”

കുരുവംശ രാജകുമാരന്മാരുെട ആദ്യാക്ഷരഗുരു, ചിരഞ്ജീ�
വി, േദ്രാണരുെട ഭാര്യാസേഹാദരൻ, േയാദ്ധാവു് എന്ന
നിലയിൽ കൗരവർെക്കാപ്പം ആയിരുന്ന കൃപാചാര്യേനാ�
ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധസന്നാഹത്തിനാ�
യി േപാരാട്ട ഭൂമിയിെലത്തിയ മഹാരഥന്മാരുെട നിരാ�
യുധ സാന്നിധ്യം ആ ശീതകാല പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുത്സ�
വഛായ പകർന്നു.

“അഭിമന്യുവാണു് വേയാജനങ്ങൾ എന്ന വാക്കുച്ചരിച്ചി�
രുന്നെതങ്കിൽ നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ കർ�
ണ്ണൻ? കർണ്ണെനാെക്ക വയെസ്സത്രയായി എന്നാണു
നിങ്ങൾ കരുതിയതു്? യുധിഷ്ഠിരൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിേല്ല
ആയിരത്തിൽ താെഴ പൂർണചന്ദ്രന്മാെര? അച്ഛൻ അതി�
രഥേനാടും അയാൾ പറയുേമാ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാ�
വാൻ?” കർണേനാടുള്ള അറപ്പു ചുണ്ടിൽ നിന്നും േതെച്ച�
ടുത്ത കീറത്തുണി അയാൾ അതിരഥപുത്രൻ നിൽക്കുന്ന�
യിടം േനാക്കി ആെഞ്ഞറിഞ്ഞു.
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“ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ ഇന്നു് വന്ന കത്തു്:

പ്രിയ പത്രാധിപർ:

ഇന്നെലയും നിങ്ങളുെട കാര്യാലയത്തിന്നരിെക, ഒന്നു് കൂ�
ടി സൂക്ഷ്മതേയാെട വ്യക്തമാക്കിയാൽ, രാപ്പകൽ സായു�
ധപാറാവുകാരുള്ള േകാട്ട വാതിലിനരിെക,ഒരു കൗരവ�
വിധവ ബലാൽക്കാരത്തിനു വിേധയയായി. ആരു ഭരി�
ച്ചാലും ഭരണകൂട സൗജന്യങ്ങൾ തരെപ്പടുത്തുന്ന െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പറയും, ബലാൽക്കാരശ്രമം മാത്രെമന്നു്.
ഈ മാസം ആറുദിവസം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും, നാലു വി�
ധവകൾ പട്ടാപ്പകൽപീഡനത്തിനു് ഇരകളായി. എന്നി�
ട്ടും മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസഭയിൽ പറയുന്നു,
പുതുപാണ്ഡവഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ കയറിയ േശ�
ഷം, ക്രമസമാധാനവും സ്ത്രീ സുരക്ഷയും െമച്ചെപ്പട്ടു എന്നു്.
കൗരവവിധവകൾ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും െപടിേല്ല?
രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് പാതിരാ കുടിെയാഴിപ്പിക്കലിലൂ�
െട അറുനൂേറാളം കൗരവവനിതകെളയാണു് യുധിഷ്ഠിരൻ
പുറത്താക്കിയതു്. ഒഴിച്ചുേമടിച്ച വീടുകളിൽ രാേവെറ െച�
ന്നാൽ ഭീകര നിലവിളി േകൾക്കുന്നു എന്നു് പരാതി പറ�
ഞ്ഞതു് കാവൽക്കരല്ല, നൂറു കൗരവെരയും ചതച്ച രൗദ്ര�
ഭീമനാണു്. ആ വസതികളിൽ ഇേപ്പാൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കു�
ന്നതു ആയുധമാലിന്യങ്ങളും. മുൻഭരണകൂടം വിമതെര
പീഡിപ്പിക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഇരുട്ടറകൾക്കു കുപ്ര�
സിദ്ധമായ ഭൂതെക്കട്ടിലാണു്, ഒരിക്കൽ കുലീന ഹസ്തിന�
പുരിയുെട ആരാധനാമൂർത്തികളായിരുന്ന കൗരവരാജ�
സ്ത്രീെളയും അവരുെട പുതുതലമുറ കുട്ടികെളയും പാണ്ഡവ�
ഭരണകൂടം പുനരധിവസിപ്പിച്ചതു്. ധാന്യവും കുടിെവള്ള�
വും ശുചിമുറികളുമില്ലാെത അവർ നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ,
മഹാറാണി പാഞ്ചാലി െവള്ളക്കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന
രഥത്തിൽ ‘ഹരിത ഹസ്തിനപുരി’ എന്ന ഉത്സവം നാെട�
ങ്ങും കാണാൻ യാത്രേപാകുന്നു. രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡ�
തയും സ്വാതന്ത്ര്യവും അർദ്ധസേഹാദരിൽ നിന്നു് ഭീഷണി
േനരിട്ടേപ്പാൾ, വിമതസഖ്യൈസന്യേത്താടു േപാരാടി കു�
രുേക്ഷത്രയിൽ ജീവൻ ബലി െകാടുത്ത ദുേര്യാധനെന്റ
വിധവ, ഈ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ മഹാറാണിയാേവണ്ടിയി�
രുന്ന മഹതി, േരാഗബാധിതയായേപ്പാൾ ചാരവകുപ്പു് േമ�
ധാവി പറഞ്ഞുപരത്തുന്നു അവർ കലിംഗയിേലക്കു േപാ�
യതു് ചികിത്സക്കല്ല ഇവിെട നിന്നു േമാഷ്ടിച്ച രത്നേശഖ�
രം ഒളിച്ചുകടത്താനാെണന്നു. ഇതാേണാ േപക്കിനാവു്
എന്നു് പറയുന്ന അവസ്ഥ?

“കുരുവംശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള പ്രവിശ്യമാത്രമേല്ല കുരുേക്ഷ�
ത്രം? പിെന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ഒരിടഞ്ഞ അയൽരാജ്യ�
െത്ത േപാെല സംസാരിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിയുെട േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ആെകയുള്ള കുടിനീർ േസ്രാതസ്സായ യമുനയുെട തീര�
ത്തു് പത്തു പതിെനട്ടു ദിവസം അഴിഞ്ഞാടിയ ആ വഴ�
ക്കാളി അർദ്ധസേഹാദരർ വരുത്തിവച്ച പരിസ്ഥിതിനാ�
ശം, ശവം എണ്ണുന്ന തിരക്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതു്
ഞങ്ങളുെട തകരാറാേണാ? പുതിയ പാണ്ഡവഭരണകൂ�
ടം നീണ്ടകാല നഷ്ടപരിഹാരം തരണെമന്ന തേദ്ദശീയ
വികാരം ഞാെനാന്നു് വളച്ചുെകട്ടില്ലാെത തുറന്നു പറഞ്ഞ�
തിനാേണാ രാജ്യേദ്രാഹകുറ്റം ചുമത്തി വായടപ്പിക്കാൻ
ശ്രമം?”



“േപാരാട്ടേനട്ടം െവട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടേല്ലാ. ചളി�
യിൽ താണ രഥചക്രം പണിെപ്പട്ടുയർത്തുന്ന കർണെന�
യാണു് നിങ്ങൾ തരം േനാക്കി തലെവട്ടിയെതന്നു പറ�
ഞ്ഞതു് ൈസനികവക്താവു് നകുലനായിരുന്നു. അങ്ങെന
െവട്ടിത്തുറന്നു പറയരുതായിരുന്നു എന്നു് പിന്നീടു് ശാസി�
ച്ചുേവാ?” ശവസംസ്കാരത്തിനുേശഷം ഒഴുക്കുെവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകയറിയ അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. ൈവകിയ രാത്രി.

“അവൻ പറഞ്ഞതു് കൃത്യമേല്ല? പത്തു നാല്പതു ലക്ഷം
േപാരാളികൾ പരസ്പരം ചവിട്ടി േതച്ചിട്ടും മണ്ണിളകാത്ത
കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ, കർണെന്റ രഥചക്രം മാതെമങ്ങെന
താഴാൻ േവണ്ട ചളി കെണ്ടത്തി? കർണൻ ഒറ്റയ്ക്കു് ചക്രമു�
യർത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈകകൂപ്പി വിജയാശംസകൾ േന�
രേണാ? അേതാ, തക്കം േനാക്കി ശത്രുവിെന്റ കഴുത്തു െവ�
ട്ടേണാ? നിലത്തുവീണ അഭിമന്യുവിെന്റ കുടലിൽ വാളിറ�
ക്കാൻ പ്രകൃതിയവനു് അവസരം നൽകിയേപ്പാൾ, ‘അരു�
തു് ഇവൻ എെന്റ അനുജെന്റ മകെന’ന്നവൻ മാപ്പുെകാടു�
ത്തുേവാ? അസാധാരണ സാഹചര്യമേല്ല അതീതശക്തി�
െയനിക്കു് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നതു്? സാരഥിശല്യൻ കർ�
ണേനാടു് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു മാറി നിന്നു് അവ�
െന്റ െപടാപ്പാടു കണ്ടു അർമാദിക്കുന്നെതാെക്ക നിങ്ങളും
കണ്ടതേല്ല? എെന്റ സാരഥിയേപ്പാൾ കൺേകാണു െകാ�
െണ്ടെന്ന കർമധീരനാക്കി-എെന്റ ആയുധം അതിെന്റ
ഉന്നം കണ്ടു.”
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“പാണ്ഡവപക്ഷേത്തക്കു കൂറു് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വന്ന മാദ്ര�
രാജാവു് ശല്യെന നിങ്ങൾ എത്ര ലാഘവേത്താെട കൗ�
രവസഖ്യകക്ഷിയാക്കി. എങ്ങെന ഒപ്പിെച്ചടുത്തു ഈ
നയതന്ത്ര വിജയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ആകാ�
ശം.

“പ്രിയഅനുജത്തി മാദ്രിെയ പാണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിൽ
തള്ളിയ കുന്തിേയാടയാൾക്കു ദശാബ്ദങ്ങൾ പഴകിയ
പകയുണ്ടു്. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലെനയും സഹേദവ�
െനയും സഹായിക്കാൻ കുടുംബ പരമായ ചുമതലയുമുണ്ടു്.
ഭീമെനേപ്പാെല ആെളാരു മന്ദനുമാണു്. ആദ്യസന്ദർശ�
നത്തിൽ ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനാെണന്ന അയാളുെട തകർ�
ക്കാനാവാത്ത മുൻവിധി ഞാൻ പിെന്ന തിരുത്തിയിെല്ല�
ന്ന താെണെന്റ അട്ടിമറി വിജയം. കൂെട നിൽക്കാം എന്ന
അയാളുെട വാക്കു ഒരുടമ്പടി േപാെല ഞാൻ ഇരുൈക�
കളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. പ്രതീകാത്മകമായി ൈക െകാടു�
ത്തേശഷം, ഇനി വാക്കുമാറ്റിയാൽ അേപ്പാൾ അറിയും
കുരുവംശസംസ്കാരത്തിെന്റ തനിനിറം. ഒേന്ന അയാൾ
വിചിത്രമായ മുഖഭാവേത്താെട സ്വരം താഴ്ത്തി േചാദിച്ചുള്ളൂ-
കർണെന്റ സാരഥിയാവണം. ഒരു മഹാരാജാവു് സാരഥി�
യാവുന്നതിൽ പാർശ്വവത്കൃതകർണ്ണൻ ആഹ്ലാദിക്കുെമ�
ന്ന െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ യുദ്ധേമാഹവും അങ്ങെന പൂ�
വണിയെട്ട. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹേദവനും
മാതൃസേഹാദരനായ ശല്യെന്റ മുമ്പിൽ വരാത്തവിധം
േവണം യുദ്ധഭൂമിയിൽ ൈസനികവിന്യാസം എെന്നാരു
കഠിന പരീക്ഷണം കൂടി ജയിച്ചാൽ”, കുരുേക്ഷത്രയിൽ
നിന്നു് കുതിരപ്പുറത്തു അതിേവഗം വന്ന ചാരെന കണ്ട�
േതാെട െപെട്ടന്നു് സംഭാഷണം മുറിഞ്ഞു

“ആദ്യരാത്രി തെന്ന എനിക്കു് കുന്തി പണി തന്നു എന്നാ�
ണു് കിടപ്പറയിൽ പത്തു പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ ഇമതല്ലാ�
െത കാത്തിരിക്കുന്നതു് കണ്ടതിെന കുറിച്ചു് പിന്നീെടാരി�
ക്കൽ ‘നവവധു’ പറഞ്ഞതു്. ശരിക്കും അെതാരു ദാമ്പത്യ�
ഭാരമായിരുന്നിേല്ല നിങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞതു്? ലജ്ജാകര�
മേല്ല അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന ബഹുഭർത്തൃത്വം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി അന്തഃപുര�
ത്തിെല ജീവിതസായാഹ്നം.

“വിവാഹപൂർവ്വജീവിതത്തിെല വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത
അവിഹിതരതിയും, അനാവശ്യ ഗർഭധാരണവും, േചാ�
രക്കുഞ്ഞിെന പുഴയിെലാഴുക്കലും, കുറ്റേബാധത്താൽ
നീറുന്ന മനസും ഒെക്ക ഉള്ളേപ്പാഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ
എനിക്കു് വിവാഹജീവിതാനുഭവം പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ
ഉള്ളിൽ മതിപ്പു േതാന്നി. ഞാൻ വന്ധ്യയല്ല. പാണ്ഡുവി�
നു കായികക്ഷമതയിെല്ലങ്കിലും, എനിക്കു് അമ്മയാവാം.
അങ്ങെന ഔേദ്യാഗിക അംഗീകാരമുള്ള ആൺമക്കൾ
എന്ന ലക്ഷ്യംേതടി ഞാൻ പരപുരുഷന്മാെര പ്രേലാഭിപ്പി�
ക്കാൻ പൂചൂടി പടിയിറങ്ങിയ ആ ജീവിതാവസ്ഥ പാഞ്ചാ�
ലിക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അഞ്ചു പുത്രന്മാെര ഞാൻ പാ�
യിൽ അവൾെക്കാപ്പം കിടത്തിയതിെന്റ േചേതാവികാരം
അവൾ കൃതജ്ഞതേയാെട തിരിച്ചറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആ
കഠിനഹൃദയെയ പ്രകൃതി പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിെന്റ
പ്രത്യക്ഷ െതളിവേല്ല അവൾ െപറ്റ അഞ്ചുമക്കളും ഇന്നു്
ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതു്?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/09

“തക്ഷശിലയിൽ ആദ്യപതിപ്പിറങ്ങി ആഴ്ചെയാന്നു കഴി�
ഞ്ഞില്ല വ്യാസഭാരതത്തിെന്റ പനേയാലപ്പകർെപ്പടുക്കു�
ന്ന തിരക്കിലാണേല്ലാ ഹസ്തിനപുരിയിെല അറിയെപ്പ�
ടുന്ന സാക്ഷരെരല്ലാം. ഇന്നെല വഴിയിൽ കണ്ടേപ്പാൾ
ചാർവാകനും പറഞ്ഞു, ആസ്വാദനം എഴുതുന്ന തിരക്കി�
ലാെണന്നു്. എങ്ങെന വായിെച്ചടുത്തു കുരുവംശഗാഥ?
വസ്ത്രാേക്ഷപം വ്യാസൻ വിവരിച്ചെതാെക്ക േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ ഇടെനഞ്ചു് കലങ്ങിേയാ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സംഭവബഹുലമായ മൂപ്പിളമത്തർക്കം പച്ചജീവിതത്തി�
െന്റ േനരറിവില്ലാെത്താരു ഗുഹാജീവി അവതരിപ്പിച്ച�
തിൽ ശിശുസഹജമാെയാരജ്ഞത കണ്ടേപ്പാളാണു് െന�
ഞ്ചു് വിങ്ങിയതു്. എെന്ന മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ വ്യാസൻ
െപടാപ്പാടു് െപടുന്നതു, പ്രതിേയാഗികളായി കൗരവെര
കറുത്ത ചായത്തിൽ േതക്കാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു. മനു�
ഷ്യമനസ്സിെന െവളുപ്പിലും കറുപ്പിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന
ഇവെരാെക്ക എന്തു് പരിത്യാഗികൾ. യുദ്ധരംഗങ്ങൾ വ്യാ�
സൻ വർണിച്ചതു വായിച്ചേപ്പാൾ, പതിെനട്ടുനാളും കു�
രുേക്ഷത്രപാളയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ സ്വയമറിയാ�
െത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചുേപായി. വികലരചന മനസ്സിലാക്കാം,
എന്നാൽ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികത�
േയാെട വ്യാസൻ െനഞ്ചുവിരിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ഓർത്തു,
ഒരിക്കെലങ്കിലും വ്യാസൻ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കണ്ടിരു�
െന്നങ്കിൽ. ൈവകുേന്നരം േചാരയും ൈജവമാലിന്യവും
നിറഞ്ഞ ശരീരങ്ങളും ഇടിഞ്ഞ മനസുമായി കൂടാരത്തി�
ന്നകേത്തക്കു അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരും അഞ്ചു ആണ്മക്ക�
ളും വരുേമ്പാൾ അവർക്കു സാന്ത്വനം നൽേകണ്ട സ്ത്രീയു�
െട നിസ്സഹായത വ്യാസൻ കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ. ധൃതരാഷ്ട്ര
ഭൃത്യൻ സഞ്ജയനു് െകാടുത്തു എന്നു് മഹാഭാരതം അവ�
കാശെപ്പടുന്ന ദിവ്യദൃഷ്ടിെകാണ്ടു് യുദ്ധം മുഴുവൻ സ്വയം
കാണാൻ വ്യാസൻ സംയമനം കാണിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ.
എന്നാൽ എെന്റ േഖദം വ്യാസെനകുറിെച്ചാന്നുമല്ല, ഭാവി�
യിൽ, ഒരു പെക്ഷ അടുത്ത യുഗത്തിലും, ഈ വിലക്ഷണ
വ്യാസഭാഷ്യം വായിേക്കണ്ടിവരുന്നവെര ഓർത്താണു്.
ആർക്കറിയാം, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകെയന്ന നിലയിൽ
ഹസ്തിനപുരിയും വനേമഖലകളും േപാരാട്ടഭൂമിയും സന്ദർ�
ശിച്ചു് അസാദ്ധ്യ േചാദ്യങ്ങളാൽ ഞങ്ങെള വീർപ്പുമുട്ടിച്ച
നിങ്ങളുെട അഭിമുഖങ്ങൾ തെന്നയായിരിക്കും സൂക്ഷ്മവായ�
നക്കു വരുംകാലങ്ങളിൽ വായനക്കാരുണ്ടാവുക.”

“എന്തു് പാഠം പഠിച്ചു പതിെനട്ടു നാൾ ചത്തും െകാന്നും?
തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ മാത്രം നയതന്ത്രം തുണച്ചി�
േല്ല?”

െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ചാവലും െകാല്ലലും േപാരാട്ടത്തിൽ പതിവേല്ല? മഹാ�
യുദ്ധത്തിെന്റ ഉദാത്തലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത്തരം ചത്തും െകാ�
ന്നും പദപ്രേയാഗങ്ങളാൽ കളങ്കെപ്പടുത്തരുേത. നമ്മു�
െട ആൾനാശം ചുരുക്കിപ്പറയണം, ശത്രുവിെന്റ നാശ�
നഷ്ടങ്ങൾ അത്യുക്തിയിൽ അഭിരമിക്കണം. പ്രതികാര�
െക്കാലയും േപാരാട്ടവധവും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുതു്.
പകയുെട സ്വരത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ േപാർക്കളത്തിൽ സം�
സാരിക്കുക. കർണ്ണൻ മരിക്കുന്ന അന്നു് രാവിെല ഞാ�
നും അവനും കൂടിയാണു് പ്രാതലിനു കാളെയ െവട്ടി മുറി�
ച്ചു േതാലും കുടലും നീക്കി കഷണങ്ങളാക്കി കഴുകി ഉപ്പും
മുളകും േതച്ചു എണ്ണയിൽ െപാരിച്ചു ഒരു പാത്രത്തിൽ നി�
ന്നു് തിന്നതു്. ഇന്നു് സന്ധ്യേയാെട ഗാണ്ഡീവം നിെന്റ കഴു�
ത്തു െവട്ടും എെന്നാെക്ക ഭീമൻ അേപ്പാൾ കടന്നുവന്നു
പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചിരിക്കും. ചുരുക്കിപ്പറയാം
യുദ്ധഭൂമിയിെല പ്രശസ്തവധങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല
അതിെലാെക്ക അതീതശക്തികളുെട ൈകകടത്തലുകൾ
ഉണ്ടു്. നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു് േവണ്ടതു് ഉടനടി
നിഗമനങ്ങൾ, എന്നാൽ എത്ര രേണാർജ്ജം നിങ്ങൾ
പ്രസരിപ്പിച്ചാലും ഫലം േവദനാജനകമാവും. ഞങ്ങൾ�
ക്കു് പാഞ്ചാലിയിൽ ഉണ്ടായ മിടുക്കൻ കുട്ടികൾ കൗമാ�
രസഹജമായ പ്രത്യാശേയാെടയാണു് േജതാക്കളായി
മടക്കയാത്രക്കു തയ്യാറായതു്. പെക്ഷ പാതിരാമിന്നലാ�
ക്രമണത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവു് അവെര ചവിട്ടിെക്കാന്നു.
അതിനുടൻ പ്രതികാരം െചയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വാെളടുത്ത�
േപ്പാൾ സാരഥി പറഞ്ഞു ഇതു് യുദ്ധം. ഇതിൽ പ്രതികാര�
മില്ല. അേപ്പാൾ കൗരവെര െകാന്നു കരൾ പറിച്ചു ഭീമൻ
പാഞ്ചാലിക്കു് െകാടുത്തതു്? അതു് യുദ്ധവിേരാധികൾ കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്ത പ്രക്ഷിപ്തം. ഓേരാ കൗരവെനയും ബഹുമാനി�
ച്ചുെകാണ്ടു് അഭിജാതെപരുമാറ്റ മുറേയാെട ഭീമൻ ഗദാ�
പ്രഹരേത്താെടയാണു് യാത്രയയച്ചതു് എന്നു് േവണം
വ്യാസൻ എഴുതാൻ. േജതാക്കളാണു് ചരിത്രം എഴുതുക,
േവണ്ടിവന്നാൽ തിരുത്തുക എന്നതു് നാം നിലനിർത്ത�
ണം.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/10

“മകനു് പതിനാറു തികഞ്ഞില്ല എന്നു് പറഞ്ഞതു് ഉത്തര�
യാണു്. പെക്ഷ നിങ്ങൾ അഭിമന്യുവിനു് തിരക്കിൽ വധു�
വിെന കെണ്ടത്തി. കൗരവ േപാരാട്ടത്തിനു് സഖ്യകക്ഷി�
കെള കൂേട്ടണ്ട പാണ്ഡവർ വിവാഹവിരുന്നിനാേണാ
െകാടുക്കുക മുൻഗണന?”

െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

വിരാടരാജ്യത്തിെല ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക പാളയം. മാനം
നീലിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്രഭാതം.

“സഖ്യകക്ഷികെള േതടുന്ന ശത്രുകൗരവർ ആദ്യം വല�
യിടുക വിരാടെനയേല്ല? അജ്ഞാതവാസക്കാലെത്ത
ഞങ്ങൾ ആറുേപരുെട ഓേരാ നീക്കവും രഹസ്യസംഭര�
ണത്തിലൂെട േരഖയാക്കി മാറ്റിയ ‘കീചകെന്റ കുപ്രസി�
ദ്ധ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ’ ഇന്നു് വിരാടെന്റ രഹസ്യഅ�
റയിലാണു്. അതു് ദുേര്യാധനൻ തട്ടിെയടുത്താൽ, ഉയരാ�
നാവാത്ത വിധം താണുേപാവും പാവം പാണ്ഡവശിരസ്സു�
കൾ. വിരാടെന കൂെട നിർത്താൻ യുധിഷ്ടരെന്റ ഹസ്തദാ�
നം േപാരാ, വിരാടപുത്രിെയ അഭിമന്യുവിനു് കന്യാദാനം
െചയ്യിക്കണം. ഉത്തരാസ്വയംവരം പത്രപ്രവർത്തകർക്കു്
വിരുന്നുണ്ണാനല്ല പാണ്ഡവ ശക്തിപ്രകടനമായാണു്. ചാ�
ഞ്ചാട്ടസാധ്യതയുള്ള വിരാടഹൃദയെത്ത പാണ്ഡവസഖ്യ�
കക്ഷിയാക്കി േവണം കൗരവവിരുദ്ധ ൈസനിക സഖ്യ�
ങ്ങൾ യാചിക്കാൻ.”

യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾെപ്പെട മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ കഠിന കാ�
യികപരിശീലനം ൈമതാനത്തു െചയ്യുേമ്പാൾ, അർജ്ജു�
നൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് സംസാരിക്കുന്നതിനിെട
ഒരു കലമാനിെന കശാപ്പു െചയ്തു െതാലിയുരിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. അരിെക കത്തിത്തുടങ്ങിയ െനരിേപ്പാടിൽ പാഞ്ചാ�
ലി ഉണക്കവിറകുകൾ േചർത്തു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/11

“േപാർക്കളത്തിൽ പുഴേയാര ഊട്ടുപുരകളും അനുബന്ധ
െതാഴുത്തിടങ്ങളും ഒേന്നാടിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ േതാ�
ന്നിയ സംശയം-ഈ നാൽക്കാലികൾ മതിേയാ െമാ�
ത്തം ൈസനികർക്കു വിശപ്പകറ്റാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷ�
ത്ര. ആേഘാഷാന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞ യുദ്ധഭൂമി. വാെളടു�
ക്കാൻ ഇനി ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. ഉപപ്ലാ�
വ്യയിൽ നിന്നു് പാണ്ഡവസഖ്യൈസന്യവും എത്തി പാള�
യമടഞ്ഞിരുന്നു.

“രാവിെല േപാരാട്ടത്തിനു് േപാവുേമ്പാൾ ധാന്യാഹാരമ�
രുതു് പാതി േവവിച്ച മാംസം മതിെയന്ന ഇരുപക്ഷ ധാ�
രണയായി. ആ നിലക്കു് േനാക്കിയാൽ നമ്മുെട ൈകവ�
ശമുള്ള നൽക്കാലികൾ പത്തുദിവസത്തിനുണ്ടു്. അതിന�
കം നിർണായകവിജയം േനടാെത േപാരാളികൾ ‘നി�
രങ്ങുക’യാെണങ്കിൽ,ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരും. മൃ�
ഗമാംസക്ഷാമത്തിനു് പരിഹാരം യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നു്
തെന്ന കെണ്ടത്താൻ ൈസനികർ അേപ്പാൾ തയ്യാറാ�
വണം. േമനിെക്കാഴുപ്പുള്ള ൈസനികെര തലെവട്ടാെത
ബന്ദിയാക്കി പിടികൂടി ഊട്ടുപുരയിേലക്കുള്ള മാംസല�
ഭ്യത നിലനിർത്താൻ സഹകരിക്കണം. മനുഷ്യമാംസം
മൃഗമാംസത്തിനു തുല്യമാേണാ എേന്നാ? അതു് േപാരാ�
ട്ടത്തിനിടയിൽ പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പ�
ടെട്ട. അേപ്പാൾ അെതാരുത്തമ കീഴ്വഴക്കമാവും. നിലം
ഉഴുവാനും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമായി േവണ്ടി കർഷകർ
വളർത്തുന്ന വീട്ടുമൃഗങ്ങെള െകാണ്ടു് തെന്ന ൈസനികഭ�
ക്ഷണം മാംസഭരിതമാക്കണം എന്ന വാശി നടക്കുേമാ?
ആേരാഗ്യവും ശരീരെക്കാഴുപ്പുമുള്ള താൽക്കാലിക ൈസ�
ന്യങ്ങളിൽ നിന്നു് േനടണം അന്നന്നെത്ത അപ്പം എന്നു്
നിബന്ധനവച്ചാൽ തീരും നിങ്ങൾ െകട്ടിെപ്പാക്കുന്ന മാം�
സദൗർലഭ്യം. ഒരു േനരെത്ത തീൻശാലമാംസസമൃദ്ധി�
യല്ല ഒരു യുദ്ധത്തിെന്റ വിജയമാണു് ഉന്നം. ഞങ്ങളുെട
ആയുധപ്രദർശനം കാണാൻ വരൂ. എല്ലാം മനുഷ്യനിർ�
മ്മിതം പാണ്ഡവെര േപാെല ‘ദിവ്യായുധ’ങ്ങൾ ഇവിെട
ഇല്ല.”



“കലഹിക്കുന്ന കൗരവ-പാണ്ഡവ േപരക്കുട്ടികെള െകാട്ടാ�
രത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു, കാനനഛായയിൽ ആടുേമക്കാൻ
നിങ്ങളിരുവരും ഒരുങ്ങിക്കഴിേഞ്ഞാ?”

വിചിത്രവീര്യവിധവകളും, പാണ്ഡു-ധൃതരാഷ്ട്ര മാതാക്കളും
ആയ അംബിക, അംബാലിക എന്നിവേരാടു് കരുണയി�
ല്ലാെത െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രകൃതി ഞങ്ങൾ മൂന്നു സേഹാദരിമാർക്കും തന്ന സ്വയം�
വരം തട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു നിസ്സഹായമായ ഈ െപണ്ണുടലു�
കെള എടുത്തു പന്താടിയ ഭീഷ്മരിന്നും മഹാരാജാവിെനാ�
പ്പം രാജസഭയിൽ െഞളിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഈ
പടിയിറങ്ങുന്നതു പ്രതിേഷധത്തിലൂെടയാണു്. ക്ഷയേരാ�
ഗിയായ വിചിത്രവീര്യെന്റ കഫവും രക്തവും െതറിച്ച കി�
ടപ്പറയിേലക്കു് ഞങ്ങെള വലിെച്ചറിഞ്ഞ സത്യവതിേയാ�
െടാപ്പമാണു് ഞങ്ങൾ കാട്ടിേലക്കു് േപാവുന്നെതങ്കിലും,
അവെര പച്ചക്കു കത്തിച്ച േശഷം മാത്രേമ കരിമ്പുലികൾ�
ക്കു തിന്നാൻ ഞങ്ങൾ സ്വയം എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയുള്ളു.
വൃത്തിെകട്ട ഒരു കുള്ളൻമുനി ഞങ്ങെള ബലാൽക്കാരം
െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ, ഞങ്ങളുെട ശരീരങ്ങൾ പ്രതി�
േഷധിച്ചേപ്പാൾ, അയാൾ തന്ന ശാപമാണു് ൈലംഗിക�
ക്ഷമതയില്ലാത്ത പാണ്ഡുവും കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ധൃതരാ�
ഷ്ട്രരും. സത്യം മുഖത്തു് േനാക്കി പറയാൻ ൈധര്യെപ്പട്ട�
തിനു വ്യാസൻ ഞങ്ങൾക്കു് സത്യവതിയിലൂെട തന്ന ശി�
ക്ഷയാണു് ഈ കാനനവാസം. നീണ്ടകാല പുരുഷാധി�
പത്യത്താൽ അൽപ്പം പരിക്ഷീണെരങ്കിലും ഉച്ചത്തിൽ
പ്രതിേഷധിക്കാെത ഞങ്ങളുെട പ്രാണൻ വിടില്ല.”

മുന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്ന മുൻ രാ�
ജാമാതാവു് സത്യവതി, ഇരു പുത്രവധുക്കെളയും മുഖം തി�
രിെച്ചാന്നു തുറിച്ചു േനാക്കി. അേതാെട ആ നിർഭാഗ്യവതി�
കൾ നിശബ്ദരായി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/12

“വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു കഥാവേശഷയായ പാഞ്ചാ�
ലിെയ മറവു െചയ്ത േശഷമാണു് ഓടിപിടെഞ്ഞത്തിയ
ഞാൻ നിങ്ങെള ഇേപ്പാൾ കണ്ടു മുട്ടിയതു്. എങ്ങെന ഓർ�
ക്കുന്നു ആ വിചിത്ര സ്ത്രീെയ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ടിരേനാടു് കിതച്ചു െകാണ്ടു് േചാ�
ദിച്ചു.“ആകസ്മികമായി ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിൽ അവൾ
വന്നു. വന്നു െപട്ടു എന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. നീണ്ടകാല
ദുരനുഭവങ്ങളിലൂെട പാഞ്ചാലീ പാണ്ഡവ ദാമ്പത്യം കട�
ന്നു േപായി എന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തുത മാറ്റി വച്ചാൽ, ആ
സ്ത്രീയുെട ജന്മാന്തരങ്ങെള കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും പറയാൻ
ഞാൻ ഇേപ്പാഴും അശക്തൻ. തിരക്കുണ്ട് . ഇനിയും വട�
േക്കാട്ടുള്ള വഴിയിൽ ആരും േനാക്കാനാളില്ലാെത െകാഴി�
ഞ്ഞു േപാേവണ്ടവർ ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവർ. വിട.”

കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾക്കും ആൺമക്കെള നഷ്ടെപ്പട്ട
വേയാജനങ്ങൾക്കും ഒരുേനരം സൗജന്യഭക്ഷണം, അത�
േല്ല യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യപരി�
ഗണന?” മഹാരാജാവിന്റ മുമ്പിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക
മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി.

“അടിമത്തനിർമാർജ്ജനം-അതാണു് മുൻഗണന. വ്യാഴ�
വട്ടക്കാല വനജീവിതം അെതെന്തന്നു രാവു പകൽ പഠി�
പ്പിച്ചു. ഇനിയതു, ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടെപ്പട്ട കൗരവരാജ�
സ്ത്രീകൾക്കു് ഉണ്ടാവരുതു്. അവർക്കു് ഭൂതാതുരതയുമായി
അഭിരമിക്കാൻ ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഉൾനാട്ടിൽ വൃദ്ധസദ�
നങ്ങൾ പണിയും. ആടിയും പാടിയും അവരവിെട ജീവിത
സായാഹ്നത്തിെല ഓേരാ നാളും കഴിക്കും.” ഔേദ്യാഗിക�
രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുരുേക്ഷത്രവിധവകെള ബലം
പ്രേയാഗിച്ചു കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്ന കർമപരിപാടി തുടങ്ങു�
കയായിരുന്നു നേന്ന രാവിെല പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ഭര�
ണാധികാരിയും കൂട്ടാളി ഭീമനും.

“പുതിയ ഭരണകൂടപദവിേയറ്റ േശഷം യുധിഷ്ഠിരൻ ഞങ്ങ�
െള കണ്ടാൽ മിണ്ടിപ്പറയാെറാന്നുമിെല്ലങ്കിലും, ചുണ്ടുവിടർ�
ത്തി ഒന്നു് പുഞ്ചിരിക്കാറുള്ള മഹാരാജാവു് കഴിഞ്ഞ ഒരാ�
ഴ്ചയായി കണ്ടാൽ െപെട്ടന്നു് മുഖം തിരിക്കും. ഔേദ്യാഗി�
കവക്താവിെന കാത്തു് ചിലേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അരമണി�
ക്കൂർ െകാട്ടാരമുറ്റത്തു കാത്തുനിൽക്കുേമ്പാൾ ഇത്തരം
‘രാജകീയഅവഗണന’ ആദ്യമാണു്. ദുേര്യാധനെനാെക്ക
എേപ്പാൾ കണ്ടാലും ‘എന്തുണ്ടു് വിേശഷം’ എന്നു് േചാദി�
ക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദം ഇവിെട നിലനിന്നു എേന്നാർക്കണം.
യുധിഷ്ഠിരനു് എെന്തങ്കിലും കുഴപ്പം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

ചാലുകീറി േകാട്ടക്കുള്ളിെല പുതിയ മഴക്കുഴിയിേലക്കു മഴ�
െവള്ളം തിരിച്ചുവിടാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു മിന്നുന്ന
ശരീരമുള്ള ആ അർദ്ധനഗ്നൻ. ‘എന്തു് േജാലിയും പാണ്ഡ�
വർ െചയ്യും’ എന്ന പദ്ധതിയുെട പ്രചാരകനും.

“നമ്മെളാെക്ക നിസ്സാരമനുഷ്യജന്മങ്ങൾ എെന്നാെക്ക
ഉന്നതാധികാരസമിതി േയാഗത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാ�
സം വന്നാൽ ഞങ്ങെള ഒതുക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയു�
െമങ്കിലും, പാഞ്ചാലിേയാടു് കിടപ്പറയിൽ അതിഭാവുകത്വ�
ത്തിെന്റ അതിപ്രസരത്തിൽ പറഞ്ഞ അന്തിമാഭിലാഷമാ�
ണു് അനവസരത്തിലായതു. െപെട്ടന്നു് ഞാൻ മരിക്കയാ�
െണങ്കിൽ നീ അനുസ്മരണപ്രഭാഷണത്തിൽ ഏങ്ങലടിച്ചു
പറയണം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നിർദ്ധനൻ േപാ�
ലും നെമ്മ േപാെല മൂന്നു േനരം കാളയിറച്ചി കൂട്ടി ഊണു�
കഴിക്കാനാവുന്ന ദിവസം വെര ഞാൻ അസന്തുഷ്ടനായി�
രിക്കും. മഹാരാജാവു് രാത്രി കിടക്കും മുമ്പു്, നിലത്തു മുട്ടു്
കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു ഞാൻ സത്യസാക്ഷി എന്നു്.
ആർത്തു ചിരിച്ചുെകാണ്ടവൾ മുറി വിട്ടു പുറത്തു േപായതാ�
ണു് ആ പ്രജാേക്ഷമതല്പരെന്റ ദുഖത്തിനു് കാരണം, പി�
െന്ന അവൾ അയാളുെട മുറിയിൽ േപാവാറില്ല. അേതാ�
െട മിണ്ടാട്ടം നിലച്ചു. മൃദുലവികാരങ്ങൾക്കു മുറിേവറ്റാൽ
നമ്മുെട െപരുമാറ്റത്തിലും അതു് നിഴലിക്കിേല്ല?” മഴ നി�
െന്നങ്കിലും െപെട്ടന്നുയർന്ന ജലനിരപ്പു സമർത്ഥമാെയാ�
രു ‘ഭീമ’നീക്കത്തിലൂെട മഴക്കുഴിയിേലക്കു അയാൾ തിരി�
ച്ചുവിട്ടു.
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“എേന്താ േനടിെയന്ന മട്ടിൽ േജതാക്കളുെട െകട്ടിെപ്പാ�
ക്കിയ ആേവശേത്താെട, ഭർത്താക്കന്മാർ ഹസ്തിനപുരി
േകാട്ട പിടിെച്ചടുക്കാൻ അടുത്ത പടി മാറിനിന്നു ആസൂ�
ത്രണം െചയ്യുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മാത്രം, ഭീമഗദാ�
പ്രഹരത്തിൽ തുടെയല്ലു് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദുേര്യാധന�
േനാടു് എേന്താ മൃദുവായി േചാദിക്കുന്ന േപാെല ദൂെര നി�
ന്നു് എനിക്കു് േതാന്നി.” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തെന്നയേല്ല ജീവകാലം മുഴുവൻ
എെന്ന തുണിയുടിപ്പിച്ചും അഴിച്ചും േവട്ടയാടിയ ശത്രു
എന്നു് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ ഇരു�
ൈകകളും നീട്ടി ‘എന്നും ഞാൻ നിെന്റ ആരാധകൻ’
എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടവൻ ഒരിറ്റു കുടിനീരിനു യാചിച്ച�
േപ്പാൾ, േമൽവസ്ത്രം നീക്കി മുലപ്പാൽ ഇറ്റിറ്റായി അവെന്റ
ചുണ്ടിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു െകാടുത്തു. അതു് വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുക�
േളാെട നുണച്ചു െകാണ്ടവൻ ശാന്തനായി. ഒരു െപെണ്ണ�
ന്ന നിലയിൽ അത്രയും െചയ്യാൻ എനിക്കവേനാടു് ബാ�
ധ്യതയുണ്ടു്.” ഭാര്യെയ അേന്വഷിച്ചു മാദ്രിപുത്രൻ നകുലൻ
ഓടിക്കിതെച്ചത്തുന്നതു് കണ്ട പാഞ്ചാലി യുദ്ധകാര്യേലഖ�
കേനാടു് യാത്ര പറഞ്ഞു.

“ഒളിേപ്പാരാളികളായ പാണ്ഡവരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം
െചറുക്കാൻ കൗരവൈസന്യം പതിമൂന്നു വയസ്സു് കഴിഞ്ഞ
ആൺകുട്ടികെള ൈസനിക ബാലേവലക്കു നിയമിക്കും
എന്നു് ദുേര്യാധനൻ ഔേദ്യാഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണു് ശത്രുക്കൾ�
ക്കു േവണ്ടി കൗരവഭരണകൂടെത്ത ഈ പരീക്ഷണഘട്ട�
ത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നതു്?” േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിലുള്ള
പ്രതിേഷധേവദിയിൽ നിരാഹാരസമരം െചയ്യുന്ന യുക്തി�
വാദി ചാർവാകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക നീരസേത്താ�
െട േചാദിച്ചു.

“പതിമൂന്നു എെന്നാെക്ക ഒരു െപാതുസമ്മതിക്കു േവണ്ടി
അയാൾ പറയുന്നതേല്ല? ഇന്നെല രാത്രി എെന്റ രണ്ടുകു�
ട്ടികെള കൗരവസംഘം തട്ടിെക്കാണ്ടു േപായതു് അത്താ�
ഴം െകാടുത്തു അവെര ഉറക്കുേമ്പാഴാണു്. ഒന്നിനു് എട്ടും
ഒന്നിനു് പത്തും. െകാച്ചു ബ്രാഹ്മണകുട്ടികെള അങ്ങെന
നിർബന്ധിക്കാേമാ എന്നു് അമ്മ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, അവ�
ളുെട കവിളിൽ വിരൽ െകാണ്ടു് കുത്തി അവർ പറഞ്ഞു,
ബ്രാഹ്മണേയാദ്ധാക്കളുെട ഭൃത്യന്മാരായി മാത്രേമ ബ്രാഹ്മ�
ണകുട്ടികളുെട േസവനം വിട്ടുെകാടുക്കൂ എന്നു് നിങ്ങൾക്ക�
റിയിേല്ല? േദ്രാണർ, കൃപർ, അശ്വത്ഥാമാവു് എന്നിങ്ങെന
കുപ്രസിദ്ധ േയാദ്ധാക്കളുെട േപരുകളും പുറത്തുവിട്ടു.

ഇതു് ചാർവാകെന്റേയാ േദ്രാണാദികളുെടേയാ മാത്രം പ്ര�
ശ്നമായി നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ ചുരുക്കിക്കാണരുതു്.
ഇതു് ബാലേവലെക്കതിെര അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യ മനഃസ്സാ�
ക്ഷിെയ ഒന്നുണർത്താനുള്ള നിരാഹാരമാണു്.” പറഞ്ഞു�
തീരുേമ്പാേഴക്കും, ‘രാജ്യവിേരാധി രാവിെല തുടങ്ങിേയാ
െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് െപാരിച്ച മുയലിറച്ചിയും
തിന്നു, നിറഞ്ഞ വയറുമായി നീ ഈ കപട നിരാഹാരം?’
എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അശ്വാരൂഢനായ ദുേര്യാധനപു�
ത്രൻ, ചാർവാകെന കഴുത്തിലൂെട കുരുെക്കറിഞ്ഞു അര�
യിൽ കുടുക്കി, വലിച്ചു കഴുതപ്പുറത്തിട്ടു അതിേവഗം പീഡ�
നേകന്ദ്രത്തിേലക്കു േപായി.

“യുദ്ധകാലത്ത്മഹാരാജാവു് ഒച്ചെവച്ചു ആഭാസകരമായി
നൃത്തം െചയ്യുകയും,ഗാന്ധാര ഭാഷയിെലാരു ഉത്സവഗീ�
തം, മഹാറാണി കൺെകട്ടഴിച്ചു ആലപിക്കയും െചയ്യുന്ന�
തു് കണ്ടു എന്നാണു നിങ്ങൾ െകാട്ടാരം േലഖിക യുമായു�
ള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതു്. അവൾ ശ്ര�
ദ്ധിച്ചു േകൾക്കാത്തതു് െകാണ്ടാേണാ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ�
തിൽ അവ്യക്തത ഉള്ളതു െകാണ്ടാേണാ, അഭിമുഖവാർ�
ത്ത വായിച്ചേപ്പാൾ ഇവിെട വന്നു വിശദീകരണം േചാദി�
ക്കണെമന്നു് േതാന്നി. ധൃതി േവണ്ട, ആ സന്ദർഭം കൃത്യ�
മായി ഒേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?”

യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ ധൃതരാഷ്ട്രഭൃത്യേനാടു് േചാദിച്ചു. യു�
ദ്ധാനന്തരഹസ്തിനപുരിയിൽ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം അധി�
കാരത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരിൽ
ഒരാളായിരുന്നു, സ്ഥാനെമാഴിഞ്ഞ മഹാരാജാവു് ധൃത�
രാഷ്ട്രരിൽ ഒരിക്കൽ ദുഃസ്വാധീനം ചുമത്തിയിരുന്ന ഈ
സൂതഭൃത്യൻ സഞ്ജയൻ.

“കൗരവരുെട കുത്തും ചവിട്ടുേമറ്റു അഭിമന്യു പിടഞ്ഞു നില�
ത്തു വീണേപ്പാൾ, അവെന്റ കഴുത്തിൽ ചവുട്ടി കർണൻ,
വിജയചിഹ്നമായി തള്ളവിരലടയാളം കാണിച്ചു് ശത്രു
മരിച്ചു എന്നു് ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ച വിവരം തത്സമ�
യം ഹസ്തിനപുരിയിൽ കണ്ട ഞാൻ ധൃതരാഷ്ട്രെര ശബ്ദം
താഴ്ത്തി അറിയിച്ചേപ്പാൾ, അതുവെര കൂനിപ്പിടിച്ചിരിക്കയാ�
യിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ സഹിക്കവയ്യാത്ത ആഹ്ലാദം െകാ�
ണ്ടു് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധാരിെയ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു തി�
രുവായിൽ തിരുവാ േചർക്കുന്ന ആ ജുഹുപ്സാവഹമായ
കാഴ്ച-അതാേണാ നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന രാജകീയ
നൃത്തവും ഗാനാലാപവും? വനിതാ പത്രപ്രവർത്തകയാ�
യതുെകാണ്ടു് വാെമാഴിയിൽ അശ്ലീലം വരാതിരിക്കാൻ
േനരിയേതാതിൽ ഭാഷ ഞാൻ മാറ്റിയതുെകാണ്ടാേണാ
എന്നും സംശയമുണ്ടു്. കണ്ടതു് കൃത്യമായി പറയാൻ മുൻ�
വിധികൾ അെല്ലങ്കിലും നെമ്മ സമ്മതിക്കുകയില്ലേല്ലാ.”

ഇതിഹാസരചനക്കു് ഒരു പനേയാലെക്കട്ടുമായി െകാട്ടാ�
രത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന വ്യാസനു മഹാഭാരതയുദ്ധകഥ
തത്സമയം കണ്ടതും േകട്ടതും പറഞ്ഞു െകാടുക്കാൻ, ഇട�
യ്ക്കിെട ഇരുെചന്നികളിലും മുഷ്ടിെകാണ്ടു് ഇടിച്ചു ഓർമേപ്പ�
ടകം തുറക്കുകയായിരുന്നു ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ ആ
വൃദ്ധഭൃത്യൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/14

“േജതാക്കെളന്ന വ്യാേജന െചേങ്കാൽ പിടിെച്ചടുക്കാൻ
ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ പാണ്ഡവെര ആചാരെവടി െകാ�
ണ്ടു് ആനയിക്കുകയല്ല, ആതുരാലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടു�
േപാവുകയാണു് േവണ്ടതു് എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ വലിയ�
വായിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. ജയിച്ചവർ
അവർ തെന്ന എന്നതിനു് െതളിവേല്ല ഉയിേരാെട എത്തി
എന്നതും നൂറു കൗരവരുെട ജഢം തിരിച്ചറിഞ്ഞതും? ക്ഷീ�
ണമുെണ്ടങ്കിലും പാണ്ഡവർക്കു് ചിത്തഭ്രമം?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

കൗരവാനുകൂലികളുെട സേമ്മളനത്തിൽ െചയ്ത വികാരഭ�
രിതപ്രസംഗത്തിനു് കിട്ടിയ കയ്യടിയിൽ സന്തുഷ്ടനായിരു�
ന്നു അർദ്ധനഗ്ന യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ.

“ഉടൻ ചികിത്സ കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി എന്നു് വീണ്ടും വഴിയിൽ ഓേരായി�
ടത്തും അവേരാധിക്കും. ഭീമൻ രൗദ്രഭീമനായി ഇരകെള
േതടും. വിഷാദേരാഗിയായി അർജ്ജുനൻ അലഞ്ഞുനട�
ക്കും. ചിതയിൽ മാദ്രിെയ തള്ളിയിട്ടു എന്ന പഴയ ആേരാ�
പണം െപാടിതട്ടി നകുലനും അനുജനും കുന്തിെയ േവ�
ട്ടയാടും. വടക്കൻ മലെഞ്ചരുവുകളിെല സുഖവാസ േക�
ന്ദ്രത്തിൽ (അരുതു് ഇനിെയാരു വരണാവതം മാതൃക)
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൂ. കുന്തവും ഗദയുമല്ല മഴയും നിലാവും നി�
റഞ്ഞ േവെറാരു േലാകമുെണ്ടന്ന കാര്യം അവരിൽ തി�
രിച്ചുവരണം. കുരുേക്ഷത്ര അവർക്കു ആത്മപീഡനേക�
ന്ദ്രമായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാലെത്ത ആ വനവാ�
സം, അജ്ഞാതവാസവും പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടവും
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർേക്കാർമ്മയില്ല. േവണ്ടതു് െകാച്ചു�
െകാച്ചു ൈകെത്താഴിലുകളും അന്തിയുറങ്ങാൻ െവേവ്വെറ
കുടിലുകളും-ഏറ്റവും പ്രധാനം പാഞ്ചാലിെയ അവർെക്കാ�
പ്പം ഇനി അയക്കരുതു്. സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി െകാണ്ടവൾ
ഇത്രയും കാലം േപ പിടിക്കാെത പിടിച്ചു നിന്നതു പ്രകൃതി�
യുെട സൗജന്യം.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/15

“സ്മൃതിനാശം വന്ന കുന്തിെയ നിങ്ങൾ ആട്ടിെത്തളിയി�
ച്ചു കാട്ടിേലക്കയച്ചു എന്നാണു കൃപാചാര്യൻ പരിതപി�
ക്കുന്നതു്. വല്ല കഴമ്പുമുേണ്ടാ ആചാര്യെന്റ ആേരാപണ�
ത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുല�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“കുന്തിയുെട സ്മൃതിനാശം ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേല�
ക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് തെന്ന കൃപാചാര്യനടക്കം ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നേല്ലാ. ഞങ്ങ�
ളുെട കൂെട വരൂ അമ്മാ ഞാൻ എന്നു് ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ,
നീ എേപ്പാഴാണു് എെന്റ മകനായതു്, എനിെക്കാരു മക�
േനയുള്ളൂ അവൻ േതജസ്വിയായ സൂര്യപുത്രൻ” എന്നാ�
ണവർ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതു്.
വേയാജനനങ്ങൾക്കും േവണം അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ ഹിമാ�
ലയത്തിൽ വിശ്രമം എന്ന ഗുരുകുല സംവാദത്തിേലക്കു്
േപാവാൻ േതരിൽ കയറുകയായിരുന്നു ആയിരം പൂർണ�
ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട മാദ്രിപുത്രൻ.

“സ്മൃതിനാശം വന്ന കുന്തിെയ നിങ്ങൾ ഗാന്ധാരിെക്കാപ്പം
ആട്ടിെത്തളിയിച്ചു കാട്ടിേലക്കയച്ചു എന്നാണു കൃപാചാ�
ര്യൻ പരിതപിക്കുന്നതു്. വല്ല കഴമ്പുമുേണ്ടാ ആചാര്യെന്റ
ആേരാപണത്തിൽ?”,

െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കുന്തിയുെട സ്മൃതിനാശം ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേല�
ക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് തെന്ന കൃപാചാര്യനടക്കം ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നേല്ലാ. ഞങ്ങളുെട
കൂെട വരൂ അമ്മാ ഞാൻ എന്നു് കുന്തിെയ ഉപചാരപൂർ�
വ്വം ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നീ എേപ്പാഴാണു് എെന്റ മകനായ�
തു്, എനിെക്കാരു മകേനയുള്ളൂ അവൻ േതജസ്വിയായ
സൂര്യപുത്രൻ” എന്നാണവർ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട സാന്നി�
ധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതു്.”

വേയാജനനങ്ങൾക്കും േവണം അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ ഹിമാ�
ലയത്തിൽ വിശ്രമം എന്ന ഗുരുകുല സംവാദത്തിേലക്കു്
േപാവാൻ േതരിൽ കയറുകയായിരുന്നു ആയിരം പൂർണ
ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട ആ ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ.

“പ്രതിേരാധവഴിയാണു് നിങ്ങൾ കാരുണ്യകൗരവർ ഹീന�
പാണ്ഡവരുെട ആക്രമണവാസനക്കു പകരമായി തിര�
െഞ്ഞടുത്ത ജീവേനാപാധിെയങ്കിൽ, എന്തിനിത്ര ഭാരിച്ച
െചലേവെറ്റടുത്തു? ദൂെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാരാട്ടേവദി�
െയാരുക്കി അവെര െകാല്ലാൻ ക്ഷണിേക്കണ്ട കാര്യം?
ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടയുെട വിള്ളലടച്ചു അകത്തു കാത്തിരി�
ക്കാമായിരുന്നിേല്ല പാതിരാമിന്നലാക്രമണത്തിനു വരു�
ന്ന അർദ്ധ സേഹാദരെര കേയ്യാെട പിടികൂടാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. നടുെവാടി�
ഞ്ഞു ചതുപ്പുനിലത്തിൽ മരണം കാത്തു് തളർന്നുകിടക്കു�
കയായിരുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു.

“കൂെട കിടക്കുന്ന െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് ചൂതാടുന്ന പാ�
ണ്ഡവെര േപാെലയാേണാ കൗരവർ അവരുെട രാജ�
സ്ത്രീെള എക്കാലവും പരിചരിച്ചതു്? പ്രതിേരാധവഴിയിെല�
െന്തങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റി പാപിപാണ്ഡവർ ഇടിച്ചുകയറി കൗ�
രവരാജസ്ത്രീകെള വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു ശ്രമിച്ചാൽ ഏല്ലാ
കൗരവകുടുംബങ്ങളിെലയും െമാത്തം വനിതകളും കൂട്ട
ആത്മഹത്യ െചയ്യുെമന്നു് ഭാര്യ എെന്ന താക്കീതു െചയ്തു.
അേതാെട ഞങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്ര എത്രയും േവഗം യുദ്ധഭൂ�
മിയാക്കി. രാജസ്ത്രീകൾ ഭയമില്ലാെത കിടക്കാൻ, ഞങ്ങൾ
ഈ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി നിരപ്പാക്കി ശത്രുക്കൾക്കു പാളയം
േപാലും പണിതുെകാടുത്തു.” ഭീഷണേനാട്ടേത്താെട രണ്ടു
കഴുകന്മാർ ഇരയുെട ചുറ്റും ചിറകടിച്ചു.

“വിവാഹപൂർവ്വ രതിസാഹസത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കാരു കുട്ടി�
യുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചാണു് പാണ്ഡു�
വിെന ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചെതന്ന െകാട്ടാരരഹസ്യം
അങ്ങാടിപ്പാട്ടാക്കുെമന്നു ഗാന്ധാരി േപടിപ്പിച്ചാണു് മഹാ�
രാജപദവി ഉേപക്ഷിച്ചു പാണ്ഡുവിെന കാട്ടിേലക്കയെച്ച�
ന്ന വാർത്തയിേപ്പാഴും കുതിരപ്പന്തികളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന േവണം ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം
ഇതിെന കാണാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു്
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡുവിധവയും അഞ്ചു കുട്ടികളും അഭയാർ�
ഥികളായി വിദുരഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇടേവള.

“വിവാഹത്തിനുമുമ്പു് പാണ്ഡുവിെന്റ രതിയനുഭവങ്ങളുെട
ആൾവിവരപ്പട്ടിക തന്നാൽ മാത്രേമ അയാളുെട ൈക
പിടിക്കൂ എന്ന നിബന്ധന ഞാൻ വച്ചിരുന്നുേവാ? ഭാര്യ�
യുെട അവിഹിതസന്തതിെയ കുറിച്ചിത്ര മുൻവിധിയുള്ള
പാണ്ഡുവിനു, സ്വന്തം ഷണ്ഡത്വെത്ത കുറിച്ചു് വാ തുറക്കാ�
െനന്തായിരുന്നു മടി? കായിക ക്ഷമതയുള്ളവനായിരി�
ക്കും കുരുവംശരാജാെവന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, മകെള പാ�
ണ്ഡുവിനു് ‘കന്യാദാനം’ െചയ്ത മാദ്രരാജാവ്അർപ്പിച്ച വി�
ശ്വാസെത്ത തകർക്കാൻ ൈവമനസ്യം പാണ്ഡു കാണി�
ച്ചുേവാ? അേതാ, സ്വന്തം രതിയനുഭവം നിേഷധിക്കെപ്പ�
ട്ടതു് മുനിശാപം െകാെണ്ടന്ന കാരണം െകാട്ടാരം പാട്ടു�
കാെരെക്കാണ്ടു് നാടാെക പാടിപ്പിച്ചേല്ല അയാൾ വന�
വാസത്തിനു ഞങ്ങെളയും കൂട്ടി േപായതു്? വംശം നില�
നിർത്താൻ ‘പ്രാേയാഗിക പ്രതിവിധി’ േതടുെമന്ന പാ�
ണ്ഡുനിർേദ്ദശം എന്തു് ‘വഴി’യാണു് അയാൾ എനിക്കും
മാദ്രിക്കും തുറന്നിട്ടെതന്നു കുതിരപ്പന്തിയിൽ േകട്ടുേവാ?
കുട്ടികൾ അഞ്ചു തികഞ്ഞേപ്പാൾ, ‘ബേല േഭഷു്, എന്നു്
പറഞ്ഞേല്ല ആ കിടപ്പുേരാഗി കഥാവേശഷനായതു്? കൂടു�
തൽ പ്രേകാപിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കഴുതച്ചുമടു് അന്തഃപുര വിഴു�
പ്പുെകട്ടുകൾ പുറെത്തടുക്കാൻ കുരുവംശ ചരിത്രത്തിൽ നി�
െന്നനിക്കു കിട്ടും. പാണ്ഡുവിെന്റ മഹാറാണിയായി ഞാ�
നിവിെട കഴിയുേമ്പാൾ ഗാന്ധാരി എവിെട ആയിരുന്നു
എെന്നാന്നും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല.”
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“െപറ്റ കുട്ടികെള പാഞ്ചാലി േപാറ്റി വളർത്താത്തതു കണ്ടു
മനം തപിച്ചാണു് നിങ്ങൾ അവെര പാഞ്ചാലയിൽ െകാ�
ണ്ടു േപായി വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചതു് എേന്നാ?” അവി�
ശ്വാസം നിഴലിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“േനരത്തിനു ഭക്ഷണം െകാടുക്കാെതയും കുളിപ്പിച്ചു് വസ്ത്രം
മാറ്റാെതയും എന്തിനാണു് നീ െകാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങെള കഷ്ട�
െപ്പടുത്തുന്നതു് എന്നു ഞാൻ വിമ്മിഷ്ടേത്താെട േചാദി�
ച്ചാൽ, ‘ഇതു് നിങ്ങളുെട കുട്ടിയല്ലേല്ലാ പിെന്നന്താ?’ എന്ന�
വൾ അഞ്ചു േപേരാടും ഊഴം വച്ചു തുറിച്ചുേനാക്കി തിരി�
ച്ചടിക്കും. കുട്ടികൾ ആരുെട ആയാലും അവർ വിശന്നു
വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നതു് കാണാൻ ആവാെത അവസാ�
നം അവളറിയാെത െകാണ്ടു േപായി ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിത�
സ്ഥാനത്തു ഏൽപ്പിച്ചു.” പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാൾ നകുലെന്റ
കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ശബ്ദം ഇടറി. ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠി�
രൻ മുഖം താഴ്ത്തി. ജാലകത്തിന്നപ്പുറത്തു രണ്ടു െപൺകണ്ണു�
കൾ ഇമതല്ലാെത ആ രംഗം രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു.

“പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്പർദ്ധ വളർത്തി മാന�
സികമായി തളർത്താൻ െകൗരവർ നിേയാഗിച്ച ചാരവ�
നിത എന്ന രഹസ്യ ഉത്തരവാദിത്വവും നിങ്ങളുെട കുപ്ര�
സിദ്ധചൂതാട്ടേത്താൽവിക്കു് േശഷം പാഞ്ചാലി ഏെറ്റടു�
ത്തു എന്ന ആേരാപണം രാഷ്ട്രീയഹസ്തിനപുരിചർച്ചയിൽ
ഈയിെട േകട്ടേല്ലാ”, പ്രവാസിജീവിതത്തിലും ചാരവകു�
പ്പു് േമധാവിയായ നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു.

“മുൻവിധിയില്ലാെത കാണാൻ ഞങ്ങളും തയ്യാർ. ദുേര്യാ�
ധനൻ രഹസ്യമായി അയച്ചു െകാടുക്കുന്ന സുഗന്ധൈത�
ലം അവൾ കുളികഴിഞ്ഞു നഗ്നേമനിയിൽ പുരട്ടുേമ്പാൾ,
ഒറ്റമുറിക്കുടിലിൽ എല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്ക�
ന്മാരിൽ െപെട്ടന്നുണരുന്ന ഊർജ്ജം, ആ വല്ലാത്ത തിടു�
ക്കം, അന്ധമായ കിടമത്സരം, ഊഴം െതറ്റിച്ചും അവെള
ഉടൻ ൈകവശെപ്പടുത്താനുള്ള ആേവശം-എല്ലാം വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നതു്, െകൗരവരുെട അശ്ലീലരാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം
തെന്നയാവാം പാഞ്ചാലി. കള്ളി െവളിച്ചത്തക്കാനുള്ള
െതളിവു് കൂടുതൽ കിട്ടെട്ട, ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുമായി
പങ്കു വക്കാം.”

“അധികാരേമറ്റിട്ടു ആഴ്ച രണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ല ആേരാപണ�
ങ്ങൾ രെണ്ടണ്ണം പാണ്ഡവഭരണകൂടെത്ത െപാളിച്ചടുക്കി�
യേല്ലാ. ഇന്നു് രാവിെല മുതൽ കുതിരപ്പന്തികളും വാണി�
ജ്യെത്തരുവും ആെക ചർച്ചിക്കുന്നതു ഇവ രണ്ടും:

ഒന്നു്, ദുേര്യാധനപുത്രവധുവിെന െകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി വിഴു�
പ്പലക്കിപ്പിച്ചു.

രണ്ടു്, ഭീമെന്റ രഥയാത്രക്കു് ചാർവാകൻ വഴിെകാടുക്കാ�
െത തടസ്സെപ്പടുത്തിെയന്നു പറഞ്ഞു ഭീമസാരഥിയിറങ്ങി�
വന്നു യുക്തിവാദിയുെട െചകിട്ടത്തടിച്ചു.

ഇത്ര ഹൃദയവികാരമില്ലാെത എങ്ങെന നിങ്ങൾ വ്യാഴവ�
ട്ടക്കാല ഹിമാലയ വനജീവിതത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തിറ�
ങ്ങി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനപുത്രവിധവ, പാഞ്ചാലിയുെട വസതിയിൽ
വന്നതു് സ്ത്രീചർമപരിപാലനം എന്ന പുതുെതാഴിലിൽ
ൈനപുണ്യവികസനത്തിനാണു്. േദഹം വിയർക്കുന്ന
േജാലി െചയ്യുന്നെതാരു നല്ല കാര്യെമന്നു് പാഞ്ചാലി സാ�
ന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, സ്വയം കുെറ വിഴുെപ്പടുത്തു
ആ യുവകൗരവവിധവ െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല ജലാ�
ശയത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു നീന്തിക്കുളിക്കയും അതിനിടയിൽ
സേന്താഷേത്താെട തുണി കഴുകിയുണക്കുകയും െചയ്തു.
വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ വരാൻ ൈവകിയതിെന്റ കാരണ�
മായി പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലിയുെട വിഴുപ്പു കണ്ടാൽ വിഴുെപ്പ�
ന്നു് േതാന്നില്ല എന്നിട്ടും ഞാനെതാന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ
കഴുകിേനാക്കിയതിനുേശഷം തിരിച്ചു െകാടുത്തു. അതാ�
രു പരാതിയാക്കി?

രഥയാത്ര െചയ്യുന്ന ഭീമനു് വഴി തടയുന്ന പദയാത്രയല്ല
അഭിവന്ദ്യചാർവാകൻ െചയ്തതു്. മത്സരിച്ചു മുട്ടിയുരുമ്മി
നടന്നു കുതിരകെള വിറളി പിടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ പ്രേകാപി�
തകുതിരയാണു് വാലു െകാണ്ടയാെള ശിക്ഷിച്ചതു്. അടി
െകാണ്ടു് നിലവിളിച്ച ചാർവാകൻ അതു് കണ്ട നാട്ടുകാ�
േരാടു് പറഞ്ഞു, ഭീമസാരഥി ചാട്ട വീശി. അതാരു പരാതി�
യാക്കി. പത്രപ്രവർത്തനമല്ല നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു്, നാട്ടു�
കാരുെട വിഴുപ്പലക്കലാണു്.”

“സ്ഥലജലഭ്രമം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥംെകാട്ടാരത്തിൽ നി�
ന്നു് പരുക്കൻ പ്രതലവും േചാർച്ചയുമുള്ള ഈ കാട്ടുകുടി�
ലിൽ ഇനിെയാരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം കൗരവഅടിമ എന്ന
കഠിനകൗരവശിക്ഷ നിങ്ങെള അേലാസരെപ്പടുത്തുന്നു�
േണ്ടാ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദുരഭിമാനത്തിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിക്കുകയാണു്,
കാലാതിവർത്തിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന
മഹാഭാരത ഇതിഹാസം എന്നതാണു് എെന്ന ചിന്താ�
കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു് അല്ലാെത കൗരവഅടിമ എന്ന
അവസ്ഥെയാന്നുമല്ല. പറഞ്ഞുവന്നാൽ അവർ നൂറുേപ�
രും എെന്റ ആരാധകർ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/17

“മനുഷ്യാവസ്ഥെയ കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും െവളിപാടു് കുരു�
േക്ഷത്രാനുഭവം നിങ്ങൾക്കു് നൽകിേയാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാ�
നന്തര ഹസ്തിനപുരിയിെല അന്തഃപുരത്തിനു പിന്നിെല
ജലാശയത്തിൽ നീന്തിക്കുളിക്കുകയായിരുന്നു സായാഹ്ന�
െവയിലിൽ അവരിരുവരും. മൂന്നാം ലിംഗ ൈസനികർ
കാവൽ നിന്നു.

“യുദ്ധാവസാനദിനം അഞ്ചു മക്കൾ പാതിരാ ചതിയാക്രമ�
ണത്തിൽ െകാല്ലെപ്പടുക, പഞ്ചപാണ്ഡവർ േപാറേലൽ�
ക്കാെത േപാരാട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്നു് േജതാക്കളായി പുറ�
ത്തുചാടുക-ഇെതെന്ന ആെക അട്ടിമറിച്ചു. മറിച്ചായിരുന്നു
യുദ്ധഫലം എന്നാണു് ഞാൻ അേപ്പാഴും ഇേപ്പാഴും േമാ�
ഹിച്ചതു്. ആ മാതൃേമാഹം പൂവണിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ, ഈ
കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ൈദവസൃഷ്ടി എന്നു് േപാലും ഞാൻ
ഇരുൈകകളും ഉയർത്തി ഈ െവള്ളത്തിൽ നിന്നു് െകാ�
ണ്ടു് ആകാശേത്തക്കു് േനാക്കി മഹത്വെപ്പടുത്തുമായിരു�
ന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു് ഞാൻ ആൺേവദിയിൽ ഉടുതുണി
വലിക്കെപ്പട്ട അടിമ. െപറ്റകുഞ്ഞുങ്ങളുെട ശവമടക്കിനു
സാക്ഷി യാേവണ്ടി വന്ന അമ്മ. അഞ്ചുപുരുഷന്മാരുെട
ഭാരം ചുമേക്കണ്ടി വന്ന പതിത. എെന്റ കുരുേക്ഷത്ര ഇനി�
യും തുടങ്ങിയിട്ടിെല്ലന്നു കരുതുെന്നാരു െപൺ” അടിത്തട്ടു്
കാണാവുന്ന ജലാശയത്തിേലക്കവർ ആ േമാഹസാക്ഷാ�
ത്കാരത്തിനായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു ഊളിയിട്ടു.

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

“കരിക്കുന്നനും കുറയും പായുന്ന ആ ഈറൻ കാട്ടുകുടി�
ലിൽ, പരുക്കൻതറയിെല പായിൽ ചുരുണ്ടു കിടന്ന അച്ഛ�
െന ഞാൻ എെന്റ പതിനാറാം പിറന്നാളിനു്, കുളിച്ചു കുറി�
യിട്ടു് വന്ദിക്കാൻ അറച്ചറച്ചു മുേന്നാട്ടു കാൽവച്ചു െചന്നതാ�
യിരുന്നു. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ ആ മുഖം ഒന്നു് കൂടി ഇരു�
ണ്ടു. ഇെന്നെന്റ ജന്മദിനെമന്നു ഞാൻ ൈകകൂപ്പി അയാ�
േളാടു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “ആരാടാ ശരിക്കും നിെന്റ ബീജദാ�
താവ്?”

എന്നു അശ്ലീലമായ ൈക ചലനേത്താെട അപശബ്ദ മു�
ണ്ടാക്കി അയാൾ എെന്ന െവല്ലുവിളിച്ചു. യമൻ എന്നു
ഞാൻ േമേലാട്ടുേനാക്കി മൃദുവായി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾ ആഭാസകരമായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അൽപ്പവസ്ത്ര�
യായ ചിറ്റമ്മ മാദ്രി ആ സമയത്തു മുറിക്കകത്തു കടന്ന�
േപ്പാൾ, പുറത്തു േപാവാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞു. അതാ മുറ്റ�
ത്തു െവട്ടുേപാത്തിൻ പുറെത്താരു കരിങ്കാലൻ പാണ്ഡുവി�
െന്റ േനെര എറിയാനായി കയർ കുരുക്കിടുന്നു. പിേറ്റന്നു
കുടിലിന്നരിെക ഉണക്ക വിറകു കൂട്ടി പാണ്ഡുവിനു് ചിതക�
ത്തിക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നതു്
ദിവ്യേതജസ്സുള്ള െതണ്ടിപ്പട്ടി മാത്രം.” മൺമറഞ്ഞ കുരു�
വംശാധിപൻ പാണ്ഡുവിനു് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്ന തീരു�
മാനം രാജസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഊട്ടുപുരയിേലക്കു മറ്റുനാ�
ലു േപർെക്കാപ്പം േപാവുകയായിരുന്നു മഹാരാജാവു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/18

“ഇന്നുെമാരു നവജാതശിശുമരണം-ദരിദ്രകുടിലിലല്ല,
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ. അന്തഃപുരേവലക്കാരുെട
വസതിയിലല്ല, മഹാറാണി ഗംഗയുെട പ്രസവത്തിൽ-
തുടർച്ചയായ ഏഴാമെത്ത. ദുരൂഹതെയാന്നും േതാന്നിയി�
േല്ല?” മഹാരാജാവു് ശാന്തനുവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക�
േചാദിച്ചു.

കണ്ണുതുറന്നു േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന ഈ േലാകത്തിൽ
എെന്തങ്കിലും ദുരൂഹമല്ലാതുേണ്ടാ? െതരുവായ െതരുെവ�
ല്ലാം ഓടിനടന്നു ഇല്ലാത്ത കഥകൾ െനയ്യുന്ന നിങ്ങൾ
നാെള ഇേത സമയത്തു ഒരു പിടി ചാരമായി മാറിയാൽ
അതും ദുരൂഹമാവുേമാ? ഇന്നെല ഈ സമയത്തു ഗർഭ�
ശ്രീമാനായിരുന്ന കിരീടാവകാശി ഇേപ്പാൾ നദിെയാഴു�
ക്കിെലവിെടേയാ െപാങ്ങിയ കുഞ്ഞുജഡമായതിൽ ദു�
രൂഹതയിേല്ല? ഉണ്ടു്. ഇനി അതിലധികം ദുരൂഹമേല്ല
ഇന്നു് പുലർച്ച േചാരക്കുഞ്ഞിെന പുഴയിൽ കഴുകിെയടു�
ക്കും മുമ്പു് ൈകവിരലുകൾക്കിടയിലൂെട ഒഴുക്കിൽ വീണു�
േപായ കുഞ്ഞിെന പ്രസവിച്ച ഗംഗയിതാ, െകാട്ടാരഉദ്യാ�
നത്തിൽ വാസനപൂക്കൾ പറിക്കുന്നതു േനാക്കൂ. രാത്രിയ�
വൾ എെന്റ പായിൽ സുഗന്ധിയായി കിടക്കുേമ്പാൾ വീ�
ണ്ടുെമാരു ഗർഭം ധരിക്കാൻ ശാരീരികക്ഷമതയുണ്ടാവും
എന്നുറപ്പു്. നാെളയവൾ ഗർഭവതിയാകും. മറ്റന്നാൾ വീ�
ണ്ടും, െപറ്റ കുഞ്ഞിെന മുക്കിെക്കാല്ലും-ഒന്നും ദുരൂഹമല്ല.
എന്തു് ഹീനപ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങേളാടു് വാതുറന്നു വിശദീ�
കരിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/19

“ഗാർഹികപീഡനത്തിനു മകൾ ഇരെയന്ന ആേരാപണ�
വുമായി പാഞ്ചാലൻ പീഢക പാണ്ഡവർെക്കതിെര പട�
വാൾ ഉയർത്തിയേല്ലാ. ഭാര്യാപിതാവിെന്റ ഭീഷണിയിൽ
ഭയന്നുേപാേയാ യുധിഷ്ഠിരൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. വനവാ�
സക്കാലം.

“ദക്ഷിണയായി ചിലരിൽ നിെന്നാെക്ക തള്ളവിരൽ കടി�
ച്ചുമുറിെച്ചടുക്കുന്ന ഗുരുേദ്രാണർ എനിെക്കാരു അസാധ്യ�
പണി തന്നു. സഹപാഠി പാഞ്ചാലെന വരിഞ്ഞുെകട്ടി
ദക്ഷിണയായി മുമ്പിൽ വക്കണം. അന്നു് ഞാൻ കൗമാ�
രവിദ്യാർത്ഥി. എന്നിട്ടും ഏൽപ്പിച്ച േജാലി െചയ്തു. പെക്ഷ
പാഞ്ചാലീപരിണയത്തിൽ പാഞ്ചാലൻ എെന്റ െചവി�
യിൽ പറഞ്ഞു, അന്നു് ഞാൻ നിനക്കു് ബന്ദിയായി വഴ�
ങ്ങിത്തന്നതു്, േദ്രാണശാപം നിനക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാനാ�
െണന്നു്. അത്രേമൽ പ്രിയെപ്പട്ട പാഞ്ചാലനിേപ്പാൾ പര�
സ്യമായി ചൂടാവണെമങ്കിൽ, ആേരാ ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചു
സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും.

സന്യസ്ഥർക്കു് േസവനം നൽകാൻ കൗരവാജ്ഞയുള്ള�
േപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ, പാഞ്ചാലിെയ ആ പുറം േജാലിക്കു
നിത്യവും തള്ളിവിടുന്നതു് കണ്ടു ഞാനും മുഷ്ടിചുരുട്ടി പ്രതി�
േഷധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്നവൻ
തെന്ന േവണം ആശ്രമമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ
അേല്ല, എന്നയാൾ അേപ്പാൾ വിലാപേത്താെട തിരിച്ചടി�
ച്ചേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ അയാെള പിന്തുണച്ചു. ഞാൻ ചൂ�
ളിേപ്പായി. പീഢകയുധിഷ്ഠിരെന ഗാർഹികസ്ത്രീനീതിയിൽ
ബാലപാഠം പഠിപ്പിക്കെട്ട പാഞ്ചാലൻ. അെതാെക്ക വി�
ഭാവന െചയ്യുന്നതിൽ േപാലുമുെണ്ടാരു കാവ്യനീതി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/20

“ആൺമക്കെള യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട വേയാജനങൾക്കു
കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും എത്തിച്ചു കയ്യടി േനടുന്ന ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ നിങ്ങെള േതടി വരുന്ന�
തു്. ഇങ്ങെന ജീവിതസായാഹ്നം ദുരിതത്തിൽ കഴിേയ�
ണ്ട വരാേണാ നിങ്ങൾ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങൾ?”
എല്ലും േതാലുമായി ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാനധാരി, കുന്തി, വിദു�
രർ എന്നിവർ വനാശ്രമത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുേമ്പാൾ
െകാട്ടാരം േലഖിക വഴിനടന്നു അവസാനം അവെര
കെണ്ടത്തി.

“െകാന്നു തിന്നാൻ േനരേത്ത വിധിക്കെപ്പട്ട മാംസേഭാ�
ജികൾ, ഈ േശാഷിച്ച ശരീരങ്ങൾ കണ്ടു മടുേപ്പാെട മട�
ങ്ങുന്നു. അങ്ങെനെയാരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി േനരിടു�
കയാണിേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ. പരസ്പരം ജീവെനാടുക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കിന്നു േപശികളിൽ കരുത്തില്ല. ഒരു ആക�
സ്മിക കാട്ടുതീ അതാണു് അരനൂറ്റാേണ്ടാളം ഹസ്തിനപു�
രി ഭരിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രർ ഈയിെടയായി േമാഹിക്കുന്നതു്.
ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന േനരത്തു് നിങ്ങളുെട ഉത്സാഹത്തിൽ
മനുഷ്യനിർമ്മിതമാെയാരു അഗ്നിബാധയായാലും സ്വാഗ�
തം.”

“കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികം നിങ്ങൾ കു�
ടുംബസേമതം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ, വീഴ്ച പറ്റിേയാ?
പത്തു വർഷം രാജസൂയ ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്ന ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം വെര േപായി എന്തുണ്ടവിെട വിേശഷം എന്നു്
ഇതു് വെര തിരക്കിയിേല്ല?” ആേഘാഷ േവദിയിൽ നി�
ന്നിറങ്ങി രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ
െകാട്ടാരം േലഖിക തടഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? ചക്രവർത്തിനി? അെതാന്നും നിങ്ങൾ
ഇനിയും മറന്നിേല്ല? കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമുള്ള ഒരു
മായൻനിർമിതി മാത്രമായിരുന്നിേല്ല, വിരുന്നുവന്നവ�
െര വഴുക്കിവീഴ് ത്തുന്ന ആ െകാട്ടാരസമുച്ചയം? ചക്രവർ�
ത്തിനി എന്നതു് െവറുെമാരു ആലങ്കാരിക പദവിയും. ആ
ശപിക്കെപ്പട്ട യമുനതീരനഗരിയിൽ, കഴിഞ്ഞ പത്തുപതി�
നാലു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളർന്ന കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടി
നിരപ്പാക്കാനും, ൈജവൈവവിധ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും
ഇനി ഞങ്ങൾ ആെരയും സമ്മതിക്കില്ല. അത്രയും പാ�
രിസ്ഥിതിക പ്രതിബദ്ധത ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം
എന്നിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്.”



“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല സ്ഥലജലഭ്രമത്തിനും, ഹസ്തിനപുരി�
യിെല വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനും ഇടക്കുള്ള കാലയളവിൽ
െകൗരവർ െചയ്ത കുടിലനീക്കങ്ങൾ െപാതുേവദിയിൽ
വിളിച്ചു പറയുെമന്ന്പാഞ്ചാലി. പ്രതികാരബുദ്ധിേയാെട
അടിമശിക്ഷാവിധി നിങ്ങൾ ആയുഷ്കാലം നീട്ടിയാലും പാ�
ഞ്ചാലി തളരില്ല എന്നു് അവെള േനരിട്ടറിഞ്ഞിടേത്താളം
ഈ െപൺമനം പറയുന്നു. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന രഹസ്യകാര്യാലയ�
ത്തിൽ കെണ്ടത്തി.

“െസൗന്ദര്യവർദ്ധക ഔഷധക്കൂട്ടുകളും ഹിമാലയ പഴവർ�
ഗങ്ങളും പുത്തൻ അടിവസ്ത്രങ്ങളും പ്രേത്യകം ൈസനി�
കൻ വശം ഞാൻ അവൾക്കു രഹസ്യമായി െകാടുത്തയ�
ച്ചതു് കിട്ടി നന്ദി എന്നുള്ള പാഞ്ചാലിയുെട മറുപടി ഇതാ
വനശ്രമത്തിൽ നിന്നു്. ഞാൻ വായിക്കാം.” മുറിയുെട മൂല�
യിൽ പുക പരത്തുന്ന പന്തം െവളിച്ചത്തിേലയ്ക്കു ദുേര്യാധ�
നൻ പാഞ്ചാലിയുെട പനേയാല വായിക്കാൻ നീങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/21

“കറവ വറ്റിയ മാടുകൾെക്കാരു അറവുശാല? കൗരവർ
ബഹുസ്വരകുരുേക്ഷത്ര ഊട്ടുപുരെയ മാറ്റിമറിച്ചുെവന്ന ഗു�
രുതര ആേരാപണവുമായി പാണ്ഡവർ പരസ്യപ്രസ്താവ�
നയിറക്കിയേല്ലാ. ഇരുൈസന്യങ്ങളിലും മിണ്ടാപ്രാണിക�
േളാടു് മമതയുെണ്ടന്ന വസ്തുത തള്ളിയാണു് ധിക്കാരി കൗ�
രവർ കർഷകരിൽ നിന്നു് നാൽക്കാലികെള യുദ്ധസംഭവ�
നയായി തട്ടിെയടുത്തെതന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ.

എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

യുദ്ധത്തേലന്നു ൈവകിയ രാത്രി പുഴക്കടവിൽ നീരാടുന്ന
േനരം.

“കൂെട െപാറുത്ത െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് േതാറ്റു് അവളു�
െട െപണ്ണവകാശങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പടുത്തിയ പുരുഷാധിപത്യ�
പ്രമുഖൻ യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്ന േവണം െപൺമൃഗങ്ങളുെട
പരിപാലകനാവാൻ. വനവാസക്കാലത്തവർക്കു ഞാൻ
െകാടുത്ത പണി അയല്പക്ക സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള
രാപ്പകൽ സംരക്ഷണമായിരുന്നു. എന്നിട്ടുമവർ ആശ്ര�
മമൃഗങ്ങെള പാതിരാനീക്കത്തിൽ തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
െവട്ടിതിന്നിരുന്ന ഇറച്ചിക്കഥ പുറത്തായേപ്പാൾ, അക്ഷയ�
പാത്രത്തിെല ധാന്യഭക്ഷണം മൂന്നു േനരം െവട്ടിവിഴുങ്ങി�
യാൽ േപാരാട്ടവീര്യം േപാവുെമന്ന േപടി െകാണ്ടാെണ�
ന്നേല്ല അയാൾ പറഞ്ഞതു്? എന്നാൽ ഞാനയാൾക്കി�
േപ്പാൾ ഉറപ്പുെകാടുക്കുന്നു-കുരുേക്ഷത്ര അടുക്കളയിൽ േവ�
വുക േപാരാട്ടവീര്യത്തിനു പറ്റിയ മൃഗമാംസമായിരിക്കും
ഇന്നും എെന്നന്നും.”



“ആദ്യെത്ത കൗരവസഖ്യകക്ഷി സർവ്വൈസന്യാധിപൻ
ഭീഷ്മർ പത്തുദിവസം ആഞ്ഞു െവട്ടിയിട്ടും ഒരു പാണ്ഡവ�
തല േപാലും വീഴാത്തതിൽ മനം െനാന്തു നിങ്ങൾ, േദ്രാ�
ണർക്കു ചുമതല നൽകി ഒളിേച്ചാടാനിടയുെണ്ടന്നു പാ�
ണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. നിേഷധി�
ക്കുന്നുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“യുദ്ധകാലത്തു വാർത്താവിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണേമർ�
െപ്പടുത്തുന്നതു് സ്വതന്ത്രസമൂഹങ്ങളിൽ സാധാരണമാ�
ണു് എന്നു് തക്ഷശിലയിൽ രാജ്യതന്ത്രം പഠിച്ച നിനക്കറി�
യാം. എന്നാൽ ഈ ജീവന്മരണേപാരാട്ടത്തിൽ കൗരവ�
ഭരണകൂടം ചാരവാർത്തക്കുേപാലും വിനിമയം നിേഷധി�
ക്കുന്നില്ല. നാളെത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ നിെന്റ
േചാദ്യത്തിനു് ദുേര്യാധനൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന സൂ�
ചന മാത്രം മതി, എെന്റ ആേഗാളതല ആരാധകരുെട
അകം നീറാൻ. അതുെകാണ്ടു്, വാർത്ത തമസ്കരിക്കുക�
യാണു് ആേരാപണം നിേഷധിക്കുന്നതിേനക്കാൾ സ്വീ�
കാര്യം. ഇനി കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിയുന്നതുവെര നീ,
കൗരവഊട്ടുപുരയിൽ അറവുസഹായിയായി േജാലി െച�
യ്യണം. സസ്യാഹാരിയായ കാശിബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ
ജനിച്ചവെളന്ന ജാതി പരിഗണനയിലാണു്, ഒെരാറ്റെവട്ടി�
നു തല െവട്ടാെത രാജ്യേദ്രാഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മൃഗവധ�
സഹായി എന്ന ഈ മൃദുശിക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒതുക്കിയതു്”,
ദുേര്യാധനെന്റ േനരിെയാരു വിരൽ ചലനത്തിലൂെട സ്വ�
കാര്യസുരക്ഷാഭടൻ ഒരു ൈക െകാണ്ടവളുെട വാ െപാ�
ത്തി, മറുൈക െകാണ്ടു് ഉടൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഊട്ടുപുരയിേല�
ക്കു െകാണ്ടു് േപായി.

“അഭയാർത്ഥികേളാെടന്താ ഇത്ര െവറുപ്പ്?

നിങ്ങളുെട അച്ഛെന്റ അനുജനേല്ല അവരുെട പേരത ഭർ�
ത്താവ്? ഒരിക്കൽ പാണ്ഡു ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവാ�
യിരുന്ന എന്നും, പരിത്യാഗിയായി കാട്ടിൽ േപായതാ�
െണന്നും പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ അഞ്ചുകുട്ടികെള�
യും െകാണ്ടു് ഒരന്തിക്കൂര േനാക്കി േകാട്ടവാതിലിൽ മുട്ടു�
േമ്പാൾ കടക്കു പുറത്തു എന്നു് പറയുന്നതാേണാ കുരുവം�
ശസംസ്കാരം?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അനധികൃതമായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിയുന്നതുെകാണ്ട�
ല്ല ആറംഗ കുടുംബെത്ത പാറാവുകാർ പിടിച്ചകത്തിട്ടതു്.
തിരിച്ചറിയൽ േരഖേയാ സാക്ഷിെമാഴിേയാ മറ്റു ഔേദ്യാ�
ഗിക പിൻബലേമാ ഇല്ലാെത കയറിവന്നു,.

“ഞാൻ കുന്തി ഇവർ പാണ്ഡവർ” എന്നു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു
ബഹളം വച്ചാൽ വകവച്ചുെകാടുക്കുേമാ കൗരവർ?

പരപുരുഷാതിക്രമത്തിനു ആവർത്തിച്ചു ഇരയായി കുന്തി
മൂന്നും, മാദ്രി രണ്ടും പ്രസവിച്ച കുട്ടികെള പാണ്ഡു ഔേദ്യാ�
ഗികമായി അംഗീകരിച്ചു എന്നു് കുന്തി വാക്കാൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ അഴിയുേമാ പിന്തുടർച്ചയുെട നിയമക്കുരുക്കു്?
പാണ്ഡുവിധവ എന്ന തർക്കപദവിക്കു് പരിഹാരം ന്യാ�
യാധിപെന്റ മുമ്പിൽ െതളിവു് നിരത്തലാണു്. കാഴ്ചപരി�
മിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും രണ്ടു ദശാബ്ദം മു�
മ്പു് കുന്തിെയ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന പരിചയം മതിേയാ,
എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു േപായ പാണ്ഡുവിെന്റ പിന്തുടർച്ച പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഞങ്ങൾ പതിച്ചുനൽകാൻ? അഭയാർത്ഥി�
കൾ എന്നല്ല, അംഗീകൃത പിതൃത്വമില്ലാത്തവേരാടും കൗ�
രവർ കരുണകാണിക്കുെമന്നതിനു സാക്ഷ്യമേല്ല, ആേരാ�
രുമില്ലാത്ത കർണനു െകാടുത്ത അംഗരാജപദവി? രഥ�
േമാടിേക്കണ്ടവൻ ഇന്നു് കിരീടം വച്ചേല്ല നടക്കുന്നതു്?
രണ്ടു ഇളമുറ കൗേന്തയെര ശിശുേകന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റിപ്പാർ�
പ്പിച്ചു എന്ന ആേരാപണവും വസ്തുതയുെട ബലമില്ലാത്ത�
തേല്ല. ഇരട്ടകളുെട അമ്മ മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിേല�
ക്കു കുന്തി കുറ്റകരമായ ഗൂഢലക്ഷ്യേത്താെട തള്ളിയിട്ടു�
െകാന്നു എന്ന ആേരാപണം വ്യവസ്ഥാപിതഭരണകൂടം
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിെന്റ ഭാഗമായി ആ െകാച്ചു കുട്ടികൾ�
ക്കു് സംരക്ഷണം െകാടുത്തതാേണാ ഞങ്ങളുെട അപരാ�
ധം? െകാടുംകുറ്റവാളിക്കു ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ചാണു്
കൗരവർ രാജകീയ സ്വീകരണം െകാടുത്തെതന്ന്നിങ്ങൾ
തെന്ന എഴുതിേല്ല മുഖ്യവാർത്തയായി?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/22

“ജന്മനാ അന്ധനായിരുേന്നാ? അേതാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചു. വ്യാസെന്റ മൂന്നു മക്കളിൽ
ഒരാെളന്നു സംശയിക്കെപ്പട്ട വിദുരർ വിേവക വചനങ്ങ�
ളുെട അകത്തുകെയന്നു ചാർവാകൻ സ്തുതി െചയ്ത കാലമു�
ണ്ടായിരുന്നു.

“െകാട്ടാരരഹസ്യങ്ങളുെട വിഴുപ്പുെകട്ടിലാണു് നിങ്ങൾ തി�
രികത്തിച്ചതു്. അേതാ നാരായേമാ വിചിത്രവീര്യ വിധവ�
കളും വ്യാസനും ‘സേമ്മളിച്ച’േപ്പാൾ ജനിച്ച അസാധാ�
രണ ജന്മങ്ങളായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും. അവരു�
െട ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഇന്നു് കുപ്രസിദ്ധം. ധൃതരാഷ്ട്ര�
രുെട കാഴ്ചപരിമിതി പ്രകൃതിയുെട ശാപമാേണാ? അധി�
കാരേകന്ദ്രിതമായ മനുഷ്യനിർമ്മിതിയാേണാ? േനർസാ�
ക്ഷിയെല്ലങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിവായിക്കുേമ്പാൾ രണ്ടാ�
മേത്തെതന്നു േവണം വിചാരിക്കാൻ. ആരാണു് െചയ്തതു്
എന്നു് േചാദിച്ചാൽ, അന്ധത ആർക്കു പ്രേയാജനം െചയ്തു
എന്നേന്വഷിക്കാൻ ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുകെയാന്നും േവണ്ട.
ന്യായമായും നിങ്ങൾ പറയും പാണ്ഡുവിനു്. കായിക ക്ഷ�
മതയില്ലാത്തവനു് െകാട്ടാരത്തിൽ ആരുെചയ്തു െകാടുത്തു
ഹീനസഹായം? അവിെടയാണു്, െതളിവിെന്റ അസാന്നി�
ധ്യം. ഒേരാലയിൽ ആേരാ കുറിച്ചുവച്ച സേന്ദശം വായിച്ച
ഓർമ്മയുണ്ടു്. രാജവംശമാെണങ്കിലും സാക്ഷരത പരിമി�
തമായിരുന്നു. എഴുതെപ്പട്ടെതാെക്ക എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ
വന്നതു് ഔേദ്യാഗിക േജാലിയുെട ഭാഗമായും. എെന്റ
േജാലിെയെന്തന്നു േചാദിച്ചാൽ കുഴങ്ങും: മന്ത്രി എെന്നാ�
െക്ക െകാട്ടാരം േരഖകളിൽ കാണും എന്നാൽ ഞാെനാ�
രു ആജ്ഞാനുവർത്തി. പാണ്ഡു അധികാരേമാഹിെയ�
ന്നു ആവർത്തിച്ചു വാദിച്ചാലും, മദയാനയുെട കരുത്തു�
ള്ള േജ്യഷ്ഠെന പിടിച്ചു നിലത്തു മലർത്തിക്കിടത്തി, ഇരു�
കാലുകളും വിടർത്തി െനഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നു, കണ്ണുര�
ണ്ടും കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു, ‘ഇനി നീ അന്ധൻ, രാജാവാകാൻ
അേയാഗ്യൻ’ എന്നു് പറഞ്ഞു, െകാട്ടാരത്തിൽ ആെളക്കൂ�
ട്ടാൻ പറ്റിയ കളിക്കാരനാേണാ പാണ്ഡു? അവിെടയാണു്
െകാട്ടാരഅട്ടിമറി െവറുെമാരു വിഴുപ്പുെകട്ടായി മാറുന്ന�
തു്. എങ്കിലും സംശയത്തിെന്റ തീ െകടാെത േചാദ്യങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കൂ. ഭീരുത്വം മാറിക്കിട്ടിയാൽ അഴിച്ചുതരാം
അപൂർവ്വയിനം രഹസ്യങ്ങൾ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/23

“നിങ്ങൾെക്കതിെര ൈലംഗികാതിക്രമ േനരത്തു പാ�
ണ്ഡവർ കുടിലിൽ ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിലും വിവരമറിഞ്ഞു
വന്നു കാര്യം മനസ്സിലായേപ്പാൾ അവർക്കാശ്വാസമായി
എന്നാണു ഭീമൻ പറഞ്ഞതു്. അങ്ങെന ആശ്വാസം േതാ�
ന്നാൻ മാത്രം കുറ്റവാളി ജയദ്രഥെന നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് ൈക�
കാര്യം െചയ്തു എന്നാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനാശ്രമത്തിനു ചുറ്റും നിരീക്ഷണേഗാ�
പുരങ്ങൾ പണിതു അേന്തവാസികളുെട ആഭ്യന്തര സുര�
ക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ അഞ്ചാണുങ്ങളും അേപ്പാൾ പുറത്തു
തിരക്കിലായിരുന്നു.

“െജയദ്രഥനുമായുണ്ടായ ആദ്യസമാഗമം എനിക്കു് പീഡാ�
നുഭവം ആയി എേന്നാ? പാണ്ഡവർ പക്ഷപാതേത്താ�
െട അങ്ങെനെയാെക്ക പറെഞ്ഞന്നിരിക്കും. അെതാ�
രു വനമേഹാത്സവം എന്നാെണനിക്കു േതാന്നിയതു്. മു�
ട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തിയുള്ള സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തലും
ഉപചാരം െചാല്ലലും ഒെക്ക ഓർക്കുേമ്പാൾ, കുലീനമാ�
യിരുന്നു ജയദ്രഥ െപരുമാറ്റം, ബലാൽക്കാരശ്രമത്തിൽ
േപാലും കാണാമായിരുന്നു ആ പ്രശസ്ത ൈസന്ധവൈവ�
കാരികത. ആതിഥ്യ മര്യാദേയാെട അേദ്ദഹെത്ത പാ�
യിൽ ഇരുത്തി സൽക്കരിച്ച േശഷം െപെട്ടന്നുണ്ടായ കാ�
യിക കടന്നുകയറ്റം പ്രേത്യകിെച്ചാരു പരിഭ്രമവും കൂടാെത
ഞാൻ െചറുത്തു േതാൽപ്പിച്ചു എന്ന വസ്തുത അയാൾെക്ക�
തിരായി ഒന്നും െതളിയിക്കാനല്ല. െചേയ്യണ്ടതു് ഞാൻ
െചയ്തു എന്നു് പറയാനാണു്. ഏതുവിധം േനാക്കുേമ്പാ�
ഴും അയാൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലല്ല. േവണെമങ്കിൽ ‘ആനന്ദ�
മാർഗ’ത്തിലൂെട എനിക്കയാെള എളുപ്പം ബന്ദിയാക്കി,
അരയിൽ കുടുക്കിട്ടു മരയഴിക്കൂടിൽ കുന്തിച്ചി രുത്തി, ഭാ�
ര്യാസേഹാദരനായ ദുേര്യാധനേനാടു് മുഷിഞ്ഞു വിലേപ�
ശി ഈ പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലവനവാസത്തിൽ ഇളവു േനടാമാ�
യിരുന്നിേല്ല? അെതാന്നും ഞാൻ െചയ്തില്ല, പാണ്ഡവർ
എെന്റ െചലവിൽ സുഖിേക്കണ്ട എന്നു േതാന്നി. ഭാര്യെയ
പണയം വച്ചു് കളിച്ചു േതാറ്റ െകാള്ളരുതാത്ത ഭർത്താവും
കിങ്കരന്മാരും െകാടുംകാട്ടിൽ കഴിയെട്ട വ്യാഴവട്ടക്കാലം
എെന്നനിക്കേപ്പാൾ േതാന്നിയാൽ, എെന്നയും കയറ്റുേമാ
ജയദ്രഥെനാപ്പം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ?”

“കഴുത്തു കടിച്ചു മുറിച്ചു േചാര മാത്രം ഊറ്റിക്കുടിച്ച നിങ്ങെള�
ന്താ, പിടച്ചിൽ തീരാത്ത കുഞ്ഞാടിെന കഴുകനു് വലിെച്ച�
റിഞ്ഞതു്? െതാലി വലിച്ചുനീക്കി ഉടൽ െപാളിച്ചു എണ്ണ�
യിൽ െപാരിച്ചു കൂട്ടംകൂടി മറ്റു പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം യുദ്ധ�
വിജയം ആർമാദിച്ചു കൂെട?” ദുേര്യാധനവധത്തിനു േശ�
ഷം പാളയത്തിെലത്തിയ േജതാക്കെള അഭിനന്ദിക്കാൻ
വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഘാതകർ എന്നു നിങ്ങൾ പാണ്ഡവെര എക്കാലവും വി�
േശഷിപ്പിച്ചതും േപാരാെതയാേണാ, മൃഗമാംസേഭാജി
എന്നവ മതിക്കാൻ െകാതിക്കുന്നതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/24

“വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു മഹാറാണി പാഞ്ചാലി നൽകിയ
സൽക്കാരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാെത കൃപാചാര്യൻ മാറി നി�
ന്നേല്ലാ. തുടങ്ങിേയാ പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്ഥാനാ�
േരാഹണത്തിൽ തെന്ന കല്ലുകടി?”, അത്താഴവിരുന്നുണ്ടു്
ൈക കഴുകാൻ എഴുേന്നറ്റു നടക്കുേമ്പാൾ കണ്ട പ്രതിേരാ�
ധവകുപ്പു് േമധാവിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവരുെട കൂെട സകല െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കും കൂ�
ട്ടു് നിന്ന കൃപാചാര്യൻ, ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു മാ�
ത്രം കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചു ഹസ്തിനപുരിയിൽ
ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം തിരിെച്ചത്തി യേപ്പാൾ, ആ കുപ്രസി�
ദ്ധഗുരുനാഥെന െവറുെമാരു അലങ്കാരപദവിയിൽ ഒതു�
ക്കണം എന്നതു് െമാത്തം പാണ്ഡവരുെട ഹൃദയവികാ�
രമായിരുന്നു. ഊണു കഴിക്കാെത അയാൾ ഇടഞ്ഞു മാ�
റി നിന്നു എന്നതു് വസ്തുതയാേണാ? എനിക്കു് സംശയമു�
ണ്ടു്. ബ്രാഹ്മണപാചകർ സുഭിക്ഷമായി രഹസ്യഅറയിൽ
വിളമ്പിെക്കാടുത്ത കാളയിറച്ചി െവടിപ്പായി തിന്നു ഇല
നക്കിത്തുടച്ചെതാെക്ക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന്റ
സംഘാംഗം രഹസ്യമായി കെണ്ടത്തി”, വാക്കുകൾ കുറച്ചു�
പേയാഗിച്ച ഭീമൻ പെക്ഷ സമൃദ്ധമാംസഭക്ഷണത്തിെന്റ
ആസ്വാദനലഹരിയിലായിരുന്നു.

“പേരതർക്കു നിലവിൽ അവകാശികെളാന്നുമില്ലേല്ലാ?”
െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ മഹാപുേരാഹിതെന്റ അത്യു�
ക്തിനിറഞ്ഞ ശരീര ഭാഷയിൽ വിളിച്ചുേചാദിച്ചു, “പുണ്യന�
ദിയിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്യാൻ രക്തബന്ധമുള്ള ആെരങ്കിലും
ഈ സദസ്സിലുേണ്ടാ?” കൗരവരുെട കൂെട നിന്ന അംഗരാ�
ജാവു് കർണ്ണനിൽ കൃപാചാര്യെന്റ േനാട്ടം ഉടക്കി. ഇരു�
ൈകകളും പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചും നിൽപ്പു് ഒരു കാലിൽ നി�
ന്നു് മെറ്റാന്നിേലക്കു മാറ്റിയും കർണ്ണൻ അസ്വസ്ഥത പ്രക�
ടിപ്പിച്ചു.

“ജഡങ്ങൾ ആറും അരക്കില്ലത്തിൽ കണ്ടതു് അസ്വാഭാ�
വികമരണങ്ങൾക്കുള്ള നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു് ൈവദ്യപ�
രിേശാധനക്കു വിേധയമായി. ആകസ്മിക അഗ്നിബാധ�
യിൽ മരിച്ചതിെന്റ െതളിവുകൾ അങ്ങെന ഔേദ്യാഗിക�
മായി സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ട. സ്ഥിതിക്കു് രാജകീയ ആചാ�
രമനുസരിച്ചു വീണ്ടും ചിതകൂട്ടി ജഡങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി
സംസ്കരിച്ചു. ഇനി പാണ്ഡവർ എന്ന വാക്കു വർത്തമാ�
നകാലസാധുത ഇല്ലാത്തതാണു് എന്നു് മഹാരാജാവു്
ധൃതരാഷ്ട്രരുെട രാജമുദ്രയുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയു�
ന്നു. ഇനിയതിനു ഭൂതകാല പരാമർശം മാത്രം.” കൃപാചാ�
ര്യൻ അതു് പറയുേമ്പാൾ ഭീഷ്മരും ദുേര്യാധനനും “തെന്ന
തെന്ന” എന്നു് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു. കർണ്ണൻ മു�
ഖം െപാത്തി െപെട്ടന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാവുന്നതു കൃപാചാര്യൻ
ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ മുഖത്തു അശാന്തഭാവം നിറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/25

“േവട്ടയാടിയും പാതിെവന്ത ഇറച്ചി തിന്നും പരുക്കൻ തറ�
യിൽ ഉറങ്ങിയും കാട്ടുകുടിലിൽ കൗമാരം വെര നിങ്ങൾ�
െക്കാെക്ക കാരണവരായി കഴിഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരെന്റ പ്രകൃ�
തത്തിൽ എങ്ങെന െപരുമാറ്റകാപട്യം മായാത്ത മുഖമുദ്ര�
യായി?” ഭീമഗദാപ്രഹരത്തിൽ തുടേയാടിഞ്ഞു ചളിയിൽ
വീണ ദുേര്യാധനെന്റ അടുേത്തക്കു് “എന്തു് പറ്റി ഉണ്ണീ “
എന്നു് വിലപിച്ചു അടുേത്തേക്കാടിെച്ചല്ലുന്ന പാണ്ഡവമുഖ്യ�
െന കൗതുകേത്താെട േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക നകു�
ലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കാപട്യെത്ത കാരണവർ കണ്ടതു് ജനിതകൈവകല്യമാ�
യല്ല, ജന്മസൗഭാഗ്യമായാണു്. േവട്ടമൃഗമാംസം ആേരാരു
മറിയാെത െപാരിച്ചു തിന്നു ചിറി കഴുകി,.

“ഞാൻ തീർത്തും സസ്യാഹാരി’ എന്നു േമനി പറയുന്ന
ഒരു കൗമാരകാലയുധിഷ്ഠിരെന ഞാൻ ഓർെത്തടുക്കു�
ന്നു.”

“ഇേപ്പാൾ േകട്ട ‘ഗാന്ധാരീവിലാപം എത്രേയാ വർഷ�
ങ്ങൾക്കു മുമ്പു് തെന്ന നിങ്ങൾ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിെയ
െചാല്ലി പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം െഞ�
ട്ടേലാെട േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര കുരുേക്ഷത്ര.
മക്കളുെട ജഡമാണു് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്നെതന്നറി�
ഞ്ഞ ഗാന്ധാരി കൺെകട്ടു് നീക്കി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കൃഷ്ണ�
െന ശപിച്ചു പാടിയ ഗാന്ധാരീവിലാപത്തിൽ പാണ്ഡവർ
പകച്ചുേപായ അന്തരീക്ഷം.

“യുദ്ധേമഘങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട ആകാശത്തു കറുത്തു
തുടങ്ങുന്ന ഒരു സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ പിതൃസേഹാദരി കു�
ന്തിെയ കണ്ടേശഷം ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ നി�
ന്നു് പുറത്തുകടക്കുേമ്പാൾ വിദുരർ പറഞ്ഞു, മഹാറാണി
ഗാന്ധാരിെക്കെന്ന കാണണെമന്നു്. ഞങ്ങൾ കണ്ടു സം�
സാരിച്ചു. അവിശ്വസനീയെമന്നിേപ്പാൾ നാം കരുതാവു�
ന്ന പലതും നാെള സംഭവിക്കുെമന്നും, ഇേപ്പാൾ മക്കെള
പിന്തിരിയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൺെകട്ടഴിച്ചുണർന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ നാെള നിസ്സഹായയായി വിലപിേക്കണ്ടിവരുെമ�
ന്നും ഞാൻ ഗാന്ധാരിെയ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. േപ്രരണക്കു വഴ�
ങ്ങുന്നവരല്ല മക്കൾ എന്നും, എന്തു് െചയ്യണെമന്നും ഗാ�
ന്ധാരി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, അത്തരം ഒരു േശാകസാഹച�
ര്യം ഉണ്ടായാൽ, എെന്ന ശപിച്ചുെകാെണ്ടാരു വിലാപഗീ�
തം ഞാനിേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് രഹസ്യമായി െചാല്ലിത്ത�
രാെമന്നു ആ വ്യഥിത മാതൃമനസ്സിെന ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ
േശാകമുഹൂർത്തത്തിൽ, കൃത്യം വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ,
നിത്യവും സന്ധ്യക്കതു നാമജപത്തിെനാപ്പം വാക്കുെത�
റ്റാെത െചാല്ലി പഠിക്കണം എന്നുപേദശിച്ചതവർ ഉത്ത�
രവാദിത്വേത്താെട െചയ്തു. യുദ്ധാനന്തരം എെന്ന പരസ്യ�
ശാപത്തിനു േനരിട്ടേപ്പാൾ, ഒേന്ന എനിക്കു് പറേയണ്ടി
വന്നുള്ളൂ-അമ്മാ, ഒരു വാക്കു േപാലും െതറ്റാെത ഗാന്ധാ�
രീശാപം ഉച്ചരിച്ചതിനു നന്ദി.”
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“അടിമുടി നവീകരിക്കുെമന്നു താങ്കൾ ആദ്യദിനം അവകാ�
ശെപ്പട്ടേല്ലാ. എന്തായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി. കായികക്ഷമതയുള്ള ആണു�
ങ്ങെളല്ലാം െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു െകാണ്ടു് േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ
ആൾചലനം സാവധാനത്തിലായിരുന്നു.

“ഭരണകൂടം എന്നു പറയാൻ നിലവിൽ അഞ്ചു പാണ്ഡ�
വർ മാത്രമേല്ല ഉള്ളൂ. സിംഹാസനം െപാടിതട്ടി വൃത്തി�
യാക്കുന്നതു് േപാലും ഞങ്ങളാണു്. പതിമൂന്നുവയസ്സിനു
േമെല ഉള്ളവെരെയല്ലാം ദുഷ്ടദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ ബലി െകാടുത്തിേല്ല? പതിമൂന്നിനു് താെഴയുള്ള പു�
തു ജനസംഖ്യയിലാണു് ഭാവിെതാഴിലാളിമണ്ഡലം അണി�
യിെച്ചാരുേക്കണ്ടതു്. ഞങ്ങൾക്കും പ്രായത്തിെന്റ പ്രശ്ന�
മുണ്ടേല്ലാ. ആേരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു കാട്ടിൽ
അലഞ്ഞുജീവിച്ചെതാെക്ക നിങ്ങളും ഒരുപെക്ഷ വായി�
ച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടിട്ടും,
ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു നടന്നു വന്നു രക്തെച്ചാരി�
ച്ചിൽ ഇല്ലാെത െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാ�
െണെന്റ ആദ്യനയതന്ത്ര േനട്ടം. േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ ജയി�
ക്കാൻ െപട്ട പാെടാന്നും ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പിടിെച്ചടു�
ക്കാൻ േവണ്ടിവന്നില്ല. ‘െകാല്ലരുതു് എന്തു് ദാസ്യവൃത്തി�
ക്കും തയ്യാർ’ എന്നു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വ്യക്തിഗതേസവന
ദാതാക്കൾ ഇരുൈകകളും മലർത്തി പറഞ്ഞതു് െമാത്തം
അരമനയുെട അനുമതിയായി. നിലവിൽ േനരിടുന്ന െവ�
ല്ലുവിളി ഭാര്യയുേടതാണു്. കുന്തിെയയും ഗാന്ധാരിെയയും
വനവാസത്തിനയച്ചുേവണം അവൾക്കു രാജമാതാപദ�
വി ആവശ്യെപ്പടാൻ. എതിരാളിയായി അഭിമന്യുവിധവ
എത്തിയതാണു് കഷ്ടം. ൈകക്കുഞ്ഞായ പരീക്ഷിത്തി�
െന കിരീടാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുേവണം ഉത്തര�
ക്കു് െകാട്ടാരത്തിൽ അവകാശേത്താെട കാലുകുത്താൻ.
അധികാര പ്രശ്നങ്ങളുെട നടുക്കടലിലും ഒരു െവള്ളിെവ�
ളിച്ചം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു-പാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു മക്കൾ
മരിച്ചുേപായതു െകാണ്ടു ഭാവിയിൽ പരീക്ഷിത്തും അവരും
തമ്മിൽ സംഘട്ടനസാധ്യത ഒഴിഞ്ഞുേപായി. ഒരാേലാച�
നയുമില്ലാെതയേല്ല ഭീഷ്മർ കുരുവംശത്തിൽ െകാള്ളരുതാ�
ത്ത ഓേരാേരാ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തതു്. ഇനി ശരശയ്യയിൽ
െചന്നുകണ്ടു രാജഭരണ ബാലപാഠങ്ങൾ ഞാൻ േനരിട്ടു്
പഠിക്കണെമന്നു് കൃപാചാര്യർ. രഥേമാടിക്കാനുള്ളവെര�
ല്ലാം െകാല്ലെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു് ഭീമൻ സാരഥി.” യുധിഷ്ഠിരൻ
െകാട്ടാരം േലഖികേയാടല്ല സംസാരിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന�
തു്. െചന്നിയിൽ തല്ലിയും, കാലുകൾ മുേന്നാട്ടും പിേന്നാ�
ട്ടും ചലിപ്പിച്ചും, സ്വയം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ജാല�
കത്തിന്നപ്പുറത്തു അയാളുെട കൗതുകേചഷ്ടകൾ മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർ നീരസേത്താെട േനാക്കി.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ േചാരയുെടയും, ഹസ്തിനപുരിയിൽ
അധികാരത്തിെന്റയും രുചിയറിഞ്ഞ മറ്റു നാലു േപാരാളി�
പാണ്ഡവർ നാെള നിങ്ങൾെക്കതിെര തിരിഞ്ഞാൽ? പാ�
ഞ്ചാലി അവരുെട കൂെട േചർന്നാൽ? അങ്ങെനയാണു്
ഞാൻ പുതിയ മഹാരാജാവിെന േനരിട്ടതു്” അഭിമുഖത്തി�
െന്റ പനേയാലേരഖ യുദ്ധകാര്യേലഖകനു ൈകമാറിയ
െകാട്ടാരം േലഖിക അന്നെത്ത െതാഴിലനുഭവം പങ്കിട്ടു.

“െകാട്ടാരത്തിൽ അന്തഃഛിദ്രം വിതക്കുന്ന ഇടെപടൽപ�
ത്രപ്രവർത്തകയുെട െതറിച്ച േചാദ്യത്തിനു് മറുപടി പറ�
യാനാവാെത തല െചാറിയുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന ഞാൻ
ഇതാ മുമ്പിൽ കാണുന്നു.”

“അക്ഷയപാത്രം ഇെല്ലങ്കിൽ?”, ഊട്ടുപുരയിൽ ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര ജാലകത്തി�
ലൂെട േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“കുഴിമടിയനായ ഒരാെള മറ്റു നാലുേപർ വളഞ്ഞു വീഴ്ത്തി, െവ�
ട്ടി, െതാലിയുരിച്ചു ചുട്ടുതിന്നും. ഒരാൾ മാത്രമാവുേമ്പാൾ
എെന്ന പച്ചക്കു് തിന്നും. അക്ഷയപാത്രം വയർനിറക്കുക
മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിൽ നരഹത്യ തടയിടുന്നു എന്നു് കൂടി
മനസ്സിലായേല്ലാ!”,
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“രഹസ്യസന്തതി എെന്നാെക്ക നാം ഇക്കാലവും സംശയി�
ച്ച കർണ്ണെന്റ പിതൃത്വം അേപ്പാൾ ഭീഷ്മരുെട കുതിരവണ്ടി
ഓടിക്കുന്ന അതിരഥനുതെന്ന? ഔേദ്യാഗിക അംഗീകാ�
രമുള്ള ൈവദ്യശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ െഞട്ടി�
പ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ: ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇന്നെല െപയ്ത
േപമാരിെയക്കാൾ ജനങ്ങെള വലച്ചതു് ‘ജനിതകധാര’
എന്ന ൈവദ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാലയുെട ഈ െവളിെപ്പ�
ടുത്തൽ ആയിരുന്നു. ഇതിെന്റ ഉടമ േവെറ ആരുമല്ല.

“േവണ്ട ഞങ്ങൾക്കു് രാജഭരണം” എന്ന വിപ്ലവസംഘടന�
യുെട ഒളിപ്രവർത്തകൻ ചാർവാകൻ അതിരഥൻ എക്കാ�
ലവും സംശയത്തിെന്റ നിഴലിൽ ആയിരുേന്നാ? രക്തപ�
രിേശാധന നടത്തിയതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർണനിൽ
തെന്ന ആയിരുേന്നാ?, അേതാ, അതിരഥെന്റ രണ്ടാമ�
െത്ത മകനിേലാ? പരീക്ഷണം നടന്ന സമയം സൂര്യഗ്ര�
ഹണം ആയിരുന്നു എന്ന വസ്തുതക്കു് പരിേശാധനഫല�
ത്തിൽ സ്വാധീനമുേണ്ടാ? സംഭവവികാസെത്ത പാണ്ഡ�
വർ എങ്ങെന േനരിടണം എന്നാണു കുന്തി പ്രതീക്ഷിക്കു�
ന്നതു്? പുതുതായി പൂക്കാരെത്തരുവുകളിെല ചുവരുക�
ളിലും ഇനി നിത്യവും ൈവകുേന്നരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ.

“കർണെന്റ പിതൃത്വം” എന്ന പരമ്പര നാെള മുതൽ
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“കൃഷി െചയ്തു ജീവിക്കുവിൻ എന്ന ആശീർവാദേത്താെട,
സേഹാദരപുത്രന്മാർക്കു സ്വന്തമാെയാരു പുരയിടെമന്ന
നിലയിൽ, യമുനയുെട തീരെത്ത ഖാണ്ഡവവനം അന്ധ�
രാജാവു് ചാർത്തിെക്കാടുക്കുേമ്പാൾ, കണ്ടുനിന്നതല്ലാെത,
കുരച്ചു പ്രതിേഷധിേക്കണ്ടതേല്ല കൗരവർ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു്. േചാദിച്ചു.

“നൂറു കൗരവരും നിത്യവും േപായി ഗാന്ധാരിേയാടു് രാജ�
സമ്മതം കിട്ടാൻ വാശിപിടിക്കുന്ന കാലം. അവർക്കുടൻ
േവണ്ടതു് രാജസ്ത്രീകൾക്കു പ്രേത്യകം അരമന പണിയാൻ
സംരക്ഷിതവനം മുറിച്ചു മരത്തടി േവണം. പരിസ്ഥിതി
താറുമാറാക്കരുതു് എന്ന മുടന്തൻ ന്യായം പറഞ്ഞു ധൃത�
രാഷ്ട്രർ സമ്മതിക്കാത്തേപ്പാഴാണു്, ഖാണ്ഡവവനം മുറി�
ച്ചു കൃഷിയിടം കെണ്ടത്താൻ പാണ്ഡവർക്കു് അനുമതി.
ആധാരത്തിൽ രാജമുദ്ര ചാർത്തും മുമ്പു്, അച്ഛെന െകാ�
ല്ലാൻ ദുേര്യാധനൻ ഗാന്ധാരിയുെട സഹകരണം േത�
ടി. മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്താൻ അമ്മെയ േപ്രരിപ്പിച്ച�
േപ്പാൾ വത്സലമാതാവു് സമ്മതം മൂളി. കാഴ്ച കുറെവങ്കി�
ലും, രാജാവു്, ഗാന്ധാരി നീട്ടിയ ദ്രാവകത്തിൽ ‘ഒെരലി�
െയ’ മണത്തു ദുേര്യാധനെന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ ലഘു�
പാനീയം ആദ്യം നീ കുടിച്ചു േവണം എനിക്കു് കഴിക്കാൻ.
കൗരവൻ കുഴങ്ങി. എേന്താ മാലിന്യം കണ്ടു, മാറ്റി േവെറ
െകാണ്ടുവരാം എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, കൺെകട്ടു് നീക്കി
ഗാന്ധാരി സാഹചര്യത്തിെന്റ സംഘർഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു
സമസ്താപരാധങ്ങളും െപാറുക്കണെമന്നു ഗാന്ധാരിയും
മക്കളും കാലിൽ വീഴുന്നതിനു ഞാൻ സാക്ഷി. എന്നിട്ടും
ൈകകൾ വീശി പുറത്തുവന്ന ദുേര്യാധനൻ രാജസഭയിൽ
ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, പാണ്ഡവർക്കു് ഖാണ്ഡവവനം വി�
ഭാവന െചയ്യുന്നതു് ഒരുത്തമ ഭാവിജീവിതമാെണങ്കിലും,
അതിേലാല പാരിസ്ഥിതിക പ്രേദശെമന്ന നിലയിൽ
സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന ഇടമായതുെകാണ്ടു്, ഹസ്തിന�
പുരിഭരണകൂടത്തിെന്റ ഒരു കണ്ണു് അവിേടെക്കന്നും നീളും.
കാടു് കത്തിക്കുകേയാ അവിെടയുള്ള ജീവജാലത്തിനു
നാശം വരുത്തുകേയാ അരുതു് എന്ന നിബന്ധന അനു�
ബന്ധമായി േചർത്തിേട്ട, രാജമുദ്രയുള്ള ആധാരം മന്ത്രി
വിദുരർ യുധിഷ്ഠിരനു് ൈകമാറിയുള്ളു. േതാറ്റുെകാടുക്കുന്ന�
വനല്ല ദുേര്യാധനൻ എന്നു് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇതുേപാെല
എത്രഎത്ര സംഭവങ്ങൾ.”

“ഹസ്തിനപുരി-കുരുേക്ഷത്ര േദശീയ പാത വീതി കൂട്ടുന്ന ശ്ര�
മദാനത്തിൽ, കിളച്ചും മണ്ണു് ചുമന്നും െകൗരവർ നൂറുേപർ
പണി െചയ്യുന്നതു് േപാെല അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ, അവ�
െര ഒെന്നാന്നായി പിന്നീടു് ഓർക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ
കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുേമാ, കുരുവംശഭരണകൂടത്തിെല
എന്തുതരം കാർമികർ ആെണന്നു്? സംശയമുണ്ടു് അെല്ല?
സാരമില്ല, അവരുെട െമാത്തം പിതൃത്വം ഒന്നു്, അതാണു്
ആ മുഖസാമ്യത്തിനു മിതമായ സമാധാനം. എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപെര േനാക്കൂ. ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ
വിധം അെല്ല? കാരണം എെന്തേന്നാ? ഒരാൾ കാല�
െന്റ മകനാെണങ്കിൽ ഒരാൾ ഇന്ദ്രെന്റ മകൻ. ഇരട്ടക്കു�
ട്ടികളായ നകുലസഹേദവന്മാർക്കു് ഇരട്ടപിതൃത്വമുണ്ടു്.
എെന്താരു വ്യത്യാസമാണു് ധാർതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡവ�
രും തമ്മിൽ അേല്ല?” േവട്ടമാംസം തിന്നും മദ്യം കഴിച്ചും
ഭീമൻ െകാട്ടാരം േലഖികയുമായി കൂട്ടം കൂടി. അജ്ഞാത�
വാസത്തിനുേശഷം വിരാടേദശത്തിൽ ൈസനികസംഭ�
രണ ചുമതലയുമായി മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ ചുറുചുറുേക്കാ�
െട ഓടിനടന്നു.

“നിങ്ങളുെട ൈപതൃകമായ കുരുവംശത്തിെല നാറുന്ന കി�
ടപ്പറക്കഥകൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട മുമ്പിൽ കഴു�
കിയിട്ടു എന്തു് കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വരം
കനത്തു.

“കഴുകിയതേല്ല ഉള്ളു ഇനി ഉണക്കിമടക്കുന്ന കാര്യത്തി�
േലക്കു കടക്കാം. പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം കാട്ടിൽ ശിക്ഷ േന�
രിെട്ടങ്കിലും, പാണ്ഡവർ നിസ്സാരന്മാരല്ല എന്നു് നിങ്ങൾ
ധൃതരാഷ്ട്ര അരമനയിൽ െചന്നു് ശക്തമായി പറയണം.
പത്രപ്രവർത്തകെര രാജധർമത്തിൽ മധ്യവർത്തി ആക്കു�
ന്ന രീതി അടുത്ത യുഗത്തിൽ സാർവർത്രികമാവും എന്നു്,
ഉത്തരയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനു് വന്ന അഭിമന്യു ഈയി�
െട പറയുന്നതു് േകട്ടു. കുറഞ്ഞ െചലവിൽ കാര്യം നടത്തി�
ക്കിട്ടാൻ നിങ്ങെളേപാലുള്ളവർക്കു നക്കാപ്പിച്ച തന്നാൽ
മതിയേല്ലാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/29

“ഉറക്കം വരാെത കിടക്കുേമ്പാൾ, േകൾക്കാൻ െകാതിക്കു�
ന്ന സ്വകാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് മുതൽ നീ ദുേര്യാധനെന്റ പുരുഷാധികാരപരിധി�
യിൽ വരുന്ന െപണ്ണടിമയല്ല, പൂർണസ്വതന്ത്ര എന്നാേരാ
വന്യഭാവനയിൽ ഉന്മാദം പടർത്തും. അേതാെട ഈ കാ�
രാഗൃഹത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തു ചാടി കാട്ടരുവിയിൽ സ്വർ�
ണമത്സ്യമായി ഒഴുകി രക്ഷെപ്പട്ടു വിദൂരതയിേലക്കു് േപാ�
വും.”

“അങ്ങെന ഒഴുകിേപ്പായാൽ അനാഥരാവിേല്ല പ്രിയപാ�
ണ്ഡവർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ജാലകത്തിനു് െവളിയിൽ
ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നവർക്കു് േനെര വിരൽ
ചൂണ്ടി.

“കൗരവഅടിമകളായി ജീവിതാവസാനം വെര ഇവിെട
ജീവിച്ചു കുഴഞ്ഞുവീണു ആേരാരുമറിയാെത മരിക്കും.”

“പ്രകൃതി പാണ്ഡവർക്കു് നന്മ െചയ്യുെമന്നുറപ്പായി” പ്രശാ�
ന്തമായ ആ വസന്തകാലപ്രഭാതത്തിൽ വനാശ്രമത്തിനു
പുറത്തു, മറ്റു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയുെമാത്തു നിൽക്കു�
കയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ, ഒരു വിേനാദസഞ്ചാരിയുെട
ഉേന്മഷേത്താെട ചുറ്റും േനാക്കി.

“എലിയും കുറുക്കനും ഓടുന്ന വനാശ്രമത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു
വർഷം ശിക്ഷ പ്രകൃതി തെന്നയാേണാ പാണ്ഡവർക്കു്
എർപ്പാടാക്കി തന്നതു്?”

“സഹനത്തിെന്റ നീണ്ട പാത എെന്നാെക്ക േയാദ്ധാക്കൾ
പറയും. അടിമയാെണങ്കിലും ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾ അധി�
കാരിയാവും. അതാണു് ഖാണ്ഡവവനം കത്തിക്കുേമ്പാൾ
പ്രകൃതി തന്ന വാക്കു്. ഈ ദുരിതജീവിതം കുെറ ക്ഷമി�
ക്കും. എല്ലാം ത്യാഗം എന്നു് േപാലും കരുതും. ഒന്നും ഫലി�
ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആയുധം കയ്യിെലടുക്കും. തലകൾ സ്വാ�
ഭാവികമായും ഉരുളും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/06/30

“ഊഴം കാത്തു അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ
പായ പങ്കിടാൻ ചങ്കിടിേപ്പാെട ഈ ഒറ്റമുറിയിൽ വരു�
േമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ നിങ്ങളിരുവരുെട രതി�
സ്വകാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാവണം
എന്നതേല്ല നിലവിലുള്ള െപാതുദാമ്പത്യ െപരുമാറ്റച്ചട്ടം?
അേതാ അത്തരം പരിഷ്കൃത ധാരണെയാന്നും ഇേല്ല?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്താെക്ക താറുമാറാക്കിയാൽ കിടപ്പു മുറിക്കകെത്ത
ആൺ-െപൺ ശാരീരിക പാരസ്പര്യെത്ത കലക്കിമറി�
ച്ചു മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക ബാക്കി നാലു േപ�
രും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യും. അപമാനേബാധേതാ�
െട കൂട്ടുകാരനും ഞാനും രണ്ടു മൂലയിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കും.
അസ്ത്രം മറന്നുവച്ചതു് എടുക്കാൻ വന്നതാണു് എന്നു് ‘നിഷ്ക�
ളങ്ക’മായി പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ മുറിയിൽ ഇടിച്ചു
കയറിയതും, ‘കടക്കു പുറത്തു’ എന്നു് പറയാെത തെന്ന,
അയാൾ ഉടനടി പുറത്തു കടന്നതും ഇതുവെര ഞാൻ മറ�
ന്നിട്ടില്ല.”

“വിവാഹപൂർവസന്തതികളും വിവാേഹതര രതിയും കുരു�
വംശെപ്പരുമക്കു് ഒരനുബന്ധ അലങ്കാരമായി മാത്രെമ�
ന്നു് കരുതുന്ന വാണിജ്യ മണ്ഡലം ഹസ്തിനപുരിയിലുണ്ടു്.
അവെര പെക്ഷ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, െവളുത്ത
േദവരൂപികൾ അഞ്ചുേപർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും, എന്തി�
െനാരു ശ്യാമ യാദവൻ? ഒന്നും േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്താനും പണയെപ്പടുത്തി അടിമയാ�
ക്കാനും പാടുെപടുന്ന െകൗേന്തയർ എവിെട, ഞാൻ
ആപത്തിൽ െപടുേമ്പാൾ, പടിഞ്ഞാറു് കടേലാര നഗരി�
യിൽ എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാലില, സത്യ�
ഭാമ േപാലുമറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ആ പ്രിയസുഹൃെത്ത�
വിെട.” വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ ശീതകാലസ�
ന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ മൂടുപടം മുഖമടച്ചു വീണു എന്നിട്ടും,
പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖി�
കക്കു് ഇരുളിൽ കാണാമായിരുന്നു.
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“ചൂതാട്ടം പരിശീലിച്ചും, കൗരവെര േപാരാട്ടത്തിൽ േതാൽ�
പ്പിക്കുന്നതു് വിഭാവന െചയ്തും, അല്ലലില്ലാെത വ്യാഴവട്ട�
ക്കാല ശിക്ഷ കഴിക്കുകയാണു് പാണ്ഡവർ എന്നെതാരു
സാമാന്യവസ്തുതയായി ഇതിനകം കൗരവർക്കിടയിൽ
പരെക്ക അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടതേല്ല? ഇതു് മറച്ചുവച്ചു് നി�
ങ്ങൾ എന്തിനു അവരഞ്ചു േപരും നിരന്തരം തലയിൽ തു�
ണിയിട്ടു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ രഹസ്യവിവര േശഖരണത്തി�
ലാെണന്ന വ്യാജവാർത്ത ആവർത്തിച്ചു വിട്ടു െകൗരവെര
പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്നു?”, പത്രാധിപർ അനിഷ്ടസൂചകമായ
േഗാഷ്ടിേയാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, നൂറിൽ പാതി കൗരവരും ഇേപ്പാൾ
ഹസ്തിനപുരിയുെട അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള േദ�
ശീയപാതകളിൽ കാണുന്ന കുതിരപ്പന്തികളിൽ നുഴ�
ഞ്ഞു കയറി ചാരപ്പണി നടത്തുകയാണു്. പാണ്ഡവരും
അേപ്പാൾ െകൗരവരറിയാെത ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ േതടി ഒളി�
വിൽ േപാവുന്നു എങ്കിൽ എന്താണു് കുഴപ്പം. തിന്നുന്ന
േചാറിനു രണ്ടു ശത്രുനിരകളും അങ്ങെന അദ്ധ്വാനിക്കു�
ന്നു. രാജവാഴ്ചക്കാലെത്ത പരിമിത മാധ്യമ പ്രവർത്ത�
നത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭരണകൂടജാഗ്രത ഒരു െപ�
ൺപത്രപ്രവർത്തക എങ്ങെന ഉറപ്പു വരുത്തും? പറ�
േഞ്ഞക്കാം, ആണ്ടുപിറപ്പു മുതൽ േവതനേസവനപരി�
ഷ്കരണം േവണം. ഹിമാലയത്തിെല വനാശ്രമത്തിൽ
േപായി പാഞ്ചാലിെയ അഭിമുഖം െചയ്തു ഒരു െകട്ടു പന�
േയാലക്കുറിപ്പുകളുമായാണു് ഞാൻ തിരിച്ചുവരുന്നതു്. കൗ�
രവ-പാണ്ഡവ േപാരാട്ടെത്തക്കാൾ െപാതുസമൂഹത്തിനു
താൽപ്പര്യം പാഞ്ചാലി എങ്ങെന പാണ്ഡവെര ഗാർഹി�
കപീഡനത്തിലൂെട ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന�
തായിരിക്കും.”

“തർക്കപിതൃത്വം തീർപ്പായിെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക സം�
ശയേത്താെട േനാക്കി.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിനു് പടിയിറങ്ങും മുമ്പു് മനഃസ്സാക്ഷിെയ
ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന േതാന്നലിലാണു്
സത്യം െവളിെപ്പടുത്താൻ അഭിമുഖം തരുന്നതു്. പാണ്ഡു�
വുെമാത്തു ഞാനും മാദ്രിയും യാതന അനുഭവിക്കുന്ന കാ�
ലം. കായികക്ഷമതേയാ ഇച്ഛാശക്തിേയാ ഇല്ലാത്ത ദുർ�
ബലനായ പാണ്ഡു, പരുക്കൻ തറയിൽ പായ വിരിച്ചു കി�
ടന്ന ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ രണ്ടു യുവതികൾ മാതൃത്വം എന്ന
െപണ്ണവകാശത്തിനു േവണ്ടി വഴി േനാക്കുകയാണു്. സമീ�
പെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ േസവനമുണ്ടായിരുന്ന�
തു് െകാണ്ടു് ആശ്രമാചാര്യനുമായി അടുത്തു. സഹായം
ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു് കിട്ടി. അവിെട േപാവുന്നതിനിട�
യിൽ അരുതാത്തെതേന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന തിരിച്ചറി�
വിൽ, പിേറ്റന്നു് േപാവാെത വീട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾ. ആശ്ര�
മത്തിൽ നിെന്നാരു ‘ഹംസം’ ‘ഉടൻ വരൂ’ എന്ന സേന്ദ�
ശം ൈകമാറി. വഴങ്ങി യിെല്ലങ്കിൽ ‘ആചാര്യസംേയാ�
ഗം’ െപാതുസമൂഹം അറിയുെമന്ന ഭീഷണിയിൽ ഞങ്ങൾ
മടി വിട്ടു വീണ്ടും അയാൾക്കു് വഴങ്ങി. വിശ്വസ്ത അനുയാ�
യികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കു േമൽ അധിനിേവശം ഉണ്ടായി
എന്നെതാരു അനുബന്ധ വസ്തുത. ഒന്നും ഞങ്ങൾ മറ�
ച്ചുപിടിക്കുന്നില്ല. മാദ്രിയും ഞാനും ഈ പീഡന ആശ്രമ
പർവ്വം പാണ്ഡുവിെന അറിയിച്ചതു് സ്വാഭാവികമായും, േവ�
െറാരു വിധത്തിലായി േപാവുമേല്ലാ. കുട്ടികളില്ലാെത മരി�
ച്ചുേപായാൽ കുരുവംശചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് നാം എെന്ന�
േന്നക്കുമായി തുടച്ചുമാറ്റെപ്പടുെമന്ന ഓർമ്മെപ്പടുത്തലിൽ,
വിവാഹബാഹ്യേസ്രാതസ്സുകൾ വഴിെയങ്കിലും ബീജസംഭ�
രണത്തിലൂെട മാതൃത്വം സാധ്യമാക്കൂ എന്നു ഞങ്ങേളാ�
ടു് പാണ്ഡു െകഞ്ചുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഗർഭ പാത്ര�
ത്തിെന്റ നിലവിളി പാണ്ഡു േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, പട്ടി�
ണിക്കിട്ടു െകാല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടേതാന്നും േവണ്ടി വന്നി�
ല്ല. കാര്യം നയതന്ത്രത്തിലൂെട േനടിെയടുത്ത ഞങ്ങൾ
കുളിച്ചു പൂ ചൂടി സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിത്യസന്ദർ�
ശകരായി ആചാര്യെനയും അനുയായികെളയും നിയ�
ന്ത്രിത രതിലീല വഴി കീഴ്െപ്പടുത്തി വരച്ച വരയിൽ വീ�
ഴ്ത്തി. ഞാൻ മൂന്നു പ്രസവിച്ചു. മാദ്രി കുറച്ചു ൈവകി രണ്ടും.
ആചാര്യെന്റ ആത്മീയപിന്തുണേയാെട, മനുഷ്യേനത്ര�
ങ്ങൾക്കു പിടികിട്ടാത്ത അതീതശക്തികളാണു് പാണ്ഡ�
വരുെട പിതാക്കൾ എെന്നാരു െകട്ടുകഥ സമർത്ഥമായി
െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ പാവനമായി എത്തിച്ചു. ആശ്രമാ�
ചാര്യെന്റ ആദ്യപീഡനശ്രമെത്ത ഞങ്ങൾ, െപണ്ണവകാ�
ശമായ ആസ്വാദനരതിയിേലക്കും, പാവനമായ മാതൃത്വ�
ത്തിേലക്കും പരിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞേശഷം പാണ്ഡുവിനു്
മരിക്കാൻ േനരിയ േതാതിൽ ബലപ്രേയാഗവും ഞങ്ങൾ
ഏെറ്റടുത്തു. ഭൂതകാലത്തിെല ഈ സത്യം ഈ കുമ്പസാ�
രത്തിലൂെട ആരാധകെര അറിയിക്കുന്നതിൽ ആശ്വാസമു�
ണ്ടു്. ഇനിെയനിക്കു് തലമുണ്ഡനം െചയ്തു വനവാസത്തിനു
തയ്യാെറടുക്കണം. വിട.”

“കയർത്തു് സംസാരിക്കുേമാ പാഞ്ചാലി?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട പണി ഏൽപ്പിച്ചേപ്പാെഴാന്നും കയർ�
ത്തില്ല. അടിമ എന്ന നിലയിൽ അവൾ കാര്യക്ഷമത�
േയാെട െചയ്യും. എന്നാൽ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജ�
വമാലിന്യം േശഖരിച്ചു ദൂെര കുഴി കുത്തി മൂടി വരുേമ്പാൾ,
െവയിൽ െപാങ്ങി േമലാെക മലിനമായി ക്ഷീണിച്ചു വി�
യർത്തിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഉറക്കമുണർന്നു് തണലിൽ, ഇട�
ക്കിെട അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി കളിക്കുകയാ�
വും. അതു് കണ്ടാൽ അവളുെട മുഖേപശികൾ കനക്കും
േനാട്ടം പിശകാകും ഒച്ച മാറും വിരൽ ചൂണ്ടും. ഒന്നും െച�
യ്യാൻ ഇെല്ലങ്കിൽ ദിവ്യാസ്ത്രം സംഘടിപ്പിക്കണം, യുദ്ധ�
മാണു് വരാനുള്ളതു്. എന്നവൾ എേന്നാടു് ആജ്ഞാപി�
ക്കും പിെന്ന കുന്നിറങ്ങി താെഴ ജലാശയത്തിേലക്കു കുളി�
ക്കാൻ േപാവും മുമ്പു് ‘അമ്മാ അമ്മാ’ എന്നു് െപാട്ടിക്കര�
യും. അെതാന്നും കണ്ടു േകട്ടു എന്നു നടിക്കാെത ഞങ്ങൾ
തീറ്റയും കളിയും തുടരും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/02

“ദുേര്യാധനൻ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നു് കണ്ണും
െചവിയുമുള്ള കൗരവസ്ത്രീകൾ ആണയിടുേമ്പാൾ, െകാട്ടാ�
രഭരണത്തിെന്റ ചുമതല നൽകി അയാെള തിരിച്ചു െകാ�
ണ്ടുവരണെമന്നു് വാദിക്കുന്നതിെന്റ െപാരുൾ?” കൗരവ�
സേഹാദരിയും, ൈസന്ധവനാടുവാഴി ജയദ്രഥെന്റ ഭാര്യ�
യും, ഹസ്തിനപുരി വനിതാവകാശ സമിതിയുെട അധ്യക്ഷ�
യുമായ ദുശ്ശളേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

“വാർത്ത വരുന്നെതല്ലാം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണു്. ഇരട്ട�
പൗരത്വമുള്ളതു െകാണ്ടു് ഞാനിടക്കു് ൈസന്ധവത്തിൽ
നിന്നിവിെട വന്നു വനിതാവകാശ പരാതികളിൽ ശ്രദ്ധി�
ക്കുെമങ്കിലും, എേന്നാടു് സംരക്ഷണം േതടുകേയാ പ്രതീ�
ക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന ‘ഇന’മല്ല ദുേര്യാധനൻ. ഇന്നെല
രാജസഭകൂടി. പിതാമഹൻ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ െകട്ടി�
െപ്പാക്കി ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ
തലതാഴ്ത്തി. േയാഗം അവസാനിക്കാറായ സമയത്തു്
ഇനി േചാദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുേണ്ടാ എന്നു് േവദിയിലുള്ള
വിദുരർ ആരാഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും ദുേര്യാധനെന്റ
കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു േചാദിക്കാൻ വയ്യ.



പമ്പാനദീ തീരത്തു പർണശാലെക്കട്ടി ജീവിക്കുന്ന ദുേര്യാ�
ധനെന ദൂതെന വിട്ടു െകാണ്ടുവന്നു കിരീടാവകാശിയും
സർവ്വാധികാരിയുമായി തിരിെച്ചടുക്കുന്നുേണ്ടാ എെന്നാ�
െക്ക അറിയാൻ താൽപര്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന കൗരവസ്ത്രീകൾ ആർക്കും ഭീഷ്മ�
െര േനാക്കി േചാദിക്കാൻ ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. ദുേര്യാധ�
നെന അധികാരവഴിയിേലക്കു തിരിെച്ചടുക്കാൻ േയാഗ�
ത്തിൽ ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിരുെന്നന്ന വാർത്ത ശരിയാ�
ണു്.

എനിക്കു് മാത്രമാണു് ൈധര്യമുണ്ടായതു്. വീട്ടിെല ഒരം�
ഗം രണ്ടു ദിവസം കാണാതിരുന്നാൽ അവൻ മടങ്ങി
വരുേമാ എന്ന ആശങ്ക നമുെക്കാെക്ക സ്വാഭാവികമാ�
ണു്. അത്തരത്തിലുള്ള സംശയമാണു് എെന്റ ഭാഗത്തു
നിന്നുണ്ടായതു്. കുരുവംശകുടുംബ േയാഗത്തിെല തീരു�
മാനങ്ങെളന്ന നിലയിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളിൽ
പലതും വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണു്. ൈലംഗികാക്രമണെത്ത
അതിജീവിച്ച മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിെക്കാപ്പ�
മാണു് ഞാൻ. ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യത്തിൽ മഹാരാജാ�
വിെന്റ (ഭീഷ്മരുെട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്) അന്തിമ
തീരുമാനം എന്താെണന്നു് അറിയാൻ താൽപര്യമുെണ്ട�
ന്ന എെന്റ േചാദ്യെത്ത കയ്യടികേളാെടയാണു് കൗരവ�
സ്ത്രീകൾ സ്വീകരിച്ചതു്. ൈവകുേന്നരം േചരുന്ന നിർവാ�
ഹകസമിതി േയാഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കാെമ�
ന്ന മറുപടി വിദുരിൽ നിന്നു് ലഭിച്ചു. നാലുേപർ പ്രേക്ഷാഭ�
ത്തിലാെണന്ന വാദം തർക്കത്തിനു് സമ്മതിച്ചാൽ േപാ�
ലും, െതാണ്ണൂറ്റി ആറു േപരും (ഞാൻ േരഖ പരിേശാധി�
ച്ചു) ആദ്യാവസാനം അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കി�
ല്ലാത്ത അന്തഃസംഘർഷം പിെന്ന ഈ നാലുേപർെക്ക�
ന്തിനു്? എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിക്കുകയില്ല. കാരണം,
അവസാനെത്ത പ്രതിേഷധസ്വരത്തിനും പൂർണശ്രദ്ധ
െകാടുക്കുന്ന രീതിയാണു് ഞങ്ങൾ തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ച�
തു്. വനവാസത്തിനു േപായി എന്നു് ഞാൻ പാഞ്ചാലിെയ
വിഭാവന െചയ്യുന്നില്ല. സുഖവാസത്തിനു േപായി എന്നാ�
ണു്. അവർ ഇേപ്പാൾ വീടുവച്ച ഇടങ്ങെളാെക്ക ഞങ്ങൾ
േപായി കണ്ടതാണു്. േവനൽക്കാല സുഖവാസത്തിനു
ദുേര്യാധനൻ പണിത ആഡംബരവസതിയാണു് പാഞ്ചാ�
ലിക്കു് വിട്ടു െകാടുത്തതു്. ഒന്നും വാർത്തയിൽ േചാർന്നു
േപാകരുതു്. അഞ്ചു തടിമാടന്മാർക്കു മൂന്നു േനരം ഭക്ഷ�
ണം പാചകം െചയ്യുക വിളമ്പുക ഇച്ചിൽ കഴുകുക വിറകു
കത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ഒരു പരിഷ്കൃതവനിത െവറുക്കു�
ന്ന തീൻശാലദുരിതത്തിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലിക്കു് േമാചന�
മായി ദുേര്യാധനൻ സമ്മാനമായി അക്ഷയപാത്രം െകാ�
ടുത്തതും വാർത്തകളിൽ െപാലിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല. തമ�
സ്കരണം അരുതു് അെതാരു നല്ല വാർത്താ പരിചരണ
രീതിയല്ല.

“അഴുെക്കാെക്ക കലത്തിൽ ഇട്ടുെകാണ്ടു് േപാവുന്ന ആ ഭം�
ഗിയുള്ള സ്ത്രീ ആരാണമ്മാ?”, വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള കുട്ടി
േചാദിച്ചു.

“അെതാരു അടിമയാണു് േമാേന. യുവരാജാവു് ദുേര്യാധ�
നൻ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത കഠിനശിക്ഷ െകാടുത്തിരിക്ക�
യാണു്”, അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

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

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

“ൈക വിറച്ചിേല്ല മനുഷ്യാ, കൗമാര അഭിമന്യുവിെന്റ െന�
ഞ്ചിൽ െകാടുവാൾ കുത്തിയിറക്കുേമ്പാൾ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കർണേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര പതിമൂന്നാം
ദിവസം.

“നിങ്ങൾ കാര്യമറിയാെതയാണു് എെന്ന മാത്രം പ്രതിയാ�
ക്കുന്നതു്. കൗരവരുെട കുത്തും ചവിട്ടുേമറ്റ ഈ കുഞ്ഞു നി�
ലത്തുവീണിട്ടും, ശത്രുക്കളാൽ ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടുന്നതു്
കണ്ടേപ്പാൾ ‘അവെന്റ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കൂ’ എന്നു്
െപറ്റതള്ള സുഭദ്രയുെട യാചന േകട്ട േപാെല േതാന്നി.
ആ വ്യാകുലമാതാവിെന്റ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു ഞാൻ
അഭിമന്യുവിെന്റ ദുരിതശരീരെത്ത എെന്നേന്നക്കുമായി
നിശ്ചലമാക്കി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/04

“തിമിർപ്പിലാണേല്ലാ പാണ്ഡവരിേപ്പാൾ ഊട്ടുപുരയിൽ.
ഏേതാ ദരിദ്ര ഹസ്തിനപുരി കർഷകെന്റ വിത്തു് െകാള്ള�
യടിച്ചാണവർ ഇന്നു് അക്ഷയപാത്രം നിറച്ചിരിക്കുന്നതു്.
പത്തു ൈകകളും മത്സരക്ഷമതേയാെട ഭക്ഷണം വാരി
അഞ്ചു വായകളിൽ നിറക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഇവിെട ഒറ്റ�
ക്കു അത്താഴപട്ടിണി, ഇെതന്താ ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ
ഈ പ്രത്യക്ഷ അസമത്വം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
വനവാസക്കാലം.

“കർഷകരുെട വിത്തുെപട്ടി േമാഷ്ടിക്കുന്ന ആ പാപക്ക�
നിയിൽ എനിക്കു് പങ്കിെല്ലന്നു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ
എേന്നാ എനിക്കു് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അതു് െകാണ്ടാ�
െണനിക്കു് അത്താഴപ്പട്ടിണി. യുധിഷ്ഠിരൻ വിങ്ങിെപ്പാട്ടു�
േമ്പാെല അതു് കൗരവർ എനിക്കു് തന്ന ശിക്ഷയല്ല പാ�
ണ്ഡവർെക്കതിെര എെന്റ പ്രതിേരാധമാണു്. കർഷകന�
റിയാെത േചാർന്ന വിത്തു് പാണ്ഡവർ േവവിച്ചു തിന്നുന്ന
േപാെല പട്ടിണി കിടക്കുന്ന െപണ്ണിെന്റ േമനിയും േതയ്മാ�
നവും അവർ തെന്ന വീതിെച്ചടുക്കെട്ട.”

“വിത്തു് േമാഷ്ടിച്ചിട്ടാണു് അക്ഷയപാത്രം നിറക്കുന്നെത�
ന്നു പാഞ്ചാലി പറയുന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ? ‘പാപക്ക�
നി’യിൽ പങ്കുേവെണ്ടന്നു വച്ചാണു് അത്താഴപ്പട്ടിണിയു�
മായി അന്തിയുറങ്ങുന്നതു് എന്നവകാശെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ?”
നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഈ ‘പാത്രം’ വിസ്മയമാണു്. കയ്യിട്ടു േനാക്കൂ: ഒഴിഞ്ഞപാ�
ത്രം? ഞാൻ കയ്യിട്ടാൽ? അപ്പവും വീഞ്ഞും. മനസ്സിലാ�
യേല്ലാ എന്താണു് ദിവ്യാത്ഭുതെമന്നു്? പാഞ്ചലിക്കതു് വ്യ�
ക്തമാവാത്തതിനു് കാരണമുണ്ടു്-കൗരവസ്ത്രീകൾക്കു കഴി�
ക്കാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വന്തം ശ്രമത്തിൽ വാങ്ങിെക്കാടുത്ത
ഉണക്കപ്പഴങ്ങൾ ദുേര്യാധനൻ ആശ്രമം വഴിപാഞ്ചാലി�
െക്കത്തിച്ചു െകാടുക്കും. അതു് കഴിക്കുന്നവൾ ‘അക്ഷയ�
പാത്ര’ത്തിെല ‘ഇച്ചിലി’ൽ എന്തിനു കയ്യിട്ടുവാരണം?”

“സങ്കീർണമാണു് രാഷ്ട്രീയം എന്നു് അറിവുള്ളവർ െനറ്റി�
ചുളിച്ചു പറയുന്നു. തൽപരകക്ഷിയേല്ല നിങ്ങളും?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാര ഊട്ടുപുര, മുയലിറച്ചിയും വീഞ്ഞുമായി എളുപ്പം
പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന ഇടത്തിൽ ഇരുന്നു. അരമണിക്കൂറിന�
കം രാജസഭ സേമ്മളിക്കും. ആസന്ന യുദ്ധെത്ത കുറിച്ചറി�
യിപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കും.

“എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ േലാകം ലളിതമായിരുന്നു. നന്മ�
തിന്മകളാൽ േനർവരയിട്ടു േവർതിരിച്ച കൂട്ടു കുടുംബം.
ഞങ്ങെള ഉത്മൂലനം െചയ്യാൻ തിന്മ തയ്യാർ എന്നും
ഇേപ്പാൾ േകട്ടു. ദൂെര വിരാടത്തിെല ഉപപ്ലവ്യയിൽ പാ�
ണ്ഡവർ തിന്മയുമായി കൂട്ടുകൂടി ഞങ്ങെള െകാല്ലാൻ മര�
കായുധങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. ആൾരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി കൗ�
രവപ്രധാനികൾ എന്നു് മനസ്സാ സങ്കൽപ്പിച്ചു വാൾ ഹൃദ�
യത്തിൽ ആഴ്ത്തി ഭീമൻ പരിശീലനം േനടുന്നു. കായ്ക്കുന്ന മര�
ങ്ങളിേലക്കു കുന്തം എറിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ ൈനപുണ്യവി�
കസനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തിരക്കിലാണു്.
ഞങ്ങെള െകാന്നു കുഴിച്ചുമൂടും മുമ്പു് നിങ്ങെള െവട്ടിവീഴ്ത്ത�
ണം. കുരുേക്ഷത്രയിൽ യുദ്ധഭൂമി ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ പാര�
സ്പര്യം കാത്തിരിക്കയാണു്. അവർക്കവിെട ആയുധംവച്ചു്
കീഴടങ്ങാം. രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചാലും ഒരച്ഛനു ഒരമ്മ�
യിൽ പിറന്ന െകൗരവർ, ൈവവിധ്യ പിതൃത്വത്തിൽ പിറ�
ന്ന പാണ്ഡവരുെട മുമ്പിൽ മുട്ടു് മടക്കില്ല.”



“വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ മൂകസാക്ഷി ആയിരു�
ന്ന പ്രമുഖെര, വിചാരണ െചയ്യുെമന്നു അക്കാലെത്താ�
രഭിമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? എന്തായി?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷ�
ത്ര കഴിഞ്ഞു പുതുഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ കയറിയ
നാളുകൾ.

“കാഴ്ച കണ്ടു രസിച്ചവരിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതു് എെന്റ ഭർ�
ത്താക്കന്മാർ മാത്രം.”
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“ആശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യനീക്കം എന്ന എട്ടിെന്റ പണി
അടിമെപ്പൺ പാഞ്ചാലിക്കു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ െകാ�
ടുത്തു എെന്നാെക്ക പതിവായി അഭിമുഖങ്ങളിൽ േകൾക്കു�
ന്നതതിൽ എെന്തങ്കിലും കാര്യമുേണ്ടാ? നിങ്ങെളാെക്ക
സ്വാശ്രയശീലരേല്ല? മുൻ ചക്രവർത്തിനിയേല്ല പാഞ്ചാ�
ലി? നിങ്ങളുെട ൈജവമാലിന്യം സംസ്കരിേക്കണ്ടതു് അവ�
ളാേണാ? പാണ്ഡവർ വരാറിേല്ല?” പാണ്ഡവർ ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്ന വനേമഖലയിെല സന്യാസാശ്രമങ്ങളുെട
സംഘടനകാര്യദർശിയായ േയാഗിനിേയാടു് ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക േലഖിക േചാദിച്ചു. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു ആരാധ�
കർക്കു് ദർശനം നൽകുകയായിരുന്നു ആ സുന്ദരി.

“കർത്തവ്യേബാധേത്താെട നിത്യവും വന്നു പാഞ്ചാലി
ശുചിമുറി മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും, പാണ്ഡവർ പതിവു്
സന്ദർശകർ അല്ല. നകുലൻ ചിലേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിയു�
െട കൂട്ടാളിയായി വരുമായിരുന്നു. ആശ്രമവാസികളിൽ
ആരാണു് ദുേര്യാധനെന്റ ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറി�
യാെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ, വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവ�
െര ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉടയതമ്പുരാൻ ദു�
േര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു്
ൈജവമാലിന്യ േശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട
ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു
നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കും. പാണ്ഡ�
വർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേതതരരാജ്യമായി
ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീ�
യം കളിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കു് ധനസഹായവും സുര�
ക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഞങ്ങെള ഇടെക്കാെക്ക വിരലുയർ�
ത്തി ഭീഷണിെപ്പടുത്തും.”

“അതൃപ്തിയവൾക്കുെണ്ടങ്കിലും, പിറുപിറുക്കുന്നേതാ പ്രാ�
കുന്നേതാ കാേണണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അെതാെക്ക േനാക്കു�
േമ്പാൾ പാഞ്ചാലിെയ കുലീനെപരുമാറ്റത്തിെന്റ േപരിൽ
മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതേല്ല?”, ഇഷ്ടമാംസദൗർലഭ്യം കാര�
ണം കാട്ടുകിഴങ്ങു മാന്തിെയടുക്കുന്ന ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആദ്യരാത്രി മുതൽ കിടപ്പറയിൽ രണ്ടുേപരിലധികം കിട�
ക്കാൻ പായിലിടമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു അധികപ്പറ്റായ നാ�
ലുേപെര വിരൽ ചൂണ്ടിപുറത്തു ചാടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു്
േനെര വാക്കു് െകാണ്ടും ശരീരം െകാണ്ടും അതിരുവിട്ട
അവേഹളനമാണവൾ െചാരിഞ്ഞതു്. അതിെന്റ ‘കുലീ�
നത’െയ കുറിെച്ചാന്നും കുത്തിക്കുത്തി േചാദിക്കരുേത.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായതു്
പാഞ്ചാലിയുെട പരുക്കൻ പരിചരണം െകാണ്ടായിരുന്നു
എന്നു് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ, അവളുെട മുഖെമത്ര ഓമന
എന്നു് തിരിച്ചു മന്ത്രിക്കും. കാട്ടിൽ വളർന്ന പാണ്ഡവർക്ക�
വൾ തന്ന അവമതി ഉള്ളിൽ അടക്കി ജീവിക്കാെമങ്കിൽ
‘പരിഷ് കൃതവനിത’ പാഞ്ചാലിയുെട ഹൃദയന്തരാളത്തിൽ
ഞങ്ങളഞ്ചുേപർക്കായി വിഷസഞ്ചി തുന്നാനാേണാ പാ�
ടു്? കാടായ കാെടാെക്ക എെന്ന ഓടിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന
കല്യാണസൗഗന്ധികെത്ത കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ
ഇടെനഞ്ചിെല പളുങ്കുപാത്രം െപാട്ടിച്ചിതറും.” മണ്ണുകുതിർ�
ന്ന തടിച്ച ൈകപ്പത്തികൾ െകാണ്ടു് ഭീമൻ വിതുമ്പി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/06

“ചൂതാട്ടം നിയമവിേധയമാക്കുെമേന്നാ? പതിമൂന്നു െകാ�
ല്ലം മുമ്പു് ആനപ്പുറത്തു ആട്ടം കാണാൻ വന്ന നിങ്ങൾ
രാത്രി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അടിമകളായി കാട്ടിേലക്കു് േപാ�
േവണ്ടിവന്ന ശപിക്കെപ്പട്ട ആ കളി, ദുേര്യാധനഉത്സാ�
ഹത്തിൽ പിൽക്കാലത്തു നിേരാധിച്ചതു് അെന്നത്ര പ്ര�
ശംസിച്ചതാണു് ചാർവാകനുൾെപ്പടുന്ന പ്രബുദ്ധ െപാതു
സമൂഹം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ വക്താവിെന
േനരിട്ടു.

“അതിൈവകാരികത! ഇതാണു് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുെട
തകരാറു്. ഉചിതമല്ല ചൂതാട്ടം എന്നെതാരു പുതുനിരീക്ഷ
ണെമാന്നുമല്ല-പരിഷ്കൃതസമൂഹം ചൂതാട്ടെത്ത കാേണണ്ട�
തു്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിക്കു് ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ടു�
േവാ നഗ്നപാദനായി യുധിഷ്ഠിരൻ വനവാസത്തിനു േപാ�
േവണ്ടി വന്നുേവാ എെന്നാന്നും െകാട്ടാര കഥകൾ േനാ�
ക്കിയിട്ടല്ല. സ്വത്തുള്ളേപ്പാൾ ഉള്ളതു് പണയം വച്ചും സ്വ�
ത്തുേപായാൽ ഭാര്യെയ പണയം വച്ചും കളിക്കും. ഇല്ലാ�
ത്തവർ സ്വത്തുൈകമാറ്റം കണ്ടാസ്വദിക്കും. ഭരണകൂട
സൗകര്യങ്ങൾ വരിനിന്നും അവകാശ മായും േവതന�
മായും ൈകപ്പറ്റുന്നവർക്കു ചൂതാട്ടത്തിനു േയാഗ്യതയില്ല
എന്നു് നിബന്ധനവക്കുന്നേതാെട ഒഴിവാവിേല്ല ഞാനും
നിങ്ങളും ഉൾെപ്പടുെന്നാരു വൻെകാള്ള സംഘം?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/07

“ആശ്രമത്തിേനാടു് േചർന്ന ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളിൽ
ൈജവമാലിന്യസാന്നിധ്യം കെണ്ടത്തിയ വിവരം ആെള
വിട്ടു് ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു്
വിദഗ്ധസംഘം ഉടൻ അേന്വഷണത്തിനു് വരുെമന്നാണു്
േകട്ടതു്”, മുനിപദവിയിേലക്കു് നീങ്ങുന്ന ആശ്രമ അേന്ത�
വാസി പറഞ്ഞു. സ്വന്തമായി വിളവുണ്ടാക്കുന്ന ആശ്രമപ�
രിസരത്തു നടക്കുേമ്പാൾ ചുമലിൽ മൺെവട്ടിയുണ്ടായി�
രുന്നു.

“നിങ്ങൾെക്കാെക്ക സംസ്കരിച്ചുകൂെട ശരീരവിസർജ്യം? ദൂ�
െര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഹിമാലയത്തിേലക്കു് ആൾ
വരേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അടിമപാഞ്ചാലി െചേയ്യണ്ട േജാലി സന്യസ്ഥാശ്രമ
അേന്തവാസികൾ െചയ്താൽ കുരുവംശസംരക്ഷണയിൽ
കഴിയുന്ന ആശ്രമങ്ങളിൽ െതാഴിൽവിഭജനത്തിെന്റ
െപാരുെളന്തു്? െപാതുജനങ്ങളുെട ൈജവമാലിന്യസംസ്ക�
രണം േക്ഷമരാഷ്ട്രത്തിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വമാണു്. ആശ്രമ
സമുച്ചയത്തിലാെണങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായും കാര്യക്ഷമ�
വുമായും നീേക്കണ്ടതു് ഭരണകൂടശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന
അടിമ പാഞ്ചാലിയാണു്. ഇതിെലാെക്ക എന്താ ഒരു തർ�
ക്ക പ്രശ്നം? ആത്മീയതയിലും ഞാെനാെക്ക അധ്വാനിക്കു�
ന്നിേല്ല? പാഞ്ചാലി കുറച്ചു കാലമായി ഇവിെട വരാറില്ല.
ഇതു് കരാർ ലംഘനമാകുന്നു. കൂടുതൽ തർക്കത്തിനു് നി�
ങ്ങൾ വന്നാൽ ദുേര്യാധനനു് പരാതി അയക്കും. ആർക്ക�
റിയാം നിങ്ങളും ൈജവമാലിന്യം കുടത്തിൽ സംഭരിച്ചു ദൂ�
െര െകാണ്ടുേപായി കുഴിെവട്ടി മൂേടണ്ട അടിമയാവും.”

“െകാന്നു േചാരയൂറ്റിക്കുടിച്ചു ജഢം വലിച്ചുകീറി നീ േവർ�
െപടുത്തി, അെല്ല ഭീമാ?” കൺെകട്ടില്ലാത്ത ഗാന്ധാരി
വിതുമ്പുന്നതു െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴിൽപരമായ ജി�
ജ്ഞാസേയാെട േനാക്കി.

“ചൂതാട്ടസഭയിൽ ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ട പാഞ്ചാലി നിന്ന�
നിൽപ്പിൽ ശപഥം െചയ്താൽ േവെറ തരമുേണ്ടാ അമ്മാ?
പൂചൂടാൻ കാടായ െകാടുംകാട്ടിൽ തപ്പിെക്കാണ്ടുവേര�
ണ്ട കല്യാണസൗഗന്ധികമായാലും, മുടിയിൽ േതക്കാൻ
െകൗരവെനഞ്ചിെല ചുടു േചാരയായാലും, അവൾ േചാ�
ദിച്ചതു് െകാണ്ടു് വന്നു െകാടുത്തേല്ല പറ്റൂ”, െകാച്ചു കുഞ്ഞി�
െന േപാെല മഹാറാണിയുെട വാത്സല്യത്തിനായി ഭീമൻ
ൈകകൾ വിടർത്തി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/08

“നിന്നു് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ വനാശ്രമത്തിൽ,
ഇവരഞ്ചുേപർ രാവുപകൽ ഇവിെട ചടഞ്ഞുകൂടു േമ്പാൾ,
എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും ഗാർഹിക വിരസത?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇന്നു് കിട്ടി ഭീമനു പണി. ഒരു പൂവിെന്റ
േപർ പറഞ്ഞു, അതുംെകാണ്ടു് തിരിച്ചുവന്നാൽ മതി എന്നു്
ഞാൻ ചൂണ്ടുവിരൽ ചുണ്ടിൽ വച്ചു. ഉടൻ പടിയിറങ്ങിയ
ആ മന്ദബുദ്ധി കാടിളക്കി േവേരാെട െചടിയ ടക്കം പറി�
ച്ചു െകാണ്ടു് വരുേമ്പാേഴക്കും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും.” ഭാര്യ�
െയ പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ ഓേരാ വഴിക്കു് രാവിെല തെന്ന
പാണ്ഡവർ േപായിരുെന്നങ്കിലും, പാഞ്ചാലി നേന്ന തിര�
ക്കിലായിരുന്നു മനസ്സിനകത്തും പുറത്തും.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/09

“കൗരവരാജവിധവകെള പാതിരാകുടിെയാഴിപ്പിക്കലിലൂ�
െട പുകച്ചുപുറത്തു ചാടിച്ച ഈ നൂേറാളം ആഡംബരവ�
സതികെള എന്തു് െചയ്യാനാണു് ഭാവം?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വിജനമായ േകാട്ടക്കകേത്തക്കു േനാക്കി തലയിൽ
ൈക വച്ചു.

“യുദ്ധസ്മാരകം ആക്കേണ്ട? ഭാവിേയാടു നമുക്കു് പലതും
പ്രവചനസ്വരത്തിൽ പറയാനിേല്ല? നിക്ഷിപ്ത കുടുംബ�
താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യാസനു എല്ലാം അങ്ങെന തുറന്നു പറ�
യാൻ ആവുേമാ?” ഭരണകൂടവക്താവു് നകുലെന്റ ശബ്ദ�
ത്തിൽ അക്ഷമ കലർന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/10

“ആണുങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും. പതിെനട്ടുനാൾ യുദ്ധം െച�
യ്തു ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പിടിെച്ചടുത്തു അധികാരത്തിൽ
കയറിയേതാെട നിങ്ങൾ മഹാറാണി പട്ടം േതടാൻ പാ�
ണ്ഡവരിൽ മാനസികസമ്മർദ്ദം വഴി കാര്യം േനടി എന്നാ�
ണു െകാട്ടാരം നിരീക്ഷകനായ ചാർവാകൻ പറയുന്ന�
തു്. അന്തഃപുരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾെപ്പെട ഒരാണിനും
മുൻ കൂർ അനുമതിയില്ലാെത പ്രേവശനം അരുെതന്നും നി�
ങ്ങൾ കാവൽക്കാർക്കു കൽപ്പന െകാടുെത്തന്നും േക�
ട്ടു െഞട്ടിയിരിക്കുകയാണു് പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യരും. ഏതറ്റം
വെരയും േപാകും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ എന്നാ�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ദു�
േര്യാധനവിധവയും മറ്റു കൗരവരാജവിധവകളും കുടിെയാ�
ഴിഞ്ഞു േപായിട്ടും അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ തെന്നയായിരു�
ന്നു പുതിയ മഹാറാണി. അതു് ഭരണകൂടത്തിനു് എേന്താ
സേന്ദശം ആെണന്നു് േതാന്നി.

“എെന്ന മഹാറാണിയാക്കി മൂലയിൽ ഒതുക്കിയവെരയാ�
േണാ നിങ്ങൾ നിർലജ്ജം പ്രതിേരാധിക്കുന്നതു്? മഹാ�
രാജാവിെന്റ തല മൂത്ത ഭാര്യക്കു് കിട്ടുന്ന ഔദാര്യം മാ�
ത്രമായ മഹാറാണി പദവി ആർക്കുേവണം? ശാരീരിക�
മാേയാ മാനസികമാേയാ എെന്തങ്കിലും സമ്മർദ്ദം െച�
ലുത്തിയിട്ടാേണാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവി�
യും പന്ത്രണ്ടുവർഷ അടിമപദവിയും എനിക്കു് കിട്ടിയതു്?
ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്, കുരുവംശാധിപയായി സിംഹാ�
സനത്തിൽ ഇരുന്നു കല്ലു് പിളർക്കുന്ന രാജകൽപ്പനകൾ
െകാടുക്കാനുള്ള പരമാധികാരമാകുന്നു. അതു് േനടിെയടു�
ക്കാൻ ഈ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ വഴിതുറക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടയ്ക്കകം, പറേഞ്ഞക്കാം, വീണ്ടും ഒരു കു�
രുേക്ഷത്രയാവും.”

“കൃഷിെയാെക്ക എങ്ങെന? വിളെവടുപ്പു് കഴിഞ്ഞു ധാന്യ�
പ്പുരെയാെക്ക നിറേഞ്ഞാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗ്രാമ മു�
ഖ്യേനാടു് േചാദിച്ചു. ഗ്രാമീണഹസ്തിനപുരിയുെട വാെമാഴി
അവൾക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾേക്കണ്ടിവരും അർത്ഥം ഏതാ�
ണ്ടു് വ്യക്തമാവാൻ.

“ഇത്തവണ വിത്തിനു കിട്ടി. അടുത്ത വിളക്കു് പ്രകൃതിശ�
ക്തികൾ തുണച്ചാൽ ഭാഗ്യം. ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കുള്ളതുെകാ�
െണ്ടന്തു െമച്ചം, കൃഷിയിടങ്ങളിേലക്കു് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ
ആളിെല്ലങ്കിൽ. കഴിഞ്ഞ െകായ്ത്തുൽസവത്തിനു ഭരണകൂട
ഭീകരർ വന്നു വിളവിെന്റ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം യുദ്ധെച്ചലവി�
െനന്നു പറഞ്ഞു തട്ടിെയടുത്തു. േപാവുേമ്പാൾ എെന്റ രണ്ടു
ആൺകുട്ടികെളയും ബന്ദികളാക്കി. േസനാപതികളുെട
ആയുധം മിനുക്കാനാെണന്നു പറഞ്ഞു. ആരും മടങ്ങിവ�
ന്നില്ല. ഏേതാ ഒരു സ്ത്രീയും അഞ്ചു െപൺേകാന്തന്മാരായ
ആണുങ്ങളും േചർന്നു് പഴയ രാജാവിെന ചതിച്ചു കാട്ടിേല�
ക്കയച്ചു എെന്നാെക്ക ഈ വഴി േപാവുന്ന കച്ചവടക്കാർ
പിറുപിറുക്കുന്നതു േകട്ടവരുണ്ടു്. യുദ്ധം ആരാണു് ജയിച്ച�
തു് ഇേപ്പാൾ ആരാണു് ഭരണകൂടം എെന്നാന്നും ഞങ്ങൾ�
ക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഉഴവുകാളകെള അവർ തീൻ ശാ�
ലയിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു െകാണ്ടുേപായതുെകാണ്ടു് ഞാ�
നും െപൺമക്കളും േവണ്ടിവന്നു കൃഷിയിടം വിതേയാഗ്യ�
മാക്കാൻ. കുറച്ചു കരിമ്പുനീർ തരെട്ട?’
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“ഇതിനകം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുക�
ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള എെന്റ അഭിമു�
ഖങ്ങളിൽ നിന്നു് െപാതുസമൂഹം പാണ്ഡവെര കുറിച്ചു് വാ�
യിെച്ചടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടു് വ്യക്തമാണു്. പ്രീണിപ്പിക്കാ�
നും പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളഞ്ചുേപർ തലകുത്തി ശ്രമി�
ച്ചിട്ടും, അണുവിട വിട്ടുതരാെത അവൾ നിങ്ങെള അടിമപ്പ�
ണി െചയ്യിക്കുന്നു എന്ന േഖദം നിഴലിക്കുന്നുേണ്ടാ ഇന്നും
മനസ്സിൽ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. നായാട്ടിൽ സ്വ�
യം തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ കാട്ടുേപാത്തിെന്റ േതാലുരിക്കയാ�
യിരുന്നു വൃേകാദരൻ.



“വനവാസക്കാലത്തു പാണ്ഡവരിൽ െപാട്ടിമുളച്ച വിഷബീ�
ജമല്ല െപണ്ണാഭിമുഖ്യം. ദാമ്പത്യബാഹ്യമായി ഞങ്ങെള�
ല്ലാം ഓേരാ വഴിയിൽ േപായി കാലാകാലങ്ങളിൽ പര�
സ്ത്രീബന്ധം പുലർത്തി എങ്കിൽ, കൂടണയുക എന്നെതാരു
പതിവാണു്. ഇെതാരു ദൗർബല്യമായി ഹസ്തിനപുരി പ്ര�
ബുദ്ധസമൂഹം കാണുന്നു എന്നാേണാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു�
വരുന്നതു്? എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കെതാരു ഹരവും കൂടിയാ�
ണു്. ഇനി എെന്നക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കയ്യിൽ ഗദ�
യും മറുകയ്യിൽ കല്യാണസൗഗന്ധികവുമായി പ്രിയെപ്പ�
ട്ടവെള േതടി ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നതിെലാരു സമാനത�
യില്ലാത്ത പ്രണയതീവ്രതയുണ്ടു്, പുരുഷൈവവിധ്യതലഭ്യ�
തയാൽ രതിയിൽ പാഞ്ചാലി ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും നിസ്സം�
ഗത കാണിച്ചു എന്നതാേണാ നിങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരം ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ നിന്നു് പദയാത്ര െചയ്തുവന്നു േനടിയ ദാമ്പത്യ�
രഹസ്യം?” പിടക്കുന്ന ആ മൃഗശരീരത്തിൽ നിന്നു് േതാൽ
ഇരുൈകകളും െകാണ്ടു് ഭീമൻ ആഞ്ഞുവലിച്ചേപ്പാൾ മൃഗ�
ത്തിൽ നിന്നുയർന്ന നിലവിളിയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക
ഒന്നു് നടുങ്ങി.
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“പിന്നിൽ നടന്ന പാഞ്ചാലി വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരി�
ച്ചെതാന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിേല്ല? വനവാസികളുെട
സഹായംെകാണ്ടു് തീ കൂട്ടി കഷ്ടിച്ചു് ദഹിപ്പിക്കാനായി. കൂ�
െടെപാറുത്തവെള െവറുക്കാൻ കാരണം വല്ലതും?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു മറ്റു നാലു പാണ്ഡ�
വരുെമാത്തു് അരുവിക്കരിെക വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു
അന്തിമപദയാത്രികർ.

“യുദ്ധം ജയിച്ചു േകാട്ടപിടിച്ചു ‘ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവു്’
എന്ന നിലയിൽ അധികാരേമെറ്റടുത്ത അന്നു് എെന്റ
ആദ്യെത്ത ഔേദ്യാഗിക ഉത്തരവു് “ചൂതുകളി നിയമവി�
രുദ്ധം” എന്നു് രാജമുദ്ര ചാർത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായി�
രുന്നു ‘. രാത്രി കിടപ്പറയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരഭിനന്ദ�
നം ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ‘കളിേക്കണ്ട വിധത്തിൽ
ചൂതും യുദ്ധവും കൃഷ്ണൻ കളിച്ചുകാണിച്ചിേല്ല’ അരിെക കി�
ടന്ന പാഞ്ചാലിയുെട മുഖഭാവം ഇരുട്ടിൽ എനിക്കു് കാ�
ണാൻ ആയിെല്ലങ്കിലും, ആ വാക്കുകൾ പാഞ്ചാലി ഉച്ചരി�
ച്ച വിധം, അതു് ഇനി മറക്കുകയില്ല എന്നു് ആ മുഹൂർത്ത�
ത്തിൽ എനിക്കു് ഞാൻ വാക്കു െകാടുത്തു. ഇന്നു് വാക്കു
പാലിച്ചു.”

“േവട്ടമൃഗങ്ങെളേപാെലയാണു് കൗരവർ പാഞ്ചാലിയുെട
േമൽ ചാടിവീണെതന്നു നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതായി േകട്ട�
േപ്പാൾ ഒന്നു് െഞട്ടാനാണു് േതാന്നിയതു്. പിതാമഹെന്റ
മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നിേല്ല കൗരവരുെട കു�
പ്രസിദ്ധ കള്ളചൂതു അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടി�
െയടുത്തതു്? അേപ്പാൾ ആ സന്ധ്യയിൽ േവട്ടമൃഗങ്ങൾ�
ക്കു പകരം കൗരവർ ആശ്രമമൃഗങ്ങൾ ആയിരുേന്നാ?
സിംഹാസനത്തിൽ നിവർന്നിരിക്കുേമ്പാെഴാന്നും േതാ�
ന്നാത്ത നീതിേബാധം എങ്ങെന നീണ്ടുമലർന്നു ശരശ�
യ്യയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരനുൾെപ്പടുന്ന പാണ്ഡവസംഘം ഭീഷ്മ�
രിൽ നിന്നു് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ േനടിയ
േശഷം ഹസ്തിനപുരി യിേലക്കു മടങ്ങാൻ പുറത്തു കുരു�
േക്ഷത്ര ൈമതാനത്തു തയ്യാെറടുക്കുന്ന ഇടേവള.

“ചൂതാട്ടദിനത്തിൽ കളിയുെട ചട്ടപരിപാലനത്തിെന്റ
പരിമിത ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രം ധൃതരാഷ്ട്രർ എനിക്കു്
തന്നേപ്പാൾ, നീതിേബാധത്തിന്നവിെട എന്തു് പ്രസക്തി.
ഞാൻ അൽപ്പവസ്ത്ര എന്നു് ദ്രൗപദി ഒരു താക്കീതു േപാ�
െല പറഞ്ഞേപ്പാൾ, അെതാരു പ്രേലാഭനമാെയടുത്ത
കൗരവരുെട പ്രതികരണത്തിൽ കണ്ടതു് പരിഷ്കൃത സമൂ�
ഹെത്തയല്ല പ്രാകൃതബല പ്രേയാഗെത്ത ആയിരുന്നു
എന്ന അർത്ഥത്തിൽ േവട്ടമൃഗപ്രേയാഗം എന്നു് ഞാൻ
ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ മുഖവിലെക്കടുത്തു.
ഇത്രെയാെക്ക നിങ്ങൾ ഭാഷ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടും ആശയവി�
നിമയസാമഗ്രികൾ എത്ര അപര്യാപ്തം.”

“നിരനിരയായുള്ള ദാമ്പത്യബാഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ ആദ്യ�
െത്ത ‘വിശിഷ്ടാതിഥി’ എന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന കാലനറി�
യാമായിരുേന്നാ വിവാഹപൂർവ്വരഹസ്യ ബന്ധത്തിെല
ആ ‘പകൽെവളിച്ചങ്ങളുെട തമ്പുരാ’െന കുറിച്ച്?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. അർഹിക്കുന്ന രാജ�
മാതാപദവി പാണ്ഡവരിൽനിന്നു് കിട്ടാെത തെന്ന, കാ�
ട്ടുജീവിതത്തിേലക്കു േപാവാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു പാ�
ണ്ഡുവിധവ.

“കർണ്ണെന്റ അച്ഛെന കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നില്ല, പാണ്ഡു�
വിെന്റ കായിക ക്ഷമതെയയും കുറിച്ചായിരുന്നു അേന്വ�
ഷണം. അതൃപ്തിസൂചകമായി, ഇരുവെരയും കുറിച്ചു് ഊർ�
ജ്വസ്വലയായ ഒരാതിേഥയർക്കു സാധിക്കുന്ന വിധം,
എന്നാൽ സൂചനകളിൽ മാത്രം പിടിച്ചു തൂങ്ങി പ്രതിക�
രണം ഞാൻ പരിമിതെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ, വാഹന മൃഗ�
െത്ത പുറത്തുെകട്ടി അതിഥി അകത്തു പ്രേവശിച്ചു നീണ്ട�
കയർ പാണ്ഡുവിെന്റ കാഴ്ചെവട്ടത്തിലിട്ടു ഉടു തുണിയൂരും
മുെമ്പെന്ന േനരിയ േതാതിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. പുലർച്ചേയാ�
െട പടിയിറങ്ങും മുമ്പു് അർത്ഥഗർഭമായ രീതിയിൽ വാ�
ക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു എെന്ന അനുഗഹിച്ചു, നീ ഗർഭം ധരിക്കു�
ന്ന കുഞ്ഞു വിശ്വപ്രസിദ്ധനാവും, സത്യം പറയുന്നവെനന്ന
ഖ്യാതി നിലനിൽക്കുേമ്പാഴും െപരുമാറ്റകാപട്യെത്ത ഭാര്യ
മാത്രം അഭിമുഖങ്ങളിൽ തുറന്നു കാട്ടും. നിർണായക ജീ�
വന്മരണ േപാരാട്ടങ്ങളിൽ, വിശ്വാസ്യതക്കു് േകാട്ടം വരാ�
െത അർദ്ധസത്യം പറഞ്ഞു മുഖ്യശത്രുക്കെള െകാല്ലാൻ
അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കും. മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത
വിധം ധർമ്മപുത്രർ എന്നു് മാനിക്കെപ്പടും.”



“ഇവിെട അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും, അഞ്ചു ആൺ�
കുട്ടികെളയും ദൂെര പാഞ്ചാലയിൽ െകാണ്ടു േപായി പാർ�
പ്പിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു പ്രേകാപനം, അഥവാ പ്രേചാദ�
നം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. കൗ�
രവക്ഷണമനുസരിച്ചു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു ചൂതു് കളി�
ക്കാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പാ�
ണ്ഡവർ.

“അനാഥകുട്ടികൾ എന്നു വിളിച്ചു പാഞ്ചാലി അവെര
ഞങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ നിർത്തി േദ്രാഹിക്കും. സഹിക്കാനാ�
വാെത ഞങ്ങൾ ഒന്നു് ഇടെപട്ടാൽ, തുറിച്ചു േനാക്കി ചൂണ്ടു�
വിരൽ കണ്ണിനു േനെര നിർത്തി അവൾ ഞങ്ങെള നിശ്ശ�
ബ്ദരാക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/13

“ഇന്നു് രാജസഭയിൽ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ അവത�
രിപ്പിക്കുന്നതു് നിർദ്ധിഷ്ട ചൂതാട്ടനിേരാധന നിയമമാണ�
േല്ലാ. ഈ െതറ്റുതിരുത്തൽ ഒരു നല്ല മാതൃക എന്ന തി�
രിച്ചറിവുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു്
േചാദിച്ചു. ആെകയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷിത്തിനു്
ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ പാടുെപടുകയായിരു�
ന്നു ആ ചിരഞ്ജീവി.

“അതിനു മുമ്പു് േവണ്ടിയിരുന്നതു് വിവാഹബാഹ്യബന്ധ�
ങ്ങൾ മുൻകാലപ്രാബല്യേത്താെട നിയമവിേധയമാക്ക�
ണം എന്ന കുന്തിയുെട നിർേദ്ദശമേല്ല? വിമതബുദ്ധിജീവി
ചാർവാകൻ തരം കാത്തിരിക്കയേല്ല പാണ്ഡവരുെട പാ�
ണ്ഡുപിതൃത്വം കുന്തി െകട്ടിച്ചമച്ച കഥ എന്നു് െതരുവിൽ
ആെളക്കൂട്ടി െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ? ആേരാപണത്തിനു്
കരുത്തുപകരാൻ കൗരവരാജവിധവകൾ നൂറുകണക്കി�
നു് ‘കരിനാവു’കൾ െതരുവിൽ ഇറക്കുെമന്നാണു് േകട്ടതു്.
കുന്തിയുെട വാക്കല്ലാെത പാണ്ഡവപിതൃത്വം ഔേദ്യാഗി�
കമാക്കാൻ ആധികാരികതയുള്ള േരഖെയാന്നുമില്ല. കു�
ഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ച പാണ്ഡു, മരണപത്രെമഴുതി മക്കളിൽ
കുരുവംശരാജപദവിയുെട ഒസ്യെത്താന്നും അയൽപക്ക
സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പിട്ടുമില്ല. ചൂതാട്ടത്തി�
നു ആരും വന്നിെല്ലങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരെന ‘അനധികൃതൻ’
എന്നാേക്ഷപിച്ചു താെഴയിറക്കാൻ ദരിദ്രചാർവാകൻ
മതി.”

“എെന്താരു െപാളിച്ചടക്കലാണു്. സ്ത്രീത്വെത്ത അപമാനി�
ക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തുന്നവർ കൗരവർ എന്നു്
വിദുരർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുെണ്ടന്നു വ്യക്തം. പുരുഷൻ
പിഴച്ചതിനു അവെള അടിമയായി രാജമുദ്ര ചാർത്തി കാ�
ട്ടിേലക്കയക്കുന്നു, ആൺസാന്നിധ്യം മാത്രമുള്ള സന്യ�
സ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ െചന്നു് മാലിന്യം െപറുക്കി മൺകല�
ത്തിൽ സംഭരിച്ചു തലച്ചുമടായി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴി�
കുത്തി സ്വയം സംസ്കരിക്കണം. ഇതു് മത്സ്യകന്യക സത്യ�
വതി സ്ഥാപിച്ച പുതുരാജവംശേമാ, അേതാ കുരുപ്പു ബാ�
ധിച്ച കുരുവംശേമാ? ഏതാണ്ടു് ഈ അർത്ഥം വരുന്ന,
എന്നാൽ മുഷ്ക്കുള്ള ശരീരഭാഷയിൽ ചാർവാകൻ െതരു�
വായ െതരുേവാെക്ക കൂട്ടം കൂടുന്നത്ചാരൻ വഴി അറി�
ഞ്ഞിേല്ല? അേതാ അടഞ്ഞുേപാേയാ കൗരവനാവ്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭാര്യയും പത്തു കുട്ടികളും ഒരു േനരെത്ത അന്നം െകാണ്ടു�
വരുെമന്നു് കരുതി വലിെയാരു ഭിക്ഷാപാത്രം െകാടുത്തു
നിത്യവും ചാർവാകെന യാത്രയാക്കുന്നതു് കാേണണ്ട
കാഴ്ചയാണു്. അവനവെന്റ വയർ യാചനെകാണ്ടു് നിറ�
ച്ചുകിട്ടിയാൽ, രാജഭരണെത്ത അവേഹളിക്കുന്നതു് ശീല�
മാക്കിയ ചാർവാകൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇന്നും േസ്വച്ഛാധി�
പതി. ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിെയ പട്ടുവിരിച്ച സിം�
ഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഓരം േചർന്നിരുന്നു പാതിയി�
ലധികം ഇടം നൽകിയവനാണു് ദുേര്യാധനൻ. അവൾ�
ക്കു കിട്ടിയ അടിമശിക്ഷ സത്യവതി മഹാറാണിയായിരു�
ന്നേപ്പാൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ചട്ടമനുസരിച്ചു ഭീഷ്മർ വി�
ധി പറഞ്ഞതും. ഇനി മാലിന്യനീക്കം-അതു് പാണ്ഡവർ
പാഞ്ചാലിക്കു് പുറം കരാർ െകാടുത്തതേല്ല. ഇേപ്പാൾ പാ�
ണ്ഡവരുെട േജാലി ഞാൻ സമ്മാനിച്ച അക്ഷയപാത്ര�
ത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി മൂന്നു േനരം വയർ നിറക്കുന്ന യജ്ഞ�
വും”, പിതൃമാതാവായ അംബികയുെട സ്മരണക്കായി
അന്തഃപുരത്തിനു് മുന്നിൽ ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തിെന്റ
ആദ്യഘട്ട നിർമ്മിതിയിലായിരുന്നു െവയിൽ െകാണ്ടു് വി�
യർത്തിരുന്ന കിരീടാവകാശി.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/14

“േനരമിരുട്ടുേമ്പാഴാേണാ ചൂടിക്കട്ടിലിരുന്നു കയറിെന്റ
ബലം പരീക്ഷിക്കുന്നതു്? എന്താ, നാെള നേന്ന രാവിെല
മരം മുറിക്കുന്ന പണിയുേണ്ടാ?” അന്തിയുറങ്ങാൻ വഴിയ�
മ്പലം േതടുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക, വൃദ്ധകർഷ�
കെന്റ ഇരുപ്പിൽ പന്തിേകടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തം
നിർത്തി. ഹസ്തിനപുരി ഗ്രാമത്തിൽ, പുറംവാതിലുകൾ
അടഞ്ഞു കിടന്ന ആ വീടു് അമംഗളകരമായ വിധത്തിൽ
നിശബ്ദമായിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ആരാണു് എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ, കണ്ടാൽ
ഒരു യക്ഷിക്കുട്ടിയുെട സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഈ കയർ? മുറി�
ക്കാനുള്ള മരത്തിൽ െകട്ടാനല്ല, എെന്റ ജീവെനാടുക്കാൻ
മക്കൾ തന്നതാണു്. യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞു അവർ േനര�
െത്ത വിളക്കണച്ചു കിടന്നു. കർഷകാൽമഹത്യക്കു നഷ്ട�
പരിഹാരമായി വിധവക്കും മക്കൾക്കും ഭരണകൂടം ധന�
സഹായം നൽകും എന്നു യുവരാജാവു് ദുേര്യാധനൻ പറ�
ഞ്ഞതു്, വീട്ടിെല ആവർത്തനെച്ചലവിനു നാണ്യക്ഷാമം
േനരിടുന്ന െകാച്ചുമക്കൾ ഒരു സാധ്യതയായി കണ്ടു. ഭര�
ണകൂടസഹായത്തിനു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നി�
ങ്ങൾ, പ്രിയ യക്ഷിക്കുട്ടീ, നാെള ഗ്രാമപ്രധാനു മുമ്പിൽ
െമാഴി െകാടുക്കരുതു്.” കുരുക്കിട്ട കയർ വരണമാലയാ�
യി കഴുത്തിലണിഞ്ഞു കർഷകൻ സാവധാനം എഴുേന്നറ്റു്
വീടിനു പിന്നിെല മരത്തിേലക്കു് കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു.

“ഉത്തരെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അഭിമന്യു കീചക െകാ�
ലയാളിയുെട അനുജെന്റ മകെനന്ന രഹസ്യം േനരെത്ത
അറിയാമായിരുന്നു, അെല്ല?”, ഉത്തരാ സ്വയംവരത്തിൽ
സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക വിരാട�
രാജ്ഞി സുേദഷ്ണേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ആ ‘െകാലയാളി’ േനരിട്ടു് വിവാഹനിശ്ചയത്തിൽ വന്നു
ഉത്തരക്കു മധുരം െകാടുക്കുേമ്പാൾ ‘എെന്ന അറിയാേമാ
നിെന്റ മാതൃസേഹാദരെന്റ ഘാതകൻ എന്നു് െകാട്ടാര�
വാസികൾ ആേരാപിക്കുന്ന ഭീമൻ’ എന്നു് െകാച്ചുകുട്ടിയു�
െട നിരപരാധിത്വേത്താെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഉത്തര മാത്ര�
മല്ല ഞങ്ങെളല്ലാം െപാട്ടിച്ചിരിച്ചുേപായി. നിങ്ങൾ ഞങ്ങ�
ളുെട അരമന തീൻശാലയിെല മിടുക്കൻ പാചകക്കാരന�
േല്ല എത്ര രുചിവിഭവങ്ങൾ വാത്സല്യേത്താെട വാരിേക്കാ�
രി നിങ്ങൾ വിളമ്പിയതു് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു രസിച്ചു എന്ന�
വൾ ഭീമെന്റ ൈക പിടിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, സംഘർഷം
അയഞ്ഞു. കീചകവധം നാെടാട്ടുക്കു് കാണെപ്പടുന്ന ഒര�
സ്വഭാവിക മരണെമന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാന്നും അെല്ലന്നു
ഞങ്ങൾക്കേപ്പാൾ േബാധ്യമായി. നമ്മുെട സമൂഹത്തി�
െന്റ പ്രശ്നമാണതു് അപലപിക്കാൻ നമുെക്കന്നും കുറ്റവാളി
േവണം. കീചകൻ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന നൃത്തമണ്ഡപത്തിൽ
േപായി കണ്ടേപ്പാൾ ആ മുഖത്തു് െകാലയുെട കറുത്ത
പാടല്ല കണ്ടതു് പ്രണയത്തിെന്റ പാരവശ്യം. ആെരയാ�
ണു് ആ അവിവാഹിതയുവാവു് േമാഹിച്ചിരുന്നെതേന്നാ?
അസ്വാഭാവികെമന്നു പറയും മുമ്പു് ഒരു നിമിഷം ഈ
സൽക്കാരത്തിൽ ഏതു വസ്ത്രങ്ങളാണു് എനിക്കുേവണ്ടി
എെന്റ പ്രിയേതാഴി ൈസരന്ധ്രി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നെത�
ന്നു് ഒന്നു് േചാദിക്കെട്ട.”

“ഞാനും യുദ്ധകാര്യേലഖകനും കൂടി രാവിെല മുതൽ കുരു�
േക്ഷത്ര ചുറ്റിനടന്നുകണ്ടു. എത്ര സൂക്ഷ്മമായ അടിസ്ഥാന�
സൗകര്യനിർമ്മിതി എന്നു് വിസ്മയിക്കാെത മടങ്ങിവരാ�
നാവില്ല. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ യുദ്ധം െചയ്യാൻ തെന്ന ഉറ�
ച്ചു? അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മഹാഭാരതയുദ്ധം തെന്ന
അേല്ല, എത്രെയത്ര ഭാഷകൾ സംസ്കാരങ്ങൾ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു് ഒന്നു കൂടി വിശാലമായി
കേണ്ണാടിച്ചു േനാക്കി ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. ഇരുവശ�
ത്തും േനരെത്ത വന്നു േചർന്ന ൈസന്യങ്ങളുെട പാളയ�
ങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ ഉത്സവത്തിെന്റ ശമിക്കാത്ത ആര�
വം നിറഞ്ഞിരുന്നു. േഹമന്തത്തിെല സൂര്യൻ മാത്രം പുക�
മറക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു.

“ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടിത്തരുന്ന വിധം ഫലപ്രദമായ
യുദ്ധവിജയേത്താെട നിലവിൽ വരുന്ന സമാധാനകാ�
ലം-ആ സാധ്യതയാെണെന്ന അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നതു്.”



“നിരുപദ്രവ പരാമർശം മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന കുറി�
െച്ചെന്തങ്കിലും െചയ്താലുടൻ കാണാം, നിങ്ങളുെട തടിച്ചു�
രുണ്ട വലതുൈക െപെട്ടെന്നാരു ഗദ േപാെല മാരക പ്ര�
ഹരേശഷിയുള്ള ആയുധമായി ഉയർന്നു േപടിപ്പിക്കുന്നതു്.
ഇത്രയും ആക്രമണവാസന നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന നിലനിർ�
ത്താനാവുന്നു? അതും ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ പരിത്യാ�
ഗിയാേവണ്ട ഈ അവസ്ഥയിൽ?” ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. വ്യാസെന്റ ആരണ്യപർവ്വം ആദ്യകര�
ടു കിട്ടിയതിെന്റ പനേയാലപ്പതിപ്പു് പാടുെപട്ടാെണങ്കിലും
വായിച്ചർത്ഥമറിയാനുള്ള െവമ്പലിലായിരുന്നു അർത്ഥ�
സാക്ഷരൻ എന്നു് സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിൽ യുവ�
ത്വത്തിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തിയിരുന്ന വൃേകാദരൻ.

“ആഹ്ലാദവഴികൾ അയാൾ അടച്ചതു്, ചൂതാട്ടസഭയിൽ
അടക്കിനിർത്താനാവാത്ത ദുരഭിമാനം െകാണ്ടായിരു�
ന്നു. ഒരു േനരം മൃഗമാംസം േപാലും തലയിൽ തുണിയി�
ട്ടു അയൽപക്ക സന്യസ്ഥരുെട വളർത്തുമൃഗങ്ങെള കട്ടു
െകാണ്ടു് േപായി രാത്രി െവട്ടിെക്കാന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു് ചുട്ടു�
തിേന്നണ്ടി വന്നു. അത്രയും ദുരിതമയമായ പന്ത്രണ്ടുവർഷ
വനവാസത്തിലും മഹാരാജാവു് എന്നു് ഉപചാരേത്താ�
െട അഭിസംേബാധന െചയ്യാൻ അയാൾ എേന്നാടാവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. ഒരു വട്ടം കൂടി അയാെള പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു ചൂതാട്ട�
ത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കണെമന്നുണ്ടു്. അതിനു ഞാൻ ദുേര്യാ�
ധനെന്റ ആത്മാവിെന ആഭിചാരത്തിലൂെട തിരിച്ചുപിടി�
ക്കും എന്നിട്ടു എന്നിൽ ആവാഹിക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാം
പണയെപ്പടുത്തി ഒടുവിൽ പാഞ്ചാലിെയ പണയെപ്പടു�
ത്താൻ വാതുറക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അയാെള ആഞ്ഞടിച്ചു
മലർത്തിക്കിടത്തി െനഞ്ചിൽ കയറി കുന്തിച്ചിരുന്നു ഇരു�
ൈകകളും ആ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി േനർക്കുേനർ ഒരു കീച�
കവധം കൂടി െചയ്തട്ടഹസിക്കും. പിെന്ന പാഞ്ചാലി എനി�
ക്കു് മാത്രം സ്വന്തമാവും, ഞങ്ങൾ രാജാവും രാജ്ഞിയുമാ�
വും.” മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ഒരു ചിത്തഭ്ര�
മക്കാരെനെയന്നേപാെല േനാക്കിയും മുഖം വീർപ്പിച്ചും
ഭീമനു് ചുറ്റും കൂടി. അവെര ശ്രദ്ധിക്കാെത ഭീമൻ രണ്ടാംകീ�
ചകവധത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മവിശദാംശങ്ങൾ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടി�
യുെട കൗതുകേത്താെട ഒെന്നാന്നായി െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാെട പറയാൻ തുടങ്ങി.
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“അന്തഃപുരസമുച്ചയത്തിെല സ്വകാര്യ വണക്കമന്ദിര�
ത്തിൽ കൗരവരാജവിധവകൾ മുഖ്യപുേരാഹിതെന വി�
ശ്വാസേത്താെട എല്പ്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തിരുേശ�
ഷിപ്പു കളവു േപായ വാർത്തയാണിന്നു െതരുവിൽ അട�
ക്കിപ്പിടിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു്. കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാ�
യിരുന്ന ഗാന്ധാരി െപറുക്കിെയടുത്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ
പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞു പുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിച്ചതായി�
രുന്നു ഓർമെപ്പരുനാളിനു പ്രദർശനത്തിനു വക്കാൻ.
അതാണിേപ്പാൾ അപ്രത്യക്ഷമായതു്.” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് പുറേത്തക്കു വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ. ജാലകത്തിലൂെട കച്ചവടെത്തരുവു്
കാണാമായിരുന്നു. പെക്ഷ ഒച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരു�
േശഷിപ്പിെന്റ തിേരാധാനം വിശ്വസ്തരുെട മനം കലക്കി
എന്നു് വ്യക്തം.

“സങ്കടമുണ്ടു് േകൾക്കാൻ. യുദ്ധാനന്തര വിജയനിർവൃതിയി�
ലും ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ,
രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി സ്വയം ബലിദാനം െച�
യ്തവരുെട തിരുേശഷിപ്പുകൾ വെര േപാകുെമന്നു് ഇേതാ�
െട നീ കണ്ടേല്ലാ. ഒരാൾ ചത്തിട്ടും ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ
േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ തിരഞ്ഞു കിട്ടിയെതാെക്ക വാരിക്കൂട്ടി
ദഹിപ്പിച്ചിട്ടും, പൂർണ്ണമായും ചാവാത്ത ധീരേയാദ്ധാവിെന്റ
ശവഭാഗേമാഷണം.”

“ദുേര്യാധനൻ ഏതു േചാദ്യത്തിനും വിശദീകരണം തരും,
രാജസഭയിൽ ചർച്ച നയിക്കുേമ്പാൾ ആെളങ്ങെന?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രായവ്യത്യാസം മൂപ്പിളമതർക്കത്തിനു് വഴിമരുന്നിട്ടു
എന്നു് സമ്മതിച്ചാൽ േപാലും, യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാ�
പട്യത്തിെനാന്നും ദുേര്യാധനെന്റ രാജസഭാരീതിയുമായി
മത്സരിക്കാൻ ആവില്ല. ചർച്ച നയിക്കുന്ന ദുേര്യാധനൻ,
ധൃതരാഷ്ട്രെരയും വിദുരേരയും േനാക്കുകുത്തിയാക്കി, പിണ�
ങ്ങുന്ന അംഗെത്ത ‘ൈകകാലുകൾ േവർെപടു’ത്തി ഉയർ�
ത്തിക്കാട്ടും, അനുകൂലിക്കുന്നവെന ഗാഢമായി ആലിംഗ�
നം െചയ്യും പ്രേലാഭിപ്പിേക്കണ്ടവെന പാലൂട്ടും. കൂസലില്ലാ�
െത േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്ന നിങ്ങെള രാജസഭാംഗമാ�
യി നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെട്ട?”

“പ്രസവിച്ചു നടുനിവരും മുമ്പു് മഹാറാണി നവജാതശിശു�
വിെന നീെരാഴുക്കിൽ മുക്കിെക്കാന്നു എേന്നാ? ഏതു െവ�
ള്ളരിക്കാപട്ടണമാണു് ഈ ഹസ്തിനപുരി?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ശാന്തനുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ആദ്യശിശുമരണത്തി�
നും ഭാര്യയുെട രണ്ടാമെത്ത ഗർഭധാരണത്തിനു ഇടയി�
െല ദുഃഖാചരണത്തിലായിരുന്നു മഹാരാജാവു്.

“അതു് ഗംഗാേദവിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ദുരൂഹ ഉടമ്പ�
ടിയാെണന്നു ഞാൻ ഊഹിെച്ചടുക്കുന്നു പെക്ഷ വിശദാം�
ശങ്ങൾ േചാദിക്കരുേത. കുഴഞ്ഞുേപാവും. അവൾ ആകാ�
ശചാരിെയന്ന സങ്കൽപ്പം ശക്തമാണു് കാരണം േപറ്റു�
മുറിയിെല സഹായികെള െവട്ടിെച്ചങ്ങെന, അന്തഃപുര�
ത്തിനു് പുറത്തു കാവൽ നിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാഭടന്മാർ കാ�
ണാെത പുഴയിെലത്തും? ആേലാചിച്ചേപ്പാൾ വിസ്മയം
േതാന്നി പിെന്ന മനസ്സിലായി. ഈ ഭൂമിയിൽ വിസ്മയം
േതാന്നാത്ത എന്തുണ്ടു്? അേതാെട എെന്റ രക്തപ്രവാ�
ഹം ഊർജ്വസ്വലമായി. ഇനി എെന്ന അന്തഃപുരത്തിൽ
േപാകാൻ അനുവദിക്കൂ-ഗർഭധാരണത്തിനു് ആ േദവസു�
ന്ദരി ൈജവികതയ്യാെറടുപ്പിെലന്നു വിവരം കിട്ടി.”
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“പതിെനട്ടുനാൾ യുദ്ധത്തിലൂെട ഹസ്തിനപുരി പിടിച്ചു കുരു�
വംശം പാണ്ഡവരിേലക്കു മാറ്റിയതിെന്റ ആദ്യ വാർഷിക�
ത്തിനു് എന്തുണ്ടു് സമ്മാനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിര ഭരണകൂട വക്താവിെന സമീപിച്ചു.

“അർദ്ധസേഹാദരർ എന്ന സംജ്ഞ ഇനി െകൗരവെര
കുറിച്ചു് കാണില്ല. ജന്മനാടിനു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത
ധീരകൗരവ േയാദ്ധാക്കെള ധന്യസ്മൃതികളിലൂെട ആദ്യ�
വാർഷികം ഓർമെപ്പരുനാൾ ആയി ആചരിക്കാൻ അത്യു�
ന്നത പാണ്ഡവ നയരൂപീകരണ സമിതിയിൽ തീരുമാ�
നമായി. രക്തസാക്ഷികളായ മഹാരഥന്മാരുെട ഛായാ�
ചിത്രങ്ങൾ രാജസഭയുെട ചുവരുകളിൽ എന്നു് നിങ്ങൾ
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ എഴുതും. െകൗരവെര കുറിച്ചു്
അഹിതകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ യുദ്ധച�
രിത്രെമഴുതുന്ന വ്യാസേനാടു് യുധിഷ്ഠിരൻ േനരിട്ടു് ആവശ്യ�
െപ്പടും. തിരക്കുണ്ട് . അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചിത്ര�
കാരന്മാരുെട കൂെടയായിരിക്കും. വരയുെട സൂക്ഷ്മാംശങ്ങ�
ളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കാലാതിവർത്തിയായ എേന്താ ഒന്നു്
ഞങ്ങളുെട ഈ ഹ്രസ്വകാല െഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടു്, ഇേല്ല?”

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം, നിങ്ങളും വിദുര�
രും അടുത്തടുത്തു്. കൃത്യമായും എന്താണു് രക്തബന്ധം?
അേതാ അധികാരബന്ധം മാത്രേമയുള്ളു?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“അതിനു നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന അക്ഷമകാണിച്ചു ഒേന്നാ
രേണ്ടാ േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ പിടി കിട്ടില്ല. ഗംഗ ആെര�
ന്നറിയണം എങ്ങെന ആ േദവാനർത്തകി ശാന്തനുവി�
െന്റ ഭാര്യയായി ഞാൻ മകനാെയന്നറിയണം. ബ്രഹ്മച�
ര്യം എനിെക്കങ്ങെന ശാപമായി വന്നുവീണു എന്നറിയ�
ണം. സത്യവതി ആെരന്നും മകൻ വിചിത്രവീര്യൻ വിവാ�
ഹം കഴിച്ച അംബികക്കും അംബാലികക്കും എന്തുെകാ�
ണ്ടു് അവരുെട യുവ ൈവധവ്യത്തിൽ സത്യവതിയുെട
രഹസ്യപുത്രൻ വ്യാസനിൽ നിന്നു് ഗർഭധാരണം േവണ്ടി
വന്നു എന്നും അറിയണം. ഒരു ദുരന്തമായി മാറിയ ആ കു�
പ്രസിദ്ധ വ്യാസബീജദാനം എങ്ങെന അന്തഃപുരത്തിൽ
കണ്ടുമുട്ടിയ േതാഴിയിൽ അനുഗ്രഹീത സന്തതിക്കു കാ�
രണമായി എന്നറിയണം അതിൽ ജനിച്ച വിദുരർ എങ്ങ�
െന വിേവകവചനത്തിെന്റ കുത്തകയായി എന്നറിയണം.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ െമനെക്കടണം. െവറും േചാ�
ദ്യം േചാദിച്ചു ചുവെരഴുത്തുകളിൽ േസ്താഭജനകവാർത്ത�
യാക്കുന്ന മടിയൻ പത്രപ്രവർത്തനം െകാണ്ടു് പിടി കിട്ടി�
ല്ല മഹാഭാരത കഥാപാത്രങ്ങങ്ങളുെട ബന്ധവും ബന്ധ�
നവും.” അത്യുക്തി നിറഞ്ഞ മുഖഭാവങ്ങളാൽ ഊന്നിയും
ഇരുൈക വിരലുകൾ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും അതിേവഗം
തിരിച്ചും ഇടെക്കാന്നു വിരൽ പത്രപ്രവത്തകക്കു് േനെര
ചൂണ്ടിയും, കണ്ണു് െവട്ടിച്ചും പിതാമഹൻ ആ തിരെക്കാഴി�
ഞ്ഞ രാജസഭയിൽ നിവർന്നു നിന്നു. കുറച്ചു മാറി വിദുരർ,
വിേവകവചനത്തിെന്റ ആൾരൂപം, തലതാഴ്ത്തി.

“കുടിേയറ്റക്കാരായി നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു
േപാവുേമ്പാൾ കൂെട വരാൻ വിസമ്മതിച്ച കുന്തി എന്തു്
കാരണമാണു് നിങ്ങേളാടു് പറഞ്ഞതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു ജീവിതസായാഹ്നം. കു�
ന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ജീവിതാന്ത്യം കാട്ടിൽ കഴിയാൻ
ഹസ്തിനപുരി വിട്ടിരുന്ന സമാധാനകാലം.

“നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടിെത്തളിയിക്കുേമ്പാൾ കയ്യും
െകട്ടി ഞാൻ നിൽക്കില്ല. ആ പുഴേയാര ആവാസവ്യ�
വസ്ഥ തകിടം മറിച്ചു വന്മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കടപുഴക്കു�
േമ്പാൾ അറിയാെത ഞാൻ ചിലേപ്പാൾ മഴുെവടുത്തു നി�
ങ്ങളിെലാരാെള കഴുത്തിൽ െവട്ടി എന്നു് വരും. കൂെട
വരേണാ ഞാൻ? അേതാ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടക്കകത്തു
ഗാന്ധാരിയുെട ദാസിയായി കഴിയേണാ? ഏറിയും കുറ�
ഞ്ഞും ഈ വാക്കുകളാണു് എെന്റ ഭർത്തൃമാതാവു് അർ�
ജ്ജുനെന േനാക്കി പറഞ്ഞതു്. ഒരു പാഴ്മരം രക്ഷിക്കാൻ,
മകെന്റ കഴുത്തിൽ മഴുെകാണ്ടു് െവട്ടാൻ മടിയില്ലാത്ത
ആ പ്രതികാര മൂർത്തി കൂെട വരാഞ്ഞതു് െകാെണ്ടനിക്കു്
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാവാെനാത്തു. അെല്ലങ്കിൽ
രാജമാതാ പദവി േചാദിച്ചുവാങ്ങി എെന്റ അധികാരവഴി�
യിൽ കുന്തി തുരങ്കം പണിയുമായിരുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/17

“അന്തിക്കൂരക്കു് ഇടം േചാദിച്ച പാണ്ഡവെര ആട്ടിേയാടി�
ച്ചു അേല്ല? ഇതിെലാന്നും മനഃസ്സാക്ഷിക്കുത്തു് എെന്നാന്നു്
അനുഭവെപ്പടാറില്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു യുദ്ധ േമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹസ്തിനപുരിയുെട
ആകാശം. ശീതകാലം.

“പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി എെന്ന മനഃസ്സാക്ഷി വിസ്തരിച്ചു. വി�
ശദീകരണത്തിനു് െചവി തന്ന േശഷം എഴുതി വിധി”, ദു�
േര്യാധനൻ പറഞ്ഞു.

“പാണ്ഡവരുെട സാമ്രാജ്യേമാഹത്തിനു് നീ െവറുെമാരു
ഇര” കുറ്റവിമുക്തനാക്കും മുമ്പു് ന്യായാധിപൻ എെന്റ തല�
യിൽ ൈകവച്ചു അങ്ങെനയാണു് ൈധര്യം തന്നതു്. ധൃ�
തിയുണ്ടു്. സർവൈസന്യാധിപെന കെണ്ടത്തണം, ഭീഷ്മ�
രും കർണനും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കണം. യുദ്ധം
എന്നാൽ വാളും പരിചയും മാത്രമല്ല.”

“അകത്തിടും എന്നാേണാ പറഞ്ഞതു്? അേതാ, നമ്മുെട
ചുവെരഴുത്തുകളിൽ കരി ഒഴിക്കുെമേന്നാ?” യുദ്ധകാര്യേല�
ഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര കള്ളക്കഥകൾ പടച്ചു നഗര�
വാസികളിൽ യുധിഷ്ഠിരെനതിെര ജനവികാരമിളക്കാൻ
പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകൾ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’ ഇേപ്പാൾ ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്നതായി നവ�
പാണ്ഡവഭരണസമിതിയുെട അത്യുന്നത കാര്യാേലാ�
ചന ഉപസമിതി വിലയിരുത്തി. എതിർ പ്രചരണത്തിനു്
അത്ര തെന്ന ചുവെരഴുത്തുകൾ ഭരണകൂടം െമച്ചെപ്പട്ട വാ�
യനാസുഖേത്താെട, ലളിതഭാഷയിൽ സ്ഥാപിക്കുെമന്നും,
യുദ്ധകാര്യേലഖകെന വൻ ആനുകൂല്യങ്ങേളാെട പത്രാ�
ധിപരാക്കുെമന്നും, ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ ഭീഷ�
ണിെപ്പടുത്തി. വനവാസക്കാല പാഞ്ചാലിയുമായി െച�
യ്ത അഭിമുഖ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
െകാണ്ടുവരേണാ എന്നു് ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, എെന്റ
കവിളിൽ നുള്ളി, മധുരം നുള്ളി തന്നു.”

“േപാർമുഖത്തുനിന്നു പുത്തൻ കൗതുകവർത്തകൾ ഒന്നും
േകൾക്കുന്നില്ലേല്ലാ.” കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധി�
കാരിയും യുദ്ധനിർവഹണ സ്വതന്ത്രസമിതിയുെട അധ്യ�
ക്ഷനും ആയ കൗരവബന്ധുവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ൈവകിയ രാത്രിയിലും അയാൾ േഗാപുരേമ�
ടയിെല കാര്യാലയത്തിൽ, പിേറ്റന്നു് രാവിെല തുടേങ്ങ�
ണ്ട യുദ്ധത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന തന്ത്ര�
ജ്ഞരുെട കൂെട തിരക്കിലായിരുന്നു. ശബ്ദമുഖരിതമായ
പകൽേപാരാട്ടത്തിനു് േശഷം, ഇേപ്പാൾ തണുത്ത അന്ത�
രീക്ഷത്തിൽ ആെക േകൾക്കുന്നതു് പുഴയിൽ ചാടിക്കളി�
ക്കുന്നവരുെട ഉല്ലാസ ആരവം മാത്രം.

“ഉരുളുന്ന തലയ്ക്കു പിന്നാെല പായുന്ന നിങ്ങളുെട ഉത്സാ�
ഹത്തിൽ, കൗതുകവർത്തകെള കുറിച്ചറിയാൻ ആർെക്ക�
ന്തു കൗതുകം അെല്ല? അർജ്ജുനെന്റ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കു�
ന്ന ആവനാഴികൾ, ഉന്നം െതറ്റുന്ന യുധിഷ്ഠിരകുന്തങ്ങൾ,
െപാള്ളയായ ഭീമഗദകൾ, വിനിമയഭാഷ വ്യക്തമാവാ�
െത ആയുധം വച്ചു് കീഴടങ്ങുന്ന പാണ്ഡവസഖ്യകക്ഷി�
ൈസനികർ, പുലർെച്ച ഒഴിഞ്ഞുകാണുന്ന േപാർക്കളം
െവളിയിട വിസർജ്ജനത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന പഞ്ചപാ�
ണ്ഡവർ-ഇത്തരം കൗതുകക്കാഴ്ചകൾ ഇല്ലാെത നിങ്ങൾ
എങ്ങെന ചുവെരഴുത്തുപത്രങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി യിെല പ്ര�
ബുദ്ധനഗരവാസികൾക്കു വായനാേയാഗ്യമാക്കും?”

“ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ള കിടമത്സരം ദാമ്പത്യസ്വകാ�
ര്യതയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഭീഷണസാധ്യതയറി�
ഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്തു?”,െകാട്ടാരം
േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മറ്റു് നാലു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് നിങ്ങെള പറ്റി ഞാൻ സം�
സാരിക്കാറില്ലാത്തതു് േപാെല, അവെര പറ്റി നിങ്ങേളാ�
ടും സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നു് രതിലീലക്കിടയിൽ മന്ത്രി�
ച്ചു. വിേവകമുദിച്ചവരഞ്ചു േപരും അന്നു് െവട്ടിവീഴ്ത്തി പരദൂ�
ഷണത്തിെന്റ നാവുമരം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/18

“വിവാദപരാമർശം നീക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു എേന്നാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവായ നകുലേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു, “ഏതു ഭാഗമാണു് പാണ്ഡവപിതാമഹൻ കൂടി�
യായ േവദവ്യാസൻ നിങ്ങെളെയാെക്ക ഇത്രമാത്രം മുറി�
െപ്പടത്തുന്ന വിധം വിവാദമായി എഴുതിയതു്?”

“അർദ്ധനഗ്നരാക്കി കൗരവർ ഞങ്ങെള ചൂതാട്ടസഭയിൽ
നിലത്തിരുത്തി എന്നെതാരു അവേഹളനമായി എടുത്തി�
ട്ടില്ല എന്നു് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. കാരണം അതു് ചൂതാ�
ട്ട ഭ്രമപുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒരു െകാട്ടാണു് എന്നു് സൗജ�
ന്യ മനഃസ്ഥിതിേയാെട കരുതുക. എന്നാൽ വസ്ത്രാേക്ഷ�
പം െപാലിപ്പിക്കാൻ മാന്യതക്കു് നിരക്കാെത വ്യാസൻ
െചയ്ത പരാമർശം അടുത്ത പതിപ്പിൽ നിന്ന്നീക്കണം
എന്നാണു യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യാസേനാടു് േരഖാമൂലം ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടതു്. ചൂതാട്ടസഭയിേലക്കു പാഞ്ചാലി വലിച്ചിഴക്ക�
െപ്പട്ടു എന്ന വിവരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാെണങ്കിൽ,
“ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ അൽപ്പവസ്ത്ര” എന്നു് പാഞ്ചാലി�
പരാമാർശം നിന്ദിക്കെപ്പടണം എന്നാണു പാണ്ഡവരും
പാഞ്ചാലിയും സംയുക്തമായി െകാടുത്ത നിർേദ്ദശം. െപ�
രുമാറ്റത്തിലും വാെമാഴിയിലും, അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്ന
പാഞ്ചാലിെയ െകാണ്ടു് ഈ വിധം ഗ്രാമീണമായപ്രഖ്യാ�
പനം െചയ്യിച്ച വ്യാസരചന അപലപിക്കുന്നേതാെടാപ്പം
വ്യാസൻ പശ്ചാത്തപിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, പിതാമഹെനെന്നാ�
ന്നും േനാക്കാെത, കയർത്തു സംസാരിേക്കണ്ടിവരുെമ�
ന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാണ്ഡവർ അർദ്ധസാ�
ക്ഷരർ മാത്രെമന്ന െപാതുേബാധത്തിനും ഈ ശക്ത�
മായ നിലപാടു് പ്രഹരമായിരിക്കും.”



“കണ്ണുകൾ ഞാൻ നഗ്നമാക്കേണാ, തുണിെകട്ടി കാഴ്ച മറ�
യ്ക്കേണാ ഇെതാെക്ക ഒരു േദശീയ പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പി�
ക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ നിർത്തൂ എന്നു ഗാന്ധാരി വിശിഷ്ടാതി�
ഥികൾക്കു് മുമ്പിൽ താക്കീതു തന്നതു് നിെന്ന േവദനിപ്പിച്ചു
അെല്ല?” പത്രാധിപ ചുമതല വഹിക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ ചിതറിക്കിടന്ന കൗരവശരീരഭാഗങ്ങൾ
പരിേശാധിച്ചു് മക്കളുെട ജഡങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് ഉൾ�
ക്കണ്ണിെന്റ ബലം െകാണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ
േതാളിൽ തട്ടി േചാദിച്ചതിനു്, പാണ്ഡവഭരണത്തിൽ ശ്വാ�
സം മുട്ടി കഴിയുന്ന ഒരു മുൻമഹാറാണിയുെട അനിഷ്ടം.
അതല്ലാെത താക്കീേതാ േവദനേയാ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഇല്ല. ‘വനവാസത്തിനു േപാവും മുമ്പു് കുെറ കാര്യ ങ്ങൾ
നിേന്നാടു് െവളിെപ്പടുത്താനുണ്ടു് വിളിക്കാം ഒരു നീണ്ട
അഭിമുഖത്തിന്’ എന്നും പറഞ്ഞാണു് ഗാന്ധാരി ആലിം�
ഗനം െചയ്തു പിരിഞ്ഞതു്.

“അസഹിഷ്ണുതയാണു് ഹസ്തിനപുരിയുെട അടയാളെമന്നു്
െതളിയിക്കുന്നേല്ലാ പുറത്തുവരുന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണ�
വാർത്ത? രാജമാതാ പദവി െകാടുക്കാെത കുന്തിെയ പാ�
ഞ്ചാലി പാർശ്വവൽക്കരിച്ചതിലുള്ള പരിഭവം െകാണ്ടാ�
ണു് കുന്തി വനവാസത്തിനു മുൻൈക എടുത്തതു് എന്നു്
ചാർവാകൻ െപാതുേവദിയിൽ പറഞ്ഞു വായടച്ചില്ല, തു�
ടങ്ങി ആ പാവത്തിെന്റ തലപ്പാവു് വലിക്കാനും ഉടുതുണി�
യൂരാനും തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലി ആ ദരിദ്രബ്രഹ്മണെന
പാണ്ഡവകിങ്കരന്മാർ മർദ്ധിച്ചവശനാക്കാനും. പാണ്ഡ�
വർക്കേലാസരമുണ്ടാക്കുന്നവെരെയാെക്ക ‘ൈകകാര്യം’
െചയ്താൽ കുരുേക്ഷത്ര െകാെണ്ടന്തു ഗുണം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക പാണ്ഡവ ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“ഭീമൻ എന്തു് ഊളത്തരവും സഹിക്കും െപറ്റതള്ളെയ
ആെരങ്കിലും അവമതിച്ചാൽ ആളാെക പിശകാെണന്നു
വിമർശകർ തിരിച്ചറിെഞ്ഞങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത
ഔേദ്യാഗികവിവരം െവളിെപ്പടുത്താം-അടി െകാണ്ടു് വീ�
ണതു്, അെല്ലങ്കിൽ വീണ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയതു്, യഥാർ�
ത്ഥ ചാർവാകനല്ല, മായിക കലാകാരനാണു്. അസ്സൽ
ചാർവാകൻ ഹിമാലയത്തിൽ സുഖവാസത്തിലാണു്. ചൂ�
ടയാൾക്കു സഹിക്കാൻ േമലാ. കുരുവംശ അതിഥിയായി
പുൽേമടുകളിൽ കുതിരസവാരി പഠിക്കുകയാണു് യുക്തി�
വാദി.”

“ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അവിശ്വാസം, അങ്ങെനയാേണാ പാ�
ണ്ഡവദാമ്പത്യെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുക?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒറ്റേക്കാ കൂട്ടാേയാ എെന്ന പിണക്കിയാൽ, ഊട്ടുപുര പു�
റത്തു നിന്നും കിടപ്പറ അകത്തു നിന്നും താഴിട്ടു ഞാൻ പൂ�
ട്ടും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/19

“വിശിഷ്ടാതിഥികെള മനഃപൂർവ്വം വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന സഭാത�
ലങ്ങൾ ഉള്ള മായികനഗരെമന്നാണു്, നിങ്ങൾ ഒരു ദശാ�
ബ്ദേത്താളം രാജസൂയചക്രവർത്തിനിയായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ഇവിെട ഹസ്തിനപുരിയിൽ കുപ്രസിദ്ധി േനടിയതു്.
കുന്തിയും മക്കൾെക്കാപ്പം അവിെട വരാെത ഗാന്ധാരിയു�
െട േതാഴിയായി കൂടി. െകാല്ലം പതിമൂന്നു കഴിഞ്ഞു, യാ�
ത്ര േചാദിക്കാെത നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വിട്ടു ചൂതാട്ടത്തി�
ലൂെട കാനനവാസത്തിനു േപായിട്ട്. യുദ്ധം ജയിച്ചു പാ�
ണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തേപ്പാ�
െഴാന്നും, എവിെട ഞങ്ങളുെട പ്രിയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ജനത
എന്ന ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായില്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവരമറിഞ്ഞുവരാൻ നകുലെന വിട്ടിരുന്നു. കുറച്ച ധികം
സമയെമടുത്തു് തിരിെച്ചത്തി. നദി യമുനയുണ്ടു്. പെക്ഷ
തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കാണാനില്ല. ആെക
കാണുന്നതു് പഴയ ഖാണ്ഡവവനം വീണ്ടും വളർന്നു വലു�
തായി, അതിെന്റ മുൻ ആവാസവ്യവസ്ഥ തിരിെച്ചടുത്തി�
രിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞു േപാലും കൺെവട്ടത്തിലി�
ല്ല. നിരാശെയക്കാൾ ഭീതിേയാെട, അവൻ തിരിച്ചു വന്നു
വിവരം പറഞ്ഞേശഷം ഇേപ്പാൾ വിദുരാശ്രമത്തിൽ മൗ�
നിയാണു്. കൂട്ട പലായനം െചയ്തുേവാ നാട്ടുകാർ? യമുന�
യിെല െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ നഗരം മുഴുവൻ ഒലിച്ചുേപാ�
േയാ? അേതാ, തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച െവറു�
െമാരു മായികനഗരി മാത്രമായിരുേന്നാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം?
വരും യുഗത്തിൽ പുരാവസ്തുഗേവഷക സംഘം ഉത്ഖല�
നങ്ങൾ വഴി കെണ്ടത്തെട്ട പരമാർത്ഥങ്ങൾ.” കൗരവർ
നീണ്ടകാലം ദുരുപേയാഗം െചയ്ത അന്തഃപുരങ്ങൾ അടി�
ച്ചുവൃത്തിയാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലിയും പാ�
ണ്ഡവരും.

“നിങ്ങ.െള പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന പ്രേയാഗങ്ങൾ പതിവാ�
ണു്. രാജസൂയ യാഗത്തിൽ ചക്രവർത്തിനിപദവി വഹി�
േക്കണ്ടയാൾ യാഗശാലയിൽ ആചാരമനുസരിച്ചു ഇരി�
േക്കണ്ടയിടത്തു ഇരുന്നു എേന്ന പറയൂ ‘യുധിഷ്ഠിരഭാര്യ’
എന്നു് സമ്മതിക്കില്ല. ഭർത്താവു് അർജ്ജുനൻ എന്നവൾ
പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതു് മറ്റുനാലുേപർ അനധികൃതമായി
അധിനിേവശം െചയ്തു എന്നു മുനവച്ചു പരാതി പറയാനാ�
വും. ആ നാലുേപർ അതിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്
പ്രേലാഭനം വശീകരണം കായികബലം കൗശലം, പി�
െന്ന അെതാന്നും ഫലിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈക
നീട്ടി യാചന എന്നീ ‘കുലീനപുരുഷ’നു് േയാജിക്കാത്ത
‘ഹീനകൃത്യ’ങ്ങളും. അഭിമുഖം കഴിയുേമ്പാൾ േതാന്നും
അവൾ നിങ്ങളാൽ എന്നും കളങ്കിത!. വാസ്തവം എത്രയു�
ണ്ടു് ഈ അവമതിയിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ�
േരാടു് േചാദിച്ചു.

“ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ആസ്വാദനരതി പൂർത്തി�
യായാൽ, നന്ദിപ്രകടനത്തിെനാന്നും സമയം കളയാ�
െത അവൾ കുളിച്ചുേവഷം മാറും. പിെന്ന അപരിചിതെയ
േപാെല െപരുമാറും. ഭീമെനേപ്പാലുള്ളവർ അവൾക്കി�
ഷ്ട പഴെമാെക്ക സമ്മാനിച്ചു് ഭവ്യതേയാെട പീതിെപ്പടു�
ത്താൻ മുൻൈക എടുക്കും. ഞങ്ങൾ കൗശലം വഴി അധി�
നിേവശത്തിനു രൂപം െകാടുക്കും.”



“ദുേര്യാധന ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര പ്രതിേഷധേയാഗം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രതിേഷധം ഉണ്ടാവിേല്ല? ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട
യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കൗരവരാജ സ്ത്രീകെളാടാെണാ
െകാമ്പുകുലുേക്കണ്ടതു്? രാജവസതിക്കു േചർന്നു ൈമതാ�
നത്തിൽ, ധൃതരാഷ്ട്ര ഭാര്യാസേഹാദരൻ ‘ഗാന്ധാരഭൂപ�
തി’ െചയ്യുന്ന അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിേലക്കു ഞങ്ങളും,
അവിവാഹിത െപൺമക്കളും രാജവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു സു�
ഗന്ധപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടി േപാവുന്നതു് ഭൂപതിയുെട ചുറ്റും േചർ�
ന്നിരുന്നു സ്പർശനചികിത്സ െചയ്യാനാെണന്നു പരസ്യേവ�
ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധാരിയും ഭൂപതിയും പ്രതിേഷധി�
ക്കിേല്ല? അയാൾ വന്നു ഭൂപതിയുെട കാലിൽ വീണു് മാ�
പ്പു േചാദിക്കാത്ത പക്ഷം യുദ്ധകാര്യേലഖകെന ഞങ്ങൾ
അറ്റൈകയ്യിനു് വാരണാവതം അരക്കില്ലേത്തക്കു സുഖ�
വാസത്തിനായിരിക്കും അയക്കുക.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/20

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ അസഹനീയമായ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തി�
െന്നതിെര െതരുേവാര കുടുംബേയാഗങ്ങളിൽ നിത്യവും
ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധവെയ, ഹസ്തിനപുരി രാജ�
സഭയിേലക്കു് പ്രേത്യക ക്ഷണിതാവായി ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാേലാചനസമിതി നാമനിർേദ്ദശം െച�
െയ്തന്നു ഇന്നു് രാവിെല മുതൽ ഊട്ടുപുരയിെലാെക്ക ശ്രു�
തിയുണ്ടേല്ലാ. എന്താ കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔദ്യ�
ഗിക വക്താവിേനാടു് െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ േകട്ട ഊട്ടുപുര വാർത്തയിൽ തിരുത്തുണ്ടു്. ദുേര്യാ�
ധനവിധവ എന്ന വ്യക്തിഗത നിലക്കല്ല, െമാത്തം കുരു�
േക്ഷത്രവിധവകളുെട േദശീയ സംഘടന േനതാവു് എന്ന
നിലയിലാണു് പരിഗണന. േനതൃസ്ഥാനം ഇന്നു് അവർ
മാറിയാൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞാൽ, ആ “പ്രേത്യക ക്ഷ�
ണിതാവു്” എന്ന പദവിക്കും വരും സ്ഥാനചലനം”, രാജ�
സഭയുെട സേമ്മളനത്തിൽ ഭരണകൂടം സ്വീകരിേക്കണ്ട
തന്ത്രം െമനയുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയുെട അടിയന്തര
േയാഗത്തിേലക്കു് േപാവുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ചാരവ�
കുപ്പു് േമധാവി കൂടിയായ ആ ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രൻ.

“പുതിയ ഭരണകൂടെത്ത ഒന്നുരണ്ടു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പു�
ത്തൻ ആയുധങ്ങെളാന്നുമിേല്ല ആവനാഴിയിൽ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു. രാജവീഥിയിൽ
നിന്നു് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന പാഴ്മരക്കൂട്ടത്തിനു പിന്നിെല ആശ്ര�
മത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കൗരവ-പാണ്ഡവ ഭരണകൂടങ്ങ�
െള എക്കാലവും വിറപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം ഉയർ�
ന്നിരുന്നതു് എന്നവൾ വിസ്മയിച്ചു. കണ്ടാൽ ഓമനത്തം
േതാന്നുന്ന നാലു് ആൺകുട്ടികൾ അയാൾക്കു് ചുറ്റും ‘വി�
ശക്കുന്നു എനിക്കു് വല്ലതും താ’ എന്നു് ഭീതിതമായ നി�
സ്സഹായതേയാെട നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ പൂർണ്ണഗർഭിണി�
യായ ഭാര്യ ഒരു മൂലയിൽ െവറും നിലത്തു കിടന്നു ഏങ്ങ�
ലടിച്ചു.

“നാണം െകടുത്തുകയാെണങ്കിൽ പാഞ്ചാലിെയ തെന്ന
േവണം ഉന്നം വക്കാൻ എന്നു് മനനം െചയ്തേപ്പാൾ വ്യ�
ക്തമായി. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പാഞ്ചാലി ഈ
വഴിക്കു രഥത്തിൽ ദുേര്യാധനവിധവയുമായി ഒത്തുതീർ�
പ്പു ചർച്ചക്കു് േപാവുെമന്നു് വിവരം കിട്ടി. രഥം ദൂെര നി�
ന്നു് കണ്ടാൽ ഒന്നുരണ്ടു കുട്ടികെളയും െകാണ്ടു് മരത്തിനു
പിന്നിൽ കാത്തിരുന്നു് കൃത്യം രഥത്തിനു മുമ്പിേലെക്കറി�
യും. ആ ഏറിലാണു് എെന്റ കരവിരുതു് കാണുക. കുതിര
ചവിട്ടിേയാ ചക്രം തട്ടിേയാ കുട്ടികൾെക്കെന്തങ്കിലും ആപ�
ത്തു സംഭവിച്ചാൽ, ഭാര്യയും മറ്റു കുട്ടികളും അകത്തു നിന്നു്
ഓടി വന്നു െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിക്കും. െവള്ളിനാണ�
യം െകാണ്ടു് തൃപ്തരാവാെത അവർ വിലപിച്ചു വഴിേപ്പാ�
ക്കെര കൂട്ടും. ആൾക്കൂട്ടം മത്തുപിടിച്ച രീതിയിൽ മഹാറാ�
ണിെയ ൈകകാര്യം െചയ്യും. രാജവാഴ്ചെക്കാരു കനത്ത
പ്രഹരേമല്പിക്കാൻ ജനാധിപത്യവിശ്വാസിയായ എനിക്ക�
ത്രേയ ത്യാഗം െചയ്യാനാവൂ. നിങ്ങൾ ഒന്നു് കാത്തു നിൽ�
ക്കണം. ഓടിേപ്പായി സാരഥിക്കു് വിവരം െകാടുത്താൽ
കഴിഞ്ഞിേല്ല ഈ ചാർവാക യജ്ഞം.”

കുട്ടികൾ രെണ്ടണ്ണെത്ത േകാപേത്താെട േനാക്കി.

“ഞാൻ പറഞ്ഞ േപാെല െചയ്താൽ അത്താഴം തരാം’
എന്നു് പറഞ്ഞേശഷം അയാൾ, മരക്കൂട്ടത്തിലൂെട രാജ�
വീഥിയിേലക്കു ഒളിക്കെണ്ണറിഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു.
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“രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാേഴക്കും ആൾക്കൂട്ടവി�
ധിയുണ്ടായേല്ലാ. ഭയേന്നാ അഭിവന്ദ്യവ്യാസൻ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവ പാണ്ഡവ നാൾവഴിയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാ�
യം കലർത്തിെയന്നാേരാപിച്ചു കൗരവരും പാണ്ഡവരും
ഒരുേപാെല എനിെക്കതിെര വാേളാങ്ങുെമന്നാേരാർ�
ത്തു്? മീൻകാരി സത്യവതിെയ ബലാത്സംഗം െചയ്ത വൃ�
ദ്ധസന്യാസിയാണു് എെന്റ ബീജദാനി എന്നും, കണ്ടാൽ
അറപ്പു േതാന്നുന്ന കുള്ളൻ ആണു് കുരുവംശ പിതാവായ
വ്യാസെനന്നും ഉള്ള വസ്തുത അസ്വീകാര്യെമന്നവരുെട
ദുരഭിമാനം ഒച്ചെവച്ചാൽ ചരിത്രെത്ത വികലെപ്പടുത്താ�
നാവാത്ത ഞാൻ പിെന്ന എന്തു് െചയ്യും? വിചിത്രവീര്യ�
വിധവകളിൽ എനിക്കുണ്ടായ വിലക്ഷണസന്തതികളാ�
ണു് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവുെമന്ന പ്രതീതിയുണർത്തുന്ന
കുരുവംശ കുടുംബചരിത്രരചന പൂർണ്ണമായും ഉടച്ചുവാർ�
ത്തിെല്ലങ്കിൽ, എെന്റ േദഹസുരക്ഷ ഭരണകൂടം ഏെറ്റടു�
ക്കിെല്ലന്ന ഔേദ്യാഗിക വക്താവിെന്റ പ്രസ്താവന ഹസ്തി�
നപുരി പത്രികയിൽ വന്നേതാെട, ചാർവാകൻ എെന്ന
വനശ്രമത്തിൽ വന്നു ആലിംഗനം െചയ്തു ഈ കുടിലിേല�
ക്കു് സ്വാഗതം െചയ്തു. താടിയും മുടിയും വടിച്ചു ഞാൻ വരു�
ത്തിയ രൂപമാറ്റരഹസ്യം അങ്ങെന നിൽക്കെട്ട, എെന്ന
േപാെല നിങ്ങളും അക്ഷരം െകാണ്ടു് അന്നമുണ്ടാക്കുന്ന
വ്യക്തിയേല്ല. കൗരവരും പാണ്ഡവരും കൂട്ടുകൂടി ഒെരാറ്റ
വഞ്ചിയിൽ ഇരുന്നാണു് എെന്ന വല വീശി പിടിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നതു്. ആദിപർവ്വം പൂർണ്ണമായും ഞാൻ പിൻവ�
ലിച്ചു തീയിലിട്ടു എന്നു് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചാൽ ഞാൻ ധന്യൻ. അധികാരവഴിയിൽ േപാരടിച്ചു
ഇവരുെടെയാെക്ക ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമു�
ണ്ടായാൽ, െമാത്തം പതിെനട്ടു പർവ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭാ�
വിയിൽ എഴുതുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ േവണം െവളിച്ചം കാണി�
ക്കാൻ.” ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ നിന്നു് ചാർവാകൻ െകാ�
ണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിച്ച പനേയാലെക്കട്ടുകളിേലക്കു വ്യാസ�
േനത്രം തിരിഞ്ഞു.”

“അതിക്രമത്തിനു് േശഷം അരനൂറ്റാണ്ടു് കഴിഞ്ഞിട്ടാേണാ�
കുറ്റാേന്വഷണവിഭാഗത്തിനു മുമ്പിൽ പരാതിയുമായി വരു�
ന്നതു്? ൈലംഗികാതിക്രമം െചയ്തതാെരന്നു പരാതിയിൽ
പരാമർശവുമില്ല. എങ്ങെന നീതി കിട്ടുെമന്നാണു് നി�
ങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു്
േചാദിച്ചു.



“പണസംബന്ധമായ െകാടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ മാത്രമ�
െല്ല കാലഹരണെപ്പടൂ? ഇതു് സ്ത്രീത്വത്തിനു േനെര കട�
ന്നാക്രമണം, ആൾമാറാട്ടം തുടങ്ങി, വധശിക്ഷ കിട്ടാ�
വുന്ന കുറ്റകൃത്യമാവുേമ്പാൾ തുടർനടപടി ൈവകരുെത�
ന്നു േനരിൽ ആവശ്യെപ്പട്ടു. വ്യവസ്ഥാപിത നിയമവാഴ്ച�
യുേണ്ടാ കുരുവംശത്തിൽ എന്നു് ഇരെയന്ന നിലയിൽ
എനിക്കു് കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യാം. വിവാഹപൂർവ്വകാ�
ലെത്ത നിഷ്കളങ്കാവസ്ഥയിൽ, ശാരീരിക വളർച്ചേയാടു
ബന്ധെപ്പട്ട േചാരേയാട്ടത്തിൽ ഞാൻ, അപരിചിത പുരു�
ഷപ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി എന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീക�
രിച്ചാൽ േപാലും, േവഷം മാറി വന്നു ശരീരത്തിൽ അധീ�
ശത്വം പുലർത്തി, ആസ്വാദനരതിയിലൂെട ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യം
േനടി ഒളിേച്ചാടിയവെന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ െപാരിപ്പിക്കാൻ
എനിക്കുമുണ്ടാവിേല്ല േപ്രരണ?, മനഃസ്സാക്ഷിയുെട സമ്മർ�
ദ്ദം?പുരുഷശരീരത്തിനു കീഴ്െപ്പ ടുേമ്പാൾ സംസാരേശ�
ഷി നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നതു െകാണ്ടു് ‘ആരാണു് നിങ്ങൾ’ എന്നു്
മുഖത്തു് േനാക്കി േചാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും, ‘െവളി�
ച്ചങ്ങളുെട തമ്പുരാൻ’ എന്നാണയാളുെട പദവി എന്നറി�
യാൻ സൗകര്യമായി വന്നു സാഹചര്യം. കാര്യം നടന്ന�
യാൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ധരിച്ചു രഥത്തിൽ കയറും മുെമ്പെന്റ
െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു, പ്രസവിക്കുെന്നങ്കിൽ േചാരക്കുഞ്ഞി�
െന മുലപ്പാൽ െകാടുക്കാെത പനം കുട്ടയിലിട്ടു നീ പുഴയി�
െലാഴുക്കണം. പ്രകുതി െകാടുക്കെട്ട നവജാതശിശുവിനു
പരിപാലനവും പരിരക്ഷയും. കന്യകയെല്ലന്നു് നീ മനഃ�
സ്സാക്ഷിേയാടു കുമ്പസാരിക്കാെത േവണം വിവാഹവസ്ത്ര�
ങ്ങൾ ധരിക്കാൻ. അങ്ങെന മധുരപദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു
െപണ്ണുടൽ ചതിച്ചുകീഴ്െപ്പടുത്തിയവൻ ഹസ്തിനപുരി നിയ�
മസംഹിതയുെട മുമ്പിൽ ൈകെകട്ടി േവേണ്ട ശിക്ഷ സ്വീ�
കരിക്കാൻ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/23

“ഗൂഢലക്ഷ്യേത്താെടയാണ്ചൂതാട്ടത്തിനു നിങ്ങൾ പാണ്ഡ�
വെര ക്ഷണിച്ചെതെന്നാെക്ക ഇന്നു് െകാട്ടാരരഹസ്യെമാ�
ന്നുമെല്ലങ്കിലും, എന്തായിരുന്നു കള്ളചൂതാട്ടത്തിലൂെട രാ�
ജസൂയചക്രവർത്തിെയ അടിമയാക്കണെമന്ന ദൃഢനിശ്ച�
യത്തിനു പിന്നിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. െതളി�
ഞ്ഞ പ്രഭാത െവയിലിൽ േകാട്ടക്കപ്പുറെത്ത രാജവീഥിയി�
ലൂെട മരവുരി ധരിച്ചും, മുഖം മറച്ചും, തല താഴ്ത്തി കാട്ടിേല�
ക്കു് നഗ്നപാദരായി നടന്നിരുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവസം�
ഘെത്ത മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് അവർക്കു കാണാമായിരുന്നു.
പാതക്കിരുവശവും നിർജ്ജനമായിരുന്നു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരത്തിെല സഭാതലത്തിൽ സ്ഥലജ�
ലഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കി വീണെതാെക്ക െപാറുക്കാൻ, സാ�
മന്തപദവിയിേലക്കു താഴ്ത്തെപ്പട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കായി.
പെക്ഷ പിന്നീടുള്ള കഴിഞ്ഞ എെട്ടാമ്പതു വർഷങ്ങളിൽ
പാഞ്ചാലി ഞങ്ങെള പ്രേകാപിച്ചിരുന്നതു േകട്ടാൽ നി�
ങ്ങൾ െഞട്ടും. കുെറ ഭരണകൂടമന്ദിരങ്ങൾ അല്ലാെത വ്യ�
വസ്ഥാപിതരാഷ്ട്രം ആയിരുന്നില്ലേല്ലാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം. നി�
ങ്ങളും അവിെടെയാെക്ക ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതേല്ല. രാഷ്ട്രനിർ�
മ്മിതിക്കു േവണ്ട വിദ്യാഭാസേമാ ധനസമാഹരണേമാ
ഇല്ലാെത, വഴി നടക്കുേമ്പാൾ രത്നഖനി കിട്ടിയ നാേടാടി�
കെള േപാെലയാണവർ കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത സമൃദ്ധ�
ജീവിതത്തിൽ കയറിയതു്. അവരുെട ഭാരിച്ച നിത്യെച്ച�
ലെവാെക്ക ഹസ്തിനപുരി വഹിക്കണം എെന്നാരു നയ�
ത്തിലവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഊട്ടുപുര ആേഘാഷമാക്കാനും,
കുതിരകെള വാങ്ങാനും, േഗാശാല നിറക്കാനും പുത്തൻ
ആവശ്യങ്ങളുെട പനേയാലപട്ടികയുമായി രാജദൂതൻ
വന്നു എെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറി തട്ടിക്കയ�
റും. പല്ലു െഞരിക്കുന്ന ഇരമ്പൽ പുറത്തുവരാെത ഞങ്ങ�
ളെതാെക്ക ഏെറ്റടുത്തു െചയ്തു. എന്നിട്ടും അവർ വിട്ടില്ല.
അേഞ്ചാളം വരുന്ന പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ കൗ�
രവരാജ സ്ത്രീകൾ പത്തുേപർ പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം കൂെട
േപാണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഭീമൻ ആെള അയച്ചു.
അനുസരിേക്കണ്ടി വന്നു. ഒരു മാസം പിടിച്ചു, പത്തു കൗ�
രവ രാജസ്ത്രീകൾ ആദ്യം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ േപായി കുട്ടി�
കളുെട പരിപാലന ചുമതേയെറ്റടുത്തു, പാഞ്ചാലിയുെട ദാ�
സിപദവിയിൽ പാഞ്ചാലയിൽ എത്തി, കുട്ടികെള ഏൽ�
പ്പിച്ചു മടങ്ങി, വീണ്ടും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ
എത്തിച്ചു, യാത്ര പറഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്താൻ.
എെന്റ ഭാര്യ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു-ഇതിനാേണാ കലിംഗേദശ�
ത്തിൽ നിന്നു് എെന്റ അച്ഛൻ വധുവായി എെന്ന കുരുവം�
ശത്തിേലക്കയച്ചതു്? കൗരവ രാജസഭയിെലത്തിയാണ�
വൾ ൈകകൾ നീട്ടി ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് മുമ്പിൽ വാവിട്ടു വില�
പിച്ചതു്. അന്നു് ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് മഹാരാജാവിനു
വാക്കു െകാടുത്തു-നിങ്ങൾ അനുമതി തന്നാൽ അടുത്ത
കറുത്ത വാവിനു് മുമ്പു് ഞാൻ പാണ്ഡവെര അടിമകളാ�
ക്കി ഈ േകാട്ടക്കകത്തു നിന്നു് തല െമാട്ടയടിച്ചു, പുള്ളി�
കുത്തി, കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി കാട്ടിേലക്കു് എെന്നേന്നക്കു�
മായി യാത്രയാക്കും.”



നിങ്ങൾ അഭിമുഖത്തിനു് വരുന്നതിനു അൽപ്പം മുമ്പു് ഭാര്യ
എേന്നാടു് േചാദിച്ചു,.

“വാക്കു പാലിച്ചില്ലേല്ലാ ഭീരൂ, എവിെട കഴുതപ്പുറെത്ത
സവാരി? പാഞ്ചാലിേയാടുള്ള പ്രണയം കാരണം ആ
അവമതി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിേയാ? ‘

“മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർക്കുള്ളം നീറുകയാണു് എേന്നാ?
എന്തുണ്ടായി? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ അതീതശക്തികൾ
എരിവു് കൂട്ടിക്കലർത്തിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ
മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് രാത്രിയും, പ്രിയപാഞ്ചാലി ക്രമം െതറ്റിച്ചു എേന്നാ�
െടാപ്പം തെന്ന പായ പങ്കിടുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/24

“യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ധീര േദശാഭിമാനി ദുേര്യാധന�
െന്റ വിധവയേല്ല നിങ്ങൾ?” അന്തഃപുരത്തിൽ നീണ്ടകാ�
ലം കണ്ടും മിണ്ടിയും പരിചയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീെയ ആകസ്മി�
കമായി വൃദ്ധസദനത്തിൽ കണ്ടു െഞട്ടിയ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അടുത്തു് െചന്നു് മുട്ടുകുത്തി ൈകപിടിച്ചു് േചാദിച്ചു.
“ഒരു കുരുേക്ഷത്രവിധവ.”

“േപാരാട്ടവാർത്തെയത്തിക്കാൻ ഈ കാണുന്ന ചുവെര�
ഴുത്തുകെളാെക്ക മതിേയാ? പുത്തൻക്രമീകരണങ്ങെളാ�
ന്നും ഇേല്ല?”,ചാർവാകൻ േചാദിച്ചു. നിർബന്ധിതേസവ�
നത്തിനു വിേധയരായ കൗരവൈസനികർക്കു മുൻ കൂർ
േവതനം കിട്ടിയതുെകാണ്ടു് കുടുംബം മുഴുവൻ െതരുവിൽ
ഇറങ്ങിയ സന്ധ്യ. പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്തു യുദ്ധേമഘ�
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

“േവണമേല്ലാ. യുദ്ധകാര്യേലഖകനും ഞാനും കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ ഓടിനടന്നു ഉരുളുന്ന തലെയണ്ണിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കും-ഒരാൾ ഹസ്തിനപുരി വാണിജ്യെത്തരുവിൽ ആകാം�
ക്ഷേയാെട കാത്തുനിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടെത്ത തേലന്നു്
കണ്ട യുദ്ധം േനരിൽ അപ്പേപ്പാൾ കാണുന്ന കൗതുക�
േത്താെട അവതരിപ്പിച്ചു ഉടനടി കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു തി�
രിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ ഒരുകൂട്ടം പുതിയ തലെയണ്ണലുമായി
ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് കുതിക്കും. മാറി മാറി െതരുേവാര�
ക്കൂട്ടത്തിെന്റ ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കും. കൂട്ടം കൂടാൻ സൗ�
കര്യെപ്പടാത്തവർക്കു നിലവിലുള്ള ചുവെരഴുത്തു തുടരും.
ആർക്കറിയാം, വരുംയുഗത്തിൽ യുദ്ധം കിടപ്പറയിലിരു�
ന്നു തത്സമയം കാണാവുന്ന കിണാേശ്ശരിയാെണെന്റ കി�
നാവു്.”

“െപണ്ണുടൽ പണയം വച്ചുള്ള ചൂതാട്ടത്തിനു കുരുവംശഭര�
ണകൂടത്തിെന്റ അനുമതിയുണ്ടേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
അർത്ഥഗർഭമായ േനാട്ടേത്താെട കിരീടാവകാശി ദുേര്യാ�
ധനേനാടു് േചാദിച്ചു. മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് കാണാമായിരു�
ന്നു, ആേരാരും യാത്രയയക്കാനില്ലാത്ത ആറംഗ പാണ്ഡ�
വസംഘത്തിെന്റ ദയനീയമായ പദയാത്ര. ഇരുപത്തിനാ�
ലുമണിക്കൂർ മുമ്പു് ആനപ്പുറത്തു എഴുെന്നള്ളിയവരായിരു�
ന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല രാജസൂയ ചക്രവർത്തിയും കുടും�
ബവും.

“ലിംഗവിേവചനമില്ലാത്ത േദശീയ വിേനാദെമന്നു ചൂതു�
കളിെയ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട രാജമുദ്രയുള്ള ഔേദ്യാഗിക വി�
ജ്ഞാപനത്തിലൂെട േനരെത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചിേല്ല? അതും
പാണ്ഡവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നു ഹസ്തിനപുരിയിേല�
ക്കു് പടിയിറങ്ങും മുമ്പു് തെന്ന?” ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ദുേര്യാ�
ധനൻ അവളുെട െനറ്റിയിേലക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ചതിച്ചു െകാന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കർണ്ണനു ബലിയിടുേമാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് പതുെക്ക േചാദി�
ച്ചു. ഗംഗാ സ്നാനഘട്ടത്തിെല പ്രഭാതെവയിലിൽ കുളിച്ചു
ഈറനുടുത്ത പാണ്ഡവർ പുേരാഹിതാജ്ഞക്കായി കാ�
ത്തുനിൽക്കുന്ന േനരം. കുന്തിയുെട അഭിജാത്യസാന്നിധ്യ�
ത്തിലും േനരിെയാരു അക്ഷമ മക്കളുെട മുഖത്തുണ്ടായിരു�
ന്നു.

“േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവഹാനിയുണ്ടായതു് കർണ്ണശരീരത്തി�
നേല്ല? യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടിെലാരാൾ വധിക്കെപ്പടുന്നെതാ�
െക്ക പതിെനട്ടുനാൾ കുരുേക്ഷത്ര യജ്ഞത്തിൽ കണ്ടു�
പരിചയിച്ചതേല്ല? കൗേന്തയെരന്ന നിലയിൽ എനിക്കും
കർണ്ണനും ഒേര മാതാവിെന്റ ജീവേകാശമേല്ല? െവറുെമാ�
രു േപാരാട്ടവധത്തിൽ ഒതുങ്ങുേമാ മനുഷ്യേനത്രങ്ങൾക്കു
വഴങ്ങാത്ത സൂക്ഷ്മേലാകത്തിൽ എത്തിയ േജ്യഷ്ഠനുമാ�
യുള്ള രക്തബന്ധം? അമ്പും വില്ലും ഉന്മൂലനം െചയ്യാനാ�
വുേമാ അന്തമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നും നിലനിൽ�
േക്കണ്ട ഈ ആത്മാക്കൾ.”
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“ഇെന്നന്തു ന്യായം പറഞ്ഞാണു് ഊട്ടുപുരയിേലക്കു പ്രേവ�
ശനം നിേഷധിച്ചതു്?”, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല രാ�
ജസഭ. വിശന്നു നിലവിളിക്കുന്ന അഞ്ചു കുട്ടി കെളയും കൂ�
ട്ടി നിസ്സഹായമായ പ്രതിേഷധേത്താെട, പാണ്ഡവമാ�
താവു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട മുമ്പിൽ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു.
സുരക്ഷിത അകലം പാലിച്ചു വിദുരരും ഭീഷ്മരും കുന്തിെയ
അനിഷ്ടേത്താെട ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി.

“ഗാന്ധാരിയുെട സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു “ഹസ്തിനപുരി
വഴിേയാര തണൽ.” രണ്ടു ദിവസമായി തരേക്കടില്ലാെത
മഴ കിട്ടി മണ്ണു് കുതിർന്നേപ്പാൾ, കൗരവക്കുട്ടികൾ ഫലവൃ�
ക്ഷ ൈതകൾ നട്ടതു് മുഴുവൻ, രാത്രി നിെന്റ അഞ്ചു മക്ക�
ളും േചർന്നു് വലിച്ചു വാരി മണ്ണിട്ടു് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം
തകർന്ന ദുേര്യാധനൻ പ്രതികരിക്കിേല്ല.”

“എങ്ങെന സഹിക്കുന്നു നിങ്ങളഞ്ചു േപരും ഭാര്യയുെട നിർ�
ദ്ദയഭാഷ?” വനാശ്രമത്തിനു താെഴ അരുവിക്കരയിൽ
അസ്വസ്ഥരായി പാണ്ഡവർ അലയുന്നതു് കണ്ട െകാട്ടാ�
രം േലഖിക അനുകമ്പേയാെട േചാദിച്ചു.

“ആെര കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടു് ഞങ്ങേളാടു് േചാദി�
ക്കുന്നതു്? പ്രതിേഷധവും ഹർേഷാന്മാദവും മിതമായ കൗ�
ശലേത്താെട രാപ്പകൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രിയപത്നി പാ�
ഞ്ചാലി എവിെട, അന്തഃപുര മട്ടുപ്പാവിൽ നിലാവു് െപയ്യു�
ന്ന േവനൽക്കാല രാത്രികളിൽ വസ്ത്രരഹിത ശരീരങ്ങൾ
ഇളക്കിയും ആടിയും, ഹിമാലയനിരകെള േനാക്കി ഉന്മാദ�
ത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും ഭീതിതമായി വാവിട്ടു നിലവിളി�
ക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ എവിെട?”, ഇണ�
െയ കാണാെത പരിഭ്രമിക്കുന്ന േപടമാനിനു ഒരു പിടി
ഇളം പുല്ലു നീട്ടുകയായിരുന്നു മറ്റു നാലു പാണ്ഡവരിൽ നി�
ന്നു് കൂട്ടം െതറ്റിയ നകുലൻ.

“സൗജന്യധാന്യം േചാദിച്ച കൗരവ വിധവകളുെട പ്രേക്ഷാ�
ഭം ഒരു വിധം അമർച്ച െചയ്തേപ്പാേഴക്കും തുടങ്ങിേയാ
േകാട്ടവാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു അറവുകാരുെട ആേക്രാ�
ശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അന്നം മുട്ടിയാൽ അറവുകാർക്കു ഇരിപ്പുറക്കുേമാ? അംഗീ�
കൃതരും അനധികൃതരും ഇേപ്പാൾ ഒന്നായി എന്നതാണു്
കുരുേക്ഷത്രാനന്തര മാംസവിപണിയുെട സമര നിലവാ�
രം. ഉപേയാഗരഹിതമായ അറവുകത്തികൾ തുരുെമ്പ�
ടുക്കുന്നു. മൂന്നു് േനരം മൃഗാവശിഷ്ടങ്ങെളങ്കിലും നക്കാൻ
കിട്ടിയിരുന്ന കുട്ടികൾ സസ്യാഹാരത്താൽ േശാഷിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. കുരുേക്ഷത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുേര്യാധനൻ
സമ്മർദ്ദം െചലുത്തി കർഷകരിൽ നിന്നു് കറവ വറ്റിയ
മാടുകെള ആട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി, പാണ്ഡവതല െകായ്യു�
ന്ന മിടുക്കൻകൗരവൈസനികർക്കു മാംസഭക്ഷണം ഒരു�
ക്കിെക്കാടുത്തു. ഇന്നു് മഹാരാജാവിേനാടു് േചാദിക്കാെത
തെന്ന ഹസ്തിനപുരി ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലു�
ള്ള േഗാശാലയിൽ നിന്നു് കറവയുള്ള നാൽക്കാലികെള
ഓേരാ അറവുകാരനും വിട്ടുെകാടുത്തു, മറ്റാരുമറിയാെത
ഉപാധി വച്ചു-തുടകൾ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരക്കു്, തലയും കു�
ടലും അറവുകാർക്കു്. നിലവിളിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങെള
ഒരു േനരെമങ്കിലും തൃപ്തിെപ്പടുത്താനാവുെമന്ന പ്രതീക്ഷ�
യിൽ അവർ മുട്ടുമടക്കി, കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ആലയിേല�
ക്കു േപായി.”

“യുധിഷ്ഠിരഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും േചാദിക്കുന്നി�
ല്ല. എന്നാൽ, നീണ്ട വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ
പുതു തലമുറ ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒരു െകാച്ചു രഹസ്യം
പങ്കിടാൻ?” വാനപ്രസ്ഥത്തിനു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ പാ�
ണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട േശഷവും ഞങ്ങൾ സു�
ന്ദരരൂപികളായി നിങ്ങൾക്കിേപ്പാഴും േതാന്നുെന്നെണ്ട�
ങ്കിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട തീ പിടിച്ച യു�
വത്വം? എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ, െപരുമാറ്റത്തിൽ കാറും മിന്ന�
ലും കലർന്ന, ഒരു കറുത്ത െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും
കൂട്ടായി സ്വീകരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ആർമാദിച്ചു എന്നതു്,
പാണ്ഡവദാമ്പത്യം ആൺെപൺ സഹവർത്തിത്വത്തി�
െന്റ ഇതിഹാസെമന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷമേല്ല.”
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“കൗരവർ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നു് ഒരു വശത്തു പറഞ്ഞു
ധീരേദശാഭിമാനി പുരസ്കാരം മരണാനന്തര ബഹുമതി�
യായി നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അനുസ്മരണേയാഗങ്ങൾ നാ�
െടാട്ടുക്കു് ആേഘാഷിക്കുന്നു മറുവശത്തു വിധവകെള കു�
ടിെയാഴിപ്പിച്ചു ‘കൗരവഗന്ധ’മുള്ള എന്തും െകാട്ടാരമാലി�
ന്യം എന്ന വകുപ്പിൽ െപടുത്തി േലലം െചയ്തു ഇടം കഴുകി
അടിച്ചുതുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഈ ൈവരുധ്യം ഒന്നു് വി�
ശദീകരിക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടവക്താ�
വിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അതിൽ എന്തു് ൈവരുധ്യമാണു് കാേണണ്ടതു്? രാഷ്ട്രത്തി�
െന്റ അഖണ്ഡതക്കുേനെര വാളുയർത്തിയ േദശവിരുദ്ധ�
െര ഓടിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാരാടി രക്തസാക്ഷി�
ത്വം വരിച്ചവരുെട ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്കു് മുമ്പിൽ പാണ്ഡ�
വരും പാഞ്ചാലിയും ശിരസ്സു് കുനിക്കുേമ്പാഴും, നൂേറാളം
അരമനകളിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി കുന്നുകൂടിയ ഖരമാലി�
ന്യം നീേക്കണ്ടതു് വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണകൂടത്തിെന്റ നില�
വിലുള്ള ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചുെകാണ്ടായിരിേക്കേണ്ട?”

“നമ്മുെട പ്രണയവിവാഹത്തിനു േശഷം കഴിഞ്ഞ ദശാ�
ബ്ദത്തിൽ ഏഴു പ്രസവങ്ങളിെലയും നവജാതശിശുക്കളു�
െട ദുരൂഹമരണത്തിനു നീ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാ�
ദി അെല്ലേന്നാ? അേപ്പാൾ നദിയിൽ നീ അവെര ഓേരാ�
രുത്തെരയും കരുതിക്കൂട്ടി മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതു കണ്ടിരുന്ന
േതാഴിമാരുെട സത്യസാക്ഷിെമാഴി?” ഹസ്തിനപുരിയിെല
കുരുവംശ രാജാവു് ശന്തനു ഭാര്യ ഗംഗാേദവിേയാടു് ക്രുദ്ധ�
നായി.

“െകാള്ളാം. ശിശുപരിചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി പുണ്യന�
ദിയിൽ മുക്കിെയടുക്കാൻ െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ ൈകവ�
ഴുതി ഓേരാ േചാരക്കുഞ്ഞും യാദൃച്ഛികമായി ഒഴുക്കിൽ മു�
ങ്ങി ദുർമരണമുണ്ടായ ആ ഏേഴാളം ദുഃഖസംഭവങ്ങൾ
േനരിൽ കണ്ടു എന്നു് പറയുന്ന ചില അവിശ്വസ്ത േതാഴി�
കെള സാക്ഷികളാക്കിയാേണാ എെന്ന നിങ്ങൾ മഹാ�
റാണിപദവിയിൽ നിന്നു് നീക്കാൻ പാടുെപടുന്നതു്?”

“ദുേര്യാധനമകൻ യുധിഷ്ഠിരസിംഹാസനത്തിേലക്കു ഓടി�
വരുന്നതു് വിചിത്രമായി േതാന്നി. സൗജന്യധാന്യലഭ്യത�
െയ കുറിെച്ചേന്താ അേപക്ഷിക്കുകെയന്നു കരുതി. െകട്ടി�
പ്പിടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരെന ആലിംഗനം െചയ്യുകയേല്ല െചയ്തു�
ള്ളു? അത്രവലിയ െതറ്റാേണാ? പിെന്നന്താ ഭടന്മാേരാ�
ടവെന പിടികൂടി േദഹപരിേശാധനക്കു വിേധയമാക്കാ�
നും, രാജാവിെന ൈവദ്യപരിേശാധനക്കു് െകാണ്ടു േപാ�
കാനും വിദുരർ ആജ്ഞാപിച്ചതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രാന�
ന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“ചികിത്സയിെലന്നു പറഞ്ഞു ൈസനികേസവനത്തിൽ നി�
ന്നു് ഒഴിവാക്കിെയങ്കിലും, കണ്ടാൽ േകാമളനായ മകനു്
അമ്പെതത്താറായി. യുധിഷ്ഠിരെന സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കാൻ
രാജസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന െപാടിൈക്ക എേന്ന
കരുതിയുള്ളൂ. നാവിൽ തട്ടിയാൽ േബാധം നശിക്കുന്ന വി�
ഷക്കായ യുധിഷ്ഠിരവായിൽ കുത്തിത്തിരുകിയേപ്പാഴാണു്
‘ആലിംഗനം’ മാരകരുചിേശഷിയുള്ളെതന്നറിഞ്ഞതു്. ഭാ�
ഗ്യം, വായിൽ വീണ വിഷക്കായ ഉടൻ െതളിവിനായി തു�
പ്പി, ഒരു കുടം െവള്ളം കുടിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. വിഷക്കായ െത�
ളിവായും വധശ്രമത്തിൽ ദുേര്യാധനമകൻ പ്രതിയായും,
കുരുവംശനീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ മുേന്നാട്ട്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/27

“അരക്കില്ലത്തിൽ തീെപ്പട്ടതു പാണ്ഡവെരന്നു െപാതുസമൂ�
ഹെത്ത െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ, അന്നം േചാദിച്ചു വന്ന ആദി�
വാസികെള കത്തിച്ചു െകാന്ന കുന്തിെയ കുറിച്ചു് മനഃസ്സാ�
ക്ഷി ഇേപ്പാഴും കരളിൽ കുത്തുന്നുേണ്ടാ?” വാനപ്രസ്ഥ�
ത്തിനു് പടിയിറങ്ങുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഞാനിേപ്പാൾ െവറുക്കുന്ന വാക്കാണു് മനഃസ്സാക്ഷി.
ഏെറ കാലം മുഖംമൂടിയായി ഞാനതു ഗാന്ധാരിയുെട
കൺെകട്ടു് േപാെല പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഒരുപാടു് പ്രതിസന്ധി�
കെള അതിജീവിച്ചു. പെക്ഷ പിന്നീടു് വലിയ വില െകാ�
ടുത്തു. ഇന്നു് ഞാൻ സ്വയം കാട്ടുതീ മരണത്തിനു സ്വയം
വധശിക്ഷക്കു് വിേധയനായ പരിത്യാഗി. ഞങ്ങളുെട ജീവ�
ചരിത്രം എഴുതുന്ന വ്യാസൻ, വിശദശാംശങ്ങളിൽ വസ്തു�
താപരമായ കരുതേലാെട ഒെക്ക ഓർക്കും, ഓർമയുണ്ടാ�
യിരിക്കണം അയാൾക്കു്. അതെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള േപാലു�
ള്ള െകാച്ചുകുട്ടികൾ വ്യാസെന റദ്ദാക്കി പനേയാലെക്ക�
ട്ടു തട്ടിെയടുത്തു വരും യുഗത്തിൽ സത്യം തുറന്നു പറയ�
െട്ട.”

“തീറ്റപ്പുൽ െവട്ടി ക്ഷീരകർഷകർക്കു് വിറ്റാലും, ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ സൗജന്യധാന്യവിതരണെമന്ന ഔദാര്യത്തി�
നു ൈകനീട്ടിെല്ലന്നു ശഠിക്കുന്ന പുതുതലമുറ കൗരവബാ�
ലിക െപാതുസമൂഹത്തിൽ താരമായേല്ലാ”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. പുൽേമട്ടിൽ പിേറ്റന്നുള്ള ദശപുഷ്പ പ്ര�
ദർശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുകയായിരു�
ന്നു മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

“ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ, പണിെയടുത്തു വളർ�
ത്തിയാെലങ്കിലും തീറ്റപ്പുൽ, പുല്ലുേപാെല, വളരുെമന്നറി�
ഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ, ആ കുഞ്ഞിെന്റ മുൻഗാമികളായ കൗര�
വർ തല േപായും െനഞ്ചു് കലങ്ങിയും ജഡങ്ങൾ ആവാ�
െത, ഈ െതരുവുകളിൽ പാലും േതനും ഒഴുക്കുമായിരു�
ന്നിേല്ല?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/28

“ഇെതന്താ വിസ്തരിെച്ചാരു ൈതലാഭിേഷകം”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാഞ്ചാലിക്കു പുരട്ടുവാൻ അവളുെട ഇളമുറഭർത്താക്കന്മാ�
രുെട പിതാക്കളായ അശ്വിനിേദവതകൾ, സ്വർഗ രാജ്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് െകാടുത്തയച്ച സുഗന്ധൈതലം. പെക്ഷ
അവളതു് ഉപേയാഗിക്കാെത ദിവസങ്ങേളാളം മാറ്റിവച്ച�
േപ്പാൾ ഇന്നു ഞങ്ങെളാന്നു േതച്ചു േനാക്കി”, നീരാടാൻ
അർജ്ജുനൻ ജലജീവിയുെട െമെയ്യാതുക്കേത്താെട കുതി�
ച്ചു ചാടുന്ന കാട്ടരുവിയിെലക്കിറങ്ങി.

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

“െകൗരവേച്ചാര പുരട്ടി കഴുകിയുണക്കാെത മുടിയിൽ ഒെര�
ണ്ണക്കും പ്രേവശനമില്ല”, ഭീമൻ മുരണ്ടു

“പരാശ്രയത്തിൽ കിടന്നാലും ശരശയ്യ വിട്ടുേപാവാൻ േമാ�
ഹമില്ലായിരുന്നു എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാ�
ര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിത്യവും യുധിഷ്ഠിരൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാവുന്നതു് രാഷ്ട്ര�
മീമാംസയിൽ ഭീഷ്മരിൽ നിന്നു് ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാ�
നാെണന്നു കരുതിേയാ? സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു എന്ന, ഉടലിൽനി�
ന്നു് ഉയിർ േവർെപടുത്തുന്ന തിരുകർമം, ഉടൻ തുടങ്ങണം
എന്നു് ഭീഷ്മരിൽ േപ്രരണ െചലുത്തുന്നതിനു പുറെമ, അതി�
രുവിട്ട കായികസമ്മർദ്ദത്തിനു ഭീമൻ ശ്രമിച്ചേതാെട, കൗ�
രവസർവ്വൈസന്യാധിപൻ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാെത, കഴു�
ത്തിൽ നിെന്നാരു അെമ്പടുത്തു ഇടെനഞ്ചിൽ സ്വയം തറ�
ച്ചു എന്നതാണു് ഞാൻ കണ്ടതു്. നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്ത�
കർ ‘കാതു്’ െകാണ്ടു കാണുന്നവർ.”

“കൗരവ െചവികളുെട ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറം, വിദൂര വനാ�
ന്തരത്തിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല കഠിന ശിക്ഷയനുഭവിക്കു�
േമ്പാഴും നിങ്ങെളന്താ, ദുേര്യാധനെന ‘ഉടേയാൻ’ എന്നു്
പരാമർശിക്കുന്നതു്? മറച്ചുവക്കാത്ത െവറുേപ്പാെട േവ�
േണ്ട, അതിക്രമിയുെട േപരു വിളിക്കാൻ?”, െകാട്ടാരംേല�
ഖിക േചാദിച്ചു. കാട്ടുകുടിലിൽ പാഞ്ചാലിയുെട പീഡന�
പർവ്വം.

“കുടിലിനു ചുറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു വണങ്ങിയ സന്യസ്ഥാശ്ര�
മങ്ങളിൽ േവവുന്നതു് ‘ശുദ്ധആത്മീയത’ ആെണന്നു് കരു�
തിേയാ? ഗൂഢവ്യക്തിത്വങ്ങളേല്ല? ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് ചാരൻ അവർക്കു് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പൂജാസാമഗ്രിക�
ളും െകാണ്ടു് വരും, പാണ്ഡവവസതിയിെല അന്തർനാട�
കങ്ങൾ എെന്തന്നു് വിശദമായി ചുഴിഞ്ഞറിയാൻ.”

“ആർത്തലച്ചുയരുന്ന െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ ഗംഗക്കും യമു�
നക്കും ഇടയിലുള്ള ദരിദ്രകർഷകർ വീെടാഴിഞ്ഞു, നിവൃ�
ത്തിേകടു് െകാണ്ടു് ഇടക്കാല താമസം േകാട്ടക്കകേത്ത�
ക്കു മാറ്റാൻ ഭാണ്ഡം ചുമന്നു രാവിെല മുതൽ രാജവീഥി�
യിൽ വരിനിൽക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. നൂേറാളം കൗരവരാജമ�
ന്ദിരങ്ങെളാഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിേലക്കവർക്കു് പ്ര�
േവശനം നൽകി പ്രളയജലം താഴും വെര ദുരിതാശ്വാസം
െകാടുക്കാൻ ഭരണകൂട ത്തിെനന്താ വിമ്മിട്ടം?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.



“കൗരവ വിധവകൾ േപായേശഷം, ഒരാഴ്ച വിയർത്തു
പണിതിട്ടാണു്, ഇതുേപാെല ദുേര്യാധന ഭരണകാലത്തു
െകാട്ടാരസമുച്ചയം ദുരിതാശ്വാസപാളയങ്ങളാക്കിയതി�
െന്റ സകലമാന ൈജവഅൈജവ മാലിന്യങ്ങളും, ഭീമ�
േനതൃത്വത്തിൽ, ഞങ്ങൾ സ്വയം തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാ�
ക്കിയതു്. ഇനിയവ യുദ്ധസ്മാരകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ഉൽഘാടനം കാത്തിരിക്കുന്ന േനരത്തു നിങ്ങളിങ്ങെന
അനാവശ്യേചാദ്യങ്ങളുമായി ഭരണകൂടത്തിനു് ജാള ്യത
ഉണ്ടാക്കുന്നെതാന്നും ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട പാര�
മ്പര്യത്തിനു് േചർന്നതല്ല. വരി നിൽക്കുന്നവർ കയ്യും കാ�
ലും തളരുേമ്പാൾ തിരിച്ചു േപാവും. ഇതു് കുരുവംശ സാമ്രാ�
ജ്യത്തിെന്റ ഭരണസിരാേകന്ദ്രമാണു്, െവള്ളെപ്പാക്കെക്ക�
ടുതിക്കുള്ള ആതുരാലയമല്ല. നിങ്ങെള ഈ കുരുട്ടുേചാദ്യ�
വുമായി ഇേങ്ങാട്ടു പറഞ്ഞയച്ച ചാർവാകൻ, വിദുരർ വഴി
ഊട്ടുപുരയിൽ തമ്പടിച്ചു, േഗാമാംസം ചുട്ടതും തിന്നു കൂർ�
ക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ടേല്ലാ. കയറിട്ടു വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാ�
വണം അയാെളയും നിങ്ങൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/29

“െഞട്ടി ഉണരാറുേണ്ടാ കീചകെന ഓർത്തു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. ആസന്നമായ വാനപ്രസ്ഥത്തിെന്റ
തയ്യാെറടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ആെളാഴിഞ്ഞ മട്ടുപ്പാവിൽ,
പാഞ്ചാലിയുെട മുഖം ശാന്തമായിരുന്നു. നാെള ഈ സമ�
യത്തവർ ഹസ്തിനപുരിയും വിട്ടു വടക്കൻ മലകളിേലക്കു്.

“പ്രണയിനിെയ കാത്തായിരുന്നിെല്ല അവൻ ആ കൂരിരു�
ട്ടിൽ െചന്നതു്? രതിക്കു് േയാജിച്ച രമണീയ നൃത്തമണ്ഡ�
പത്തിേലക്കു് ആരാണവെന ചതിയിൽ വിളിപ്പിച്ചതു്?
ആരുെട ദുേഷ്പ്രരണയിലാണു് ഭീമൻ അവെന ശ്വാസം മു�
ട്ടിച്ചു െകാന്നതു്? എങ്ങെന ഭീമൻ െകാലക്കുറ്റത്തിൽ നി�
ന്നു് രക്ഷ േനടി? എെന്ന കീചകചിതയിേലക്കു് എറിയാൻ
ആരാണു് പാണ്ഡവരിൽ ഉത്സാഹിച്ചതു്? പരുക്കൻ ഭീമ�
ഹസ്തങ്ങൾ വായും മൂക്കും െപാത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രിയകീചക�
െന െകാല്ലുന്നതു വിഭാവന െചയ്യുേമ്പാെളല്ലാം, െകാല�
പ്പുള്ളിെയ പിൽക്കാലത്തു ഞാൻ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കു
കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാപം െചയ്ത ആ ൈകകൾ
എെന്റ ശരീരം സ്പർശിക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത, അകന്നു
മാറി കിടന്നിട്ടുണ്ടു്. അെതാന്നും േപാരാ എന്നു് േതാന്നും.
അേന്വഷണബുദ്ധിേയാെട തിരക്കി ഒരുനാൾ വ്യാസൻ
എല്ലാം പറയുേമാ? അേതാ, നിങ്ങൾ കാര്യം കെണ്ടത്തി
ഭാവിതലമുറെയ സത്യം അറിയിക്കുേമാ?”

“നകുലനും സഹേദവനുമായി നിങ്ങൾ മൂന്നു കൗേന്ത�
യർക്കു് കുടിപ്പക ഉെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നേല്ലാ െപരുമാറ്റം
കാണുേമ്പാൾ? ഒന്നുമെല്ലങ്കിലും അർദ്ധസേഹാദരർ
അേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക മുതിർന്ന പാണ്ഡവേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“അമ്മയും അച്ഛനും േവെറ േവെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങ�
െന അർദ്ധരും പൂർണരും ഒെക്ക ആവും? രണ്ടാമെത്ത
കാര്യം, വീട്ടിനകത്തു് െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ
ഞങ്ങൾ ബന്ധിതരായി എന്നതേല്ല കൂടുതൽ ശരി? ഒരു
ദിവസം ഞാൻ ഊഴമനുസരിച്ചു കിടപ്പറയിൽ കയറിയ�
േപ്പാളുണ്ടു്, നകുലനും സഹേദവനും അവൾെക്കാപ്പം പാ�
യിൽ കിടന്നു ആർമാദിക്കുന്നു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു്
ഞാൻ െവപ്രാളം മറച്ചു കുശലം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ഈ
രണ്ടു മാദ്രിക്കുട്ടികളുെട ഓേരാ കുസൃതികൾ” എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു അലസമായി തുണി വാരിയുടുത്തു പാഞ്ചാലി മുറി വി�
ട്ടിറങ്ങി. ആ രാത്രി തകർന്നുടഞ്ഞതു് എക്കാലവും െകട്ടി�
െപ്പാക്കി നിർത്തിയ എെന്റ അഭിമാനമായിരുന്നു”, യുധി�
ഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി.

“വംശഹത്യ െചയ്തു കൗരവെര ഭൂമുഖത്തു നിന്നു് തുടച്ചു�
നീക്കിയ നിങ്ങെള യുദ്ധക്കുറ്റവാളികളായി െപാതുനിര�
ത്തിൽ വിചാരണ െചയ്തു ആൾക്കൂട്ടെക്കാലക്കു ഇരയാ�
ക്കുെമന്നു ചാർവാകൻ പരസ്യേവദിയിൽ ഇന്നെല രാത്രി
ആഞ്ഞടിച്ചെതാന്നും ഭരണകൂടശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്നിട്ടും അയാൾ പ്രതികാര നടപടിക്കു് വിേധയമായി�
ല്ല എന്നതു് ഞങ്ങളുെട തലപ്പാവിനു ഒരു െപാൻതൂവൽ
തെന്ന എന്നു് നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ മനസ്സിലായിേല്ല. അതാ�
ണു് സ്വാതന്ത്രസമൂഹം എന്ന പാണ്ഡവഭരണകൂടഹസ്തി�
നപുരി എന്നു് പറയുന്നതു്. പത്തിനു് താെഴയുള്ള നാലു�
കുട്ടികൾക്കു േനരത്തിനു അന്നം െകാടുക്കാെത പട്ടിണി�
ക്കിട്ടു നരകിക്കുന്ന ചാർവാകെനയേല്ല െകാടും ഗാർഹി�
കകുറ്റവാളി എന്ന നിലയിൽ വിചാരണ െചേയ്യണ്ടതു്?
എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നെതന്താണു്? െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുര�
യിൽ െപാരിച്ച കാളത്തുടകൾ തിന്നു ആടിപ്പാടി നടക്കും.
അതാണു് പണിെയടുക്കാത്തവനും പരദൂഷണം പറയുന്ന�
വൾക്കും പരമസുഖം കിട്ടുന്ന ഹസ്തിനപുരിയുെട സൗജന്യ�
ഭക്ഷ്യനയം.

“കൗരവരാജവിധവകൾ എന്ന സംജ്ഞയിൽ നൂേറാളം
വനിതകെള മൂലെക്കാതുക്കുന്നതു് പാണ്ഡവഭരണകൂടം
ഉടനടി നിർത്തണെമന്നു് നിങ്ങൾ പൂക്കാര െതരുവു് പ്രക�
ടനത്തിൽ പറയുന്നതു് േകട്ടേല്ലാ. അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ
എന്താണു് കുഴപ്പം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധ�
വേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരിടേവള�
േയാഴിെക, കാട്ടിൽ വീണ്ടും ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർക്കും ഹസ്ഥിനപുരിയുെട നവ സംേവദനഭൂമികയു�
മായി ൈവകാരിക ഇഴയടുപ്പം ഇെല്ലന്നു, കുെറെയാെക്ക
സൗജന്യമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ േപാലും, ‘കുരുേക്ഷ�
ത്ര ഇരകൾ’ എന്ന വിേശഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും
ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ സ്വീകാര്യമല്ല. അധികാര ദുർ�
േമാഹത്തിൽ െകൗരവെര വംശഹത്യ െചയ്ത പാണ്ഡവർ�
ക്കു് വിധിേക്കണ്ടതു് വധശിക്ഷയേല്ല?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/30

“പച്ചതുരുത്തും വന്മരക്കൂട്ടവും പരിപാലിച്ചിരുന്ന െകൗരവ�
രാജമന്ദിരങ്ങെള േനാക്കൂ. സംരക്ഷിതവന പ്രകൃതിെയ
പരിലാളിച്ചായിരുന്നു, നൂേറാളം േദശരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നി�
ന്നു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് വന്ന രാജവധുക്കൾ, ഓേരാ
വസന്തകാലത്തും ഹൃദ്യപ്രകൃതിയുെട വിസ്മയദൃശ്യങ്ങളാൽ
െപാട്ടിത്തരിച്ചതും കുട്ടികൾെക്കാപ്പം നൃത്തം െചയ്തു െപാ�
ട്ടിച്ചിരിച്ചതും. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം കൗരവകുടുംബങ്ങൾ�
െക്കതിെര കുരുേക്ഷത്രാനന്തര പ്രതികാരനടപടിയിൽ
രാജവിധവകെള പാതിരാവിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കുടി�
േയാഴിച്ചു വസതി ആയുധപ്പുരയാക്കിയേപ്പാൾ എന്തു് സം�
ഭവിച്ചു? അതു് ഞങ്ങൾ ഇന്നു് വിശദീകരിക്കാം. ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’ പനേയാലകളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയ സമീ�
പകാല ചരിത്രമുണ്ടു്, ‘എെന്റ കൂെട വരൂ’ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക, തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥി�
കേളാടു് പത്രിക കാര്യാലയമന്ദിരത്തിേലക്കു വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി. െപരുമരത്തിെന്റ മറവിൽ പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമ�
ധാവി, വിദ്യാർത്ഥികളുെട െപാതുവിവരങ്ങൾ കുറിച്ചു.

“കിടങ്ങു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ചീങ്കണ്ണി പുറത്തുചാടിയേപ്പാ�
ഴാേണാ ഹസ്തിനപുരി പ്രളയബാധിതെമന്നു ഭരണകൂട�
ത്തിനു് േബാധ്യമായതു്? ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രളയബാ�
ധിതെര, ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നൂേറാളം കൗരവ രാജമന്ദിര�
ങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി പുനരധിവാസം െചയ്തിെല്ല�
ന്നു മാത്രമല്ല, ദുരിതം േനരിട്ടറിയാൻ ഒന്നു് േപായി കണ്ടു,
ഇരകൾക്കു പങ്കപ്പാടിെനകുറിച്ചു് മിണ്ടിപ്പറയാൻ അവസ�
രം െകാടുത്തിെല്ലന്നു നിങ്ങൾ വഴിനീെള പിറുപിറുക്കുന്ന�
തിെന്റ യുക്തിെയന്താണു്? ദുരൂഹത തുറേക്കണ്ടതു് ഭക്തി�
മാർഗം െകാണ്ടല്ല യുക്തി വിചാരം െകാണ്ടാവണെമന്നു
േബാധനം െചയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക നായകനേല്ല?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ചാർവകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െവള്ളം കണ്ടാൽ നിൽക്കുന്ന കുതിര വലിക്കുന്ന രഥം മാ�
റ്റിവച്ചു, നടന്നു െചന്നുകൂെട പന്ത്രണ്ടു വർഷം നഗ്നപാദ�
രായി വനേമഖലയിൽ കൗരവഅടിമകളായി രുന്ന പാ�
ണ്ഡവർക്കു്? നിങ്ങൾ േപായി കണ്ടിരുന്നിേല്ല അക്കാല�
െത്ത പാഞ്ചാലിയുെട ദുരിതം? വഴിേയാരങ്ങളിൽ കാണു�
ന്ന േരാഷവും ദുഖവും യുധിഷ്ഠിരെന സ്ഥാനഭ്രുഷ്ടനാക്കാൻ
കൗരവവിധവകൾക്കു േവണ്ടി െപാതുസമൂഹം ഗൂഢാേലാ�
ചന െചയ്യുന്നതിെന്റ ദുശ്യാവിഷ്കാരമാെണന്നു സ്വയം വി�
ലയിരുത്തി, അന്തഃപുരത്തിൽ പാഞ്ചാലിയുെമാത്തു ചൂതാ�
ട്ടത്തിൽ ൈനപുണ്യവികസനം േനടുന്നവർ എന്തിനു കാ�
ലിൽ െചളിെവള്ളം തട്ടിക്കണം?” വായടക്കുേമ്പാേഴക്കും,
മുഖംമൂടി ധരിച്ച ൈസനികൻ കഴുത്തിലൂെട കയറിട്ടു കുരു�
ക്കി ചാർവാകെന കഴുതപ്പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞു യാത്രയാ�
യി.

“തലെവട്ടാൻ കിട്ടിയ അവസരം എന്നാേണാ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. പുഴേയാരചിത�
യിൽ കർണ്ണൻ കത്തിത്തീരുന്ന ൈവകിയ രാത്രി. കുരു�
േക്ഷത്ര.

“കർണ്ണവധം എനിക്ക്സ്വത്തുതർക്കമല്ല. അഭിമാന െകാ�
ലയായിരുന്നു.”

“പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരിെയ പാഞ്ചാലി മുഖത്തു്
ചവിട്ടി എെന്നാരു െപാള്ളുന്ന വാർത്ത പരക്കുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. അവിശ്വസനീയമായി േതാന്നിെയങ്കിലും, ഇര െപാ�
തുേവദിയിൽ വിലപിച്ചുവന്നേപ്പാഴാണു് മഹാറാണിയുെട
പാദരക്ഷ കവിളിൽ പതിഞ്ഞതു് േബാധ്യമായതു്. കൗ�
രവ രാജസ്ത്രീകളും െപൺകുട്ടികളും രാജവീഥിയിലൂെട ഇര�
െയ കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി നഗരം ചുറ്റുന്നു. േഖദം പ്രകടിപ്പി�
ക്കാൻ ഒന്നും ഇേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗികവ�
ക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.



“വസ്തുതകൾ േചാദിച്ചറിയാെത പതിവു് േപാെല നിങ്ങൾ
കാള െപെട്ടന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ കയെറടുക്കുന്ന പത്രപ്രവർ�
ത്തനമാണേല്ലാ ഈ പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിലും െചയ്യുന്ന�
തു്. ഹസ്തിനപുരിയുെട കുരുവംശ പഴമയിൽ നിന്നു് അളി�
ഞ്ഞതിെന മാത്രം തപ്പിെയടുത്തു് അെതേന്താ വലിയ
സംസ്കാരമാെണന്നു് പറഞ്ഞ് ഇക്കാലത്തു അടിേച്ചൽപ്പി�
ക്കാൻ േനാക്കുകയാണു് സത്യവതി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ
നിന്ദാർഹമായ ആചാരം. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൗരവക്കു�
ട്ടികൾ െകാട്ടിേഘാഷിച്ചു് പുനരാനയിക്കുന്ന പഴയ കാല
ജീർണ്ണിപ്പു മാത്രമായിരുന്നു അന്തഃപുരത്തിൽ വന്നു മഹാ�
റാണിയുെട കാൽ െതാടൽ. പുത്തനാശയങ്ങൾ പ്രച�
രിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷവാദി പാഞ്ചാലി ഒരു മാതൃകാ ശി�
ക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം വന്ന കുട്ടിയുെട മുഖെത്താരു
ചവിട്ടു െകാടുത്തേതാെട അതു് നിലവിളിച്ചു പാഞ്ഞതു് ഉട�
നടി ഗുണം െചയ്തു. നൂറുകണക്കിനു് കുട്ടികൾ ഭയത്തിൽ
വരി വിട്ടു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ഇനിയാരും കാലിൽ െതാട്ടു
വണേങ്ങണ്ടതിെല്ലന്നു രാജമുദ്ര ചാർത്തിയ കൽപ്പന ഇറ�
ങ്ങി. ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നാൽ മതി.
മുട്ടിൽ ഇഴയുന്നതും നിേരാധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.”

“രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ നീ െകാട്ടാ�
രം േലഖികയുമായി പങ്കുെവക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു.
ഇെതങ്ങെന സാധൂകരിക്കുന്നു? പരാശക്തിയുെട പ്രതി�
നിധിെയാന്നുമല്ലേല്ലാ പത്രപ്രവർത്തക? എങ്കിൽ മനസ്സി�
ലാക്കാം, പാപേമാചനത്തിനാണു് അവൾക്കു മുമ്പിൽ നീ
ഉള്ളു തുറക്കുന്നെതന്നു. െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് സംസാ�
രിച്ചാൽ ഹൃദയവിശുദ്ധീകരണം തരമാവുെമന്നു േമാഹി�
ക്കാൻ മാത്രം സരളഹൃദയയല്ല നീഎന്നു് അഞ്ചു ഭർത്താ�
ക്കന്മാർക്കും അറിയാം. ആ യുവേലഖികയുെട നിത്യവൃ�
ത്തി തെന്ന െകാട്ടാരം വിഴുപ്പുെകട്ടു പരിേശാധിക്കുകയ�
േല്ല? അവളതു പനേയാലകളിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴു�
തി ഔേദ്യാഗിക േരഖയാക്കിയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിേല�
ക്കു മടങ്ങി, പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിലൂ�
െട ‘വിഴുപ്പിൽ’ കൗതുകമുള്ള നഗരവാസികെള അറിയി�
ക്കുന്നതു്.” യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ േരാഷെത്തക്കാൾ
േഖദമായിരുന്നു. വനജീവിതത്തിെല ദുരിതപർവ്വം.

“ഞാൻ പറയുന്നതു് വസ്തുതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണു്. നാ�
െള നിങ്ങൾ പനേയാലയും നാരായവുമായി ബഹുഭർത്തൃ�
ത്വം സംവാദമാക്കിയാലും, പ്രതികരണം അതായിരിക്കും.
നിങ്ങളതു് കുഴിച്ചിട്ടാലും പറക്കാൻ വിട്ടാലും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/07/31

“െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാല്ലാൻ പാണ്ഡവർ, ചാവാൻ കൗ�
രവർ. എന്തു് കണക്കാണിതു്” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. അന്ത്യ യുദ്ധദിനം, കുരുേക്ഷത്രം.

“കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഞാനും കൗരവരും എത്ര സൂക്ഷ്മതേയാ�
െട പാണ്ഡവെര വഴിയാധാരമാക്കാൻ ജീവിതകാലം ശ്ര�
മിച്ചുേവാ അത്രയും കുടിലതേയാെട പാണ്ഡവർ വനവാ�
സക്കാലത്തു് ഞങ്ങൾെക്കതിെര കളം വരച്ചിരുന്നു എന്നു്
കെണ്ടത്താൻ കൗരവ ചാരസംവിധാനത്തിനു ഒത്തിെല്ല�
ന്നതാെണെന്റ പാളിച്ച”, തുടയിൽ മാരകമായ ഭീമഗദപ്ര�
ഹരേമറ്റു് ചളിയിൽകിടന്നു നിലവിളിക്കയായിരുന്ന ദുേര്യാ�
ധനൻ ഒരു നിമിഷം ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നേപാെല െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് മുമ്പിൽ നടിച്ചു.

“മനുഷ്യർക്കു് വയർ നിറെയ കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത
കാലത്താേണാ നിങ്ങൾ അഞ്ചു സിംഹങ്ങെള വളർത്തു�
ന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു,
“കളിക്കുന്നതു കാണാെനാെക്ക രസമുണ്ടു് പെക്ഷ കൂട്ടം
കൂടി ഗർജ്ജിച്ചാൽ എന്തുെകാടുക്കും വിശപ്പടക്കാൻ?”

“േഗാവധം നിേരാധിച്ചതു് ഉപകാരമായി. അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങ�
ളിെല ക്ഷീരകർഷകർ ആദ്യെമാെക്ക പരിഭവിച്ചു പെക്ഷ
സിംഹങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ മാടുകളുമായി രാവിെല തെന്ന
േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ വരി നിൽക്കും. കറവ വറ്റി കർ�
ഷക കുടുംബെത്ത െപടാപാടിെലത്തിച്ച മാടുകെള എന്തു്
തീറ്റ െകാടുത്തു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരിപാലിക്കും എന്ന
ഭയം ഇനി േവണ്ട. ഒരു സൗജന്യം മാത്രേമ ആ നിഷ്കള�
ങ്ക ഗ്രാമീണർ കാലിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു േചാദിക്കൂ, വിശ�
ന്നു വലഞ്ഞ സിംഹങ്ങൾ േഗാക്കെള പിച്ചിച്ചീന്തി തിന്നു
വാലും െതാലിയും ബാക്കിയാക്കിയ േശഷം വീണ്ടും കളി�
ക്കാൻ േപാവും വെര ആ ദൃശ്യാനുഭവം അടുത്തുനിന്നു കാ�
ണാൻ പാറാവുകാർ അനുവദിക്കണം.”



െ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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