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“ജഢം ചിതയിേലെക്കടുത്തിട്ടില്ല പൂ ചൂടി സുന്ദരിയായേല്ലാ
എേങ്ങാട്ടാണു് യാത്ര?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“കുന്തി നിർബന്ധിപ്പിച്ചു പാണ്ഡുചിതയിൽ സതി അനുഷ്ഠി�
പ്പിക്കയാെണന്ന മുൻവിധിയുെണ്ടങ്കിൽ ഇതാ: ഞാൻ പാ�
ണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിലല്ല എനിക്കു് കിട്ടിയ ആ കാട്ടു തീയി�
ലാണു് ജന്മം ഒതുക്കുന്നതു്. പ്രകൃതിേയാടുള്ള പ്രതിേഷ�
ധമാണു്, പാണ്ഡുവിേനാടു വിശ്വസ്തതേയാ, ആചാരങ്ങ�
േളാടു അനുസരണേയാ. കുന്തിേയാടു കീഴടങ്ങേലാ അല്ല.
എേന്നാടുള്ള അതൃപ്തിയാണു് കാര്യം. സുന്ദരെനന്നു കരു�
തിയ ഭർത്താവു പാണ്ഡുവിനു് കായികക്ഷമതയില്ലാത്തതു
െകാണ്ടു് ആദ്യഭാര്യ കുന്തിെയങ്ങെനെയാെക്ക പ്രേലാഭ�
നങ്ങളിലൂെട പരപുരുഷന്മാെര ആനന്ദിപ്പിച്ചു മൂന്നു കുട്ടിക�
െള േനടിയെതന്നു് ഞാൻ േകട്ടിരുന്നു. എനിക്കും േവണ്ടി�
വന്നു സന്ധ്യക്കു് പൂ ചൂടി ആണിെന േതടാൻ. അഭിമാനം
അടിയറവു വച്ചു് േനടിയ കുട്ടികെളയും, കുന്തിയുെട മൂന്നു
മക്കെളയും കൂട്ടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി
െചല്ലാൻ ആവിെല്ലനിെക്കന്ന ഉത്തമ േബാധ്യത്തിലാണു്
ഒരു വധുവിെന േപാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി അഗ്നിയിൽ
ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നതു്.”

“അഭിമന്യുവിെന ഭീകരൻ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വിേശഷി�
പ്പിച്ചതു് പാണ്ഡവെര െചാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യ
േലഖകൻ കർണേനാടു് േചാദിച്ചു.

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

“ബഹളമില്ലാെത പാഞ്ചാലിക്കു് കുത്തുവാക്കു് പറയാനാ�
വുെമന്നു ഇളമുറ മാദ്രിക്കുട്ടികൾ പരിഭവിക്കാറുണ്ടു്. അങ്ങ�
െന ഒരു ദുരനുഭവം പങ്കിട്ടുകൂെട?” െകാട്ടാരം േലഖിക യു�
ധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാല അടിമപർവ്വം.

“കുടിലിരിക്കുന്ന െമാട്ടക്കുന്നിൽ നിന്നു് കുത്തെന ഇറക്ക�
ത്തിലൂെട ഞങ്ങൾ പുലർച്ചക്കും സന്ധ്യയിലും ജലാശയ�
ത്തിേലക്കു േപാവുന്നെതാെക്ക നിങ്ങൾ കാണുന്നതേല്ല.
രണ്ടുദിവസം മുമ്പു് വഴിേയാര മരെക്കാമ്പിൽ നിെന്നാരു
മലമ്പാമ്പു് േതാളിൽ വീണു ചുറ്റിവരിഞ്ഞേപ്പാൾ, െഞട്ട�
േലാെടയുള്ള എെന്റ പ്രതികരണം നിലവിളിയായി. ആവു�
ന്നത്ര ഞാനതിെന്റ കുരുക്കഴിച്ചു ആെഞ്ഞറിഞ്ഞെതാ�
െക്ക നകുലൻ വഴി അറിഞ്ഞ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങ�
െനയാെണങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എതിർവശത്തു നിന്നു്
കർണ്ണൻ അയക്കുന്ന നാഗാസ്ത്രങ്ങളും ആേഗ്നയാസ്ത്രങ്ങളും
ഏറ്റാൽ, വായിട്ടടിച്ചു നിലവിളിച്ചു പാണ്ഡവ ൈസന്യത്തി�
െന്റ മാനം െകടുത്തുമേല്ലാ. അതുേകട്ടേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡ�
വർ എെന്ന തുറിച്ചുേനാക്കുന്നതിനിടക്കു് ജാള ്യതേയാെട,
“നിെന്റ ഭാവന എത്ര ക്രൂരം പാഞ്ചാലീ” എന്നുമാത്രേമ
എനിക്കു് പ്രതികരിക്കാനായുള്ളു. ഉള്ളിൽ ഉള്ളതു് എങ്ങ�
െന ഞാൻ മറ്റുള്ളവേരാടു് െവളിെപ്പടുത്തും?, അതുെകാണ്ട�
േല്ല സത്യം നാവിലുള്ളവൻ എന്നു് ജനം എനിക്കു് ബഹുമ�
തി തന്നതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/02

“കൗരവേരാടുള്ള െപരുമാറ്റം നന്നാക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കു്
‘സ്വഭാവശുദ്ധിപരിശീലനം’ െകാടുക്കാൻ കൃപാചാര്യെര
പിതാമഹൻ നിേയാഗിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ. എന്താ നി�
ലവിൽ സ്വഭാവശുദ്ധിക്കു് കുഴപ്പം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
െകാട്ടാരം ഗുരുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ചൂരലുകൾ വളച്ചും നി�
വർത്തിയും പരിേശാധിക്കുകയായിരുന്നു, ചിരഞ്ജീവി
എന്നു് സംശയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ.

“ഈയിെട ദുേര്യാധനരാജകുമാരെന ഗംഗാനദിയിൽ നീ�
ന്തിക്കളിക്കുേമ്പാൾ ഭീമൻ മുക്കിെക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതു് നി�
മിത്തമായി എന്നു് കരുതൂ. കാട്ടിൽ കൗമാരം വെര സാ�
മൂഹ്യമര്യാദകൾ ഇല്ലാെത കഴിഞ്ഞതേല്ല. തിരിച്ചു കടി�
ക്കാത്ത ജീവികെളെയാെക്ക െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു നട�
ന്ന പാണ്ഡവർക്കു്, ഹസ്തിനപുരിയിെല ഈ രണ്ടാംജ�
ന്മത്തിൽ, പരിഷ്കൃത െപരുമാറ്റമുറയിെല്ലങ്കിൽ, എെന്റ
സേഹാദരീ ഭർത്താവു കൂടിയായ േദ്രാണർ െകാടുക്കു�
ന്ന സായുധപരിശീലനം െകാെണ്ടന്തു ധാർമികബലം
എെന്നാരു തിരുത്തൽ ചിന്താധാര, ഭരണകൂടത്തിെന്റ
അത്യുന്നത തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്നതു് തെന്ന കുരു�
വംശത്തിെന്റ പുണ്യം എേന്ന പൂണൂലിട്ട േപാരാളികൾ
പറയൂ”, പരിശീലനപരിപാടിക്കു് അന്തിമരൂപം നൽകു�
ന്ന അർദ്ധനഗ്ന ആചാര്യൻ എളിമയുെട നിറകുടം േപാ�
െല ഇരു ൈകകളും നിവർത്തി. ശരീരം ആവുന്നത്ര കുനി�
ഞ്ഞു.



“ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചേതാെട രാജമന്ദിരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു
നിങ്ങൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളിേലക്കു് മാറിതാമസിേക്കണ്ടി
വന്നു എന്നതു് സമീപകാല വിവാദം. പ്രതിേഷധേത്താ�
െട അതു് ഞങ്ങൾ കാണുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്ത
ഈ സമരം, നിത്യവും തുടരുന്ന പ്രകടനങ്ങളും െപാതു�
േയാഗങ്ങളും എവിടം വെര െകാണ്ടുെചെന്നത്തിക്കും?”,
ൈവകിയ സന്ധ്യ, ഇരുട്ടു് മൂടിയ ഉൾപ്രേദശം, ചൂടിൽ പഴു�
ത്ത അന്തരീക്ഷം.

“രാജവിധവകളും പുത്രവിധവകളും അവിവാഹിത പുത്രി�
മാരും താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനത്തിൽ ശുചിമുറി ഇല്ല.
ഓേരാ സന്ധ്യയിലും െവളിയിടവിസർജ്ജനത്തിനു േപാ�
േവണ്ടി വരുന്നതു്, യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട െകൗരവരു�
െട െഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കിയ െപാതുശ്മശാന�
ത്തിൽ.”

“മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠൻ മാദ്ര ചക്രവർത്തി ദുേര്യാധനെന്റ വല�
യിൽ വീണേല്ലാ. ശത്രുൈസനികരിൽ നിന്നു് നിങ്ങൾ�
െക്കാന്നും വലവീശി കിട്ടിയിേല്ല? െകാട്ടാരം േലഖിക യു�
ധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ആസന്നമായ യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു�
ള്ള ഉപപ്ലാവ്യ പാണ്ഡവ പാളയം.

“നകുലൻ അതിലപ്പുറവും ഇടെപട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭീഷ്മരും േദ്രാ�
ണരും കൃപാചാര്യനും കർണ്ണനും കയ്യിൽ െതാട്ടു വാക്കു്
തന്നു-തല െവട്ടാൻ ആെരയും കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും പാണ്ഡ�
വെര അവർ െകാല്ലില്ല. കർണ്ണൻ മാത്രം അർജ്ജുനെന
െകാല്ലാൻ നീണ്ടകാലേമാഹം ഉള്ളിൽ ഉെണ്ടന്നു സൂചന
നൽകി. േനാക്കെട്ട എന്നു് െചറുവിരൽ ഒന്നനക്കി നകു�
ലൻ ധാരണയുമായി മടങ്ങി.

“അരക്കില്ലം-അത്ര അകർഷേമാ ഇന്നും ആ െപാള്ളുന്ന
ഓർമ്മ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാ�
നന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“കുന്തി സംശയേരാഗിെയന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതു് അര�
ക്കില്ലത്തിലായിരുന്നു. േതക്കും വീട്ടിയും െകാണ്ടു് പണിത
േവനൽക്കാല വസതിയായിരുന്നിട്ടും അമ്മ അതിേലാ�
രു െകണി േപക്കിനാവു് കണ്ടു. ഗംഗെയ വിവാഹം കഴി�
ച്ച (മഹാരാജാവു് ശന്തനു, പ്രിയഭാര്യക്കു് േവണ്ടി പണിത
വനാന്തരത്തിെല ആ േമാഹനസൗധം പെക്ഷ ആേവാ�
ളം ആസ്വദിച്ചതു് സത്യവതിയായിരുന്നു). അർദ്ധരാത്രി
ആേരാ വന്നു അരക്കില്ലം തീയിടുെമന്നു കുന്തി ഞങ്ങ�
െള വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും, ആ െകാട്ടാരത്തിെല സൗകര്യങ്ങ�
ളും സുഭിക്ഷതയും അയൽപ്പക്കത്തിെന്റ ആശ്രിതത്വവും
ഒെക്ക അഭയാർഥികളായി ഞങ്ങൾെക്കാരു ആനന്ദമാ�
യി. തീയിടാൻ ആരും വരാെത വരാെത, അവസാനം കു�
ന്തി തെന്ന ഒരു ഗൂഢപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഞങ്ങെള െപ�
രുവഴിയിലാക്കി. േതളും കരിക്കുന്നനും നിറഞ്ഞ ഭൂഗർഭ
ഇടുക്കിലൂെട പാതിരാവിൽ ഒളിേച്ചാടിയ ഞങ്ങൾ എത്തി�
േച്ചർന്ന ഏകച്ചക്രാ ഗ്രാമത്തിൽ എത്രകാലം ഞങ്ങൾ
ഒരു കുടിലിൽ ഉടുതുണിക്കു് മറുതുണിയില്ലാെതയും ഒരു
േനരം ഭക്ഷണത്തിനു വകയില്ലാെതയും ഒളിച്ചുതാമസി�
േക്കണ്ടി വന്നു.” പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു ഭീമൻ ഇടയ്ക്കിെട വിതു�
മ്പി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/03

“ആ പുതുസന്യസ്തൻ അപമര്യാദയായി എേന്താ പറ�
ഞ്ഞു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.” കാട്ടുകുടിലിെല ജാലകത്തിലൂെട
ആശ്രമ മുറ്റത്തു മണ്ണിളക്കിയും നനച്ചും േജാലി െചയ്തിരു�
ന്ന യുവാവിെന ചൂണ്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ പാണ്ഡ�
വൻ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വാല്മീകിരാമായണം വായിക്കുന്ന ഓർമ്മയിൽ അയാൾ
യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു രാമൻ ഒറ്റയ്ക്കു് േപായി േവട്ടയാ�
ടി വന്നിരുന്നിേല്ല ലക്ഷ്മണനും സീതക്കും േവണ്ടി പിെന്ന
നിങ്ങൾ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾെക്കന്തിനാണു് ഈ അക്ഷ�
യപാത്രം? േമലനങ്ങി മുയലിെനേയാ മാനിെനേയാ േവട്ട�
യാടി െകാന്നു തിന്നുകൂെട. കാടു് എന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ�
െക്കാരു പ്രഹരമേല്ല അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടു വരു�
ന്ന കിട്ടുന്ന ധാന്യം? ആ സന്യസ്ഥ നിരീക്ഷണം േകട്ടു്
പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതു േലാലചിത്തനായ മുൻ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട അഭിമാനെത്ത െനാമ്പരെപ്പടു�
ത്തി. ഇെതാന്നും നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായി കൗ�
രവേരാടു് െചന്നു് െകാളുത്തരുേത.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/04

“എെന്ന െതാടരുെതന്നു അരേങ്ങറ്റ മണ്ഡപത്തിൽ ഭീമ�
േനാടു് പറഞ്ഞ ആ യുവതി ആരായിരുന്നു?, കണ്ടാൽ കൗ�
രവരാജകുമാരിെയ േപാലുണ്ടു്. എന്താണിങ്ങെനെയാരു
അസാധാരണ സംഭവം? ഞാനവിെട ഓടിപ്പിടിെച്ചത്തു�
േമ്പാേഴക്കും േയാഗം കലങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞിരുന്നു”, െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

മുന്നറിയിപ്പു് േനരേത്ത െകാടുത്തിരുന്നു. പുതുതലമുറ ദു�
േര്യാധനകുടുംബാംഗെത്ത കരുതേലാെട മതി സ്തുതിക്കാ�
നും കൂെട നിർത്താനും. കിേട്ടണ്ടതിേപ്പാൾ കിട്ടി. ഭരണ�
കൂടസൗജന്യങ്ങൾ തള്ളി അവൾ മുൻ മഹാറാണി സത്യ�
വതിെയ േപാെല യമുനയിൽ േതാണി തുഴഞ്ഞു വരുമാ�
നമുണ്ടാക്കിയാണു് വീട്ടിേലക്കിേപ്പാൾ ധാന്യം വാങ്ങിക്കു�
ന്നെതന്നു പറഞ്ഞു േകട്ടേപ്പാൾ, ഭീമനു് െപാതു േവദിയിൽ
ക്ഷണിച്ചിരുത്തി ആദരിക്കണം എന്നു് േമാഹമായി.

“സുഖേലാലുപരായ മറ്റു കൗരവരാജവിധവ കൾെക്കാ�
രു പാഠമായിരിക്കെട്ട നിെന്റ സ്വാശ്രയശീലെമന്നു പറ�
ഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഭീമൻ ൈക ഉയർത്തിയേപ്പാൾ,
അവൾ തട്ടിമാറ്റി വികാരഭരിതയായി-ഞങ്ങളുെട നാഥ�
െന തുടയിൽ ഗദ െകാണ്ടടിച്ചു െകാന്ന ൈക ദുേര്യാധന�
െന്റ െകാച്ചുമകളുെട ശിരസ്സിൽ വക്കരുേത!. യുധിഷ്ഠിരനു�
മാത്രം ആധികാരികതേയാെട െചയ്യാനാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ�
കാപട്യങ്ങൾ ഭീമൻ െചയ്താൽ ഇങ്ങെനെയാെക്ക ഇരി�
ക്കും എന്നു് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പാഞ്ചാലി െകാള്ളി�
വാക്കു പറഞ്ഞതു് ഭീമനു് പിെന്നയും അടിയായി. രണ്ടുദി�
വസം േമാങ്ങി നടക്കും പിെന്ന േവെറെന്തങ്കിലും കുഴികാ�
ണും കാലിടറി വീഴാൻ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/05

“ഒെരാറ്റ ഗദ െകാണ്ടു് തെന്നയാേണാ കൗരവെര തല്ലി�
െക്കാന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക രൗദ്ര ഭീമെന പ്രശംസി�
ച്ചു.

“കൗരവരുെട നെട്ടല്ലു് െപാട്ടിക്കാൻ ഗദെയാന്നും േവണ്ട.
ബലമുള്ള ഈ മുല്ലപ്പൂപല്ലുകൾ േനാക്കൂ. പുഞ്ചിരിക്കാത്ത�
േപ്പാൾ അവ മാരകായുധമാവിേല്ല? ഇരകൾക്കറിയാം.
എനിക്കു് ശിശുവിെന്റ േകാമള മുഖമാെണന്നു ആരാധകർ
ചിലേപ്പാെഴാെക്ക പറയുന്നതു് ഉള്ളിൽ തട്ടിയാെണങ്കിൽ
അവർക്കുറപ്പു നൽകെട്ട, എെന്റ കീഴ്ത്താടിയുെട ബലപി�
ന്തുണയും അവർ കുറച്ചു കാണിക്കരുതു്. ശരീരം ‘ഭീമാകൃ�
തി’യിൽ എന്നാണു പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു കിടപ്പറ�
യിൽ നിന്ദിക്കുക എങ്കിലും, െചന്നായയുെട വയറുള്ളവൻ
എന്നാണു കുന്തി തീൻശാലയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുക. ഒളി�
ഞ്ഞിരുന്നു ഇരെയ ചാടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ സാമ്പ്രദായിക
കാട്ടുനീതിയുണ്ടേല്ലാ, അെതനിക്കു് എത്രേയാ കാലം കാ�
ട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും വശമില്ല. ഓടുന്ന ഇരെയ കെണ്ടത്തി�
യാൽ, വച്ചു് പിടിക്കും. അതിനു ശരീരം തടസ്സമല്ല. കളി
ആദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുെമങ്കിലും പിെന്ന േനാ�
ട്ടം കാര്യമാവും. ശത്രുകൗരവെന്റ വയറിനാണു് ചാടി കടി�
ക്കുക. കരൾ വലതു ഭാഗത്താണു് എന്നു് നകുലൻ പറ�
ഞ്ഞു തന്നതു് േപാർക്കളത്തിൽ മറന്നിട്ടില്ല. നൂലാമാല�
കൾ വയറിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടി. ഒരടി മുേന്നാട്ടു വക്കാ�
നാവാെത ആ ‘അർദ്ധസേഹാദരൻ’ മണ്ണിൽ മലർന്നു
വീഴുേമ്പാൾ, എനിക്കവെന വാസ്തവത്തിൽ തിന്നാനാണു്
േതാന്നുക, പെക്ഷ രാവിെല േപടമാനിെന്ന ജീവേനാെട
കടിച്ചു െപാളിച്ചു തിന്ന യുദ്ധദിവസങ്ങളിൽ കൗരവമാം�
സം ഞാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന കഴുകനു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു
െകാടുക്കും, ചുടുേചാര െകാണ്ടു് പ്രിയപാഞ്ചാലിയുെട മുടി
കഴുകും, അെതനിെക്കാരു അഭിേഷകമല്ല പ്രണയപ്രകട�
നമാണു്.”

കൗരവവംശഹത്യക്കു യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിെന്റ അതി�
വിശിഷ്ട പുരസ്കാരം േനടിയ ഭീമൻ മട്ടുപ്പാവിൽ ആനന്ദനൃ�
ത്തത്തിലായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി മാത്രം മുഖം തിരിച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/06

“ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ അധ്യക്ഷനു െതാട്ടു താെഴ
വേരണ്ടതു് ഭീമനേല്ല? പിെന്ന ആരുെട ഇടെപടൽ െകാ�
ണ്ടാണയാെള ഒഴിവാക്കിയതു്? തുടങ്ങിേയാ മൂപ്പിളമ പ്ര�
ശ്നം പാണ്ഡവരിലും?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാ�
നന്തര പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെല കല്ലുകടി.

“പലതും കൂട്ടിവായിേക്കണ്ട രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ അജ്ഞത
നിറഞ്ഞ ഈ േകാലാഹലെമാെക്ക എത്ര ലളിതം. വകു�
പ്പു് േമധാവിെയന്ന നിലയിൽ ഭീമൻ നിരന്തരം േവഷം മാ�
റി നാലതിരുകളിെല ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു, ബാ�
ഹ്യ ശക്തികൾ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതു െചറുക്കാനുള്ള നീണ്ട
കാല പ്രതിേരാധദൗത്യമേല്ല ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നതു്? നി�
രന്തരം േചേരണ്ട സമിതിേയാഗങ്ങളിൽ എങ്ങെന പെങ്ക�
ടുക്കും എന്ന േചാദ്യം വന്നതു് അയാളിൽ നിന്നു് തെന്ന.

പകരം പാഞ്ചാലിയുെട നാമനിർേദ്ദശം വന്നതും ഭീമനിൽ
നിന്നു്. എല്ലാം െകാണ്ടും ഭീമെന്റ ആശീർവാദേത്താെട
പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നതാധികാരസമിതിയുെട ഉള്ളട�
ക്കെത്ത കുറിച്ചു് കുതിരപ്പന്തികളിൽ നിന്നു് േകൾക്കുന്ന
ബഹളം, മൂല്യം േനാക്കിയാൽ കുതിരച്ചാണകത്തിൽ കുറ�
ഞ്ഞ ഒന്നുമെല്ലന്നു് പത്രപ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിേയേണ്ട?
കാലെമത്രയായി േനരം പുലർന്നാൽ കുനുഷ്ടു േചാദ്യവുമാ�
യി അധികാരയിടങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നു!.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/08

“െപണ്ണും േപാരാളിയാേണാ?”, കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു പാ�
ണ്ഡവപാളയത്തിേലക്കു് കരുതേലാെട നടക്കുകയായി�
രുന്ന പാഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാദ്യം െച�
യ്തു.

“തകർന്നു തരിപ്പണമായി കൂടണയുന്ന പാണ്ഡവർക്കു് സാ�
ന്ത്വന സ്പർശനത്തിെനാരു െപൺകൂട്ടു് േവേണ്ട?” അഴക�
ളവുകൾ അർത്ഥഗർഭമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച പാഞ്ചാലി പാ�
ളയത്തിേലക്കു് കയറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/09

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരിൽ പാഞ്ചാലിക്കു പ്രേത്യക പ്രിയം
ഇളമുറക്കാരനായ നിങ്ങേളാടാണു് അെല്ല”, െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലെന കവിളിൽ തേലാടുന്ന േപാെല േചാദി�
ച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“പാണ്ഡവെര പല തട്ടുകളിൽ ഇട്ടു കളിപ്പിക്കാൻ പ്രേലാ�
ഭനസ്വരത്തിൽ ഇടെക്കാന്നു പ്രശംസിക്കുന്നതാേണാ മു�
ഖവിലെക്കടുത്തതു്? പത്രപ്രവർത്തകർെക്കാെക്ക ഇത്ര
നിഷ്കളങ്കത േവേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ൈക
തട്ടി നീക്കി ആ മാദ്രിപുത്രൻ മരത്തണലിൽ ചൂതാട്ട ൈന�
പുണ്യപരിശീലനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന മറ്റു സേഹാദരർ�
ക്കടുേത്തക്കു പ്രതിേരാധശരീരഭാഷേയാെട നീങ്ങുന്നതു്
പാഞ്ചാലി, കിടപ്പറയുെട സ്വകാര്യതയിൽ പാതിയടഞ്ഞ
ജാലകത്തിലൂെട നിർദ്ദയം േനാക്കി.

“പരാതി എഴുതി എന്ന കുറ്റത്തിനു് നിങ്ങെള കൗരവർ തല
െമാട്ടയടിച്ചു ചങ്ങലക്കിട്ടുെവേന്നാ? േവർെപട്ടുേപായ
ആത്മാവുകൾക്കു പരേലാകത്തു നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാൻ
ബലികർമത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന പരികർമ്മിയേല്ല നി�
ങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്ത്രീപീഡനപ്രതികളായ കൗരവർ എന്ന പരാമർശ�
ത്തിൽ അവർ കയറിപ്പിടിച്ചു, ‘കുറ്റം നിേഷധിച്ച ആേരാ�
പണവിേധയർ’ എന്നേല്ല സംശയാതീതമായി നീതിപീ�
ഠത്തിൽ െതളിയുംവെര പറേയണ്ടതു് എന്നു് േചാദിച്ച ദു�
േര്യാധനൻ ഈ നിലയിൽ എെന്ന തളച്ചിട്ടു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/11

“കണങ്കാലിെലാരു തങ്കവള? ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുേമ്പാൾ
െകൗരവർ കണ്ടിേല്ല?” പാഞ്ചാലിയുെട കാലിേലക്കു്
െകാട്ടാരം േലഖിക തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വനവാസത്തിനിറങ്ങും മുമ്പു് കൗരവർ രഹസ്യമുറിയിൽ
െകാണ്ടുേപായി ബലം പ്രേയാഗിച്ചു അണിയിക്കുകയാ�
യിരുന്നു, എതിർത്തേപ്പാൾ ‘നീ എനിക്കു് അടിമ’ എന്നു്
ദുേര്യാധനൻ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു: ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വി�
ശിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്താൻ സഭാതലം പണിത�
യാൾ തെന്നയാണു് നിെന്ന രാപ്പകൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ
ഈ തങ്കവള നിർമ്മിച്ചതു്. പാണ്ഡവർ വിചാരിക്കെട്ട
ഇതു് നിനക്കു് ഗാന്ധാരി തന്ന പാരിേതാഷികമാെണന്നു.
ജനം വിചാരിക്കെട്ട ഉടുതുണിയൂരൽ െവറുെമാരു െകട്ടു�
കഥ” ഞാനിനി അവരുെട നിരീക്ഷണവലയത്തിലായി�
രിക്കും. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, ദൂെര ദൂെര ഭൂഗർഭഅറയിൽ
െകൗരവർ രാപ്പകൽ എെന്ന ആസ്വദിക്കുന്നു.”

“ഗംഗയുെട കുെത്താഴുക്കിൽ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി േപർ
മരിച്ചിട്ടും, ദുരിതാശ്വാസത്തിനു തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയിേല്ല
യുധിഷ്ഠിരൻ?” മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. െപരുമഴക്കാലം വിറങ്ങലിച്ച അന്തരീ�
ക്ഷം.

“ധീേരാദാത്തന്മാരായ പാണ്ഡവർ നൂേറാളം കൗരവെര കു�
രുേക്ഷത്രയിൽ ചതിച്ചു െകാല്ലുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ൈക
െകാട്ടി ആസ്വദിച്ചു എന്നാൽ, മരണഭീഷണിയുള്ള പ്രളയ�
ജലം കാണാൻ, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പിടം കിട്ടിയ
യുധിഷ്ഠിരൻ ജീവനിൽ െകാതികാരണം വിസമ്മതിക്കും.
ഓർമ്മിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ‘തിരുമനസ്സ് ’ പറയുന്നു, ഒഴുക്കിൽ
കാൽവഴുതി വീണു മുങ്ങിമരിച്ചാൽ അണെപാട്ടിെയാഴു�
കുന്ന ജനദു:ഖം എങ്ങെന നിങ്ങൾ പറെഞ്ഞാതുക്കും? നീ�
യും നകുലനും േപായി വിവരമറിഞ്ഞുവന്നു, ഞാൻ വിളി�
ച്ചുകൂട്ടുന്ന അവേലാകനേയാഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീ�
കരിക്കണം. എനിക്കു് വ്യാസനുമായി അഭിമുഖമുണ്ടു്. കൗ�
രവാനുകൂല പരാമർശങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കടന്നുകൂ�
ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു് മാമുനിയിൽ േപ്രരണ
െചലുത്തും, േവണ്ടി വന്നാൽ, പനേയാല ലഭ്യതയിൽ നി�
യന്ത്രണം െകാണ്ടുവന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത വരു�
തിയിലാക്കും.” തുണിയും മരുന്നും അന്നവുമായി പ്രളയ�
ബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിേലക്കു് േപാവാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയാ�
യിരുന്നു പാഞ്ചാലിയും നകുല േനതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘ�
വും.

“നഗ്നപാദയായി േകാട്ടക്കകത്തു നിന്നു് പടിയിറങ്ങു�
േമ്പാൾ, ഓേരാ െകൗരവേനയും ഒെന്നാന്നായി ൈകപി�
ടിച്ചു് നിങ്ങൾ യാത്ര േചാദിച്ചു എന്ന ഒരു വാർ ത്ത ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ െമാത്തം പരക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. വസ്ത്രാേക്ഷപം
നിങ്ങെളാരു സ്ത്രീപീഡനപ്രശ്നമാക്കിയില്ല എന്നു് െപാതു�
സമൂഹെത്ത േബാധിപ്പിക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ നാടായ നാ�
െടാെക്ക കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും ചർച്ച
ചൂടാറാെത നിർത്തുന്നുമുണ്ടു്. ഇതു് തീർത്തും അടിസ്ഥാന�
രഹിതമാേണാ? അേതാ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കൗരവേരാടു്
യാത്ര േചാദിച്ചിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാനത്തിനു് എന്താ കുഴപ്പം?, ഒരു വഴിക്കു േപാവു�
േമ്പാൾ വരി നിൽക്കുന്നവേരാടു് യാത്ര േചാദിേക്കേണ്ട?,
പറഞ്ഞുവന്നാൽ, അവെരല്ലാം എെന്റ ആരാധകരുമ�
േല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/12

“ഇഷ്ടം കൂടാൻ ചക്രവർത്തി എെന്താെക്ക മന്ത്രിക്കും?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മറ്റു പാണ്ഡവെര കുറിച്ചു് കുത്തി കുത്തി േചാദിക്കും. പ്രണ�
യസല്ലാപത്തിൽ മികവു കുറവാണു് എന്നു് ദുരനുഭവങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തും. എനിക്കേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ
വിേധയെപ്പടും.”

“പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള വിഷം തീറ്റിക്കാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട
പണെപ്പട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരണെമന്ന ദുഃസ്ഥിതി നില�
വിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ.
എന്നിട്ടും, അരേങ്ങറ്റ ദിവസം പാണ്ഡവർ അവമതിച്ച കർ�
ണ്ണെന “അംഗരാജാവായി” പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാഹസി�
കത നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ അസാധാരണ നടപ�
ടിക്കു, മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട രാജകീയ അനുമതി
കിട്ടിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.



“സാഹചര്യത്തിെനാന്നുയർന്നു. സാഹസികമായി ഇടെപ�
േടണ്ടി വന്നു. പാണ്ഡവവിരുദ്ധമേനാഭാവമുള്ള അധഃകൃത
േയാദ്ധാവിെന ആജീവനാന്ത അടിമയായി േനടിെയടു�
ക്കാൻ സാങ്കല്പ്പികേദശനാമം ആധികാരികമായി ഉച്ച�
രിച്ചു. അതിനു ഭീഷ്മരുെടേയാ വിദുരരുെടേയാ സമ്മതം
േചാദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ധാർഷ്ട്യം അേന്ന എെന്റ െപരു�
മാറ്റത്തിലുണ്ടു്. അതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു മുൻകാല പ്രാബ�
ല്യവും രാജകീയ അനുമതിയും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/13

“ഇനിെയങ്കിലും വസ്ത്രാേക്ഷപം നിന്ദാർഹെമന്നു ഏറ്റുപ�
റഞ്ഞാെലന്താ?” ഭീമഗദാപ്രഹരേമറ്റു ചളിയിൽ വീണു്
െഞളിപിരി െകാള്ളുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ േചാദിച്ചു കുരുേക്ഷത്ര അന്ത്യദിനം. യുദ്ധേജതാക്ക�
ളായ പാണ്ഡവർ വിശ്രമത്തിനായി പാളയത്തിേലക്കു്
േപായ സന്ധ്യ.

“സ്ത്രീകെള വഴിയാധാരമാക്കുന്ന തരം വിറളി പിടിച്ച പുരു�
ഷത്വം എനിക്കല്ല, യുധിഷ്ഠിരനായിരുന്നു എന്നു് ഇതുവ�
െര അറിഞ്ഞിേല്ല? അേതാ, അടുത്ത ഭരണാധികാരിെയ
ഇേപ്പാേഴ േപടിയാേയാ? നിങ്ങളുെട പത്രകാര്യാലയം
പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാണിജ്യവീഥിേയാടു് േചർന്ന പൂക്കാര
െതരുവിൽ പകെലാെക്ക കാണുന്ന ആ വിഷാദേരാഗി
വൃദ്ധ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണു്? യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ
ഔേദ്യാഗിക ഭാര്യ! കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാത്ത പണിയ�
േല്ല കപടപാണ്ഡവൻ െചയ്തതു്? അന്യനാട്ടുകാരിയായ
അവെള വഴിയിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു മറ്റു പാണ്ഡവരുെമാത്തു
സുഖവാസത്തിനു േപായി. വരണാവതം, ഏകച്ചക്രാ, പാ�
ഞ്ചാല വഴി തിരിച്ചു ഹസ്തിനപുരിയിൽ വരുേമ്പാേഴക്കും,
അനുജൻ പരിണയിച്ച പാഞ്ചാലിെയ ചതിയിൽ സ്വന്ത�
മാക്കി. അതിൽ കവിെഞ്ഞെന്തങ്കിലും ആയിരുന്നുേവാ,
അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ ഭാഗിക നഗ്നതപ്രദർശനം എന്ന ചൂ�
താട്ടവിവാദം െകാഴുപ്പിച്ചു സ്ത്രീപീഡനമാക്കി അഭിവന്ദ്യ
വ്യാസെന െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതു്?” ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനായി
ആ കൗരവേയാദ്ധാവു് ൈക നീട്ടി യാചിക്കുേമ്പാൾ, യുദ്ധ�
കാര്യ േലഖകൻ ചുറ്റും കുറുനരികെള കണ്ടു അതിേവഗം
സ്ഥലം വിട്ടു.

“ആറംഗ ആദിവാസി കുടുംബത്തിനു് അന്ത്യഅത്താഴം വി�
ളമ്പാൻ കുന്തി മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു? എവിെടയായി�
രുന്നു ആ സമയം നിങ്ങളഞ്ചുേപരും?” അരക്കില്ലത്തിെല
അന്തർനാടകം എന്ന അേന്വഷണാത്മക പരമ്പരക്കുേവ�
ണ്ടി ഓടിനടക്കുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“രഹസ്യമായി പണിത ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിൽ മണ്ണിടി�
ച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുെട പാതിരാ ഒളിേച്ചാട്ടം തട�
യാൻ േവഷം മാറി വന്ന കൗരവ ചാരസംഘമായിരുന്നി�
േല്ല അവർ? അവെര കുടിപ്പിച്ചു േബാധം െകടുേത്തണ്ട
ചുമതല കുന്തി ഏെറ്റടുത്തേപ്പാൾ, മണ്ണു് നീക്കി തുരങ്കം
ഞങ്ങൾ സഞ്ചാരേയാഗ്യമാക്കി.” ഏകച്ചക്രയിൽ ബ്രാഹ്മ�
ണേവഷം ധരിച്ചു ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ
സംഘത്തിെല ഇളമുറക്കാരൻ നകുലൻ പറഞ്ഞു.

“കിരീടാവകാശിയായ ഈ കുട്ടിെയ കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ
േപാവുന്നെതന്താണു്?’ െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തി�
െന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“തലമുറ വിടവില്ലാത്ത സൗഹൃദകാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാ�
യിരുന്നു. എെന്ന േപാെല മാന്ദ്യം ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു.
കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ
േനരിയ േതാതിൽ കായിക ബലവും പരീക്ഷിക്കും. അങ്ങ�
െന ഒരു രാവിെല കൗതുകെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, അവെന്റ
അമ്മ വിരാടരാജകുമാരി വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു, ‘എെന്റ
അമ്മാവൻ കീചകെന െഞക്കിെക്കാന്നേപാെല ഈ കു�
ഞ്ഞിെന േദേഹാപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കേല്ല? നിങ്ങളുെട ജീ�
വൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ബലി െകാടു�
ത്ത അഭിമന്യുവിെന്റ മകനാണവൻ’. അതിനുേശഷം പരീ�
ക്ഷിത്തു് എനിക്കു് കിരീടാവകാശി മാത്രമായി.” ഭീമെന്റ
ശരീരം േശാഷിച്ചിരുന്നു. വിഷാദഭരിതമായ ശബ്ദത്തിൽ
ഇടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ചലനം മൃദുവായിരുന്നു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/14

“ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അഞ്ചു കൗമാരേപാരാളികെളയും നിങ്ങൾ
ഒറ്റയ്ക്കു് കഴുത്തിൽ ചവുട്ടി െകാന്നു എേന്നാ? ഒരാെള ചവി�
ട്ടുേമ്പാൾ അടുത്തു് കിടന്ന മറ്റു നാലു േപർ ബഹളം േകട്ടു്
ഉണർന്നിേല്ല?” അവസാനെത്ത ‘കൗരവ സർവൈസ�
ന്യാധിപതി’ എന്ന പദവിയുണ്ടായിരുന്ന അശ്വത്ഥാമാ�
വിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മഹാേരാഗിയാ�
യി, എവിെടയും കാൽ ഉറക്കാെത ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങ�
ളിൽ രാവുപകൽ അലയുകയായിരുന്ന ആ ചിരഞ്ജീവി�
െയ കെണ്ടത്താൻ പാടുെപേടണ്ടി വന്നു.

“േദ്രാണപുത്രനായ എനിക്കു് അഞ്ചു േപെര അറുെകാല
െചയ്യാൻ േവെറ സഹായം േവേണാ? പാണ്ഡവെര േപാ�
െല ഭീരുക്കൾ ആയിരുന്നു അഞ്ചു പാഞ്ചാലീപുത്ര ന്മാ�
രും എന്നതു് എെന്റ രാത്രി േജാലി എളുപ്പമാക്കി. ആദ്യം
കണ്ടവെന കഴുത്തിൽ ചവിട്ടിയേപ്പാൾ (ആയുധം െകാ�
ണ്ടു് കഴുത്തറത്തു് െകാന്നാൽ അവനു സ്വർഗ്ഗ രാജ്യ പ്രേവ�
ശനം എളുപ്പമാവും) മറ്റു നാലു് േപരും ഉണർന്നു കാര്യം
മനസ്സിലാക്കി ചുരുണ്ടു് കിടന്നു ഉറക്കം നടിച്ചു. ഒരാെള
െകാന്ന ക്ഷീണത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥലം വിടുെമെന്നാ മേറ്റാ
കരുതിയ അവരുെട േമാഹം പൂവണിയാെത അഞ്ചു േപ�
െരയും ആസ്വദിച്ചു െകാന്നു.”

“സൗജന്യധാന്യം വാങ്ങുകേയാ മഹാറാണിയും?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക വിസ്മയിച്ചു. െപാള്ളുന്ന െവയിലിൽ ശിരസ്സും
മുഖവും മറച്ച പാഞ്ചാലി വിതരണേകന്ദ്രത്തിനു മുമ്പിെല
നീണ്ട വരിയിൽ ക്ഷമേയാെട കാത്തുനിന്നു.

“മഹാറാണിയാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും പൗരാവകാശം
െപാതുവായുള്ളതേല്ല?”

“അമ്മാ, ഈ യുവേയാദ്ധാവു് എെന്റ അച്ഛനായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ! പകരം, വൃദ്ധേരാഗി ശന്തനു എന്തിനച്ഛനായി”,
അമ്മെയക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ േദവവ്രതൻ എന്ന ഭീഷ്മ�
േരയും, അമ്മയുെട അച്ഛെനക്കാൾ പ്രായമുള്ള മഹാരാ�
ജാവു് ശന്തനുവിെനയും മാറി മാറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കിരീടാവ�
കാശി വിചിത്രവീര്യൻ ചുമച്ചു തുപ്പുന്നതിനിടയിൽ മഹാറാ�
ണി സത്യവതിേയാടു േചാദിച്ചു.

“െകാച്ചുകുട്ടിയാെണങ്കിലും നിനക്കു് ഇേപ്പാേഴ വ്യക്തമാ�
യിേല്ല മകെന, എത്രമാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണു് ഞങ്ങളുെട
ഭാഗേധയം നിർണയിക്കുന്ന അതീതശക്തികൾ? നിെന്റ
പ്രശംസ േകട്ടു് ആ സുന്ദര േയാദ്ധാവു് ഭീഷ്മർ പ്രസാദിച്ച
േപാെല േതാന്നുന്നു. നിനക്കവൻ ഒന്നിലധികം സുന്ദരി�
ക്കുട്ടികെള കിടക്കക്കൂട്ടിനായി ഏെതങ്കിലും സ്വയംവരങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുെത്തങ്കിലും െകാണ്ടു് വരും.” ക്ഷയ�
േരാഗി വിചിത്രവീര്യെന വൃത്തിയുള്ള തുണി െകാണ്ടു് പരി�
ചാരിക മൃദുവായി ചുണ്ടു തുടക്കുേമ്പാൾമഹാറാണി സത്യ�
വതി ചുമലിൽ ൈക വച്ചു് ആശ്വസിപ്പിച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/21

“നിങ്ങളുെട പിടിപ്പുേകടുെകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി വനവാസക്കാ�
ലത്തു പല നികൃഷ്ട േജാലിയും കൗരവഅടിമെയന്ന നില�
യിൽ െചയ്യുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാം, എന്നാലുമുണ്ടാവുമേല്ലാ
അവൾക്കും സർഗ്ഗാത്മക നിമിഷങ്ങൾ. അവളേപ്പാൾ
കൂട്ടം കൂടിയിരുന്നു നിങ്ങേളാടു് മത്സരിച്ചു കഥ പറയുേമാ,
നൃത്തം െചയ്യുേമാ, പാട്ടു പാടുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. നീരാടാൻ പാഞ്ചാലി േപായേതാെട, പാണ്ഡ�
വർ മാത്രം കുടിലിൽ ഉള്ള പ്രഭാതം. അന്തരീക്ഷം പ്രസ�
ന്നമായിരുന്നു.

“സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ മാറിയിരുന്നു എഴുത്താണി െകാ�
ണ്ടു് പനേയാലയിൽ എെന്താെക്കേയാ എഴുതുന്നതു് കാ�
ണാം. ഭാര്യ അഭ്യസ്തവിദ്യയായിരിക്കുക, എന്നാൽ കൗമാ�
രം വെര കാട്ടിൽ വളർന്നു അക്ഷരേദവതെയ പരിചയ�
െപ്പടാൻ ൈവകിയ ഭർത്താക്കന്മാർ അവളുെട ഈ ഒഴി�
വുസമയ രചനാേലാകം വായിച്ചറിയാനാവാെത അന്ധാ�
ളിച്ചു നിൽക്കുക, ഞങ്ങൾ കൗേന്തയർ സാധുജീവികൾ”
ഭീമൻ വിരൽ കടിച്ചു, വാക്കു മുറിഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ ഈറനാ�
യി. മറ്റു പാണ്ഡവർ ഭീമെന ഈർഷ്യേയാെട േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/25

“ദുേര്യാധനൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥംെകാട്ടാരം െകാള്ളയടിച്ചു പാ�
ഞ്ചാലിയുെട അമൂല്യരത്നേശഖരം നിങ്ങൾക്കു് വീതിച്ചു
തന്നു എന്നേല്ല പാണ്ഡവ വനവാസക്കാലെത്ത അരമന�
രഹസ്യം? പിെന്ന എന്താ അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിനു േദ�
ഹാദ്ധ്വാനം എന്നു് േമനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൂക്കാരെതരു�
വിൽ മാലേകാർത്തു് വിൽക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിന�
പുരി.

“േപാരാട്ടം ആരു ജയിച്ചു എന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭര�
ണാധികാരി ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു് മു�
മ്പു് തെന്ന, പാണ്ഡവർ ഇടിച്ചു കയറി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട
േഭദിച്ചു് അന്ധരാജാവിെന ബന്ദിയാക്കിയതു് നിങ്ങളുെട
പത്രത്തിൽ വാർത്തയായിേല്ല? വാർത്തയാവാത്ത ഒന്നി�
താ-അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു് രാത്രി തെന്ന കു�
രുവംശ രഹസ്യഅറകളുെട അതീവസുരക്ഷ തകർത്തു് യു�
ധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ,
വാരി വലിച്ചു എല്ലാം ഒളിയിടേത്തക്കു കടത്തി. രാവിെല
ഞങ്ങൾ, കൗരവരാജവിധവകൾ, അവിെട സ്ഥിതിയറി�
യാൻ സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ, രഹസ്യഅറയിൽ ആെക കണ്ട�
തു് കരിക്കട്ടയും തലനാരും.”



“മുതിർന്ന പൗരനേല്ല? സംസാരിക്കുേമ്പാൾ സാമാന്യമ�
ര്യാദ നിേഷധിക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാടി കൗരവഅടിമയാെയങ്കിലും, യുധിഷ്ഠിരെന
ഞങ്ങൾ ആദ്യകാലെത്താെക്ക വിളിച്ചിരുന്നതു് ‘അഭിവ�
ന്ദ്യ മഹാരാജാേവ’ എന്നു് തെന്നയായിരുന്നു. അക്ഷയ�
പാത്രത്തിൽ നിന്നു് പച്ചനാക്കിലയിൽ രുചിഭക്ഷണം
വിളമ്പി ഞാൻ വച്ചു് െകാടുക്കും. ‘മഹാരാജാവു് ’ ഉെണ്ട�
ണീക്കും വെര ബാക്കി നാലു ആണുങ്ങളും ഞാനും ഒറ്റ�
ക്കാലിൽ ആജ്ഞ കാത്തു നിൽക്കും. ഉരുള ഉരുട്ടുന്നതും,
നാക്കു് പുറത്തിട്ടു വാതുറന്നു അകേത്തക്കു് ഉന്നം െത�
റ്റാെത എറിയുന്നതും, ചുണ്ടുകൾ പൂട്ടി, താടി ഉയർത്തി,
‘അമുക്കു’ന്നതും, പാടു് െപട്ടു് ഇറക്കുന്നതും, വയർ ചലി�
പ്പിച്ചു ഇടം കൂട്ടുന്നതും ഒെക്ക എത്ര നാൾ ആദരേവാെട
കണ്ടു നിൽക്കും? വിശക്കുന്നു വയറു കാളുന്നു എെന്നാ�
െക്ക അയാൾ ഈയിെടയായി നിലവിളിച്ചാൽ, ഊട്ടുപു�
രയിൽ ഞാൻ അക്ഷയപാത്രം വക്കും. പിെന്ന അവര�
ഞ്ചു േപരും വാരി വലിച്ചു തിന്നുന്നതു് കാണാെനാന്നും
െമനെക്കടാെത എെന്റ പാട്ടിനു താഴ്വരയിെല ജലാശ�
യത്തിൽ നീന്താൻ േപാവും” വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസ�
ത്തിൽ, പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട ആഹാര�
രീതിെയ കുറിച്ചു് മുൻ രാജമാതാവു് പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം
േലഖികയുമായുള്ള അഭിമുഖം നാെള ഇറങ്ങുന്ന ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’യിൽ.

“േപാർക്കളം കുരുേക്ഷത്രയിലായിരുെന്നങ്കിലും യുദ്ധെക്ക�
ടുതി ഹസ്തിനപുരിയിലാണേല്ലാ. ഒരു േനരം അന്നം കി�
ട്ടാെത െതരുവുകളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ തമ്പടിക്കുന്ന
കാഴ്ച കണ്ടു മനസ്സിടിഞ്ഞാണു ഞാൻ ഇവിെട വന്നതു്.
പതിമൂന്നിനും അമ്പത്തിെയാമ്പതിനും ഇടക്കുള്ള പുരു�
ഷജനസംഖ്യ നശിച്ചു എന്നാണു വിദുരർ അറിയിക്കുന്ന�
തു്. എങ്ങെന നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി െകട്ടിപ്പടുത്തു െപാ�
േയ്പായ ഐശ്വര്യസമൂഹം വീെണ്ടടുക്കും?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലി�
യും രാജസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാതം.

“സഖ്യകക്ഷികളായിരുന്ന രാജവംശങ്ങേളാടു് യുദ്ധെച്ചല�
വിെന്റ ഓഹരി ആവശ്യെപ്പടും. േചാദിച്ചത്ര തരുന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ, കൗരവസഖ്യരാജവംശങ്ങെള െകാള്ളയടിക്കും.
അതിനു പറ്റിയ അശ്വേമധയാഗം ഉെണ്ടന്നു കൃപാചാര്യൻ
അറിയിച്ചു. ഒരു കുതിരെയ കിട്ടിയാൽ െമാത്തം ഭാരത�
ഖണ്ഡം അർജ്ജുനൻ വരുതിയിലാക്കാെമന്നു ഏറ്റു. കള�
പ്പുരകളിലുള്ള വിത്തടക്കം എല്ലാ ജംഗമസ്വത്തും ഭീമൻ
എത്തിച്ചു തരും എന്ന േചാരയിൽ ചാലിച്ച വാക്കു കിട്ടി.
നകുലനും സഹേദവനും അെതാെക്ക കൃത്യമായി എണ്ണി�
ത്തിട്ടെപ്പടുത്തി കലവറ നിറയ്ക്കും. ഭാവിെയ കുറിച്ചു് പ്രതീ�
ക്ഷാനിർഭരമാണു് ഹൃദയം, അേല്ല പാഞ്ചാലീ?”

“പാഞ്ചാലിയുെട മരണ െമാഴി േനരിട്ടു് േകട്ട ഏക വ്യക്തി?
അേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീെയ
േചാദ്യം െചയ്തു.

“കാട്ടിൽ എത്തും വെര മാത്രം ഞാൻ േതാഴിയായി കൂെട�
യുണ്ടാവും എന്ന തീരുമാനം സമ്മതിച്ചാണു് പാണ്ഡവർ�
ക്കു് പിന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടന്ന പാഞ്ചാലി എെന്ന
കൂെട കൂട്ടിയതു്. കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി ചുറ്റും
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട, എന്നാൽ ഭീതിേയാെട, േനാക്കി�
ത്തുടങ്ങി. ഒന്നും ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല. പുൽത്തകിടിയുള്ള
സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഭീതിയിൽ പാഞ്ചാലി
മുട്ടു് കുത്തി േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കി ൈക കൂപ്പി.

“വയ്യ എനിക്കീ മടിയൻ സന്യാസികളുെട ൈജവമാലി�
ന്യം വീണ്ടും ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ചുമക്കാൻ” എന്നു് വി�
തുമ്പി പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാ�
ണ്ഡവർ സന്യാസികേളാടു് ഉപചാരം പറയുന്നതിനിട�
ക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടു േപായി. പാഞ്ചാലിയുെട
അനാഥ ശരീരം വലിച്ചിഴച്ചേപ്പാൾ, “കണ്ണിൽ െപട്ട ഗുഹ�
യിൽ അടക്കം െചയ്തു ഞാൻ കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു തിരിച്ചു
േപാന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/26

“കൗരവെരെയല്ലാം െഞക്കിെക്കാന്നു കുടുംബസ്വത്തു തട്ടി�
െയടുത്ത നിങ്ങളുെട കരളിെല േമാഹെമന്താണു്?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േമലനങ്ങാെത മൂന്നു േനരം ഊണു കഴിക്കാൻ ഓേരാ
ഹസ്തിനപുരി കുടുംബത്തിനും അക്ഷയപാത്രം സൗജന്യ�
മായി വീട്ടിെലത്തിക്കുക എന്നതാണു് പാണ്ഡവ ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ േമാഹം.”

“പാഞ്ചാലിെയ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ േപാലും യുധിഷ്ഠിര�
നു് മനഃസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിെല്ലേന്നാ?”, വാനപ്രസ്ഥത്തി�
േലക്കു് നീങ്ങിയ ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
പാണ്ഡവജന്മങ്ങളുെട അവസാനം. ഹിമാലയ താഴ്വര.

“താൻ കാലെന്റ മകൻ ആെണന്നു് േപാലും അറിയാത്ത
വിധം മറവി േരാഗം ബാധിച്ച ഈ ‘കുരുവംശ ചക്രവർ�
ത്തി’ക്കു് എങ്ങെനയിത്രയും കാലം കൂെട െപാറുത്ത െപ�
ണ്ണിനു് പ്രഥമശുശ്രൂഷ െചയ്യാൻ മനഃസാന്നിധ്യം േതാ�
ന്നും?”, പിന്തിരിഞ്ഞു പാഞ്ചാലിയുെട ഭൗതിക ശരീരം
ഒന്നു് േനാക്കി ഭീമൻ ൈക വീശി.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/27

“നൂേറാളം കൗരവരും ആരാധകരാെണന്നു നിങ്ങൾ അവ�
കാശെപ്പടുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രണയേത്താെട േനാക്കുന്നതു് തിരിച്ചറിെവാന്നുമല്ല.
വാർത്ത േതടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങളും കണ്ടുേപാ�
വാവുന്നതേല്ല. ആരാധകരുെട കടാക്ഷങ്ങൾ അംഗീകരി�
ക്കാെറാന്നുമില്ല. ആ പ്രണയമിഴികളിൽ കാണാം, രതിജ�
ന്യ ആേവശവും, െപൺമനം കീഴ്െപ്പടുത്താൻ തിമിർപ്പു�
ള്ള പ്രശംസയും, െപണ്ണുടലിൽ ഉടമ സ്ഥാവകാശം നിഴ�
ലിക്കുന്ന േനാട്ടവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/28

“ഇെതന്താണിതു്?”, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കണ്ട ആകർ�
ഷക വിഭവങ്ങൾ േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ൈക തല�
യിൽ തട്ടി. പാണ്ഡവരുെട വനവാസക്കാലം.

“േവെറാന്നുമല്ല. ഏേതാ ഹസ്തിനപുരി കർഷകർ കന്നു പൂ�
ട്ടി നിലെമാരുക്കി വിതച്ചു വിളഞ്ഞു െകായ്തു് െമതിച്ച ധാ�
ന്യം േവവിച്ച ഭക്ഷണം. മടിയന്മാരായ പാണ്ഡവർക്കു് േവ�
ണ്ടി പ്രകൃതി നിത്യവും ഒരുക്കിത്തരുന്ന െകാള്ളമുതൽ.”
ഊട്ടുപുരയിൽ വരാെത അകലം പാലിച്ച പാഞ്ചാലി പറ�
ഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/29

“മുെന്നാരുക്കമില്ലാെത പരീക്ഷിത്തിനു് െചേങ്കാൽ െകാടു�
ത്തു നിങ്ങളാറുേപരും പടിയിറങ്ങിയാൽ ഹസ്തിനപുരിയു�
െട ഭാവിസുരക്ഷാഭീഷണി പിെന്ന ആരു േനരിടും?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ആശീർവദിക്കുന്നതിനു പകരം ആശങ്ക? കുടിേയറ്റ കൃഷി�
ക്കാരായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിത�
േപ്പാൾ ‘ഇനി ഞാൻ തെന്ന ചക്രവർത്തി’ എന്നു് പ്രഖ്യാ�
പിക്കാൻ േവണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത യുധിഷ്ഠിരൻ കാണി�
ച്ചതേല്ല? അഭിമന്യുവിെന േപാെല അല്ല പരീക്ഷിത്തു്-
ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാനും ഉയിരും െകാണ്ടു്
പുറത്തു ചാടാനും മുപ്പത്തിയാറു വയസ്സിനിെട അയാൾ
പഠിച്ചേല്ലാ.”

വനവാസത്തിനു േപാവാൻ പുതിയ വസ്ത്രരീതികളുമായി
പരിചയെപ്പടുകയായിരുന്ന മറ്റു പാണ്ഡവർ കുരുവംശ�
ഭാവി അഭിമന്യുപുത്രെന്റ ൈകകളിലാണു് എന്ന വിവരം
അർജ്ജുനൻ ആവർത്തിച്ചതിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു
േനാട്ടം തിരിച്ചു.

“ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനായില്ല. കാഴ്ച സൂക്ഷ്മവും ആയിരുന്നി�
ല്ല. എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന േപാരാട്ടത്തിൽ എേന്താ
നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ളഒെന്നന്നും േതാന്നി. എന്താ�
യിരുന്നു താങ്കളുെട സംഭാഷണം?” ദുേര്യാധനൻ കർണ്ണ�
േനാടു് േചാദിച്ചു. ഭൂഗർഭ അറയിൽ പന്തം പുകഞ്ഞു.

“നീ പാണ്ഡവകുടുംബം എന്നവൻ എെന്ന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നീ
അവിെട േചരണം എന്നവൻ ചൂണ്ടു വിരൽ ആകാശേത്ത�
ക്കുയർത്തി. ആകസ്മികമാെയാരു സമാന ജനിതകധാര�
േയക്കാൾ ആജീവനാന്തവിശ്വസ്തത, ആപത്തിൽ കാപ്പാ�
ത്തിയ സൗഹൃദെമന്നു ഞാൻ ൈകപിടിച്ചു് ആ വ്യർത്ഥ
സംഭാഷണം ഉപസംഹരിച്ചു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/30

“എെന്റ കൗമാരകാലം നിങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞു േചാദിക്കു�
േമ്പാൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണു് അഭിവന്ദ്യ വ്യാസൻ
എഴുതിയ ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രം എന്തുെകാണ്ടു് നി�
ങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചുകൂടാ?”, കുന്തീേദവി െകാ�
ട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവഭരണകാലത്തി�
ലും മുൻ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി ധൃതരാ�
ഷ്ട്ര വസതിയിൽ കഴിയുന്ന കാലം.

“എന്തിനു അെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയ�
ണം? കർണൻ എന്നു് സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു് പരാമർശി�
ച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ഇനിയും എഴുതെപ്പടാത്ത ഒരു വലിയ
ഇതിഹാസെത്ത അെല്ല നിങ്ങളുെട മുഖം ഒളിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചതു്?”

“തടഞ്ഞുനിർത്തി കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ ആേരാ ദാനം േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ ഊരിെക്കാടുത്തു എന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിെല കു�
തിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും ഓടി നടന്നു േബാ�
ധ്യെപ്പടുത്തുന്ന ആ വ്യക്തി തെന്നയാേണാ ശരിക്കും ദാന�
ശീലൻ എന്ന േപരിൽ പ്രശസ്തിേനടിയ കർണ്ണൻ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ജീവന്മരണ േപാരാട്ടത്തിൽ ഭീഷണിക്കു കാരണമാവുെമ�
ന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദുഷ്ടലാേക്കാെട വഴി തടഞ്ഞു േചാദിച്ചവനു്
ദിവ്യകവചം ഊരിെക്കാടുത്ത കാര്യം കൗരവവക്താവു്
അറിയിച്ചിട്ടും, നിങ്ങൾക്കതു മുഖ്യവാർത്തയാക്കാൻ ഇഷ്ട�
മിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന കർണ്ണൻ േവെറന്തു െചയ്യും?”

“കല്യാണെസൗഗന്ധികം, പാതിരാത്രി പ്രിയതമെയ
ഏൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ വാരിപ്പുണർന്നുമ്മവച്ചുേവാ പാഞ്ചാ�
ലി? അേതാ നന്ദിപ്രകടനത്തിൽ ഒതുക്കിേയാ പ്രതികര�
ണം?”

“വാടിയ പൂെവാെക്ക വലിെച്ചറിയൂ മനുഷ്യാ, ആൺകുട്ടികൾ
എേന്നാ പറിച്ചു െകാണ്ടു് വെന്നെന്ന പൂ ചൂടി, എന്നു് ഇരു�
വശവും േചർന്നു് കിടന്നുറങ്ങിയ മാദ്രിപുത്രന്മാെര തേലാ�
ടി പാഞ്ചാലി. ആട്ടിപ്പുറത്താക്കെപ്പട്ട േപാെല ഞാൻ
കാൽ പിേന്നാട്ടടിച്ചു” സ്ഥലകാലേബാധമില്ലാെത പ്ര�
ണയ തിരസ്കൃതൻ വിതുമ്പി.

“ഭർത്താക്കന്മാെര അപനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പാഞ്ചാലി
അപാകത കാണിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ ദുേര്യാധന�
െന പ്രതിേചർക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ല. ഇെതാരു മാനസിക
പരിശീലനമാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധ�
വേയാടു് േചാദിച്ചു. രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് പുറത്താക്ക�
െപ്പട്ട കൗരവരാജവിധവകൾ പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ
ദുരിതജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലം.

“പാണ്ഡവരുെട ദാമ്പേത്യതരജീവിതത്തിൽ പാഞ്ചാലി
േനരിട്ട േപാെലാരു ദുരന്തം എെന്റ വിവാഹജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടായിെല്ലന്നതു് ദുേര്യാധനെന്റ മാനസിക പരിശീലനം
െകാണ്ടായിരുന്നു. നൂേറാളം സേഹാദരഭാര്യമാർ വിേധ�
യത്വം കാണിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ േനരി�
ടുേമ്പാഴും, രതിപരീക്ഷണത്തിനു പ്രണയഭാഷ കൗതുക�
െപ്പടുത്തുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല. പിെന്ന എന്തിനയാളുെട
പാണ്ഡവവിരുദ്ധ രാജകീയാഭിലാഷങ്ങൾ എെന്ന മടുപ്പി�
ക്കണം?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/08/31

“ശിേരാരത്നം നഷ്ടെപ്പങ്കിലും എെന്താെക്കേയാ യുദ്ധാന്ത്യ�
ത്തിൽ േനടിയ േപാെലയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും
െഞളിയുന്നതു്? ‘േദ്രാണപുത്രൻ അശ്വഥാമാവിെന െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കാട്ടുപാതയിൽ കെണ്ടത്തി.

“ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? ശത്രുപാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു
മക്കെളയും കഴുത്തിൽ ചവിട്ടി െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധന
െന്റ വീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവസാനിക്കും എന്നു് പറഞ്ഞ
പാണ്ഡവർ എെന്റ പാതിരാ ൈസനികതന്ത്രം ഫലിക്കു�
ന്നതു കണ്ടു െഞട്ടിയിേല്ല. ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവി�
നു േനെര ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു്, പാണ്ഡവെര വിറപ്പി�
ച്ചിേല്ല, ക്ഷത്രിയേപാരാളികേളാടു് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ബ്രാഹ്മണ�
നും കഴിയും എന്നു് നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ വിസ്തരിച്ചു
കണ്ടിേല്ല? മഹാഭാരത യുദ്ധരത്ന പുരസ്കാരത്തിനു് വ്യാ�
സൻ എെന്റ േപർ നിർേദ്ദശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ൈക
തരൂ. അതിനിടയിൽ എനിെക്കാരു ആയിരം െകാല്ല�
െത്ത വനവാസത്തിനു കൃഷ്ണശാപമുണ്ടു്. മനുഷ്യജന്മം കി�
ട്ടിയാൽ വരവും ശാപവും ഒെക്ക പതിവെല്ല, അങ്ങ് ദൂെര
ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണെന െകാല്ലാനും ഒരു േവടൻ ആയുധം
മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല”, അഭിശപ്ത േദ്രാണപുത്രൻ ആേഘാഷി�
ക്കുകയായിരുന്നു ഏകാന്തജീവിതം.

“ഉദ്യാനവളർച്ച ഊഹിച്ചതിലും മുന്നിൽ.” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു. രാജമന്ദിരങ്ങൾ�
ക്കകെല ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നില നിർത്തിയ ആശ്രമാന്തരീ�
ക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഔഷധസസ്യേത്താട്ടങ്ങൾ.

“ഭർത്താക്കന്മാരുെട ആയുേസ്സാ ആേരാഗ്യേമാ ഉറപ്പു വരു�
ത്താെനാന്നുമല്ല ഈ അധ്വാനഭാരം ഞാൻ ഏെറ്റടുത്ത�
തു് എന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം. േദവസന്തതികെളന്നു അവ�
കാശെപ്പട്ടു കുറച്ചുകാലമായി യുവത്വം കൂെടയുെണ്ടന്നു് േമ�
നി പറയുന്ന ആ വേയാജനങ്ങെള ചിലെതാെക്ക പഠി�
പ്പിക്കാൻ ഞാനിതിെന്റ പരിപാലനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
ഊഴമനുസരിച്ചവരുെട തലെയന്നും രാത്രി എെന്റ വസ�
തിയിൽ കാണാം. അവരുെട മുഖം എനിക്കു് കാണാനും
എന്നാൽ എെന്റ മുഖം ഇരുളിൽ മറയ്ക്കാനുമാവുന്ന െവളി�
ച്ചവും നിഴലും മനഃപൂർവ്വം അന്തഃപുരത്തിൽ നിലനിർത്തു�
ന്നതു് െകാണ്ടു്, േനരെത്ത പറിെച്ചടുത്ത ഈ പച്ചിലമരു�
ന്നുകൾ എത്രയും േവഗം ചവച്ചിറക്കാൻ െകാടുക്കും. അല്പ�
സമയത്തിനുള്ളിൽ കാണാം, അവർ മലർന്നടിച്ചു വീണു�
റങ്ങുന്നതു. അേതാെട ഞാൻ പുരുഷ ഗന്ധേമൽക്കാത്ത
പായിേലക്കു െചരിയും. യുദ്ധകാര്യ േലഖകെന വരുതിയി�
ലാക്കാൻ വിേശഷ സിദ്ധിയുള്ള ഇലച്ചാർത്തു നിനക്കും
തരെട്ട?”



—2—
“കാട്ടുമൃഗങ്ങെള പിച്ചിച്ചീന്തിയിരുന്ന പാണ്ഡവർെക്കന്താ
വളർത്തുമൃഗങ്ങെള േനരിടാെനാരു വിമ്മിട്ടം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തു കൂട്ടം കൂടി നി�
ന്ന കൗരവ നായകെള അനുതാപപൂർവ്വം േനാക്കുകയാ�
യിരുന്നു ചാർവാകൻ.

“യുദ്ധകാലത്തു പതിെനട്ടു നാളും ഈ നായകൾ ഇവിെട
നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് കിട്ടുന്ന എല്ലിൻ
കഷണം ഞാൻ എറിഞ്ഞു െകാടുക്കും പെക്ഷ അവ ചാ�
ടിപ്പിടിക്കില്ല. ആ മൗനവും ഹതാശമായ േനാട്ടവും വിഷാ�
ദേരാഗത്തിെന്റ ആരംഭെമെന്നനിക്കു േതാന്നി. കൗരവ�
െരന്നു കരുതിയാണവർ ഇേപ്പാഴും രഥം വന്നു നിൽക്കു�
േമ്പാൾ ആകാംക്ഷേയാെട വളയുന്നതു്. ചാടി ഇറങ്ങിയ�
തു് പെക്ഷ യുധിഷ്ഠിരൻ-അവർക്കപരിചിതൻ. ൈനരാശ്യ�
േത്താെട യുധിഷ്ഠിരെനയും കൂെടയുള്ള പാണ്ഡവെരയും
േനാക്കി പെക്ഷ വാലാട്ടിയില്ല. െപെട്ടന്നു് പിെന്ന നാം
കാണുന്നെതന്താണു്? പ്രതിേഷധസൂചകമായി കാൽ
െപാക്കി മൂത്രെമാഴിക്കുന്നതിേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു േവണ�
െമങ്കിൽ കാണാം. അതു് അലസനായകളുെട െവറുെമാ�
രു മൂത്രെമാഴിക്കലാേണാ, മുഖം തിരിക്കുന്ന പത്രപ്രവർ�
ത്തക സുഹൃേത്ത? യജമാനെന െകാന്ന പാണ്ഡവേരാടു�
ള്ള പ്രതിേഷധവും െചറുത്തുനിൽപ്പുമേല്ല? നമ്മെളാെക്ക
െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ ഇടം കിട്ടാൻ അക്ഷമേയാെട
കാത്തുനിൽക്കുേമ്പാൾ, ആ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്തിനാ�
െണാരുങ്ങുന്നതു്? പുതിയ യജമാനന്മാെര നിന്ദേയാെട
തിരസ്കരിച്ചു കൗരവരുെട േദഹവിേയാഗത്തിൽ ദുഃഖസൂച�
കമായി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/06

“എല്ലാം നീ കണ്ടതേല്ല. രാജസൂയം െചയ്തു ഞാൻ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായി. എട്ടിെന്റ പണി തന്നിരു�
ന്ന െകൗരവർ നമുക്കിനി പദവിയിൽ താണ സാമന്തർ.
എന്നിട്ടും ഒരു വാക്കു് പ്രശംസ നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല�
േല്ലാ പാഞ്ചാലീ?”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ സ്വരത്തിൽ േഖദം നിറ�
ഞ്ഞു.

“വാക്കു് പ്രതിേരാധിക്കാൻ ഉള്ളതാണു്. പുകഴ്ത്താനുള്ളത�
ല്ല.”

“െപണ്ണുടലിൽ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിലും പുരുഷൻ ഏൽപ്പി�
ക്കാവുന്ന പരുക്കുകെള കുറിച്ചു് വാചാലമാവുേമ്പാഴും, പാ�
ണ്ഡവമാതാവിനാൽ ബഹുഭർത്തൃത്വം അടിേച്ചൽപ്പിക്ക�
െപ്പട്ട നിസ്സഹായവധു വിെന േപാെല കൗരവരാജവധു�
ക്കളുെട അന്തഃപുരസദസ്സിെന വിടർന്ന കണ്ണുകേളാെട
നിങ്ങൾ േനാക്കുേമ്പാൾ, സദസ്സു് കരുണാർദ്രമായി കാ�
ണുന്നതിനു് ഞാൻ സാക്ഷി. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ബഹു�
ഭർതൃത്വത്തിനു എന്തിനു വഴങ്ങി എന്നു് കൗരവരാജവ�
ധു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ആദ്യം ‘അനീതി’ എന്നുച്ചരിച്ച നി�
ങ്ങൾ ‘നിയതി’ എന്നു് സ്വയം തിരുത്തി. വ്യക്തമാക്കാ�
േമാ ബഹുഭർതൃത്വേത്താടുള്ള നിലപാടു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അർജ്ജുനെന്റ കൂെട നിന്ന നാലു പുരുഷന്മാെര േനാക്കി�
യേപ്പാൾ, യാചനാ ഭാവം എെന്ന സ്പർശിച്ചുേവാ? സ്വവർ�
ഗ്ഗരതിയിേലക്കു ഇനിയും തള്ളി വിടരുേത, ൈക കൂപ്പിടു�
ന്നു ഞങ്ങൾ, എന്നവർ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്, കിട�
പ്പറക്കൂട്ടുകാരായി അവെര സ്വീകരിക്കാൻ എെന്ന പ്രേലാ�
ഭിപ്പിച്ചുേവാ?’
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“കൗരവരാജവധുക്കൾ പാഞ്ചാലിയുെട വീട്ടുമുറ്റത്തു് വരി
നിൽക്കുകേയാ? കൗരവരും പാണ്ഡവരും േനരിൽ
കണ്ടാൽ ‘െകാത്തിക്കീറുന്ന’ ഈ ഹസ്തിനപുരിയിൽ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന ഒരു
നുകത്തിൽ െകട്ടിയ ഈ ‘കറുത്ത യക്ഷി’യിൽ നിന്നു്
രഹസ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു േവണം, ഏകശിലാ ദാമ്പത്യ�
ത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷങ്ങളായിരുന്ന ഞങ്ങെള ഉന്മാദിനികളാ�
ക്കിയ ആ നൂേറാളം ഭർത്താക്കന്മാെര നുകത്തിൽ െകട്ടി
ദാമ്പത്യപരിചരണത്തിെന്റ ചില പരസ്യ പാഠങ്ങൾ പഠി�
പ്പിക്കുവാൻ.”

“ഒറ്റെപ്പട്ടു എന്ന േപടിയുേണ്ടാ?’ പിെന്ന എന്താ വഴിനീെള
വിശദീകരണേയാഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രിത
കൗരവ നീക്കം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നീണ്ട യാ�
ത്രെക്കാരുങ്ങാൻ രഥങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുകയായിരുന്നു
അതിരാവിെല ദുേര്യാധനൻ ഉൾെപ്പടുന്ന മുതിർന്ന കൗര�
വർ.



“കളിയിൽ േതാറ്റ നാണേക്കടു് മറയ്ക്കാൻ ചാർവാകൻ ഉപ�
േദശിച്ച കുറുക്കുവഴിയാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര ൈലംഗി�
കാക്രമണമുണ്ടാെയന്ന കുപ്രചരണം. കയ്യും െകട്ടി നിൽ�
ക്കാൻ ൈപതൃകം ഞങ്ങെള അനുവദിക്കുേമാ? ആറം�
ഗസംഘം വനവാസത്തിനു േപാകാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
വഴി ജനവാസമുള്ളതാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, നിർമ്മിത
ആഖ്യാനെത്ത ഖണ്ഡിക്കാൻ വിശദീകരണ േയാഗങ്ങൾ
വിളിച്ചു കൂട്ടണെമന്ന െപാതുവികാരം മാനിേക്കേണ്ട? പൗ�
രാവകാശങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പട്ട അടിമ പദവിയാണി�
േപ്പാൾ പാണ്ഡവർെക്കങ്കിലും, അസാധുവായ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തി പദവി ദുരുപേയാഗം െചയ്തു നിഷ്കളങ്ക
ഗ്രാമീണരിൽ അനുകമ്പ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കുൽസിതനീ�
ക്കത്തിനു് ഓട്ടയടച്ച മറുപടിയായിരിക്കും, നികുതിയിളവു്
പ്രഖ്യാപനത്തിെനന്ന േപരിൽ വിളിച്ചു േചർക്കുന്ന ഗ്രാമ�
സഭകളുെട ലക്ഷ്യം. കൗരവർെക്കതിെരയുള്ള ഓേരാ പാ�
ണ്ഡവകുപ്രചാരണവും രാഷ്ട്രത്തിെന്റ പരമാധികാരത്തി�
െനതിെര വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന െവല്ലുവിളിയാെണന്നു് േബാ�
ധ്യെപ്പടുത്താൻ കൗരവർ ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കും. പൂർണ്ണമാ�
യും പുരുഷസാന്നിധ്യം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ചൂതാട്ടസഭ�
യിൽ ഇടിച്ചുകയറി ‘ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ അല്പവസ്ത്ര’
എെന്നാെക്ക പാഞ്ചാലി പ്രേകാപനപരമായ ൈലംഗിക
പ്രസ്താവന െചയ്തതു് ബ്രഹ്മചര്യം ഒരു മതമായി സ്വീകരി�
ച്ച ഭീഷ്മെര യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ എന്ന
െവളിെപ്പടുത്തലുമുണ്ടാവും. പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ
ഇറങ്ങുകയായി. വരുേന്നാ ഭരണകൂട െചലവിൽ വാർത്ത
ഹസ്തിനപുരിെയ അപ്പേപ്പാൾ അറിയിക്കാൻ?”

“ഭീമഗദ െഞണുങ്ങിെയങ്കിലും ശത്രു തുട ഒടിഞ്ഞു-ഇന്നു് ദി�
വസം പതിെനട്ടു. നാെള ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട. െചേങ്കാൽ
യുധിഷ്ഠിരനു്. ആദ്യതീരുമാനം എന്തായിരിക്കുെമന്നാണു്
വിഭാവന െചയ്യുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുന�
േനാടു് േചാദിച്ചു. നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ അരി�
കിൽ അനുകമ്പയുമായി യുധിഷ്ഠിരൻ േപാവുന്നതു് അവർ
ഒരുനിമിഷം േനാക്കി.

“ഉന്നതാധികാരസമിതിയുെട ആദ്യേയാഗത്തിൽ പരിഗ�
ണിക്കുന്ന പ്രേമയങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഭീഷ്മെര കുറിച്ചായിരിക്ക�
ണമേല്ലാ. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അയാളിൽ ആേരാ�
പിക്കുന്നതു് സഖ്യകക്ഷിയായ പാഞ്ചാലയിെല േപാരാ�
ളിയാണു്. ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതു് ശിഖണ്ഡിയാെണ�
ങ്കിൽ ആയുധം താെഴയിടുെമന്ന ഭീഷ്മഭീഷണി അവഗ�
ണിച്ച ഞങ്ങൾ അയാെള ശരശയ്യയിൽ കിടത്തിയിരി�
ക്കയാെണങ്കിലും, അപമാനിക്കെപ്പട്ട േപാരാളിേയാടുള്ള
ഐക്യദാർഢ്യത്തിൽ പുതുപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിെന്റ േമധാവിയായി ശിഖണ്ഡി�
െയ നിയമിക്കണെമന്ന പാഞ്ചാലിയുെട നിർേദ്ദശം മാ�
നിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇണെയ ലിം�
ഗവിേവചനമില്ലാെത തിരെഞ്ഞടുക്കാനും ശിഖണ്ഡിക്കു
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവും. ഭിന്നലിംഗ േപാരാളിെയ യുദ്ധഭൂമി�
യിൽ അവേഹളന പരാമർശം െചയ്ത ഭീഷ്മർ േഖദം പ്രക�
ടിപ്പിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ശവസംസ്കാരം ബഹിഷ്കരിക്കാനും
പാണ്ഡവർ നിർബന്ധിതരാവും.”

“ഇവർ ഭർത്താക്കന്മാരാണു് എെന്നേപ്പാെഴങ്കിലും പാഞ്ചാ�
ലി വിശിഷ്ടവ്യക്തികൾക്കു് പാഞ്ചാലയിൽ പരിചയെപ്പ�
ടുത്തിയ ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“സ്ഥലെത്ത പ്രധാന ദിവ്യന്മാർ പാരിേതാഷികങ്ങളും
പാൽപ്പുഞ്ചിരിയുമായി അവൾക്കരിെകെയത്തിയാൽ,
ഇളമുറ നകുലെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ൈകേചർത്തു നിൽക്കും,
ആേവശേത്താെട പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ എന്നു് തിളങ്ങുന്ന
കണ്ണുകേളാെട പരിചയെപ്പടുത്തും. ഞങ്ങൾ നാലുേപർ
ദരിദ്രബന്ധുക്കെള േപാെല പല്ലക്കു് ചുമക്കാനും അകമ്പടി�
ക്കും േദഹസുരക്ഷക്കും ഓേരായിടങ്ങളിൽ ഓടിനടക്കും.”
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു െപെട്ടന്നു് ദൂെര പാഞ്ചാലിെയ ഒരു േനാ�
ക്കു് കണ്ടേപ്പാൾ, അസംതൃപ്ത ഭീമൻ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു ൈക�
കൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ േമേലാട്ടുയർന്നു.

“കൗരവെര ചതച്ചു െകാന്നു ഇതിഹാസമായി മാറിയ നി�
ങ്ങൾ എന്നാെണാന്നു ആർമ്മാദിക്കുക?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. ശത്രു ദുേര്യാധനനും തുട െപാട്ടി
കിടക്കുന്ന സന്ധ്യ.

“സംശയമുേണ്ടാ?, അവസാനെത്ത കൗരവരാജവിധവ
യുെടയും കണ്ണുനീർ ഈ വിരലുകൾ െകാണ്ടു് തുടച്ചു മാ�
ത്രം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/08

“അഞ്ചു ആൺമക്കളുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗാന്ധാരിയുെട
ദാസിയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വനം കത്തിച്ചു കൃഷിയിടമുണ്ടാക്കാെനന്നു പറഞ്ഞു കു�
ടിേയറ്റക്കാരായി പാഞ്ചാലിയുെമാത്തു അവർ പടിയിറ�
ങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അരുതു്, അെതാരാവാ�
സവ്യവസ്ഥയാണു് അതു് നിങ്ങൾ കത്തിക്കരുതു്. അന്ന�
വർ പടിയിറങ്ങിയേശഷം േകട്ടു യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിയാെയന്നു. പാഞ്ചാലി. അഞ്ചു പ്രസവിച്ചു.
ഞാനവെര കാണാൻ േപായില്ല. പിെന്ന ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ അവർ വന്നു എന്നറിഞ്ഞത്ചൂതാട്ടത്തിനു ആറംഗ
പാണ്ഡവ സംഘം ആനപ്പുറത്തു എഴുെന്നള്ളിയേപ്പാൾ.
പിേറ്റന്നവർ കാട്ടിേലക്കു് കൗരവഅടിമകളായി േപാവു�
ന്നതു് കണ്ടു, ഗാന്ധാരിയുെമാപ്പം മാളികപ്പുറത്തു നിൽക്കു�
േമ്പാൾ. പതിമൂന്നു വർഷത്തിനു് േശഷം ഇേപ്പാളവർ കു�
രുവംശ രാജാക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ. യുദ്ധത്തിൽ
െകാല്ലെപ്പട്ട കർണ്ണനു ശ്രാദ്ധം െചയ്യാൻ ഞാനവർെക്കാ�
പ്പം േപായെതാഴിച്ചാൽ, സമ്പർക്കമില്ല. കാൽ നൂറ്റാണ്ടു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന െതാഴിൽ െചയ്തു ഞാൻ അന്നന്നെത്ത
അപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/09

“പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതു് ഭർത്താവേല്ല? പിെന്ന
എന്താ ഇരയ്ക്കു ഐക്യദാർഢ്യെമന്ന േപരിൽ ഉപവാസ
സമരം ഉത് ഘാടനം െചയ്യാൻ നിങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. നൂേറാളം കൗര�
വസ്ത്രീകളും അവരുെട െപൺമക്കളും “പാഞ്ചാലി ധീര,
ഞങ്ങൾക്കവൾ മാതൃക” എന്ന മുദ്രാ വാക്യം വിളിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരുന്ന പ്രഭാതം.

“ഇന്നു് ഞങ്ങൾ പ്രതിേഷധപ്പന്തലിൽ സാന്നിധ്യമറിയി�
ച്ചിെല്ലങ്കിൽ, അധികാരത്തിൽ കയറി ഭീമൻ മാതൃകാപ�
രമായ പ്രതികാരനടപടിക്കു് ൈകനീട്ടിയാൽ ഊരിേപ്പാ�
വിേല്ല ഞങ്ങളുെട ഉടയാടകൾ? പാഞ്ചാലി പരാതി എഴു�
തി തന്നിട്ടുേണ്ടാ? പരാതിക്കാരി ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ ഉേണ്ടാ? വനവാസത്തിൽ േപാേയാ? ഹസ്തിനപുരി
ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ചു ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റു പൗരാ�
വകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട പാണ്ഡവർക്കു് നീതി േതടാ�
നുള്ള വകുപ്പുേണ്ടാ? ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾക്കു ഇരെക്കാ�
പ്പം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല. േരാഷം
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സമരപ്രകടനത്തിനു അവസരം െകാ�
ടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അനിയന്ത്രിത െപൺേരാഷം െതരുവുക�
ളിൽ തിളച്ചു മറിയുെമന്ന കൗരവഭീതിയിൽ, ദുേര്യാധന�
െന്റ ഉത്സാഹത്തിലാണു് ഈ സമരപരിപാടി ഞങ്ങൾ
െകാണ്ടുനടക്കുന്നതു് എന്നതും പ്രതികരണേയാഗ്യമല്ല.
വഴിെതറ്റി ചൂതാട്ടസഭയിൽ കയറിയ വിശിഷ്ടാതിഥിക്കു�
ണ്ടായ വസ്ത്രേമാഷണത്തിൽ േഖദിക്കുന്നു എന്ന കൗരവ
പ്രസ്താവന വരെട്ട, െപണ്ണഭിമാനത്തിനതു സ്വീകാര്യേമാ�
െയന്നു അേപ്പാൾ േനാക്കാം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/10

“ആദ്യേയാഗം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ എന്തുണ്ടായി രാജസഭ�
യിൽ?” ക്ഷുഭിതയായ മഹാറാണിേയാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“േമാടിപിടിപ്പിച്ച രാജസഭയിൽ കാൽവച്ചേപ്പാൾ ആദ്യം
േനാക്കിയതു് ചുവരിലാണു്. കുന്തിയുെട വർണ്ണചിത്രം പ്ര�
തീക്ഷിച്ച എെന്ന തിരിഞ്ഞുെകാത്തുന്ന േപാെല േതാ�
ന്നി, ദുേര്യാധനചിത്രം! വിരൽ െഞാടിച്ചു നകുലെന വി�
ളിച്ചു കാര്യം തിരക്കി. കൗരവരാജവിധവകൾ കുടിെയാ�
ഴിപ്പിക്കലിെനതിെര തുറന്നുവച്ച സമരമുഖേത്തക്കു ജന�
പ്രവാഹം തടുക്കാൻ വഴിെയാന്നും േവെറ കാണുന്നിെല്ല�
ന്നു് നകുലൻ. രാജേദ്രാഹികളിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരിെയ
രക്ഷിക്കാൻ ജീവത്യാഗം െചയ്തു.

“ദുേര്യാധനൻ നമ്മുെട കുരുവംശസംരക്ഷകൻ” എെന്ന�
ഴുതിയതു് വീണ്ടുവിചാരത്തിൽ നകുലൻ മായ്ച്ചു. എന്താ�
ണു് കുന്തിക്കു് രാജമാതാപദവി െകാടുക്കാൻ പ്രതിബന്ധ�
മായി പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം കാണുന്നതു് എന്നു് േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ, മക്കൾ നാടു് ഭരിക്കുേമ്പാഴും കുന്തി മുൻ മഹാറാ�
ണി ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിെയന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴി�
ഞ്ഞില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ ക്രമേക്കടു് െകാെണ്ടന്നു പറ�
ഞ്ഞേതാെട, സമനില െതറ്റി ഞാൻ ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു. മാ�
സമുറ െതറ്റിയ പാഞ്ചാലി ക്ഷുഭിതയാേണാ എെന്നാെക്ക
നിങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന വിേശഷണങ്ങൾ.”



“ഒറ്റക്കിരുന്നു കുടിക്കാൻ മാത്രം ‘കുഞ്ഞിക്കരളി’െന േനാ�
വിക്കുന്നെതന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിന്നരിെക മരച്ചുവ�
ട്ടിൽ ഇളമുറ മാദ്രീപുത്രൻ.

“മറക്കാനല്ല, പറയാനുണ്ടു് പാഞ്ചാലിെയ കുറിച്ച്. വിവാ�
ഹം കഴിഞ്ഞേശഷം ഭിന്നിപ്പിച്ചും, വിലകുറച്ചും, പരസ്പരം
ദുഷിച്ചും രാപ്പകൽ േമൽേക്കായ്മ പുലർത്തിയും, ബഹുഭർ�
ത്തൃത്വ ദാമ്പത്യജീവിതം അസഹനീയമാക്കുന്നതിൽ വിജ�
യിച്ച മഹതി. അഞ്ചു പുരുഷന്മാെര പായക്കൂട്ടിനു കിട്ടിയി�
ട്ടും താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരമാെണന്ന മട്ടിൽ ഞങ്ങെള കു�
റ്റേബാധത്തിൽ െകട്ടിയിട്ടടിക്കുകയാെണന്നു വ്യാസെന�
െയാന്നറിയിക്കാെനന്തു വഴി? ഇളമുറ പാണ്ഡവെര വാ�
ത്സല്യമാെണന്ന വായ്ത്താരിയിനി വില േപ്പാവില്ല. ഞങ്ങ�
െള അവളുെട വന്യരതിഭാവനാക്കിരയാക്കുന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞാരു േസ്നഹവാത്സല്യങ്ങളുെട െകാള്ളെകാടുക്ക ആ
ബന്ധത്തിലിെല്ലന്നു ദുരനുഭവസ്ഥനായ എനിക്കു് പറയാ�
നാവും. നകുലൻ ഈ ‘പീഡന പർവ്വം’ പങ്കുെവക്കുേമാ
എന്നു് േചാദിച്ചാൽ, രണ്ടുേപരും രണ്ടു വ്യക്തികൾ എന്നു്
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കണ്ടാൽ മതി.” പറഞ്ഞുപറഞ്ഞ�
യാൾ പിച്ചും േപയും പറയാൻ തുടങ്ങി, െനറ്റിയിൽ െതാട്ടു�
േനാക്കിയേപ്പാൾ െപാള്ളിപ്പനിക്കുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/23

“സ്ത്രീവിരുദ്ധ സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യസംസ്ക�
രണത്തിനു പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ നിേയാഗിച്ചു എന്ന
ആേരാപണേത്താടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു? വിരാട�
ത്തിൽ ഈ വിഷയമാണു് നിങ്ങൾെക്കതിെര പാണ്ഡവർ
പ്രചരണ ആയുധമാക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സഹവർത്തിത്വേത്താെട ജീവിച്ച നൂേറാളം കൗരവരാജ�
വധുക്കൾക്കു സൗന്ദര്യ പരിശീലനെമന്ന േപരിൽ രഹ�
സ്യേയാഗത്തിലൂെട ‘ഭർത്താക്കന്മാെര എങ്ങെന വരു�
തിയിലാക്കാം?’ എന്ന ൈനപുണ്യവികസനത്തിൽ സം�
സാരിച്ചു വിഷം കുത്തിവച്ച പാഞ്ചാലി നവവധു എന്ന
പദവി ചൂഷണം െചയ്യുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കു�
ന്നുേണ്ടാ? “ഇനി കൗരവവധു എന്ന വിേശഷണം സ്വീ�
കാര്യമെല്ല”ന്നു പാരസ്പര്യം വിട്ടു കൗരവ സ്ത്രീകൾ ധിക്കാ�
രേത്താെട തുറന്നടിച്ചു. േദശം േവഷം നാട്ടുെമാഴി സം�
സ്കാരം എന്നിവയുമായി ആ നൂേറാളം സ്ത്രീകൾ ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരജീവിതത്തിൽ നിന്നു് കുരുവംശ െകാടി�
ക്കൂറ തൂത്തുവാരി. ഞങ്ങൾ െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കൗരവവ�
ധുക്കൾ സമരമുഖത്തു എന്നെതാരു പതിവു് കാഴ്ചയായി.
രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ട കൗരവർ ഗാർഹിക പീഢകെരന്ന�
വർ ആേക്ഷപിച്ചു. അവെര അമർച്ച െചയ്യാൻ ൈവദ്യ�
പരിേശാധന വഴി ഉന്മാദികൾ എന്നു് മുദ്ര ചാർത്തി സുഖ�
വാസ േകന്ദ്രങ്ങളിേലക്കയേക്കണ്ടി വന്നു. ഇടേവളയ്ക്കു േശ�
ഷം ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറ്റക്കാരായ പാണ്ഡ�
വർെക്കാപ്പം ഭാഗ്യാേന്വഷണത്തിനവൾ േപാവുേമ്പാൾ
ഞാനുറച്ചു നീ വിതച്ച വിഷവിത്തുകൾ വളർന്നു നിെന്ന
െകാണ്ടവ ഞങ്ങൾ െകായ്യിക്കും. ഒരുനാൾ നിെന്ന അടി�
മയാക്കി പകരം വീട്ടും. ആ പകരം വീട്ടൽ കഴിഞ്ഞു. പാ�
ഞ്ചാലിയിേപ്പാൾ വിരാടേദശത്തു വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നറി�
ഞ്ഞു സേന്താഷം. കാണുെമ്പാൾ ആശംസകൾ അറിയി�
ക്കൂ. ൈവരാഗ്യെമാന്നും അവേളാടില്ല എന്നു് പറയൂ.”

ശത്രുക്കെള കായികമായി േനരിടാൻ തേദ്ദശവാസികൾ�
ക്കു ൈസനിക പരിശീലനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുഴേയാര
സംഗമത്തിൽ പെങ്കടുത്തു മടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ധീര
േപാരാളി.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/20

“ഇത്തവണ അച്ഛെന എവിെടെയങ്കിലും കണ്ടുേവാ?” സുഭ�
ദ്ര അഭിമന്യുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ദ്വാരക. സന്ധ്യ. അമ്മയും
മകനും കടൽത്തീരത്തു് നടക്കുകയായിരുന്നു.

“വിരാടത്തിൽ കണ്ടു അമ്മാ. സ്ത്രീേവഷം ധരിച്ച അച്ഛൻ
നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന രാജകുമാരി ഉത്തരെയ ‘ഭാവിവധു’
എന്നു് പരിചയെപ്പടുത്തി. ‘മുഖംമൂടി’ ധരിച്ച പാണ്ഡവെര
കണ്ടു ഉപചാരം െചാല്ലി പിരിയുേമ്പാൾ, അച്ഛൻ നഗരാ�
തിർത്തി വെര വന്നു യാത്രയാക്കി. “കുരുേക്ഷത്ര ജയിപ്പി�
ക്കാൻ നീ േസ്താഭജനകമായ ഒരപൂർവ്വ യുദ്ധസാഹചര്യമു�
ണ്ടാക്കിയാൽ, ഉത്തരയിൽ പിറക്കുന്ന മകെന ഹസ്തിന�
പുരിയുെട ഭാവി രാജാവാക്കാം എന്നു് ൈകപിടിച്ചു് അനു�
മതി േചാദിച്ചു. ആ മുഖെത്ത ൈദന്യത കണ്ടു ഞാൻ വാ�
ക്കുെകാടുത്തുേപായി അമ്മാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/21

“ഇതാേണാ നിയുക്ത ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തിനിക്കുള്ള
ഔേദ്യാഗികവസതി?”, നിലവിലുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ഭരണകൂട�
ത്തിെല െകാട്ടാരം സർവാധികാരിക്കു് േനെര പാഞ്ചാലി
വിരൽ ചൂണ്ടി.

“പദവി സംബന്ധിച്ച െതറ്റു് ആദ്യം തിരുത്തെട്ട. യുധിഷ്ഠി�
രൻ ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നി�
േയാഗമുണ്ടാവുെന്നങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു അർഹതെപ്പട്ട പട്ടം
മഹാറാണി എന്നു് മാത്രമാണു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ സ്വയം ചക്രവർത്തിനി എന്നു് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നു്
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇനി ‘വിരൽ ചൂണ്ടി’യുള്ള
േചാദ്യത്തിേലക്കു് വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വച്ച
ഔേദ്യാഗിക വസതിെക്കന്താ കുഴപ്പം? സൂക്ഷിക്കുക,
എെന്റ േനെര നിങ്ങൾ കുതിര കയറണ്ട. ഞാൻ അംഗപ�
രിമിതൻ അതുെകാണ്ടു യുദ്ധേസവനത്തിനു േയാഗ്യതയി�
ല്ലാെത െകാട്ടാര ഭരണം െചയ്യുന്നു. ഈ വസതിയിലാണു്
എെന്റ അച്ഛനും കൗരവരാജകുമാരനുമായിരുന്ന ദുേര്യാധ�
നൻ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു െകാല്ലം ഭാര്യയുെമാത്തു് അന്തിയു�
റങ്ങിയത് . അറിയാമേല്ലാ ഏക ഭാര്യക്കു് ഒരു ഭർത്താവും.
െകൗതുകം േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ല? ശത്രുനാശത്തിനു കാളി�
പ്രീതിക്കായി മൃഗബലി െചയ്തിരുെന്നങ്കിലും, ശുചീകരണ
െതാഴിലാളിക്കു് കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിർബന്ധിത ൈസ�
നികേസവനം ആയിരുന്നതു െകാണ്ടു്, ഒരു മാസമായി
അടിച്ചുകഴുകൽ ഉണ്ടായില്ല, അതു െകാെണ്ടന്താ? പന്ത്ര�
ണ്ടു വർഷം ഹിമാലയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാ�
ലിന്യം നീക്കി നിങ്ങൾ ശുചീകരണ െതാഴിലിൽ ൈനപു�
ണ്യവികസനം േനടിയ പരിചയസമ്പന്നയെല്ല? ആഞ്ഞു
പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും സുഖ വാസ�
േയാഗ്യമാക്കിക്കൂെട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ദുേര്യാധന
വസതി? ഇതു് ഔേദ്യാഗികമായി എെന്നന്നും അറിയ�
െപ്പെടണ്ടതും ‘ദുേര്യാധന നിവാസ് ’ എന്ന ആ േപരിൽ
തെന്ന”, െകാട്ടാരതാേക്കാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരെന്റ വാക്കു�
കൾ പുേരാഹിത മേന്ത്രാച്ചാരണം േപാെല ആചാരസമ്പു�
ഷ്ടമായി.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/23

“സ്ത്രീവിരുദ്ധ സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യസംസ്ക�
രണത്തിനു പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ നിേയാഗിച്ചു എന്ന
ആേരാപണേത്താടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു? വിരാട�
ത്തിൽ ഈ വിഷയമാണു് നിങ്ങൾെക്കതിെര പാണ്ഡവർ
പ്രചരണ ആയുധമാക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സഹവർത്തിത്വേത്താെട ജീവിച്ച നൂേറാളം കൗരവരാജ�
വധുക്കൾക്കു സൗന്ദര്യ പരിശീലനെമന്ന േപരിൽ രഹസ്യ�
േയാഗത്തിലൂെട ‘ഭർത്താക്കന്മാെര എങ്ങെന വരുതിയി�
ലാക്കാം?’ എന്ന ൈനപുണ്യവികസനത്തിൽ സംസാ�
രിച്ചു വിഷം കുത്തിവച്ച പാഞ്ചാലി നവവധു എന്ന പദവി
ചൂഷണം െചയ്യുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുേണ്ടാ?
‘ഇനി കൗരവവധു എന്ന വിേശഷണം സ്വീകാര്യമെല്ല’ന്നു
പാരസ്പര്യം വിട്ടു കൗരവ സ്ത്രീകൾ ധിക്കാരേത്താെട തുറ�
ന്നടിച്ചു. േദശം േവഷം നാട്ടുെമാഴി സംസ്കാരം എന്നിവ�
യുമായി ആ നൂേറാളം സ്ത്രീകൾ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് കുരുവംശ െകാടിക്കൂറ തൂത്തുവാരി.
ഞങ്ങൾ െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കൗരവവധുക്കൾ സമരമുഖത്തു
എന്നെതാരു പതിവു് കാഴ്ചയായി. രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ട കൗ�
രവർ ഗാർഹിക പീഢകെരന്നവർ ആേക്ഷപിച്ചു. അവെര
അമർച്ച െചയ്യാൻ ൈവദ്യപരിേശാധന വഴി ഉന്മാദികൾ
എന്നു് മുദ്ര ചാർത്തി സുഖവാസേകന്ദ്രങ്ങളിേലക്കയേക്ക�
ണ്ടി വന്നു. ഇടേവളയ്ക്കു േശഷം ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു്
കുടിേയറ്റക്കാരായ പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം ഭാഗ്യാേന്വഷണ�
ത്തിനവൾ േപാവുേമ്പാൾ ഞാനുറച്ചു നീ വിതച്ച വിഷവി�
ത്തുകൾ വളർന്നു നിെന്ന െകാണ്ടവ ഞങ്ങൾ െകായ്യി�
ക്കും. ഒരുനാൾ നിെന്ന അടിമയാക്കി പകരം വീട്ടും. ആ
പകരം വീട്ടൽ കഴിഞ്ഞു. പാഞ്ചാലിയിേപ്പാൾ വിരാടേദ�
ശത്തു വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു സേന്താഷം. കാണു�
െമ്പാൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കൂ. ൈവരാഗ്യെമാന്നും
അവേളാടില്ല എന്നു് പറയൂ.” ശത്രുക്കെള കായികമായി
േനരിടാൻ തേദ്ദശവാസികൾക്കു ൈസനിക പരിശീലനം
പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുഴേയാരസംഗമത്തിൽ പെങ്കടുത്തു മട�
ങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ധീര േപാരാളി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/24

“യുധിഷ്ഠിരനു് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ വിശിഷ്ട വ്യ�
ക്തിത്വങ്ങൾ ആരുമിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിദുരേരാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിൽ വ്യാസൻ:

“വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗം മഹാഭാരതയുദ്ധെത്ത എന്നു�
േമാർക്കും. കൗരവപാണ്ഡവകഥാപാത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്ര�
ഭാഷണത്തിലും െപാതുജീവിതത്തിലും ഉപമകളായും രൂ�
പകങ്ങളായും, സാേങ്കതിക വിദ്യയിൽ ചലിക്കുന്ന ചിത്ര�
ങ്ങളായും, പരിചരണത്തിൽ ൈവവിധ്യത നിറഞ്ഞ പുന�
രാഖ്യാനങ്ങളായും നിറയും, ചത്താലും ജീവിച്ചാലും കുരു�
വംശജർ അനുഗ്രഹീത ജന്മങ്ങൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/25

“പ്രമുഖ പാണ്ഡവെന്റ സംസാരേശഷി നഷ്ടെപ്പട്ടു എെന്നാ�
രു വാർത്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുകയുന്നേല്ലാ. ഓടി ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥത്തിൽ വന്നതു് േനരിട്ടു് കാര്യം േചാദിച്ചറിയാൻ.
വാർത്താ പരിചരണത്തിൽ പരുഷപദങ്ങൾ ഒഴിവാ�
ക്കാം, വസ്തുതാപരമായി കാര്യം വിശദീകരിക്കാേമാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു്
േചാദിച്ചു.



“ദുേര്യാധനൻ വഴുക്കി വീണ അന്നു് തുടങ്ങി അർജ്ജുനൻ
ദുരർഥം വച്ചു് ഓേരാന്നു് പറയാൻ. ആദ്യ കൂരമ്പു്, എന്തിനു
ശത്രുദുേര്യാധനെന ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ അത്യുത്സാഹം
കാട്ടി? അന്തഃപുര വസതിക്കരിെകയുള്ള ആഡംബരമന്ദി�
രം ദുേര്യാധനനു് അനുവദിച്ചതിലായി പിെന്ന കുത്തൽ.
ഒെക്ക സഹിച്ചു. ദുേര്യാധനൻ കാൽ വഴുക്കി വീണതു്,
അർജ്ജുനൻ സഭാതലത്തിൽ െമഴുെക്കാഴുക്കിയതു് െകാ�
ണ്ടാെണന്ന കാര്യം വിശ്വസ്തചാരൻ നകുലൻ പിന്നീടറി�
യിച്ചിട്ടും അലമ്പുണ്ടാക്കാെത ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു. മുറി�
െപ്പട്ട വികാരങ്ങേളാെട വിശിഷ്ടാതിഥി ഹസ്തിനപുരിയി�
േലക്കു മടങ്ങിേപ്പായ ദിവസം, അർജ്ജുനൻ ഊഴം െത�
റ്റിച്ചു കിടപ്പറയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ‘വിശിഷ്ടാതിഥി’
എന്ന അനർഹപരികൽപ്പന കൗരവനു െകാടുക്കുക വഴി
അസ്വീകാര്യമായ കീഴ്വഴക്കം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു് ഒച്ച�
െവച്ചു. കുെറ െചന്നേപ്പാൾ, പവിത്രദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത
കൗരവനു് ഞാൻ അടിയവവു് വച്ചുെവന്ന ദുഃസ്സൂചന സഹി�
ക്കാനാവാെത, തിരിച്ചടിക്കു് ഞാൻ തയ്യാറായി. െപണ്ണി�
െന്റ അന്തസ്സു് ഹനിക്കുന്ന നാവു പിഴുതുകളായാൻ കിടപ്പ�
റയുെട ഇരുട്ടിൽ പറ്റാത്തതു് െകാണ്ടു്, ശരീരസംഗമത്തി�
നു മുമ്പുള്ള ചുണ്ടുേകാർക്കലിൽ, തരം കിട്ടിയേപ്പാൾ നാവു
കടിെച്ചടുത്തു. ആൺെപൺ ആസ്വാദനരതിയുെട ഗുണ�
േഭാക്താവായി പരമാനന്ദമനുഭവിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ഭാ�
ര്യയുെട ആത്മാഭിമാനെത്ത അവേഹളിക്കുന്ന ഭാഷ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള താക്കീതായി കാണണം പ്രതീ�
കാത്മകമായ ഈ നടപടി. വാതുറന്നു നിലവിളിച്ച അർ�
ജ്ജുനെന അേതാെട മുറിക്കു പുറേത്തക്കു തള്ളി. പായ�
ക്കൂട്ടിനു വരി നിന്നിരുന്ന ഒരു രണ്ടു പാണ്ഡവർ, ‘മാരകാ�
യുധമായ െപൺപല്ലുപേയാഗിച്ചു മനഃപൂർവ്വം ഇണെയ
ഗുരുതരമായി മുറിേവൽപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിനു് ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പനുസരിച്ചു നീ പ്രതിസ്ഥാന�
ത്തു നിൽേക്കണ്ടി വരു’െമന്നവർ േപടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമി�
െച്ചങ്കിലും, പുലരും മുമ്പു് ഞാനവെര വ്യക്തിഗത േസവ�
നമികവിൽ പിന്തുണക്കാരാക്കി. കുറച്ചു നാൾ, മുറിഞ്ഞ
നാവുമായി അർജ്ജുനൻ മൗനം പാലിച്ചേപ്പാൾ അവനു
മനസ്സിലായി എന്നു് േതാന്നുന്നു, എന്താണു് കരളിൽ മു�
റിേവറ്റ െപണ്ണിനു പ്രണയേകളിയിൽ പുരുഷേനാടു് െച�
യ്യാനാവുക. ഇേപ്പാൾ ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാക്കുകെളാെക്ക
മുക്കിയും മൂളിയും അവ്യക്തമാെയങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നു�
ണ്ടു് എന്നാണു നകുലൻ കുറച്ചുമുമ്പു പറഞ്ഞതു്. ഇതാണു്
സംഭവം. നിങ്ങൾ ഇെതാെക്ക എങ്ങെന എഴുതിയാലും
ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആരും അന്തം വിടില്ല എെന്നനിക്കറി�
യാം, കാരണം, നൂേറാളം കൗരവരിൽ എത്രേപർ ഒന്നില�
ധികം നാവുണ്ടായിട്ടും വാ തുറക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു്? പായിൽ കൂെട കിടക്കുന്നവേരാടു് കൂറു് കാണിക്കു�
ന്നവർ കൗരവർ.”



“കായികബലമുള്ള നിങ്ങെള കൗമാര അർജ്ജുനൻ ഗുരു�
ദക്ഷിണയായി േദ്രാണാചാര്യെന്റ മുമ്പിൽ പുല്ലുേപാെല
എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാല രാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“രാജ്യതന്ത്രം അറിയുന്ന ഏവർക്കുമറിയാം രൂപസാദൃശ്യ�
മുള്ള മൂന്നുനാലു േപെര രാജാവു് രഹസ്യസേങ്കതത്തിൽ
തീറ്റിേപ്പാറ്റി നിർത്തുെമന്നും, ആപത്തുകാലത്തവെര തരം
േപാെല ‘കളിക്കള’ത്തിലിറക്കുെമന്നും. പ്രതികാരദാഹി
േദ്രാണർ എെന്ന പിടിക്കാൻ വിശ്വസ്തശിഷ്യൻ അർജ്ജു�
നെന വിടുെമന്നു് ചാരവിവരം കിട്ടിയേപ്പാൾ രഹസ്യനീ�
ക്കത്തിൽ തയ്യാെറടുത്തു, കൃത്യം സമയത്തയാൾക്കു രാജ
വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി, അർജ്ജുനനു് മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞുകി�
ട്ടി യവെനയും കൂട്ടി പാണ്ഡവക്കുട്ടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ
എത്തി. ‘കീഴടങ്ങി’യ ‘പാഞ്ചാല േവഷംെകട്ടുകാ’രെന
കണ്ടു േദ്രാണരും സംപ്രീതനായി. യഥാർത്ഥ ഞാന�
േപ്പാൾ ഭൂഗർഭ അറയിൽ അപ്പേപ്പാൾ വിവരം അറിഞ്ഞു
ഭാവി തന്ത്രങ്ങൾ െമനഞ്ഞു. അല്ല, നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർ�
ത്തകരിലും ഉണ്ടേല്ലാ ഭീഷണിേജാലി െചയ്യാൻ മുഖം മൂടി�
കളും െപായ്ക്കാലുകളും അെല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/26

“നിങ്ങൾ ആറുേപരുെടയും ഗാർഹികസംഭാഷണങ്ങൾ
ആകസ്മികമായി െചവിേയാർക്കാൻ െതാഴിൽ സാഹ�
ചര്യങ്ങളിൽ അവസരം ഉണ്ടായേപ്പാെഴാന്നും, അന്നന്ന�
െത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലാെത, ദൂെര ദൂെര പാഞ്ചാലയിൽ
വളരുന്ന അഞ്ചു കുട്ടികെള കുറിേച്ചാ, പാഞ്ചാലബന്ധു�
ക്കെള കുറിേച്ചാ പങ്കിടുന്നില്ല എന്നു് വിസ്മയിക്കാറുണ്ടു്.
അെതന്താ അങ്ങെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. ആണുങ്ങൾ കുടിലിനു പുറെത്ത അരയാ�
ലിൻ തണലിൽ, ചൂതാട്ട പരിശീലനം േനടുന്ന ഉച്ച. ചുറ്റും
വന നിശബ്ദത.

“വധുവിെന്റ മനസ്സമ്മതം േചാദിച്ചറിയാെത, കുന്തിയുെട
ദുേഷ്പ്രരണയിൽ നാലു പാണ്ഡവർ, അർജ്ജുനെന്റ കൂെട
കിടപ്പറയിൽ വെന്നെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്തിയ ആദ്യരാത്രി മു�
തൽ, കുടുംബെത്ത കുറിച്ചു് ഞാൻ അവേരാേടാ, അവർക്കു
കുടുംബം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെന കുറിച്ചു് എേന്നാേടാ, സം�
സാരിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം നിേഷധിച്ചു. അെതാരു
ശീലമായി. ആ വിധം േനാക്കിയാൽ, മൗനം ഞങ്ങളുെട
കുടുംബജീവിതെത്ത േരഖെപ്പടുത്തൽ കൂടിയാണു്.”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ജീവിേക്കണ്ട പാണ്ഡവെര കാട്ടിൽ
വ്യാഴവട്ടക്കാലം നരകിക്കാൻ കാരണക്കാരായ കൗര�
വർ െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്ന കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂട
സ്ഥിരീകരണം വന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് േചാദിക്കെട്ട-
പീഢകകൗരവരുെട അസാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്കു ആശ്വാ�
സമാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ൈലംഗികേചഷ്ടേയാെട പരസ്യമായി ഉടുതുണിയൂരി
എന്നിങ്ങെന െതരുേവാര ആൾക്കൂട്ടെത്ത ആനന്ദിപ്പി�
ക്കാനുള്ള വ്യാസനിർമ്മിതിയായിരുന്നു വസ്ത്രാേക്ഷപം
എന്ന വസ്തുത െപാതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ
സ്ഥിതിക്കു്, പാണ്ഡവഅടിമജീവിതം അവർ അർഹി�
ക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണു ചൂതാട്ടക്കാല സാഹച�
ര്യങ്ങളുെട േനർസാക്ഷിയായ എെന്റ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ കൗരവർ? ഉപാധികളില്ലാെതയായിരുന്നു
എേന്നാടു ആയുഷ്കാല ആരാധന. എനിക്കും അവർക്കും
ഇടയിൽ അമംഗളകരമായി േതാന്നിയ ഒരു വഴിതടസ്സ�
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാം, പാണ്ഡവർ.”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ:
ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി െകൗരവസ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ
പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യുന്നതു് മരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു പാണ്ഡ�
വർ അമർഷേത്താെട േനാക്കുന്നു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/27

“െകാള്ളസംഘമായി കൗരവർ ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. ഒന്നും അറിയാറിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“വിദുരരും ഭീഷ്മരും കൗരവ േതാന്നിവാസത്തിനു പച്ച�
െക്കാടി വീശുെമന്നു കരുതിേയാ? ചൂതാട്ടമായിരുന്നില്ല
പാണ്ഡവ പതനത്തിനു കാരണം. സദാചാരേബാധ�
െത്ത േവദനിപ്പിച്ച ബന്ധമായിരുന്നു. അർജ്ജുനഭാര്യയു�
മായി മറ്റു പാണ്ഡവർ പുലർത്തിയ അവിഹിത ബന്ധം
ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാനിയമമനുസരിച്ചു നടപടി േനരിട�
ണെമന്നു് കാരണവന്മാർക്കു േബാധ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ, െപ�
രുമാറ്റച്ചട്ടത്തിെന്റ കാവൽക്കാരായ ഭീഷ്മരും വിദുരരും
അംഗീകരിച്ചു. ചൂതാട്ടത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഒന്നിെനാന്നു
േമാശം മാതൃകയായിരുന്നേപ്പാളും പണയവസ്തുക്കൾ തി�
രിച്ചു െകാടുത്തു യാത്രയാക്കി. േപാവാെനാരുങ്ങുേമ്പാഴാ�
ണു് ശിക്ഷാനിയമത്തിെല ദാമ്പേത്യതര ബന്ധവകുപ്പു
വലയിട്ടതു്. ഭർത്താവു് അർജ്ജുനൻ എങ്ങെന ശിക്ഷിക്ക�
െപ്പട്ടു അടിമയായി അെല്ല? ൈലംഗികാതിക്രമത്തിൽ നി�
ന്നു് ഭാര്യെയ രക്ഷിക്കാനാവാത്ത ഭർത്താവിെന്റ തലെവ�
ട്ടാൻ വകുപ്പില്ലാതിരുന്നത്െകാണ്ടാണയാളുെട കഴുത്തി�
നു േമൽ ഇേപ്പാഴും ശിരസ്സു്. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ, ആ പണി
തനിക്കു തരണെമന്ന കർണ്ണെന്റ ആവശ്യം പരിഗണന�
യിലുണ്ടു്. എന്തും ഞങ്ങൾ െപാറുക്കും-ദാമ്പത്യത്തിെല
അവിശ്വസ്തത ഒഴിെക. കൗരവർ െകാലപ്പുള്ളികെളന്നു പ്ര�
ചരിപ്പിക്കുന്ന പാണ്ഡവേരാടു് പറയെട്ട കൗരവർ ഓേരാ�
രുത്തരും സേഹാദരഭാര്യമാെര അഭിസംേബാധന െചയ്യു�
ന്നതു് ‘അമ്മ’ എന്നാണു്. എന്നാൽ ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രൻ
സഹേദവൻ േപാലും വയസ്സുമൂത്ത പാഞ്ചാലിെയ അധി�
കാരേത്താെട നീ എന്നു് വിളിക്കുന്നതു് േകട്ടേപ്പാൾ േചാര
തിളച്ചു. തിരക്കുണ്ടു്, യമുനയിൽ നിന്നു് നീർച്ചാലുകൾ വലി�
ച്ചു കൃഷിയിടങ്ങളിെല ജലക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരം കാണു�
െന്നാരു ജലസാക്ഷരത സംരംഭത്തിലാണു് ഞങ്ങൾ. കൂ�
െട വരുേന്നാ? അേതാ, ദൂഷണകഥകൾ േതടി നിരങ്ങാ�
നുേണ്ടാ അന്തഃപുര തിണ്ണകൾ?”

“അഞ്ചു കുട്ടികെളയും കൂട്ടി നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ അഭയം േതടി എത്തിയേപ്പാൾ വഴിയിലാെര�
ങ്കിലും നിങ്ങെള തിരിച്ചറിഞ്ഞുേവാ?” മുൻ മഹാറാണിയും
പാണ്ഡു വിധവയുമായ കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ കാട്ടിേലക്കു് േപായി�
ട്ട്. ഈ കുട്ടികെള േനാക്കിയാൽ അറിയാം ആ നീണ്ട കാ�
ലയളവു്. അന്ധധൃതരാഷ്ട്രർ തിരിച്ചറിയുെമന്ന പ്രതീക്ഷ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണുെകട്ടി കാഴ്ച മറച്ച ഗാന്ധാരിയും
എെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഭീഷ്മർ ആ സമയം േകാട്ടക്ക�
കത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു നീണ്ടുനിന്ന സം�
ഘർഷത്തിനു് കാരണം. എെന്ന ഒരു നിമിഷം തിരിച്ചറി�
െഞ്ഞങ്കിലും, വിേവകത്തിെന്റയും ശരിെപരുമാറ്റത്തിെന്റ�
യും മാതൃകയായ വിദുരർ ൈകപ്പത്തി െകാണ്ടു് വാ മറച്ചു
പിൻവാങ്ങി. േകാട്ടവാതിൽക്കൽ നിന്ന കാവൽക്കാർ
ഞങ്ങെള അകത്തുവന്നു പിടികൂടി അനാഥാലയത്തിേല�
ക്കയക്കാൻ ആെളക്കൂട്ടുേമ്പാഴാണു്, ഒരു നായ അടുേത്ത�
ക്കു് കുതിച്ചതു്. കുട്ടികെള കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ വിങ്ങേലാെട
ഒതുങ്ങി. അടുത്തു് വന്ന നായ ആക്രമിക്കുന്നതിനു പകരം,
വിേധയത്വേത്താെട വാലാട്ടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ െപെട്ട�
ന്നു് വിദുരർ സംശയം മാറിയ േപാെല മുറ്റേത്തക്കു് ധൃതി�
യിൽ വന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹെന്റ ഈ നായ അന്നു് കുട്ടി�
യായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അതിെന അക്കാലത്തു പരിചരി�
ച്ച ആർദ്ര ഓർമ്മ കാലെമത്ര െചന്നിട്ടും മറന്നിട്ടില്ല. പാ�
ണ്ഡുവുെമാത്തു നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ േപായ ദിവസം മുതൽ
നിത്യവും േകാട്ടക്കു് പുറത്തു െചന്നു് വടക്കൻ ഭാഗേത്തക്കു്
േനാക്കി രാത്രി ൈവകും വെര കാത്തുനിൽക്കും, മനുഷ്യർ
തരള ബാല്യാനുഭവം െപെട്ടന്നു് മറക്കുെമങ്കിലും. വരൂ
ആെള തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നു് ഞാൻ അകത്തളങ്ങളിൽ മി�
തമായ സൂചന െകാടുത്തു കഴിഞ്ഞു.”
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“ആയുഷ്കാല ബഹുമതിയേല്ല ഭീഷ്മ പദവി? പിെന്ന എന്താ
ബ്രഹ്മചര്യം പരീക്ഷണത്തിനു വിേധയമാക്കു ന്നതു്?”, മര�
ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിെല ആശ്രമത്തിൽ നിലത്തു വിരിച്ച പാ�
യയിൽ െപണ്ണുടലുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന പിതാമഹേനാ�
ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മൂലയിൽ െചറുതിരി പ്ര�
കാശം.

“സമപ്രായക്കാരി സത്യവതിയുെട പ്രേലാഭനം െചറുക്കാ�
നായിരുന്നു ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എയ്തതു്. അവ�
ളുെട സന്തതിക്കു കിരീടാവകാശം നഷ്ടെപ്പടാതിരിക്കാൻ
ഈ ആയുധം പ്രേയാഗിച്ചു. ഗർഭധാരണത്തിനു് മുമ്പു് അം�
ബികയും അംബാലികയും വിധവകളായേപ്പാൾ, അവരു�
മായി ബന്ധെപ്പടാനുള്ള സത്യവതിയുെട േപ്രാത്സാഹ�
നം െചറുത്തുെകാണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മചര്യം വീണ്ടും െതാടു�
ത്തതു്. െവറുെമാരു പ്രതീകമല്ല ബ്രഹ്മചര്യം, വ്യക്തിഗത
അച്ചടക്കമാണു് എന്നു് െപാതുസമൂഹെത്ത േബാധ്യെപ്പ�
ടുത്തി. മധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞേതാെട, ൈക കാലുകൾക്കു
സംഭവിക്കാവുന്ന േതയ്മാനം മറികടക്കുവാൻ, വിശ്വസ്ത രാ�
ജകുമാരികൾ കൂെട വന്നു. ഒപ്പം നടക്കാൻ അവസരം കി�
ട്ടാത്തവർ ആശ്രമത്തിന്നകത്തു കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചു. രാത്രി
കിടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു: പായിൽ ഇരുവശത്തും
വിവസ്ത്ര െപണ്ണുടലുകൾ രാേവെറ കൂട്ടു് കിടന്നാലും പ്രതി�
ജ്ഞ െകാണ്ടു് സാധ്യമാവുേമാ ബ്രഹ്മചര്യെമന്ന കഠിന�
പ്രതിജ്ഞ? അതു് നിത്യവും െതളിയിക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ
പ്രേലാഭനമികവുള്ള െപൺ ശരീരലഭ്യത ഉറപ്പാവണം.
നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ െപൺ കുട്ടികൾ എെന്ന പരീക്ഷി�
ക്കുകയാണു്. േപാരാ. അവർ എെന്ന ൈസ്ത്രണപരിചര�
ണത്താൽ പ്രേലാഭിപ്പിക്കുകയാണു്. എെന്ന ബ്രഹ്മചര്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണു്.
പരപ്രീണനയില്ലാെത സ്വയം ഈ കായികപരീക്ഷണ�
ത്തിൽ സജീവ പങ്കാളികളാണു്. ബ്രഹ്മചര്യം തകർക്കാ�
നാവിെല്ലന്നവെര െതളിയിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
ഇെതാരു കിടപ്പറയല്ല രതിയും രതിനിേഷധവും ബലാബ�
ലത്തിൽ േപാരടിക്കുന്ന രണഭൂമിയാണു്. പെങ്കടുക്കണ�
െമന്നുേണ്ടാ നിനക്കും?”

“അഞ്ചു െവളുത്ത ആണുങ്ങളും ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീയും കഴു�
തപ്പുറത്തു്!. ആരാണിതു്?”, പുതുതായി അറവുശാലയിൽ
േചർന്ന യുവാവു് െതാഴിലുടമയുെട െചവിവട്ടത്തിൽ പിറു�
പിറുത്തു.

“അഭിവന്ദ്യദുേര്യാധനൻ ചൂതാടി േനടിയ ആറു് അടിമകെള
ആചാരമനുസരിച്ചു് നഗരികാണിക്കയാണു്, അതു് കഴി�
ഞ്ഞാൽ കാട്ടിെലക്കയക്കും. െതരുേവാരക്കാഴ്ച േനാക്കി
സമയം കളയാെത ആ െവള്ളമുയലുകെള െതാലിയുരിച്ചു
കഷണങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിവക്കു്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് പ്രാതലി�
നു നിെന്റ വക ആവെട്ട മാംസ സംസ്കരണം.”

“ജനേരാഷെമാന്നും അറിയുന്നിേല്ല? ൈലംഗികാക്രമണ�
ത്തിൽ പ്രതി േചർക്കെപ്പട്ട ദുേര്യാധനെന ശിക്ഷാനിയ�
മം അനുസരിച്ചു എന്തു് തുടർനടപടിക്കു് വിേധയമാക്കി
എന്നാണു മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.



“നീതിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം വായിച്ചി�
േല്ല? പ്രതിക്കു് മാരകേരാഗം പിടിെപട്ടിട്ടുേണ്ടാെയന്ന
പരിേശാധന പൂർത്തിയാക്കി. അേരാഗദൃഢഗാത്രൻ.
പ്രതിയുെട ശരീരവളർച്ച പ്രായത്തിനു് ആനുപാതിക�
മാേണാ? അന്തർഗ്രന്ഥി സ്രവവ്യതിയാനം അവയവ
വളർച്ചെയ ബാധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ശ്രമകരമായ ആ ദൗത്യ�
വും കഴിഞ്ഞു. കായികക്ഷമതെയ സംശയത്തിലാക്കു�
ന്ന ഒന്നും കെണ്ടത്തിയില്ല. മനസ്സുെകാണ്ടും ശരീരം െകാ�
ണ്ടും പ്രതി ഒരു പുരുഷൻ തെന്നയാേണാ? േദഹപ്രകൃതി�
യിൽ എെന്തങ്കിലും വ്യതിയാനമുേണ്ടാ? പ്രതിയുെട ശരീ�
രത്തിൽ നടത്തുന്ന സൂക്ഷ്മ പരിേശാധന വിജയകരമായി.
അടുത്തതു് െകാലയാളിെയക്കുറിച്ചു സൂചനകെണ്ടത്താൻ,
മൃതേദഹെത്ത എങ്ങെനയാേണാ പരിേശാധിക്കുന്നതു്
സമാനമായ ബാഹ്യപരിേശാധനകളാണു പ്രതിയുെട ജീ�
വനുള്ള ശരീരത്തിലും നടത്തുന്നതു്. പ്രതി കുറ്റം െചയ്തതി�
െന്റ െതളിവുകൾ ശരീരത്തിൽ തെന്ന കെണ്ടത്താനുള്ള
പരിേശാധന. കുറ്റകൃത്യം നടന്നു് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ�
ക്കുള്ളിൽ പരിേശാധന സാധിക്കണം എന്നുള്ളതു െകാ�
ണ്ടു് ചൂതാട്ടസഭയിൽ നിന്നു് േനരിട്ടു് ദുേര്യാധനെന പരി�
േശാധനാമുറിയിേലക്കു നയിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാ�
ലിയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നു് കൂടി: പ്രതിയുെട
അവയവങ്ങളിേലക്കുള്ള രക്തേയാട്ട േതാതറിയാനുള്ള
പരിേശാധന ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രതിയുെട ശാരീരിക
െപരുമാറ്റങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാനും പരിേശാ�
ധിക്കാനുമുള്ള, മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ േതടു�
ന്നതു് ഇവെയാന്നുമെല്ലന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രതിയിൽ
കൃത്രിമ ഉേത്തജനമുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നു പ്രേയാഗിക്കുക,
ൈലംഗിക ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുക, അശ്ലീല കവിതകൾ
വായിപ്പിക്കുക, സ്ത്രീകെള ഉപേയാഗിച്ചു പരിേശാധന നട�
ത്തുക തുടങ്ങിയ െതറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇതുസംബന്ധിച്ചു പ്ര�
ചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുെട നടപടിക്കു് പിന്തുണ തരാൻ
ഒന്നുമില്ല ഈ നടപടിയിൽ. ദുേര്യാധനൻ സഹകരിച്ചു.
മാത്രമല്ല ഹസ്തിനപുരി ഒരു പരിഷ്കൃതസമൂഹെമന്നു അേന്വ�
ഷണ സംഘെത്ത അനുേമാദിക്കുകയും െചയ്തു. എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു ദുേര്യാധനൻ നൂേറാളം കൗരവരാജ വധുക്കളു�
െട പിതൃഗൃഹങ്ങളിേലക്കു മാസങ്ങൾ നീേണ്ട ക്കാവുന്ന
സൗഹൃദസന്ദർശനത്തിനു് േപായി.” വാതിൽ െകാട്ടിയട�
ക്കുന്ന േപാെല വക്താവു് പുറം തിരിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/29

“ഇങ്ങെനെയാന്നും ആയിരുന്നില്ലേല്ലാ വനവാസക്കാല�
ത്തു യുധിഷ്ഠിരൻ. പരിഹസിക്കുന്നരീതിയിൽ മഹാരാജാ�
േവ എെന്നാെക്ക അഭിസംേബാധന െചയ്താൽ, ‘എെന്റ
വിധി’ എന്നു് വിനീതനാവുമായിരുന്നു. അധികാരം കി�
ട്ടിയേപ്പാൾ ആെളാന്നു മാറിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. മഹാരാജാവിെന്റ ഔേദ്യാഗിക
വസതിയിൽ ഉന്നതതല േയാഗം കഴിഞ്ഞു അസഹിഷ്ണു�
തേയാെട ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ഊട്ടുപുര ലക്ഷ്യമാക്കി
നാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും. മട്ടുപ്പാവിൽ മഹാരാ�
ജാവു് അവെര ഇടം കണ്ണിട്ടു നിരീക്ഷിക്കുന്നതു് െകാണ്ട�
വർ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി.” അത്യുന്നതതല�
സമിതിയുെട പ്രതിദിന ചർച്ചയിൽ അയാളുെട നിർേദ്ദശ�
ത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാലു േപർ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ
ആളാെക അസ്വസ്ഥനാവും. വിശ്വാസവഞ്ചന സംശയി�
ക്കും. പാഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങെള പിളർത്താൻ രഹ�
സ്യമായി അവെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കും, ഒന്നും നടക്കാെത
വന്നാൽ, പാർശ്വവത്കൃത സമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള വി�
കസനകാര്യത്തിൽ ഇവരാരും മഹാരാജാവിേനാടു് സഹ�
കരിക്കുന്നില്ല എന്നു് സന്ദർശകരുെട മുമ്പിൽ ചുണ്ടു പിളർ�
ത്തും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/09/30

“പാണ്ഡവർെക്കാപ്പമുള്ള അസംതൃപ്തദാമ്പത്യെത്ത കുറി�
ച്ചു് കലവറയില്ലാെത നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, ദൂെര
ഹസ്തിനപുരിയിൽ കൗരവരാജവധുക്കേളാ? ൈകപ്പുള്ള
ഒേരാർമയും അവർ പങ്കിടുന്നില്ല. എങ്ങെന കാണുന്നു
െപൺ പ്രകൃതത്തിെല ൈവജാത്യം?”, കാട്ടു േചാലയിൽ
കുളിച്ചു, ഈറൻതുണിയുമായി തിരിച്ചു നടക്കുകയായിരു�
ന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വന�
വാസക്കാലം.

“െതളിഞ്ഞ മാനമുള്ള െപൗർണമിരാത്രികളിൽ, മട്ടുപ്പാ�
വിൽ, വിവസ്ത്രകളായി സംഘനൃത്തം െചയ്തു െപാട്ടിച്ചിരി�
ക്കയും, െകട്ടിപ്പിടിച്ചു വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയും െചയ്യുന്ന ആ പാ�
വം െപണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനു നിങ്ങേളാടു് മിണ്ടണം?”



—3—
“അമ്മമാരുെട കാമുകന്മാെര കണ്ടും മിണ്ടിയ ഓർമ വല്ല�
തും ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുമായി പങ്കുെവക്കാേമാ? മാ�
ദ്രിപുത്രന്മാരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല പ്രായവ്യ�
ത്യാസമുെണ്ടന്നു് ആദ്യ േനാട്ടത്തിൽ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞ�
തേല്ല.”

“കുരുവംശത്തിെല ദാമ്പേത്യതര സന്തതികൾ” എന്ന പ്ര�
േത്യക പതിപ്പിനായി യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

േകട്ടറിഞ്ഞിടേത്താളം പതിനഞ്ചു വയസ്സു് മൂപ്പുണ്ടു്. എെന്റ
ബീജദാതാവു് കാലെന ഞാൻ കാണുകേയാ, കാണാൻ
ഇനി ആഗ്രഹിക്കയും െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിലും, മറ്റു മാതൃകമി�
താക്കൾ വാത്സല്യം െചാരിഞ്ഞു. അവർ വരുെമന്നറി�
ഞ്ഞാൽ വീടാെക വസന്തകാലമാവും. കിടപ്പുേരാഗി പാ�
ണ്ഡുവിെന തൂക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നിെല ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ
കിടത്തി കിടപ്പറ ശുദ്ധി െചയ്തു, െചമ്പകപ്പൂക്കൾ എറി�
ഞ്ഞലങ്കരിക്കും. വായു, ഇന്ദ്രൻ, അശ്വനി േദവതകൾ ഇവ�
െരാെക്ക പതിവായി വരുേമ്പാഴും േപാവുേമ്പാഴും, മിണ്ടി�
പ്പറയാൻ കൂെട ഞാനുണ്ടാവുെമങ്കിലും, അണിെഞ്ഞാ�
രുങ്ങിയ െപണ്ണുങ്ങൾെക്കാപ്പം അവർ കിടപ്പറയിൽ പ്ര�
േവശിച്ചാൽ, പുറത്തു ആശ്രമപ്പടിയിൽ ജാഗ്രതേയാെട
ഞാൻ കാവൽ നിൽക്കും. പ്രണയപർവ്വം കഴിഞ്ഞു വീടു്
വിട്ടിറങ്ങുേമ്പാൾ കാമുകർ പതിവായി എേന്നാടു് േചാദി�
ക്കുന്ന കുസൃതി േചാദ്യമുണ്ടു്, േപാരുേന്നാ കൂെട, “കാലെന്റ
വീട്ടിേലക്കു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/02

“പാരിേതാഷികമായി നാലു േപെര ഭർത്താക്കന്മാരായി
കുന്തിയിൽ നിന്നു് കിട്ടിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പിൽ�
ക്കാലത്തവരുമായി പരിചയെപ്പട്ടാൽ വിവാഹ ബാഹ്യ�
രതിക്കു് ഉത്സാഹം കാണിക്കുമായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നൂേറാളം വിവാഹിതകൗരവർ െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ
ദശാബ്ദങ്ങളായി കൂട്ടം േചർന്നു് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുേമ്പാ�
ഴും, അവർക്കിടയിൽ വ്യാപകമാേയാ ഒറ്റെപ്പട്ടേതാ ആയ
പ്രകൃതി വിരുദ്ധരതിെയ കുറിെച്ചാരു ഊഹവും വാർത്ത�
യും െപാലിപ്പിക്കാത്ത നിങ്ങൾ, എന്തുെകാണ്ടു് ബഹുഭർ�
തൃത്വത്തിേലക്കു സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഇരേചർക്കെപ്പട്ട
എെന്റ മാത്രം ദാമ്പത്യത്തിെല ൈലംഗിക രഹസ്യങ്ങൾ
ചൂെഴ്ന്നടുക്കാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കല്ലും മുള്ളും ചവി�
ട്ടി ഇവിെട വരുന്നു എന്നെതനിക്കു് ദുരൂഹമായി േതാന്നു�
ന്നു. പാണ്ഡവർ ഭർത്താക്കൾ അല്ല എന്നു് തെന്ന സങ്ക�
ല്പികമായി കരുതിയാലും, അവരാെരങ്കിലുമായി ഞാൻ
വിവാഹബാഹ്യ ൈലംഗികതയ്ക്കു് ഉേന്മഷം കാണിക്കുേമാ
എന്നാണു് നിങ്ങളുെട േചാദ്യെമങ്കിൽ, ഉത്തരം വസ്തുതാ�
പരമായി പറയാനുള്ള മേനാനില എനിക്കില്ല. കാരണം,
കൂെട കിടന്നു രാപ്പനിയറിഞ്ഞവെര ആരാണു് സങ്കൽപ്പ�
രതിയിൽ ഇഷ്ടപങ്കാളിയാക്കുക?”

“കുരുേക്ഷത്ര ജയിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ മുപ്പത്തിആറു് വർഷം
ഹസ്തിനപുരി ഭരിച്ചു എന്നു് േരഖങ്ങളിൽ കാണുന്നു. രാഷ്ട്ര�
മീമാംസയിലും ദാമ്പത്യത്തിലും വിരുദ്ധ നിലപാടുകളുള്ള
നാലു സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും, ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും
വിമതശല്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എേന്നാ? അേതാ യുധിഷ്ഠി�
രൻ അമർച്ച െചയ്തു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു.

“അഞ്ചുേപരുെട വ്യക്തിഗത രഹസ്യങ്ങൾ ദശാബ്ദങ്ങളാ�
യി സംഭരിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ശീലിച്ച
ഞങ്ങൾ പെക്ഷ, അവളുെട സമഗ്രാധിപത്യ പ്രവണത�
െക്കതിെര രഹസ്യ െചറുത്തുനിൽപ്പിനു് ഐക്യമുന്നണി
ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത്രകാലവും ഞങ്ങൾ സഹ�
കരിച്ചു എങ്കിൽ, പ്രതിേയാഗി പാഞ്ചാലിക്കു് പറയണം
നന്ദി.”

“അവൾ കരുതേലാെട െചയ്ത ഒരു കാര്യം െപെട്ടെന്നാർ�
ക്കാെമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.



“അധികാരം പരീക്ഷിത്തിനു് ൈകമാറി പടിയിറങ്ങാൻ േന�
രമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിേലെക്കെന്ന നയിച്ച കാര്യം പറ�
യാം. വേയാജനങ്ങൾ വനവാസത്തിനു േപാേവണ്ടവരല്ല
എന്ന സംവാദത്തിൽ പെങ്കടുത്തു ഞാനും പാഞ്ചാലിയും
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു കയറുേമ്പാൾ, ഉദ്യാനത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗത്തു പുതുതായി പണിത പന്തലിൽ വിറകു െകട്ടുകൾ
അട്ടിയട്ടിയായി കണ്ടു. ഇെതന്താ പതിവില്ലാെത എന്നു്
ഞാൻ പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാൾ, മഴ�
ക്കാലമേല്ല വരുന്നതു്, െപെട്ടന്നു് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കു�
ഴഞ്ഞുവീണു കാലം െചന്നാൽ പുക ഉയരാെത ദഹിപ്പി�
െക്കണ്ടതേല്ല? എന്നു് തിരിച്ചു േചാദിച്ചവൾ അകേത്തക്കു്
കയറി. ആ നിമിഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇനിെയാരു ദി�
വസെമങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ൈവകാെത ഇവിെട നിന്നു്
രക്ഷെപ്പടണം.” ഭാര്യയും സേഹാദരങ്ങളും വഴിയിൽ മറ�
ഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരനു കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന നായ ആ വ്യഥിതനു
യാത്ര തുടരാനുള്ള മലമ്പാത മുന്നിൽ കാണിച്ചു.

“ജീവിതാന്ത്യം ഭർത്തൃമാതാവു് പാമ്പും പന്നിയും വിഹരി�
ക്കുന്ന കാട്ടിേലക്കു് അേല്ല? േപാവരുേത, ഞങ്ങൾ െപാ�
ന്നുേപാെല േനാക്കാം എന്നു് പറേയണ്ടതാണു് നിങ്ങൾ-
ആെകയുെള്ളാരു പുത്രവധു?”, വേയാജനങ്ങേളാടു് പാഴ്വാ�
ക്കു് േപാരാ എന്ന െപാതുസംവാദത്തിലായിരുന്ന മഹാ�
റാണിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുന്തിെയന്നും സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിച്ച വനിതയേല്ല?
കാട്ടുകുടിലിെല തറയിൽ പാ വിരിച്ചു ഷണ്ഡൻ ഭർത്താ�
വു് േരാഗിയായി കിടക്കുേമ്പാഴേല്ല, ഈ മർത്യജീവിതം
ഇങ്ങെന വന്ധ്യമായി തുടർന്നാൽ േപാരാ എന്ന പ്രബു�
ദ്ധ തിരിച്ചറിവിൽ, കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പരപുരുഷരതി പ്രാ�
േയാഗികതലത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നതു്? ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡ�
വവനത്തിേലക്കു് കുടിേയറാൻ നിർബന്ധിതരായേപ്പാൾ,
ഞാനും കൂെട വരാം എന്നു് ഉത്സാഹിച്ചുേവാ?, അേതാ,
ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഗാന്ധാരിക്കു് തുണ എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു മക്കളിൽ നിന്നു് പിൻവാങ്ങിേയാ? നിങ്ങൾ കുന്തി�
െയ മൂല്യം കുറച്ചു വിലയിരുത്തരുതു്. മിതമായി പ്രശംസി�
ച്ചു െകാണ്ടു് തെന്ന ഈ സംവാദം ഞാൻ അവസാനിപ്പി�
ക്കെട്ട, എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന രാജ�
മാതാവിെന പിടിച്ചു നിർത്തിയേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധിക്കാ�
നാവാെത കുന്തി കീഴടങ്ങി എന്നു് വരും യുഗത്തിലാരും
ആ മഹതിെയ കുറിച്ചു് പഴി പറയാതിരിക്കെട്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/03

“ദുരഭിമാനികളുെട മുമ്പിൽ െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ പറ്റിയ
അഭിജാത ൈപതൃകെമാന്നും ഇല്ലാെത, േതരാളിപുത്രെന�
ന്ന നിലയിൽ െകാട്ടാര ൈമതാനിയിൽ ചുരുങ്ങിേപ്പായ
കർണ്ണെന ആത്മാർത്ഥത െകാെണ്ടാന്നുമല്ല നിങ്ങൾ
അംഗരാജാവാക്കിയതു് എന്നു് െപാതുസമൂഹത്തിന്നറി�
യാം. എന്നാൽ, ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ അവകാ�
ശം നിങ്ങൾ ആ പാർശ്വവത്കൃതനു് പാരിേതാഷികമാ�
യി ൈകമാറിയതു് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്നിേപ്പാൾ യു�
ക്തിവാദി ചാർവാകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രായത്തിൽ
കവിഞ്ഞ പ്രാേയാഗികബുദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ�
ക്കറിയാമായിരുന്നിേല്ല, അംഗരാജ്യം ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന
അതു് തീെറഴുതിെക്കാടുക്കാൻ അധികാരം േകവലെമാ�
രു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന സാമാന്യ
േബാധം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.

ഇല്ല എന്നു് അയാൾക്കങ്ങെന പറയാനാവില്ല. മഗധക്ക�
രിെക അംഗരാജ്യമുണ്ടു്. ആൺമക്കളില്ലാത്ത രാജാവു്
കൗരവർക്കതു സമ്മാനമായി തന്നു എന്നതും േകവലെമാ�
രു വസ്തുത. അവിെട കുരുവംശത്തിനു ക്രയവിക്രയ അവ�
കാശമുേണ്ടാ എന്നതല്ലേല്ലാ കാമ്പുള്ള കാര്യം. “നീ ആരു�
െട മകൻ?” എന്നു് രാേധയനായ കർണ്ണേനാടു് പരസ്യമാ�
യി ഭീമൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ, അെതാരു അവേഹളനമായി
കണ്ട ഞാൻ, ഉടനടി പട്ടാഭിേഷകപ്രഹസനം വഴി അംഗ�
രാജാവായി കർണ്ണെന വാഴിച്ചേപ്പാൾ.

“എന്നും എെന്നന്നും നിങ്ങൾക്കു് മിത്രം എന്നവൻ പ്രതി�
ജ്ഞ തന്നിേല്ല? കർണ്ണൻ അതിനുേശഷം കിരീടവും രാ�
ജവസ്ത്രവും ധരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, അംഗരാജ്യത്തിേലക്കു
അധികാരമുറപ്പിക്കാനുള്ള പടേയാട്ടത്തിെനാന്നും ഉേദ്ദ�
ശ്യമില്ല. നാളെത്ത െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുര മാംസേമളയിൽ
വന്നാൽ അംഗരാജാവിെനാപ്പം വയർ നിറെയ െപാരി�
ച്ച കാളത്തുട തിന്നാെമന്നു ആ ദരിദ്ര ചാർവാകേനാടു്
പറയൂ. ഇടെക്കാെക്ക ഒന്നു് വിളിച്ചു അഭിജാത കൗരവർ�
െക്കാപ്പം തിന്നാൻ അവസരം െകാടുത്താൽ ഒതുങ്ങുന്ന
പ്രതിപക്ഷമാണു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ േപാെല ചാർ�
വാകനും. തിരക്കുണ്ടു്-അംഗരാജ്യത്തിെന്റ രാജധാനി കു�
രുവംശ േകാട്ടക്കകത്തു പണി പൂർത്തിയാക്കി േവണം
ആണ്ടുപിറവിേയാെട ആേഘാഷിക്കാൻ.”

“ഊണു കഴിച്ചു ൈക മാത്രം കഴുകിയാൽ േപാരാ എന്ന
ഗതി വന്നു അേല്ല?” ഊട്ടുപുരക്കരിെക പാത്രം കഴുകുന്ന
ആണുങ്ങേളാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ ഉണ്ട പാത്രങ്ങളാണിതു് എന്നു് കരുതിേയാ?
ഇന്നു് രക്തസാക്ഷി ദുേര്യാധനെന്റ ജന്മദിനാേഘാഷ�
ത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളാെയത്തിയതു് കൗരവരാജവി�
ധവകളായിരുന്നു. അവർ ഉെണ്ടണീക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
യാചിച്ചു, ആ “ഇച്ചിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കേട്ട?” പാഞ്ചാ�
ലി ഉണ്ണാൻ വരും മുമ്പു് ഇെതാെക്ക കഴുകിെയടുത്തിെല്ല�
ങ്കിൽ, അവൾ ഉണ്ട പാത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ കഴുേകണ്ടി
വരും. ഭീമസ്വരത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു.

“ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നകാലത്തു് പാഞ്ചാലി ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിൽ തന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ, ഇവിെട വരും മുമ്പു് പന�
േയാലകൾ തപ്പി വായിച്ചു. നിങ്ങെള സമചിത്തതേയാ�
െടയും കൗതുകേത്താെടയും ഓർക്കുന്നവയാെണല്ലാം.
ഭർത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന ധ്വനിയുണ്ടു് ഓേരാ പ്ര�
തികരണത്തിലും. എന്നാൽ ചൂതുകളിയിൽ േതാറ്റു കാ�
ട്ടിൽ നിങ്ങെളല്ലാം കൗരവ അടിമകളായി പാർത്തു തുട�
ങ്ങിയ േശഷം എനിക്കനുവദിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാണു�
ന്നതു് പതഞ്ഞു െപാങ്ങുന്ന ഭർത്തൃനിന്ദയാണു്, അെത�
ന്താ അങ്ങെന?” യുധിഷ്ഠിരൻ ആരും കൂട്ടില്ലാെത മുറ്റത്തു
നടക്കുന്ന ഹിമാലയ പ്രഭാതം.

“യാഗം െചയ്തു ചക്രവർത്തിയായ ഞാൻ അവൾക്കന്നു പ്ര�
ത്യാശ നൽകുന്ന ഉദയസൂര്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നു്
ഞാനവൾക്കു നാശചിഹ്നമായ ധൂമേകതു.” അയാൾക്കരി�
കിലൂെട ഓടി വന്ന വളർത്തു മുയലിെന്റ െനറുകയിൽ കാ�
ലുെകാണ്ടു് ആഞ്ഞടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളിക്കാെനന്ന
േപാെല വാ െപാളിച്ചു ഇരുൈകകളും വായുവിൽ ഉയർ�
ത്തി അട്ടഹസിച്ചു. െപാടുന്നെന മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്നു് ഓടി വന്ന ഭീമൻ േജ്യഷ്ഠെന താങ്ങിെയടുത്തു അക�
ത്തു െകാണ്ടുേപായി പായിൽ കിടത്തി, െകാട്ടാരം േലഖി�
കെയ തള്ളിപ്പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/04

“െകാട്ടാരജീവിതവുമായും ആയുധേപാരാട്ടവുമായും ബന്ധ�
മില്ലാെത കഴിയുന്ന നിങ്ങൾ കുരുവംശ ഇതിഹാസ െമ�
ഴുതുന്നതിൽ അപാകതയുെണ്ടന്നാണേല്ലാ ചാർവാകൻ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േവദവ്യാസനു മു�
മ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈക കൂപ്പി.

“മഹാഭാരതകഥെയഴുതാനുള്ള അടിസ്ഥാന േയാഗ്യ�
തക്കായി േവെറ ആരായി േവണം ഞാൻ പുനർജനി�
ക്കാൻ? അമ്മ സത്യവതി വഴിയാണു് കുരുവംശവുമായി
ൈജവികബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതു്. അവെരേന്നാ കാട്ടിൽ
കുറുനരികളുെട ഇരയായി. മരിക്കും മുമ്പവർ ഈ ദൗത്യം
എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചു. മൂന്നു മക്കളിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡു�
വും വിദുരരും മരിച്ചു. മരിക്കാൻ അധികം താമസമില്ലാത്ത
പാണ്ഡവരിലാകെട്ട എെന്റ രക്തമില്ല. േകട്ടറിവുളള കാ�
ര്യങ്ങളിൽ, പുറത്തു പറയാവുന്നവ ഞാൻ െപാലിപ്പിക്കു�
ന്നുണ്ടു്, അരുതാത്തതു അവ്യക്തമായി പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു
വിവാദം ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ, വരും യുഗത്തിെല എഴു�
ത്തുകാർക്കായി രചനയിൽ സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടുെമന്നുറപ്പു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/05

“ഗാന്ധാരി അപമാനകരമായി സംസാരിച്ചു എന്നു് േകൾ�
ക്കുന്നേല്ലാ. കാര്യം പറയാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദു�
േര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു. കുടിെയാഴിപ്പിക്കലിനു്
േശഷം പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കയായി�
രുന്നു, േതജസ്വിനിയായ കലിംഗരാജകുമാരി.

യുധിഷ്ഠിരൻ യുദ്ധം ജയിച്ചുേവാ? സംശയമുണ്ടു്. ദുേര്യാധ�
നമാതൃരാജ്യമായ ഗാന്ധാരയിൽ നവവിവാഹിതെരന്ന
നിലയിൽ വിരുന്നുതാമസിക്കുേമ്പാൾ, െചങ്കുത്തായ മല�
െഞ്ചരുവിലൂെട സാഹസികമായി യാത്ര െചയ്യാൻ ഇഷ്ട�
െപ്പട്ട ഭർത്താവു് കുരുേക്ഷത്രയിെല ചതുപ്പു നിലത്തിൽ
കാലുകൾതാണു് േമലനങ്ങാനാവാെത മാംസഭുക്കുകൾ�
ക്കു തീറ്റയാേവണ്ട ആളായിരുന്നില്ല. അധികാരേമാഹ
ത്തിെന്റ മലമടക്കുകളിൽ നിന്നു് ഏതു നിമിഷവും വീഴാവു�
ന്ന കരിമ്പാറകെള കുറിച്ചു് ഭീതിയില്ലാെത, േകാട്ടക്കത്തും
പുറത്തും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രതിേയാഗികെള ശിക്ഷി�
ച്ച ദുേര്യാധനൻ, ഭീമഗദയുെട പ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയ�
ല്ലു് െപാട്ടി കുഴഞ്ഞു വീണു അമ്മാ അമ്മാ എന്നു് കരളലി�
യിക്കുന്ന വിധം നില വിളിച്ചു എന്ന യുധിഷ്ഠിര അവകാ�
ശവാദം അംഗീകരിക്കാൻ ആവുകയില്ല. എന്നു് രാജസ�
ഭയിൽ പറഞ്ഞുകരയുേമ്പാഴാണു് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന
ഗാന്ധാരി എേന്നാടാജ്ഞാപിച്ചതു്, “നീ സൂക്ഷിച്ചു വാക്കു�
പേയാഗിക്കണം നീ നിലക്കു് നിൽക്കണം, അെല്ലങ്കിൽ
നിർേത്തണ്ടയിടത്തു നിർത്തും, വിശ്വപ്രസിദ്ധമാവുെമന്നു
വിശ്വസിക്കെപ്പടുെമന്ന ഗാന്ധാരീ വിലാപെത്തക്കാൾ
ഉയരരുതു് ദുേര്യാധനവിധവാ വിലാപം എെന്നനിക്കു നിർ�
ബന്ധമുണ്ട്.”

“പാണ്ഡവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാണു് എന്നു് നി�
ങ്ങൾ അടച്ചാേക്ഷപിക്കാനുള്ള പ്രേചാദനം? അഥവാ പ്ര�
േകാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“ഗുരു എന്ന പദവി ഞാൻ വഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, ഭൂതകാ�
ലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു് പറേയേണ്ട? തുറന്നു പറഞ്ഞിെല്ല�
ങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത േനടി, വരുംയുഗത്തിെല സാമൂ�
ഹ്യനിരീക്ഷകർ എെന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിെപ്പാരിക്കി�
െല്ല?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/06

“വനത്തിൽ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവരു�
െട ജീവിതരീതി പരിഷ്കൃതപാഞ്ചാലയിൽ ജീവിച്ച നിങ്ങൾ�
െക്കാരു ആഘാതമായിരുന്നിരിക്കാം. കാലം കഴിഞ്ഞി�
ട്ടും കലിപ്പു് തീരാത്ത ദുരനുഭവം വല്ലതുമുേണ്ടാ പങ്കുെവ�
ക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.
േവവുന്ന േവനലിൽ വാടിയ പ്രകൃതി.

“വാരിത്തിന്നുന്നതിനിടയിൽ സൗജന്യഭക്ഷണത്തിനു രു�
ചി േപാെരന്നു പറഞ്ഞവർ അക്ഷയപാത്രം എനിക്കു�
േനെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ആെകയുള്ള പന്തവും എടുത്തു
എേന്താ നിശ്ചയിെട്ടന്ന േപാെല ഒരുമിച്ചവർ കുടിലിൽ
നിന്നു് പുറേത്തക്കു ചാടി. ആ കാളരാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ
ഇരുട്ടിൽ പകച്ചു നിന്നു. രാവിെല, പാണ്ഡവർ േദഹമിള�
ക്കി അട്ടഹസിക്കുന്നു. സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല കറവപ്പ�
ശുവിെന കവർന്നു ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി കഴുത്തറത്തു്
െതാലിയുരിച്ചവർ ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നതിെന്റ ബാക്കി, കു�
ടലും തലയും, പശുേത്താലിൽ െപാതിഞ്ഞു െകാണ്ടുവ�
െന്നെന്റ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു, “കാമുകി പട്ടിണി കിടക്കാ�
തിരിക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ നിനക്കു് സമ്മാനിച്ച അക്ഷയ�
പാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് േവണ്ട. സസ്യഭക്ഷണം നീ തെന്ന
തിന്നു തീർക്കു. ചീരയില ബാക്കി വച്ചാൽ ജാരനും െകാ�
ടുക്കാം. ഞങ്ങെള േപാെല സാഹസിക ജീവിതം നയി�
ച്ചവരിൽ രതിയുണർത്തുന്ന വിധം െകാഴുക്കെട്ട വിറകു�
െകാള്ളി േപാലുള്ള േമനി”, മദ്യപിച്ചു െവളിവു് െകട്ട യുധി�
ഷ്ഠിരൻ ഒച്ച െവക്കുേമ്പാൾ മറ്റു നാലുേപർ നിന്ദേയാെട
എെന്ന േനാക്കി.

“പരസ്ത്രീകാമനയിൽ പ്രതിപത്തിയുള്ളവർ എന്ന പദസങ്ക�
ലനമുപേയാഗിച്ചു നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാെര െപാരിക്കു�
ന്നു എന്ന പാണ്ഡവ പരിേദവനത്തിൽ കാര്യമുേണ്ടാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം െകാട്ടാരജീവിതത്തിെന്റ അന്ത്യനാളുകൾ.

“രതിേവളയിൽ സ്വയമറിയാെത പാണ്ഡവ അധരങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരുകൾ മാത്രേമ എനിക്കറിയാവൂ.
അവരുെട ഇരുൾ മൂടിയ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ ൈസ്വര്യ�
മായി വിഹരിക്കുന്നവർ തീർത്തും എനിക്കജ്ഞാതർ.”

“ഒന്നിെനാന്നു െമച്ചെപ്പട്ട അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത ജന്മദിന സമ്മാ�
നങ്ങൾ ഓേരാ വർഷവും ഭർത്താക്കന്മാർക്കായി കെണ്ട�
ത്തണം, തീരുമാനെമടുക്കാനാവാെത സംഘർഷം േതാ�
ന്നാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“എെന്റ ജന്മദിനെത്ത കുറിച്ചു് പാണ്ഡവതീരുമാനം സം�
ഘർഷ രഹിതമായിരുന്നു. വളർച്ചെയത്തിയ ശരീരേത്താ�
െട യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന നിനക്കു് പറയത്തക്ക
ജന്മദിനെമാന്നുമിെല്ലന്നവർ പ്രസ്താവിച്ചേതാെട, എന്തു്
ജന്മദിനസമ്മാനം വാങ്ങണെമന്നു ഓർേക്കണ്ട ബാധ്യത
യിെല്ലന്നവർആർമാദിക്കുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/07

“ഹസ്തിനപുരിയുെട ൈസനികേമധാവിത്വത്തിനു േനതൃത്വം
നൽകിയ ദുേര്യാധനെന കുരുവംശദാസൻ എന്ന വിശി�
ഷ്ടപദവിയിേലക്കുയർത്തുവാൻ ഉന്നതാധികാരസമിതി
തീരുമാനിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രതി�
േരാധമന്ത്രാലയത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര ചുമതല വഹിക്കുന്ന
ഭീമെന ഉപചാരപൂർവ്വം േനരിട്ടു. കൗരവരാജവിധവകൾ�
ക്കുള്ള ധാന്യവും വസ്ത്രവും േനരിെട്ടത്തിച്ചു മടങ്ങി വരിക�
യായിരുന്നു അധികാരേശ്രണിയിെല രണ്ടാമൻ.

“എെന്റ െപാതുജീവിതത്തിെല അഭിമാന നിമിഷം. ഒരാ�
ഴ്ചമുമ്പു് ഞാൻ യമുനാതീരെത്ത അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലി�
യിൽ േപായി ഒരു ദിവസം ഏകനായി ശ്രമദാനം െചയ്തു.
കല്ലും കരടുെമാെക്ക നീക്കി തിരി കത്തിച്ചു. കുലേദ്രാഹിക�
ളിൽ നിന്നു് കുരുവംശെത്ത രക്ഷിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ
ആത്മബലി െചയ്ത വീരനായകൻ ഇവിെട ആേരാരുമറി�
യാെത കിടക്കുന്നെതെന്റ കരൾ േനാവിച്ചു. പിേറ്റന്നെത്ത
ഭരണസമിതിേയാഗത്തിൽ എെന്റ നിർേദ്ദശം പൂർണ്ണമാ�
യും അംഗീകരിച്ചതനു സരിച്ചു വിശുദ്ധപദവിയിേലക്കുള്ള
ആദ്യഘട്ട ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടെന ഉണ്ടാവും. കു�
രുവംശദാസൻ എന്ന പദവി അർത്ഥമാക്കുന്നതു് പേരത
േപാരാളിയുെട എളിമയും സ്വഭാവ പരിശുദ്ധിയും. അടുത്ത
ഘട്ടത്തിൽ കൗരവരാജ വിധവകെള ഉൾെപ്പടുത്തിയുള്ള
കുടുംബേയാഗത്തിൽ ‘അവൻ ഞങ്ങൾക്കു് അഭിവന്ദ്യൻ’
എന്ന പട്ടം നൽകും. അവസാനം, െപാതുേവദിയിൽ വി�
വിധ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ, എല്ലാവ�
രും എഴുേനറ്റു നിന്നു് ൈക െകാട്ടി ‘നീ ഞങ്ങൾക്കു് വഴി�
കാട്ടി, നീെയന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ’ എന്ന അത്യുന്നത പദ�
വി നൽകി ആദരിക്കും. ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടവാതിലിനു പു�
റത്തു രക്ഷകൻ ദുേര്യാധനെന്റ അതികായ പ്രതിമ അനാ�
ശ്ചാദനം െചയ്യും. കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് ദുേര്യാധ�
നദാസൻ എന്നു് രാഷ്ട്രത്തിനു മുന്നിൽ സമപ്പിക്കുന്നേതാ�
െട കൃതജ്ഞതയുെട ഒരു പണത്തൂക്കം എന്ന നിലയിൽ
തിരശീല വീഴും, ഈ നീണ്ട ആേഘാഷപരിപാടിയുെട
ഔേദ്യാഗിക ഏേകാപനം സ്വാഭാവികമായും മഹാറാണി
പാഞ്ചാലിയുെട അധികാരപരിധിയിൽ ആയിരിക്കും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/08

“പതിവായി നിങ്ങൾ യാത്ര െചയ്തു ഹിമാലയ താഴ്വരയി�
െല വനാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ അഭിമുഖം െചയ്തുവ�
രുന്നതായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു.
എങ്ങെനയുണ്ടവരുെട ശിക്ഷാജീവിതം?”, ദുേര്യാധനൻ
െകാട്ടാരം േലഖികെയ കാര്യാലയത്തിൽ വിളിച്ചു വിസ്തരി�
ച്ചു.

“നരകയാതന. നിത്യവും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു്
തലച്ചുമടായി ൈജവവിസർജ്യങ്ങൾ ദൂെര െകാണ്ടുേപാ�
യി കുഴിെവട്ടി സംസ്കരിേക്കണ്ട പണി െചയ്തവൾ വലഞ്ഞു.
ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
നി ഇന്നു് ശരിക്കും ഒരു മലിനവസ്തു”, െകാട്ടാരം േലഖിക
മുട്ടുകുത്തി യാചനാഭാവത്തിൽ ൈക കൂപ്പി, “അവൾക്കു
ഇനിെയങ്കിലും േമാചനം െകാടുക്കൂ. പകരം ഞാൻ േവ�
ണെമങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ൈലംഗിക അടിമയാവാം.”

“ഏകശിലാദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കുന്ന എെന്ന ആ വി�
ധം നീ പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു് ഞാൻ തൽക്കാലം വിടുന്നു. പരി�
ഷ്കൃതസമൂഹെമങ്കിലും ഹസ്തിനപുരിയുെട വ്യവസ്ഥാപിത
അടിമവ്യവഹാര നിയമത്തിെന്റ അന്തഃസത്തെയ അധി�
േക്ഷപിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ ഇനി നിെന്റ ചുവെരഴുത്തു
പതിപ്പുകളിൽ അരുതു് എന്നു് താക്കീതു തരുന്നു. ആവർ�
ത്തിച്ചാൽ, ഇനിെയാരു മുന്നറിയിപ്പിനു് സാധ്യത ഇല്ലാ�
െത, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല വിസർജ്ജ�
നഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ൈജവമാലിന്യം നീക്കുന്ന പണി
എല്പ്പിക്കുക നിെന്ന ആയിരിക്കും.”

“പ്രണയേത്തക്കാൾ അഭിനിേവശമായിരുന്നുേവാ?
അേതാ, അവൻ മൃദുലവികാരമില്ലാെത്താരു േവട്ടക്കാരൻ
മാത്രേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ദുേര്യാധനെന്റ
അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്തു മഹാറാണി
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങിയ സന്ധ്യ.

“ൈലംഗിക ദുരനുഭവങ്ങളുെട പട്ടികയിൽ ഇനിയുമുേണ്ടാ
എന്നു് നിങ്ങൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ വസ്ത്രാേക്ഷപം ആവർത്തി�
ക്കാൻ മാത്രം നിഷ്കളങ്കരല്ലേല്ലാ നാം. നവവധുെവന്ന നി�
ലയിൽ പാണ്ഡവരുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തി�
യേപ്പാൾ, താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചതു് അതിഥിമന്ദിര�
മായിരുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാണ്ഡവർ പടി�
യിറങ്ങും. രാജവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ദുേര്യാധനൻ പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടും. എവിെട നിേന്നാ എേങ്ങാേട്ടാ േപാവുന്നതിനി�
ടയിൽ പാഞ്ചാല രാജകുമാരിേയാടു് േക്ഷമാേന്വഷണം
െചയ്യാൻ എന്ന േപാെല തന്മയത്വേത്താെട എെന്റ മു�
മ്പിൽ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആശം�
സേപാെല ഗാഢമായി ആലിംഗനം െചയ്യും. പിൻകഴു�
ത്തിൽ മുഖം അമർത്തിപ്പിടിക്കും. എെന്റ ഗന്ധം ഇഷ്ടമാ�
െണന്നു പറയും. നഖങ്ങളില്ലാത്ത അവെന്റ വിരലുകൾ�
ക്കേപ്പാൾ പര്യേവഷണത്തിനു എെന്റ ഉടൽ അനുമതി
നല്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിഥിമന്ദിരത്തിെന്റ ആഡംബരവും
ഏകാന്തതയും മരങ്ങളുെട നിഴലും, അവെന്റ മുഖെത്ത
യാചനാഭാവവും, അതു് േപാെല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിൽ, അതു് അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു കീചകനിലായി�
രുന്നു. എെന്ന െകാതിച്ചു വന്ന ആ യുവേകാമളെന്റ െന�
ഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നു വായും മൂക്കും കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഭീമൻ
അവെന ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നതു് എെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചാ�
യിരുന്നു ആ പാപം െചയ്ത ഭീമഹസ്തങ്ങൾെക്കെന്റ ശരീരം
സ്പർശനാനുമതി എെന്നേന്നക്കും നിേഷധിച്ചു. ആ ശിക്ഷ
േപാരാ േപാരാ എെന്നനിക്കു പിെന്നയും പിെന്നയും േതാ�
ന്നി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/10

“ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റ പാണ്ഡവരുെട പണയവസ്തുവായി�
രുന്നു ഒരു നിമിഷെമങ്കിൽ, ഉടൻ നിങ്ങൾ കൗരവഅടി�
മയായി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ നി�
ന്നു് ൈലംഗികാതിക്രമ ഇരയായുള്ള പരിണാമം ഒെരാ�
റ്റ അമംഗള സന്ധ്യയിലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം
ഉൾെക്കാള്ളാനാവാെത അറ്റ കയ്യിനു നിങ്ങൾ പിൽക്കാ�
ലത്തു ആത്മഹത്യ ആേലാചിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനു േശഷം
അജ്ഞാത വാസത്തിനു രഹസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുക�
യായിരുന്നു പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം പാഞ്ചാലി.

“അതിനുമുമ്പു് ദൃഢനിശ്ചയേത്താെട െചേയ്യണ്ട നരഹത്യ�
കൾ ചിലതു ബാക്കിയുണ്ട്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/11

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലവും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എേന്നാ?
എന്നിട്ടും അവൾ പ്രതിേഷധിച്ചിേല്ല? പരിത്യാഗികളേല്ല
സന്യസ്ഥർ? അേതാ, രാപ്പകൽ എരിയുന്നുേണ്ടാ പ്രണയ
ഹൃദയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക അംഗപരിമിതനായ യുവ�
സന്യസ്ഥേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇരുന്നു െചയ്യാവുന്ന ആശ്രമേജാലിയാണു് ഗുരു തന്നതു്.
ഒറ്റക്കിരുന്നു െചയ്യുേമ്പാൾ ജാലകത്തിലൂെട േനാട്ടം തിരി�
യും-കാഴ്ച തടസ്സെപ്പടാത്ത പാണ്ഡവാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ഒരു ചലനത്തിനായി ഹൃദയം തുടിക്കും. രാവിെല
കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നു അയയിൽ ഈറൻ ഉണക്കാൻ ഇടു�
േമ്പാൾ കാഴ്ച മറയും. അേപ്പാൾ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാ�
വും. ൈവകുേന്നരം തുണി എടുക്കാൻ വരുേമ്പാൾ തുടി�
ക്കുന്ന െനഞ്ചുമായി ഞാനവെള തുറിച്ചു േനാക്കും. അവൾ
എെന്ന കാണാറില്ല. രാത്രി പാണ്ഡവരിെലാരാൾ വന്നു
േവലിെക്കട്ടു കൂട്ടിയിടുേമ്പാൾ ഞാനാെക തളരും. അഞ്ചു
ബലിഷ്ഠകായന്മാർ അവളിൽ ശാരീരിക ആധിപത്യം പു�
ലർത്തുന്നതു് േവട്ടയാടും. ഈശ്വരാ എെന്തല്ലാം പരീക്ഷ�
കൾ നീ െകാടുത്തിട്ടും, പാഞ്ചാലി ചിന്നിച്ചിതറാെത പിടി�
ച്ചുനിൽക്കാൻ അപാരതേയാടു പ്രാർത്ഥിക്കും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/12

“പദവികെളാെക്ക സ്വന്തക്കാർക്കു് വീതിച്ചു അേല്ല? പ്രബു�
ദ്ധ ഹസ്തിനപുരിയിലേപ്പാൾ പ്രജകൾക്കു് െതാഴിലവസ�
രമില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന മുട്ടുകുത്തി ൈക
മുത്തി.

“നഗ്നഹസ്തങ്ങൾ െകാണ്ടു് നൂേറാളം കുടില കൗരവെര
വക വരുത്തിയ ഭീമനു് െകാടുേക്കേണ്ട പ്രതിേരാധ മന്ത്രാ�
ലയം? ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ അർജ്ജുനനു എന്ന നിയമനം,
നൃത്താധ്യാപിക ബൃഹന്നള എന്ന മൂന്നാം ലിംഗ േവഷധാ�
രിയായി ഒറ്റക്കവ(ൾ)ൻ കൗരവ അക്രമികെള തുരത്തി വി�
രാട േഗാക്കെള സംരക്ഷിച്ചേപ്പാൾ ഉയർന്ന െപാതുസ�
മ്മതിയേല്ല? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മുതൽ രണ്ടു കണ്ണുകളിൽ ഒന്നു്
ചാരേനാട്ടത്തിനു ഉഴിഞ്ഞു വച്ച നകുലനു തെന്ന േവേണ്ട
രഹസ്യാേന്വഷണ വകുപ്പു്?, വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗ�
ത്തിൽ പാണ്ഡവരാജഭരണത്തിെന്റ ഭാവിെയന്തു് എന്നു്
കെണ്ടത്തണെമങ്കിൽ ആ ദൗത്യം നിറേവറ്റാൻ പ്രവചന�
സിദ്ധിയുള്ള സഹേദവൻ തെന്ന േവേണ്ട? ലിംഗനീതി
മന്ത്രാലയം എന്നുച്ചരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന നാവിൽ വരു�
ന്ന േപര് പാഞ്ചാലിയേല്ല?, സ്ത്രീകൾക്കു് േനെരയുള്ള ഗാർ�
ഹിക പീഢനത്തിനു നീതിന്യായ വിചാരണാധികാരമുള്ള
മന്ത്രിതല പദവി കുന്തിക്കു േവേണ്ട െകാടുക്കാൻ? ഇതിൽ
പിെന്ന ഏതു വകുപ്പാണു് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹസ്തിനപുരി�
യിെല ‘സാധാരണ പ്രജ’ക്കു് െകാടുക്കാനാവുക?”

“മാരകായുധം െകാണ്ടല്ല, മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാടു െകാ�
ണ്ടാണു് രക്തെച്ചാരിച്ചിലിനിടയിലും നീണ്ടകാല സ്വത്തു�
തർക്കം നിർണ്ണായകമായ ദിശാപരിണാമത്തിനു വിേധ�
യമായെതന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടി�
േല്ല?” സിംഹാസനത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര�
േരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഓടിക്കിതച്ചുവന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ, െചേങ്കാൽ തരാേമാ
എന്നു് േചാദിച്ചു. ധൃതി േവണ്ട, നൂറ്റാണ്ടുകളായി കുരുവം�
ശം പാലിക്കുന്ന രാജകീയ നടപടിക്രമം ഉണ്ടേല്ലാ, അധി�
കാരൈക്കമാറ്റം പിന്നീടു് പരിഗണിക്കാം എന്നു് ആശ്വ�
സിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, മുഖഭാവം കണ്ടിെല്ലങ്കിലും, മുരളിൽ നിന്നു്
‘മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാെട’െന്തന്നു മനസ്സിലായി.”

“വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തെത്ത കുറിച്ചു് എെന്തങ്കിലും പ്രവച�
നസ്വഭാവമുള്ള വാക്കു അഭിമന്യുവിൽ നിന്നുണ്ടാേയാ?”,
ഉത്തരേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം പുലർെച്ച അഭിമന്യു
എെന്ന ഏെറ േനരം പരിലാളിച്ച േതാർക്കുന്നു. ഗർഭസ്ഥ�
ശിശു രാജാവായാൽ അത്ഭുതെപ്പടരുതു് എേന്നാർമ്മിപ്പി�
ച്ചു. നീ വിധവയായാൽ, ൈജവികദാഹശമനത്തിനു് സു�
ഭദ്രെയ േപാെല സഹനത്തിെന്റ വഴിയിൽ േപാകാെത,
പുതിയ ഇണെയ മാറി മാറി േതടാൻ കുന്തിെയ മാതൃക�
യാക്കണം എന്നവൻ േപാർക്കളത്തിേലക്കു േപാവും മു�
മ്പു് മന്ത്രിച്ചേതാർക്കുന്നു. അമംഗളകരമായ എെന്താെക്ക�
േയാ പറഞ്ഞുെകാണ്ടായിരുന്നു അഭിമന്യുവിെന്റ ജീവി�
തം, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അന്നുച്ചേയാെട അരഞ്ഞു തകർ�
ന്നതു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/13

“നിങ്ങെള ചുട്ടു െകാല്ലാൻ ഗൂഢപദ്ധതിയിട്ടു ധൃതരാഷ്ട്രരും
മക്കളും വരണാവതം സുഖവാസമന്ദിരത്തിൽ?” വിവാ�
ഹവിരുന്നിൽ വധൂവരന്മാെര അനുഗ്രഹിക്കാൻ എത്തിയ
പാഞ്ചാലരാജാവു് േചാദിച്ചു.

“അത്താഴം യാചിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസി കുടുംബ�
െത്ത കുന്തി ആകസ്മിക ആൾമാറാട്ട സാധ്യതയായി
കണ്ടു, കൗശലേത്താെട വിഷമദ്യം കുടിപ്പിച്ചുറക്കിക്കിട�
ത്തി, േനരെത്ത ഞങ്ങൾ പണിതിരുന്ന ഭൂഗർഭ തുരങ്ക�
ത്തിലൂെട നുഴഞ്ഞു അരക്കില്ലത്തിൽ െവന്തുമരിക്കാെത
സാഹസികമായി രക്ഷെപ്പട്ടു.” ആ ഭീതിത പലായനം
കയ്യാംഗ്യങ്ങേളാെട പാഞ്ചാലകുടുംബത്തിനു് ഭീമൻ വിശ�
ദീകരിച്ചു. വരൻ ഉൾെപ്പെട മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ ഭീമെന
നീരസേത്താെട േനാക്കി.

“ഹസ്തിനപുരി രാജാവിനാൽ ഇത്രയും െവറുക്കെപ്പടുന്ന
ഒരു നികൃഷ്ട കുടുംബത്തിേലക്കാേണാ, അതീതശക്തിക�
ളുെട അനുഗ്രഹേത്താെട േനടിയ എെന്റ െപാന്നുമകെള
ഞാൻ വധുവായി അയക്കുന്നത്!” േകട്ടുനിന്ന പാഞ്ചാല�
രാജ്ഞി മുഖം െപാത്തി.

“മാറ്റിമറിക്കുെമന്ന മട്ടിൽ െവല്ലുവിളിേയാെട നടന്ന നിങ്ങ�
ളുെട മുഖെത്തന്താ വാട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാക�
േനാടു് േചാദിച്ചു. ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിെല മുഖംമൂടിധാരിയു�
െട ചിത്രം േനാക്കുകയായിരുന്ന യുക്തിവാദിയുെട ശരീര�
വും ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു.

“ഹസ്തിനപുരിക്കും േവണം ജനാധിപത്യഭരണകൂടം എന്നു്
െപാതുസേമ്മളനങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇറ�
ങ്ങിയേപ്പാൾ, ചാർവാകൻ പാണ്ഡവർക്കു െകാള്ളാത്ത�
വനായി. ജനാധിപത്യത്തിൽ അധികാരവഴി ഒരു കുടും�
ബത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല, ഇനി പാണ്ഡവരുെട താളത്തിെനാ�
ത്തു് തുള്ളാൻ ചാർവാകെന കിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പായേപ്പാൾ,
അവെന കള്ളനും െകാലപാതകിയുമാക്കാനായി നവഭ�
രണകൂട ശ്രമം. എെന്റ മുഖെത്ത താൽക്കാലിക ൈനരാ�
ശ്യേമാ േശാഷിച്ച ശരീരേമാ ഒന്നുമല്ല കാര്യം. രാജവാഴ്ച
േചാര വീഴാെത തെന്ന ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും, യു�
ക്തി േബാധം ഊട്ടി വളർത്തും, രാജവാഴ്ചയിൽ ദുരിതമനു�
ഭവിക്കുന്ന ‘െവള്ളംേകാരികളും വിറകുെവട്ടികളും’ നാെള
രാജസഭയിൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അധികാര ദണ്ഡ്
പിടിക്കും.” ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിനിെട പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പു്,
കയർ കുരുക്കു് ചാർവാകെന്റ അരെക്കട്ടിൽ കുടുങ്ങി. ഇരു�
ട്ടുവീണു് തുടങ്ങിയ െപാതുവാണിജ്യനിരത്തിലൂെട ആ ദരി�
ദ്ര ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദിേയയും വലിച്ചു മുഖം മൂടി ധാരി
പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി ധിക്കാരേത്താെട നീങ്ങു�
ന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക േനാക്കി നിന്നു.

“കൗരവ വംശനാശം തെന്ന േവണ്ടി വന്നു അേല്ല, കുടുംബ�
സ്വത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഏതു വിശുദ്ധനും ഒരു കളങ്കിതഭൂതകാലം ഉള്ള േപാെല
ഏതു പാപിക്കും േവേണ്ട പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഭാവി?
െതറ്റിദ്ധാരണ നീക്കെട്ട-േപാരാടിയ പുരുഷകൗരവർ മാ�
ത്രേമ ജീവൻ ത്യജിേക്കണ്ടി വന്നുള്ളൂ. വമ്പിെച്ചാരു വിധവ�
കൂട്ടുകുടുംബം ഇന്നും കഴിയുന്നതു് േജതാക്കളുെട െചലവി�
ലാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/14

“യുദ്ധം ജയിെച്ചങ്കിലും മുഖം െതളിഞ്ഞില്ലേല്ലാ.” െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധവിജയികൾക്കു ന്യായമായും കിേട്ടണ്ടെതാന്നും കിട്ടി�
യില്ല. കുരുവംശത്തിെന്റ അപൂർവ്വ രത്നേശഖരം ഇനി തി�
രയാൻ ഭൂമിയിലും ഭൂഗർഭത്തിലും ഇടമില്ല. ദുേര്യാധനൻ
അെതവിെട ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു എന്നതാണു് കുരുേക്ഷത്ര വി�
ജയേത്തക്കാൾ അവെന്റ മുൻകരുതൽ. െകാള്ളമുതലി�
ല്ല. എന്നാൽ അടിമസ്ത്രീകൾ? നൂേറാളം കൗരവർ െകാ�
ല്ലെപ്പട്ടേതാെട അന്തഃപുരത്തിെല എല്ലാ രാജസ്ത്രീകളും,
വിവാഹിത പുത്രവിധവകളും, അവിവാഹിത പുത്രിമാരും
സ്വാഭാവികമായി പാണ്ഡവരുെട ൈലംഗികഅടിമകൾ
ആേവണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പാഞ്ചാലിയുെട സ്വാധീ�
നം െകാണ്ടായിരിക്കാം, കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ പാണ്ഡ�
വർക്കു് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല. അവെര ഞങ്ങൾ അർദ്ധരാ�
ത്രി കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു. അവർ വഴങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ അവർ�
ക്കു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണം വാ�
ഗ്ദാനം െചയ്തു. വഴങ്ങുന്നില്ല. ഇങ്ങെന ഓേരാേരാ പ്രതിബ�
ന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടെത്ത യുദ്ധാന�
ന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാക്കിയാൽ ഞങ്ങളുെട
മുഖം െതളിയുേമാ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/15

“വരുേമ്പാെഴാെക്ക വിചാരിക്കും, ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു
മടങ്ങും മുമ്പു് നിങ്ങേളാെടെന്തങ്കിലും മിണ്ടിപ്പറയണെമ�
ന്നു. പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വെമാെക്ക എങ്ങ�
െന? ഇളമുറ പാണ്ഡവേരാടവൾക്കു ഇഴയടുപ്പമുെണ്ടന്നു
േതാന്നിയിട്ടുണ്ട്.” പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളുെട
പനേയാലെക്കട്ടുകളുമായി മടങ്ങുേമ്പാൾ വഴിയിൽ വി�
ഷണ്ണനായിക്കണ്ട സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജന്മം അവൾ പാഴാക്കി.”

“നാവിെന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്നാണേല്ലാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചുവെരഴുത്തുപത്രത്തിെല മുഖ്യവാർത്ത. സ്ഥലജല വി�
ഭ്രാന്തിയിൽ വഴുക്കിവീഴും മുമ്പു് നിങ്ങൾ െചന്നു് കണ്ട
പാഞ്ചാലിെയ ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി
എേന്ന ഞങ്ങൾ വാർത്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ പരിചരിച്ചു�
ള്ളു. ഏതാണു് ശരി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. ‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റ’ക്കാെര െചറുക്കാൻ ൈസനി�
കെര വിന്യസിപ്പിച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന പ്രഭാ�
തം.

“ആേരാപണം വ്യാജം മാത്രമല്ല േബാധപൂർവ്വവുമാണു്.
ആതിേഥയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, കുരുവംശ കിരീ�
ടാവകാശി എന്ന എെന്റ പദവി പരിഗണിച്ചു തന്ന അന്തഃ�
പുരം സ്വീകരണത്തിൽ, ഉപചാരപൂർവ്വം ഞാൻ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ൈകമുത്തിയതിെന പാണ്ഡവർ എങ്ങെന ഇള�
ക്കിമറിച്ചു അശ്ലീലമാക്കി എന്നു് േനാക്കൂ. സ്ഥലജല വി�
ഭ്രാന്തിെയന്ന ഭ്രാന്തൻ നിർമ്മിതിയിൽ എെന്റ വീഴ്ച കണ്ട�
വരുെട അത്യാഹ്ലാദത്തിെന്നതിെര ധൃതരാഷ്ട്രർ യുധിഷ്ഠി�
രെനഴുതിയ പരാതി മറച്ചു വക്കാൻ നകുലൻ തട്ടിക്കൂട്ടി�
യുണ്ടാക്കിയ അശ്ലീല കഥ. ഏകശിലാ ദാമ്പത്യം പുലർ�
ത്തുന്ന എെന്ന ൈലംഗികാതിക്രമിയാക്കാൻ െവമ്പുന്ന
പാണ്ഡവമനസിെന്നതിെര േവണ്ടിവരും മിന്നലാക്രമണ�
ങ്ങൾ-അവർ ചക്രവർത്തിയും ഞങ്ങൾ സാമന്തരാജാവും
എന്ന സ്ഥിതി ഇനി അംഗീകരിക്കില്ല.”

“തിരിഞ്ഞു േനാക്കാനാരുമില്ലാെത വിജനവഴിയിൽ കുഴ�
ഞ്ഞു വീഴുന്ന മരണമാേണാ ഒരിതിഹാസ കഥാപാത്ര�
മാവാൻ നിേയാഗമുള്ള നിങ്ങൾക്കു് പ്രകൃതി തന്നതു്?”,
അവശയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ മൃദുവായി പിടിച്ചിരുത്തി
െകാട്ടാരം േലഖിക വായിൽ ഒരിറ്റു െവള്ളം ഒഴിച്ചു് െകാ�
ടുത്തു. സായാഹ്നെവയിൽ താണു തുടങ്ങിയ മലെഞ്ചരു�
വിൽ അവസാനെത്ത പാണ്ഡവനും അപ്രത്യക്ഷമായിരു�
ന്നു. അമംഗളകരമാെയാരു താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ മലങ്കാറ്റു
വീശി.

“അന്ത്യവിധിയിൽ ഞാൻ തളർന്നു വീഴുേമ്പാൾ, തിരിഞ്ഞു
േനാക്കാെത അവരഞ്ചു േപരും കാൽ മുേന്നാട്ടു തെന്ന
വച്ചതാെണെന്റ െകാച്ചു േനട്ടം. വിവാഹരാത്രിയിെലന്ന
േപാെല, അവസാന നിമിഷത്തിലും പത്തു തുറിച്ച പാ�
ണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ എെന്റ മുഖത്തു് വീഴുെമന്ന ആ േപടിസ്വ�
പ്നം അങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞു േപായിേല്ല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/18

“വ്യാസൻ െകാടുത്തയച്ച പനേയാലെക്കട്ടുകൾ ഞാെനാ�
േന്നാടിച്ചു േനാക്കി. വസ്ത്രാേക്ഷപ േകന്ദ്രിതമായി എെന്റ
സ്വതന്ത്രവ്യക്തിത്വെത്ത പാണ്ഡവരുെട ദുരിത ജീവിതാ�
വസ്ഥയുമായി ഈ വിധം ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതു് അസ്വീ�
കാര്യവും അവേഹളനപരവുമാെണന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
എക്കാലവും െപണ്ണുടലിെന്റ അഴകളവുകളിൽ ആകൃഷ്ടരാ�
യിരുന്ന കൗരവർ, നിർണ്ണായകദിവസം എെന്റ വിവസ്ത്ര
ശരീരെത്ത മുൻനിർത്തി പാണ്ഡവെര അടിമപദവിയിേല�
ക്കു നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു നയിക്കുകയായിരുന്നേപ്പാൾ
വിദുരരും ഭീഷ്മരും ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തിേയാ, കഴുത്തു െവട്ടി�
േയാ, െചവി െപാത്തിേയാ എന്നെതാന്നും എെന്ന അല�
ട്ടുന്ന ശരീരഭാഷ അല്ല. മുഖത്തുേനാക്കി സംസാരിക്കാൻ
എക്കാലവും െമനെക്കടാത്ത വ്യാസൻ, ആണധികാര
ഭാവനയിൽ െപണ്ണിെന അനുകമ്പയുെട െകണിയിൽ വീ�
ഴ്ത്തിയതിൽ പ്രതിേഷധമുെണ്ടന്നു ഞാൻ അല്ലാെത ആരാ�
ണു് ഈ േലാകത്തിൽ എനിക്കുേവണ്ടി പറയാനുള്ളതു്?
കഥാനിർമ്മിതിയിൽ വ്യാസെനടുത്ത ദുസ്സ്വതന്ത്ര്യത്തിൽ
ഞാൻ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു ശിക്ഷയായി ‘നിെന്റ
മരണം മലെഞ്ചരുവിൽ ഏകാന്തഭീകരമാക്കും’ എന്നു്
വ്യാസശിഷ്യന്മാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയതു് ഞാൻ പുച്ഛേത്താ�
െട തള്ളുന്നു.” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പിടി വിട്ട പാഞ്ചാ�
ലി, വരി നിന്നിരുന്ന ചാർവാകെന ൈകെകാടുത്തു ഊഷ്മ�
ളമായി സ്വീകരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/19

“പീഡിപ്പിച്ചു െകാന്നു ജഢം വലിെച്ചറിയാെമന്നു കരുതിയ
കുടിലെകൗരവനീക്കെത്ത കടപുഴക്കാനായിരുന്നു, വാൾ
ഇടെനഞ്ചിലിറക്കി അഭിമന്യുവിെന്റ പ്രാണെനടുത്തെത�
ന്നു് കർണൻ എറ്റു പറയുന്നതു ഞാനും േകട്ടു. എന്തു് േതാ�
ന്നുന്നു കർണെന്റ അന്ത്യെമാഴിെയ കുറിച്ച്?” ഭീമപ്രഹര�
ത്തിൽ തുടെയല്ലു് െപാട്ടി ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടന്ന ദു�
േര്യാധനേനാടു് യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“ജീവൻ േപാവുേമ്പാെഴങ്കിലും താൻ സൂതപുത്രനല്ല, കുന്തി�
യുെട കന്യാപുത്രനാണു്, ആ വിധം അഭിമന്യുവിെന്റ പി�
തൃസേഹാദരനും കൂടിയാണു് എന്നു് നാവു പിഴയില്ലാെത
കർണൻ എത്ര എളുപ്പം നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തി. േചാര�
ക്കു െസൗഹൃദെത്തക്കാൾ മൂല്യമുെണ്ടന്നു മരണമുഹൂർത്ത�
ത്തിലും കർണൻ െതളിയിച്ചു. വ്യാസൻ എഴുതാൻ േപാ�
വുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷെനന്ന ഇടം േന�
ടാൻ എെന്റ ആജീവനാന്ത സുഹൃത്തു് കർണനു അങ്ങ�
െന സാധിക്കെട്ട.” ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനു് നാവു പുറത്തിട്ടു
ദുേര്യാധനൻ െകഞ്ചിയേപ്പാൾ തിരക്കു് നടിച്ചു യുദ്ധകാര്യ
േലഖകൻ സ്ഥലം വിട്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/20

“ദാമ്പത്യവിശ്വസ്തത എെന്നാരു പുതുആശയം കൗരവരാജ
വധുക്കൾ ഈയിെടയായി മുേന്നാട്ടുവക്കുന്നുണ്ടു്. ഹസ്തിന�
പുരി േപാെലാരു യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിൽ, െകൗര�
വേപ്രാൽസാഹനത്തിലൂെട പാണ്ഡവെര ആക്രമിക്കാനും
വില കുറച്ചു് കാണാനും െപാതു സംവാദങ്ങളിൽ അതവർ
മറയില്ലാെത ആയുധമാക്കുന്നതു് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാ�
വും. ഇത്തരം ‘സമസ്യ’കെള ഒരു പരിഷ്കൃതവനിത എന്ന
നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ എങ്ങെന ൈകകാ�
ര്യം െചയ്യുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“ഒരാെള പരിണയിച്ചേപ്പാൾ, നാലു േപെര െവറുെത കി�
ട്ടി. അവരഞ്ചു േപർക്കും വ്യക്തിഗത വിശ്വസ്തത ദാമ്പത്യ�
ത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പു െകാടുത്തിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരുെട വി�
വാേഹതര ആനന്ദേസ്രാതസ്സുകൾ കളങ്കെപ്പടുത്താൻ
ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തതു് േപാെല, അവരും എെന്റ അന്തർ�
മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയി�
ല്ല എന്നതു് മാത്രമാണു് ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിെല പര�
സ്പര വിശ്വസ്തത” ദൂെര ദൂെര സുഹൃത്തിനു സേന്ദശം എഴു�
തി പ്രാവിെന്റ കാലിൽ െകട്ടി േസ്നഹപൂർവ്വം ദ്വാരകയിെല
ആകാശത്തിേലക്കു യാത്രയാക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാ�
ലി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/21

“പാണ്ഡവരുെട കൗമാരകാല കായികാധ്വാനങ്ങെള ഹാ�
സ്യാത്മകമായി കൗരവർ അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, മുൻവ�
രിയിലിരുന്ന നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചതു് ഹൃദയേവദനയുണ്ടാ�
ക്കിെയന്ന യുധിഷ്ഠിര നിരീക്ഷണമാണു് ഞങ്ങൾ അഭി�
മുഖത്തിനു് വിഷയമാക്കുന്നതു്. കൗരവരുെട ‘അശ്ലീല�
ഭാഷ’യിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതു് ഭീമൻ പക�
േയാെട ഓർക്കുന്നു. പാണ്ഡവെര പിണക്കിയാലും, നി�
ങ്ങൾ കൗരവേരാടു് കൂട്ടുകൂടും എന്ന േബാധ്യം അർജ്ജു�
നൻ ചുണ്ടുകൾ വിടർത്താെത തെന്ന അമർത്തി പറയു�
ന്നുണ്ടു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” നവവധു പാഞ്ചാലി�
േയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.



ഹസ്തിനപുരി നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരം.

“പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ടു് മൂന്നു മുതിർ�
ന്ന പാണ്ഡവരിൽ പരിമിതെപ്പടുത്തി? ഇളമുറ നകുലനും
സഹേദവനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിേല്ല? അേതാ, ആ
രസികൻ മാദ്രിക്കുട്ടികൾ നിങ്ങളുെട വായടപ്പിക്കുന്ന മറു�
പടി വല്ലതും പറഞ്ഞുേവാ? ഒരു വിഭാഗം പാണ്ഡവരു�
െട മാത്രം പ്രതിേയാഗികളായിരിക്കാം കൗരവർ എന്നാ�
ണു സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങുേമ്പാൾ എനിക്ക്േതാന്നിയതു്.
അഞ്ചു പാണ്ഡവരും കൗരവർെക്കതിെര ആെണങ്കിൽ
എനിെക്കന്താ?, എേന്നാടാരാധന പുലർത്തുന്ന കൗര�
വെര ഞാൻ െവറുത്തുശീലിക്കേണാ? വിരെലാന്നു മീട്ടി�
യാൽ കൗരവർ വാലാട്ടി വരും, എന്നാൽ മാദ്രിക്കുട്ടികൾ
ഒഴിെക മൂന്നു പാണ്ഡവരും വന്നു കാര്യം തിരക്കാൻ സമ�
യം പിടിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/23

“അധികാരം നിങ്ങൾെക്കാപ്പമായിരുന്നിട്ടും യുദ്ധം േതാൽ�
ക്കാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദു�
േര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. നിലത്തുവീണ കൗരവേനതാവു്
ചുണ്ടു പിളർത്തി ദാഹജലം യാചിച്ച സന്ധ്യ. പാണ്ഡവ�
സംഘം പാളയത്തിേലക്കു് ആടിപ്പാടി നീങ്ങുന്നതു് കാ�
ണാമായിരുന്നു.

“തൽപരകക്ഷികളുെട ദുഷ്പ്രചരണം. കൗരവർ കുതന്ത്ര�
രാെണന്നു സഖ്യകക്ഷിേസനകൾക്കിടയിൽ പ്രചരണം
നടന്നു. നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല? നഷ്ടെപ്പട്ടെതാെക്ക തിരി�
ച്ചു പിടിക്കും. അഭയാർഥികളായി അന്നം േചാദിച്ചുവന്ന
പാണ്ഡവർ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മ�
തിക്കില്ല. ശരീരത്തിനു് ചലനസാധ്യത നഷ്ടെപ്പെട്ടങ്കിലും
മനസ്സു് പ്രത്യാശേയാെട ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിക്കു ന്നുണ്ടു്.
െചേങ്കാൽ ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കുന്ന
സമയം നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആ ഐതിഹാസിക മുഹൂർ�
ത്തം െപാതുസമൂഹെത്ത അറിയിക്കാൻ?”

“മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠനേല്ല? പാണ്ഡവസഖ്യത്തിൽ വേരണ്ട
നിങ്ങൾ എങ്ങെന കൗരവൈസന്യാധിപനായി?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മാദ്രരാജാവു് ശല്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മാദ്രിക്കുട്ടികളായ നകുലനും സഹേദവനും േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ െകാടുക്കാത്ത മറുപടി നിങ്ങേളാടും, േലാക മനഃ�
സ്സാക്ഷിേയാടും, ഞാൻ പറയെട്ട-പാണ്ഡു മരിച്ചേപ്പാൾ ചി�
തയിൽ ചാടാെത ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ കുന്തി, എെന്റ െകാച്ച�
നുജത്തിെയ സതിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ മാ�
ദ്രേദശം വിലപിച്ചു. ഇടെനഞ്ചിൽ ആയുധമമർത്തി േചാ�
രെയടുത്തു ഞാനവർക്കേപ്പാൾ വാക്കുെകാടുത്തു. പ്രതി�
കാരത്തിനവസരം കിട്ടിയാൽ, കുന്തിക്കു യുധിഷ്ഠിര ഭരണ�
ത്തിൽ രാജമാതാപദവി നിേഷധിക്കുന്ന ഏതു സഖ്യത്തി�
ലും േചരും. മാദ്രിമക്കെള ഞാൻ െകാല്ലിെല്ലങ്കിലും, കുന്തി�
മക്കൾ യുദ്ധം ജയിക്കാതി രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.” യുദ്ധത്തി�
െന്റ അവസാനദിനം. ചിതയിേലക്കു് െതറിച്ചു വീണ അനു�
ജത്തിയുെട നിലവിളി േകട്ടേപാെല അയാളുെട മുഖം വിറ�
ച്ചു കണ്ണുകൾ കലങ്ങി. ആയുധം താെഴവീണ തക്കംേനാ�
ക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ ശല്യെനഞ്ചിേലക്കു കുന്തം എറിഞ്ഞു. രാ�
ജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ കൂട്ടു് നിന്ന െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് പു�
തിയ ഭരണകൂടത്തിൽ പദവി വാഗ്ദാനവും!.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/25

“അവകാശവാദം വല്ലതുമുേണ്ടാ ആദ്യവാർഷികത്തിൽ?”,
ഊഞ്ഞാലാടി ആേഘാഷിക്കുകയായിരുന്ന മഹാറാണി
പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായ േശഷം, കിടപ്പുേരാഗികെളാ ഴി�
െക നാട്ടിലാരും മരിക്കുന്നിെല്ലന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിേല്ല?
പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിെന്റ അധിക ചുമതല ഭീമൻ
ഏെറ്റടുത്തേതാെട, തീരാശാപമായിരുന്ന പുകമഞ്ഞു് നീ�
ങ്ങി അന്തരീക്ഷം െതളിഞ്ഞു, ഇളംകാറ്റു് വീശുന്നതു് നാട്ടി�
െലാെക്ക ഓടിനടക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറിയാറിേല്ല? നഗര�
വികസനം അർജ്ജുനൻ ഏെറ്റടുത്തേതാെട, തക്ഷശില�
യിൽ നിന്നുള്ള പഠനസംഘം ഹസ്തിനപുരി നഗരവീഥി�
കൾ ചുറ്റിനടന്നു, തലയിൽ ൈകവച്ചു് ‘ഭൂമിയിെല സ്വർ�
ഗം’ എന്നു് വിസ്മയിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരുപെക്ഷ കണ്ട�
തേല്ല. നകുലനും സഹേദവനും െപാതുജനാേരാഗ്യവകുപ്പു്
പകുെത്തടുത്തേതാെട, രാജ്യത്തു സാംക്രമിക േരാഗബാ�
ധിതരുെട തിരക്കു് മിക്കവാറും ഇല്ലാതായിേല്ല. എല്ലാം
കൂട്ടിവായിക്കുേമ്പാൾ എന്താണു് സൂചന? പാണ്ഡവരും
വന്ദ്യപിതാക്കളും തമ്മിൽ പാരസ്പര്യം. കാലനും വായു�
വും ഇന്ദ്രനും അശ്വിനി േദവതകളും ഒരുമിച്ചു ഞങ്ങെള
പട്ടാഭിേഷകത്തിൽ അനുേമാദിക്കാൻ വന്നു. നിങ്ങളിൽ
ഞങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിെന്റ പ്രേയാജനം ജന�
ങ്ങൾക്കു് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഇെതാെക്ക അല്ലാെത, േദവസ�
ന്തതികൾ െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്ന കുരുവംശത്തിൽ േവെറ
എന്തു് േനട്ടപ്പട്ടിക ഉണ്ടാക്കണം പാണ്ഡവർ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/27

“ഈ ഭാഗെത്താെക്ക ആദ്യമായാേണാ?”, അന്യേദശക്കാര�
െനന്നു േതാന്നിയ യുവൈസനികേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ആംഗ്യചലനങ്ങേളാെട േചാദിച്ചു, “പാളയത്തി�
ലും േപാർക്കളത്തിലും സൗകര്യങ്ങെളാെക്ക കിട്ടുന്നു�
േണ്ടാ?”

“നിങ്ങളുെട പ്രിയരാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനെന്റ സംഘാട�
കമികവു് കണ്ടേപ്പാൾ ഞാനാെക െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കുരു�
േക്ഷത്രയിെല ഏതിനം േപാരാട്ടേവദിയിൽ േപായാലും,
ആയുധങ്ങൾ അമ്പു്, കുന്തം, വാൾ, ഗദ എന്തുമായാലും,
കാര്യക്ഷമമായ ശത്രുസംഹാരത്തിനവിെട ക്രമീകരണം
കാണും. അതുെകാണ്ടു് വേധാർജ്ജം ഊക്കിൽ ഞങ്ങൾ
പ്രേയാഗിക്കും. കിടക്കാൻ വൃത്തിയുള്ള പായ, ഉണ്ണാൻ
കാള ഇറച്ചി െപാരിച്ചതു്, നീന്താൻ കുളിക്കടവുകൾ, അർ�
ദ്ധരാത്രി ഉടുതുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു് െകട്ടുേമ്പാൾ ആസ്വാ�
ദനരതി. തുറന്നു പറയെട്ട, ൈസന്യത്തിൽ േചർന്നേശ�
ഷം ഇേപ്പാഴാണു് കാലനു് കുടപിടിക്കുന്ന മരണേജാലി
ശരിക്കും ആർമാദിക്കലാെണന്നു അന്തഃരംഗം പറയുന്ന�
തു്. ധൃതിയുണ്ടു് ഇന്നു് െകായ്ത പാണ്ഡവതലയുെട കണക്കു
േബാധിപ്പിച്ചു േവണം, െനഞ്ചിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ശത്രുേചാര
യമുനയിൽ നീന്തി േതച്ചു കളയാൻ.”

“അതിഥിക്കു് േനെര ഉണ്ടായ ൈലംഗിക അതിക്രമത്തി�
െന്റ  േപരിൽ ആേരാപണവിേധയരായ സംഘെത്ത
മഹാറാണി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന മുഖപ്രസംഗം ശ്രദ്ധ�
യിൽ െപട്ടുേവാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ നീതിപതിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടസഭയിൽ ഇടിച്ചുകയറി പുരുഷസാന്നിധ്യെത്ത പ്ര�
േലാഭിപ്പിച്ചു എന്ന ആേരാപണം േനരിട്ട അല്പവസ്ത്രെയ
കുറിച്ചാേണാ സംസാരിക്കുന്നതു്? െപരുമാറ്റദൂഷ്യത്താൽ
പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ടു വനവാസത്തിനു േപായ അവ�
ളും ഭർത്താക്കന്മാരും നിലവിൽ എെന്റ നീതിന്യായ പരി�
ധിയിൽ വരുന്നവരല്ല. നിങ്ങളുെട സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വ�
ഭാവദൂഷ്യമുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ ഉെണ്ടങ്കിൽ പരാതി
അയക്കൂ പരിേശാധിക്കാം. സുരക്ഷിത െതാഴിലിടം െകാ�
ട്ടാരം േലഖികക്കു് ആണധികാരികൾ നിേഷധിക്കുന്നതു്
െകാണ്ടേല്ല ആ പാവം പകൽ മുഴുവൻ ഹസ്തിനപുരി െകാ�
ട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ തിണ്ണ നിരങ്ങി കുലീന രാജസ്ത്രീകെള
കുറിച്ചു് നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത അപവാദങ്ങൾ നിത്യവും നഗ�
രവീഥികളിെല ആൾത്തിരക്കിെന സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ ചുവ�
െരഴുത്തുപത്രത്തിൽ എഴുതിവക്കുന്നതു്?”

“സദസ്സു് ശുഷ്കമായതിനാൽ േവദിയിൽ കയറാൻ ഭീമൻ
തയാറായില്ല എന്നു കുതിരപ്പന്തികളിൽ േകട്ടേല്ലാ. െന�
േട്ടാട്ടേമാടി കൗരവരാജവിധവകെള നകുലനും സഹേദ�
വനും ‘ബലപ്രേയാഗ’ത്തിലൂെട എത്തിച്ച േശഷമാണു ഭീ�
മൻ ചടങ്ങു തുടങ്ങിയതു്. എങ്ങെന വായിെച്ചടുക്കണം കു�
തിരപ്പന്തിവാർത്ത?” അവധി കഴിഞ്ഞു തിരിെച്ചത്തിയ
െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനജീവത്യാഗത്തിെന്റ ആദ്യ അനുസ്മരണമായി�
രുന്നു. പാഞ്ചാലി അധ്യക്ഷ എന്നു് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച�
േപ്പാൾ ധാരാളം േപെരത്തി. ഭീമനാണു് പ്രഭാഷകെനന്ന�
റിഞ്ഞേപ്പാൾ വന്നവെരല്ലാം ഇറങ്ങിേപ്പായി. സൗജന്യ�
ധാന്യം വാഗ്ദാനം െചയ്തു നകുലൻ െകാണ്ടുവന്നതു് അമ്പ�
േതാളം കൗരവരാജ വിധവകെള. കൗരവെര ഒെന്നാന്നാ�
യി െകാന്നു െകാലവിളിച്ച യുദ്ധസ്മരണകൾ ഭീമൻ ഗദ
ഉയർത്തി വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, മിക്ക വിധവ�
കളും േബാധം െകട്ടു. അെതാന്നും ശ്രദ്ധിക്കാെത ഭീമൻ
കുരുേക്ഷത്രാനുഭവം വിവരിച്ചെതാെക്ക കാേണണ്ടി വന്ന�
തു് ഈ ഞാനും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/28

“ധാന്യാഹാരത്തിനു് പകരം ഭീമനു മൃഗമാംസം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ധാന്യേശഖരം കുറയുേമ്പാൾ അക്ഷയപാത്ര ഭക്ഷണ ലഭ്യ�
തയിൽ കാണുന്ന കാലിക പ്രതിഭാസം എന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞാരു മായികപ്രദർശനം ഭീമൻ നടത്തി എെന്നാന്നും
നിങ്ങൾ കൗരവരുെട മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് . വിത്തു്
തിന്നിട്ടും പട്ടിണി മാറാെത കർഷകർ പാൽ ചുരക്കുന്ന
മൃഗങ്ങെള െവട്ടി േവവിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ഭാഗം അക്ഷയപാ�
ത്രത്തിൽ വന്നു േചരും.” മാട്ടിറച്ചി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കി�
ടാൻ െമനക്കിടാെത ആർത്തിേയാെട വായിലിട്ടു ചവക്കു�
ന്ന ഭീമനു് േവണ്ടി നകുലൻ മാംസ ദർശനം വിശദീകരി�
ച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/29

“രക്തെച്ചാരിച്ചിലിനു േശഷം തരെപ്പട്ട സിംഹാസന�
ത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കത്രേമൽ ആഹ്ലാ�
ദം അനുഭവെപ്പടുന്നുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികാേഘാ�
ഷം കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ േകാട്ടക്കകേത്തക്കു േപാകാൻ
രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്നു.

“കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലത്തു വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്ന�
േപ്പാഴും ഒരു മാനിെനേയാ മുയലിെനേയാ െവട്ടിെപ്പാരി�
ച്ചു തിന്ന ഓർമയില്ല. അഹിംസ, ശാന്തി, സാേഹാദര്യം
ഈ മൂല്യങ്ങൾ എനിക്കിന്നും വിലെപ്പട്ടതു്. സ്വത്തുതർക്ക
പരിഹാരശ്രമങ്ങളുെട കുരുേക്ഷത്രയുെട േപരിൽ നിങ്ങ�
െളെന്ന െകാലപാതകിെയന്നു വിളിക്കരുതു്. േപാർക്കള
സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനുച്ചരിച്ച അർദ്ധസത്യം േദ്രാണ
വധത്തിൽ എത്തിച്ചു എന്നതിെന്റ േപരിൽ നുണയൻ
എെന്നാന്നും വിേശഷിപ്പിക്കരുതു്. ഓർേക്കണ്ടതു് ഒേന്ന�
യുള്ളു, ഈ േലാകത്തു നിങ്ങൾ ജീവിക്കുേമ്പാൾ പലതും
സംഭവിക്കുന്നു-ചിലതു ആഗ്രഹപ്രകാരം, ചിലതു ആക�
സ്മികമായി.”

“മഹാറാണിെയന്നു ഉപചാരപൂർവ്വം െകാട്ടാരഭാഷയിൽ
പരാമർശിേക്കണ്ട നിങ്ങൾ ‘മുത്തശ്ശി’ എന്ന ഗാർഹിക
പദമുപേയാഗിച്ചു പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു എന്ന പരാ�
തിയുമായി പുകയുകയാണേല്ലാ പാവം പാണ്ഡവ ഹൃദയ�
ങ്ങൾ. കുരുവംശ െകാട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വലുതായിട്ടും,
കറതീർന്ന െപരുമാറ്റ ക്രമം കൃപാചാര്യനിൽ നിന്നു് പഠി�
ച്ചിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിേനാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“െകാച്ചനുജത്തി എന്നു് വിളിക്കാനാവുേമാ അച്ഛെന്റ
അച്ഛൻ അർജ്ജുനെന്റ ഭാര്യെയ? കാലെമാെക്ക കുതിച്ചു
മുേന്നറി. എനിക്കു മുപ്പത്തിയഞ്ചു കഴിഞ്ഞിേല്ല. അന്നന്ന�
െത്ത അപ്പത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള െനേട്ടാട്ടത്തിൽ െകാല്ല�
ങ്ങൾ പറക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടില്ല അെല്ല? മുത്തശ്ശി
പരാമർശെമാന്നുമല്ല പാഞ്ചാലീപരിഭവത്തിനു പിന്നിൽ.
പ്രായക്കൂടുതൽ കാരണം സുഖചികിത്സക്കു് േപാേവണ്ടി
വരുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന അധികാരത്തിൽ നിന്നു് വലിച്ചു താ�
െഴയിടാൻ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട രഹസ്യസഹായം േതടുക�
യാണു് പാഞ്ചാലി. കിരീടാവകാശി എന്ന പദവി ഞാൻ
സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു കിട്ടിയാൽ പാഞ്ചാലീ പട്ടാഭിേഷ�
കം എളുപ്പത്തിലാവും. രാജ േസ്നഹിയായ അമ്മ വിരാ�
ടരാജകുമാരി ഉത്തര പെക്ഷ ഈ നീക്കം മഹാരാജാവു്
യുധിഷ്ഠിരെന രഹസ്യമായി അറിയിച്ചേപ്പാൾ, പാഞ്ചാലി�
െയ തൽക്ഷണം വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കി. ‘പുകയുന്ന’ മറ്റു
പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങെള യുധിഷ്ഠിരൻ ഹിമാലയ ചുരം കാ�
വൽക്കാരാക്കി അയക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേതാ�
െട ഹൃദയങ്ങളുെട പുകച്ചിൽ മാറും.”

“പഠനയാത്രെക്കത്തിയ രാജ്യതന്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്
െകാടുത്ത െകാട്ടാര വിരുന്നിൽ. െപാതുരംഗെത്ത ലിംഗ
നീതിെയ കുറിച്ചു് ആശങ്കേയാെട നിങ്ങൾ സംസാരിക്കു�
ന്നതു് ഇന്നെല േകട്ടു. ലിംഗനീതി നിർവഹണത്തിൽ സ്വ�
ന്തം കാര്യം എങ്ങെന? പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരും േദഹി
േദഹം വിടും വെര നിങ്ങൾ വിരൽനഖം കടിച്ചു കാത്തിരി�
േക്കേണ്ട, സ്വയം മഹാറാണിയാവാൻ? അേതാ, കിരീടാ�
വകാശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ പിന്നിൽ േവണ്ടിവരുേമാ ഒതു�
ങ്ങി നിൽക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ രാജഭരണേസവനം നാടിനു പുനർ�
സമർപ്പിച്ച ദിവസം.

“വാർദ്ധക്യസഹജമായ വല്ലായ്മയില്ലാത്തവർ വാനപ്രസ്ഥ�
ത്തിനു് േപായ കീഴ്വഴക്കം നാട്ടിൽ ഇേല്ല? പാണ്ഡു എങ്ങ�
െനയാണു് സിംഹാസനം ഉേപക്ഷിച്ചു േപായതു്? കിരീടാ�
വകാശി േദവവൃതനു് െചേങ്കാൽ െകാടുക്കാൻ ശന്തനുവി�
നു് സാധിേച്ചാ? അധികാരം ഏെറ്റടുക്കാൻ തക്ക അവസ�
രം വരുേമ്പാൾ പാരമ്പര്യത്തിനു് വഴങ്ങിെക്കാടുക്കാെത,
സാധ്യതകൾ പരിേശാധിച്ചു് മുേന്നാട്ടു േപായ മീൻകാരി
സത്യവതിയാണു്, എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച ഭീഷ്മരല്ല, ആധു�
നിക രാജ്യതന്ത്രത്തിെന്റ ഉദാത്തമാതൃക എേന്ന തക്ഷശി�
ലയിൽ നിന്നു് വന്ന ആ കുട്ടികേളാടു് ഞാൻ സാന്ദർഭിക�
മായി പറഞ്ഞുള്ളു. പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ കിരീടത്തിനായി
വടംവലിയുള്ളേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി അധികാരേമാഹി എന്ന
പ്രതീതിനിർമിതി േവണ്ട.”

“ധൃതരാഷ്ട്രർെക്കതിെര ൈലംഗികആേരാപണം! ഇന്ന�
േത്തടക്കം നാലു പുതുതലമുറ രാജ കുമാരികൾ. കഴമ്പു�
േണ്ടാ? അേതാ, പാപിപാണ്ഡവർ എഴുതി വാങ്ങിേയാ
പരാതി?” അന്തിമയാത്രെക്കാരുങ്ങുന്ന മുൻ മഹാരാജാ�
വിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്ധെനന്ന നിലയിൽ ആനുകൂല്യെമാന്നും പ്രതീക്ഷി�
ക്കുന്നില്ല. വേയാജന സൗഹൃദമായിരിക്കെട്ട അേന്വഷ�
ണം എന്നും പറയുന്നില്ല. രാഷ്ട്രസ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തുസൂക്ഷി�
ക്കാൻ മക്കെള ബലി െകാടുത്തവൻ എന്നു് േമനിയും പറ�
യുന്നില്ല. േസ്നഹവിരുന്നിനു െകാട്ടാരത്തിൽ ഓടിച്ചാടി
കുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടി വായിൽ മധുരം നുള്ളി തരുേമ്പാൾ
അരുതാത്തയിടങ്ങളിൽ ൈക നുഴഞ്ഞു കയറിയെതാ�
ന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പടിയി�
റങ്ങാൻ േപാവുന്ന േപാവുന്ന ഞാൻ. വായനക്കാർക്കുറ�
പ്പു തരുന്നു-പാണ്ഡവഭരണകൂടം െകട്ടിച്ചമച്ച ആേരാപ�
ണം സത്യെമങ്കിൽ, കാട്ടുതീയിൽ െപട്ടു് അഭിശപ്തവ്യാസ�
പുത്രൻ കരിക്കട്ടയാവെട്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/30

“ദാമ്പത്യബാഹ്യേസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നാണു് വ്യത്യസ്തപാ�
ണ്ഡവനാമധാരികളുെട ബീജസമ്പാദനെമന്ന കൗരവ�
പ്രചാരണം നിങ്ങൾ നിേഷധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വ്യ�
ക്തത വരാൻ േചാദിക്കെട്ട, മക്കളുെട ‘പാണ്ഡവത്വ’െത്ത
കുറിച്ചുള്ള കൗരവ ആേരാപണം അടിസ്ഥാനരഹിതേമാ?
അേതാ, വസ്തുതാപരേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“മാതൃത്വമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ബീജഉറവിടം ദാമ്പത്യത്തി�
െന്റ അതിർത്തി കടക്കുന്നുേവാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു്,
അത്ര മതി ഉത്തരം. പെക്ഷ, അറിഞ്ഞിടേത്താളം, നി�
ങ്ങൾ അടങ്ങുകയില്ല. അതുെകാണ്ടു് ചുരുക്കി പറയാം.
പാണ്ഡുവിെന്റ ൈലംഗികക്ഷമതെയ കുറിച്ചു് ആദ്യരാ�
ത്രി മുതൽ സംശയം ഉണ്ടാെയങ്കിലും, മഹാരാജാ പദവി
വഹിക്കുേമ്പാൾ, ഷണ്ഡെനന്നു മുദ്രകുത്തി വിവാഹേമാ�
ചനം േനടാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. െചേങ്കാൽ ധൃ�
തരാഷ്ട്രർക്കു് െകാടുത്തു പരിത്യാഗിയായി പാണ്ഡു കാട്ടി�
േലെക്കന്നു പറഞ്ഞു േപാവുേമ്പാൾ, എെന്ന കൂെട െകാ�
ണ്ടു േപായി. കഠിനവനവാസത്തിൽ വന്യഭാവന തുണ�
ച്ചു. എന്തുെകാെണ്ടെന്റ ശാരീരികതയുെട ആകർഷണം
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി, പ്രേലാഭനത്തിലൂെട ഗഹനചാരി�
കെള ക്ഷണിച്ചു, സന്താനഭാഗ്യത്തിനു ശ്രമിച്ചുകൂടാ? അഭി�
ലാഷം പൂവണിഞ്ഞു, പാണ്ഡു മരിച്ചു, ചിതയിൽ മാദ്രിെയ
എറിഞ്ഞു അഞ്ചു കുട്ടികളുമായി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടവാതി�
ലിനു മുമ്പിൽ നിരാഹാരം കിടന്നു ജന ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.
അഞ്ചു േപർക്കും പാണ്ഡുഛായ ഇെല്ലന്ന കൗരവ ആേരാ�
പണം നിറഞ്ഞു. വഴി വിട്ട രതിയുെട കഥകൾ കൗരവർ
െമനയുേമ്പാഴും, ധൃതരാഷ്ട്രർ ഔേദ്യാഗികമായി എെന്റ കു�
ട്ടികെള കുരുവംശത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തും വെര ഞാൻ നയ�
പരമായ മൗനം പാലിച്ചു. പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥ�
ത്തിേലക്കു േപായി കാടു് െവട്ടി നാടു് സ്ഥാപിച്ചേതാെട,
വാ ഞാൻ തുറക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ രാജമാതാക്കളുെട
ഈറ്റില്ലത്തിൽ െതളിവു് െപറുക്കാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതു്
കണ്ടാൽ…” നഖമുള്ള ചൂണ്ടു വിരൽ െകാട്ടാരം േലഖിക�
യുെട കണ്ണിനു േനെര േനെര കുന്തി നീട്ടി.

“എന്താ ഒരു പകച്ച േനാട്ടം?” ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം രാജധാനി
സമുച്ചയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന യുവസർവാധികാ�
രിേയാടു് െ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 ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ ആ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളായിരു�
ന്നു. ഇന്നു് രാവിെല പെക്ഷ കണ്ണു് തുറന്നേപ്പാൾ മുഖപ�
രിചയമുള്ള മൂന്നു നാലു് കൗരവർ വാേളാങ്ങുന്നു. സ്വെത്ത�
ല്ലാം ചൂതു് കളിയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു നിയമപ്രകാരം കൗരവ
അടിമകളായി യുധിഷ്ഠിരനും സേഹാദരന്മാരും േപായ
സ്ഥിതിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അധീനതയിലാ�
െണന്നവർ വാൾ േമേലാട്ടുയർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു. േപക്കി�
നാെവന്നു കരുതി രണ്ടു കണ്ണും അമർത്തി തുടച്ചു. ഇനി
ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഭരിക്കുെമന്നു് കൗരവൈസനികർ
പറഞ്ഞേപ്പാഴും എനിക്കു് പൂർണമായും അതിെന്റ അർ�
ത്ഥാന്തരങ്ങൾ േബാധ്യമായില്ല. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േകാട്ട�
വാതിൽ കടന്നു ദുേര്യാധനനു് വിജയാശംസ െചയ്യുന്നതു്
കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ കരൾ കലങ്ങി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/10/30

“ഒന്നിലധികം വിവാഹം നിങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ നില�
ക്കു് ഒന്നിെനാന്നു താരതമ്യം െചയ്തു േനാക്കുേമ്പാൾ ദാമ്പ�
ത്യത്തിൽ പാഞ്ചാലിയുെട ശ്രേദ്ധയമായ ഒരു വ്യക്തിഗത
ന്യൂനത, അങ്ങെന ഒന്നുെണ്ടങ്കിൽ, എന്താണു്?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. ഉർവ്വശിയുമായു�
ള്ള അസാധ്യബന്ധനത്തിൽ, മനമുരുകുന്ന േനരം.

“പ്രണയപരീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങെള ‘പാഞ്ചാലി’ ഇരയാ�
ക്കുന്നു എന്നതാണവളിൽ കാണുന്ന പരിമിതി. പ്രണയി�
ക്കുന്നു എന്നു് ഞാനവേളാടു് ഏറ്റുപറയുന്നു എന്നു് തർക്ക�
ത്തിനു് സങ്കൽപ്പിക്കുക. സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുകേയാ,
പാരിേതാഷികമായി ആനന്ദശാരീരികേസവനം നിർവ്വ�
ഹിക്കുകേയാ അല്ല, നാം സ്വാഭാവികമായി പ്രതീക്ഷിക്കു�
ന്ന തരത്തിൽ, അവൾ െചയ്യുന്നതു്; മറിച്ചു മറ്റു കൂട്ടുകാരി�
കെള കൽപ്പിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂെട താഴ്ത്തിെക്കട്ടുവാൻ
നിർബന്ധിക്കെപ്പടുന്നു. കഥാ നിർമ്മിതിയിൽ പാഞ്ചാലി�
യുെട പ്രതീക്ഷെക്കാപ്പം ഉയരുവാൻ എന്നിൽ അവൾ
േനാട്ടം, ചലനം, സ്പർശനം തുടങ്ങിയ െപണ്ണാകർഷക
പ്രേലാഭനമുറകളിലൂെട കടത്തിവിടുേമ്പാൾ നിങ്ങളും, ഒരു
പുരുഷനാെണങ്കിൽ ഇടെക്കാന്നു കാലിടറി വീണു േപാ�
വിേല്ല.”
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“അരമനയിൽ വിഴുപ്പലക്കുന്ന പണിയാണു് ദുേര്യാധനൻ
ഏൽപ്പിച്ചെതന്നു ചാർവാകൻ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ�
േല്ലാ-പ്രേകാപിതയാേയാ ആ പരദൂഷണം േകട്ടു്?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. മക്കൾ കുടിേയറ്റ�
ക്കാരായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു കത്തിക്കുന്ന കാ�
ലം.

“കല്ലിൽ അടിച്ചു വിഴുപ്പു കഴുകുേമ്പാൾ, ഒപ്പം കുളിക്കാനിറ�
ങ്ങുന്ന ഗാന്ധാരിേയാടു് ഞാൻ പറയും നീന്തുേമ്പാെഴങ്കി�
ലും കണ്ണു് െകട്ടിയ കീറത്തുണി അഴിച്ചിട്ടു മലർന്നു കിടന്നു
നീന്തൂ-േമെല നീല മാനവും താെഴ കുളിരുള്ള െവള്ളവും
തുറന്ന കണ്ണുകളിലൂെട ആസ്വദിക്കൂ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള
ഭർത്താവിനു് ഐക്യെപ്പടാൻ, കാഴ്ച നിേഷധിക്കുന്ന അടി�
മത്തത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടൂ. കൺെകട്ടു് നീക്കി വിവസ്ത്ര
ഗാന്ധാരി തുടിച്ചു നീന്തിക്കുളിക്കുേമ്പാൾ ഗാന്ധാരയിൽ
വളർന്ന െപൺകുട്ടിെയ ഞാൻ സങ്കൽപ്പിക്കും.”

“നീ എത്ര സ്വതന്ത്ര”, ഗാന്ധാരി കിതച്ചു പടവിൽ ഇരുന്നു
െനടുവീർപ്പിടും, “വിവാഹത്തിനു് മുമ്പു് നീ രതിയനുഭവം
പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു. വിവാഹത്തിനു് േശഷം നീ പാണ്ഡുവി�
െന കിടപ്പറയിൽ നിന്നു് നീക്കി, ഭാവനാസമ്പന്നമായ ദാ�
മ്പേത്യതര രതി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട അമ്മയായി. പുത്ര�
വധു പാഞ്ചാലി പാണ്ഡവെര കീഴ്െപ്പടുത്തി എന്നറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവെര കുടിേയറ്റത്തിനയച്ചു എനിക്കു് കൂട്ടുകാ�
രിയും വഴികാട്ടിയുമാവുന്നു. നീ തെന്ന സ്വതന്ത്ര വനിത.
നൂറു മക്കളിൽ ദുശ്ശളെയ മാത്രേമ ഞാൻ പ്രസവിച്ചുള്ളു.
ആൺകൗരവർ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വിവാഹബാഹ്യസൃഷ്ടി�
കൾ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും, സ്വന്തം മക്കൾ എന്നു് അംഗീകരി�
േക്കണ്ടി വരുന്ന ഭീരു”, ഗാന്ധാരി െപാട്ടിക്കരയുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/02

“താരമൂല്യമുള്ള പാണ്ഡവ തല ഒന്നു് േപാലും െവട്ടാെത,
പിതാമഹൻ, പത്താം ദിവസം, ശത്രു ഒരുക്കിയ ശരശയ്യ�
യിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ൈസനിക പ്ര�
തിസന്ധി നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രതിസന്ധിയാേണാ? അേതാ, അവസരേമാ? നിങ്ങൾ
കണ്ടതേല്ല, േപാർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മസാനിധ്യം നിസ്സാരമാ�
യിരുന്നു. കർണ്ണൻ േനരെത്ത തന്ന മുന്നറിയിപ്പു് തള്ളിയ�
താെണെന്റ വീഴ്ച. ഭീഷ്മേതരാളിയുെട വാക്കു വിശ്വസിക്കാ�
െമങ്കിൽ, പിതാമഹൻ പലേപ്പാഴും ചുറ്റും േനാക്കി.

“ഒരു വിഭിന്നലിംഗ േപാരാളി മുമ്പിൽ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ
ആയുധം താെഴയിട്ടു യുദ്ധം ബഹിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു”
എന്നാണു് പിറുപിറുത്തിരുന്നതു്. ശിഖണ്ഡി വന്നതും ഭീ�
ഷ്മർ അടിെതറ്റിവീണതും ഒെക്ക കണ്ടിട്ടും ഞാൻ മുഖം തി�
രിച്ചു. ആചാരമനുസരിച്ചു ഞാൻ േസനാധിപത്യം ഏെറ്റടു�
ക്കാൻ ഭീഷ്മെര ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നായകപദവി പുതു തല�
മുറയ്ക്കു് െകാടുക്കൂ എന്ന കുലീന പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ പ്ര�
തീക്ഷിച്ചു. ഉടെന ൈസനികേവഷം ധരിച്ചു പിതാമഹൻ,
ഇടതും വലതും ആജ്ഞയുമായി, സംയുക്ത സഖ്യകക്ഷി�
േയാഗം വിളിച്ചേപ്പാൾ േരാഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ
പാടുെപട്ടു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി കർണ്ണെന േസനാപ�
തിയാക്കാൻ സാധിക്കുേമാ? “അേതാ ഗുരു േദ്രാണർ തട�
സ്സവാദവുമായി ഇടെപടുേമാ? കാത്തിരിക്കൂ നാെള രാവി�
െല വെര.” അരെക്കട്ടു മുതൽ നഗ്നമായ ശരീരം നിറെയ
െവട്ടും ചതവുമായിരുന്നിട്ടും, ആ ധീരേസനാനി ഒരു വട്ടം
യമുനയിൽ നീന്തി വീണ്ടും ചാടാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായി�
രുന്ന സന്ധ്യ.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/03

“ആദ്യ പ്രശംസ ആരുേടതായിരുന്നു? എളുപ്പമല്ല ആ തി�
രക്കിനിടയിൽ ഒെന്നാന്നായി ഓർെത്തടുക്കാൻ എന്നറി�
യാം”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒളിച്ചിരുന്ന ശത്രുവിെന പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടു് കു�
ത്തിച്ചു കഴുത്തുെവട്ടുകയായിരുന്നു പതിമൂന്നു െകാല്ലമായി
േമാഹം. യുധിഷ്ഠിരൻ പെക്ഷ ദുേര്യാധനനു് അനുകൂലമാ�
യി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ േനരെമടുത്തു. കാ�
ഴ്ചക്കാരായി ആേറഴുേപർ. തളർന്നു ഞാൻ വീഴും മുമ്പു് ഗദ
അതിെന്റ േജാലി െചയ്തു. ഒടിഞ്ഞ തുടെയല്ലുമായി ശത്രു
ചളിയിൽ വീഴുേമ്പാൾ േകട്ട ആദ്യ പ്രശംസ പാഞ്ചാലിയു�
േടതായിരുന്നു.

“േദ വീണു ദുേര്യാധനൻ.”

ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര േയാഗത്തിൽ മഹാരാജാവു് അത്യു�
ന്നത ൈസനിക പുരസ്കാരം തരുേമ്പാൾ േപാലും ആ പ്ര�
കമ്പനം പിന്നീടു് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

“നിഷിദ്ധതുടയിൽ അടിച്ചുതെന്ന െകാല്ലേണാ, കുടുംബസ്വ�
ത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?”, ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു വാവിട്ടു
നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന േനാക്കി കുന്തി പരിതപി�
ച്ചു.

“എനിക്കു് നിർബന്ധെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധാ�
രി അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി എന്നു് പറയെപ്പടുന്ന എേന്താ
ദിവ്യബലം ഉള്ളതു് െകാണ്ടു്, നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത മറ്റു ശരീര�
ഭാഗങ്ങളിൽ ഭീമഗദാപ്രഹരം മാരകമാവിെല്ലന്നു ദുേര്യാ�
ധനൻ പരസ്യമായി െവല്ലുവിളിച്ചാൽ പിെന്ന േപാരാട്ടം
ജയിക്കാൻ ഞാെനന്തു െചയ്യും”, ഭീമൻ െകാച്ചു കുട്ടിെയ
േപാെല െകാഞ്ചി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/04

“വിവാഹബാഹ്യപ്രണയം വിവാദവിഷയമാക്കുന്നതിൽ
വല്ലായ്മയുെണ്ടങ്കിലും, അഭിമുഖങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലി അവ�
കാശെപ്പടുന്ന േപാെല കൗരവർ അവളുെട കാമുകരാ�
േണാ?”, കുരുേക്ഷത്രയിെല ൈസനിക പാളയനിർമ്മിതി�
ക്കു് മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന സംഘത്തിനു് േനതൃത്വം െകാടുക്കു�
ന്ന ഇളമുറകൗരവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അേഞ്ചാളം അംഗീകൃത ഭർത്താക്കന്മാർ അകമ്പടിക്കു കൂ�
െടയുള്ള പാഞ്ചാലിക്കു് അഞ്ചിലധികം മനഃസ്സാക്ഷികളു�
ണ്ടു് എന്നതാണു് ഞങ്ങെള വലക്കുന്ന കാര്യം. അവളുെട
ആകർഷണ വലയത്തിൽ മിക്കേപ്പാഴും സ്തംഭിച്ചു ഞങ്ങൾ
‘മൂക’സാക്ഷികളാവും, പരുേക്കൽക്കാെത രക്ഷെപ്പടാൻ
കുറുക്കുവഴിെയന്ന നിലയിൽ ചിലേപ്പാൾ ‘മാപ്പു’ സാക്ഷി�
യുമാവും.”

“പ്രതിച്ഛായ േപാെല പവിത്രമാേണാ െകാല െചയ്യുന്ന രീ�
തിയും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.
ഒരർദ്ധസത്യം െകാണ്ടു് േദ്രാണെര വധിക്കാൻ സാധിച്ച
സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു, നീരാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ധർമ്മപു�
ത്രർ.

പ്രതിസന്ധിയിലും ശാന്തമായിരിക്കും മുഖഭാവങ്ങൾ
എന്നു് പാഞ്ചാലി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആർമാദിക്കില്ല. കുന്ത�
മാെണെന്റ ആയുധം. ശത്രുവിെന്റ ഇടെനഞ്ഞു േനാക്കി
ആെഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ, സാവധാനം നടന്നു െചന്നു് വലിച്ചൂരി�
െയടുക്കുേമ്പാൾ ഇരയുെട ശ്വാസം നിലക്കു ന്നതു കരുണ�
േയാെട കാണും. അടയുന്ന കണ്ണുകൾ േനാക്കി മന്ത്രിക്കും,
എെന്റ ൈകകളാൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച നിനക്കു് സ്വർഗ്ഗരാ�
ജ്യം എളുപ്പം. ആ നിലയിൽ േനാക്കിയാൽ, േചാരക്കറയു�
ള്ള കുന്തവുമായി അടുത്ത ശത്രുസംഹാരത്തിനായി തിരി�
ഞ്ഞുനടക്കുേമ്പാൾ ശുഭയാത്ര പറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞ േപാെല
ൈദവസാന്നിധ്യം േതാന്നും.

“ആദ്യഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളേല്ല ചിതയിൽ ചാ�
ടാൻ േയാഗ്യ? ആ പ്രേത്യകവകാശം പിെന്ന മാദ്രി എങ്ങ�
െന തട്ടിെയടുത്തു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കൗമാ�
രപ്രായത്തിലുള്ള അഞ്ചു അർദ്ധനഗ്നർ കുന്തിക്കു് ചുറ്റും നി�
ലവിളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന ശ്മശാനം.



“അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പാണ്ഡു ജഢം
തീകത്തിക്കുന്നതിനു പകരം രഹസ്യമായി കാട്ടിൽ കുഴി�
ച്ചിടാം എന്ന നീക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, ഇടി�
ച്ചു കയറി വന്ന സന്യാസികൾ, കുരുവംശത്തിെന്റ യമു�
നാതീര അന്ത്യവിശ്രമഘട്ടിൽ തെന്ന േവണം ഔേദ്യാ�
ഗിക ബഹുമതികേളാെട ശവത്തിനു തീ െകാളുത്താൻ
എന്നു് ആചാരപരമായി നിർബന്ധിച്ചു. ഒപ്പം, ചിതയിൽ
ചാടാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടു േപരും ഹൃദയപൂർവ്വം തയ്യാറാവ�
ണം എന്നു് ഒച്ചെവച്ചു അവർ ആെളക്കൂട്ടി. ചിത കത്തിപ്പി�
ടിച്ചേപ്പാൾ, ‘എെന്ന തീയിൽ എറിയരുേത എനിക്കു് മരി�
ക്കണ്ട, എനിക്കിനിയും പുനർവിവാഹം െചയ്തു ആനന്ദിച്ചു
ജീവിക്കണം, ഈ ഷണ്ഡെന്റ ചിതയിൽ എെന്ന കരിപ്പി�
ക്കരുേത എെന്ന െകാല്ലരുേത’ എന്നു് വാവിട്ടു് നിലവിളി�
ച്ചാണു് മാദ്രി കത്തിയമർന്നതു്. കുട്ടികൾ അഞ്ചു േപരും
എെന്ന ഭീതിയിൽ വളഞ്ഞു, അമ്മാ തീയിൽ ചാടി ഞങ്ങ�
െള അനാഥരാക്കരുെത എന്നവർ കാട്ടുഭാഷയിൽ യാചി�
ക്കുന്നതാണു് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/05

“േപരും പദവിയും നാവിൻതുമ്പിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ അതു് നാടകീയമായി െപാതുേവദിയിൽ ഒരു
സംഭവമാക്കി അവെനയും കൂട്ടെരയും സമൂഹമധ്യത്തിൽ
നാണം െകടുത്താൻ നിങ്ങൾെക്കന്താണിത്ര മടി?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു, “ൈലംഗികാതി�
ക്രമം െചയ്തു െപാതുേവദിയിൽ െഞളിയുന്നവെന പിെന്ന
എങ്ങെന ശിക്ഷിക്കാനാണു്? ചൂതാട്ടസഭയിൽ മാധ്യമ
വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയിേല്ല?” പാണ്ഡവർ അഞ്ചു�
േപരുെമാത്തു നഗ്നപാദപാഞ്ചാലി പന്ത്രണ്ടു വർഷ വന�
വാസത്തിനു പുറെപ്പടുന്ന േനരം.

“ഹസ്തിനപുരി സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടിമവ്യാപാരവും ചൂതാ�
ട്ടവും നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്നതേല്ല കാരണം? പാ�
ഞ്ചാലി എന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാേണാ
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിലൂെട ഇന്നെല അപമാനിക്കെപ്പട്ടതു്?
അേതാ, അരനിമിഷത്തിൽ പദവി മാറിയ പാഞ്ചാലി�
േയാ? എെന്ന കൗരവ അടിമയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരനാ�
േണാ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ െപാരിക്കെപ്പേടണ്ടതു്? അേതാ, നി�
യമവിേധയമായി അടിമയുെട ഉടുതുണിയിൽ ൈകവച്ച
ഉടേയാേനാ?”

“യുദ്ധത്തിനു് തയ്യാെറടുക്കുകയാേണാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു, “എവിെട തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും
വാടിയ മുഖങ്ങളും ഒട്ടിയ വയറും കാണുന്ന നാടിനു രണ്ടാ�
മെതാരു യുദ്ധെക്കടുതി സഹിക്കാനാവുേമാ?”

“അടിേച്ചൽപ്പിക്കുകയേല്ല ഞങ്ങളിൽ യുദ്ധം? കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ കൗരവർെക്കാപ്പം യുദ്ധം െചയ്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ
ഞങ്ങൾെക്കതിെര സംഘടിച്ചിരിക്കയാണു്. ൈസനിക
വിധവകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ജീവിത െചലവു് ഹസ്തി�
നപുരി ഏെറ്റടുക്കുെമന്നു് വാഗ്ദാനം െകാടുത്താണു് ദുേര്യാ�
ധനൻ ഓടി നടന്നു സഖ്യകക്ഷി ൈസനികെര കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ കൂെട കൂട്ടിയതു്. അവകാശവാദങ്ങളുമായി നിത്യ�
വും ഓേരാ നാട്ടിൽ നിന്നു് പ്രതിനിധികൾ ഇവിെട കുതിര�
പ്പന്തികളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥകെളാന്നും പേകൾക്കാ�
റില്ല? അേതാ, െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ മാട്ടിറച്ചി തിന്നു
കഥ െമനയുകയാേണാ? ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത�
ക്കു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്തവർ എന്നാണവർ േമനി
പറയുന്നതു്. യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റ രാജ്യത്തിൽ നിന്നു് േജ�
താക്കൾ കപ്പം േനടുന്നതു് പതിവായിരിക്കാം, േതാറ്റ രാ�
ജ്യങ്ങൾ സംഘടിച്ചു േജതാക്കളിൽ നിന്നു് നഷ്ടപരിഹാരം
േതടുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഹിംസ മന്ത്രിച്ചു താടിക്കു കയ്യും
വച്ചിരിക്കേണാ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/07

“ഏതു കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും കാണാം
ഒരു സ്വതന്ത്ര വനിതക്കു്, ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ
ൈധര്യം വരാത്ത ഇടം. അത്തരം ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങ�
ളിൽ പാഞ്ചാലി മൂളിപ്പാട്ടു് പാടുേമാ?, വായിക്കുേമാ, എഴു�
തുേമാ, അേതാ മതിമറന്നു നൃത്തം െചയ്യുേമാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വകാര്യ ഇടം എന്ന െപണ്ണവകാശം പാഞ്ചാലിയുെട
കാര്യത്തിൽ എനിക്കു് പരിചയമുണ്ടു്. േനരിൽ കാണാൻ
ഒരിക്കൽ രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു ഒരു ചാരെന േപാെല പതുങ്ങി
പതുങ്ങി പാഞ്ചാലിക്കു പിന്നിൽ െചന്നു് അവൾ എന്താ�
ണു് ഇത്തവണ പതുെക്ക പാടുന്നതു് എന്നു് ഞാൻ െച�
കിേടാർത്തു. േകട്ടേപ്പാൾ, െഞട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു. പിെന്ന
ഞാൻ അവളുെട ഏകാന്തതയിൽ കയറി െചന്നിട്ടില്ല.
എന്തായിരുന്നു അെതേന്നാ? അെതാരു കുഴപ്പം പിടിച്ച
പാടൽ ആയിരുന്നു. ഭർത്താവു് േകൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത
ഒന്നു്. പടിഞ്ഞാറു കടേലാരനഗരത്തിേലക്കു േനാട്ടെമറി�
ഞ്ഞു േമാഹന രാഗത്തിൽ സ്വാഗതം കൃഷ്ണാ പാടി പ്രിയ�
െപ്പട്ടവെന അവൾ സ്വാഗതം െചയ്യുകയായിരുന്നു. അവ�
ളുെട ഭർത്താവു് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടകാമുകെനന്നു െതറ്റിദ്ധരി�
ച്ച ഞാൻ നിസ്സഹായനായ േനരം. ചിതയുണ്ടായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ േദഹത്യാഗം െചയ്യാൻ േതാന്നിയ അഭിശപ്തമുഹൂർ�
ത്തം.”

“സത്യഭാമെയ നിങ്ങൾ േതെച്ചാട്ടിച്ച കഥ േകട്ടറിഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അർജ്ജുനഭാര്യ സുഭദ്ര ആദ്യദർശന�
ത്തിൽ തെന്ന നിങ്ങളുെട വായടച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“അടവുകൾ പയറ്റിെത്തളിഞ്ഞ സത്യഭാമെയവിെട? ശി�
ശുഹൃദയമുള്ള സുഭദ്രെയവിെട?” എങ്കിലും എെന്ന ഒന്ന�
ടിെതറ്റിക്കാൻ സുഭദ്രക്കായി എന്നു് ഞാൻ സമ്മതിക്കു�
ന്നു. അതും ഞാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായി�
രിക്കുേമ്പാൾ. അർജ്ജുനൻ പുറത്തുേപായേപ്പാൾ സുഭ�
ദ്ര എെന്ന മുടി മുതൽ കാലടി വെര േനാക്കി അത്ഭുത�
െപ്പട്ടു, “െകാച്ചുസുന്ദരീ, അഞ്ചു പ്രസവിച്ച ശരീരമാേണാ
ഇതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/08

“സ്വത്തുതർക്കത്തിന്നതീതമായി പാണ്ഡവർക്കും െകൗര�
വർക്കുമിടയിെലാരു സംഘർഷഭൂമികയുെണ്ടന്നു േനരനുഭ�
വത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെതേപ്പാഴായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ
വീടു് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ നഗരാതിർത്തിയിെല അതി�
ഥിമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ നിത്യവും
സന്ധ്യക്കു് വന്നു ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കാൻ േപാവുന്ന രാജ�
കീയവസതിയിൽ പുതുതായി േവണ്ടുന്ന െസൗകര്യങ്ങെള
കുറിച്ചു് സരസമായി ഓേരാന്നു് േചാദിക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങ�
െള കുറിെച്ചാന്നും അറിേവാ അനുഭവേമാ ഇല്ലാത്ത പാ�
ണ്ഡവർ, അേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു് ഞങ്ങെള നിരീക്ഷി�
ക്കും. പുതുെസൗകര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കു�
ന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ മതിേപ്പാെട ദുേര്യാധനൻ േകട്ടു് സമ്മ�
തഭാവത്തിൽ തലയാട്ടും. ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും േതാ�
ന്നുന്നത്ര ഹൃദ്യമായ െപരുമാറ്റമായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റ�
തു് എന്നതിൽ എനിക്കേപ്പാൾ േതാന്നിയ ഊഷ്മളത, യാ�
ത്ര പറയുന്ന സമയം വളെര നീളും. യാത്രയാക്കി മടങ്ങി
വന്നാൽ, പത്തു കണ്ണുകൾ തുറിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി രാത്രി
ഭീതിതമാക്കും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/09

“ദാമ്പത്യത്തിെല പ്രണയം വിചിത്ര സങ്കൽപ്പമാെണന്നു
പറയുന്നവരുണ്ടു്. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രണയം ഒരു നിറ�
സാന്നിധ്യമായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതു് എേപ്പാെഴങ്കിലും
തർക്കവിഷയമായിട്ടുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത പാ�
ണ്ഡവർക്കിടയിൽ പതിവാെണങ്കിലും, പ്രണയപാഞ്ചാലി�
െയ പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമാക്കാൻ േമാഹിക്കുന്ന ഒന്നില�
ധികം പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങെള എനിക്കറിയാം.” െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ജലാശയത്തിൽ പാ�
ണ്ഡവർ മലർന്നു നീന്തുന്നതു് ദൂെര നിന്നു് കാണാമായിരു�
ന്നു. വനവാസക്കാലം.

“ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുെട നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രണ�
യം എന്ന പദം പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു. ഒേര പായ പങ്കിടുന്ന�
വളുമായുള്ള നിത്യകുടുംബബന്ധത്തിൽ പ്രണയത്തിെന�
ന്തു പ്രസക്തി എന്നു് അർജ്ജുനൻ നിർജ്ജീവശബ്ദത്തിൽ
അേപ്പാൾ േചാദിച്ചു. മറ്റു നാലു േപരും അനുകൂല മുഖഭാ�
വത്താൽ ശരി വച്ചു. അേതാെട പ്രണയം എന്ന വികാ�
രം, അങ്ങെന ഒന്നുെണ്ടങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു്
എെന്നേന്നക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി.”

“േപാറേലൽക്കാെത പാണ്ഡവർ രക്ഷെപ്പട്ടതു് കുന്തിയു�
െട സഞ്ചിത പുണ്യം െകാണ്ടാെണന്നു വിദുരർ ഇന്നെല
പറയുന്നതു് േകട്ടേല്ലാ. മിതഭാഷിെയന്നു േപരുേകട്ടയാൾ
അത്യുക്തിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു എന്ന േതാന്നലുേണ്ടാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാന�
ന്തര അനിശ്ചിതത്വത്തിെന്റ നാളുകൾ.

െതാലിപ്പുറേമ േചാര െപാടിയാെത അഞ്ചുേപരും േപാർ�
ക്കളത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തു ചാടി എന്നെതാരു ആകസ്മിത�
െയന്നു കരുതിയ എനിെക്കാരു പെക്ഷ െതറ്റി. എന്നാൽ,
പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും, എെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ, മാ�
നസിക േരാഗത്തിനു് രഹസ്യ ചികിത്സ േനടുന്നവരാെണ�
ന്ന സത്യം.

“സഞ്ചിത പുണ്യവതി” അറിയാതിരിക്കെട്ട.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/10

“ദൂെര ദൂെര, ഗംഗാ സമതലത്തിൽ നിന്നു് ഇടയ്ക്കിെട നി�
ങ്ങൾ ഞങ്ങെള വന്നു കണ്ടു തിരിച്ചു േപാവുന്നതിെന്റ രഹ�
സ്യെമന്തു്?”, നകുലൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദി�
ച്ചു.

“നാലു ചുവെരഴുത്തു് പതിപ്പുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നു് കൗരവ
രാജസ്ത്രീകളുെട നൂേറാളം വസതികളിെല അേന്തവാസി�
കെള വായനക്കാരായി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അവർക്കു് ഗംഗ�
േയാ ഹിമാലയേമാ കൗതുകവാർത്തയല്ല, ‘കൗരമ അടിമ
പാഞ്ചാലി’യുെട പരിേദവനങ്ങൾ മതി. െകാട്ടാര സമുച്ച�
യത്തിെല ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പു് മാത്രമാണു് ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’ എനിക്കു് അനുവദിച്ചു തന്നെതങ്കിലും, കുരുവം�
ശഹത്യ ഒരിതിഹാസത്തിനു ഭാവിയിൽ വിഷയമാവുെമ�
ങ്കിൽ, എെന്റ ‘പാഞ്ചാലീ അഭിമുഖങ്ങളി’ൽ വ്യക്തമാവു�
ന്ന െപണ്ണവകാശ േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു്, കൗരവപാണ്ഡവ�
രുെട സ്വത്തവകാശത്തർക്കെത്തക്കാൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര�
പരമായ േലാകശ്രദ്ധ കിട്ടുെമന്നാണു് പ്രത്യാശ. അതാ,
കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറനുമായി പാഞ്ചാലി മുറ്റെത്തത്തിക്ക�
ഴിഞ്ഞു, ഒരു ൈക ഞാൻ സഹായിക്കെട്ട?”

“നിങ്ങൾ ആെളാരു വിമതനാെണന്നറിയാം പെക്ഷ മദ്യ�
പിച്ചു െകട്ടുകഥ പറയാനുള്ള േനരമാേണാ ഇതു്?”, ചാർ�
വാകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര
പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“എന്തുെകാണ്ടായിരുന്നു ചിതയിൽ വച്ചിരുന്ന അഭിമന്യു�
ജഢം കുഴി കുത്തി പാണ്ഡവർ മറവു െചയ്തതു് എന്നു് നി�
ങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചുേവാ? അർജ്ജുനനാണു് ഈ കൃത്രിമ
ശരീരനിർമിതിയുെട ഉപജ്ഞാതാവു് എെന്നാന്നും നി�
ങ്ങൾ തിരിച്ചു േപായി എഴുതിക്കളയരുതു്. അേയാധ്യ�
യിൽ നിന്നു് വനവാസത്തിൽ േപാവുേമ്പാൾ സീതെയ
ഇങ്ങെന ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു, ഒരു ‘നിർമ്മിതിസീത’െയ കാ�
ട്ടിേലക്കയച്ചിരുന്നു. മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിെന്റ ഗതി മാ�
റ്റാൻ അതിൈവകാരിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുെന്നാരു ചതി�
െക്കാല േവണെമെന്നാരു യുദ്ധതന്ത്രആവശ്യം രഹസ്യ�
മായി നടപ്പിലാക്കിയതിെന്റ ഭീകരമായ ഫലം, വരും ദി�
വസങ്ങളിൽ നാെമാെക്ക കാണും. സുഭദ്രയുെട മകൻ
അഭിമന്യു ഇേപ്പാൾ ബലരാമെനാപ്പം പുണ്യസ്ഥലിക�
ളിൽ തീർത്ഥയാത്രയിലാണു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/12

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കാലത്തു് ക്രമമനുസരിച്ചു് പാണ്ഡവരിൽ നി�
ന്നു് ഗർഭം ധരിച്ചു ജന്മം നൽകിയ ആൺകുട്ടികളഞ്ചു േപ�
െരയും േപാറ്റി വളർത്താൻ പാഞ്ചാലയിേലക്കു് നവജാ�
തശിശുവിെന സ്വയം െകാണ്ട്േപായ നിങ്ങൾ, പെക്ഷ,
വഴിയിലുള്ള ഹസ്തിനപുരിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരു�
ന്ന പാണ്ഡവമാതാവു് കുന്തിെയ ഒരിക്കലും െചന്നു് കണ്ടി�
ല്ല എന്നാണു ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പരിഭവിക്കുന്നതു്.
കുന്തിക്കു് െകാച്ചുമക്കെള ഒന്നു് കാണേണ്ട?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പനംകുട്ടയിൽ വച്ചു പുഴയിെലാഴുക്കിയും, ഗംഗയിൽ മുക്കി�
െക്കാന്നും േപറ്റുചൂരുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങെള ‘പരിചരണം’ െചയ്യു�
ന്ന േസ്നഹനിധികളായ അമ്മമാർ വസിച്ച ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരത്തിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതേല്ല പാവം എെന്റ
കുട്ടികൾക്കു് നല്ലതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/13

“സുഖമിെല്ലന്നു നീ പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് ഞങ്ങളഞ്ചുേപരും
ഊട്ടുപുരയിലാണു് കിടന്നതു്. ക്ഷുദ്രജീവികൾ കാരണം
ഉറക്കം തടസ്സെപ്പട്ടിരുന്നു. രാത്രി പതിവില്ലാത്ത ശബ്ദം
േകട്ടു് എഴുേന്നറ്റിരുന്നു െചവിേയാർത്തു-േവണുഗാനവും
കളിയും ചിരിയും. ശരീരത്തിനു് സുഖമില്ലാത്തേപ്പാഴും,
അത്തരം പരമാനന്ദങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടു് അേല്ല?” നിർവൃ�
തിയിൽ അർച്ചന െചയ്തിരുന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു്, മറവിൽ
നിന്നു് പുറത്തു വന്ന ഭീമൻ േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനാ നിെന്റ കഥ ഞാനിന്നു കഴിക്കും” എന്നു് മുഷ്ടി
ചുരുട്ടി എെന്റ അരെക്കട്ടിലിടിച്ചു നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി
െകാലവിളിക്കുേമ്പാൾ, വഴങ്ങുകയാേണാ ഞാൻ പതി�
വ്?, അേതാ നിങ്ങളുെട സ്വകാര്യതയിൽ ഇടെപട്ടു േചാ�
ദ്യം െചയ്യുകയാേണാ?

“കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടു എന്ന േതാന്നലുണ്ടാേയാ കൗരവൻ
നിങ്ങെള അംഗരാജാവായി വാഴിച്ചേപ്പാൾ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രച്ഛഹ്നേവഷെമന്നറിഞ്ഞുതെന്നയാണു് പട്ടാഭിേഷ�
കത്തിനു വഴങ്ങിയതു്. വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന ഞാ�
നും ദുേര്യാധനനും പരിസമാപ്തിയിെലത്തിച്ച ആ തട്ടി�
പ്പു പെക്ഷ, പാണ്ഡവർ മുഖവിലെക്കടുത്തു എന്നതാണു്
ഞങ്ങളുെട വിജയം. ആയുധമത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ
എത്തിയ എെന്ന, ജാതി േചാദിച്ചു നാറ്റിക്കാനല്ലാെത കാ�
ട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭീമനുേണ്ടാ അംഗരാജ്യം എവിെട�
യാെണന്നു് െനഞ്ചുവിരിച്ചു െവല്ലുവിളിക്കാൻ ൈധര്യം?
ഒരു പണത്തൂക്കം െപാന്നില്ലാത്ത വ്യാജകിരീടം ധരിച്ചു
ഞാൻ വാണിജ്യവീഥിയിൽ േപാവുേമ്പാൾ, ഭീമൻ ഇന്ന�
െല കൂടി ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്നതു് ഒളിേനാട്ടത്തിൽ കാ�
ണാമായിരുന്നു.”

“കൂറു മാറാൻ പ്രേലാഭനമുണ്ടായിട്ടും, പാണ്ഡവ പക്ഷേത്ത�
ക്കു േപാവിെല്ലന്നുറപ്പിക്കാൻ മാത്രം ദുേര്യാധനേനാടു് നി�
ങ്ങൾ അടിമെപ്പട്ടിരുേന്നാ?” കൗരവ ൈസന്യാധിപ പദ�
വിേയറ്റ കർണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം േവണെമന്ന ദുേര്യാധനെന്റ ആദ്യ
ആവശ്യത്തിനു് ആയുഷ്കാല അംഗീകാരം െകാടുത്തു.
അവൻ എേന്നാടു് ഐക്യെപ്പട്ടു, വളർച്ചക്കായി തുണ�
ച്ചു. പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി പാണ്ഡവ പക്ഷേത്തക്കു്
േപായാൽ, കുന്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടേത്താളം മഹാരാജാ
പദവി വഹിക്കുമായിരിക്കാം, പെക്ഷ പിെന്ന േനരിടുക
പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട ആറു പ്രതിേയാഗികെള ആയിരി�
ക്കും. ഇന്നു് രാത്രിേയാെട നിങ്ങൾക്കറിയാനാവും, പ്രകൃ�
തി എെന്ന ൈകവിടുേമാ? അർജ്ജുനെന നിലനിർത്തു�
േമാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/14

“ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് ഹസ്തിനപുരിയി�
െല ഇടക്കാലത്തിൽ െകൗരവ േപ്രമാഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരി�
ച്ചിട്ടും, ‘അവർ കൂട്ടം േചർേന്നാ ഒറ്റേക്കാ എെന്ന വക വരു�
ത്താൻ ശ്രമിച്ച ഓർമയിെല്ല’ന്നു് നിങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലം
െകാടുത്തതായി േകട്ടു. ‘ഹീനവ്യക്തി’കെള മഹത്വെപ്പടു�
േത്തണ്ട കാര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ തീ വച്ച വനത്തിൽ പുക ഉയർന്നു
വായു മലിനെപ്പട്ടിരുന്നു.

“പ്രണയതിരസ്കാരത്തിലും പ്രതികാര ബുദ്ധിയില്ലാത്തതു
ഗാന്ധാര കുലീനതയേല്ല? പ്രേലാഭനമുണ്ടായി. ൈവകാ�
രികേമാ ശാരീരികേമാ ആയ പരാക്രമം ഉണ്ടായില്ല, േന�
രിട്ടു് കയ്യിൽ തന്ന സേന്ദശങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും കാണാ�
മായിരുന്നു സംശയാതീതമായ ആധികാരികത. ഇെതാ�
ന്നുമില്ലാത്ത പാണ്ഡവെര പായക്കൂട്ടിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്ന
ഞാൻ ഏതു ഭാഷ െകാണ്ടു േവണം കൗരവെര അടയാള�
െപ്പടുത്തുവാൻ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/15

“നിങ്ങളഞ്ചു േപേരാടും പാഞ്ചാലി ഒരുേപാെല ഹൃദ്യമായി
െപരുമാറുെന്നാരു െപാതുസന്ദർഭമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന േന�
രം.

“പരിപൂർണ്ണ ആധിപത്യവും നിയന്ത്രണവും ഉെണ്ടന്നവൾ�
ക്കുത്തമേബാധ്യം വരുന്ന അപൂർവ്വം സാഹചര്യത്തിൽ,
ഞങ്ങേളാടു് കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മളതയും ഉല്ലാസഭാവവും
എങ്ങെന മറക്കും. എന്നാൽ, ഞങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലുെമാ�
രാൾ കരുതലില്ലാെത അവേളാടു് കലഹിക്കാേനാ, വി�
േയാജിക്കാേനാ ശ്രമിച്ചാൽ, തകർന്നു വീഴുകയായി ആ
‘ഹൃദ്യ’ ചില്ലുെകാട്ടാരം.”

“ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ മറ്റു പാണ്ഡവർ മന്ത്രാലയ�
ങ്ങളിേലക്കു് േപാവുേമ്പാൾ, ഭീമനും നകുലനും മാത്രെമ�
ന്താ ആട്ടുകട്ടിലിൽ ൈസ്വരസല്ലാപം?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര നവ പാ�
ണ്ഡവ ഭരണകാലം.

“ഉച്ചയുറക്കത്തിനുമുമ്പു് ദുേര്യാധനവധം േനർസാക്ഷിെമാഴി
നകുലനിൽ നിന്നയാൾക്കു് നിത്യവും േകൾക്കണം. മഹാ�
റാണിയുെട അന്തഃപുരത്തിേലക്കു അനുമതിയില്ലാെത
കയറി, ദാമ്പത്യരഹസ്യം േചാർത്തുന്ന പത്രപ്രവർത്തക�
േര, നിങ്ങൾ മറന്നുേപാവരുേത, ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാ�
െര കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഭീമനിേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭാവി�
സുരക്ഷെയക്കാൾ കൗതുകം ഭൂതകാലത്തിെല വർേണാ�
ജ്ജ്വലമായ കുരുേക്ഷത്രമാണു്.”

“േകഴുന്നുേവാ െകാട്ടാരഗുരു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“പാണ്ഡവവംശഹത്യക്കു് കൗരവെകാലയാളികളുെട കൂ�
െട കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ പതിെനട്ടു നാൾ
ഞാൻ േപാരാടി എന്നു് നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചേല്ല?
സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരത്തിനു് നയതന്ത്രതലത്തിൽ ചർ�
ച്ച വഴിമുട്ടിയേപ്പാൾ, േനരിയ ബലപരീക്ഷണം നടത്തി�
െയന്നേല്ല ഉള്ളൂ? ജീവഹാനി സ്വാഭാവികമേല്ല? യുദ്ധം
െചയ്താലും തപസ്സിരുന്നാലും, എല്ലാം വിശാല കാഴ്ചപ്പാ�
ടിൽ േവേണ്ട വിലയിരുത്താൻ? എെന്റ യുദ്ധപരിചരണ�
ത്തിനു് ദുരർത്ഥം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ െകാടുക്കുേമ്പാൾ,
നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഹരിശ്രീ പഠിക്കുന്ന ഈ കു�
ട്ടിെയ േനാക്കൂ. പരീക്ഷിത്തു്, അഭിമന്യുവിെന്റ ഏക മകൻ.
മന്ദബുദ്ധിയാെണന്നു കരുതി ഞാനവെന ശിക്ഷിക്കാൻ
തുടങ്ങിയാൽ കുരുവംശത്തിൽ രാജാവില്ലാെത േപാവി�
േല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/16

“സമയം കിട്ടിയിെല്ലന്നു് വരും. അജ്ഞാതവാസം കഴി�
ഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് യുദ്ധകാഹളത്തിെന്റ ബഹളമായിരിക്കും.
ഈ മരം ചാരിയിരുന്നു അടുക്കും ചിട്ടയും േനാക്കാെത
േബാധധാരാ രീതിയിൽ ഭൂതകാലത്തിേലക്കു് ഊളിയി�
ട്ടാൽ മതി, വരുംയുഗത്തിേലക്കു് നിങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക
ആത്മകഥ ആധികാരികതേയാെട ൈകമാറാം, സഹ�
കരിച്ചുകൂെട?”, വിരാട ൈസനികേമധാവിയായിരിെക്ക
ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട യുവകീചകെന്റ
അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യുകയായിരു�
ന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലും വനവാസത്തിലും നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടിയ�
തു് നാഴികക്കല്ലുകൾ മാത്രം, ഇനി അവക്കടിയിെല കരി�
ക്കുന്നൻമാെരയും പഴുതാരകെളയും ഞാൻ തെന്ന േവ�
േണാ പുറെത്തടുക്കാൻ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/17

“വിരണ്ടുേവാ സ്ത്രീഹൃദയം? െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
വിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഗദ കുലുക്കി വന്നതു് ഭീമനാേണാ ഭീഷ്മരാേണാ എെന്നാ�
ന്നുമല്ല കാര്യം. ദശാബ്ദങ്ങളായി രാജവധുക്കളും കൗരവ�
കുടുംബങ്ങളും അന്തിയുറങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നു് അർ�
ദ്ധരാത്രി മുടികുത്തിപ്പിടിച്ചു പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞേപ്പാൾ
നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ദുേര്യാധനനാമം ജപിച്ച�
താണു് ഭരണകൂടകിങ്കരന്മാെര െചാടിപ്പിച്ചതു്. നാമജപം
നിർത്തി പാണ്ഡവ സുവിേശഷത്തിനു െചവിേയാർക്കാൻ
ചാരേമധാവിെയന്ന പദവിയിൽ ഞങ്ങളിേലക്കു് പാലം
പണിയുന്ന നകുലൻ പറഞ്ഞു. അവെന്റ വാക്കുകളിൽ
േതനുെണ്ടങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിഷമാെണന്നറിയുന്ന കൗരവ
അനാഥകൾ ജപശബ്ദം നിലനിർത്താത്തതവെര ക്രുദ്ധ�
രാക്കി. ഭരണകൂടെത്ത പ്രേകാപിപ്പിച്ചാൽ എന്നു് മുരണ്ടു�
െകാണ്ടവർ ഒരു പാവം പുതുതലമുറ കൗരവകുമാരിയുെട
മടിക്കുത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, ആകാശത്തു
നിന്നു അശരീരിേപാെലാരു ദിവ്യശബ്ദം, തുടർന്നതാ അടി�
െകാണ്ടു ചളിെവള്ളത്തിേലക്കു െതറിച്ചുവീഴുന്ന ഭീമനും-
അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായി, മുറിേവറ്റ ശരീരം ദു�
േര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ എേന്നാ ഉേപക്ഷിെച്ചങ്കി�
ലും, ആശ്രിതേരാടുള്ള കരുണയും കരുതലും അവൻ സൂ�
ക്ഷ്മേലാകത്തിൽ ഇന്നും തുടരുന്നു.”



“രാജമാതാ സത്യവതി െചയ്ത അവിേവകമായിരുന്നു
മേനാഹാരികളായ നിങ്ങൾ ഇരുവെരയും ക്ഷയേരാഗി
വിചിത്രവീര്യെന്റ കിടക്കയിേലക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു്.
അയാൾ േചാര തുപ്പി മരിച്ചേപ്പാൾ, സത്യവതി ഇനിെയാ�
രു അക്രമം െചയ്തു, തടിച്ചു കുറിയ ഒരു സന്യാസിക്കു പ്രേവ�
ശനം നൽകി. കാശിരാജകുമാരികളായിരുന്ന നിങ്ങളുെട
സ്വയംവരത്തിൽ വന്നു തട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നു, ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരത്തിെല അശ്ലീല രതിക്കു ഇരയാക്കിയ ഭീഷ്മെര
നിങ്ങൾ െപാറുത്തുേവാ? അേതാ, ഉള്ളിൽ കനൽ വിടാ�
െത എരിഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അംബിക അം�
ബാലിക എന്നീ രാജസ്ത്രീേളാടു് േചാദിച്ചു. െകാട്ടാരെക്കട്ടി�
നു പിന്നിെല മാേന്താപ്പുകളിൽ അവർ നടന്നു.

“വിചിത്രവീര്യൻ ഷണ്ഡനായിരിക്കാം എന്നു് ഞങ്ങൾ
സത്യവതിേയാടു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭീഷ്മെര പ്രേലാഭിപ്പി�
ക്കാനാണു് നിർേദ്ദശിച്ചതു്. ആ ദൗത്യവും അപമാനകര�
മായിരുന്നു. താടിയും മുടിയും നരച്ചു പിതാമഹപദവിയി�
െലത്തിയിരുന്ന ഭീഷ്മെര, ഇനിയും വിധവകളായിട്ടില്ലാത്ത
രണ്ടു േപർ നിത്യജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർല്ലജ്ജം
പരിപാലി േക്കണ്ടി വന്നതു് െപണ്ണഭിമാനത്തിേനറ്റ പ്രഹ�
രമായി. ഒരു വശത്തു വിചിത്രവീര്യൻ േപപിടിച്ച പായിൽ
ഞങ്ങെള രാത്രി മുഴുവൻ വട്ടം കറക്കി. പകൽ പിതാമഹ�
െന പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ േവഷം െകട്ടി പരാജയ�
െപ്പട്ടു. കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ അനാസ്ഥ കാട്ടിെയന്നാ�
േരാപിച്ചു സത്യവതി പിന്നീടു് ഞങ്ങളുെട കിടക്കയിേല�
െക്കറിഞ്ഞ ആൾരൂപമായിരുന്നു തടിച്ചു കുറുകിയ ശരീര�
വും, നരച്ചു ജടപിടിച്ച താടിയും ഉള്ള വ്യാസൻ. അേതാെട
ഞങ്ങൾ മേനാേരാഗികളായി. ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ അഭി�
ശപ്ത സന്തതികൾ കുരുവംശനാശത്തിനു കാരണമാവെട്ട
എന്നു് േപടിപ്പിച്ചാണു് േകാപിഷ്ഠമുനി കാട്ടിേലക്കു് തിരിച്ചു�
േപായതു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/18

“േപാർക്കളത്തിൽ അർജ്ജുനെന്റ അസാന്നിധ്യം മുതെലടു�
ത്തായിരുന്നു സാഹസികൈസനിക ദൗത്യത്തിനു് അഭിമ�
ന്യു മുതിർന്നെതെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു ൈകകഴുകാനാവുേമാ
നിങ്ങൾക്കു്? പ്രായപൂർത്തിെയത്താത്ത കൗമാരേപാരാ�
ളിയുെട രക്ഷാകർത്താവേല്ല നിങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദ്വാരകയിെല ൈസനികപരിശീലനകാലത്തു ചക്രവ്യൂഹര�
ഹസ്യം അഭ്യസിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു് വ്യക്തതേയാെട അഭി�
മന്യുവിേനാടു് ഞങ്ങൾ േചാദിച്ചിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥശിശുയാ�
യിരിക്കുേമ്പാൾ അമ്മ സുഭദ്രേയാടു് അർജ്ജുനൻ പറയു�
ന്നതു് േകട്ട പരിചയമാെണന്നവൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ േബാ�
ധ്യമായി ആ കൗമാര മനസ്സിെന്റ ദുരഭിമാനവ്യാപ്തി. ചുഴലി�
യായി പാഞ്ഞു െചന്നു് കൗരവരിൽ നാശം വിതക്കാനുള്ള
ഇച്ഛശക്തിയുെണ്ടന്നവകാശെപ്പട്ടു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ,
മുതിർന്നവരുെട അനുഗ്രഹം േതടാെനാന്നും അവൻ മു�
തിർന്നില്ല. അമ്മ സുഭദ്രേയാടു യാത്ര പറയുന്നതു് കണ്ടു.
അകാലമരണം അവൻ േചാദിച്ചു വാങ്ങി എന്നതാണു്
ഞങ്ങളുെട നിഗമനം. ഒേന്ന എെന്ന കുഴക്കുന്നുള്ളു എവി�
െട അവെന്റ അച്ഛൻ? യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ അടുത്ത കിരീ�
ടാവകാശിയായി അഭിമന്യു അവകാശമുയർത്തുെമന്ന
ആശങ്കയിൽ അധികാരേമാഹി പാഞ്ചാലിയുെട കുടില�
നീക്കമാേണാ അപകടസാധ്യതയുള്ള ചക്രവ്യൂഹദൗത്യം
എെന്നാന്നും േചാദിക്കരുേത. ഇന്നെല മുതൽ പാഞ്ചാലി
താമസം ഇവിെടയല്ല. ഞങ്ങൾക്കു് അവളിൽ ഉണ്ടായി
എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു ശീലിച്ച അഞ്ചു മക്കെള പരിചരിച്ചു
അടുെത്താരു പാളയത്തിലാണു്.”

“അസാധാരണ ഗുരുദക്ഷിണയുെട ഔപചാരിക സമർ�
പ്പണം ദൂെര ഒരു മരത്തിെന്റ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിന്നാണു്
ഞങ്ങൾ കണ്ടതു്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടിെല്ലങ്കിലും, ദൃശ്യം സൂചിപ്പിച്ചതു്, േചാരയിറ്റുന്ന തള്ള�
വിരൽ തളിർെവറ്റിലയിൽ ഗുരുവിനു നിങ്ങൾ ൈകമാ�
റുേമ്പാൾ ഉച്ചരിച്ചെതേന്താ േകട്ടു് േദ്രാണർ കുലുങ്ങിക്കു�
ലുങ്ങി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തു് നർമ്മം പറഞ്ഞാ�
യിരുന്നു കഠിന ഹൃദയെന ഇത്രമാത്രം രസിപ്പിക്കാൻ
ആ േവദനയിലും നിങ്ങൾക്കായതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഏകലവ്യേനാടു് േചാദിച്ചു.



“ഞങ്ങൾ നിഷാദർ പരമ്പരാഗതമായി മാംസം കഴിക്കു�
ന്നവരാെണങ്കിലും സസ്യാഹാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങെള
സ്വന്തം ൈക െകാണ്ടു് േവട്ടയാടിക്കിട്ടുന്നതു മാത്രേമ െപാ�
രിച്ചു കഴിക്കൂ. എന്നാൽ മഹാബ്രാഹ്മണരായ നിങ്ങൾക്കി�
ഷ്ടം നിഷാദർ ദക്ഷിണയായി മുറിച്ചുതരുന്ന തള്ളവിരലാ�
ണേല്ല എന്നു് ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമായി േചാദിച്ചതിൽ നർ�
മ്മം കാണാൻ മാത്രം എന്താണിത്ര അപാകത?”

“കടുംപിടുത്തതിൽ നിന്നു് ഒന്നയഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് െകൗരവർ
എന്നാണു് െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു േകട്ടതു്. നിലവി�
ലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വച്ചു് േനാക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു് അനു�
കൂലമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനു മിക്കവാറും ഒന്നിലധികം
മുൻ നിര കൗരവർ തയാറാണു്. വരാനിരിക്കുന്ന രാജസ�
ഭേയാഗത്തിൽ നിർേദ്ദശം അംഗീകരിക്കും എന്നാണവ�
രുെട പ്രതീക്ഷ. പാഞ്ചാലീ. നീെയാന്നു സമ്മതിച്ചാൽ,
അട്ടയും െപരുച്ചാഴിയും നിറഞ്ഞ ഈ അഭിശപ്ത വനത്തി�
െല പന്ത്രണ്ടുവർഷ കഠിനതടവിൽ നിന്നു് നമുക്കു് രക്ഷ�
െപ്പടാം. സന്യസ്ഥരുെട ഗാർഹികമാലിന്യം സംസ്കരി�
ക്കുന്ന നിത്യദുരിതത്തിൽ നിന്നു് നിനക്കും േമാചനമാവും.
ഇേപ്പാൾ കൗരവഭരണത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുെട പഴയ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥത്തിൽ തെന്ന, ഒരു അതിഥി മന്ദിരം നമുക്കവർ
ദീർഘകാലേത്തക്കു് സൗജന്യമായി തരും. വാടക നമ്മ�
ളവിെട കൃഷിഭൂമി പാട്ടത്തി െനടുത്തു ധാന്യം കൗരവർക്കു
െകാടുത്തു വീട്ടണം”, യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ മറ്റു
പാണ്ഡവർ മുട്ടുകുത്തി േയാജിച്ചു.

“എന്താണു് നിബന്ധന?”, സംശയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ
അഞ്ചുേപരിലും പാഞ്ചാലി എറിഞ്ഞു.

“’വന്ദ്യദുേര്യാധനൻ ഈ വീടിെന്റ ഐശ്വര്യം” എന്നു് വസ�
തിക്കു മുമ്പിൽ നാം ആറു േപരും േവെറ േവെറ ചുവരുക�
ളിൽ ഓേരാ മാസവും എഴുതി വക്കണം.

“വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലാണു് ദുേര്യാധനൻ എെന്ന അം�
ഗരാജ്യത്തിെല രാജാവാക്കി വാഴിച്ചതു് ഞാനതു നിേന്നാ�
ടു് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. െകാട്ടാരത്തിെല
യാഥാസ്ഥിതികർക്കു ദഹിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല
അതിരഥപുത്രൻ െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്നതു്. അതു് െകാ�
ണ്ടു് വിദുരർ ഉൾെപ്പെട അറിവുള്ള ആരും ഞാൻ എങ്ങ�
െന അവിെട െചന്നു് ഔപചാരികമായി അധികാരേമൽ�
ക്കും എന്നുപേദശിച്ചില്ല. ഞാനും അേന്വഷണം നടത്താ�
നാവാെത കുെറ കാലം പരുങ്ങി. പാണ്ഡവരിേപ്പാൾ ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു െവട്ടി നഗരം പണിതു രാജാ�
വാകുേമ്പാൾ ഞാൻ ആേലാചിക്കുകയാണു് എന്തുെകാ�
ണ്ടു് നാം അംഗരാജ്യത്തിേലക്കു കുടിേയറിക്കൂടാ? ദുേര്യാ�
ധനൻ ഇവിെട വന്നു ഞാനില്ലാത്തേപ്പാൾ നിെന്ന അരു�
താത്തയിടത്തു െതാട്ടു എന്നു് നീ പറഞ്ഞതിനുേശഷം
ഞാൻ വീണ്ടും അതിെന കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചു. അവിട�
െത്ത സ് േനഹസമ്പന്നരായ ജനങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കാ�
നും ഒെക്ക അവസരം കിട്ടുന്നതു് നിനക്കും നല്ലതേല്ല?” കി�
ണറിൽ നിന്നു് കർത്തവ്യേബാധേത്താെട െവള്ളം േകാ�
രുകയായിരുന്ന ഭാര്യേയാടു് കർണ്ണൻ അനുനയത്തിൽ
പറഞ്ഞു.

“ജനിച്ചുവളർന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപാലും ജനങ്ങേളാ�
ടു് സമരസെപ്പടാെത, വിമതവ്യക്തിത്വം വളർത്തിെയ�
ടുത്ത നിങ്ങളാേണാ ഇതുവെര കണ്ടും േകട്ടും പരിചയ�
മില്ലാത്ത ഏേതാ ഒരു അംഗരാജ്യത്തിൽ സ്വയം രാജാ�
വായി പട്ടാഭിേഷകത്തിനു ഉത്സാഹിക്കുന്നതു്? ദുേര്യാധ�
നൻ എെന്ന െതാട്ടതു രഹസ്യമായിെട്ടാന്നുമല്ല എന്നു്
നിങ്ങൾക്കറിയാം. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾ
തിരക്കു് പിടിച്ചു പുറത്തു േപായേപ്പാൾ എെന്ന ഒന്നു് േനാ�
ക്കാൻ േപാലും െമനെക്കടാത്ത നിങ്ങളാേണാ അന്യഭൂമി�
യിൽ ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനു് ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു്
എെന്ന രക്ഷിക്കുക?” കുതിരച്ചാണകം മണക്കുന്ന മുറ്റത്തു
നിന്നവൾ മൺപാത്രത്തിെല െവള്ളവുമായി അകേത്ത�
ക്കു് കടന്നു.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/19

“ഇന്നും കണ്ടു, െവളുത്തു നീണ്ട താടിയും മുടിയുമായി ഋഷി�
തുല്യനായ ഒരു പടുവൃദ്ധൻ ൈതലം േതച്ചു സാവധാനം
നീരാടുന്നതു. ഞാനിങ്ങെന മിഴിച്ചു േനാക്കി ആ വിചി�
ത്ര കാഴ്ച. േപാരാളികൾ തിരക്കു് കൂട്ടുന്ന നീെരാഴുക്കിൽ
എന്താണു് ഈ പരിത്യാഗിക്കു് പ്രസക്തി എന്നയാേളാടു്
േചാദിക്കണെമന്നു് ഉള്ളം പിടച്ചു, പെക്ഷ സൂക്ഷ്മതേയാ�
െട കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തയാൾ പാളയത്തിേലക്കു് േപാ�
വുേമ്പാൾ മന്ത്രിക്കുന്നതു് േകട്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി, അമ്മാ
എേപ്പാഴാണു് നീ ആഴക്കയങ്ങളിേലക്കു എെന്ന വലി�
െച്ചടുക്കുക, തടവിൽ നിന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക” രാത്രി
വെര േജാലി െചയ്തു തളർന്ന യുദ്ധ നിർവ്വഹണ സമിതി
അംഗം ശുഭരാത്രി ആശംസിേക്ക കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ
ഭരണാധികാരിേയാടു് മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധമാലിന്യനീക്കം െചയ്യുന്ന യുവേനതാെവന്ന നില�
യിൽ നീ അയാെള തിരിച്ചറിയാത്തതിൽ അത്ഭുതമില്ല
കുേഞ്ഞ. ആ പരിത്യാഗി രാവിെല മുതൽ ൈവകുേന്ന�
രം വെര േപാർക്കള പരാക്രമങ്ങളിൽ പാണ്ഡവസഖ്യ�
ൈസനികേമധാവികളുെട കരെളത്ര പിളർന്നിട്ടും മതി�
യാവാെത, ദുേര്യാധനൻ നീരസത്തിൽ വൃദ്ധേനാടു് ഇന്നും
വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചു, വ്യക്തമാക്കണം ഒത്തുകളിക്ക�
യാേണാ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരുമായി? ഒരു പാണ്ഡവ�
തല േപാലും ഉരുട്ടാൻ, ഒമ്പതു ദിവസങ്ങളായി സർവ്വ�
ൈസന്യാധിപനായ നിങ്ങൾക്കു് സാധിച്ചുേവാ? നാ�
െള പത്താം ദിവസം നിങ്ങളുെട വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന
അന്ത്യേപാരാട്ട ദിനമായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ
എെന്നേന്നക്കും േലാകം മാനിക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്ര നായ�
കൻ, അെല്ലങ്കിൽ രാത്രിേയാെട നീക്കം െചേയ്യണ്ട യുദ്ധ�
മാലിന്യം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/20

“ഒറ്റയ്ക്കു് നീന്തുന്നതിൽ കമ്പമുണ്ടേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട െതളിഞ്ഞു കാണാ�
മായിരുന്നു, ഉച്ചെവയിലിൽ പാഞ്ചാലി നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന
ജലാശയം.

“അതീതശക്തികൾ ആറാടുന്ന നീർെക്കട്ടിെല അപായ
സാധ്യതേയക്കാൾ ഞങ്ങെള അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതു്, കുള�
ത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങൾക്കു് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു്, നഗ്ന�
േമനി െപാങ്ങിയും താണും സ്വർണ മത്സ്യെത്ത േപാെല
പാഞ്ചാലി ഉച്ച െവയിലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാ�
സ്വദിക്കുന്ന സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യമാണു്”, നകുലൻ
പറഞ്ഞു. “എന്നിട്ടവരുെട ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ പിേറ്റന്നു്
രാവിെല സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന
നിത്യേജാലി അവൾ തെന്ന െചയ്യണെമന്നതാണടിമ�
ത്തം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/21

“കർണ്ണെന വലവീശാൻ പാണ്ഡവപക്ഷം ൈധര്യെപ്പട്ട�
േപ്പാൾ, തിരിച്ചു പാണ്ഡവരിെലാരു വിരുതെന കൂെടക്കൂ�
ട്ടാൻ കൗരവർ െകണി വച്ചുേവാ? അേതാ, ധാർമ്മികത
വിട്ടുള്ള കളിെയാന്നും കുരുവംശ കുടുംബം കളിക്കിെല്ലന്നു
വാശിപിടിച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു്, കഴിയുെമങ്കിൽ, ചാരവകുപ്പു് േമധാ�
വി നകുലെന കിട്ടാനായിരുന്നു േമാഹം. പാണ്ഡവരുെട�
യും സഖ്യ കക്ഷികളുെടയും അവനറിയാത്ത വിഴുപ്പു രഹ�
സ്യങ്ങളില്ല. കൗരവരുെട കൂെട നിക്കാെമങ്കിൽ, ഇേപ്പാൾ
കുരുവംശത്തിെന്റ സ്വന്തമായ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പ്രവിശ്യാഭര�
ണാധികാരിയാക്കാെമന്നു വിലേപശലിൽ േമാഹിപ്പിച്ചു.
പ്രവിശ്യ േപാരാ പരമാധികാരരാജ്യെമന്ന മുൻപദവിേയാ�
െട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തരണെമന്നവൻ അന്യായമായി വാശി
പിടിച്ചു. അതിലും േഭദം യുധിഷ്ഠിരെന തെന്ന വലയിട്ടാൽ
േപാേരെയന്നു ഞങ്ങളും തിരിച്ചടിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാപട്യമു�
െണ്ടങ്കിലും, കരാർലംഘനം െചയ്യാത്തവെന കൂെട നിർ�
ത്തുന്നതേല്ല നല്ലതു് എന്നും േചാദിച്ചേതാെട നകുലൻ ഇട�
ഞ്ഞു തിരിച്ചുേപായി. ഇനി വലയല്ല ഉണ്ടാവുക. ബന്ദിയാ�
ക്കൽ, അതു് യുദ്ധഭൂമിയിൽ േനാക്കാം.”

“കരിമ്പനെയക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പൂർണകായ പ്രതിമ�
കൾ? കുരുേക്ഷത്രയിൽ, ആർക്കു േവണ്ടിെയന്നറിയാ�
െത, പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവത്യാഗം െച�
യ്ത അജ്ഞാതൈസനികരുെട പാവനസ്മരണെക്കാന്നു�
മല്ലേല്ലാ?”, യാത്ര കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ മടങ്ങിെയ�
ത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൂട്ടുഭർത്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ എേന്നാ പാഞ്ചാലി�
യാൽ തല്ലിപ്പിരിേയണ്ട പഞ്ചപാണ്ഡവെര, കള്ളച്ചൂതുകളി�
യിൽ നിസ്വരാക്കി ജീവകാലം മുട്ടുകുത്തിച്ച ധീരേസനാനി�
കളായ കൗരവർക്കു കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട മംഗല്യസൂ�
ത്രങ്ങൾ േലലം െചയ്തു കിട്ടിയ പണം െകാണ്ടു് മഹാരാജാ�
വു് യുധിഷ്ഠിരൻ രണ്ടുദിവസം മുമ്പു് രാഷ്ട്രത്തിനു സമർപ്പിച്ച
ഉപകാരസ്മരണ”, പറഞ്ഞു വായടക്കും മുമ്പു്, ചാരവകുപ്പു്
േമധാവി നകുലൻ എറിഞ്ഞ കയർകുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ
യുക്തിവാദിെയ രണ്ടു ൈസനികർ ബലമായി കഴുത്തിൽ
അള്ളിപ്പിടിച്ചു കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി െകാണ്ടു് േപായി.

“ദുേര്യാധനൻ താമസിച്ചിരുന്ന രാജമന്ദിരം, വിധവ കുടി�
െയാഴിഞ്ഞിട്ടും, നിങ്ങൾ േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്താ
പ്രശ്നം, സൗകര്യം കുറവാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമ�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റക്കവിെട കിടന്നു. “ ഭീമൻ എെന്റ തുട�
െയെല്ലാടിച്ചു അമ്മാ” എന്ന നിലവിളി വ്യക്തമായി േകട്ടു്
ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു. എങ്ങെന നിത്യവും വിലാപം േകൾ�
ക്കും. അതുെകാണ്ടു് ആേലാചിച്ചുറെച്ചാരു തീരുമാനെമ�
ടുത്തു. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഉപേയാഗരഹിതമായ
എല്ലാ വിധ ആയുധങ്ങളും, (ദുേര്യാധനതുടയിൽ തല്ലിയ�
േപ്പാൾ െഞണുങ്ങിയ ഭീമഗദയുൾെപ്പെട) എല്ലാം, ഭാവി
തലമുറക്കു് േവണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രദർശനശാ�
ലയായി അതു് വികസിപ്പിക്കും. ഞങ്ങളുെട കുടുംബകഥ�
െയ ഇതിഹാസമാക്കി മാറ്റുന്ന േവദവ്യാസനും അറിയെട്ട,
എന്താണു് കൂരമ്പു എന്താണു് ത്രിശൂലം എന്താണു് യുദ്ധ
വിജയം. വരും യുഗത്തിെല സാക്ഷര ജനതക്കും മഹാഭാ�
രത ഇതിഹാസം േകട്ടും വായിച്ചു മറിയണമേല്ലാ, പാണ്ഡ�
വർ യുദ്ധവിജയം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാഴും, െകാല്ലെപ്പടുന്ന�
വെന്റയും െകാല്ലുന്നവെന്റയും ഹൃദയേവദന.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/22

“എെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കൂ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ പാഞ്ചാലി�
െയ ചൂതാട്ടസഭയിൽ ക്ഷണിക്കുേമ്പാൾ, കൗരവഅടിമ�
കളായി നിലത്തു കുന്തിരിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവരുെട േചാര
പ്രതിേഷധത്തിൽ തിളച്ചു പതഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ചൂ�
താട്ടപ്പിേറ്റന്നു് കാട്ടുവഴിയിലൂെട നടക്കുന്ന േനരം.

“േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല? പാഞ്ചാലിക്കു വഴി െതറ്റിയ
ബന്ധം ദുേര്യാധനേനാടുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ എന്തിനു
തല പുണ്ണാക്കണം, പാഞ്ചാലിക്കു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ഭർ�
ത്താക്കന്മാേരാടു് േനർവഴി ബന്ധം ഉേണ്ടാ എന്നു് ദുേര്യാ�
ധനൻ വല്ലേപ്പാഴും േചാദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” വന്മരങ്ങൾ കട
പുഴക്കുന്ന േപാെല ഭീമൻ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/23

“മുഖംമൂടി ധരിച്ചുയാത്ര െചയ്യാറുേണ്ടാ? പരുക്കൻ ജനജീ�
വിതമറിയാൻ? അേതാ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ െപാതുേവദി�
യിൽ യാന്ത്രികമായി വായിക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരി.

“തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ മഹാരാജാവു് എന്തിനു ധരിക്ക�
ണം മുഖം മൂടി? േവഷംെകട്ടു് േവെണ്ടന്നു വച്ചാൽ േപാ�
െര?”

“വ്യാജ െതളിവുണ്ടാക്കാൻ, ആൾമാറാട്ടത്തിനു് പറ്റിയ സ്ത്രീ�
െയയും ആൺമക്കെളയും തരത്തിനു് കിട്ടിയതു് െകാണ്ടു്
വാരണാവതം അരക്കില്ലം കൃത്യസമയത്തിനു തീ െകാ�
ളുത്തി, പുനർജനിഗുഹ നുഴഞ്ഞു എല്ലാവരും രക്ഷെപ്പട്ടു
അെല്ല?” അന്തിമ വനവാസത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുന്നതി�
െന്റ ഭാഗമായി തല െമാട്ടയടിക്കുകയായിരുന്ന കുന്തി�
േയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വ്യാകരണം െതറ്റിയാലും വാക്കു് െതറ്റരുതു്. സുഖവാസ
േകന്ദ്രത്തിൽ ആൾമാറാട്ടെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആദിവാസികുടുംബത്തിെന്റ ആത്മത്യാഗം ആയിരുന്നു.
അപായം േനരിടുന്ന രാജകുടുംബങ്ങളുെട രക്ഷക്കായി,
സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കാണുന്ന വിശ്വ�
സ്ത ജനതയുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തു എന്നതാണു് മഹ�
നീയ കാര്യം. ഞങ്ങൾ അത്താഴപട്ടിണി കിടന്നും, സന്ദർ�
ശകർക്കു് വയർ നിറെയ മദ്യവും െപാരിച്ച മാംസവും വി�
ളമ്പി െകാടുത്തേപ്പാൾ ഏതറ്റവും േപാവാെമന്നവർ ഉറ�
ച്ചു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/24

“കിരാതകൗരവരിൽ നിന്നു് കുരുവംശെത്ത ധർമ്മയുദ്ധ�
ത്തിലൂെട കീഴ്െപ്പടുത്തി, ജനതയ്ക്കു് പൂർണ്ണ പൗരസ്വാത�
ന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കിയ പാണ്ഡവർ നാടുനീെള ഗ്രാമീണർ സം�
ഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പുറെപ്പേടണ്ട
ഈ സമയത്തു എവിെട പാഞ്ചാലി?”, മഹാരാജാവു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ മുറിേവറ്റ ദുരഭിമാനം മറച്ചുവയ്ക്കാെത േചാദിച്ചു.

“ഇന്നെല രാത്രി എനിക്കായിരുന്നേല്ലാ അന്തഃപുരത്തിൽ
പായക്കൂട്ടിനു ഊഴം. എേന്താ വൃതമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു പാ�
ഞ്ചാലി േവെറാരു പായയിൽ കിടന്നു. രാവിെല ഞാൻ
എഴുേന്നൽക്കു േമ്പാൾ ജാലകത്തിലൂെട ഒരു േനാക്കു
കണ്ടു-കുളി കഴിഞ്ഞു െവള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ഉദ്യാന�
ത്തിൽ പൂക്കൾ പറിക്കുന്നു. രാവിെല േനരെത്ത തുടങ്ങു�
ന്ന െപാതുസ്വീകരണത്തിനു് വരുമേല്ലാ എന്നു് ഞാൻ ധൃ�
തിയിൽ യാത്ര േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കു് ആചരിേക്ക�
ണ്ട വ്യാകുലദിനമാണിന്നു എന്നു് മാത്രം അവൾ പറഞ്ഞു.
സഹേദവനുമായി പിന്നീടാേലാചിച്ചേപ്പാൾ പിടി കിട്ടി,
കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം അജ്ഞാത വാസകാലത്തു കീചകൻ
എെന്നാരു ൈസനികൻ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ ഇേത
ദിവസം െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/25

“ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പഴയ പതിെവാ�
െക്ക മാറിേയാ, േപാരാട്ടം ജയിച്ചു ഭരണം പിടിെച്ചടുത്ത�
േപ്പാൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കാട്ടുകുടിലിെല െവറും നിലത്തു ചുറ്റിയിരുന്നു് ഒന്നു കയ്യി�
ട്ടാൽ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്ന അക്ഷയപാത്രം,
അടിമജീവിതത്തിൽ അെന്നാരനുഗ്രഹമായിരുന്നു,
അത്താഴപ്പട്ടിണി കിടേക്കണ്ടി വന്നു പാഞ്ചാലിെക്കങ്കി�
ലും. െകാട്ടാര ഊട്ടുപുരയിൽ േപാവാറില്ല, കാരണം ധൃത�
രാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും അവിെടയിരുന്നു െപാേയ്പായ കാ�
ലെത്ത കുറിച്ചു് കുന്തിേയാടു് ഏങ്ങലടിച്ചു ഓേരാന്നു് പറയു�
ന്നുണ്ടാവും. അന്തഃപുര ഭക്ഷണമുറിയിൽ വിളമ്പാൻ ആളി�
ല്ലാത്തതു െകാണ്ടു് കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ നിർേദ്ദശം
ഞാൻ വച്ചു, പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികെള െതാ�
ഴിലുറപ്പിെന്റ ഭാഗമായി മൂന്നു േനരം വിളമ്പാൻ നിർത്തി�
ക്കൂെട? ഭീഷണമായ താക്കീതു േപാെല പാഞ്ചാലിയിൽ
നിെന്നാരു ‘മൂളൽ’ േകട്ടു, നിർേദ്ദശം ‘ഏകകണ്ഠമായി’
ഞങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു. നിങ്ങൾ കാേണണ്ടെതല്ലാം കാ�
ണുന്നുണ്ടേല്ലാ, ഊഴം വച്ചു് മാറിമാറി ഞങ്ങൾ വിളമ്പും,
പെക്ഷ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ട േനരം കൃത്യം
േനാക്കി മാത്രേമ ഊണു മുറിയിൽ വരൂ.”

“നിങ്ങൾക്കയാൾ തിന്മയുെട ശവക്കുഴിയായിരിക്കാം
പെക്ഷ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾക്കു നന്മ നിറഞ്ഞവൻ ദു�
േര്യാധനൻ. കണ്ണീരു െകാണ്ടു് പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യാനവർ
യമുനാതീരെത്ത സ്മാരകമണ്ഡപത്തിേലക്കു യാത്രാനുമ�
തി േചാദിക്കുേമ്പാൾ, അഴിക്കകത്താക്കുെമന്നു േപടിപ്പി�
ക്കുന്നതിെന്റ സങ്കുചിത പൗരേബാധം വ്യക്തമാവുന്നില്ല”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“എവിെട ദുേര്യാധന ശവകുടീരം? എവിെട വിധവകളുെട
പുഷ്പാർച്ചന? ഇെതാെക്കയേല്ല യുദ്ധാനന്തരഹസ്തിനപു�
രിയുെട സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യപുനരധിവാസെത്ത തട�
സ്സെപ്പടുത്തുന്ന ചാർവാകമാതൃക വിധ്വംസനം? ശക്തി�
പ്രകടനമാണു് വിധവകൾ, പ്രേത്യകിച്ചു് പുതുതലമുറ രാ�
ജകുമാരികൾ, ലക്ഷ്യമിടുന്നതു്. ഹസ്തിനപുരി നഗരപരി�
ധിയിൽ നിേരാധനാജ്ഞയുണ്ടു് അതു് മറി കടന്നവർക്കു
േവണം െപാതുസമൂഹെത്ത കയ്യിെലടുക്കാൻ. ദുേര്യാധ�
നെനന്ന ‘ൈദവപുത്ര’െന്റ ഓർമ്മെപ്പരുന്നാൾ അവർക്കു
നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയിലൂെട ആചരിച്ചാൽ േപാരാ, മുഷ്ടി
ചുരുട്ടി െനഞ്ചത്തടിച്ചു വിലാപത്തിലൂെട ആേഘാഷിക്ക�
ണം. പിന്നിൽ േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്നതു് ചാർവാകൻ.
ഞങ്ങൾ കയ്യും െകട്ടി ഈ പതനത്തിനു മൂകസാക്ഷിയാ�
വേണാ? അേതാ നേവാത്ഥാനസംരക്ഷകരായി ചാട്ട വീ�
ശേണാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/26

“നിങ്ങൾക്കും ഉേണ്ടാ അച്ഛേനാർമ്മ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഹ�
േദവൻ എന്ന െപാതുഭീതി ഭീമൻ പിറുപിറുത്തിരുന്ന കാ�
ലം.

“ഞാൻ മാത്രേമ പാണ്ഡുവിനു് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കുന്തി�
യും നാലു പാണ്ഡവരും കുളിക്കാൻ േപായിരുന്നു. മാദ്രി
കുളി കഴിഞ്ഞു വരാനും േനരമായി. ൈകമാടിെയെന്ന പാ�
ണ്ഡു വിളിച്ചേപ്പാൾ, ചൂണ്ടുവിരൽ ഇളക്കി ഞാൻ, ‘േവണ്ട
േവണ്ട’ എന്നു്, ഈറനുടുത്തു കുടിലിേലക്കു് വരുന്ന മാദ്രി�
െയ േനാക്കി പറഞ്ഞതാെനെന്റ ആദ്യെത്ത അച്ഛേനാർ�
മ്മ. ആരാണു് അച്ഛെനന്നു ഭീഷണമായി പാണ്ഡു േചാദി�
ച്ചു. അശ്വിനിേദവതകൾ എന്നു് േകട്ടറിവിൽ ൈകകൂപ്പി
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ‘നകുലെന േപാെല നിനക്കും രണ്ടു ദുർ�
േദവതകൾ േവണ്ടി വേന്നാ ശാപജന്മം തരാൻ?’ എന്നു്
നിന്ദിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഭയന്നു് പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ,
അകേത്തക്കു് വരികയായിരുന്ന മാദ്രിേയാടു് ‘അരുേത
അമ്മാ അയാൾക്കരിെക േപാവരുേത, കാലെന്റ സാന്നി�
ധ്യം ഞാൻ അറിയുന്നു’ എന്നു് ഇരുൈകകളും വീശി വില�
ക്കിയേതാർമ്മയുണ്ടു്. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാദ്രി നി�
ലവിളിച്ചു പുറേത്തക്കു വന്നു, ‘മകേന എെന്റ ൈകകളിൽ
കിടന്നു പാണ്ഡു മരിച്ചു’ എന്നു് അയൽവാസികെള വിളിച്ചു
അറിയിക്കാൻ എെന്ന പുറേത്തക്കു ഓടിക്കുന്നേതാർമ്മ�
യുണ്ടു്.”

“അമ്മെക്കാപ്പം കുടുംബ ജീവിതവും മധ്യവയസ്സിെല പാ�
ഞ്ചാലിെക്കാപ്പമുള്ള ഈ അടിമ ജീവിതവും താരതമ്യെപ്പ�
ടുത്തിയാൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.



“കാളുന്ന വയറുമായി കുട്ടിക്കാലത്തു അതിരാവിെല കാട്ടി�
േലക്കിറങ്ങും, ഉച്ചയാവും വിശപ്പ് മാറ്റി കയ്യിൽ േപരക്ക�
േയാ കഴുത്തു് മുറിച്ച കലമാൻ കുേഞ്ഞാ ആയി തിരിെച്ച�
ത്താൻ. ‘പ്രകൃതിയുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴി�
യുന്ന രാജകുമാരന്മാർ’ എന്നു് െചറിയമ്മ മാദ്രി ആശീർ�
വദിക്കുേമ്പാൾ, കുന്തി കാര്യക്ഷമതേയാെട മാനിെന്റ
െതാലി െപാളിച്ചു ഇറച്ചി കനലിൽ വച്ചു് കഴിഞ്ഞിരി�
ക്കും. എന്നാൽ ഇന്നു് ഈ വനാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലി?
വിശപ്പിൽ, പാരവശ്യേത്താെട അക്ഷയപാത്രത്തിൽ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും ഒരുമിച്ചു കയ്യിട്ടു വാരിത്തിന്നു�
േമ്പാൾ, അതിൽ പങ്കു േചരാെത ഊട്ടുപുരക്കപ്പുറെത്ത
കിടപ്പറയിൽ നിന്ദേയാെട മുഖം തിരിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/27

“പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവാെത ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുേമ്പാഴും, നി�
ങ്ങൾ ആറു േപരും ഒന്നും പരസ്പരം മിണ്ടിപ്പറയുന്നില്ല�
േല്ലാ.” ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള കാട്ടുവഴിയിലൂെട കാല�
വർഷം കുതിച്ചു ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഇരുണ്ട സായാഹ്നം.
വനവാസക്കാലത്തിെന്റ ആദ്യവർഷം.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കുടിേയറ്റക്കാരായിരുന്നേപ്പാഴും,
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അധികാരേമാഹമുദിച്ചേപ്പാഴും അവർ
എേന്നാടു് വാേതാരാെത വിങ്ങിെപ്പാട്ടി മാറി മാറി സം�
സാരിക്കുമായിരുന്നു. കൂെട െപാറുക്കുന്നവെള പണയം
വച്ചു് സ്വെത്തല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടു അടിമജീവിതത്തിനു കാ�
ട്ടിൽ വന്നേതാെട അവർക്കു പരസ്പരം മനസ്സിലായി.
അേപ്പാൾ ആശയവിനിമയവും അവസാനിച്ചു. ആത്മകഥ
എഴുതാൻ നിങ്ങളുെട ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചതു് എന്തു്
െകാണ്ടാണു് എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായിേല്ല”, മുറിയുെട
മുക്കും മൂലയും ചൂലു െകാണ്ടടിച്ചു െപാടിയും പ്രാണിയും നീ�
ക്കി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് കിടക്കാൻ പായ വിരിക്കുക�
യായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

“പ്രകൃതി വാത്സല്യം കാണിച്ചു എന്നു വ്യക്തമേല്ല?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരിയിൽ, മുപ്പത്തിയാറുവർഷ ഭരണത്തിനു് േശ�
ഷം, െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുപുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിെന
ഏൽപ്പിച്ചു അന്തിമപദയാത്രക്കു് േവഷം മാറുകയായിരു�
ന്നു പാണ്ഡവർ.

“ഊഴം പാലിച്ചു െപണ്ണുടലിനായി ഒറ്റക്കാലിൽ വിവാഹ
ജീവിതം മുഴുവൻ കാത്തു നിൽേക്കണ്ടി വന്ന എത്ര േപാ�
രാളികെള കുറിച്ചു് തക്ഷശിലയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചറി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്? എന്നാൽ, ഒന്നിലധികം പാണ്ഡവെര ഊഴം
െതറ്റി കൂെട കിടത്തിയും എത്ര സ്ത്രീകൾ അരനൂറ്റാേണ്ടാ�
ളം കാലം ഇഷ്ടരതിജീവിതം ആസ്വദിച്ചു? പാഞ്ചാലി മാ�
ത്രം? അെല്ലന്നവൾ പ്രതിേഷധിക്കുേമ്പാൾ, ഓർമ്മിപ്പിക്കൂ
എങ്ങെനയായിരുന്നു കാശിരാജകുമാരികളായി ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ വന്ന വിചിത്രവീര്യവധുക്കൾ അംബികയും
അംബാലികയും നരകിച്ചു ജീവിച്ചെതന്നു്? എങ്ങെനയാ�
ണു മാതൃത്വത്തിനു േവണ്ടി പാണ്ഡുവധുക്കൾ, കുന്തിയും
മാദ്രിയും, ബീജദായകെര േതടി വീടുവിട്ടിറങ്ങിയെതന്നു്?
എങ്ങെനയാണു് ആദ്യപ്രസവത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന അഭിവ�
ന്യുവധു ഉത്തര എെന്നേന്നക്കുമായി വിധവയായി അന്തഃ�
പുരത്തിൽ ഒതുങ്ങിയെതന്നു്? എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുെട, ഇനി�
െയാരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത, യാത്രാേവളയിൽ ദയാര�
ഹിതമായി നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു, പാഞ്ചാലിെയ എന്തി�
നു ഞങ്ങൾ ജീവകാലം മുഴുവൻ ൈലംഗിക അടിമയാ�
ക്കി?”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/28

“പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് ഗാർഹികപീഡനം ഉണ്ടായാലും േര�
ഖാമൂലം പരാതി ആദ്യം െകാടുക്കുക ദുേര്യാധനനാെണ�
ന്ന നിങ്ങളുെട മുൻ അഭിമുഖം െകാട്ടാരം ചുവെരഴുത്തുപ�
തിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടൻ ഹസ്തിനപുരി അന്തഃപുര�
ത്തിലും രാജസദസ്സിലും വിവാദമായേല്ലാ. ഏകശിലാദാ�
മ്പത്യത്തിെന്റ വർത്തമാനകാല പ്രതീകമായ കൗരവരാ�
ജസ്ത്രീകൾ ഈ പ്രേകാപനത്തിെനതിെര ശക്തമായി പ്ര�
തികരിക്കുെമന്നു് ദുേര്യാധനവധു െവളിെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
പാണ്ഡവദാമ്പത്യം കൗരവരാജസഭയിൽ െപാതുചർച്ചാ
വിഷയമാക്കിയതിെന്റ െപാരുെളന്തായിരുന്നു?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“നിലവിൽ കൗരവഅടിമയായ എനിക്കു് നിയമ പരിരക്ഷ
സ്വാഭാവികമായും ഉടേയാനിൽ നിന്നേല്ല? അേപ്പാൾ,
എെന്റ േനെര പാണ്ഡവർ വനവാസക്കാലത്തു അതിക്ര�
മം നടത്തിയാൽ ആർക്കു മുമ്പിൽ ഞാൻ പരാതി െകാ�
ടുക്കണം? എെന്റ െപണ്ണഭിമാനത്തിെന്റ സംരക്ഷണം
ഞാൻ ഉടേയാെന്റ നീതിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ,
ദുേര്യാധനവധുെവന്തിനു് വിറളി പിടിച്ചു െവളിച്ചെപ്പടണം?
ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ചു് എെന്റയും പാണ്ഡ�
വരുെടയും പൗരാവകാശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു്
രാജസഭയിൽ ഭീഷ്മർ നിേഷധിച്ചതു് ചൂതാട്ടത്തിൽ പാ�
ണ്ഡവരുെട പിടിപ്പുേകടു് െകാണ്ടേല്ല? അതിൽ ദുേര്യാധ�
നൻ എന്തു് പിഴച്ചു?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/29

“പാഞ്ചാലി നിങ്ങൾെക്കതിെര െകാട്ടാരവിപ്ലവത്തിനു ശ്ര�
മിക്കുന്നു എേന്നാ? അതും പരീക്ഷിത്തിെന കൂട്ടു പിടിച്ചു്?
യുധിഷ്ഠിരനു് വിവരെമാന്നും െകാടുത്തിേല്ല ചാരവകുപ്പു് േമ�
ധാവി? അേതാ അയാൾ സുഖവാസത്തിനു േപാേയാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.



“യുധിഷ്ഠിരെനയും എെന്നയും വേയാജനങ്ങൾ എന്ന വിഭാ�
ഗത്തിൽ െപടുത്തി ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമല്ലാത്ത ആജ്ഞ
ഊട്ടുപുരയിലും അന്തഃപുരത്തിലും െകാടുക്കുന്ന പ്രവ�
ണത കുറച്ചുകാലമായി പാഞ്ചാലിക്കുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും,
ഞങ്ങളുെട മരണം ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള കുടിലനീക്കങ്ങൾ പാ�
ഞ്ചാലി പരീക്ഷിത്തിെനാപ്പം നടപ്പിലാക്കുന്നതു്, ഞാൻ
േനരിൽ കണ്ടു, പെക്ഷ രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ ഭയ�
ന്നു. രാവിെല യുധിഷ്ഠിരൻ എഴുേനൽക്കാൻ അൽപ്പം
ൈവകിയാൽ, ഉണർത്താെനാന്നും ശ്രമിക്കാെത, അന്തഃ�
പുരത്തിെല േസവനദാതാക്കൾക്കിടയിൽ പരപരപ്പുണ്ടാ�
ക്കും വിധം “രാജാവു് മരിച്ചു” എന്നു് വ്യാജവാർത്ത പ്രച�
രിപ്പിക്കുന്നതിൽ കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ അധി�
കാരേമാഹം അവൾ ദുരുപേയാഗം െചയ്തു. യുധിഷ്ഠിരെന
െകാട്ടാരവാസികൾ അവിശ്വാസേത്താെട േനാക്കുന്ന
അനുഭവം ഉണ്ടായി. അതു് യുധിഷ്ഠിരെന േവദനിപ്പിച്ചു.
എണ്ണ േതച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ശിരസ്സിൽ ജലധാര െചയ്തു ശ്വാ�
സം മുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതി
പാഞ്ചാലി യുധിഷ്ഠിരനിൽ പ്രേയാഗിച്ചേപ്പാൾ, എനിക്ക�
തു കണ്ടു സങ്കടം പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. കിടപ്പുേരാഗി
പാണ്ഡുവിെന നിശ്ശബ്ദനാക്കാൻ, കുന്തിയും മാദ്രിയും കാ�
ട്ടിൽ െചയ്ത ‘കുളിപ്പിച്ചു് കുളിപ്പിച്ചു് ആെള െകാല്ലുന്ന കളി’
ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തു കണ്ടതാണു്. ‘നിർത്തൂ ഈ േപ�
ക്കൂത്തു് ’ എന്നു് ഞാൻ െനഞ്ചത്തടിച്ചു െപാട്ടിെത്തറിച്ച�
േതാർമ്മയുണ്ടു്. ഉണരുേമ്പാൾ, അഴിക്കുള്ളിൽ അടിവ�
സ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചു കിടക്കുകയാണു്. മേനാേരാഗിെയന്നു്
പാഞ്ചാലിെയെന്ന പരസ്യമായി മുദ്രകുത്തി. പിെന്നയ�
വൾ എെന്ന സ്വാധീനവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉപേയാഗിച്ചു്
എണ്ണക്കുളിയിൽ തളച്ചിട്ടു. ബീജദാതാവു് അതീത ശക്തി�
െയന്ന ഉത്തമേബാധ്യം ഉള്ളതു് െകാണ്ടു് മാത്രമാണു് ജീ�
വൻ േപാവാെത പിടിച്ചു നിൽക്കാനായതു്. ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ ഇനി തുടരുക അസാധ്യം.” വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന ഭീമനു�
േമൽ പരീക്ഷിത്തിെന്റ ൈകകൾ വീണു. “ചികിത്സയുമാ�
യി സഹകരിക്കണം. പത്രപ്രവർത്തകെര കണ്ടാൽ മുഖം
തിരിക്കണം” എന്ന താക്കീതുമായി, ൈക പിടിച്ചു കുളവ�
ക്കിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

“മഹാറാണിപദവിയിൽ പാഞ്ചാലി എത്തുേമ്പാൾ എങ്ങ�
െന േനാക്കിക്കാണുന്നു അവളുെട വ്യാഴവട്ടക്കാല ആശ്ര�
മേസവനം?”, വന്ദിക്കാൻ വരി നിന്നിരുന്ന സന്യസ്ഥേനാ�
ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാര്യക്ഷമമായും പരാതിരഹിതമായും അടിമപ്പണി നിർ�
വഹിച്ചുവന്ന വനിത ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിയായി
എന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങളാരും അവിശ്വസിച്ചില്ല. കാര�
ണമുണ്ടു്, ശുചിത്വത്തിനു പുറെമ ആശ്രമത്തിെല കർശന
ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ അവസേരാചിതമായ ഇടെപട�
ലിലൂെട സന്യസ്ഥമനം അവൾ കവർന്നു. കൗരവഅടി�
മയായിരുന്നു അക്കാലത്തവൾ. എങ്കിലും, കുലീനമായ
ശരീരഭാഷയും വാെമാഴിയും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതു്
നിത്യവിസ്മയമായി: എന്തുെകാണ്ടാവാം േദവസ്ത്രീെയ േപാ�
െല സുന്ദരിയായ ഈ സ്ത്രീക്കിങ്ങെന ഒരു ശിക്ഷ, ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ കല്പ്പിച്ചതു് എെന്നനിക്കു ഒരു പിടിയുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/11/30

“അരുതാത്തെതേന്താ അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ പത്രാധിപ�
േരാടു് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന പരിഭവം കാരണം ഇന്നു്
എെന്നയാണു് അയച്ചതു്.” െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാ�
ണിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണത്തിെന്റ അവസാന
വർഷങ്ങൾ.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടതുെകാണ്ടാവാം മഹാ�
രാജാവിനു വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ വിഷമങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു സം�
ഭാഷണത്തിൽ ഞാെനാന്നു സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ച
ഉടൻ നിങ്ങളുെട ‘തല മുതിർന്ന’ പത്രാധിപർ അതിൽ
ൈകവച്ചു് േചാദിച്ചു, രാത്രി യുധിഷ്ഠിരൻ പലതവണ െഞ�
ട്ടി ഉണരാറുേണ്ടാ? പായിൽ ഊഴമനുസരിച്ചു കൂെട കി�
ടക്കുെന്നാരാൾ എേപ്പാെഴാെക്ക ഉറക്കമുണരുന്നുണ്ടു്
എന്നു് കണ്ണിൽ എണ്ണെയാഴിച്ചു േനാക്കിയിരിക്കലാേണാ
എെന്റ നിശാവിേനാദം എന്നു് ഞാൻ ആ േചാദ്യെത്ത
നീരസേത്താെട േനരിട്ടേതാെട, വികാരഭരിതനായി യു�
ധിഷ്ഠിരൻ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്നതും ഞങ്ങൾ
കണ്ടു.”



—5—
“വിളക്കണയും വെര വായന നീണ്ടു. ഇതിൽ പറയുന്ന
പലതും െതാഴിലിെന്റ ഭാഗമായി കണ്ട ഒരാെളന്ന നില�
യിൽ, ഏേതാ മലയടിവാരത്തു ആശ്രമം െകട്ടി ജീവിക്കു�
ന്ന പരിത്യാഗിയായ നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന അറിയാം അരമ�
നകളിെല വിഴുപ്പുവാർത്തകൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േവ�
ദവ്യാസേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പരിത്യാഗിയാണു് ഞാൻ, നഗരവാസിയല്ല, അതും സമ്മ�
തിച്ചു, ജനസമ്പർക്കം കുറവാണു്, അന്തഃപുര ജീവിതം
അടുത്തറിയാൻ വയ്യ. വിചിത്രവീര്യവിധവകൾക്കു ബീജ�
ദാനം െചയ്യാൻ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായതു േപാലും ഞാ�
നായിരുന്നില്ല പകരക്കാരായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് സമ്മ�
തത്തിെനാന്നും െമനെക്കടാെത ആവുന്നത്ര പനേയാല
േരഖകൾ സംഭരിച്ചു വിവരങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു. വിട്ടുവീഴ്ച�
കൾക്കു് വഴങ്ങിയിട്ടും ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ആഖ്യാനം,
ദക്ഷിണാ പഥത്തിൽ നിന്നു് കഴുതച്ചുമടായി െകാണ്ടുവ�
ന്ന പനേയാലയിൽ എഴുതി എന്നതാണു് നിങ്ങൾ ൈക�
െകാട്ടി ആേഘാഷിേക്കണ്ടതു്. മറിച്ചുള്ള കുപ്രചാരണ�
ത്തിനു വഴിമരുന്നിടുകയല്ല. തിരക്കുണ്ടു്. നിങ്ങൾ കരടു്
പൂർണ്ണമായി വായിക്കുേമ്പാേഴക്കു് ഞങ്ങൾ പത്തുനൂറു�
േപർ അസ്സൽ മഹാഭാരതം രചിക്കുകയാണു്. സ്വാഭാവി�
കമായും കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തു പ്രാപിക്കും
ആഖ്യാനകല പരിപൂർണതയിേലക്കു് നീങ്ങും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/02

“പരിത്യാഗികൾ എന്നു് സ്വയം േമനി പറയുന്ന നിങ്ങൾ
സന്യാസികൾ, സംഘം േചർന്നു് ഇടിച്ചു കയറുന്നെതന്തി�
നാണു്?” േകാപെത്തക്കാൾ വിസ്മയേത്താെട ൈസനി�
കൻ ആഗതെര േകാട്ടവാതിലിൽ വഴി തടഞ്ഞു.

“ജിജ്ഞാസ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. േകട്ടു േകൾവി ഇല്ലാ�
ത്ത ഒരു ജനാധിപത്യസംഭവം ഇവിെട ഉണ്ടാെയന്നു ഗു�
രു പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ഉടൻ പുറെപ്പടുകയായിരുന്നു. െകാല്ല�
ങ്ങളായി ഞങ്ങളുെട ഹിമാലയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ
നിത്യവും രാവിെല വലിയ മൺകുടവുമായി വന്നു വിസർ�
ജ്യം കാര്യക്ഷമതേയാെട സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാണ്ടുേപായി
പരാശ്രയമില്ലാെത കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു കറുത്ത െപൺഅ�
ടിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പു് അവൾ ഹസ്തിനപുരം
മഹാറാണി ആെയന്നു േകട്ടു് അനുേമാദിക്കാൻ വന്നതാ�
ണു്. ഒപ്പം മടിയൻ ഭർത്താക്കന്മാെര ഒന്നു് കുടയുകയും
േവണം.”

“യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യക്തമായി അനുകൂലിച്ച മുൻഗണനാ പദ്ധ�
തിയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്ര വിധവാ പുനരധിവാസ�
െത്ത പിന്തുണക്കിെല്ലന്നു വച്ചാൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു. ദുേര്യാധനവിധവയുെട േനതൃ�
ത്വത്തിൽ, േകാട്ട വാതിലിനു മുമ്പിൽ കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ
സമരമുഖം തുറന്നു നിരാഹാരം തുടങ്ങിയ പ്രഭാതം.

“പദ്ധതി ഞാൻ േനരിട്ടു് പരിഗണിക്കും മുമ്പു് തെന്ന അതി�
െല രാഷ്ട്രീയപരിസരം മണത്തറിഞ്ഞു മഹാരാജാവു് നി�
രുപാധിക പിന്തുണ തരുന്നതു് ആശ്വാസ്യമല്ല. മറിച്ചു,
ആശ്വാസ്യമായ കാര്യം, ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിർ�
േദ്ദശം തർക്കമില്ലാെത ഭരണകൂടതീരുമാനം നടപ്പിലാ�
ക്കാൻ യുധിഷ്ഠിര കാര്യാലയം ഉത്സാഹിക്കുകയാണു്. മറ്റു�
വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിയുെട
അധികാരയിടങ്ങളിൽ വന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ നിരേങ്ങണ്ട കാ�
ര്യമില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/05

“ഗദയും വില്ലുെമാന്നുമല്ല ഈ മടവാളാേണാ ആയുധം?”
യമുനയുെട സ്നാനഘട്ടത്തിൽ േചാരയും നീരും കഴുകുന്ന
ൈസനികേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ൈസനികനല്ല. പാണ്ഡ�
വെരയും കൗരവെരയും ഒരുേപാെല ഇടപാടുകാരായി
കാണുന്ന കരാർ െതാഴിലാളിയാണു്. കറവ വറ്റിയ മാ�
ടുകെളയും പൂട്ടിത്തളർന്ന കാളകെളയും തീൻശാലയിേല�
െക്കത്തിക്കുന്ന മാംസദൗത്യമാണു് എനിക്കു് കുരുേക്ഷത്രം
കനിഞ്ഞു തന്നതു്. മടവാളുമായി അറവുേകന്ദ്രത്തിേലക്കു
േപാവുേമ്പാൾ ഇരുൈസന്യങ്ങളിെലയും ഉയർന്ന ൈസ�
നികേമധാവികൾ എെന്ന അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്നതിെന്റ
കാരണവും അതാണു്. പകൽ മുഴുൻ പരസ്പരം അെമ്പയ്തും
ശൂലെമറിഞ്ഞും േപാരടിപ്പിക്കുേമ്പാഴും അവരിൽ പ്രത്യാശ
നിലനിർത്തുന്നതു് ഞാൻ െവട്ടിെയാരുക്കുന്ന േഗാമാംസ�
ത്തിെന്റ രുചിയാണു്. തിരക്കുണ്ടു്. മടവാൾ അതിെന്റ ഇര�
കൾക്കായി തിരക്കു് കൂട്ടുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/06

“ഉടുതുണിക്കു് മറുതുണിയില്ലാെത കാട്ടിൽ േപായേതാെട,
പാണ്ഡവർ ഭരിച്ചിരുന്ന േമാഹനഭൂമി എന്തു് െചയ്യാനാണു്
െകൗരവർ ഉേദശിക്കുന്നതു്?”, ചുവരിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരു�
ന്നു ഭൂപടം േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന പ്രകൃതിെസൗഹൃദ ആവാസ വ്യ�
വസ്ഥ കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദുരന്ത കുടിേയറ്റഭൂമിക എന്ന
നിലയിൽ, പരിസ്ഥിതി വിനാശത്തിെന്റ യുഗാതീത ഓർ�
മ്മക്കായി ഹസ്ഥിനപുരിയുെട േനരിട്ടു ഭരണത്തിലുള്ള പ്ര�
േത്യക പ്രവ്യശ്യയായി നില നിർത്തും. വരും യുഗങ്ങളിൽ,
ആർക്കറിയാം, അധികാരത്തിെന്റയും ദുരഭിമാനത്തിെന്റ�
യും ഐതിഹ്യങ്ങൾ േപറുന്ന മഹാനഗരമായി ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം മാറുേമാ എന്നു് പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കെട്ട വിശിഷ്ടാ�
തിഥികൾ നടക്കുേമ്പാൾ വഴുക്കിവീഴ്ത്തുന്ന മായൻ നിർമിത
അസ്വാഭാവിക മന്ദിരങ്ങളിൽ െകാടും കുറ്റവാളികെള തട�
വിലിടും.”

“നിങ്ങളായിരുേന്നാ ഗംഗയുെട ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങളുെടയും
ആരാച്ചാർ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രസവിക്കാൻ മാത്രം ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ വന്ന
ഒരു േദവസ്ത്രീ എേന്ന എനിക്കക്കാലത്തു േതാന്നിയുള്ളൂ.
പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ േതാഴി എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ ഗംഗ
(ശാന്തനുവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നിട്ടും അവൾ കുരുവംശ
മഹാറാണി പദവി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല) വിശ്വാസമർപ്പിച്ച
ദൗത്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി െചയ്തു എന്നതിനു് െതളിവ�
േല്ല, നീെരാഴുക്കിൽ മുക്കിെക്കാന്ന ഒെരാറ്റ നവജാതശിശു�
വിെന്റയും ജഢം, അഥവാ ഭൗതിക ശരീരം, മീൻവലയിൽ
കുടുങ്ങിയ ദുരനുഭവം മുക്കുവർ പങ്കിട്ടിെല്ലന്നതു്? തുണി�
യിൽ െപാതിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമായി പ്രസവമുറിയിൽ നിന്നു്
ഗംഗ എെന്ന പുഴയിേലക്കു് പറഞ്ഞുവിടും, നിശബ്ദം ആ
േജാലി െചയ്തു, നീന്തിക്കുളിച്ചു പാപം കഴുകി, ഈറനുടുത്തു
മടങ്ങിവരും. വിവരം പറയാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ കയറു�
േമ്പാൾ, ശന്തനുവിെന്റ അടക്കിപ്പിടിച്ച നിലവിളി േകൾ�
ക്കും, ഞാെനാന്നു കാണും മുമ്പു് ഇത്രേവഗം എന്തു് െചയ്തു
നീ ഗംഗാ, നമുക്കു് പിറന്ന ആ കുഞ്ഞിെന? വിതുമ്പി വി�
തുമ്പി, ശന്തനു കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുെമന്നു് ഭയെന്നങ്കിൽ
െതറ്റി-വീണ്ടും തിരക്കുപിടിെച്ചാരു ശാരീരികതക്കായി ആ
ൈദന്യതയിലും മഹാരാജാവു് വട്ടം കൂട്ടുകയാണു്.” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും, ചിത്തഭ്രമത്തിെന്റ പിടി�
യിലായിരുന്ന ആ രാജേതാഴി ഭൂതകാലക്കുളിരിൽ രസി�
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/07

“േകട്ടിരുന്നത്ര കുടിലമനസ്സുകളാേണാ യഥാർത്ഥത്തിൽ
കൗരവർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലയിൽ
നിെന്നത്തിയ വധൂവരന്മാർക്കനുവദിച്ചിരുന്ന അതിഥിമ�
ന്ദിരത്തിെല സ്വീകരണമുറിയിലായിരുന്നു, മിക്കവാറും
അർദ്ധനഗ്നയായ പാഞ്ചാലി ആ വസന്തകാല പ്രഭാത�
ത്തിൽ.

“മൃഗയാവിേനാദങ്ങൾ എന്ന െചല്ലേപ്പരിട്ടവർ ഹസ്തിനപു�
രി െപണ്ണുടലുകെള കൗമാരം മുതൽ േവട്ടയാടിയിരുന്ന�
തായി ഭീമൻ യാത്രക്കിെട തന്നിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ
മുഖവിലെക്കടുക്കാൻ, എേന്താ അന്തഃരംഗം മടിച്ചിരുന്നു.
സുഖമേല്ല എെന്നാരു ഇളമുറ കൗരവബാലൻ നിഷ്കളങ്ക�
മായി േതാന്നുന്ന വിധം പൂക്കൾ തന്നു േചാദിക്കുെമന്നും,
അേപ്പാൾ കൂെടയുള്ള മുതിർന്ന കൗരവരുെട േവട്ടക്കണ്ണു�
കൾ നീയറിയാെത മാറിലായിരിക്കുെമന്നും അർജ്ജുനൻ
ഭീഷണിയുെട സ്വരത്തിൽ താക്കീതു നൽകി. േദവ സന്ത�
തികളായ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാവിേല്ല അതു േപാലുള്ള േവട്ട�
യനുഭവങ്ങൾ എന്നു് തിരിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ
ധാർമ്മികേരാഷത്താൽ തുള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അെത�
െന്ന െചാടിപ്പിച്ചു. കാമാതുരമായ കൗരവക്കണ്ണുകൾ വീ�
ഴാതിരിക്കാൻ മുലകൾ പറിെച്ചറിയേണാ എന്നു് തിരിച്ചു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ, വില്ലും ഗദയും വാരിെയടുത്തവർ ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിേലക്കു അന്തഃപുരേവട്ടെക്കന്നും പറ�
ഞ്ഞു യാത്രയായി.” അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ പരിമളവാഹികളായ പൂെച്ച�
ണ്ടുകളുമായി, പ്രണയം നിറഞ്ഞ മിഴികേളാെട, നാലഞ്ചു
ഇളമുറ കൗരവർ പാഞ്ചാലിെയ വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളാെട
കാത്തു് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“െകാലയാളികെളല്ലാം പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ േപായിട്ടും
നിങ്ങൾ കൂലിക്കാെരന്താ ഇരുട്ടിൽ കൂട്ടംകൂടി?” േപാർക്ക�
ളത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുന്തെമറിഞ്ഞിട്ടും അമ്പയച്ചിട്ടും അവകാശവാദങ്ങളുമാ�
യി രാത്രി അവർക്കാർമാദിച്ചാൽ മതിയേല്ലാ, മരിച്ചവർ
എത്രെയന്നു എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുേത്തണ്ടതു് യുദ്ധനിർവാ�
ഹകസമിതി കരാറുകാരുെട രാപ്പകൽ പണിയാണു്. മു�
റിേവറ്റ ഈ ൈസനികെന േനാക്കൂ, തലങ്ങും വിലങ്ങും
പകൽ മുഴുവൻ േപപിടിേച്ചാടി നടന്നു മരണം വിതച്ച പാ�
ണ്ഡവേമധാവിയാണിവൻ. അവെന്റ ചാവു് ഇനിയും കഴി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. െവള്ളത്തിനാണവൻ നാവു പുറത്തു നീട്ടുന്നതു്.
വൃദ്ധമാതാവും കുടുംബവും പ്രാർത്ഥനേയാെട വീട്ടിലുണ്ടു്
എന്നാണവെന്റ പരിേദവനം. വൃത്തിെകട്ടവെന്റ അന്ത്യ
ശ്വാസം നിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കയാണു് ഞങ്ങൾ. ശബ്ദ�
ത്തിൽ അക്ഷമ േതാന്നുെന്നങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ. രാവിെല മു�
തൽ മൃതപ്രായെര മൃതരാക്കുകെയന്ന മഹാദൗത്യത്തിലാ�
ണു്. എത്രെയത്ര മരണെമാഴികൾ ഞങ്ങൾ േകട്ടു, വിലാ�
പങ്ങളും ഭീതിയും െപാട്ടിക്കരച്ചിലും ഈ െതാഴിലിെന്റ ഭാ�
ഗമായി. ആർക്കുേവണ്ടിയാണു് യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ട�
െപ്പട്ടെതന്നു് അറിയാത്ത ജന്മങ്ങളുെട അന്തമില്ലാത്ത
കണെക്കടുപ്പു് കഴിഞ്ഞിട്ടുേവണം പുഴയിൽ ഒന്നു് നീന്തി�
ക്കുളിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും, പുലരും വെരെയാന്നു യുദ്ധമില്ലാ�
ത്ത കാലം കിനാവു് കാണാൻ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/08

“നിസ്സാര ആണുടലുകളല്ല നിങ്ങൾ, എന്നിട്ടും പാഞ്ചാലി
യിൽ നിെന്നാരു പ്രണയപുഞ്ചിരിക്കായി ഏതറ്റം പ്രീണ�
നത്തിനും വഴങ്ങുന്നെതന്തു െകാണ്ടു്? എങ്ങെന വന്നു
േചർന്നു, ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും പാഞ്ചാലിയുെട പൂർ�
ണ്ണ ൈസ്ത്രണാധിപത്യം?”, മാദ്രീപുത്രനും പാണ്ഡവനുമായ
സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മറ്റുനാലു�
േപർ അടക്കിപ്പിടിച്ച ജിജ്ഞാസേയാെട െചവിേയാർ�
ത്തു.

“ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ളെയാരുക്കത്തിനു് അനുകൂല സാഹ�
ചര്യെമാരുക്കാനവളുെട െപണ്ണുടൽ എത്ര മാത്രം തുണ�
ക്കുന്നു എന്നതാണു് ആ സർവ്വാധിപത്യത്തിനു കാരണം.
ആൺെപൺ പാരസ്പര്യത്തിൽ പരിചിതമായേതെതടു�
ത്താലും അപ്പേപ്പാൾ അവളുെട കണ്ണും ചുണ്ടും െതളിഞ്ഞു
സഹകരിക്കുകയാവും. ഏറ്റു പറയെട്ട ഇതു് െചറുക്കാൻ
പാണ്ഡവർക്കാവുകയില്ല. അവൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു മാ�
ത്രം െചയ്തു െകാടുത്താൽ മതിെയന്നു് കൂട്ടം േചർന്നു് പ്ര�
തിജ്ഞെയടുത്താലും, ആവശ്യമറിഞ്ഞവെള സേന്താഷി�
പ്പിക്കാൻ രഹസ്യേമാഹം ഞങ്ങളിൽ തുടിക്കും. ഭീമേനാ�
െടാന്നു േചാദിച്ചുേനാക്കിയാലറിയാം കല്യാണസൗഗന്ധി�
കം ഇന്നുെമത്ര വന്യമാെയാരു പ്രണയാനുഭൂതിയാണവ�
നു്.”

“വല്ല വിേധനയും യുധിഷ്ഠിരൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയ�
റി ഇരുന്നില്ല, അതിനുമുമ്പു് തുടങ്ങിേയാ ദുേര്യാധനവിധവ�
െയ കുടിെയാഴിക്കുെമന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്താൻ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധേജതാക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയ പാണ്ഡ�
വർ അന്നു് രാത്രിയും പിന്നീടും അന്തിയുറങ്ങിയതു് കുന്തി�
യുെട കുടിലിൽ ആെണന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ? ദുേര്യാ�
ധനവസതി ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ, നകുലൻ െചന്നേപ്പാളാ�
ണു് കുടിലകൗരവരുെട ഭൂമിതട്ടിപ്പിെന്റ രഹസ്യവിവരം
വന്ദ്യവിദുരരിൽ നിന്നറിയുന്നതു്, യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന
െകാട്ടാര സമുച്ചയം പൂർണ്ണമായും ദുേര്യാധനൻ വ്യാജേര�
ഖയുണ്ടാക്കി ഭാര്യക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. കാ�
ഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ഒപ്പും രാജ മുദ്രയും സം�
ഘടിപ്പിക്കാനാേണാ പാടു്? സ്ഥിതി അതായിരിെക്ക,
അനധികൃതമായി കുരുവംശ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ ൈക�
വശം വച്ചിരിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധവെയ േനരിയ േതാ�
തിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു അർദ്ധരാത്രി ആേരാരുമറിയാ�
െത കുടിെയാഴിപ്പിക്കാെത, പുതിയ മഹാരാജാവു് യുധി�
ഷ്ഠിരൻ പിെന്ന എവിെട താമസിക്കണം? കുന്തിയുെട കു�
ടിലിൽ തെന്ന കെണ്ടത്തിയാൽ മതിേയാ പായ വിരി�
ക്കാൻ അൽപ്പം ഇടം?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/09

“അഭിമുഖത്തിനു് അർജ്ജുനൻ സമയം തന്നതു് അതിരാവി�
െല ആയതുെകാണ്ടു് മന്ത്രാലയത്തിൽ േപാവാെത ഞാൻ
അന്തഃപുരത്തിൽ വന്നു കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് േന�
രം കുറച്ചായി. പാറാവുകാരേനാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു,
മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവരും താമസം നിങ്ങൾെക്കാപ്പ�
മല്ല. െഞട്ടിേപ്പായി. കാരണം വല്ലതും?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വനജീവിതം തിരെഞ്ഞടുത്തു
വസതിെയാഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, കുരുവംശാധിപെന്റ ഔേദ്യാ�
ഗികമന്ദിരം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം ഒഴിവുവന്നു. അതു് രണനാ�
യകൻ ദുേര്യാധനെന്റ സ്മൃതിയിടമാക്കണെമന്നു കൗരവ�
രാജവിധവകൾ കലമ്പൽ കൂട്ടി. പിടിവിടും മുമ്പു് ഞാെനാ�
രു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനും മുതിർന്ന രണ്ടു
സേഹാദരന്മാരും ഉടൻ താമസം അേങ്ങാട്ടു മാറ്റുക. നര�
ച്ചുനീണ്ട മുടിയും താടിയുമായി ആ മൂന്നു പാണ്ഡവർ എനി�
െക്കാപ്പം കിടക്കുന്നതു ഞാൻ പലേപ്പാഴും സ്വാഗതം െച�
യ്തില്ല എന്ന മട്ടിൽ ദുഷ്ടലാേക്കാെട മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഐതിഹ്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനിടയുണ്ടു്. വീണുേപാവരുതു്.
നിങ്ങളുെട അന്തഃപുരം കണ്ടാെലാരു വൃദ്ധസദനം േപാലു�
ണ്ടേല്ലാ എന്നു് ദ്വാരകയിൽ നിന്നു് വിരുന്നിനു വന്ന സത്യ�
ഭാമ പറഞ്ഞെതെന്റ കരളിൽ െകാത്തി, നിേഷധിക്കു�
ന്നില്ല. ഇളമുറ മാദ്രീമക്കൾ നകുലനും സഹേദവനും രാ�
പ്പകൽ കൂട്ടുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യശുശ്രൂഷകരായ അശ്വിനിേദ�
വതകളുെട അംശാവതാരങ്ങൾ ആയതുെകാണ്ടവരുെട
രൂപഭാവങ്ങെളാെക്ക ഇന്നും േദവയുവത്വം പ്രസരിപ്പിക്കു�
ന്നു. േചാദിക്കാെത തെന്ന കല്യാണ സൗഗന്ധികം െകാ�
ണ്ടുവരാൻ പുറെപ്പട്ടിറങ്ങിയ ഇരുവരും വരാൻ േനരമായി,
ഞാൻ കുളിെച്ചാരുങ്ങെട്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/10

“അന്തഃപുരത്തിൽ എന്താെണാരടിയന്തരാവസ്ഥ? നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റ മണമുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രവസതിെയാന്നടിച്ചു കഴുകാൻ
സാവകാശമില്ലാെത നിങ്ങൾ മൂന്നു മുതിർന്ന പാണ്ഡവ�
െര അവിെട പിേറ്റന്നു് പുലർച്ചക്കു തെന്ന പുനരധിവാസം
െചയ്യിച്ചു എന്നാണു േകൾവി”, െകാട്ടാരം േലഖിക അജ്ജു�
നേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അത്ര ലളിതമായി കാണാേമാ പാഞ്ചാലിയുെട അന്തഃ�
പുരത്തിൽ നിന്നു് ഞങ്ങളുെട കുടിെയാഴിപ്പിക്കൽ? ധൃത�
രാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും കാട്ടിൽ േപാെയങ്കിലും, െകാട്ടാ�
രത്തിെന്റ ഭൂഗർഭ അറയിൽ, നൂേറാളം കൗരവ രാജവധു�
ക്കൾ കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിൽ െകാണ്ടുവന്ന സ്ത്രീധനം
നവരത്നങ്ങളാക്കിയെതാെക്ക, രഹസ്യവാക്കുകൾ ഉച്ച�
രിച്ചാൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന േപടകങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച�
തിലായിരുന്നു ദുേര്യാധന വിധവയുെട കണ്ണു്. ദുേര്യാധന
സ്മൃതിമന്ദിരമാക്കണെമന്ന കൗരവവിധവകളുെട ആവ�
ശ്യം തള്ളി പാഞ്ചാലിക്കു് മുമ്പിൽ പ്രാേയാഗിക നിർേദ്ദ�
ശം വച്ചതു ഞാനാണു്. മൂന്നു ‘തല നരച്ച’ പാണ്ഡവർ,
ഒരു നിമിഷം േപാലും െവറുെത കളയാെത ധൃതരാഷ്ട്രവ�
സതിയിൽ താമസം തുടങ്ങെട്ട. അവൾ സമ്മതിച്ചു. നിധി�
േവട്ടക്കങ്ങെന പാഞ്ചാലിയുെട അനുഗ്രഹവുമുണ്ടു്. നരച്ച
താടിയും മുടിയുമാണു് പ്രകൃതി ഇേപ്പാൾ തന്നെതങ്കിലും,
പ്രതികൂല പരിതഃസ്ഥിതികെള േനരിടാൻ കാരിരുമ്പിൻ
കരുത്തുണ്ടു് കരളിനു്.”

“മഹാറാണിയായേശഷം നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനവിധവയുമാ�
യി െപാതുേവദിയിൽ രഹസ്യസംഭാഷണം െചയ്തതു് കു�
തിരപ്പന്തികളിലും െകാട്ടാരെക്കട്ടുകളിലും അഭ്യൂഹങ്ങൾ�
ക്കു് വഴിവച്ചേല്ലാ. എന്തുപറ്റി ഇങ്ങെനെയാരു അവിേവക�
മാെയാരു ആശയവിനിമയത്തിനു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“എെന്ന കാണാൻ പരസ്യമായി ദുേര്യാധനവിധവ േവദി�
യിൽ വന്നേപ്പാൾ അൽപ്പസമയം അവൾക്കു പറയാനു�
ള്ളതു് ഞാൻ േകട്ടു എന്നതു് ലജ്ജിേക്കണ്ട ഒന്നാേണാ?
ചൂതാട്ടത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടു കൗരവ അടിമകളായി
വനവാസത്തിനുേപാവുേമ്പാൾ, നിങ്ങളുെട അടിമത്തം
മാത്രം ഉടനടി പിൻവലിച്ചു പൂർണ്ണ പൗരാവകാശം പുനഃ�
സ്ഥാപിച്ചുതന്ന കുരുവംശ രാജകല്പന കൗരവദൂതനിൽ
നിന്നു് തട്ടിെയടുത്തു പാണ്ഡവർ രഹസ്യമായി നശിപ്പിച്ച�
തു് െകാണ്ടാണു് പത്തുപതിമൂന്നു െകാല്ലം നിങ്ങൾക്കു് കാ�
ട്ടിൽ നരകിേക്കണ്ടിവന്നെതന്നു ദുേര്യാധനവിധവ എെന്ന
സൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങേളാെട അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
അടിമപാണ്ഡവരുെട കീഴിൽ മനുഷ്യത്വഹീനമായ ജീവി�
തം നയിേക്കണ്ടിവന്ന പതിമൂന്നു വർഷങ്ങെള കുറിച്ചൽ�
പ്പം ൈവകാരികതേയാെട ഞാൻ അേപ്പാൾ മൗനം പാ�
ലിച്ചതാേണാ ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിെയ പ്രേകാപിപ്പി�
ക്കുന്നതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/12

“നിലം തരിശിട്ടതു് എന്തുെകാണ്ടാണു്? ആേരാടാണു് ജീ�
വിത സായാഹ്നത്തിൽ സമരം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. വല െനയ്യുെന്നാരു െപൺസംഘത്തിനു േനതൃ�
ത്വം െകാടുക്കുകയായിരുന്നു ശരീരം േശാഷിച്ച വൃദ്ധൻ.

“കന്നുപൂട്ടാനും കിളക്കാനും സഹായിച്ചിരുന്ന  കുട്ടികെള
ദുേര്യാധനനു് വിട്ടു െകാടുക്കുേമ്പാൾ അറിഞ്ഞില്ല, ദുഷ്ടശ�
ക്തികൾ െകൗരവെര െകാന്നു ഹസ്തിനപുരി പിടിെച്ചടു�
ക്കുെമന്നു. ആൾനാശത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം തരാെത
പാണ്ഡവർ വിടാെത പിന്തുടർന്നു. യുവവിധവകെള പാ�
ടത്തു പണിെയടുപ്പിക്കാൻ ചാട്ട വീശി. സ്വാഭാവികമായും
ഞങ്ങൾ െചാടിച്ചു, പ്രതിേഷധത്തിൽ നിലം തരിശിട്ടു, വി�
ശപ്പു് സഹിക്കാനാവാെത വന്നേപ്പാൾ സംഘം േചർന്നു്
ഉഴവുമാടുകെള ഒെന്നാന്നായി െവട്ടിത്തിന്നു. ഇന്നെലയു�
ണ്ടു് ഒരു തടിച്ച പാണ്ഡവൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, െകാട്ടാരം
ഊട്ടുപുരയിേലക്കു എവിെട ധാന്യം?, കൃഷി വെയ്യങ്കിൽ
വിധവക്കുട്ടികൾ കുടുംബനാഥ സത്യവതിെയേപാെല ഇറ�
ങ്ങണം യമുനയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ.”

“നവവധുെവന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം കണ്ട ആ
പഴയ ഹസ്തിനപുരി ഇേപ്പാഴുമുേണ്ടാ? അേതാ, കാൽനൂ�
റ്റാണ്ടിൽ എല്ലാം മാറിമറഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാളവണ്ടികളിൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന ധാന്യച്ചാക്കുകൾ
െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിേനാടു് േചർന്ന കലവറകളിൽ അട്ടി�
യട്ടിയായിടുന്നതാെണെന്റ ആദ്യ ഓർമ്മ. ഗംഗക്കും യമു�
നക്കുമിടയിെല കാർഷിക സംസ്കാരം എെന്തന്നെതെന്ന
പഠിപ്പിച്ചു. കറവ വറ്റിയ മാടുകെള ക്ഷീരകർഷകർ േകാ�
ട്ടക്കകെത്ത ഊട്ടുപുരേയാടു് േചർന്ന അറവുശാലയിൽ
െകാണ്ടുവരുന്നതും മറന്നിട്ടില്ല. കാരണം, കൗരവർ ആർ�
പ്പുവിളിച്ചാണു് മാടുകെള സ്വാഗതം െചയ്യുക. മണിക്കൂറു�
കൾക്കുള്ളിൽ അറത്തു കുടലും െതാലിയും നീക്കി പ്രിയ
മാംസാഹാരമായി െകാട്ടാരം തീൻശാലകളിക്കു വിള�
മ്പാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതും ഏകീകൃത മനുഷ്യപ്രയത്നത്തി�
െന്റ മഹനീയദൃശ്യം തെന്നയായിരുന്നു. ഇേന്നാ, പുകയുയ�
രാത്ത ഒഴിഞ്ഞ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഇടയ്ക്കിെട എത്തിേനാ�
ക്കി പാണ്ഡവർ എെന്ന െപെട്ടന്നു് കാണുേമ്പാൾ മുഖം
താഴ്ത്തി നടക്കുന്നതാണു് പതിവു കാഴ്ച. കൂട്ടു കുടുംബത്തിെല
സ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാൻ കായിക ബലം േവണെമന്നു്
ഏതു അഭിശക്ത മുഹൂർത്തത്തിലാവാം തീരുമാനത്തിെല�
ത്തിയെതന്നു മുട്ടുകുത്തി വിധാതാവിേനാടു് േചാദിക്കുന്ന
കാലം.”



“നിങ്ങളും യുധിഷ്ഠിരനും മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ ആയു�
ധം േതടി വന്ന അവിേവകത്തിനു അർജ്ജുനൻ വില
െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു എെന്നാെക്ക സൂതന്മാർ പാടുന്ന�
തു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േകട്ടിട്ടുണ്ടു് പെക്ഷ ദുേര്യാധനനും
പാഞ്ചാലിയും കിടപ്പറയിലിരിക്കുേമ്പാൾ ഇടിച്ചുകയറിയ
ഭീമൻ അർത്ഥം വെച്ചേന്താ പറഞ്ഞു എന്നതു് െകട്ടുകഥ
േപാെലയാണു് േകട്ടതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അെതാരു പ്രവചനം േപാെലയാണിേപ്പാൾ േതാന്നുന്ന�
തു്. നവവധുവായി ഹസ്തിനപുരി നഗരാതിർത്തിയിെല
അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലം. േക്ഷമാേന്വഷണ�
ത്തിനു മധുരവുമായി ദുേര്യാധനൻ വന്നതും വീട്ടിൽ പാ�
ണ്ഡവർ ആരുമിെല്ലന്നറിഞ്ഞു േപാവാൻ ഒരുങ്ങിയതും
ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അവർ വരാൻ േനരമായി എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു െകാണ്ടവെന അകേത്തക്കു് ഉപചാരപൂർവ്വം ക്ഷണി�
ച്ചേപ്പാൾ, കിടപ്പറയുെട ജാലകത്തിലൂെട കാണുന്ന യമു�
നാദൃശ്യത്തിൽ മയങ്ങി കിടക്കയിലവൻ ഇരുന്നു എന്ന�
താേണാർമ്മ. ശന്തനുവധുവായി വന്ന സത്യവതി കുറച്ചു�
കാലം ഈ മുറിയിലായിരുന്നു എന്നവൻ പറയുന്നതു് േക�
ട്ടാണു് ലഘുപാനീയവുമായി ഞാൻ വന്നതു്. അടിയുടുപ്പു�
കൾ ചിതറിക്കിടന്ന കിടക്കയിൽ ഒരപരിചിതെന കണ്ടു
ഞാൻ െഞട്ടി നില െതറ്റിയേതാർമ്മിക്കുന്നു. കമനീയമാ�
െയാരു കായികക്ഷമതേയാെട ദുേര്യാധനൻ എെന്ന വാ�
രിേക്കാരി പിടിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, അെതനിക്കു് സങ്ക�
ല്പിക്കാനാവുന്നില്ല. അതിേലെറ എെന്ന നടുക്കിയതു് കൃ�
ത്യം ആ േനരത്തു ഭീമൻ അകത്തു കടന്നതാണു്. ദുേര്യാധ�
നെന്റ കര വലയത്തിൽ വീണ ഞാൻ പ്രതിേഷധിക്കാ�
െത കിടന്നതാണു് ഭീമെന െചാടിപ്പിച്ചതു്. ആ െകാച്ചു
സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ. സംഭവിച്ചതാേണാ ഭീമ ദുേര്യാ�
ധന ശത്രുതയുെടയും പ്രതികാരദാഹത്തിെന്റയും ബീജാ�
വാപം? ആർക്കറിയാം, െപണ്ണുടലിെന്റ ഉടമെയന്നഭിമാ�
നിക്കുന്ന ആണധികാരത്തിെന്റ രഹസ്യേചരുവകൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/13

“മാദ്രിക്കുട്ടികൾക്കു ഊഴം െതറ്റിച്ചും നിങ്ങൾ വിേവചന�
പരമായ പായക്കൂട്ടനുവദിക്കുന്ന തിേനക്കാൾ ഭീമെന
െചാടിപ്പിക്കുന്നതു നിങ്ങളുെട വനവാസക്കാല െപണ്ണു�
ടൽ പരിചരണം പൂർണ്ണമായും, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി�
യിലിരുന്നു, ദുേര്യാധനൻ നിർവ്വഹിച്ചു എന്ന നിങ്ങളുെട
ധിക്കാരേത്താെടയുള്ള അവകാശമാണു്. ഏതു ഭർത്താ�
വിനു് സഹിക്കാനാവും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുെട പരസ്യ
പരപുരുഷാഭിമുഖ്യം” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.



“കൗരവ അടിമയേല്ല ഇന്നും ഞാൻ? അേപ്പാൾ ഉടേയാന�
േല്ല െപണ്ണുടലിെന്റ അധിപതി? ഉടൽ ദുരുപേയാഗം െച�
യ്യാനാെണങ്കിൽ എെന്ന െകാട്ടാരത്തിൽ കൂെട പാർപ്പിച്ചു
പാണ്ഡവെര മാത്രം കാട്ടിേലക്കയച്ചാൽ േപാെര? ഈ
വ്യാഴവട്ടക്കാലം മുഴുവൻ ദൂരമത്രയും ദൂതെന വിട്ടു എനി�
ക്കുേവണ്ട സൗന്ദര്യ പരിചരണങ്ങൾക്കുള്ള ൈതലവും
തുണിയും, പുറത്തിനിയും ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാ�
ത്ത ഒട്ടനവധി സൗന്ദര്യ പരിപാലക വസ്തുക്കളും ഉപക�
രണങ്ങളും, കൃത്യമായി രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്തി,
എനിെക്കത്തിക്കുന്നതിൽ വാക്കു സൂക്ഷിച്ചിേല്ല അവൻ?
ഒെന്നാന്നായി കൃതജ്ഞതേയാെട സൂക്ഷിേക്കണ്ട രഹ�
സ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ പകേയാെടയേല്ല അവ�
േനാടു് അന്നും ഇന്നും െപരുമാറിയതു്? േപാരാട്ടമുണ്ടാ�
യാൽ ഏതറ്റവും ധാർമികതെയ വളെച്ചാടിച്ചു അവെന്റ
അരെക്കട്ടിൽ മാരകമായ ഗദാപ്രഹരം എന്നതാണു് നി�
ത്യവും എെന്റ മുമ്പിൽ ഭീമെന്റ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ. നടുെവാ�
ടിഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന പ്രിയ ദുേര്യാധനെന്റ നിസ്സഹായ�
തയിൽ മനം തളരുന്നു, പ്രിയെപ്പട്ടവേന, പ്രിയെപ്പട്ടവ�
േന.”

“ഇത്രേവഗം ഹസ്തിനപുരി വിട്ടുേപാകാൻ എന്തായിരുന്നു
തിടുക്കം? കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട കാണാവുന്ന യമുന�
യും, വീട്ടുമുറ്റെത്ത േവപ്പുമര ക്കൂട്ടവും, െപാരിച്ച േഗാമാംസ�
മുള്ള സൗജന്യ ഊട്ടുപുരയും ഒെക്കയായി പാഞ്ചാലിയു�
െമാത്തു പാണ്ഡവ ദാമ്പത്യജീവിതം സുന്ദരവും സുരഭില�
വുമായി എന്ന േതാന്നലുള്ളേപ്പാൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കുള്ള കു�
ടിേയറ്റത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു കുന്തിയുെടയും
മാദ്രിയുെടയും അഞ്ചു മക്കൾ.

“കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെടയുള്ള സുന്ദരദൃശ്യവും പാഞ്ചാലി�
യുെട ‘സുരഭിലസാന്നിധ്യ’വും തെന്നയാണു് കുറച്ചു ദിവസ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അപായമണി മുഴക്കിയതു്. നിത്യ�
വും വരും ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത േപ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ ഒരു
െപട്ടി നിറെയ സൗരഭ്യ വസ്തുക്കളും ഹിമാലയ പഴങ്ങളുമാ�
യി. പ്രീണനം എന്ന ആദ്യദിന സൗഹൃദനിലവിട്ടു അവൻ
ഓേരാേന്നാേരാന്നു പാഞ്ചാലിെയ പറഞ്ഞു േപ്രരിപ്പിച്ചു.
പാണ്ഡവർ സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ ബഹുമാനമില്ലാെത
വാക്കുകൾ ഉപേയാഗിച്ചാൽ, അവർെക്കതിെര ‘സ്ത്രീത്വ�
െത്ത അവേഹളിച്ചു’ എന്ന ഗൗരവകുറ്റം ചുമത്തി നീതിപീ�
ഠത്തിൽ വിചാരണക്കു് വിേധയരാക്കാൻ പാഞ്ചാലി നിർ�
ബന്ധിതയാവും എന്നു് ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ െതറ്റുപറ�
യാൻ ആവുേമാ? െപരുമാറ്റത്തിൽ ഗ്രാമീണമായ ഞങ്ങ�
ളുെട വാെമാഴിസ്വാഭാവികത ഒലിച്ചു േപാവിേല്ല അത്തരം
നിയമക്കുടുക്കുകൾ ആൺെപൺ പാരസ്പര്യെത്ത വിടാ�
െത പിടിച്ചാൽ? യുധിഷ്ഠിരൻ പെക്ഷ കൗരവരുമായുള്ള
മുഖാമുഖത്തിൽ സംയമനേത്താെട പറഞ്ഞതു്, കൗരവരു�
െട ഉയർന്ന ആതിഥ്യ മര്യാദക്കു് നന്ദിയുെണ്ടങ്കിലും സ്വന്ത�
മാെയാരു േമൽവിലാസമുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. ധൃത�
രാഷ്ട്രർ യമുനയുെട തീരത്തുള്ള േഘാരവനം ഇഷ്ടദാനമാ�
യി ഉടൻ എഴുതിത്തന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/14

“എന്തു് ആഭിചാരക്രിയക്കാണു് നീ ഹസ്തിനപുരിയിൽ
തയ്യാെറടുക്കുന്നതു് െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യനുമായി വി�
ദുരർ കൂടിയാേലാചിക്കാെത? യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവഭര�
ണകൂടത്തിെല നിയുക്ത മഹാരാജാവു് ദീനസ്വരത്തിൽ
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു, “ഇെതാരു പരിഷ്കൃതനഗരമ�
േല്ല. ചാർവാകെന േപാലുള്ള യുക്തിവാദികൾ കാത്തിരി�
ക്കയാണു് വീഴ്ച കാണാൻ.”

“കാശിയിൽ േപായി ശ്രാദ്ധം െചയ്തതു് െകാെണ്ടാന്നും കൗ�
രവേപ്രതങ്ങൾ വിെട്ടാഴിയുന്നിെല്ലന്നതിനു െതളിവേല്ല നി�
ങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിലവിളിച്ചുണർ�
ന്നു പുലരും വെര ഓേരാേരാ മൂലയിൽ ഇരുന്നു കിതക്കു�
ന്നതു്? സഹിക്കവയ്യാെത േവെറ മുറിയിൽ േപായി കിട�
ന്നിട്ടും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടു് നാെളത്രയായി എന്നു് വല്ല പി�
ടിയുമുേണ്ടാ. അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ദക്ഷിണഭാരത�
ത്തിൽ നിെന്നാരു ബ്രാഹ്മണ മാന്ത്രികൻ വന്നു എേന്നാടു്
ദ്വിഭാഷി മുേഖന രഹസ്യമായി പറഞ്ഞതു്, കൗരവേപ്രത�
ങ്ങെള പൂർണ്ണമായും ആവാഹിച്ചു െകാണ്ടു് േപായി െചമ്പു�
കുടങ്ങളിൽ എെന്നേന്നക്കുമായി കുടിയിരുത്താം, പിെന്ന
ഹസ്തിനപുരിയിൽ അവരുെട നിശാ താണ്ഡവം ഉണ്ടാവി�
ല്ല. വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത േക്ഷത്രം എന്ന നിലയിൽ
നാം മലനട സമുച്ചയം അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാധനനു് സമർപ്പി�
ക്കും. അേതാെട തീരും ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂ�
തബാധ. െചേങ്കാൽ തരാെത കളിപ്പിക്കാനാണു് ഇനി�
യും ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭാവെമങ്കിൽ ഒന്നു് വിറപ്പിക്കാൻ ഒടിയൻ
എെന്നാരു മാന്ത്രികസൃഷ്ടിെയ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ത്തിൽ ഇന്നു് രാത്രി തെന്ന അവതരിപ്പിക്കാനും, ആകൃതി�
യിൽ കൗതുകം േതാന്നുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണനു് കഴിയുെമ�
ന്നു് േകൾക്കുന്നു.” ശിശിരം വിടാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലും
അർദ്ധനഗ്നനായിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ െവറ്റില മുറുക്കി
ചുവന്നീറനായ ചുണ്ടുകൾ തുറന്നും അടച്ചും തുടയിൽ താ�
ളം പിടിച്ചു.

“കുളിച്ചു കയറുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങേളാെടേന്താ കൂ�
ട്ടിപ്പിടിച്ചു പറയുന്ന േപാെല േതാന്നി. എന്തായിരുന്നു ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ േപാവുന്ന പ്രണയിനിക്കവൻ നൽ�
കിയ അേന്ത്യാപചാരം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. കാടു കത്തിക്കാൻ പാണ്ഡവർ ഹസ്തിന�
പുരി വിട്ടിറങ്ങിയ േനരം.

“നൂറു നൂറായിരം ജീവേകാശങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് ഈ ഉടൽ
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു നിനെക്കെന്നേപാെല എനി�
ക്കുമറിയാം. എന്നാൽ ആ േകാശങ്ങളിൽ ഒന്നിനു് േപാ�
ലും അറിയില്ല പാഞ്ചാലി ആരാെണന്നു്. അതറിയുന്നതു
ഞാൻ മാത്രം. അങ്ങെന എേന്താ ഉപചാരം പറഞ്ഞു
എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതു് ചലിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളായിരു�
ന്നില്ല നിറയുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/15

“ശവത്തിൽ െകാത്താൻ കഴുകൻ മടിക്കുന്ന േപാെല േതാ�
ന്നിയേപ്പാൾ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു നിങ്ങെള പിന്തുടർന്നു.
കുഴികുത്തി മറവു െചയ്യാെനാന്നും ഒരു പത്രപ്രവർത്തക�
ക്കാവുന്ന ഭൗതിക ശരീരമല്ല ഭീമൻ ഉേപക്ഷിച്ചു േപായതു്.
എന്തായിരുന്നു അയാളുെട ജീവിതാന്ത്യത്തിെല ആേരാ�
ഗ്യപ്രശ്നം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദി�
ച്ചു. വിജന ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല വഴിത്താരയിൽ മുൻ
ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിനിേപ്പാൾ കൂട്ടു് ഒരു പട്ടി.

“കിടപ്പറയിൽ നിങ്ങൾക്കു് പ്രേവശനമിെല്ലന്നു പാഞ്ചാലി
അറത്തു മുറിച്ചു പറഞ്ഞേതാെട തുടങ്ങി ഭീമശരീരത്തിെന്റ
അപചയം. ഊട്ടുപുരയുെട മൂലയിൽ പാചകക്കാെര പ്രീ�
ണിപ്പിച്ചു് അറവു മൃഗങ്ങളുെട വാലും തലയും വെര തട്ടിെയ�
ടുക്കുന്നതു് പതിവായി. ശരീരശുചിത്വത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായി�
രുന്ന അശ്രദ്ധ, അവഗണനയായി മാറി. ഞാൻ അധ്യ�
ക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതി േയാഗത്തിൽ ഭീമസാ�
ന്നിധ്യം അസഹനീയെമന്നു പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലി വരാ�
തായി. േപ്രരിപ്പിച്ചു േനർവഴി നടത്താൻ എന്തുെകാണ്ടു്
ഞാൻ ഇടെപടിെല്ലന്നു് േചാദിച്ചാൽ, ഒേന്നാർക്കണം,
കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ
കയറിയിട്ടു െകാല്ലം മുപ്പത്തിയാറായിരുന്നു. ഓേരാ പാ�
ണ്ഡവനും അവനാവുന്ന വിധത്തിൽ സമകാലീന ഭൂമിക�
യിൽ അസാധുവായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലത്തിലാ�
െണനിക്കു് േബാേധാദയമുണ്ടായതു്-എന്തുെകാെണ്ടാരു
മഹാപ്രസ്ഥാനം? ജനിച്ചതും കൗമാരം വളെര വളർന്ന�
തുമായ ഹിമാലയത്തിേലക്കു് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എന്തു്
െകാണ്ടു് മടക്കമില്ലാത്ത ഒരു പദയാത്ര കൂടി?”

“കുടുംബനാമം തുണയാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“ആകാശചാരികളാണു്, ഭൂവാസികളല്ല പിതൃക്കൾ എന്നു്
കുന്തിയും മാദ്രിയും േമനി പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് മാത്രം കാ�
ര്യമുേണ്ടാ? ൈവവിധ്യബീജസമ്പാദനത്തിനുള്ള ദാമ്പത്യ�
സാഹചര്യം അറിയാൻ ആകാംക്ഷ കാണിക്കുന്നവേരാ�
െടത്ര സത്യം െവട്ടിത്തുറന്നു ഞങ്ങൾ പറയും? കായിക�
ക്ഷമതയില്ലാത്ത ഭർത്താവിെന േനാക്കുകുത്തിയാക്കി
രണ്ടു രാജസ്ത്രീകൾ, മുടിയിൽ പൂ ചൂടി പ്രേലാഭനമന്ത്രവുമാ�
യി ആൺേവട്ടക്കു് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച, ഭാവനയിൽ
കണ്ടേപ്പാെഴാെക്ക, ലജ്ജയിൽ മുഖം മുങ്ങി. ദാമ്പത്യത്തി�
നുേശഷം, പരിചയെപ്പടാൻ േവണ്ടി സ്വാഭാവികമായി പാ�
ഞ്ചാലി േചാദിക്കാവുന്ന അേന്വഷണങ്ങൾ േപാലും തട�
യാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി. ‘പാഞ്ചാലനല്ല ബീജ�
ദാതാവു് യാഗാഗ്നിയിൽ വളർച്ചെയത്തിയ െപണ്ണുടേലാ�
െട ഉയർന്നു വന്ന േദവസ്ത്രീയാണു് ഞാൻ’ എന്നു് സ്വയം
അഭിമാനേത്താെട പരിചയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ‘പാണ്ഡു�
വല്ല ഞങ്ങളുെട പിതാവു് ’ എന്നു് സമാനേബാധേത്താ�
െട എങ്ങെന ഞങ്ങൾ പറയും? െപാതുസ്വീകാര്യതയു�
ള്ള പദാവലിയിൽ ഞങ്ങെളങ്ങെന പാണ്ഡവർ ആയി
എന്ന്നിർല്ലജ്ജം വിശദീകരിേക്കണ്ടി വന്നേപ്പാെഴാെക്ക,
കർണ്ണൻ േനരിട്ട അേത, ഒരു പെക്ഷ കൂടുതൽ, അസ്തിത്വ
അവേഹളനം ഞങ്ങളും േനരിട്ടു. ‘ഒരു പെക്ഷ കൂടുതൽ’
എന്നതിനു് കാരണം ഉണ്ടു്. േശ്രാതാക്കൾ കർണ്ണേനാ�
ടു് കരുണ കാട്ടിയേപ്പാൾ, ഞങ്ങേളാടു് ഒറ്റെക്കാറ്റക്കു് വി�
വരം േതടിയതു് കള്ളി െവളിച്ചത്താക്കി ഉള്ളിൽ നിന്ദി�
ക്കാനായിരുന്നു. അറിയാേമാ, ആരാണു് നിങ്ങൾ എന്നു്
അഭിമന്യുവിേനാടു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േചാദിക്കു േമ്പാൾ
‘ഞാൻ അർജ്ജുനെന്റ മകൻ അഭിമന്യു’ എന്നു് അഭിമാന�
േത്താെട പറഞ്ഞിരുന്ന മകേനാെടനിക്കു് അസൂയ േതാ�
ന്നിയിരുന്നു. ഞങ്ങളഞ്ചു േപർക്കു് പാണ്ഡവർ എന്നെതാ�
രു കുലീല കുടുംബനാമമായിരുന്നില്ല കുറ്റസമ്മതത്തിനുള്ള
പ്രതിക്കൂടായിരുന്നു.”

“ഏകാന്തജീവിതം കിനാവു് കണ്ടിരുന്നുേവാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ഥലത്തുെണ്ടങ്കിൽ കുതിരപ്പന്തി േപാ�
െല ബഹളമയമായിരിക്കും പെക്ഷ ആശ്വാസമുണ്ടു്,
സസ്യാഹാരികളായ കാട്ടുമൃഗങ്ങെള െകാന്നു െതാലിയു�
രിച്ചു ചുട്ടു തിന്നാൻ ആർത്തിയുള്ള സംഘമായി േവട്ടക്കി�
റങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു വരാൻ േനരമിരുട്ടും. അേപ്പാൾ വീണു�
കിട്ടുന്ന ഏകാന്തതെയനിക്കു് അന്തരാത്മാവിേലെക്കാ�
രു പാലം പണിയും. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ചക്രവർത്തിനി
എന്ന പദവി തന്നതു് അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളാണു്. പാ�
ലം കുലുങ്ങുന്ന േപാെല േതാന്നുന്നു. അടുത്ത ഒരു മണി�
ക്കൂറിനകം പാണ്ഡവർ അകത്തു പ്രേവശിക്കും എന്ന സമ�
യേബാധ്യത്തിൽ ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/16

“ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും െകാല്ലെപ്പടുന്ന അപൂർവ്വ
സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ൈവധവ്യം എങ്ങെന ഭാവി�
ജീവിതെത്ത ബാധിക്കുെമന്നാണു് സങ്കല്പ്പിക്കുന്നതു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിേലക്കു്
മടങ്ങുേമാ?”



“പാണ്ഡവക്കൂട്ടെക്കാലകൾ ഭാവിജീവിതസാധ്യതകെള പ്ര�
തികൂലമായി ബാധിക്കാനാവാത്തിടേത്താളം സജീവമാ�
െയാരു ആന്തരികജീവിതം എക്കാലവും ഞാെനന്നിൽ
വളർത്തിയതു് തുണയാകുെമന്നു തെന്നയാണു് ഊഹി�
ക്കുന്നത് . ആരാധകെര നിരാശെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ,
േവണ്ടിവന്നാൽ, പുനർ വിവാഹവും പരിഗണിക്കും. കുരു�
േക്ഷത്രവിധവയുെട വിവാഹസൽക്കാരം ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിലൂെട േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ കണ്ണും തുറ�
ന്നു കൂട്ടുകാരെനാപ്പം ഉണ്ടാവിേല്ല നിങ്ങളും?”

“വാക്കു് ഞാൻ പാലിച്ചു, മുടിയിൽ േതക്കാൻ ഇതാ ചുടു
കൗരവേചാര”, േപാരാട്ടത്തിൽ മുറിേവറ്റ ഭീമൻ ഓടിക്കി�
തച്ചു പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ െകാച്ചു കുട്ടിെയ േപാെല
അനുേമാദനത്തിനായി ൈകക്കുമ്പിളിൽ േചാര നീട്ടി.

“ആലങ്കാരികമായി ഞാെനേന്നാ പറഞ്ഞുേപായ ഒരു കാ�
ര്യം ഇത്രയും കാലം ഓർമയിൽ വച്ചു് ശത്രുവിെന്റ കരൾ
തുരന്നു േചാര േകാരി വരുന്ന നിങ്ങൾ ആെളത്ര മന്ദൻ.
നിങ്ങൾക്കു് അറിയാേമാ മനുഷ്യാ, എെന്റ ആരാധകരാ�
യിരുന്നു നിങ്ങൾ ചതിച്ചുെകാന്ന ധീര െകൗരവർ”, നിന്ദ�
േയാെട ഭർത്താവിെന േനാക്കി മുടി െകട്ടിവച്ചു അവൾ കൂ�
ടാരത്തിേലക്കു് കയറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/17

“ഇെതന്നു് മുതൽ? ആസന്നമായ കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗര�
വസർവ്വ ൈസന്യാധിപനാവുെമന്നു കുതിരപ്പന്തികളിൽ
ഊഹാേപാഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുേമ്പാഴും, രാജവീഥിയിൽ
വഴി നടക്കുേമ്പാൾ പിതാമഹനു ൈകത്താങ്ങായി െപ�
ൺചുമൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പിറന്നാൾ ആേഘാഷിച്ചേപ്പാൾ ഒറ്റക്കിനി വഴി നടക്ക�
രുെതന്നു ദുേര്യാധനൻ നിർേദ്ദശിച്ചു. േകട്ടപാതി രാജക�
ന്യകകൾ ബ്രഹ്മചാരിക്കു സന്നദ്ധേതാളുകളുമായി കൂെട
നടക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്നു. ഉഷ്ണമുള്ളേപ്പാൾ വീശാൻ, െകാ�
ട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ േസ്നഹ വിരുന്നു് വിളമ്പാൻ, കിടപ്പറ�
യിൽ വ്യക്തിഗത െസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ, ൈനഷ്ഠിക�
ബ്രഹ്മചാരിയുെട വിശ്വഖ്യാതി േനടിയ മേനാനിയന്ത്രണം
ഉറപ്പു വരുത്താൻ സഹശയനത്തിനും അവർ തയ്യാറായി
എന്നതാണു് ചാരിതാർത്ഥ്യം. ഗംേഗയനായ േദവദത്ത�
െന്റ യുദ്ധകാലസഹകരണത്തിനു് െകൗരവ പരിവാരം
രാവുപകൽ വ്യക്തിഗത പരിലാളന െകാടുക്കുന്നു എന്നു്
ചാർവാകൻ വാത്സല്യേത്താെട നന്ദി പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ�
േതയുള്ളു”, ഭീഷ്മചലനങ്ങൾ െകൗതുകേത്താെട െകാട്ടാരം
േലഖിക േനാക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനവധു വസ്തുതാപരമായ
കൃത്യതേയാെട പറഞ്ഞു.

“ശല്യക്കാരനായ വ്യവഹാരിെയന്നു ദാമ്പത്യത്തിൽ യുധി�
ഷ്ഠിരനു െചല്ലേപ്പരുെണ്ടന്നറിയാം, എന്നാൽ മഹാരാജാ�
വായ േശഷം രാജസഭയിൽ ആെളങ്ങെന? മാന്യൻ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.



“സിംഹാസനത്തിന്നരിെക എനിക്കും ഒരിരിപ്പിടെമാെക്ക
തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. പെക്ഷ സഭാ നടപടികൾ നിരീക്ഷി�
ക്കാൻ സാവകാശം തരാെത നിസ്സാര േചാദ്യങ്ങൾ എറി�
ഞ്ഞു ചിന്താനീക്കെത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തും. സഭ നിയന്ത്രി�
ക്കുന്ന വിദുരർ കുെറെയാെക്ക കൃത്രിമെമന്നു േതാന്നിപ്പി�
ക്കുന്ന ഔപചാരികതേയാെട സഭാ അംഗങ്ങെള ക്ഷണി�
ക്കും. പരിഭ്രമേത്താെട ക്ഷണിതാക്കൾ പ്രഭാഷണം തു�
ടങ്ങുേമ്പാൾ നിർമ്മര്യാദകരമായ അവഗണനേയാെട
കഴുത്തുനീട്ടി നിസ്സാരവും സന്ദർഭത്തിനു േയാജിക്കാത്തതു�
മായ േചാദ്യങ്ങൾ െകാെണ്ടെന്ന വിറളി പിടിപ്പിക്കും. ഒരു
കൂർത്ത േനാട്ടം െകാെണ്ടാെക്ക ഞാൻ പണ്ടു് യുധിഷ്ഠിര�
െന നിശ്ശബ്ദനാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ, െചേങ്കാൽ കിട്ടിയ�
േതാെട അയാൾ അങ്ങെന എളുപ്പത്തിെലാന്നും പിൻ�
വാങ്ങുകയില്ല. പിേറ്റന്നു് ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ മറ്റു
നാലു പാണ്ഡവർ എെന്താെക്ക നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാണ്ടുവ�
രാനിടയുെണ്ടെന്നാെക്ക ആേലാചിച്ചുണ്ടാക്കി എെന്റ നി�
ലപാടു് ആവശ്യെപ്പടും. മൗനം സമ്മതെമന്ന നിലയിൽ
പിേറ്റന്നു് േയാഗത്തിൽ എെന്ന ഹീനമായി ദുരുപേയാഗം
െചയ്തു മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർെക്കതിെര മതിലുകൾ തീർ�
ക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/18

“വിേദശ ആക്രമണേമാ ആഭ്യന്തര കലാപേമാ ഇല്ലാെത,
മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിര േനതൃത്വത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി
മിക്കവാറും ഐശ്വര്യത്തിെലത്തി എങ്കിലും, രാപ്പകൽ കൂ�
െട നിന്ന നിങ്ങൾെക്കന്തു പാരിേതാഷികം മഹാരാജാവു്
തന്നു എന്നാണു േചാദ്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“േദശരത്ന പുരസ്കാരം േനടിയ നിർവൃതിയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ,
അയാൾക്കാവുന്നത്ര ഉദാരമായി, എേന്നാടു് പറഞ്ഞു,
െകാട്ടാരസമുച്ചയം നിെന്റ േപരിലാക്കെട്ട? കുരുവംശാ
ധിപന്മാരുെട ഈ ൈപതൃകസ്വത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിെന്റ ൈകവശാവകാശം മാത്രമെല്ല നമുക്കിടയിൽ
നിയമാനുസൃതം ഉണ്ടാവൂ, അെതങ്ങെന ആ സ്വത്തിെന്റ
സംരക്ഷകനായ നിങ്ങൾ ഭാര്യയുെട േപരിൽ ജന്മം ചാർ�
ത്തിത്തരും എന്നു് ഞാൻ നടപടി ക്രമമനുസരിച്ചു തിരിച്ചു
േചാദിച്ചു. മർത്യ ജീവിതത്തിെല കടങ്ങെളയും കടപ്പാടു�
കെളയും കാലാകാലം വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഞാൻ
മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർേദ്ദശെത്ത നീ കാലഘട്ടങ്ങളിേലക്കു
പരിമിതെപ്പടുത്തുക വഴി ഇനിെയാരു മനുഷ്യജന്മം കൂടി
ഞാൻ ജീവിച്ചുേവണ്ടിവരിേല്ല ഈ ജീവിതത്തിെല െകട്ടു�
പാടുകൾ നീക്കാൻ എന്നു് വിതുമ്പിെക്കാണ്ടയാൾ െനറ്റി�
യിൽ വിരലുകളൂന്നി സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു് എഴുേന്ന�
റ്റു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/19

“ആരും അത്ര േമാശമല്ല എന്നവർ വാക്കുെകാണ്ടു് െതളി�
യിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ഏറ്റവും അവേഹളനപരമായ പരാമർ�
ശേത്താെട പാണ്ഡവർ നിങ്ങേളാടു് െപരുമാറിയ സംഭ�
വം ഒേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും, ഓർമ്മയിൽ കിടന്നു പുളയുന്ന
ഒന്നുണ്ടു്. ഇളമുറ സഹേദവേനാടു് ആേളാഹരിയിൽ കവി�
ഞ്ഞു പരിലാളന ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നു് പരിേദവ�
നം െചയ്യുന്ന ആ ദിനങ്ങളിൽ, അർജ്ജുനൻ എനിക്കുേന�
െര വിരൽ ചൂണ്ടി മറ്റു നാലു േപേരാടു് പറഞ്ഞു, “ആേരാ�
ഗ്യമുള്ള എെന്റ ശരീരം പാഞ്ചാലിക്കു് ഞാൻ എേന്നാ നി�
രുപാധികം വിട്ടുെകാടുത്തു ആനന്ദ േസ്രാതസ്സായി. ആ
ഒെരാറ്റ പരാമർശം മതിയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്കു് െപാങ്ങ�
ച്ചമുള്ള ആ ശരീരം എെന്നേന്നക്കുമായി മതിയാവാൻ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/20

“പാണ്ഡവേരാ സുരക്ഷാഭടന്മാേരാ കൂെടയില്ലാെത, ഇെത�
ന്താ കാടുമൂടിയ ശവേക്കാട്ടയിൽ?” മഹാറാണി പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മൂടൽ മഞ്ഞു നിറ�
ഞ്ഞ ശിശിരകാലം, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“കുറ്റേബാധം സഹിക്കാനാവാെത ഉറക്കം നഷ്ടെപ്പടുന്ന
രാവിനു േശഷം, ആേരാരുമറിയാെത ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തി�
രിച്ചു. ആദ്യസമാഗമം മുതൽ ആഴത്തിെലെന്ന പ്രണയി�
ക്കയും, പരുക്കൻ പാണ്ഡവർ എെന്ന അർഹിക്കുന്നില്ല
എന്നു് വിശ്വസിക്കയും, വികാരാവിഷ്കാരത്തിനു് േവണ്ടി
എെന്റ ഉടലിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും െചയ്ത ധീര�
െകൗരവരുെട അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലിയിൽ ഇന്നും അർപ്പി�
ക്കെട്ട, സ്വകാര്യ ഉദ്യാനത്തിൽ വിരിഞ്ഞ ഈ െവളുത്ത
പൂക്കൾ.”

മൂടൽ മഞ്ഞു നീങ്ങി െതളിെവയിൽ വീണു്. വസന്തകാല�
ത്തിെന്റ ആേവശകരമായ സുഗന്ധം ചിതറി, കഥാവേശ�
ഷരായ െകൗരവർക്കു േനെര പാഞ്ചാലി ൈകക്കുമ്പിളി�
െല പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു. ശവേക്കാട്ടക്കു് പുറത്തു, ശിരസ്സു്
ഭാഗികമായി മൂടിയ നകുലൻ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/21

“മഹാരാജാവു് ജലസമാധി െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ പിന്തു�
ടർച്ച ആർക്കായിരിക്കും?”, െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല ശു�
ദ്ധജലാശയത്തിന്നരിെക നിൽക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന പദവിയിൽ ഉത്തര�
വാദിത്വങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്നതിെനാപ്പം, അേഞ്ചാളം വരു�
ന്ന ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നു് ഊഴം െതറ്റിക്കാെത ഗർ�
ഭംധരിച്ചു നവജാതശിശുക്കെള പാഞ്ചാലയിൽ േപാറ്റാൻ
ഏൽപ്പിച്ചു. ഇെതാെക്ക എന്തിനു എണ്ണിെയണ്ണി പറയു�
ന്നു എേന്നാ? രാജസൂയ യാഗത്തിെല സ്ത്രീവിരുദ്ധ ആചാ�
രങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചു പദവി േനടിയതു്
വൃദ്ധഭർത്താവിെന്റ ചിതയിൽ ചാടി മാദ്രിെയ േപാെല
ഭാവി േഹാമിക്കാനല്ല. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന േദ�
വസ്ത്രീയാണു് ഞാെനങ്കിൽ, ഭൂമിയിെല ഭരണയന്ത്രം തി�
രിക്കാനും തയ്യാർ”, ഭാരിച്ച ശരീരവുമായി വ്യായാമത്തി�
നായി പണിെപ്പട്ടു നീന്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ നി�
ലയില്ലാത്ത െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ച�
േപ്പാൾ കര കയറാൻ കയർ കൃത്യമായി പാഞ്ചാലി എറി�
ഞ്ഞു െകാടുക്കുന്നതു െകാട്ടാരം േലഖിക കൗതുകേത്താെട
േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/22

“ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കി എന്ന ആഖ്യാന രീ�
തിയിലാണിേപ്പാൾ നാട്ടിലാെക കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കു�
ന്നതു്. കൃത്യമായി സംഭവിച്ചെതന്തായിരുന്നു” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നാട്ടുകാെര കബളിപ്പിച്ചു ചക്രവർത്തി പദവി േനടിയ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ േനരിട്ടു ഞങ്ങെള അപമാനിച്ചു എന്നതിെനാ�
ന്നും െതളിവില്ല പെക്ഷ കൗരവെര േലാകജനതക്കു മു�
മ്പിൽ കരിവാരി േതക്കാൻ പാണ്ഡവരിൽ ചിലർ െചയ്ത
പ്രചരണങ്ങൾ ഞങ്ങെള പ്രേകാപിതരാക്കും വിധം േവ�
ദനിപ്പിച്ചു എന്നതു് വസ്തുതയാണു്. കൗരവർ െചയ്തു എന്നു്
പറഞ്ഞു നാണം െകടുത്തുന്ന വിഴുപ്പു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാ�
യിരുന്നു േരാഗഗ്രസ്ത പാണ്ഡവരീതി. കുരുവംശം കപ്പം
െകാടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന അസത്യവാർത്ത
ആദ്യം നാടാെക പ്രചരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പന്തികളിൽ േകാലാ�
ഹലമുണ്ടാക്കിയ േശഷം, പിന്നീടു് തീയതി കാണിക്കാെത
കപ്പം പലിശയടക്കം കിട്ടിെയന്ന വസ്തുത ഒരു തിരുത്തു
എന്ന േപരിൽ നിർജ്ജീവമായി െവളിെപ്പടുത്തുക, കൗര�
വരാജ സ്ത്രീകളുെട വിവാഹ പൂർവജീവിതത്തിൽ നിന്നു് കു�
ന്തി മാതൃകയിലുള്ള സാഹസികരതികഥകൾ ചികെഞ്ഞ�
ടുത്തു സൂതന്മാെര െകാണ്ടു് നാെടാട്ടുക്കു് പാടിപ്പിക്കുക-
ഇെതാെക്ക മഞ്ഞു പാളിയുെട േമൽപ്പാട മാത്രം. അതി�
നുേശഷമാണു് വിശിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന പര�
പീഡന ചാപല്യത്തിൽ പാണ്ഡവർ അഭിരമിച്ചതു്. ഇരക�
ളായവർ കടുത്ത നടപടി ശുപാർശ െചയ്തേപ്പാൾ ഭരണ�
കൂടം, ചൂതാട്ടെമന്ന രക്തരഹിതയുദ്ധത്തിലൂെട പാണ്ഡ�
വെര അധികാരത്തിൽ നിന്നു് ഒെരാറ്റ നിറസന്ധ്യയിൽ
നീക്കി. കൗരവെര കുത്തി േനാവിച്ചാൽ െവറുെത വിടില്ല
ഞങ്ങൾ, എന്ന ജനകീയ ഗാഥ അടിവസ്ത്രം ഊരി പഠിപ്പി�
ച്ചതും കൗരവരുെട ചരിത്രനിേയാഗമായിരുന്നു.”

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഭരിക്കാൻ മൂന്നു േപർ ഉൾെപ്പടുന്ന ഒരു കൗ�
രവ സംഘെത്ത യാത്രയയക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധ�
നൻ.



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/23

“പ്രശസ്ത പാഠശാലകളിൽ േപായ കൗരവർക്കു കുലീന�
ഭാഷ സംസാരിക്കാനാവുെമന്നറിയാം, കിടപ്പു േരാഗി പാ�
ണ്ഡുവിെന്റ ശാപവാക്കുകൾ നിത്യവും കാട്ടിൽ പരിചയിച്ച
പാണ്ഡവരിൽ പരുക്കൻ പദാവലി പതിവുമായിരിക്കാം
പെക്ഷ േദവസന്തതിെയന്നു േലാകത്താൽ അംഗീകരിക്ക�
െപ്പട്ട വിശിഷ്ട ൈപതൃകമുണ്ടു് അഞ്ചുേപർക്കും. എന്നിട്ടും
നിങ്ങൾ ഭീമെന വന്യമൃഗേത്താടു് താരതമ്യം െചയ്തു നിന്ദി�
ച്ചതിെന്റ യുക്തി വ്യക്തമാക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അതു് കൗരവവികാരമായിരുന്നിേല്ല? യുക്തിെയാന്നുമെല്ല�
ന്നു നിങ്ങൾക്കുമറിയാം, കൗരവർ അനധികൃത ജന്മങ്ങൾ
എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈറ്റില്ലഭാഷ പാണ്ഡവർ സം�
സാരിച്ചതും ആ വാർഷിക കുടുംബ േയാഗത്തിലായിരു�
ന്നിേല്ല? രാജസഭയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും, കാ�
ഴ്ച പരിമിതിയുെണ്ടങ്കിലും, േകൾവിപരിധിയിലായിരുന്നി�
േല്ല? േവദന േതാന്നി പെക്ഷ ഞങ്ങൾ പ്രതിേഷധിച്ചില്ല
എന്നതാണു് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാെത േപായതു്. കൗമാരം
വെര കാട്ടിൽ വളർന്ന പാണ്ഡവർക്കു് ജീവിതാരംഭം പരി�
ഷ്കൃതസമൂഹത്തിലായിരുന്നിെല്ലന്ന പ്രേത്യക പരിഗണന
െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. അന്തഃപുരേതാഴികെള വർഷങ്ങേളാ�
ളം ധൃതരാഷ്ട്രർ ൈലംഗികമായി ദുരുപേയാഗം െചയ്യുക
വഴിയായിരുന്നു അഭിശപ്ത കൗരവ ജന്മങ്ങെളന്നു പാണ്ഡ�
വർ ആേരാപിക്കണെമങ്കിൽ നുണനിർമ്മിതിയിൽ കി�
ട്ടിയ അേധാേലാക പിന്തുണ എത്ര സജീവമായിരുന്നു.
എന്നിട്ടും ഞാൻ പ്രേകാപിതനായില്ല. േയാഗെമാെക്ക
കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഭീമൻ
ഇഷ്ടവിഭവം കാട്ടുേപാത്തിെന്റ ചൂടു് വിടാത്ത ഇറച്ചിയാ�
െണന്നു അഭിമാനേത്താെട പറഞ്ഞേപ്പാഴാണു് െവളി�
െപ്പടുത്തൽ ഉണ്ടായതു്. േവട്ടനായകെള വിട്ടു കാട്ടുേപാ�
ത്തിെന്റ പിന്നിൽ കടിപ്പിച്ചു വീഴ്ത്തുേമ്പാൾ കഴുത്തുെവട്ടി ചുടു�
േചാര ഭീമൻ ൈകക്കുമ്പിളിൽ നിറച്ചു കുടിക്കുന്ന രംഗം സൂ�
തന്മാർ പാടി നടക്കുന്ന കഥ മാത്രമായിരുന്നു, അല്ലാെത
അവേഹളിക്കാൻ െകാണ്ടുവന്ന പാണ്ഡവകുടുംബ ചരിത്ര�
െമാന്നുമായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിെലാരു കൗരവ-പാണ്ഡവ
യുദ്ധമുണ്ടായാൽ, ആർക്കറിയാം, ഭീമൻ ഞങ്ങളുെട െന�
ഞ്ചു് കലക്കി രക്തദാഹം തീർക്കുകയിേല്ല എെന്നാരു സൂ�
ചനയാണേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞതു്. അതു് പ്രവചനെമാന്നുമാ�
യിരുന്നില്ല, തീൻശാലയിെല വർത്തമാനം മാത്രം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/24

“അച്ഛെന കുടുക്കാൻ കഴിയാത്തതു െകാണ്ടായിരുേന്നാ കു�
രുന്നു േപാരാളിെയ കുത്തിയതു്?”, സുരക്ഷാഭടന്മാരുെട
നടുവിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്ന കർണ്ണേനാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ശിശിരകാല രാത്രിയിൽ യമുന�
യുെട തീരത്തു ചിത കത്തുന്ന െവളിച്ചം െതളിഞ്ഞു. കുരു�
േക്ഷത്രയുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“കൗരവർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും മുമ്പു് കുട്ടി�
ക്കുറ്റവാളിെയ േവണ്ടേപാെല ൈകകാര്യം െചയ്തു് െഭൗതി�
കാവശിഷ്ടം, ചക്രവ്യൂഹത്തിന്നപ്പുറം കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു
െകാടുക്കുകെയന്ന കർത്തവ്യം മാത്രേമ ഞാൻ നിർവ്വ�
ഹിച്ചുള്ളു, ഒളിഞ്ഞിരിക്കയായിരുന്ന പാണ്ഡവർ എത്രയും
േവഗം ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ െപറുക്കിെക്കാണ്ടു േപായി
എന്നതു് കത്തിത്തുടങ്ങിയ ചിത കണ്ടാൽ അറിയിേല്ല?
െകാച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങെള വച്ചു് ആരും െകാടുംകുറ്റകൃത്യം െച�
യ്യാൻ ശ്രമിക്കരുതു് എന്ന ദുേര്യാധനെന്റ താക്കീതു് പാ�
ണ്ഡവർ മറക്കരുതു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/25

“ശത്രുപക്ഷത്തു നിർത്തി കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവ വം�
ശഹത്യ െചയ്തധികാരം നിങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയേതാെട,
ഹസ്തിനപുരി സാമ്രാജ്യം പാണ്ഡവർക്കു് പ്രിയ ജന്മഭൂമി�
യായി അേല്ല?”, മഹാറാണി പാഞ്ചാലി എഴുതി ചിട്ടെപ്പടു�
ത്തി അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിെല െപാതുേവദിയിൽ അവ�
തരിപ്പിച്ച പുതിയ േദശീയഗാനം മുൻ കൗരവരാജകുമാരി�
കൾ ൈവകാരിക ഈണേത്താെട പാടിക്കഴിഞ്ഞു സദ�
സ്സു് കയ്യടിച്ചു പിരിയുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചി�
രുന്ന േദശീയഗാനം ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിെന്റ ആവാസ
വ്യവസ്ഥക്കു പ്രണാമം അർപ്പിച്ചായിരുന്നിേല്ല? േദശ, കു�
ടുംബ, സംസ്കാര േഭദഗതിേയാെട ഇവിെട അവതരിപ്പി�
ച്ചതു് അതുേപാെലാരു ൈവകാരിക ഉള്ളടക്കമാണു്. കു�
ടുംബനാഥ അംബാലിക മുതൽ കിരീടാവകാശിയുെട പി�
താവു് അഭിമന്യു വെരയുള്ള പാണ്ഡുകുടുംബ പരാമർശങ്ങ�
േളാെട തിരുത്തിെയഴുതിയ പുതു േദശീയഗാനത്തിെന്റ
ജനപ്രീതിയിേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞതേല്ല. മുൻ കൗ�
രവ ഭരണകൂടം ധൃതരാഷ്ട്ര േകന്ദ്രീകൃതമായ േദശീയഗാന�
ത്തിനു ഓേരാ െപാതു േവദിയിലും നിർബന്ധിത ആലാ�
പനം ഉറപ്പുവരുത്തുേമ്പാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സംശയേരാഗം
ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡുവിെന തിരിച്ചു പിടിെച്ചഴുതിയ പുത്തൻ
േദശീയഗാനം പാടിേക്കൾക്കുേമ്പാൾ മാത്രം എന്തുെകാ�
ണ്ടു് നിങ്ങൾ ആവാഹിെച്ചടുക്കുന്നു?”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/26

“അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കത്തിച്ചു അേല്ല? െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു, “ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കുടിേയറ്റ കുടി�
ലത എന്നാണു ദുേര്യാധനൻ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്.”

“കാടുവളഞ്ഞു തീയിട്ടു ജീവജാലങ്ങെള െകാന്നു ഞങ്ങൾ
െകാലവിളിച്ചു എന്നാേണാ കൗരവർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന�
തു്? അങ്ങെനയാണ്എങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത േദശങ്ങളിൽനിന്നു്
കുടിേയറിയവർ മാപ്പു തരുേമാ? എത്ര പരിമിതമായ േതാ�
തിലാണു് ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥത്തിെല മൃഗമാംസല�
ഭ്യത ൈദനംദിന ജീവിതത്തിനായി പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി�
യതു് എന്നേന്വഷിക്കൂ എന്നിട്ടു ഹസ്തിനപുരിയിെല ചുവ�
െരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ, ‘കണ്ടതും േകട്ടതും േനർസാക്ഷി
െമാഴി’യായി അവതരിപ്പിക്കൂ. സസ്യാഹാരി മൃഗങ്ങെള
തീൻശാലയിേലക്കു വിശിഷ്ട മാംസ രുചിക്കായി ഞങ്ങ�
ളും മറ്റു അംഗീകൃത കുടിേയറ്റക്കാരും ൈക വച്ചേപ്പാൾ
കൃഷിേകന്ദ്രിതമായ സാമ്പ്രദായിക ഗ്രാമീണജീവിതത്തി�
െനാരു പുത്തൻ മാനം, അതായിരുന്നിേല്ല കാർഷികവി�
പ്ലവം എന്നു് പറയുന്നതു്? മാംസാഹാരികളായ വന്യമൃ�
ഗങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ സസ്യാഹാരി ജീവികൾ ‘ഞങ്ങെള
തിന്നൂ’ എന്ന യാചനേയാെട തല കുനിച്ച കാലമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. മാംസേഭാജികളായ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഞങ്ങെള
കണ്ടേതാെട യമുനയിൽ ചാടി. ഖാണ്ഡവ തീർത്തും ഒരു
മൃഗമാംസ കലവറയായി. കന്നു പൂട്ടിയും കൃഷി െചയ്തും നടു�
െവാടിഞ്ഞ രാജ്യരാജ്യാന്തരങ്ങളിെല കൃഷിക്കാർ ഈ പു�
ത്തൻ മാംസ‘ഖനി’കളിേലക്കു ഇടിച്ചുകയറി ഇരമൃഗങ്ങ�
ളുെട മാംേസാൽപ്പാദനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എന്നു്
പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചു െകാേല്ലണ്ട കാര്യമില്ല നിത്യവും അറ�
ക്കാൻ തല കുനിക്കും. മൂന്നു േനരം ആഹാരം എന്നതു് സ്വ�
പ്നമല്ല യാഥാർഥ്യമാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ‘ഇനി ലക്ഷ്യം�
വീട് ’ എന്ന ഉറപ്പിൽ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളുെട നിർമ്മിതിക്കാ�
യി വാസ്തു ശില്പികെള േതടി െചല്ലുകയാണിേപ്പാൾ. ഖാ�
ണ്ഡവവനം അഗ്നിയുെട താണ്ഡവമല്ല യമുനാതട സം�
സ്കാരത്തിെന്റ ആരംഭമാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/27

“ചക്രവർത്തിപദവി െചറുപ്പത്തിൽ വഹിച്ച ആളിേപ്പാൾ
മഹാരാജാപദവിയിെലത്തിയേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിേപ്പാേയാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങെള അതിജീവിച്ചു േനടി െയടുത്ത�
െതാെക്ക ഒറ്റയ്ക്കു് എന്ന മട്ടിൽ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ െചയ്ത പ്ര�
ഭാഷണം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, സഹിെകട്ടു ഗദ ചൂ�
ണ്ടി രൗദ്രഭീമൻ ഇടെപട്ടേപ്പാൾ, ഇനി യുധിഷ്ഠിരൻ എളി�
മയിൽ നീങ്ങും എന്നു് കരുതിയ എനിക്കു് െതറ്റി. ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിേലക്കു കുടിേയറ്റത്തിനുള്ള അേപക്ഷകൾ പരി�
ഗണിക്കുേമ്പാൾ, മുടന്തുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാഞ്ചാല�
ഭാഗത്തുള്ള വർക്കു അനുമതി നിേഷധിക്കുന്നതു് കണ്ടി�
ട്ടും ഒന്നു് രണ്ടു തവണ ചുണ്ടു് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ പ്രതികരി�
ക്കാതിരുന്നു. എന്നിട്ടും അേപക്ഷ െവട്ടൽ തുടർന്നേപ്പാൾ,
അന്തഃപുരത്തിൽ േനരിട്ടു. പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നുള്ള കു�
ടിേയറ്റക്കാർ ആെരങ്കിലും എെന്ന പരാതിയുമായി സമീ�
പിേക്കണ്ട ഗതിേകടിൽ എത്തിച്ചാൽ, രാജസൂയ യാഗ�
ത്തിൽ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിനുേവണ്ടി എെന്നെക്കാ�
ണ്ടു് െചയ്യിച്ച മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കർമ്മങ്ങളും ക്രിയക�
ളും ഭീമെന്റ മുമ്പിൽ എണ്ണിെയണ്ണി പറയുെമന്നു് വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി. ആൾ ഒതുങ്ങി. പിെന്ന കുലുക്കിയിട്ടില്ല പുരുഷാധി�
പത്യത്തിെന്റ െകാമ്പു്. പകരം ആട്ടിയതു വാൽ മാത്രം.
ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ വിരുന്നു വരുന്ന സന്യസ്തേരാ�
ടു്, ൈകപ്പത്തി മലർത്തി വിനയെപ്പടുന്നതു് േകൾക്കാം,
ഭൂമിയിൽ പരേപ്രരണയില്ലാെത ദുരഭിമാനെത്ത നിയ�
ന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണു് കാലപുത്രെനന്ന നിലയിൽ
തെന്റ േനട്ടെമന്നു്. പരിത്യാഗികൾ െപാട്ടിച്ചിരിക്കും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/28

“െതന്നി വീണു കാലുളുക്കി എെന്നാരു വാർത്ത അരമ�
നയിൽ നിന്നു് പരക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ”, ഭരണകൂടത്തിെന്റ
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“സംഭവം നടന്നതല്ല സ്വപ്നമാെണന്ന പാഞ്ചാലിയുെട
വിശദീകരണം അസാധുവാക്കാൻ സമയമായില്ല. ഉപ�
േയാഗിക്കാെത അടച്ചു കിടന്ന രാജസഭയിൽ യുധിഷ്ഠി�
രൻ പട്ടാഭിേഷകത്തിനു േശഷം ൈവകിയ രാത്രിയിൽ
കയറി െചന്നേപ്പാൾ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു ദുേര്യാധ�
നൻ കൗരവേയാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
മന്ത്രി വിദുരർ അതു് ശരിവച്ചേതാെട വാതിലടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു
പൂട്ടി മുദ്രെവച്ചു നാലുഭാഗത്തും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. കുരു�
േക്ഷത്രയിെല ‘യഥാർത്ഥ ആൾനാശ’െത്തക്കുറിച്ചു ധവ�
ളപത്രമിറക്കാെത ഭരണം സുഗമമാവിെല്ലന്നു ദുേര്യാധന
വിധവ. യഥാർത്ഥ കൗരവരല്ല െകാല്ലെപ്പട്ടതു് എന്ന സൂ�
ചനയിൽ ചാർവാകൻ പാണ്ഡവവിരുദ്ധ സാദ്ധ്യതകൾ
െമനയുകയാണു്. കാലുളുക്കി എന്നെതാെക്ക െകാട്ടാരം
വിഴുപ്പു പരാമർശങ്ങൾ, അവ ഭരണ പ്രതിസന്ധി തരണം
െചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്രസക്തമാണു്. സ്വതന്ത്രസമൂ�
ഹമാണു് ഹസ്തിനപുരിെയങ്കിലും കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തി�
നു മുമ്പു് ധൃതരാഷ്ട്രർ നടപ്പിലാക്കിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ
പിൻവലിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതു് മറക്കരുേത.”

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം വനജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിമത്ത�
േത്താടു ഐക്യെപ്പട്ടിരുേന്നാ? അേതാ ഉടേയാെനതിെര
സംഘടിത െചറുത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ പാണ്ഡവരുെട ജീ�
വിത സായാഹ്നം.

“ദുേര്യാധനൻ മുേന്നാട്ടുവച്ച നിബന്ധനകൾ കാറ്റിൽ പറ�
ത്താനായിരുന്നു ഭീമനിർേദ്ദശം, പെക്ഷ അയൽപ്പക്ക�
െത്ത സന്യസ്ഥസമൂഹം രാജ്യാന്തര കൗരവ ചാരശൃംഖല�
യിൽ ഉെണ്ടന്ന സംശയത്തിൽ, കരുതേലാെട, ഉൾക്കാ�
ട്ടിൽ കയറി സംരക്ഷിത മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടുകെയന്ന
സാഹസത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി ഏർെപ്പട്ടു. േപടമാനു�
കെള വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ െകാന്നു ഇറച്ചി ചുട്ടും, െവച്ചും
കൗരവവിരുദ്ധനീക്കത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടി. വ്യാഴവട്ടക്കാല
മാൻേവട്ട കഴിഞ്ഞു ആശ്രമം കത്തിച്ചു െതളിവുകെളല്ലാം
നശിപ്പിച്ചേശഷം അജ്ഞാത വാസത്തിനു മുഖംമൂടി ധരി�
ക്കുേമ്പാഴാണു് കണ്ടതു്, കുേന്നാളം കുമിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
മാംസാേഘാഷത്തിെന്റ തിരുേശഷിപ്പുകൾ. ഖാണ്ഡവവ�
നം േപാെല അതും വളഞ്ഞു തീയിട്ടാണു് സ്വച്ഛ മനഃസ്സാ�
ക്ഷിേയാെട വിരാടയിേലക്കു വച്ചടിച്ചതു് ”, ഇരുൈകക�
ളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ശിരസ്സിനു പിന്നിൽ താങ്ങായി വച്ചു് ഭീമൻ
മലർന്നു കിടന്നു ഭൂതകാലസ്മരണയിൽ രമിക്കുേമ്പാൾ,
പാഞ്ചാലിയുെട താക്കീതുേനാട്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റു നാലു
പാണ്ഡവർ തല താഴ്ത്തി അന്തഃപുരം വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/29

“രക്തെച്ചാരിച്ചിലുള്ള യുദ്ധെമാഴിവാക്കാൻ കുടുംബ േസ്ന�
ഹിയായ അച്ഛൻ ബദൽനിർേദ്ദശങ്ങെളാന്നും വച്ചിേല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയിൽ പാളയ�
നിർമ്മിതിയുെട പുേരാഗതി വിലയിരുത്തുന്ന ഉന്നതതല�
േയാഗം കഴിഞ്ഞു ലഘുപാനീയവുമായി മരത്തണലിൽ
വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ ഉൾെപ്പടുന്ന കൗര�
വസംഘം.

“എന്തിെനാഴുക്കണം മനുഷ്യേച്ചാര കൂട്ടുകുടുംബത്തിെല സ്വ�
ത്തുതർക്കം തീർക്കാൻ? വരൂ ഭീമാ നമുെക്കാരു ആലിം�
ഗന സമരത്തിേലർെപ്പടാം എെന്നാരു െവല്ലുവിളിയിൽ
ഒതുക്കിക്കൂെട യുദ്ധകാഹളം എന്നാണച്ഛൻ േചാദിച്ചതു്.
ആളുയരത്തിലുള്ള പ്രതിമകൾ ആലിംഗനം െചയ്തു തവിടു�
െപാടിയാക്കുന്നതായിരുന്നു അച്ഛെന്റ വിേനാദം.”

“മൂന്നു േനരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വകെയാെക്ക ഭർ�
ത്താവു് സമ്പാദിച്ചു തരുേമാ?” വന്മരങ്ങൾക്കു പിന്നിെല
എളിയ കുടിലിൽ െകാച്ചു കുട്ടികൾെക്കാപ്പം ക്ഷീണിച്ചു കി�
ടക്കുകയായിരുന്ന ചാർവാകവധുവിനു നവവത്സര സമ്മാ�
നെപ്പാതി ഹൃദ്യമായി നീട്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു.

“ഇന്നെല ചാർവാകൻ രാത്രിയിൽ വന്നതു് ഒരു തലച്ചുമടു്
പനേയാലെക്കട്ടുകളുമായായിരുന്നു. എന്താണിെതാെക്ക�
െയന്നു ഞാൻ അസഹ്യതേയാെട േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ഈ
നാടു് ഭരിക്കുന്നവരുെട കുടുംബകഥ െപാടിപ്പും െതാങ്ങ�
ലും വച്ചു് വ്യാസമുനി എഴുതിയ മഹാഭാരതെമന്ന കാവ്യ�
മാെണന്നു പറഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ കൗരവെര പിന്തുണക്കുന്ന
രചന പാണ്ഡവർക്കനുകൂലമായി സൂക്ഷ്മതേയാെട തിരു�
ത്തിെക്കാടുത്താൽ ആയുഷ്കാല േവതനം തരാെമന്നു ഭീ�
മൻ വാക്കു തന്നിട്ടുണ്ടു്. പാണ്ഡവ വിരുദ്ധമായ ഓലകൾ
ശ്രദ്ധാ പൂർവ്വം നീക്കണം, അവിെട പാണ്ഡവാനുകൂല
ഓലകളിൽ നാരായം െകാണ്ടു് മാറ്റിെയഴുതി കൃത്യതേയാ�
െട വക്കണം, എല്ലാറ്റിനും നീ സഹകരിക്കണം എന്നു്
പരിഭ്രാന്തിേയാെട അയാൾ പറഞ്ഞു. ആെകയുള്ള എണ്ണ�
യും വിളക്കും കിടപ്പുമുറിയും അയാൾക്കു് ഞാൻ ൈകമാ�
റി. ഈ പഴങ്ങളും അയാൾക്കു് തിന്നാൻ മാറ്റിെവക്കണം.
ആരാണു് കൗരവർ ആരാണു് പാണ്ഡവർ എെന്നാന്നും
എനിക്കുറപ്പിെല്ലങ്കിലും, ഈ കളവിനു് കൂട്ടു് നിന്നാൽ കുട്ടി�
കൾക്കു് മൂന്നു േനരം ഭക്ഷണം െകാടുക്കാനാവും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2018/12/31

“കണ്ടവെരല്ലാം അക്ഷരസ്പുടതേയാെട അപലപനീയെമ�
ന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച വസ്ത്രാേക്ഷപം, കർണ്ണനു മാത്രം മറ്റു�
വിധത്തിൽ അവ നിർമ്മിക്കാനാവുന്നെതന്തുെകാണ്ടു്?
സവർണ്ണ മാടമ്പികളുെട സംരക്ഷണയിൽ തിന്നു െകാ�
ഴുത്ത ‘കീഴാളഅടിമ’ എന്നാണു ചാർവാകൻ ആഞ്ഞടി�
ക്കുന്നതു്. പാർശ്വവത്കൃതെനന്ന പരിഗണന നിങ്ങൾ�
ക്കനുവദിച്ച െപാതു സമൂഹെത്ത നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചുേവാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കു�
േമ്പാൾ രാജവീഥിയിലൂെട വടക്കൻ മലനിരകളിേലക്കു
അടിവച്ചുനടക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘെത്ത മുഖമു�
യർത്താെത േനാക്കുകയായിരുന്നു അതിരഥപുത്രൻ.

“ഹസ്തിനപുരി ജനതയുെട സ്വകാര്യഅഹങ്കാരമാണു് ഞാ�
െനന്ന പ്രശസ്തി നിലനിർത്താൻ, കണ്ട കാര്യം കണ്ടിെല്ല�
ന്നു നടിക്കേണാ? ‘ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ അല്പവസ്ത്ര’
എന്ന പ്രഖ്യാപനേത്താെടയേല്ല പാഞ്ചാലി ആൺസാ�
ന്നിധ്യം മാത്രമുള്ള ചൂതാട്ടസഭയിൽ ഇരച്ചു കയറിയതു്?
ഒരു പണത്തൂക്കം തലേച്ചാറുള്ള ഏെതങ്കിലും കൗരവൻ
ഭീഷ്മേദ്രാണ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യാൻ
ൈക െപാക്കുേമാ? കൗരവരുെട അറിയെപ്പടുന്ന അച്ഛൻ
ഏകഭാര്യനും, അച്ഛൻ പരിത്യാഗിയുമേല്ല? അൽപ്പ വസ്ത്രം
സ്വയം ഉരിഞ്ഞു പൂർണ്ണനഗ്നതാപ്രകടനത്തിനു് തയ്യാെറ�
ടുത്താണു് പാഞ്ചാലി ചൂതാട്ടസഭയിൽ അനധികൃതമായി
ഇടിച്ചു കയറിയെതന്ന സംശയം ബലെപ്പടുത്തുന്നതായി�
രുന്നിേല്ല പിന്നീടവളുെട ഓേരാ ചലനവും, ഗൂഢനീക്കവും?
െതാട്ടടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധാരിയുെട േമൽ�
വസ്ത്രം ഒരിളമുറ കൗരവൻ നഗ്നപാഞ്ചാലിെയ അണിയി�
പ്പിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ എന്താണു് െചയ്തെതേന്നാ? ഇടം�
ൈക െകാണ്ടു് രഹസ്യമായി ആ പട്ടുപുതപ്പു് വഴുക്കിവീഴ്ത്തി.
മനഃസാന്നിധ്യമുള്ള ദുേര്യാധനൻ ഉടൻ ഇടെപട്ടു ബലമാ�
യി പാഞ്ചാലിെയ പിടിച്ചു സ്വന്തം സിംഹാസനത്തിൽ
ഇടമുണ്ടാക്കി ഇരുത്തിയേതാെട അവൾ വഴങ്ങി. ഈ
സത്യസാക്ഷിെമാഴി ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്താെത കുഴിച്ചു
മൂടിയാൽ ചരിത്രം മാപ്പു തരുേമാ?”

“േദ്രാണവധത്തിൽ ലക്ഷ്യംേനടിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുേണ്ടാ,
അേതാ, വീണു കിട്ടിയ അവസരം നിങ്ങൾ കീഴ്െപ്പടു�
ത്തി എന്നതാേണാ ശരി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
എേന്താ അമളി പറ്റിയ േപാെല മുഖം താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാ�
യിരുന്നു പാളയത്തിൽ പാണ്ഡവ സർവ്വൈസന്യാധിപ�
നും പാഞ്ചാല രാജാവിെന്റ മകനുമായ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ. യുദ്ധ�
ത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാം ദിവസം, സന്ധ്യ.

“അച്ഛെന അപമാനിച്ച േദ്രാണെര ഞാൻ വക വരുത്തി
എന്നെതാരു തലെവട്ടൽ നടപടിക്രമം മാത്രം. െകാന്നു
െകാല വിളിക്കാനുള്ള േപാരാട്ട കൗതുകം ഉണ്ടാവാൻ
ഞാൻ ഒരു സങ്കൽപ്പവധം നീണ്ടകാലമായി കരളിൽ
കാത്ത്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. െകട്ടുകുതിരയിൽ ഏകലവ്യെന
എഴുെന്നള്ളിച്ചു, േദ്രാണെര കീഴ്െപ്പടുത്തി, ആചാര്യെന്റ
തള്ളവിരൽ ഏകലവ്യൻ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു മുറിെച്ചടുക്കു�
ന്ന രംഗം-കഷ്ടം, അതുണ്ടായില്ല എന്ന േഖദം ജീവകാലം
മുഴുവൻ എെന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കും.”



െ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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