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കുടിപ്പകയിൽ െകൗരവവംശഹത്യ െചയ്തു്, ചതിയിൽ െച�
േങ്കാൽ ൈകവശെപ്പടുത്തിയ പാണ്ഡവർ ഞങ്ങൾക്കു്
മദ്യവും നിേഷധിക്കുന്നു, ഗാന്ധാരം മുതൽ മഗധ വെര നൂ�
േറാളം രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു് വധുക്കളായി ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ എത്തിയ ഞങ്ങളുെട ബഹുസ്വരസ്വത്വം തുട�
ക്കം മുതൽ ജനാധിപത്യപരമായി അംഗീകരിച്ച വിദുരർ,
തീൻശാലയിൽ കഴിക്കാൻ േഗാമാംസവും, കുടിക്കാൻ
മദ്യവും പുകക്കാൻ ലഹരിയും അനുവദിച്ചതു് ദശാബ്ദങ്ങൾ�
ക്കു് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രവസ്തുത തള്ളി, ധാർമികത�
യുെട െമാത്തക്കച്ചവടം ഏെറ്റടുത്ത അനധികൃത മഹാരാ�
ജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒത്താശേയാെട, ഇന്നു് മുതൽ എല്ലാ�
വിധ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കും നിേരാധനം ഏർെപ്പടുത്തി.
സമ്മതപത്രം ഓലകളിൽ സ്വന്തം ൈകപ്പടയിൽ എഴുതി
രാജസഭയിൽ പരസ്യമായി െകാടുക്കാത്ത പക്ഷം, കുടി�
െയാഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി േനരിടുെമന്നവർ താക്കീതു െച�
യ്യുന്നു. കൗരവരാജ വിധവകളും അവിവാഹിത െപൺമ�
ക്കളും പുത്രവിധവകളും ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടക്കു് മു�
മ്പിൽ പ്രതിേഷധത്തിെന്റ വൻമതിൽ െകട്ടുേമ്പാൾ തുണ�
ക്കാൻ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യും െകാട്ടാരം േലഖികയും
മുേന്നാട്ടു വരിേല്ല?

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/06

“ദൃക്സാക്ഷിയേല്ല? വധം ആസ്വദിച്ചതേല്ല? ചരിത്ര മുഹൂർത്ത�
ത്തിെന്റ ദൃശ്യാനുഭൂതി പങ്കിട്ടുകൂെട?”, നകുലേനാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പാ�
ണ്ഡവ സംഘം വഴിേയാര േകന്ദ്രത്തിൽ ലഘുഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്ന േനരം.

“വിശന്നു വലഞ്ഞ ബകെന വൻമരം പിഴുതു തല്ലിെക്കാല്ലു�
ന്നതും, പ്രണയിനിെയ പ്രതീക്ഷിച്ച കീചകെന ആൾമാ�
റാട്ടം വഴി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാല്ലുന്നതും ഐതിഹ്യെപ്പരുമ�
യിൽ പറഞ്ഞുശീലിച്ച ഞാൻ, പേക്ഷ, ദുഷ്ട ദുേര്യാധനെന
പ്രിയഭീമൻ ആക്രമിക്കുന്നതു് കണ്ടു െഞട്ടി. ഒരു താരത�
മ്യവും ഇല്ല ഈ ശത്രുസേഹാദരരുെട േപാരാട്ടമികവിനു.
ഓേരാ ഗദാപ്രഹരവും ഉന്നം െതറ്റി മരക്കുറ്റികളിലും ചളി�
ക്കുഴിയിലും ഭീമേനാെടാപ്പം െചന്നുവീണു. ദുേര്യാധനഗദ�
യുെട പ്രഹരേവദന സഹിക്കാനാവാെത ഭീമൻ മണ്ണിൽ
വീണുരുണ്ടു. അതിനിടയിെലാരു മിന്നൽ പിണർസേന്ദ�
ശം ആകാശചാരികളിൽ നിന്നു് അനുസരണേയാെട ഭീ�
മൻ സ്വീകരിക്കുന്ന േപാെലാരു ഓർമയുെണ്ടനിക്കു്, ചാ�
ടിെയണീറ്റ ഭീമൻ ഗദാപ്രഹരത്തിലൂെട ദുേര്യാധനെന്റ
അരെക്കട്ടു് െപാട്ടിക്കുന്നതു് കണ്ടു കണ്ണു് തിരുമ്മി മിഴിച്ചു
ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, അതാ ചളിയിൽ വീണു ‘അമ്മാ
അമ്മാ’ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ നിലവിളിക്കുന്നു. അെതാരു
േരാദനമായിരുന്നുേവാ?, അേതാ ഗാന്ധാരിയുെട വരം
ഫലിക്കാത്തതിലുള്ള പരിഭവമായിരുന്നുേവാ? ഭീതിത�
മായ ആ വീഴ്ച കാണാനാവാെത ഞങ്ങൾ ഭീമെന വാരി�
െപ്പറുക്കി യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നു് പാഞ്ഞു. ചൂതാട്ടസഭയിെല
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ പണ്ടു് കണ്ട േപാെലാരു പ്രത്യക്ഷം.”

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പരവശനായ നകുലൻ െചരിഞ്ഞു.
മെറ്റാരു മാദ്രീപുത്രൻ സഹേദവൻ അവെന താങ്ങിപ്പി�
ടിച്ചു ചൂടുള്ള പാനീയം പതുെക്ക വായിൽ ഒഴിച്ചു് െകാടു�
ക്കുേമ്പാൾ, െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് യാചിച്ചു, “കൂടുത�
െലാന്നും അവേനാടിനി േചാദിക്കരുേത. മനുഷ്യർ കാ�
ണരുതാത്ത എേന്താ അവൻ ദുേര്യാധന വധത്തിന്നിട�
യിൽ കണ്ടു, എല്ലാമറിയുന്ന ആകാശചാരികൾ അവേനാ�
ടു് െപാറുേക്കണേമ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/07

“ആരാധകരുെട മുമ്പിൽ തള്ളാൻ െകാള്ളാവുന്ന തങ്കെപ്പ�
ട്ട ഒരു പ്രണയമൂല്യവും നിങ്ങളേപ്പാൾ പരുക്കൻഭീമനിൽ
ഇതുവെര കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല?”, തടാകത്തിേലെക്കാഴുകു�
ന്ന നീർച്ചാലിൽ കാൽ വച്ചു് െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“എേന്നാടു് പരിപൂർണ ആശ്രിതത്വം, ഏതർദ്ധരാത്രിയി�
ലും കല്യാണസൗഗന്ധികം േതടി ഉൾക്കാടിലലയാൻ
േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന ഉൾക്കിടിലം, അെതാന്നു േപാെര പ്രണ�
യാഭിലാഷങ്ങളിനിയും പൂവണിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന പരിേദവന�
ത്തിലും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടു് കുത്തി ൈക�
മുത്തി വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കൽ പരമാനന്ദം യാചിക്കുന്ന ഭീ�
മെന എെന്നേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ മഹത്വെപ്പ�
ടുത്താൻ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/08

“ഇെന്നന്താ ഒെന്നാന്നര മണിക്കൂർ ൈവകി എന്നു് േകട്ട�
േല്ലാ. ഓടിപ്പിടഞ്ഞു ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു എങ്കിലും, ഇേപ്പാേഴ
എത്താനായുള്ളു. യുദ്ധവിരാമം ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല�
േല്ലാ. അേതാ, ആദ്യദിനം േപാെല അർജ്ജുനൻ വിഷാ�
ദേരാഗിയാേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധനിർവ്വഹണ
സമിതിയുെട അധ്യക്ഷെന അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“ആരാണു് അർജ്ജുനൻ, എന്താണു് വിഷാദം എന്നെതാ�
ന്നും ഞങ്ങളുെട പരിഗണനാവിഷയമല്ല. േപാരടിക്കുന്ന
ഇരുകൂട്ടരും വ്യൂഹം ചമഞ്ഞു, എറിയാൻ കുന്തം ഉയർത്തു�
േമ്പാഴാണു് കാണുന്നതു്, അവർക്കിടയിെലാരു കൂട്ടം െവ�
ള്ളരിപ്രാവുകൾ ചിറകടിച്ചു പ്രതിേഷധിക്കുന്നു. ശംഘുനാ�
ദം മുഴക്കിെയങ്കിലും പ്രാവുകൾ േപാർക്കളം വിട്ടു േപായി�
ല്ല. അേപ്പാഴാണു് ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് പാചകസംഘ�
ത്തിെന്റ അറിയിപ്പു് വന്നതു് തീൻശാലയിൽ മാംസക്ഷാ�
മം പരിഹരിക്കാൻ, ശല്യക്കാരായ െവള്ളരി പ്രാവുകെള
ഏതുവിധവും പിടികൂടാനാണു് നിർേദ്ദശം. ഇരുകൂട്ടരും
ഒെത്താരുമേയാെട എറിഞ്ഞ കുന്തങ്ങൾ ലക്ഷ്യ േവധി�
യായി. ഔേദ്യാഗികകൃത്യം തടസ്സെപ്പടുത്തിയ പ്രാവുകളു�
െട ചൂടാറാത്ത ഭൗതികശരീരങ്ങൾ ഊട്ടു പുരയിേലക്കയ�
ച്ചേതാെട, േപാരാട്ടം ആരംഭിച്ചു. ചാർവാകൻ എെന്നാരു
യുക്തിവാദിയാണു് െവള്ളരി പ്രാവുകെള േപാർക്കളത്തി�
േലക്കു വിട്ടെതന്ന പാണ്ഡവപരാതി യുദ്ധനിർവ്വഹണസ�
മിതി ഇന്നു് രാത്രി അേന്വഷിക്കും. ഔേദ്യാഗിക കൃത്യനിർ�
വഹണത്തിൽ ദുഷ്ട ലാേക്കാെടയുള്ള ഇടെപടൽ ഉെണ്ട�
ന്നു അേന്വഷണത്തിൽ കണ്ടാൽ, മാതൃകാപരമായി ശി�
ക്ഷിക്കും. ഇതു് െവറുെമാരു യുദ്ധമല്ല, ഇതു് കാലാതിവർ�
ത്തിയായ ഇതിഹാസത്തിെന്റ നിർണ്ണായകഘട്ടമാണു്
എന്ന നിങ്ങളുെട നിരീക്ഷണം ഞങ്ങളുെട പ്രതികരണം
അർഹിക്കുന്നില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/09

“അയൽപക്കെത്ത പാണ്ഡവരുമായി അടുപ്പത്തിലാ�
േണാ? അേതാ കൗരവ അടിമകെളന്ന നിലയിൽ അവ�
േരാടു് അയിത്തമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭിന്നേശഷി�
ക്കാരനായ സന്യസ്ഥേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു ഗാർഹിക മാലിന്യം നീക്കുെമ�
ങ്കിലും, പാണ്ഡവർ പതിവു് സന്ദർശകർ അല്ല. നകുലൻ
ചിലേപ്പാൾ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ആരാണു് ദുേര്യാ�
ധനെന്റ ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമന്നു േതാന്നി�
യേപ്പാൾ, ചങ്ങാത്തം ഞങ്ങൾ നിർത്തി വിവരം അറിയി�
േക്കണ്ടവെര അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉടയതമ്പുരാൻ
ദുേര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു്
ൈജവമാലിന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട
ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു
നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കും. പാണ്ഡ�
വർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേതതരരാജ്യമായി
ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീ�
യം കളിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കു് ധനസഹായവും സുരക്ഷ�
യും നിർത്തുെമന്നു് ഇടയ്ക്കിെട ഭീഷണിെപ്പടുത്തും.”

“അധികാരത്തിൽ കയറി ആദ്യേമ വായിക്കുന്നെതന്താ�
ണു്? മാടമ്പിയുെട മരണപത്രെമാന്നുമല്ലേല്ലാ” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്റ പരിമിതമായ സാക്ഷരതയുെട ബലത്തിൽ ഞാൻ
ഉറപ്പു തരുന്നു ഇതു് പുതിയ പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിനു
ബലിദാനിദുേര്യാധനെന്റ വ്യക്തിഗത ആശംസകളും സ്വ�
കാര്യരത്ന േശഖരങ്ങളിേലക്കുള്ള രഹസ്യവാക്കുെമാന്നു�
മല്ല, ഇതു് സഖ്യകക്ഷിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് യുദ്ധാവശ്യ�
ത്തിനു കുരുവംശം ഔേദ്യാഗികമായി വാങ്ങിയ കടങ്ങ�
ളുെട നീണ്ട പട്ടികയാണു് ൈസനികർ, ആയുധങ്ങൾ, മൃഗ�
ങ്ങൾ. യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ ആരു വന്നാലും,
മുതലും പലിശയും ഒരു െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തിെല്ല�
ങ്കിൽ, കടക്കാർ കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ചു ഹസ്തിനപുരി
“െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു” സ്വന്തമാക്കു െമെന്നാരു മുന്നറി യിപ്പും.
സൂക്ഷ്മസാക്ഷര വായനക്കു ഞാനിതു സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷ�
രയായ പാഞ്ചാലിെയ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. േകശപരിചരണ�
ത്തിനു കൗരവേച്ചാര േവണെമന്ന അവളുെട െപൺശാ�
ഠ്യത്തിനു അവൾ തെന്ന േനരിടെട്ട പാർശ്വഫലങ്ങളും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/10

“വസ്ത്രാേക്ഷപ ഇര എന്നു് െപാതുസമൂഹം തർക്കമില്ലാ�
െത അംഗീകരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, അഴിച്ചിട്ട മുടിയിനി െക�
ട്ടണെമങ്കിൽ, ചുടുെകൗരവേച്ചാര േപാർക്കളത്തിൽ നി�
ന്നു് ഞങ്ങൾ െകാണ്ടു വരണം എന്ന ആവശ്യം, ഒഴുക്കൻ
മട്ടിൽ പറഞ്ഞതിൽ കവിെഞ്ഞാരു പ്രതികാര തീവ്രത
നീ, െകൗരവെര കുറിച്ചു് കാണിക്കുന്നില്ലേല്ലാ”, പാണ്ഡവ�
േയാഗത്തിൽ അർജ്ജുനൻ അമർഷേത്താെട േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“എന്തിനു നിങ്ങൾെക്കാപ്പം സംഘം േചർന്നു് കൗരവ�
െര ഞാൻ പഴി പറയണം? െസൗന്ദര്യവർദ്ധകസുഗന്ധ
ൈതലങ്ങളും അടിവസ്ത്രങ്ങളും ആവശ്യെപടാെതതെന്ന
പ്രേത്യകദൂതൻ വഴി പതിവായി എത്തിച്ചു തരുേമ്പാൾ,
പ്രേത്യകിച്ചും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/11

“പാഞ്ചാലി എേന്താ എഴുതുന്നു എന്നു് െഞട്ടേലാെട
ഞാൻ കെണ്ടത്തി, രാവിെല അവൾ കുളിക്കാൻ േപായ
േനരം, പനേയാലെക്കട്ടു പുറെത്തടുത്തു. നാരായം െകാ�
െണ്ടഴുതിയെതാെക്ക തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി. െകൗമാ�
രം വെര കാട്ടിൽ േമഞ്ഞുനടന്ന നാം, അക്ഷരം കൂട്ടി വാ�
യിച്ചർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞതു് കഷ്ടമാ�
യി”, യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. “അേപ്പാൾ അതാണു് കാര്യം.
പാഞ്ചാലി ദുേര്യാധനെന പഴി പറയാതിരിക്കുന്നെതന്തു
െകാെണ്ടന്ന േചാദ്യത്തിനുത്തരമായി. ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നു് കൗരവർ സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിേലക്കു് ധാന്യവുമായി
വന്നേപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിക്കു െകാടുക്കാൻ ഒരു െകട്ട് ഏൽ�
പ്പിച്ചിരുന്നു. കഷ്ടിച്ചു് വായിക്കാം എന്നാൽ എഴുതാൻ നമു�
ക്കറിയാത്തതു െകാണ്ടു്, പാഞ്ചാലിയും നിരക്ഷര എന്നു്
ഞാൻ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഈ ‘അക്ഷരപ്രതിസന്ധി’
േനരിടാൻ ഇനിെയന്താണു് വഴി? െകാട്ടാരം േലഖിക
അറിയും മുമ്പു് പാഞ്ചാലി നെമ്മക്കുറിച്ചു എഴുതിയെതല്ലാം
ഒളിപ്പിച്ചുവക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ നശിപ്പിേക്കേണ്ട?

ഉപായവുമായി മുേന്നാട്ടു വരാൻ ആരുണ്ടു്? പാഞ്ചാലിയു�
െട ദിനാന്ത്യക്കുറിപ്പുകൾ കൗരവർ വഴി ൈകവിട്ടു േപാ�
യാൽ, വ്യാസൻ െപാക്കും. രാജവംശങ്ങളുെട ഹരിശ്രീ
അറിയാത്ത ആ ജീവിക്കു മഹാഭാരതെമഴുതി എളുപ്പ�
ത്തിൽ ഇതിഹാസകാരനുമാവാം”, പുറത്തു െകാട്ടാരം േല�
ഖിക െചവിേയാർക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാെത, മറ്റു നാലു പാ�
ണ്ഡവേരാടു്, ശാസിക്കുന്ന വിധം നകുലൻ കത്തിക്കയറി.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/12

“നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം ‘ധർമ്മിഷ്ഠൻ’ എന്നു് പരെക്ക പ്ര�
കീർത്തിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു േപരുെട മേനാവീര്യം
തളരിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യ�
ത്തിേലക്കുള്ള നീണ്ട യാത്രക്കായി ഒരുങ്ങിയിരുന്ന രഥ�
ത്തിേലക്കു് ആദ്യം നായെയ കാരുണ്യേത്താെട പ്രേവശി�
പ്പിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ അവസാനമായി പ്രകൃതിേയാടു് യാത്ര
പറയുന്ന സന്ധ്യ.

“ഞാനവെര ക്ഷണിക്കേണാ?, അവർക്കു എെന്ന അനുക�
രിച്ചു കൂെട? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിേല്ല നിങ്ങൾ, ഒന്നും അങ്ങെന മറ്റു�
ള്ളവെര േപാെല ഞാൻ “െവറുെത പറയുക” പതിവില്ല,
എന്തു “പ്രസ്താവിക്കു”േമ്പാഴും “ഇെതാരു സത്യവാങ്മൂലം”
എന്ന സൂചനേയാെട, ഇടെനഞ്ഞിൽ വലതു ൈക വച്ചു്
ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചു. ഓർമ്മ വച്ചനാൾ മുതൽ പരേപ്രരണയി�
ല്ലാെത. നിങ്ങൾക്കനുഭവേവദ്യമായതു േപാെല െമാത്തം
മനുഷ്യവംശത്തിനും വരും േബാധ്യം.”

“ഭർത്താക്കന്മാെര കവചമാക്കി തന്നിഷ്ടക്കാരിയായ
ഒരു സ്ത്രീ െചയ്യുന്ന േതാന്നിവാസമാണിേപ്പാൾ കുരുവം�
ശത്തിൽ നാം കാണുന്നെതന്ന കിരീടാവകാശി പരീക്ഷി�
ത്തിെന്റ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. “അരേങ്ങറ്റ ൈമതാ�
നെത്ത ഇളക്കിമറിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൽ ആെരയും േപരു്
പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, കിരീടാവകാശിയുെട
െകാട്ടു് െകാേള്ളണ്ടവർെക്കല്ലാം കിട്ടി എന്ന േബാധ്യം നി�
ങ്ങൾക്കുമുേണ്ടാ?”, പാണ്ഡവെര അവേലാകനം െചയ്തു തു�
ടർന്നും േചാദിച്ചു.

“ഈയിെടയായി പരീക്ഷിത്തു് നിത്യവും ‘വളർന്നു െകാ�
േണ്ടയിരിക്ക’യാെണന്നു അഭിമന്യുവിെന്റ വിധവ ഉത്തര
പറഞ്ഞതു് എത്ര ശരി. കൗരവരാജ വിധവകുടുംബത്തിൽ
നിെന്നാരു വധുവിെന േതടി, ഇേപ്പാൾ വംശീയമായി
വിഭജിച്ചു കിടക്കുന്ന കൗരവപാണ്ഡവ കുടുംബങ്ങളുെട
ഏകീകരണം അതുവഴി കഴിയുെമങ്കിൽ, േചാരെയാഴു�
ക്കാെത ഞങ്ങൾ ഇടെമാഴിഞ്ഞു െകാടുക്കാം.” എഴുേന്ന�
റ്റു നിൽക്കാൻ ഉശിരില്ലാെത, ഇരുന്നിടത്തു കുനിഞ്ഞു
േപായ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രമെപ്പട്ടു സംസാരി�
ക്കുേമ്പാൾ, ശബ്ദം അവ്യക്തമായി. മറ്റു പാണ്ഡവർ െചവി
കൂർപ്പിക്കാൻ അശക്തരായി മുഖം താഴ്ത്തി കണ്ണടച്ചു. പാ�
ഞ്ചാലിയുെട േനാട്ടം കനത്തു.

“പിണങ്ങി േപാവുകെയന്നെതാരു സുകുമാര കലയാക്കി
മാറ്റിയ നിങ്ങൾ, പേക്ഷ, തിരിച്ചു വന്നാൽ, യാത്രാനുഭ�
വങ്ങൾ പാണ്ഡവേരാെടാെക്ക പങ്കുെവക്കുന്ന പതിവു�
േണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േവദനേയാെട പറയെട്ട, ൈജവിക പിതാവു് ഇന്ദ്രൻ സ്വർ�
ഗരാജ്യത്തിേലക്കു് വിരുന്നിനു െകാണ്ടു് േപായതും, േദവ�
നർത്തകിയുമായി വഴിവിട്ടു ഞാൻ തീവ്രപ്രണയത്തിൽ
ആയതും, രതി തിരസ്കരിച്ചേപ്പാൾ പ്രേകാപിതയായ അവ�
െളെന്ന ശപിച്ചതും തന്മയത്വേത്താെട പറഞ്ഞിട്ടും, പാ�
ഞ്ചാലി വിശ്വസിച്ചില്ല. ഷണ്ഡത്വം ന്യായീകരിക്കാൻ കൗ�
ശലപൂർവ്വം െമനെഞ്ഞടുെത്താരു െകട്ടുകഥെയന്നവൾ ചു�
ണ്ടുേകാട്ടി. വനവാസം ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു വിരാടത്തിൽ
അജ്ഞാതവാസം തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഭിന്നലിംഗക്കാരനായി
ഉത്തര രാജകുമാരിയുെട അന്തഃപുരത്തിൽ സുരക്ഷിതമാ�
യി കഴിയാൻ ശാപം അനുഗ്രഹമായേപ്പാഴാണു്, പ്രണ�
യം സംശയാസ്പദെമങ്കിലും ഉർവ്വശീശാപം ഉപകാരമാവു�
െന്നാരു അപൂർവ്വ സാഹചര്യെമന്നവൾ സമ്മതിച്ചതു്. ”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/13

“പതിെനട്ടു ദിവസം െകാണ്ടു് ഇരുപതു ലക്ഷം കൗരവ /
കൗരവ സഖ്യൈസനികെര ഞങ്ങൾ െകാന്നു െകാല�
വിളിച്ചു എന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട മുഖപ്രസംഗം
കുരുവംശഹത്യെയ േകവലെമാരു കൂട്ടു കുടുംബവഴക്കാ�
യി അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന ദുഷിച്ച പത്രപ്രവർത്തന പാര�
മ്പര്യത്തിെന്റ പ്രാേയാജകർ എന്നു് നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. വ്യവസ്ഥാപിത നിയമങ്ങൾ ഏെറക്കൂെറ പാലിച്ച
മഹായുദ്ധത്തിൽ, എത്ര ശത്രുക്കൾ െകാല്ലെപ്പട്ടു എെന്നാ�
ന്നും ഞങ്ങൾ തലെയണ്ണിയിട്ടില്ല. കണക്കു തയ്യാറാക്കു�
ന്നതു് പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിയുെട അധ്യക്ഷതയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർവ്വഹണസമിതിയാണു് േപാർക്കള�
ത്തിെല ഓേരാ മരണവും ഓേരാ സവിേശഷ സാഹചര്യ�
ത്തിൽ അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എേന്നാർക്ക�
ണം. അതു് ഇരയും െകാലയാളിയും തമ്മിൽ പ്രതി പ്രവർ�
ത്തിച്ചേപ്പാൾ സംഭവിക്കുന്ന െകാലപാതകമായിരുന്നി�
ല്ല, അതു് യുദ്ധഭൂമിയിെല അനിവാര്യമായ ജീവഹാനിയാ�
യിരുന്നു.”

ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ രാജ�
സഭയിൽ ൈവകാരികതേയാെട കുരുേക്ഷത്രം വിശദീക�
രിക്കുേമ്പാൾ സദസ്സിൽ ആെക ഉണ്ടായിരുന്നതു് വിവാദ
മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ മാത്രം.

“അപ്പേപ്പാൾ കഴുത്തു് മുറിച്ച കുഞ്ഞാടിെന്റ ചുടുേചാര ഊറ്റി�
ക്കുടിക്കാൻ, വായിലിട്ടമുക്കാൻ െപാരിച്ച കാളത്തുട,
ഇെതാെക്ക ഈ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ
സമൃദ്ധമായി ബ്രാഹ്മണപാചകർ ആെള അറിഞ്ഞു വിള�
മ്പുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് ജാലകത്തിെന്റ ഓരം േചർന്നി�
രുന്നു കഴിക്കുന്നതു് ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും ശുദ്ധജലവും. ഇെത�
ന്താ വിേവചനം ആഹാരത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഈ ഉടൽ സമ്മാനമായി തരുേമ്പാൾ പ്രകൃതി എനിക്കു്
േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി, “ത്യാഗവും സഹനവും നിറഞ്ഞതാ�
യിരിക്കണം നിെന്റ തീൻ ശാല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/14

“വിരലറ്റങ്ങൾ മാത്രമുപേയാഗിച്ചു പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ പതു�
െക്കയാണേല്ലാ ഭീമൻ ഊണു് കഴിക്കുന്നതു്? അക്ഷയ�
പാത്രത്തിൽ രുചിഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതാേണാ കാ�
രണം? അേതാ, പ്രിയ വൃേകാദരനു അന്നനാളത്തിൽ പ്ര�
ശ്നം വല്ലതും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് ആശ�
ങ്കേയാെട േചാദിച്ചു.

“ആനത്തലേയാളം വലുപ്പത്തിൽ ഉരുള ഉരുട്ടി വായിലി�
ട്ടാൽ, അന്നനാളത്തിലൂെട അതിറങ്ങിേപ്പാവാൻ സാവ�
കാശം െകാടുക്കും മുമ്പു് തെന്ന രണ്ടാമെതാരു ആനത്തല
വായിേലെക്കറിയുന്ന ഭക്ഷണരീതി നിർത്തണം എന്നു്
ഈയിെട പരസ്യമായി തെന്ന ഞാൻ കയർത്തു സംസാ�
രിച്ചു. േവെറ തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാരിവലിച്ചു സൗജന്യ�
ഭക്ഷണം അകത്താക്കിയ േശഷം, െഞരിെപാരിേയാ�
െട ‘വയറിനു സുഖമില്ല ശ്വാസം മുട്ടുന്നു’ എന്നു് പരാതി
പറഞ്ഞു, മാദ്രിയുെട മക്കെള പച്ചിലമരുന്നു് േതടി സന്യ�
സ്ഥാശ്രമങ്ങളിേലക്കു് ഓടിക്കുന്ന പരിപാടി അേതാെട
നിർത്തി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/15

“പുതുമഹാറാണിെയ െപാതുപരിപാടിയിെലാന്നും കാണു�
ന്നില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായി
നൂേറാളം ആൺമക്കൾ നാടിനുേവണ്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ
ജീവത്യാഗം െചയ്ത േശഷം മുഴുനീള കിടപ്പുേരാഗിയാണി�
ന്നു ഗാന്ധാരി. മഹാറാണി പദവി പാഞ്ചാലി ഔപചാ�
രികമായി ഏെറ്റടുത്തു എങ്കിലും, ഗാന്ധാരിയിൽ നിന്നു്
രാജകീയാഭാരണങ്ങൾ എല്ലാെമാന്നു് അഴിച്ചു കിട്ടേണ്ട?
ദശാബ്ദങ്ങാളായി അടിഞ്ഞ വിയർപ്പും അഴുക്കും െമഴുക്കും
ഒെക്ക നീക്കി മിനുക്കാൻ സമയെമടുക്കും. ആഭരണങ്ങ�
ളിൽ കമ്പമുള്ള വനിതയല്ല പാഞ്ചാലിെയങ്കിലും, ഔേദ്യാ�
ഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു് എല്ലാം ഒെന്നാന്നായി അണിഞ്ഞ�
േല്ല പറ്റൂ. ഉറപ്പു തരുന്നു, ഇനി ൈവകില്ല. നാെള പൂർണ്ണിമ�
യിൽ മഹാറാണി െപാതുജനങ്ങളുെട ആരാധനയ്ക്കു് സർ�
വാഭരണവിഭൂഷിതയായി നിന്നു് െകാടുക്കുന്നു. െകാട്ടാരം
മട്ടുപ്പാവിൽ. വനാന്തരത്തിെല സന്യസ്ഥസമൂഹവും അനു�
മതി േതടിയിട്ടുണ്ടു്, പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം അവരുെട ഗാർ�
ഹിക മാലിന്യത്തിെന്റ സംഭരണവും സംസ്കാരവും കാര്യ�
ക്ഷമതേയാെട െചയ്തിരുന്ന ‘കൗരവ അടിമ’യുെട ഭാഗ്യ�
ജാതകെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്താൻ. ആശീർവദിക്കാൻ നി�
ങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആദ്യ ദർശനരാത്രിയിൽ തെന്ന, അഭി�
നന്ദനങ്ങളുെട പൂെച്ചണ്ടുമായി?”

“ജാമ്യത്തടവുകാരി എന്നെതാരു വസ്തുതയായിരിക്കാം,
പേക്ഷ, കുന്തിെയ ചാേവറാക്കുെമേന്നാ?” ചാർവാകൻ
േചാദിച്ചു.

“അജ്ഞാത വാസത്താവളത്തിൽ നിന്നു പാണ്ഡവെര
പുകച്ചു പുറത്തു െകാണ്ടുവരാൻ കൗരവർ തയ്യാറാക്കിയ
രഹസ്യ പദ്ധതിയിൽ കുന്തി ഇരയാേണാ പങ്കാളിയാ�
േണാ എന്നു് വ്യക്തമല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മുതൽ പാണ്ഡവരു�
െട നല്ല നടപ്പിനു ജാമ്യത്തടവുകാരിയായി ചാരനിരീക്ഷ�
ണത്തിൽ, ദശാബ്ദങ്ങളായി ഗാന്ധാരിെക്കാപ്പം പാർപ്പി�
ച്ചിരുന്ന കുന്തിെയ തലെമാട്ടയടിച്ചു പുള്ളികുത്തി, കഴുത�
പ്പുറത്തു് നഗരികാണിക്കാൻ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കയാ�
ണു് ദുേര്യാധനൻ. ഈ മാതൃപീഡനം തടയാൻ ഒരു ധീര�
പാണ്ഡവൻ കുതിച്ചു ചാടി മുേന്നാട്ടിറങ്ങിയാൽ അേതാെട
തീരും ഒളി ജീവിതത്തിെല ‘അജ്ഞാത’ എന്ന വിേശഷ�
ണപദം. പിെന്ന വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ട അടിമപദവിയിൽ
വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവിതം? പാഞ്ചാലിയുെട വസ്ത്രാ�
േക്ഷപ സമയത്തുണ്ടായി എന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന മായിക�
പ്രകടനം േപാെല, കൗരവകുടിലതെയ പ്രകൃതി തെന്ന
ൈകകാര്യം െചയ്യെട്ട എന്നാണു സാത്വിക യുധിഷ്ഠിരെന്റ
നിലപാടു്. നിലവിൽ ഈ മുതിർന്ന പാണ്ഡവൻ കുങ്കൻ
എന്ന നിർമ്മിത ബ്രാഹ്മണസ്വത്വത്തിൽ വിരാടരാജാവി�
െന്റ ചൂതാട്ട പരിശീലകനായി സ്വസ്ഥം ഒളിജീവിതം നയി�
ക്കുന്നു. വിരാട ഭാര്യാസേഹാദരനായിരുന്ന കീചകെന്റ
അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു പിന്നിൽ ഭീമനാെണന്നു് സം�
ശയിക്കുന്ന െകൗരവർക്കു ‘നഗരികാണിക്കൽ’ നടപടി
ൈദവേകാപം വരുത്തുേമാ എന്നാണു വിേവകവചനത്തി�
െന്റ മൃദുഭാഷി വിദുരർ ഭയക്കുന്നതു് അതിേവഗം വികസി�
ക്കാവുന്ന ഈ െകാട്ടാര വാർത്തയുെട വിശദാംശങ്ങൾ�
ക്കു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴു�
ത്തു പതിപ്പുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/16

“ഘാതകൻ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന പട്ടാഭിേഷകം
ബഹിഷ്കരിക്കാെത സദസ്സിെന്റ മുൻപന്തിയിൽ പ്രസന്ന�
ഭാവേത്താെട നിങ്ങെള കാണുേമ്പാൾ, കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം
പതിെനട്ടുനാളും കണ്ട എനിക്കു് എേന്താ േപാെല േതാ�
ന്നുന്നു” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവെയ അഭിവാ�
ദ്യം െചയ്തു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിെല അലങ്കാര േവദി,
മൂടൽ മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ശീതകാല പ്രഭാതം.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിപ്രധാന പ്രസ്താ�
വന നടത്തുെമന്നു് ഘാതകഭീമൻ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി�
യുെട ഭാവിപ്രതിേരാധത്തിനു് തക്ഷശിലെയ െവല്ലുന്ന “ദു�
േര്യാധന സ്മാരക ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”ക്കു്
തറക്കല്ലിടുന്ന ചടങ്ങിലാണു് എെന്റ വ്യക്തിഗതസാന്നി�
ധ്യം അത്യാവശ്യമായി വന്നതു്”, കലിംഗരാജാവു് ചിത്രാം�
ഗധെന്റ മകൾ ഭാനുമതിയായി ജനിച്ചു കൗമാരത്തിൽ
കുരുവംശ വധുവായി മാറിയ ദുേര്യാധനവിധവ യഥാർ�
ത്ഥ മഹാറാണിെയ േപാെല ഉപചാരപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം
സ്വീകരിച്ചു.

“തിന്മക്കു േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം
എന്നു് ഭീമൻ അരേങ്ങറ്റൈമതാന സ്വീകരണേയാഗത്തി�
െല കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധാവേലാകനത്തിൽ തള്ളിയേപ്പാൾ,
സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു് കയ്യടിക്കുന്നെതാെക്ക ഞങ്ങളും
സേന്താഷേത്താെട കണ്ടു. പേക്ഷ, േവദിയിൽ ഇരുന്ന
നിയുക്തമഹാറാണി മാത്രം മുഖം താഴ്ത്തി. എന്തായിരുന്നു
സംഗതി?” ഊട്ടുപുരയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്നു, െപാരിച്ച
കാളത്തുട കടിച്ചു മുറിക്കുന്ന കൃപാചാര്യെര െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കെണ്ടത്തി.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി ഓല�
യിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതിയതു് യുധിഷ്ഠിരൻ വായിച്ചു
െകാടുത്തേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി…”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/17

പൂവണിയാത്ത പ്രണയേമാഹം വല്ലതുമുേണ്ടാ, പിടിവിട്ടു
േപാവുന്ന ഈ കരളിൽ?”, തളർന്നു വീണ പാഞ്ചാലിെയ
ൈകകളിൽ താങ്ങിക്കിടത്തി, െകാട്ടാരം േലഖിക നഷ്ട�
േബാധേത്താെട േചാദിച്ചു. േനർത്ത വിലാപം േപാെല
മലങ്കാറ്റു വീശിയിരുന്ന വിജന താഴ്വര, സന്ധ്യ. പാണ്ഡ�
വർ നടന്നു തീർത്ത വഴിത്താര ദൂെര ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞു തു�
ടങ്ങിയിരുന്നു.

“എന്തിലും ഏതിലും മൂപ്പിളമയുെട ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു,
മാദ്രിമക്കേളാടുള്ള എെന്റ വാത്സല്യെത്ത തടഞ്ഞു നിർ�
ത്തിയ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മരണമായിരുന്നു പ്രകൃതി ആദ്യം നി�
ശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു് കുന്തിയുെട മുതിർന്ന മൂന്നു മക്ക�
ളാൽ എെന്റ ബഹുഭർത്രുത്വ ദാമ്പത്യത്തിെലന്നും പാർശ്വ�
വൽക്കരിക്കെപ്പട്ട നകുലനും സഹേദവനും അവരർഹി�
ക്കുന്ന വിധം ലാളന വാരിേക്കാരി െകാടുക്കാൻ ഇനിയും
ലഭിക്കുേമാ എനിെക്കാരു ജന്മം കൂടി?”

“ദുേര്യാധനൻ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്ത അലസ കാരണവ�
ന്മാർ തെന്നയാേണാ ഇേപ്പാഴും രാജസഭയിൽ? യുദ്ധാവ�
ശ്യത്തിനു െകാള്ളാത്തവെര തളച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ കുടില
കൗരവപ്രമാണി പ്രേമയങ്ങൾ അംഗീകരിപ്പിച്ചു േനേടണ്ട�
െതാെക്ക േനടിയിരുന്നതു്”, പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
ആദ്യരാജസഭാേയാഗത്തിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങി വരികയായി�
രുന്ന െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്, േകാട്ടവാതിലിനു െവളി�
യിൽ ചാർവാകൻ േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ജീവേനാടു് തിരിെച്ചത്തിയ കൃ�
പാചാര്യർ ഉൾെപ്പെട, പഴയ രാജസഭാംഗങ്ങെളല്ലാം
വന്നു, ഉച്ചയൂണിനുള്ള മണിയടി േകൾക്കാൻ. െമാത്തം
ഹസ്തിനപുരി അരവയർ അത്താഴവുമായി യുദ്ധെക്കടുതി�
യിൽ അന്തിമയങ്ങുേമ്പാൾ, തീൻശാല െചറുക്കാനാവാ�
ത്ത പ്രേലാഭനം തെന്ന. യമുനയിൽ നിന്നു് പിടിച്ച മീനും,
കറവ വറ്റിയ മാടിെന്റ തുടയും ഒെക്കയായി, വല്ലതും തട�
യും എന്ന ഉറപ്പിലവർ പുതിയ മഹാരാജാവു് സഭയിൽ
കാൽ വച്ചതും എഴുേന്നറ്റുനിന്നു വരേവറ്റു. യുധിഷ്ഠിരെന
ആയുഷ്കാല േസ്വച്ഛാധിപതിയായി രാജസഭ അംഗീകരി�
ക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റവാചക പ്രേമയത്തിെന്റ അംഗീകാരത്തി�
നു് നന്ദി പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരൻ, രാജസഭ എെന്നേന്നക്കു�
മായി പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ േകട്ടു, ഊട്ടുപുര�
യിൽ നിന്നു് ഊണു് തയ്യാെറന്ന മണിയടി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/18

“െചേങ്കാൽ ൈകമാറാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ നിർബന്ധിതനാ�
യി എന്നാേണാ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു”, ഒേര ഒരു കിരീടാവകാശിയാ�
യിരുന്നിേല്ല പരീക്ഷിത്തു്? പിെന്നന്താ പ്രശ്നം?”

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യഭാര്യ ഒളിജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു്
െകാട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട അന്നു് തുടങ്ങി പാഞ്ചാലി�
യുെട പരാക്രമം. ഏകപക്ഷീയമായി ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടി�
രുന്ന യുധിഷ്ഠിരഭാര്യ അച്ഛെന്റ നാട്ടിൽ േപായി ദശാബ്ദ�
ങ്ങൾക്കു േശഷം മുതിർന്ന മകെനയും കൂട്ടി തിരിച്ചുവന്ന�
തു് യാചിക്കാനായിരുന്നില്ല, യുധിഷ്ഠിരെന സിംഹാസന�
ത്തിൽ നിന്നു് പിടിച്ചു മാറ്റാനായിരുന്നു. തീരുമാനെമടു�
ക്കാെത, ആേലാചിക്കാൻ സമയം േവണെമന്നു് പറഞ്ഞു
യുധിഷ്ഠിരൻ (മുൻ) ഭാര്യെയയും ‘മക’െനയും നഗരാതിർ�
ത്തിയിലുള്ള അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു. പരീക്ഷി�
ത്തിെന്റ അമ്മയും അഭിമന്യുവിെന്റ വിധവയും അർജ്ജു�
നെന്റ പുത്രവധുവുമായ ഉത്തര, വാടകെക്കാലയാളിെയ
അതിഥിമന്ദിരത്തിേലക്കയച്ചേപ്പാൾ, ആ ശപിക്കെപ്പട്ട
പാതിരാവിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാവുന്നെത�
േന്താ അതു് സംഭവിച്ചു. െകാലെചയ്യിച്ചതു് അർജ്ജുനനും
പാഞ്ചാലിയും ആെണന്ന േബാധ്യത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ,
ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, പരീക്ഷിത്തിെന്റ പട്ടാ�
ഭിേഷക തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഭവിേക്കണ്ടെതാെക്ക
‘സമാധാനപര’മായി സംഭവിച്ചു എന്നതാണു് കുരുവംശ�
ഗാഥയുെട കമനീയത.”

“നിങ്ങൾ അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ നിരങ്ങുന്ന�
വളേല്ല? മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരനു് സുരക്ഷാഭടന്മാെരാ�
ന്നുമിേല്ല?”, ചാർവാകൻ േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ ഉറക്കമുണർന്നാൽ പകച്ചു ചുറ്റും േനാക്കുന്ന�
തു് അജ്ഞാതശത്രുവിെന്റ ഒളിയമ്പു് തറക്കുേമാ െനഞ്ചിൽ
എന്ന ഉൾഭീതിയിലാെണന്നു പറയുന്നതു് ‘നിരങ്ങുന്ന’
ഞങ്ങളല്ല, കൂെട കിടന്നു രാപ്പനി യറിയുന്ന പാഞ്ചാലിയാ�
ണു് ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര സമുച്ചയം മുഴുവൻ െകാലെച�
യ്യെപ്പട്ട കൗരവരുെട കരിേമ്പ്രതങ്ങൾ പ്രതികാരബുദ്ധി�
േയാെട പാവം ‘ധർമ്മപുത്ര’െര മാത്രം രാപ്പകൽ േവട്ടയാ�
ടുന്നതിലാണു് മറ്റു പാണ്ഡവർ വിസ്മയിക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾ�
ക്കറിയാേമാ, ഓേരാ കൗരവെകാലക്കു േശഷവും, ഭീമൻ
പാളയത്തിൽ വന്നു പാഞ്ചാലിയുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ
ൈകകൾ പച്ചെവള്ളത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു് കഴുകിെയടു�
ക്കുന്ന പതിവു് െതറ്റിക്കാത്തതിനു് ഇേപ്പാൾ ഫലം കാണു�
ന്നിേല്ല? േപടിസ്വപ്നമില്ലാെത കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നു ഭീ�
മൻ, പേക്ഷ, സത്യവചനത്തിെന്റ െമാത്ത വ്യാപാരിയായ
യുധിഷ്ഠിരൻ ൈകകൾ ൈസനിക വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൂ�
ക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടും ചത്തുേപായവരുെട ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ യുധിഷ്ഠി�
രെന വിറപ്പിക്കുന്നു. പട്ടാഭിേഷകം അക്ഷമയിൽ കാത്തി�
രുന്നു് മടുത്ത കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് ഏെറ്റടുത്ത പാ�
ണ്ഡവ വിരുദ്ധവിമതനീക്കത്തിെന്റ േമൽപ്പാട മാത്രമാണു്
ഈ േപ്രതബാധെയന്നും, രാത്രിനാടകങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിരൻ
സ്ഥാനെമാഴിയും വെര പ്രതീക്ഷിക്കാെമന്നും അകത്ത�
ളങ്ങളിെല അഭിജ്ഞവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നു് സൂചനയുണ്ടു്.
നിങ്ങൾ യുക്തിവാദവുമായി േലാകം ചുറ്റുക, വാർത്താനിർ�
മ്മിതിക്കായി ഓലയും നാരായവുമായി ഞങ്ങൾ തയ്യാർ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/19

“സ്വത്തുവിഭജനത്തിെല തർക്കപരിഹാരത്തിനു് അത്യുന്ന�
തതല നയതന്ത്രനീക്കത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക തുടർച്ചയായി�
രുന്ന കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ, പേക്ഷ, െകൗരവർ എല്ലാ
പാരസ്പര്യ സ്പർശങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി, നരനായാട്ടി�
നിറങ്ങിയതു് ഹസ്തിനപുരിയുെട ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത
അധ്യായമായി വരുംയുഗത്തിലും രാഷ്ട്രമീമാംസാവിദ്യാർ�
ത്ഥികൾ തക്ഷശിലയിൽ പഠിക്കുെമന്നു് പുതിയ ഭരണ�
കൂട വക്താവു് നകുലൻ പറഞ്ഞുവച്ചേല്ലാ, പതിെനട്ടുനാൾ
േപാർക്കളത്തിൽ ‘നാരായവും പനേയാല’യുമായി ഓടി�
നടന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, അരേങ്ങറ്റ
ൈമതാനത്തിൽ നിന്നു് മടങ്ങേവ െകാട്ടാരം േലഖിക യു�
ദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്ത ധീരേപാരാളിയേല്ല നകുലൻ?
അരേങ്ങറ്റൈമതാന െപാതുേവദിയിൽ േനർസാക്ഷി െമാ�
ഴിയെല്ല? അവിശ്വസിക്കേണാ? േപാരാട്ടത്തിനു കൂട്ടമണി�
യടിച്ചിട്ടും കുലുങ്ങാെത, യുധിഷ്ഠിരൻ നഗ്നപാദനായി കൗ�
രവ സർവൈസന്യാധിപെന നമസ്കരിച്ചു ആശീർവാദം
േതടുന്നെതാെക്ക ഇരുകണ്ണുകളും െകാണ്ടു് കണ്ടേപ്പാൾ,
ഇളമുറ മാദ്രീപുത്രനു് മിക്കവാറും വ്യക്തമായിക്കാണും, കു�
ടിലകൗരവെര പാണ്ഡവർ പാടുെപട്ടു െചറുക്കുേമ്പാഴും,
അനിവാര്യമായി നിലനിർേത്തണ്ട അഹിംസാത്മകത”,
െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട യുവയുദ്ധ കാര്യേലഖകൻ, ഇരുണ്ട
ഭാവിെയ ഓർത്തു ഇരുട്ടിൽ ആരും കാണിെല്ലന്ന ഉറ�
പ്പിൽ പല്ലു് െഞരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/20

“യുധിഷ്ഠിരൻ കിരീടധാരണത്തിനു തലകുനിച്ചേപ്പാൾ, ദു�
േര്യാധനവിധവ ഉപചാരപൂർവ്വം നീട്ടിയ വജ്രകിരീടം വിദു�
രർ ഇടംൈക വീശി തിരസ്കരിച്ചെതാരു െഞട്ടേലാെടയാ�
ണു് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടതു്. എന്തായിരു�
ന്നു ആ അമംഗളകൃത്യത്തിനു, പ്രേകാപനം?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു.

“തിരസ്കരിക്കുന്നതുേപാെലയാേണാ? അടുത്തു നിന്നിരു�
ന്ന എനിക്കു് േതാന്നിയതു്, ഭരണകൂടഭാഗമായ വിദുരർ
വജ്രകിരീടത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ തിരക്കുന്നതായാ�
ണു്. അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം ധൃതരാഷ്ട്രർ ധരിച്ചിരുന്ന കി�
രീടം അഴിച്ചുേമടിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനു്
ധരിക്കാൻ െകാട്ടാരം സർവ്വാധികാരി ക്രമീകരണം െച�
യ്തതു്. അതിനിടയിൽ െപരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചു വജ്രകി�
രീടം ദുേര്യാധനവിധവ സമ്മാനിച്ചേപ്പാൾ, ശുഭകാമന
അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ഉരുപ്പടിയുെട വിശദവിവ�
രം ഔേദ്യാഗികമായി േതടുന്നതിൽ നടപടിക്രമത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമേല്ല നിങ്ങൾ കാേണണ്ടതു്? വജ്രകി�
രീടം എവിെട നിന്നു് വാങ്ങിച്ചു? അതിെന്റ വിലെയങ്ങ�
െന ൈകമാറി? ആരുെട േപരിലായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചതു്?
മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അനുമതിേയാെടയായിരു�
ന്നുേവാ? കിരീടാവകാശിെയന്നു ഔേദ്യാഗികമായി പ്ര�
ഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദുേര്യാധനൻ എങ്ങെന അധി�
കാര സൂചകമായ കിരീടം വാങ്ങാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അനു�
മതി േതടി? എന്നിങ്ങെന വിവരങ്ങൾ കിട്ടും വെര വജ്രകി�
രീടം യുധിഷ്ഠിരൻ ധരിക്കുന്നതിനു വിലേക്കർെപ്പടുത്തിയ�
തിൽ നിങ്ങൾക്കുമാത്രം എന്താണിത്ര െഞട്ടലും നീറ്റലും?
കൂടുതൽ േചാദ്യം െചയ്യുന്നതിെന നിങ്ങെള തടഞ്ഞു നിർ�
ത്താൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണു് ഈ വാർത്ത ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’യിൽ വരുന്നതിനു നയപരമായ തടസ്സങ്ങ�
ളുണ്ടു്. സമാന്തര അധികാര സ്വരൂപം കുരുവംശത്തിൽ
നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷം കൂടിയാണു് വജ്ര�
കിരീടം. കുരുേക്ഷത്രാനന്തര പാണ്ഡവഭരണകൂടം സുതാ�
ര്യതക്കാണു്, വജ്രത്തിളക്കത്തിനല്ല മുൻഗണന െകാടു�
ക്കുക എന്നതു് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞതു് പിഴയടച്ചു
തീർക്കാവുന്ന വീഴ്ചയല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/21

“ഹസ്തിനപുരി കർഷകരുെട അടുക്കളയിൽ നിന്നു് അവര�
റിയാെത രുചിഭക്ഷണം േചാർത്തി, അക്ഷയ പാത്രത്തി�
ലാക്കുന്ന നവസാേങ്കതികവിദ്യ, അടിമ പാണ്ഡവർക്കു്
ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ പാരിേതാഷികമായി സമ്മാനി�
ക്കാെമങ്കിൽ, ഒേര സമയം ഉണ്ണാൻ ആറു പാത്രങ്ങൾ
കൂടി െകാടുത്തു തീൻശാല സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാമായിരു�
ന്നിേല്ല?”

വനവാസക്കാലം.

ഹിമാലയതാഴ്വരയിെല കാട്ടുകുടിലിൽ, കിടപ്പറ ജാല�
കത്തിലൂെട കാണാവുന്ന ഊട്ടുപുരയുെട പരുക്കൻ തറ�
യിൽ, ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു, കയ്യിട്ടുവാരി വായ നിറക്കുന്ന
പാണ്ഡവെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വലുതും െചറുതുമായി കൗരവർ െകാടുത്തയച്ച പാത്ര�
ങ്ങൾ പാണ്ഡവർ ഉപേയാഗിക്കാറില്ല. അളന്നു മുറിച്ചു
ഓേരാ പാത്രത്തിലും ഞാൻ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണമല്ല
അവർ േനാട്ടമിടുന്നതു് എത്രെയത്ര ഹസ്തിനപുരി കലവ�
റകൾ േചാർന്നു ശുഷ്കമായാലും, മുന്നിലിരിക്കുന്ന അക്ഷ�
യപാത്രം അതിരില്ലാെത നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇച്ചിൽ പാ�
ത്രം അവനവൻ കഴുകണെമന്ന എെന്റ കർശന നിർേദ�
ശവും അവരുെട കരളിൽ തറച്ചു. ഇനിയിേപ്പാൾ അഞ്ചു�
േപരും ഊണുകഴിെഞ്ഞഴുേന്നറ്റാൽ, പാത്രം കഴുകുന്നതി�
നുമുണ്ടു്, രാത്രിയിൽ കിടപ്പറയിെലന്നേപാെല, അവരഞ്ചു�
േപർക്കും തീൻശാലയിൽ ഊഴം.”

“ജാരസന്തതികളും വിവാേഹതര രതിയും കുരുവംശെപ്പ�
രുമക്കു് എക്കാലവും അലങ്കാരമായിരുന്നു എന്നു് ഹസ്തിന�
പുരി വാണിജ്യസമൂഹം കൗതുകേത്താെട കാണുന്നുണ്ടു്.
അവെര ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന�
തു്, േദവരൂപികളായ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ ഒറ്റയടിക്കു്
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും എന്തിെനാരു കറുത്ത കാമുകൻ?
അവിഹിതമായി ഒരഭിലഷവും േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?”, വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമു�
റിയിൽ ശീതകാലസന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ മൂടുപടം മുഖമ�
ടച്ചു വീണേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്നതു്
കണ്ട െകാട്ടാരം േലഖിക വിഷയം മാറ്റാൻ പ്രേകാപനപ�
രമായി േചാദിച്ചു.

“പ്രീണിപ്പിക്കാനും കീഴ്െപ്പടുത്താനും രാവുപകൽ മുെന്നാ�
രുക്കം െചയ്യുന്ന നിസ്സാര പാണ്ഡവർ എവിെട, അങ്ങക�
െല കടേലാര നഗരിയിൽ എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തി�
െന്റ ഒരാലില, സത്യഭാമ േപാലുമറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന
ശ്യാമസുന്ദരൻ എവിെട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/22

“രാജമാതാ പദവിെയാഴിഞ്ഞ സത്യവതി പുത്രവിധവ�
കളായ അംബികയും അംബാലികയുെമാത്തു െകാട്ടാര�
ത്തിെന്റ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, ശന്തനുവിനു് േശഷം കുരു�
വംശ ൈപതൃകം എന്നു് േമനി പറയാൻ ൈനഷ്ഠിക ബ്ര�
ഹ്മചാരിയായ ഭീഷ്മെരാഴിെക ആരുണ്ടിനി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ? സത്യവതിയിൽ ശന്തനുവിനുണ്ടായ രണ്ടു ആൺ
മക്കളും േനരെത്ത മരിച്ചു, ഒരാൾ ശത്രുവിെന്റ ഇരയായി,
മെറ്റയാൾ അമിതേഭാഗത്തിെന്റയും. ആദ്യ ദർശനത്തിൽ
ആേവശമുണർന്ന വൃദ്ധമുനിക്കു് യുവ സത്യവതിയിൽ പിറ�
ന്ന രഹസ്യസന്തതി, കുള്ളനും വിരൂപിയുമായ വ്യാസൻ,
വിചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ െചാരിഞ്ഞ ബീജദാനത്തിൽ
പിറന്ന രണ്ടു കീടജന്മങ്ങൾ ആയിരുന്നു അന്ധധൃതരാഷ്ട്ര�
രും ഷണ്ഡപാണ്ഡുവും. അവരുെടെതന്നു െപാതുെവ പറ�
യെപ്പടുന്ന നൂറ്റിയഞ്ചു മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തു എങ്ങ�
െന വീതം െവക്കണെമന്നറിയാെത പരസ്പരം വാേളാങ്ങു�
ന്നു. കളങ്കിതകുരുവംശെത്ത, ഭിന്നിപ്പിച്ചു െകാല്ലാൻ വി�
ട്ടു സത്യവതി അതാ വനവാസത്തിനു േപാവുന്നു. തിരിച്ചു
വരരുേത, ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇനി
കാലു കുത്തരുേത.”

“അരമനരഹസ്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഹസ്തിനപുരി വാണി�
ജ്യവീഥി സദസ്സിേനാടു് കത്തിക്കയറുകയായിരുന്ന ആ
ദരിദ്രബ്രാഹ്മണെന പിന്നിൽ നിന്നു് ചടുലനീക്കത്തിൽ
ദുേര്യാധനൻ ആഞ്ഞു ചവിട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു. “ഞങ്ങൾ ഭരി�
ക്കാൻ നിേയാഗം േനടിയവർ, രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡ�
തക്കായി, േവണ്ടി വന്നാൽ േപാർക്കളത്തിൽ മരിക്കാ�
നും തയ്യാർ. കുരുവംശം ൈദവദത്തമായ ഭരണവംശം
എന്നു് അഭിവന്ദ്യവ്യാസൻ നാെള ഇതിഹാസത്തിൽ പറ�
യുേമ്പാൾ, മഹാഭാരതത്തിെന്റ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ
കത്തിച്ചു പ്രതിേഷധിക്കാൻ നിെന്ന കണ്ടുേപാവരുതു്. ”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/23

“അല്ല, ഈ വിവാദവിരലേല്ല ഗുരുദക്ഷിണയായി നിങ്ങൾ
േദ്രാണർക്കു മുറിച്ചു െകാടുത്തു എന്നു് നാടാെക തള്ളി പാ�
ട്ടായതു്? കണ്ടാൽ, മുറിച്ചു നീക്കിയ േപാെലയും, മുറിെച്ച�
ടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചു വച്ചു തുന്നിക്കൂട്ടിയ േപാെലയുെമാ�
ന്നും േതാന്നുന്നില്ലേല്ലാ”, പ്രസിദ്ധ വിദ്യാർത്ഥിയുെട വല�
തുൈകയിെല തള്ളവിരൽ െതാട്ടു, സംശയത്തിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മുഖത്തു് േനാക്കി.

“പരിപൂർണ്ണ സസ്യേഭാജിയായ ഗുരുവിനു േവണ്ടതു് വിദൂര
വിദ്യാർത്ഥിയുെട വിരെലാന്നുമായിരുന്നില്ല, സ്വർണ നാ�
ണയമായിരുന്നു, അതു് ഞാൻ രാജമന്ദിരത്തിെല രഹ�
സ്യരത്നേശഖരത്തിൽ നിന്നു് െപാക്കി ആ ദരിദ്രബ്രാഹ്മ�
ണനു് നീട്ടിയേപ്പാൾ ദക്ഷിണ തൃപ്തിയായി എന്നു് പുഞ്ചിരി
വ്യക്തമാക്കി. മുറിച്ചു നീക്കിയ വിരൽ തിരിച്ചുവച്ചു്, ൈക
പഴയ േപാെല േപാരാട്ടക്ഷമമായി എന്നു് നാെള നിങ്ങൾ
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വാർത്ത കണ്ടാൽ പരിഭ്രമി�
ക്കരുതു്. മനുഷ്യാവയവങ്ങളിെല െകാള്ളെകാടുക്ക ഒരു
പുത്തൻ കായിക പരീക്ഷണമായി വരുംയുഗത്തിൽ മാ�
റും എന്നാണു ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ അമാനുഷ േശഷിയു�
ള്ള സഹേദവൻ പറഞ്ഞതു്. ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/24

“പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട പാണ്ഡവെര ഔേദ്യാ�
ഗിക േരഖകളിലും െപാതുപ്രഭാഷണങ്ങളിലും “അടിമ പാ�
ണ്ഡുവംശം” എന്നു് െകൗരവർ പരാമർശിക്കുന്നതിൽ പ്ര�
തിേഷധമുെണ്ടന്ന നിങ്ങളുെട പ്രസ്താവന ഗുരുതരമായ
അച്ചടക്ക ലംഘനമായി ദുേര്യാധന കാര്യാലയം േനരി�
ടുെമന്നു േകട്ടേല്ലാ. ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒരുദ്ധരണി തരാ�
േമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

ആണുങ്ങൾ മൃഗയാവിേനാദത്തിനു േപായ േനരം.

“ഔേദ്യാഗിക പ്രസ്താവനയിെല, ‘വനവാസത്തിനു േപായ
പാണ്ഡവർ’ എന്ന ലിംഗനീതിനിേഷധം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
ഞാൻ, എല്ലാ േരഖകളിലും, ‘കള്ളച്ചൂതിൽ കബളിപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടു് വനവാസത്തിനു േപായ പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡവ�
രും’ എന്നു് േവണം അടയാളെപ്പടുത്താൻ എന്ന ആവ�
ശ്യം മുേന്നാട്ടു വച്ചാൽ എന്താണു് അച്ചടക്കം ഇത്രേമൽ
‘ഗുരുതര’മാവാൻ?”

“സദസ്സിെന്റ കരൾ പിളർക്കുന്ന േവദനേയാെട ആ രാത്രി
ഗർജ്ജിച്ച നിങ്ങളുെട വാക്കുകൾ ഞാനിന്നും ഓർക്കുന്നു.”

“നിെന്റ മാറു പിളർന്ന രക്തം പുരണ്ട ൈകകൾ െകാണ്ട�
ല്ലാെത ഈ അഴിമുടി െകട്ടുകയില്ല ഇതു് സത്യം സത്യം.”
ആ നിങ്ങൾ തെന്നയാേണാ, ദുേര്യാധനൻ പാരിേതാ�
ഷികമായി െകാടുത്തയച്ച സുഗന്ധൈതലം േതച്ചു ഉടൽ
പരിലാളിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“ഇലച്ചാറു് േതച്ചു ഒഴുക്കുനീരിൽ കഴുകി നിവർത്തിയിടുന്ന
മുടി എെന്നങ്കിലും പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കെട്ട, കാമനയുെട മു�
മ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് ശാരീരികേസവനം
നൽേകണ്ട ഉടൽ ആ കർത്തവ്യവും പാലിക്കെട്ട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/25

“പാഞ്ചാലി മലെഞ്ചരുവിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നാ�
ണു േകട്ടതു്”, േകാട്ടക്കകെത്ത ആശ്രമമുറ്റത്തിരുന്നു ശി�
ശിരകാലെവയിൽ െകാള്ളുകയായിരുന്ന കൃപാചാര്യെര
കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക ഓട്ടം നിർത്തി “കഴിവു�
ള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ െചയ്ത കുരുവംശഹ�
ത്യക്കു അവൾ െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു പിഴ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/26

“കരൾ പറിക്കും മുമ്പു് ഇരയുെട ‘െചവി കടിക്കു’ന്ന േപാ�
െല േതാന്നി. എന്തായിരുന്നു ‘മുട്ടിയുരുമ്മി’ മന്ത്രിക്കാൻ
മാത്രം കാര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വധശിക്ഷക്കു് മുമ്പുള്ള പരിഷ്കൃതസമൂഹ നടപടിക്രമം
പാണ്ഡവരും പാലിക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ ‘ഹസ്തിനപു�
രി പത്രിക’ അതിൽ പിടിച്ചു ഞങ്ങെള കുടയിേല്ല? പ്ര�
തിെയ കുറ്റവാളി എന്നു് മുദ്ര കുത്തി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും മു�
മ്പു് എെന്തങ്കിലും പറയാനുേണ്ടാ എന്നു് ‘അർദ്ധസേഹാ�
ദര’േനാടു് േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട ഉടുതുണി വലിച്ചൂ�
രി എന്ന ആേരാപണം നിേഷധിക്കുന്നില്ല എന്നയാൾ.
ആണുങ്ങൾ ചൂതു് കളിക്കുേമ്പാൾ, അന്തഃപുരത്തിൽ നി�
ഷ്കളങ്ക കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് സൗജന്യ െസൗന്ദര്യ ശി�
ക്ഷണം െചയ്യുന്നതിെന്റ മറവിൽ, അരമന രഹസ്യങ്ങൾ
പാഞ്ചാലി െകൗശലേത്താെട േചാർത്തി എന്ന ഗുരുതര
ആേരാപണം അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവേത്താെട അവ�
േലാകനം െചയ്തു. രഹസ്യ മുറിയിൽ അടച്ചിെട്ടാന്നുമല്ല�
േല്ലാ, േദഹപരിേശാധന െചയ്തതു്?, അേതാ, പരസ്യമായി
രാജസഭയിൽ വച്ചായിരുേന്നാ? ഞങ്ങളുെട തുറന്ന സമീ�
പനം നടപടിയുെട സുതാര്യതക്കു് െതളിവേല്ല? എെന്നാ�
െക്ക െവല്ലുവിളിക്കുന്ന േപാെല കുറ്റവാളി േചാദിച്ച ഓർ�
മ്മയുണ്ടു്”, ൈകക്കുമ്പിളിൽ ചുടുകൗരവ േചാരയുമായി,
പാഞ്ചാലിെയ േതടി പാളയത്തിേലക്കു് ആ സ്ഥൂലശരീ�
രി കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി ഓടിേപ്പാവുന്നതിനിടക്കു് നായാട്ടിൽ
േനടിയ ഐതിഹാസിക േനട്ടത്താൽ മുഖം െതളിഞ്ഞു.

“എന്താ പുത്തൻ ‘കല്ലുകടി’യുെട രഹസ്യം? ഭരണകൂ�
ടം തരുന്ന സൗജന്യധാന്യവിതരണത്തിൽ കുടിപ്പകയു�
േണ്ടാ?”, ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷിക�
ത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ െതരുേവാര സംവാദ�
ങ്ങൾക്കു് തിരിെകാളുത്തിയ േനരം.

“ചീഞ്ഞ ധാന്യം കഴുതപ്പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുെട
കലവറക്കു മുമ്പിൽ കമഴ്ത്തുന്ന അന്തസ്സില്ലാത്ത പതിവി�
േപ്പാഴുമുണ്ടു് എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ േവദനിപ്പിക്കുന്നതു് പു�
രസ്കാര വിതരണത്തിെല നീതിരാഹിത്യമേല്ല? രാജ്യ�
ത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി ബലിദാനം െചയ്ത ദുേര്യാധ�
നനു് കുരുവംശരത്ന െകാടുക്കാെത, ആേരാരുമല്ലാത്ത
അഭിമന്യുവിെന തിരെഞ്ഞടുത്തതിൽ എന്തർത്ഥം? യുദ്ധ�
ൈനപുണ്യമില്ലാത്ത ആ ‘മുറിൈവദ്യൻ’ ആെളെകാല്ലുന്ന
അജ്ഞതേയാെട കൗരവ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഇടിച്ചു കയ�
റിയതു െകാണ്ടേല്ല പുറത്തുചാടാനാവാെത പകച്ചു വീണ�
തു്? എന്നാൽ ദുേര്യാധനൻ? അധാർമിക ഭീമഗദാപ്രഹ�
രത്തിൽ അരെക്കട്ടു െപാട്ടി ചതുപ്പിൽ വീണേപ്പാൾ േപാ�
ലും, അന്നു് അർദ്ധരാത്രി നുഴഞ്ഞുകയറി പാഞ്ചാലീപുത്ര�
ന്മാെര ചവിട്ടിെക്കാല്ലാൻ അശ്വത്ഥാമാവിെന േപ്രരിപ്പിച്ച�
തും, ആ പാതിരാ പ്രഹരനിേയാഗം വിജയിച്ചേതാെട പാ�
ണ്ഡുവംശം കുറ്റിയറ്റതും? െകാള്ളരുതാത്ത അഭിമന്യുവിനു്
കുരുവംശരത്ന മരണാന്തര ബഹുമതിയായി െകാടുത്ത�
േതാെട തീർന്നിേല്ല പവിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുെട െപാള്ള�
ത്തരം?” അതിേവഗം മാറിടം െപാങ്ങിയും താണും ഉൾ
സംഘർഷത്തിൽ അവൾ കിതച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/27

“പിടിച്ചു നിർത്തി ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുന്ന ഭീകരെന നിങ്ങൾ
നിറമിഴികേളാെട േനാക്കി എന്നാേണാ ഈ േകട്ടതു്?
കായികബലമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാെര വിരൽ ചലനത്തിലൂ�
െട െചാൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ ആജ്ഞാ ശക്തിയുള്ള
നിങ്ങൾ, ൈക െപാക്കി പരസ്യപീഡകെന്റ െചകിട്ടത്തു
ഒന്നാഞ്ഞടിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ. ആ ൈലംഗികാക്രമത്തിനു
സാക്ഷിയായ ഞാൻ െകാതിച്ചു.”

“അതു് പീഡകനായിരുന്നുേവാ? അതു് ആണധികാരത്തി�
െന്റ കൗരവരാജസഭയായിരുന്നുേവാ? അന്തഃപുരത്തിൽ
പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരി�
പാലനത്തിൽ വ്യക്തിഗതശിക്ഷണം െകാടുക്കയായിരു�
ന്ന എെന്ന, പ്രണയത്താൽ പരവശനായ െകൗരവൻ,
‘പ്രിയെപ്പട്ടവെള അവിേവകം െപാറുക്കൂ’ എന്നു് യാചിച്ചു
ഇടിച്ചു കയറി, വാരിപ്പുണർന്നു ചുമലിൽ േകാരി പുറേത്ത�
ക്കു പാഞ്ഞ േതാർമ്മിക്കുന്നു. േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഉടലിൽ
നിന്നവൻ േലാലേലാലമായി േവർെപടുത്തി. മിക്കവാറും
വിവസ്ത്രയായ എെന്ന കണ്ടു് പാണ്ഡവർ പരിഭ്രമിച്ചു മുഖം
താഴ്ത്തുന്നതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു. മറ്റു നൂേറാളം കൗരവർ കാമ�
നേയാെട തുറിച്ചു േനാക്കിയിരുന്നതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു. െപാ�
േയ്പായ ആ കാലം എത്ര േചേതാഹരം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/28

“അഞ്ചു മക്കെളയും ഉറക്കത്തിൽ കഴുത്തു് െഞരിച്ചു െകാ�
ന്ന അശ്വത്ഥാമാവിെന പിന്തുടർന്നു് ശിേരാരത്നം തട്ടി�
െയടുപ്പിക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കു് നിങ്ങൾ ആജ്ഞ നൽകി.
എന്നാൽ ആ ക്രൂരെകാലയാളിെയ െകാല്ലാെത െവറുെത
വിട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ െഞട്ടി. ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങുന്ന മക്കൾക്കു്
സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ട പാണ്ഡവെര നിങ്ങൾ എന്തു�
െകാണ്ടു് വിചാരണ െചയ്തില്ല?”, ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു മട�
ങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“കുട്ടികെള െകാലയാളിക്കു് വിട്ടുെകാടുത്തെര വിചാരണ
െചയ്താൽ െതറിക്കുക ശിേരാരത്നമല്ല, പാണ്ഡവതലയാ�
യിരിക്കും.”

“മകൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ ആയുധം താെഴയിട്ട േദ്രാണെര
െകാല്ലാൻ പാകത്തിൽ അർദ്ധസത്യം പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിര�
െന്റ കാപട്യത്തിെന്നതിേര അലയടിക്കുകയാണു് ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ ബ്രാഹ്മണപ്രേക്ഷാഭം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കു�
ന്നു?”, ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“നിങ്ങൾ െപാക്കിപ്പിടിക്കുന്ന ധാർമികതെയക്കാൾ
കാലാതിവർത്തിയാവും, കുരുേക്ഷത്രയിൽ ‘അർദ്ധസ�
ത്യ’വാൻ അവലംബിച്ച അടവുനയം.”

“ദുർബലനായിരിക്കാം, എന്നാലും കുരുവംശനായകനേല്ല?
ശന്തനുവുമായി എന്തായിരുന്നു വാക്കു തർക്കം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ഗംഗേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രായം െകാണ്ടുമാത്രമല്ല ൈവകാരികമായും ആെളാരു
ദുർബലെനന്നറിയാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത്ര ചപല�
മാണു് ആ രാജഹൃദയം എന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വയം ബീ�
ജദാനം നൽകി എന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങെള�
െയന്നേപാെല എട്ടാമെത്ത നവജാതശിശുവിെനയും വി�
വാഹവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു് പുഴെവള്ളത്തിൽ മുക്കി െകാ�
ല്ലാൻ എനിക്കു് അനുമതിയുണ്ടു്. കർത്തവ്യ േബാധേത്താ�
െട ഞാനതു അതിരാവിെല പരിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, അതാ
വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു ശന്തനു.

“രാവിെല ജനം സ്നാനഘട്ടത്തിൽ വരും മുമ്പു് തെന്ന കു�
ഞ്ഞിെന്റ ജീവെനടുക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി െകാല െച�
േയ്യണ്ട ഞാൻ, സ്വാഭാവികമായും, ക്ഷുഭിതയായി, ശന്തനു
വിലാപഗീതം തുടർന്നേപ്പാൾ വിവാഹ േമാചനം ഉടനടി
ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. കിരീടാവകാശിയില്ലാത്ത ശന്തനു�
വിേനാടു് േതാന്നിയ സഹതാപത്തിൽ എട്ടാമൻ നവജാ�
തശിശു കഷ്ടിച്ചു് രക്ഷെപ്പട്ടു. മുങ്ങിക്കുളിച്ചു എന്നു് വരുത്തി
പ്രസവ ശുശ്രൂഷെയ്ക്കാന്നും െമനെക്കടാെത ഞാൻ സ്വർ�
ഗ്ഗ രാജ്യത്തിേലെക്കാഴുകുേമ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ അഭിവാദ്യം
െചയ്യുന്നതു് എങ്ങെന കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/29

“സഹനം തെന്നയീ വനവാസക്കാല, അടിമജീവിതം
എന്നംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, നിങ്ങെള േപാെലാരു
സവിേശഷവ്യക്തിത്വം കൂട്ടാളിയായുള്ള വിവാഹ ജീവി�
തത്തിൽ, പ്രണയഭരിതം പാണ്ഡവഹൃദയം എന്നു് േതാ�
ന്നിപ്പിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിേലാർമ്മയു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉച്ചെവയിൽ കന�
ത്തേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ കുന്നിനു കീെഴ തടാകത്തിൽ നീ�
രാടാൻ േപായ േനരം. ദുേര്യാധനൻ രഹസ്യമായി സമ്മാ�
നിച്ച സുഗന്ധ ൈതലം വിവസ്ത്രശരീരത്തിൽ േലാലമായി
േതച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, പാതിയടഞ്ഞ ജാലക�
ത്തിലൂെട മഞ്ഞു മൂടിയ ഹിമാലയനിരകളിേലക്കു േനാക്കി
പാഞ്ചാലി.

“അപകടം പിടിച്ച ആ വാക്കു ഞങ്ങൾക്കിടയിെലാരി�
ക്കൽ പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു. ജീവകാലം മുഴുവൻ പായ
പങ്കിടുന്നവെള കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായി ഭാര്യ എന്നല്ലാ�
െത, എങ്ങെന പ്രണയിനി എന്നു് വിളിക്കും എന്നു് അർ�
ജ്ജുനൻ േചാദിച്ച ഓർമയുണ്ടു്. ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിൽ
സുഭദ്രെയ വിവാഹം കഴിച്ച കാലമായിരുന്നു. അേതാെട
എെന്റ ഹൃദയം അയാൾക്കു് േവണ്ടി പിടക്കുന്നതു് എെന്ന�
േന്നക്കുമായി നിന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/30

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് പരുക്കില്ലാെത രക്ഷെപ്പട്ടു
അേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ മഹാരാജാവിേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“പതിെനട്ടുദിവസ േപാരാട്ടത്തിൽ േലാകജനതക്കു ഒരു
കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ ഇരയുെട ഭാഗത്താണു്
അതു് തങ്കലിപികളിൽ വ്യാസൻ അടയാളെപ്പടുത്തും.
സഹനത്തിെന്റയും സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റയും സമന്വയ�
ത്തിൽ, കുരുവംശ ഭരണനിർവഹണം എന്ന ഉത്തരവാദി�
ത്വത്തിൽ നിന്നും ഒളിേച്ചാടില്ല. സ്വത്തു തർക്കപരിഹാര�
ത്തിനു് പ്രതിവിധി നയതന്ത്രമാെണന്നും, മധ്യസ്ഥചർച്ച
വഴിമുട്ടുേമ്പാൾ മാത്രേമ തൽപ്പരകക്ഷികളുെട കായിക�
ബലപരിേശാധന നിർണ്ണായകമാവൂ എന്നുമുള്ള യുദ്ധനി�
ലപാടു് അർത്ഥ ശങ്കയില്ലാെത വ്യക്തമാക്കിയതു്, െപാതു�
സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു എന്നതേല്ല, പ്രതിേഷധ പ്രകടന�
െമാന്നുമില്ലാെത നൂേറാളം കൗരവരാജവിധവകെള കുടി�
െയാഴിപ്പിക്കാനായി എന്നതു്? കൗരവർ പറയാൻ മടിച്ച
ശാശ്വതസത്യം െവളിെപ്പടുത്തെട്ട: ഈ രാജ പദവിക്കു്
യുദ്ധവിജയത്തിെന്റ ആധികാരികതെക്കാപ്പം, പശ്ചാത്ത�
ലത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന ആകാശചാരികളുെട അനു�
മതിയുണ്ടു് .” ദുേര്യാധനവസതിെയ യുദ്ധസ്മാരകമാക്കുന്ന
ചടങ്ങു ഉത് ഘാടനം െചയ്യാൻ മഹാറാണിയുെമാത്തു േത�
രിൽ കയറുകയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

“പാണ്ഡവപിടിപ്പുേകടിനു അറുതി വരുത്താനായ ആേഘാ�
ഷത്തിലാണിന്നും ചാർവാകൻ പുതിയ മഹാരാജാവു്
പരീക്ഷിത്തിെന അനുേമാദിക്കാൻ വരിനിൽക്കുന്നതു്.
കാവ്യനീതിേയാ ഈ പടിയിറക്കം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. അഞ്ചു ആണുങ്ങളും അവരുെട െപണ്ണും നഗ്ന�
പാദരായി വടക്കൻ യാത്രയിൽ കാൽ മുേന്നാട്ടുവച്ചി�
രുന്നു. യുദ്ധെത്ത കുറിച്ചു് അഭിമന്യുപുത്രൻ പരീക്ഷിത്തു്
നിരന്തരം മുനവച്ചു് േചാദ്യം േചാദിച്ചു വശം െകടുത്തിയ�
തു് െകാണ്ടാണു് ജീവിതം മടുത്തു അധികാരെമാഴിഞ്ഞു
ഞങ്ങൾ വാനപ്രസ്ഥം തിരെഞ്ഞടുത്തതു് എന്ന ചാർ�
വാക കുപ്രചരണം അതർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട
തള്ളുന്നു. പുതിയ പരീക്ഷിത്ത് ഭരണകൂടത്തിെന്റയും െകാ�
ട്ടാരഗുരുവായി തുടരുന്ന കൃപാചാര്യെന്റ കൗരവ വിശ്വസ്ത�
തയാണു് പരീക്ഷിത്തിെന പാണ്ഡവ വിേരാധി ആക്കിയ�
തു് എന്ന രണ്ടാമെത്ത ആേരാപണം പേക്ഷ, അവഗണി�
ക്കുന്നില്ല. ഭീരുത്വം െകാണ്ടു് േനതൃത്വ മികവു കാണിക്കാ�
െത യുധിഷ്ഠിരൻ, അഭിമന്യുവിെന ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ചാ�
വാൻ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു എന്ന നിങ്ങളുെട കാഴ്ചപ്പാടു്
നിർഭാഗ്യകരെമന്നു മാത്രം പറയെട്ട. എല്ലാം വ്യാസനു്
വിടുന്നു”, നീണ്ടകാലം സ്വന്തമാക്കി വച്ചിരുന്ന ദിവ്യാസ്ത്രം
ആകാശചാരികൾക്കു തിരിച്ചുെകാടുത്തു തീർത്തും നിരാ�
യുധനായ അർജ്ജുനൻ വിഷണ്ണനായി എല്ലാവർക്കും പി�
ന്നിലായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/31

“ഗദെയടുത്തു നടക്കുേമ്പാൾ ഭാരം േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ആയുധം താെഴ വച്ചു് ഞാൻ വലതുൈക ഇങ്ങ�
െന ഉയർത്തി, ഇടെനഞ്ഞിൽ േചർത്തു് വക്കും, പിെന്ന
മുഖത്തു് േചർത്തു് െനറ്റിയിൽ പതുെക്ക തടവും, അഭ്യാ�
സിയുെട എല്ലാ ചലനങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്ന, കയ്യിന�
കെത്ത അസ്ഥിെയ വീണ്ടും നമിക്കും. പിന്നീടു് ഗദെയടു�
ക്കും, അതിെന്റ മാരകപ്രഹരേശഷിക്കു് പറ്റിയ ഇരെയ
അതു് തെന്ന കെണ്ടത്തും. കൂർത്ത നാരായം െകാണ്ടു്
ഓലയിൽ അതിസസൂക്ഷ്മ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവിഷ്ക�
രിക്കുന്ന േപാെലാരു പ്രതിഭാസം ആയുധത്തിലും അനുഭ�
വേവദ്യമാകും”, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആേയാ�
ധനവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ, ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട
പരിശീലകനായി വന്ന ഭീമൻ സംശയത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്
ഗദ േനാക്കി വിതുമ്പി.

“വിദൂരവിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നു് ഗുരുദക്ഷിണയായി തള്ള�
വിരൽ മുറിെച്ചടുക്കുന്നവെനന്ന കുപ്രസിദ്ധിയുെണ്ടങ്കിലും,
പാവം വൃദ്ധേദ്രാണെര െകാല്ലാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ തുണ�
യായതു് േകവലെമാരു നുണയായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അെതാരു കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ ൈവകല്യമാണു് നിങ്ങൾ പരാ�
മർശിക്കുന്ന േകവലനുണയും ഞാൻ േപാർക്കളത്തിൽ
േദ്രാണവധത്തിനായുച്ചരിച്ച അർദ്ധസത്യവും തമ്മിൽ
അന്തരം ഉണ്ടു്. നുണക്കു ബന്ധം സമൂഹധാർമികതേയാ�
ടാണു്, അർദ്ധസത്യത്തിനു ബന്ധം മനഃസാക്ഷിേയാ�
ടും. ധാർമികതാപ്രശ്നം െപാതു േവദിയിൽ ചർച്ച വരും,
എന്നാൽ അർദ്ധസത്യം ഹൃദയത്തിലാണു് കുത്തുക. വ്യ�
ക്തമാക്കിത്തരാം, ഒന്നടുത്തുവരൂ, എെന്റ ഇടെനഞ്ഞിൽ
ൈകവക്കൂ, അെത അങ്ങെന തെന്ന. ഇനി െചവിേയാർ�
ക്കൂ എന്നിട്ടു പറയൂ അശാന്തമാേണാ തിരുഹൃദയം?
അല്ല? അതാണു് പറഞ്ഞതു്, യുദ്ധം ജയിക്കാൻ േവണ്ട
വാെമാഴി ഉള്ളടക്കം മാത്രേമ എെന്റ അർദ്ധസത്യത്തിൽ
ആ നിർണ്ണായക ദിനവും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നു് തിര�
ക്കുണ്ടു് . േതേജാമയനായ ഗുരു േദ്രാണാചാര്യെന്റ പൂർണ�
കായ കളിമൺ പ്രതിമയുെട ഉൽഘാടനം ഇന്നു് േസനാ�
പതി മാർഗിൽ, നിങ്ങളും വരുമേല്ലാ, പതിവുേപാെല മുൻ�
നിരയിൽ ഇരിപ്പിടമുണ്ടാവും.”
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“വിസ്തരിെച്ചാന്നു ഊണു കഴിക്കാൻ േപാലും പാവം ഭീമ�
െന നിങ്ങൾ ൈസ്വരം െകാടുക്കുന്നിെല്ലന്ന പരാതി വരു�
ന്നതു്, പാണ്ഡവർക്കിടയിെല ദാർശനികൻ എന്നറിയ�
െപ്പടുന്ന സഹേദവനിൽ നിന്നേല്ല? കൗരവരിൽ നിന്നും
ഭീമൻ തട്ടിെയടുത്ത അക്ഷയ പാത്രത്തിൽ നിന്നു് ഭക്ഷ�
ണം സ്വയം വിളമ്പിെയടുത്തു കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തിനു
നിങ്ങൾ കക്ഷിേചരണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

തീൻശാലയിൽ നിലത്തു വട്ടംചുറ്റിയിരുന്നു കൗേന്തയര�
ഞ്ചുേപരും മത്സരക്ഷമതേയാെട ൈവവിധ്യരുചി പലഹാ�
രങ്ങൾ െവട്ടിവിഴുങ്ങുന്നതു കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട കാ�
ണാമായിരുന്നു. ഉച്ചെവയിലിൽ ഹിമാലയതാഴ്വര മിക്ക�
വാറും നിശബ്ദമായി.

“അക്ഷയപാത്രത്തിേലക്കുള്ള സൗജന്യധാന്യസംഭരണ�
േമാ, വ്യക്തിഗത രുചിേഭദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ആണധി�
കാര പാചകേമാ, ഭക്ഷണം വിളമ്പേലാ കഴിക്കേലാ
ഒന്നുമായിരുന്നില്ല, സാന്ദർഭികമായി ഭീമെന്റ ഊട്ടുപുര
െപരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള അമർഷം, സഹേദവ സാന്നി�
ധ്യത്തിൽ ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തിയതിനു പിന്നിലുള്ള േച�
േതാവികാരം. ഉണ്ണാെത ഇരിക്കുേമ്പാഴും കാണാം, ഭീമൻ
തടിച്ച നടുവിരൽ ചുണ്ടിലും നാവിലും െതാട്ടു രഹസ്യരുചി
ആസ്വദിക്കുന്നതു് ഇെതാരു അസ്വീകാര്യമായ അംഗച�
ലനമാെണന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്താണതിൽ
‘ദാർശനികപാണ്ഡവ’െന്റ പരിേദവനത്തിനു കാര്യം?
ഊണുകഴിെഞ്ഞഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ ഏമ്പക്കം വിടുന്ന�
തു്, ൈകകഴുകിയാലും കുലുക്കുഴിയാെത തിരിച്ചുവരുന്ന�
തു്, ഇെതാെക്ക കണ്ടിട്ടും ഭീമെന പായക്കൂട്ടിൽ ആസ്വാ�
ദന രതിേസവന ഗുണേഭാക്താവാക്കാൻ എനിക്കാവു�
ന്നുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാൾ, ഇനി ഞാെനാന്നും പറയാെത
തെന്ന നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാം, അവേനാടുള്ള േക്രാധത്തി�
െന്റ ഒരംശം േപാലും ഈ െകാച്ചു ശാസനയിൽ പ്രതിഫ�
ലിക്കുന്നില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/02

“േലാലഹൃദയരായ കവികെള േപാെല കണ്ണീരു െകാണ്ടാ�
േണാ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യുക? പാ�
ണ്ഡവ വംശഹത്യ സാധ്യമാവുെന്നാരു യുദ്ധസാഹചര്യ�
ത്തിൽ, എെന്താെക്കയായിരുന്നു ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭാവി
രാജഭരണെത്തക്കുറിച്ചു ദുേര്യാധന സങ്കല്പങ്ങൾ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ആെളാഴിഞ്ഞ യമുനാതീരെത്ത
കൗരവ കുഴിമാടത്തിൽ ദുേര്യാധനവിധവ ധ്യാനത്തിലാ�
യിരുന്നു.

“കുരുവംശ ആസ്ഥാനം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു മാറ്റി സ്ഥാ�
പിക്കണെമന്ന േമാഹം പങ്കുവച്ചു െകാണ്ടാണവൻ അന്തഃ�
പുരത്തിൽ നിന്നു് േപാർക്കളത്തിേലക്കു യാത്രയായതു്.
കുരുേക്ഷത്രയിൽ ആൺമക്കളടക്കം ബലിദാനം െചയ്ത
സ്ഥിതിക്കു് പുതുതലമുറ കൗരവബാലികകൾ േവണം
േമാഹം പൂവണിയിക്കാൻ എന്നു് ഇന്നു് രാവിെല േചർന്ന
രഹസ്യേയാഗത്തിൽ പരസ്പരം വിരൽ കീറി െനറ്റിയിൽ
രക്ത സിന്ദൂരമിട്ടു സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്തു. േവണ്ടി വന്നാൽ
എെന്തന്തു ഒളിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തയ്യാറാവും. േതൻ�
െകണിയിൽ പാണ്ഡവെര വീഴ്ത്തുന്നതുൾെപ്പെട. പാഞ്ചാ�
ലിെയ പാണ്ഡവർെക്കതിെര തിരിച്ചു പരീക്ഷിത്തിെനാ�
പ്പം അധികാരം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ േനടുന്നതും ആേലാച�
നയിൽ വരും. ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് അഞ്ചു പാണ്ഡവ�
െരയും ഹിമാലയചുരങ്ങൾക്കു കാവൽ നിർത്തുന്ന ൈസ�
നികദൗത്യം ഏല്പിച്ചു ഭരണസിരാേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു് മാ�
റ്റി നിർത്തും. നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ഈ െപൺമുേന്നറ്റ�
ത്തിൽ?”

“മൂപ്പിളമ തർക്കം തീർക്കാൻ സായുധസംഘട്ടനമാണു് പ്ര�
േയാഗിക പരിഹാരെമന്നുറപ്പിച്ചാൽ, ഭീഷണി കുരുവംശ�
ഭാവിക്കു മാത്രമാവിെല്ലന്ന താക്കീതുമായി ചാർവാകൻ
ഊരുചുറ്റുന്നുണ്ടേല്ലാ. പാടത്തും പണി ശാലകളിലും േജാ�
ലി െചയ്യുമായിരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിനു യുവാക്കൾ
പരസ്പരം െകാന്നുെകാല വിളിച്ചാൽ അത്രയും വിധവകൾ
േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ നാെള ഭിക്ഷയാചിേക്കണ്ടി വരി�
േല്ല?”, വിരാടരാജ്യത്തിെല ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക പരിശീ�
ലന േകന്ദ്രത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾക്കു മൂർച്ചകൂട്ടുകയായിരുന്ന
പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘ�
ങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടിയ ശരത്കാല സന്ധ്യ.

“അനിവാര്യമായ മഹായുദ്ധങ്ങെള അതിഭാവുകത്വേത്താ�
െട നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതു് അസ്വീകാര്യമായി ഞാൻ
കാണുന്നു. ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഹസ്തിനപുരി ഫലഭൂയിഷ്ഠ�
െമാെക്കയാെണങ്കിലും, ഫലം തിന്നാൻ ആവശ്യത്തില�
ധികം ആളുകൾ ൈക നീട്ടിയാൽ പ്രകൃതി പലതും േപാം�
വഴിയായി കാണിേല്ല? കലവറക്കു താങ്ങാനാവാത്ത പ്ര�
ജെയ ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ മഹാമാരിയായും വരൾച്ചയാ�
യും ഭാരതയുദ്ധമായും പ്രകൃതി പരിഹാരം കാണുെമ്പാൾ
അരുെതന്നു പറയാനാവുേമാ അൽപകാലം ആയുസ്സുള്ള
നാം മനുഷ്യർക്കു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/03

“ക്ഷമേയാെട ഊഴം കാത്തു കിടപ്പറയിൽ പ്രേവശിക്കാൻ
അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ, പ്രിയ പാഞ്ചാ�
ലിെക്കാപ്പം പായ പങ്കിടുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ
നിങ്ങളിരുവരുെട രതിസ്വകാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നി�
ന്നു് പുറത്തു േപാവും എന്നതേല്ല നിലവിലുള്ള ബഹുഭർ�
ത്തൃത്വ ധാരണ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാ�
സക്കാലെത്ത ഒറ്റമുറിക്കുടിൽ. പാണ്ഡവർ നായാട്ടിനു
േപായ േനരം.

“അങ്ങെന ഒരു പരിഷ്കൃത ബഹുഭർതൃത്വ ദാമ്പത്യസംഹിത
ഉൾെക്കാള്ളാൻ പറ്റിയ ബാല്യകൗമാരങ്ങളിലൂെടയാ�
േണാ പാണ്ഡവജീവിതത്തിെന്റ സാംസ്കാരികഘടകങ്ങൾ
അടയാളെപ്പടുത്തിയതു്. എെന്താെക്ക െചയ്താൽ ഈ മു�
റിക്കകെത്ത ആൺെപൺശാരീരിക പാരസ്പര്യെത്ത, പു�
റത്തുനിൽക്കുന്ന ദാമ്പത്യ കൂട്ടാളികൾക്കു ആണധികാര
ധാർഷ്ട്യേത്താെട മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക നാ�
ലു േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യുന്നതിെന്റ വിശദാം�
ശങ്ങെളാന്നും കുത്തിക്കുത്തി േചാദിക്കരുേത. അപമാന
േബാധേതാെട ഞാനും, ആ രാത്രി ഊഴംകിട്ടിയവനും,
മുറിയുെട പരുക്കൻതറയിെല പായിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കും.
അസ്ത്രം മറന്നു വച്ചതു് എടുക്കാൻ വന്നതാണു് എെന്നാ�
െക്ക നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ മുറി�
യിൽ ഇടിച്ചു കയറിയെതാന്നും ഇതുവെര നിങ്ങളും മറന്നി�
ട്ടില്ല എന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/04

“കളവുേപായ കിരീടം തിരിച്ചു െകാണ്ടുവന്നയാൾക്കു പാ�
രിേതാഷികം കഴുമരമാേണാ? പരിഷ്കൃതസമൂഹെമെന്നാ�
െക്ക കരുതിയ ഹസ്തിനപുരിയിൽ വധശിക്ഷ?” നകുല�
േനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിവാദം െകട്ടടങ്ങിയ സ്ഥിതിെക്കന്തിനിനി വസ്തുത െവ�
ളിെപ്പടുത്താൻ ൈവമനസ്യം? കുരുവംശത്തിെന്റ അധി�
കാര ചിഹ്നമായ നവരത്നകിരീടം േമാട്ടിച്ചു െകാണ്ടുേപാ�
യതു ദുേര്യാധനവിധവെയന്നു ചാരവാർത്തയിൽ വ്യക്ത�
മാെയങ്കിലും, കൗരവരാജ വിധവകളുെട പുനരധിവാസ�
േകന്ദ്രത്തിൽ േപായി െതാണ്ടിമുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന�
തിൽ അപാകത േതാന്നി. അേന്വഷണം രഹസ്യനീക്ക�
ത്തിലാക്കി. മൽസ്യബന്ധന െതാഴിലാളിയാണു് മിനി�
ഞ്ഞാന്നു് കിരീടം മീൻകുട്ടയിൽ െകാണ്ടുവന്നതു്, േചാദ്യം
െചയ്തേപ്പാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കൗരവരാജകുമാരിയതു തല�
യിൽ വച്ചു് യമുനയിൽ നീന്തുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ, അപൂർ�
വ്വയിനം സ്വർണമൽസ്യെമന്നു കരുതി ഊളിയിട്ടുെചന്നു
ചാടിപ്പിടിച്ചു കരയിൽ കയറി തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി.
രാജകിരീടെമന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, േതാണിയും വലയും പാ�
രിേതാഷികമായി കിട്ടുെമന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എെന്ന ഏൽ�
പ്പിച്ചു. പേക്ഷ, ധാർമികതയുെട അവസാനവാക്കായ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ േവെറാരുരീതിയിൽ ആഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചു. കൗ�
രവ രാജവിധവകൾ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന സ്നാനഘട്ടത്തിെല
ഒളിേനാട്ട ൈലംഗികാതിക്രമം േകവലെമാരു ചാട്ടവാറ�
ടി പരിഹരിക്കയിെല്ലന്ന സേന്ദശം െപാതുസമൂഹെത്ത
അറിയിക്കുകയായിരുന്നു രാജനടപടി. ദുേര്യാധനവിധവ�
ക്കിെന്നാരു പ്രതിപക്ഷപദവി െകാടുക്കാൻ രാജതന്ത്രം
അനുശാസിക്കുേമ്പാൾ, എന്തിനവെര പ്രതിയാക്കണം?
കൗരവരാജവിധവകളുെട പരിപാലനം പാണ്ഡവ ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റ അഭിമാനപ്രശ്നെമന്നു െതളിയിക്കാൻ വധശി�
ക്ഷ തുണച്ചു. കിരീടത്തിെന്റ രാത്രികാലസുരക്ഷ പാഞ്ചാ�
ലിെയെയയും ഏൽപ്പിച്ചു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/05

“ചുറ്റും ഒന്നു് നടന്നു േനാക്കിയേപ്പാഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്,
സസ്യശാമളമായ ഈ ഹിമാലയതാഴ്വരയിെല അയൽ�
പ്പക്കം മുഴുവൻ ചാരക്കണ്ണുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ,
എന്നാൽ അവിെട ആെക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്, ഒളി�
ക്കണ്ണിൽ േനടിയ ഗാർഹിക രഹസ്യങ്ങളുെട ദ്രവമാലി�
ന്യം. പരിത്യാഗികൾ എെന്നാെക്ക േമനി പറയുന്നവർ�
ക്കു് അങ്ങെന മതിേയാ ജീവിതം? പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങ�
െള േതടി ജ്ഞാനനിർമിതി ഒന്നും േവേണ്ട?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും പാണ്ഡവദാമ്പത്യത്തിൽ
എന്തു് നടക്കുന്നു എന്നു ചാരെച്ചവികളുമായി, െകൗരവർ�
ക്കു ദൂെര ദൂെര ഹിമാലയതാഴ്വരയിലിരുന്നും കിടന്നും അടി�
മപ്പണി െചയ്യുന്ന സന്യാസി സമൂഹത്തിെന്നവിെട, ദൃഷ്ടി�
പായിക്കാനും ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ദുരൂഹേലാകെത്ത കു�
റിച്ചു് താളിേയാലയിൽ എഴുത്താണി പ്രേയാഗിക്കാനും
സാവകാശം? ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് കൗരവൈസനികർ കഴുതപ്പുറത്തു് െകാണ്ടു വരുന്ന
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നിലച്ചാൽ തീരിേല്ല പന�
േയാളം വളർന്നു േപായ അവരുെട ആത്മീയത”, ജാലക�
ത്തിലൂെട കാഴ്ചപരിധിയിൽ വന്ന യുവസന്യാസികൾക്കു്
ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു നകുലൻ ൈക വീശി.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/06

“കൗരവർ നൂറുേപരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുെട മക്കൾ
തെന്നയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്താരു േചാദ്യമാണിതു് ഞാൻ ജന്മം നൽകിയവരാ�
െണങ്കിൽ ‘ഗാന്ധാരർ’ എന്നു് േവണം വിളിക്കാൻ എന്നു്
നിബന്ധന വക്കുമായിരുന്നു എന്ന പ്രാഥമിക േബാധം
േപാലുമില്ലാെതയാേണാ അഭിമുഖം? ആദ്യരാത്രിയിൽ
തെന്ന ഞാൻ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. ജനിതക തകരാറുള്ള
വ്യാസസന്തതിയുെമാെത്താരു പ്രത്യുൽപാദന പരീക്ഷ�
ണത്തിനു് തയ്യാറല്ല. കുരുവംശം നിലനിർത്താൻ കിരീടാ�
വകാശികെളയാണു് േവണ്ടെതങ്കിൽ, വാടകഗർഭങ്ങൾ
വഴി കൗരവർ എന്ന അംഗീകാരം നൽകാം. അങ്ങെന
െകാട്ടാരെച്ചലവിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ
കുരുവംശാധിപത്യത്തിനായി സ്ത്രീകെള അന്തഃപുരത്തിൽ
പാർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഹിമാലയത്തിെല സുഖവാസ
േകന്ദ്രങ്ങളിൽ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളിലൂെട പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചു.
ഇനി തിരിച്ചുവരൂ എന്നു് അന്ധരാജാവു് സേന്ദശമയക്കും
വെര നിശ്ചയ ദാർഢ്യേത്താെട െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു്
വിട്ടു നിന്നു. എെന്ന തള്ളിപ്പറയാൻ അയാൾക്കാവില്ലാ�
യിരുന്നു. വരൻ അന്ധനാെണന്ന വിവരം മനഃപൂർവ്വം മറ�
ച്ചു വച്ചായിരുന്നു അച്ഛെന െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഭീഷ്മർ വധുവി�
െന തട്ടിെയടുത്തതു് ൈവവിധ്യസ്ത്രീത്വങ്ങളുെട ൈലംഗികാ�
സ്വാദനമറിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചാൽ, ഗാ�
ന്ധാര ൈസന്യം ഹസ്തിനപുരിെയ കീഴടക്കുെമന്ന ഭീതി�
യിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചുരുങ്ങി. അന്തഃപുരത്തു് നിന്നു് പുറത്തു
കടക്കുേമ്പാൾ സുതാര്യമാെയാരു തുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു്
െകട്ടി അന്ധരാജാവിനു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കു�
ന്ന അഭിമാനിയാെയാരു ഭാര്യെയന്ന പ്രതിച്ഛായ വളർ�
ത്താൻ അക്കാലെത്ത െകാട്ടാരം േലഖികയായിരുന്ന നി�
ങ്ങളുെട അമ്മ തുണച്ചു. െമാത്തം പ്രകൃതിയും പ്രജയും ഗൂ�
ഢാേലാചനയിൽ പങ്കാളികളായി.”

“പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു േനടിയതെല്ലങ്കിലും, പിന്നീടെതാരു ‘കഠി�
നശിക്ഷ’യായി കണ്ടിെല്ലന്നു പാഞ്ചാലി ബഹുഭർത്തൃത്വ�
െത്ത കുറിച്ചു് പറഞ്ഞതു നിങ്ങെള ഇത്രമാത്രം പ്രേകാ�
പിപ്പിച്ചതിെന്റ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കാേമാ? ഒറ്റയ്ക്കു്
ഊരുചുറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വിവാേഹതരബന്ധ�
ങ്ങളിൽ അഭയം കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പാഞ്ചാലിക്കു
നിങ്ങേളാടു മാത്രം മതി വ്യക്തിഗതവിശ്വസ്ത എന്നാേണാ
ആവശ്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുള്ള ആദ്യേചാദ്യം തെന്ന
ആേക്ഷപകരമായി േതാന്നുന്നു. സ്വതന്ത്രവനിതെയ�
ന്ന നിലയിൽ ഒന്നിലധികം പായക്കൂട്ടുകൾ പാഞ്ചാലി
കുറ്റേബാധമില്ലാെത ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതല്ല പരാ�
തി. ഒന്നിലധികം പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ രഹസ്യ�
മായി പരിലാളിക്കുന്നു എന്നതാണവൾ പ്രതികാരബു�
ദ്ധിേയാെട െപരുമാറുന്നതിനു പിന്നിൽ. സുഭദ്രാപരി�
ണയ വാർത്ത േകട്ടറിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഇളമുറനകുലേനാട�
വൾ ഹൃദയം തുറന്നതു്, “െകാണ്ടുവരെട്ട പുത്തൻ ഇണ�
െയ, എെന്നക്കാൾ അഴകുള്ളവൾ അല്ല പുതിയ ‘ഉത്പ�
ന്ന’െമങ്കിൽ, ൈസ്വരം െകാടുക്കാത്ത ഒരു ഭദ്രകാളിെയ
അവൻ എന്നിൽ കാണും” എന്നായിരുന്നു. പ്രണയിനി�
കളുെട അഴകളവുകൾക്കുള്ള േയാഗ്യതാപത്രങ്ങൾ പാ�
ഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് േനടണെമന്ന ഈ ആജ്ഞ, വിവാഹ�
ബാഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ െചലുത്തിയ അനാേരാഗ്യകരമായ
സ്വാധീനം െചറുതല്ല. പ്രണയിനികൾെക്കാപ്പം രതിപരി�
ലാളനേയൽക്കുേമ്പാൾ, ഈ ‘ഭദ്രകാളി’യുെട അഴകളവു�
കൾ അവർക്കുേണ്ടാ എന്നു് പരീക്ഷിക്കുന്നതിെല പ്രയാ�
സങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാേമാ? കയ്യിൽ മാരകായുധമു�
െണ്ടങ്കിലും, ഉള്ളിൽ കാമുകഹൃദയമേല്ല എനിക്കും?”
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“അമ്മ, അമ്മമ്മ ഇവെരാെക്ക തലമുറകളായി െകാട്ടാരം
േലഖിക പദവി വഹിച്ചിരുന്നു എെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ വാർ�
ത്താകാര്യാലയത്തിൽ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. നിങ്ങളുെട
ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ അവർ വാെമാഴിയായി പറഞ്ഞി�
രുന്ന കുരുവംശകഥകൾ ഒന്നു് പങ്കിടാേമാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖികയുെട ജന്മദിനത്തിൽ അനുേമാദിക്കാൻ കൂട്ടം
കൂടിയ സഹപ്രവർത്തകരിെലാരാൾ ഉപചാരേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“വനാശ്രമത്തിൽ െചന്നു് കുന്തിെയയും മാദ്രിെയയും കണ്ടു
അവരുെട ഒറ്റമുറി വസതിയിെല ദുരിതജീവിതം പുറംേലാ�
കെത്ത ആദ്യം അറിയിച്ചതു് അമ്മമ്മയായിരുന്നു. േജാലി
െചയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്ന അമ്മ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായാൽ,
അമ്മമ്മയും, തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന ഞാനും മാത്ര�
മാവുന്ന ഒഴിവുകാലദിനങ്ങൾ. ആകാശചാരികെള പ്ര�
േലാഭനമന്ത്രം ജപിച്ചു കുടിലിൽ വരുത്തി പ്രത്യുൽപാദന�
രതിയിൽ ഗർഭിണിയായി മൂന്നു സന്തതികെള പ്രസവിക്കു�
േമ്പാൾ, അേത മുറിയിെലാരുമൂലയിൽ മൂകസാക്ഷിയായി
കിടന്ന ശാപഗ്രസ്തൻ തെന്നയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചേങ്കാൽ പിടിച്ചിരുന്ന കുരുവം�
ശാധിപൻ എന്നു് വിശ്വസിക്കാൻ പാടു് െപട്ടു എന്നു് അമ്മ�
മ്മ വിലപിച്ചതു് എെന്റ ഇരുപത്തി മൂന്നാമെത്ത ഈ ജന്മ�
ദിനത്തിലും ഞാൻ േവദനേയാെട ഓർക്കുന്നു…”

“േപാരാട്ട പാളയത്തിെല പരിമിത സൗകര്യങ്ങൾക്കു�
ള്ളിൽ, പാണ്ഡവർക്കു് വ്യക്തിഗതേസവനം നൽകുന്ന
പ്രയാസകരമായ ഉത്തരവാദിത്വം പതിെനട്ടുനാൾ നിർവ്വ�
ഹിച്ച നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കഴിയും, കള്ളച്ചൂതാട്ടസഭയിൽ
നാണം െകടുത്താനും, തുണി പിടിച്ചു വലിക്കാനും, സം�
ഘം േചർന്നു് ൈലംഗികാക്രമണത്തിനും ശ്രമിച്ച മൂന്നു കുറ്റ�
വാളികളുെട െനഞ്ചുപിളർക്കുന്ന കാഴ്ച, ഞങ്ങെള േപാെല
ഓടിനടന്നു കണ്ടു ആനന്ദിക്കുവാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

ജീവിതം ആെക കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞ, വറുതിയുെട കാലം.

“ദുേര്യാധനനും ദുശ്ശാസനനും കർണ്ണനും െചയ്ത രതിജന്യ�
കലാപങ്ങെളാെക്ക എത്ര നിസ്സാരം, ദാമ്പത്യെമന്ന േപ�
രിൽ ൈലംഗിക അടിമയാക്കി പരുക്കൻ പാണ്ഡവർ
എെന്ന ദശാബ്ദങ്ങളായി ദുരുപേയാഗം െചയ്തിട്ടും, ആർ�
ക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും െചയ്യാനാവാെത അവരഞ്ചു�
േപരും തല ഉയർത്തി ഇന്നു ഹസ്തിനപുരിയിൽ അധികാ�
രവഴി നടക്കുേമ്പാൾ.”

“ഉത്തരായണത്തിനു ജീവൻ െവടിയുെമന്നേല്ല സ്വച്ഛന്ദമൃ�
ത്യു പറഞ്ഞതു്? എന്നിട്ടിേപ്പാൾ വാക്കു് മാറ്റിേയാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പിതാമഹേനാടു് േചാദിച്ചു. ശരശയ്യ. യുധി�
ഷ്ഠിരനും സംഘവും യാത്ര പറഞ്ഞുേപായ േനരം.

“െവയിലും മഴയുമില്ലാെത, തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഈ പ്രഭാ�
തം േനരം െവളുത്തമുതൽ കണ്ണടക്കാെത ഞാൻ േനാ�
ക്കുകയാണു്, എങ്ങെന ഇെതാെക്ക വിട്ടു അതീതേലാക�
ത്തിേലക്കു യാത്രയാകും? അൽപ്പം കൂടി സമയം തരൂ.
േതാൽവിയും അപമാനവും നീണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഏെറ
ഞാൻ സഹിച്ചു എന്നതു് നിങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞതേല്ല…
കൗരവപക്ഷം േചർന്നു് സർവ്വൈസന്യാധിപനായി. പാ�
ളയത്തിൽ രാത്രി ദുേര്യാധനൻ പ്രായം േനാക്കാെത കഠി�
നപദങ്ങൾ എറിെഞ്ഞെന്ന അസ്ഥിരനാക്കും. എവിെട
പാണ്ഡവ തല? ഒന്നു് േപാലും നിങ്ങൾ െതറുപ്പിപ്പിച്ചിേല്ല?
എന്നവൻ വികാരാധീനനാവും. കൗേന്തയരുെട ജീവെന�
ടുക്കാൻ അർദ്ധമനേസ്സാെട എയ്ത ഓേരാ അമ്പും ഉന്നം
െതറ്റിയതിെന്റ ചാരിതാർഥ്യവുമായി ഇേപ്പാഴും കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ ഞാൻ ആടിെക്കാണ്ടിരിക്കയാണു്. ”
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“ഇതിഹാസനായകെര ആദരിക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീര ചട�
ങ്ങു നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കയാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധന വിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ശത്രുനിരയിെല ധീരേദശാഭിമാനികെള വധിക്കുന്നതിനു�
പകരം, െപരുമാറ്റച്ചട്ടം കാറ്റിൽ പറത്തി െഞക്കിെകാല�
െചയ്ത പാണ്ഡവരഞ്ചുേപെരയും നേവാത്ഥാന നായകർ
എന്ന പട്ടികയിൽ െപടുത്തി െവണ്ണക്കല്ലിൽ േപർ െകാ�
ത്തിയേപ്പാൾ, രാഷ്ട്രത്തിനു േവണ്ടി ജീവൻ ബലിദാനം
െചയ്ത കൗരവരിൽ നിെന്നാരാൾ േപാലുമുേണ്ടാ? എവി�
െട ധാർമികത മുഖംമൂടിയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരൻ? ഗ്രാമ ഗ്രാ�
മാന്തരങ്ങളിൽ െചന്നു് , നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുഖ്യധാരയിൽ
വരാെത, പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടും പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടും
ദുരിതമനുഭവിച്ചിരുന്ന ആദിവാസി യുവാക്കൾക്കു് പൗരാ�
വകാശം െകാടുത്തായിരുന്നു കുരുേക്ഷത്രയിൽ ദുേര്യാ�
ധനൻ അവെര യുദ്ധസജ്ജമാക്കിയതു് ക്ഷീരകർഷക�
െര വഴിയിൽ കണ്ടാൽ നാെള രാവിെല പാലല്ല വളർ�
ത്തു മൃഗത്തിെന്റ ഇറച്ചിയാണു് െകാണ്ടുവേരണ്ടതു് എന്നു്
േപടിപ്പിക്കുന്ന ഭീമെനേപ്പാലുള്ള ഘാതകെരയാേണാ
കുരുവംശ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പതാകവാഹകരായി
എഴുെന്നള്ളിേക്കണ്ടതു്? പിടയുന്ന ഹൃദയമുള്ളവെരല്ലാം
എെന്ന അനുഗമിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടതേല്ല.”

“ഉണങ്ങിയ കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾെക്കാരൂണു് എന്ന
സൗജന്യപദ്ധതിയുമായി യുധിഷ്ഠിരൻ കർമ്മനിരതനായ�
േപ്പാഴും, െചേങ്കാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പിടിച്ചുവച്ചുെവന്ന പരാതി
പുറത്തു പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ വലഞ്ഞ കുരുേക്ഷത്രവിധ�
വകൾെക്കാരു കാരുണ്യഹസ്തവുമായി ആ വഴിെക്കാന്നും
നിങ്ങെള ഞാൻ കാണാറില്ലേല്ലാ”, പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െചേങ്കാൽ പണയം വച്ചും, കൂെട െപാറുക്കുന്ന െപണ്ണിെന
കൗരവ അടിമയാക്കിയും, വ്യാഴവട്ടക്കാലം അക്ഷയപാ�
ത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി, അല്ലലില്ലാെത വയർ നിറപ്പിച്ചവർ
െകാലെചയ്ത ൈസനികരുെട വിധവകളും കുട്ടികളും ഒരു
േനരെത്ത ധാന്യത്തിനായി ൈകനീട്ടി യാചിക്കുന്നതു േന�
രിൽ കാണെട്ട.”
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“പാണ്ഡവർ യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തിട്ടും,
നിങ്ങളിേപ്പാഴും ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയാേണാ? െപറ്റ
തള്ളക്കർഹതെപ്പട്ട രാജമാതാ പദവി സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാൻ
ആരും ശ്രമിച്ചിേല്ല?” കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിെന്റ തിരക്കു് ശമിച്ച ധൃതരാഷ്ട്ര�
വസതിയിൽ നിന്നു് ഗാന്ധാരിയുെട കൺെകട്ടുതുണിയുമാ�
യി െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല കുളവക്കേത്തക്കു നടക്കുക�
യായിരുന്നു മുൻ കുരുവംശ മഹാറാണി.

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര ആദ്യരാത്രിയിൽ സമ്മാനിെച്ച�
ങ്കിലും, അവെര ഭിന്നിപ്പിച്ചവൾ അടിമകളാക്കി. അതു് നി�
ത്യവും കാണാൻ വെയ്യന്ന േബാധ്യത്തിൽ, ഞാനവരു�
മായി കൂട്ടുജീവിതത്തിൽ നിന്നകന്നു. ഈ വസതിയിൽ
ഒരാൾ ജന്മനാ അന്ധൻ, മെറ്റാരാൾ അന്ധത അഭിനയി�
ക്കുന്നു. അവെര േപടിക്കാെത ജീവിക്കാം. അവർെക്ക�
െന്ന ആവശ്യമുണ്ടു്—കൺെകട്ടുതുണി േപാെല, അവർ
പാണ്ഡവേരാടു് െചയ്തിരുന്ന അനീതിയുെട കുറ്റേബാധവും
ഞാൻ തെന്ന േവണം കഴുകാൻ. മക്കളും അധികാരവും
നഷ്ടെപ്പട്ട ധൃതരാഷ്ട്രർ എെന്ന പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കു�
ന്ന പുരുഷൻ കൂടിയാണു് മഹാറാണിപദവി പാഞ്ചാലി
അവകാശം േപാെല േനടിയേതാെട, രാജമാതാ എന്ന
രണ്ടാമെതാരു അധികാരേകന്ദ്രം അന്തഃപുരത്തിൽ േവ�
െണ്ടന്നവൾ ഒരു താക്കീതു േപാെല നിശ്ചയിച്ചു”, വിഴുപ്പു�
തുണി െവള്ളത്തിൽ മുക്കിെയ്യടുത്തു കല്ലിൽ വച്ചു് ഒെന്നാ�
ന്നായി തല്ലിത്തിരുമ്മി, ഗാന്ധാരിയുെട കണ്ണീരഴുക്കു കു�
ന്തി കഴുകി.

“ക്ഷീണം മാറ്റാൻ മുതിർന്ന പാണ്ഡവർക്കു് വിശ്രമം അനു�
വദിക്കുെമന്ന ഊഹം െതറ്റിച്ച നിങ്ങൾ യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരിയിൽ പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിെന്റ സ്വ�
തന്ത്ര ചുമതല ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ, മുന്തിയ പരിഗണന
എന്തായിരിക്കും?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ആശങ്കെപ്പടുത്തുെന്നാരു വസ്തുത, ഗംഗയും യമുനയും ഇരു�
ഭാഗങ്ങളിൽ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരിക്കു്
ചുറ്റുെമാരു ശത്രുരാജ്യമില്ല. കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ട കൗര�
വരാജ വിധവകളുെട വിമതശല്യം മുതൽ കടുത്ത ഭക്ഷ്യ
ക്ഷാമം വെര ആഭ്യന്തരപ്രശ്നങ്ങൾ അേലാസരെപ്പടുത്തു�
േമ്പാഴാണു് അയൽപ്പക്കം ശത്രുെവന്ന െപാതുേബാധം
ഭരണകൂടത്തിനു് ഒരനുഗ്രഹമാെണന്നറിയുന്നതു്. കുരു�
േക്ഷത്ര എല്ലാം കീേഴ്മൽ മറിച്ചു. പടിഞ്ഞാറു ൈസന്ധ�
വം മുതൽ കിഴക്കു കലിംഗം വെര, വടക്കു ഗാന്ധാരം
മുതൽ െതക്കു ദ്രാവിഡം വെര ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരിെയ
െവല്ലുവിളിക്കാൻ, അതിർത്തിയിെലാന്നു നുഴഞ്ഞുകയ�
റി മിന്നലാക്രമണം െചയ്യാൻ, ൈസന്യം ഉള്ള രാജ്യമില്ല.
ആെളാഴിഞ്ഞ ൈസനിക പാളയം േപാെല ശൂന്യമാകു�
ന്നു ആയുധപ്പുരകളും. എല്ലാം കൗരവർ േഹാമിച്ചു. പതി�
െനട്ടു നാൾ േപാരാട്ടം വഴി സ്വത്തുതർക്കത്തിൽ നിർണ്ണാ�
യക വഴിത്തിരിവുണ്ടാെയങ്കിലും, ഇന്നു് ഈ പദവിേയ�
െറ്റടുക്കുേമ്പാൾ േനരിട്ടറിഞ്ഞ കാര്യം എെന്ന വിനീതവാ�
നാക്കി—വിളിക്കാനും പറയാനും പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയ�
ത്തിൽ ആരുമില്ല…”

“കാമനേയാെട െപണ്ണുടലിൽ െതാട്ടാൽ തല െപാട്ടി മരി�
ക്കുെമന്ന മുനിശാപത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി പാണ്ഡുര�
ണ്ടു ഭാര്യമാെരയും കൂട്ടി കാട്ടിൽ േപായതിെന്റ യുക്തി നമു�
ക്കിേപ്പാൾ വ്യക്തമല്ലായിരിക്കാം, പേക്ഷ, കുരുവംശത്തി�
െന്റ അധികാര ചിഹ്നമായ െചേങ്കാൽ പാണ്ഡു അന്ധ�
േജ്യഷ്ടനു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു്, രാജപ്രതിനിധിയായി
മാത്രം ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇടേവള ഭരിച്ചു, തക്കസമയത്തു് പാ�
ണ്ഡുവിെന്റ അംഗീകൃത അവകാശിക്കു് സിംഹാസനം തി�
രിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നു് മുതിർന്ന പാണ്ഡു�
പുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നതു ഇന്നെല ൈവ�
കുേന്നരവും അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തിൽ േകട്ടേല്ലാ. സദ�
സ്സു് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു നിലക്കാത്ത കയ്യടിേയാെട അയാ�
െള സ്വാഗതം െചയ്യുന്നെതാെക്ക നിങ്ങളുെട ഒന്നു് രണ്ടു
സേഹാദരന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്കു് കാ�
ണാമായിരുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക ധൃതരാഷ്ടരുെട കാ�
ര്യാലയത്തിൽ കയറി ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എവിെട നിങ്ങൾ അത്യുക്തിയിൽ അടിവരയിട്ടു പറയു�
ന്ന അംഗീകൃത അവകാശികൾ? പാണ്ഡു പ്രത്യുൽപ്പാ�
ദന ൈലംഗികക്ഷമത ഇല്ലാത്ത െവറുെമാരു പുരുഷശ�
രീരിയാെണന്നു െകാട്ടാരത്തിൽ അക്കാലത്തു തെന്ന
ആധികാരികമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പാണ്ഡ�
വർ എന്നു് സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ
അഞ്ചു േപർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുന്തിയുെടയും മാദ്രിയുെട�
യും വിവാഹബാഹ്യസന്തതികൾ ആെണന്നു് ആ മഹതി�
കൾ തെന്ന പരസ്യമായി െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നു വി�
ശ്വാസേയാഗ്യമായ സാക്ഷിെമാഴികളുണ്ടു്. യുധിഷ്ഠിരൻ
എന്നു് പരിചയെപ്പടുത്തിയ ഈ മൂത്തയാൾ സ്വയം വി�
േശഷിപ്പിക്കുന്നതു് മരണേദവതയുെട മകൻ എന്നേല്ല?
എെന്താരു പ്രഹസനം…”
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“കാഴ്ചപരിമിതെനങ്കിലും ചൂതാട്ടേവദിയിെല സിംഹാസന�
ത്തിലിരുന്ന നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പേപ്പാൾ അറിയുന്നു�
ണ്ടാവിേല്ല? മക്കൾ സംഘം േചർന്നു് പാഞ്ചാലിെയ തു�
ണിവലിച്ചു വിവസ്ത്രയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിെനെയാന്നും അപ�
ലപിച്ചിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവരിെലാരാൾ അവെള പതിവുേപാെല പ്രയാസ�
െപ്പടുത്തുന്നു എേന്ന അേപ്പാൾ സംശയിച്ചുള്ളു. എെന്ന
വിടൂ എെന്ന വിടൂ എന്നതു് ഒരക്രമിേയാടു് േവദനേയാെട
പറയുന്ന േപാെലയല്ല, ഭർത്താവിേനാടു് പരിഭവിക്കുന്ന
േപാെലയേപ്പാൾ എനിക്കു് േതാന്നിേയാ? ഒരു പേക്ഷ,
ഭീമൻ ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെട സമ്മാനിച്ച ലഹരിക്കടിമെപ്പട്ട
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വിവരം െകട്ട കൗരവർ, കയ്യിൽ തടഞ്ഞ
ഉടുതുണിയൂരി പാഞ്ചാലിെയ നഗ്നയാക്കുന്നതു ചൂതാട്ടത്തി�
െല കരാർ നിബന്ധനയനുസരിച്ചാെണന്നു തെന്നെയന്നു
ഞാൻ പിന്നീടു് കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചുറപ്പാേക്കണ്ടി വന്നു.
ഹസ്തിനപുരി പരിഷ്കൃതരാജ്യെമങ്കിലും, നേവാത്ഥാനെത്ത
പിറേകാട്ടടിക്കുന്ന അടിമത്തം ഇനിയും തുടച്ചുമാക്കാൻ
ആരും ശ്രമിച്ചു കാണുന്നില്ല എന്നതു് േഖദകരം തെന്ന.
കുരുവംശ നിയമസംഹിതയിൽ അടിമത്തം നിലവിലു�
ള്ളിടേത്താളം കാലം, അതു് മുഖം േനാക്കാെത നടപ്പിലാ�
ക്കിയിെല്ലങ്കിൽ, ശാന്തനുവിെന്റ കാലം മുതൽ െകട്ടിെപ്പാ�
ക്കിയ നിയമവാഴ്ച തകർന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ നാടുനീെള
ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ നാെള പറയിേല്ല? ഒേന്നാർ�
ക്കണം േലാകാരാധ്യനായ വ്യാസനാെണെന്റ പിതാവു്.
മൃഗ മാംസഭക്ഷണേമാ മദ്യേമാ കഴിക്കാത്ത കൗരവർ
ലഹരിക്കടിമെപ്പട്ടിരുന്നു എന്ന നിങ്ങളുെട കൗതുകകര�
മായ കെണ്ടത്തൽ, കുതിരപ്പന്തികളിെല ഊഹാേപാഹ�
ങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമേല്ല? ഉടുതുണിയൂരുേമ്പാൾ െകാഴി�
ഞ്ഞുവീഴുന്നതല്ല െപണ്ണഭിമാനെമന്ന പാഞ്ചാലിയുെട പ്ര�
തികരണം ഞാൻ പ്രീതിേയാെട േകട്ടു. േകവലം ൈലംഗി�
കാക്രമണഇരയിൽ നിന്നവൾ െപണ്ണവകാശേപാരാളി�
യിേലക്കു പരിവർത്തനം െചയ്യാൻ രാജസഭ പശ്ചാത്ത�
ലമായതിൽ മഹാരാജാെവന്ന നിലയിൽ എനിക്കു് അഭി�
മാനമുണ്ടു്. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസെമാെക്ക ഒന്നുറങ്ങി�
െയണീക്കുേമ്പാേഴക്കും തീരും. എല്ലാം ദാർശനികവിര�
ക്തിേയാെട നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിെന്റ ദൂഷ്യ�
ഫലമാണു് േകട്ടറിഞ്ഞിടേത്താളം ഹസ്തിനപുരി പത്രിക.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/11

“കുടിേയറ്റത്തിനു േപായ നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ വനത്തിൽ
ഇക്കാണുന്ന േമാഹന നഗരം പണിതു എന്നാണറിവു്.
എന്നാൽ പുതുനഗരത്തിൽ പുലിയിറങ്ങി എേന്നാ, പുരയി�
ടങ്ങളിൽ കുറുക്കൻ ഓലിയിട്ടുെവേന്നാ, കാട്ടാന കൃഷിയി�
ടങ്ങൾ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചുെവേന്നാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരവാ�
സികൾ പരാതി പറയുന്നതായി ഇന്നെലയും ഇന്നുമായു�
ള്ള ജനസമ്പർക്കയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്കു് ഒരു തുമ്പും കി�
ട്ടിയിട്ടില്ല. വന്യപ്രകൃതിയും പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനും തമ്മിൽ
ൈകവരിച്ച ആേരാഗ്യകരമായ ഈ സന്തുലനം നിങ്ങൾ
എങ്ങെന ഇത്രേവഗം സാധിച്ചു എന്നറിയാൻ ഹസ്തിന�
പുരി നിവാസികൾക്കു് കൗതുകമുണ്ടു്”, പാഞ്ചാലിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അത്തരം അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ മുൻ കൂർ നട�
പടി എടുത്തു എെന്നാെക്ക യുധിഷ്ഠിരൻ അവകാശെപ്പടും.
എന്നാൽ അവർ ഉപേയാഗിച്ച ‘നൂതന സാേങ്കതികവി�
ദ്യ’ ഞാൻ േനരിട്ടു് കണ്ടറിഞ്ഞതാണു് കാടു് വളഞ്ഞു തീ�
യിട്ടു.” ഉദ്യാനത്തിൽ ഓടി നടന്നിരുന്ന െവള്ളമുയലുകളി�
െലാന്നിെന തട്ടിെയടുക്കാനുള്ള ഭീമെന്റ െപെട്ടന്നുണ്ടായ
ശ്രമെത്ത ഒരു േനാട്ടം െകാണ്ടു് നിർവീര്യമാക്കിയ പാ�
ഞ്ചാലി, ഭീഷണി േനരിട്ട മുയലിനു ചുറ്റും സാന്ത്വനത്തിെന്റ
രക്ഷാവലയം തീർത്തു.

“നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായിരുന്നിേല്ല? ദുേര്യാധനെന്റ സുഹൃ�
െത്തങ്കിലും, ആത്മാവിൽ കളങ്കം കുറവേല്ല? െവറുെമാരു
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന േപാെല േതാന്നിേയാ ചൂ�
താട്ടസഭയിെല പാഞ്ചാലീൈലംഗികാ ക്രമണം?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അടിമെപ്പണ്ണിെന വിവസ്ത്രയാക്കുന്നതിെനാപ്പം വികൃതിവി�
രലുകൾ െപണ്ണുടലിൽ പര്യേവഷണം െചയ്യുന്നെതാെക്ക
പുരുഷകാമനയുെട ആവിഷ്കാര വഴികളേല്ല? അതിനിത്ര
അപനിർമ്മാണം ആവശ്യമുേണ്ടാ? കാണുന്നെതാെക്ക
കാഴ്ചയാവുെമന്ന മുൻവിധി എേന്നാടാരുതു് ഹസ്തിനപുരി
നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥെയ നിങ്ങൾ അവേഹളിക്കുകയാ�
ണു് വസ്ത്രാേക്ഷപം കൗരവർക്കു ഒരശ്ലീല കർമ്മകാണ്ഡമാ�
യിരുന്നില്ല അവകാശ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ഹസ്തിനപു�
രി നീതിപീഠത്തിെന്റ തലെതാട്ടപ്പനായ ഭീഷ്മർ അധ്യക്ഷ�
നായിരുന്ന ചൂതാട്ട സഭയിൽ, കൗരവരുെട ഓേരാ നീക്ക�
ത്തിനും േനാട്ടത്തി നും നീതിപീഠപതിയുെട ഉറപ്പുെണ്ടന്ന�
തു് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം േപാലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ഇരയു�
െട പൗരാവകാശങ്ങൾ അസാധുവായതു പാഞ്ചാലിെയ
പണയം വക്കാനുള്ള ആണധികാര ദുർവ്യയം െകാണ്ടാ�
യിരുന്നിേല്ല? കള്ളച്ചൂതു് എെന്നാരു വാക്കിൽ തൂങ്ങിയാ�
ണേല്ലാ െമാത്തം അഭിമുഖെത്ത നിങ്ങൾ വളച്ചുവിടുന്നതു്
നിങ്ങൾ ഉടമയുെട അടിമെയങ്കിലും, അടിമത്തം ബൗദ്ധി�
കസ്വത്തവകാശം മാത്രേമ നിേഷധിക്കുന്നുള്ളു എന്നാൽ
പണയം വച്ചു് നിങ്ങെള ഭർത്താവു് (നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ വിവാഹിതയാേണാ എന്നെതാന്നും ഇവിെട പ്ര�
സക്തമല്ല) കളിച്ചു േതാൽക്കുേമ്പാൾ, ഉടമ നിങ്ങളുെട
ഉടലിൽ േനടുന്ന ആധിപത്യമുണ്ടേല്ലാ അെതാന്നു േവ�
െറ. കൗരവനീതി േബാധെത്ത മലിനെപ്പടുത്താൻ ഒരു
കൂട്ടം േചാദ്യങ്ങളുമായി വഴി തടയുന്ന വിമതമാധ്യമജീവി�
തം നിർത്തൂ. െപറ്റ തള്ള പുഴയിെലാഴുക്കിയവെന അം�
ഗരാജാവാക്കിയ ദുേര്യാധനൻ അടിമ എന്നല്ല, േതാളിൽ
ൈക വച്ചു വിളിക്കുക സഖാേവ എന്നാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/12

“പുത്രവിധവകൾെക്കാപ്പം പടിയിറങ്ങുകയാണു് സത്യവ�
തി. സാർത്ഥക ഭാവിജീവിതത്തിനു സാധ്യതയുള്ള ആ
മൂന്നു വനിതകൾ ഹസ്തിനപുരി വിട്ടു, െചന്നായ്ക്കളും കഴുക�
നുമുള്ള കാട്ടിൽ ജീവിതാന്ത്യം കഴിയാൻ േപാവുന്നതിെന
നിങ്ങൾ എങ്ങെന കാണുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിമ�
തസാംസ്കാരിക നായകൻ ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഈ സമയം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതാണു്, ശന്തനു�
വിെന്റ ൈപതൃകം എന്നു് പറയാൻ, സന്താനഭാഗ്യമി�
ല്ലാത്ത ഭീഷ്മെരാഴിെക ആരുണ്ടു് ഇനി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ?സത്യവതിയിൽ ശന്തനുവിനുണ്ടായ രണ്ടു ആൺ�
മക്കളും, കുട്ടികൾ ഇല്ലാെത േനരെത്ത മരിച്ചു േപായി,
ഒരാൾ ശത്രുവിെന്റ ഇര, മെറ്റയാൾ അമിത േഭാഗത്തിെന്റ.
വിവാഹപൂർവരതിയിൽ വൃദ്ധ പരാശരമുനിക്കു് സത്യ�
വതിയിൽ പിറന്ന സന്തതി, കുള്ളനും വിരൂപിയുമായ
വ്യാസൻ, വിചിത്രവീര്യ വിധവകളിൽ ബീജദാനം െചയ്തു�
ണ്ടായ കീടജന്മങ്ങൾ ആയിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ െചേങ്കാൽ
പിടിക്കുന്ന അന്ധ ധൃതരാഷ്ട്രരും, എേന്നാ െചേങ്കാൽ
വലിെച്ചറിഞ്ഞ അനുജനും. അവരുെടെതന്നു പറയെപ്പ�
ടുന്ന നൂറ്റി അഞ്ചു മക്കളാണിേപ്പാൾ കുടുംബസ്വത്തു സമാ�
ധാന പരമായി വീതം െവക്കാനറിയാെത, പരസ്പരം ചങ്കു
െവട്ടുന്നതു് കളങ്കിതകുരുവംശെത്ത, തമ്മിൽ െകാല്ലാൻ
വിട്ടു െകാണ്ടു് സത്യവതി അംബികയും അംബാലികയു�
െമാത്തു എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ
മംഗളം േനരുന്നു, ഇനി തിരിച്ചു വരരുേത, ഈ അഭിശ�
പ്തഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നു മഹതികളും ഇനി കാലു കു�
ത്തരുേത.”

“ൈദവദത്ത രാജവംശങ്ങെള നീ വിചാരണ െചയ്യരു�
തു്”, െപെട്ടന്നു് ദുേര്യാധനൻ പിന്നിൽ നിന്നു് ചാർവാക�
െന്റ മുതുകിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി, “ഞങ്ങൾ കുലീനകുരുവം�
ശം എന്നു് അഭിവന്ദ്യേവദവ്യാസൻ േലാകേത്താടു് പറയു�
േമ്പാൾ, അതിെലാന്നും ഇടെപടരുതു് നീ വ്യർത്ഥജന്മേമ.”

“മഹാറാണി പദവിയിൽ നിങ്ങൾക്കധികകാലം കഴി�
യാൻ സമ്മതിക്കാെത പാണ്ഡു സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു കാ�
ട്ടിേലക്കു് നിങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി എന്നാണറിവു്.
എന്നിരുന്നാലും, സമൂഹത്തിെന്റ െമാത്തം നേവാത്ഥാന�
ത്തിൽ എെന്തങ്കിലും എളിയ സംഭാവന പിൽക്കാലത്തു
െചയ്തു എന്നു് അഭിമാനേത്താെട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന
വല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“മുനിശാപത്താൽ സമനില െതറ്റിയ പാണ്ഡു, ഭാര്യെയ
ഒഴിവാക്കി നാട്ടിൽ ഭരണം തുടരുന്നതിനു പകരം, രാജ�
പദവിെയാഴിഞ്ഞു ഭാര്യെയ കൂട്ടി വനവാസത്തിനു േപാ�
വാെനടുത്ത തീരുമാനം പരെക്ക വിമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്
എങ്കിലും, പിൽക്കാലത്തു എെന്റ മാതൃത്വം അടയാളെപ്പ�
ടുത്തുന്നതിനു േവണ്ട ഭൗതികവും ൈവകാരികവുമായ സാ�
ഹചര്യം ഉണ്ടായതു് കാട്ടിൽ കുടിേയറിയതു െകാണ്ടേല്ല.
നിഷ്കളങ്ക വിനീതഭാവേത്താെട ഷണ്ഡത്വം ഏറ്റുപറഞ്ഞ
പാണ്ഡുവിെന്റ നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നാണു് ആദ്യമാ�
യി ഒരു രാജസ്ത്രീ വിവാഹ ബാഹ്യൈലംഗികതെയ മാ�
തൃത്വ പരീക്ഷണത്തിനു് പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയതു് എന്നു്
േബാധ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. കാട്ടിലായിരുന്നു വസതിെയങ്കിലും,
ആകാശചാരികെള ഉന്നം വച്ചുള്ള പ്രേലാഭനം കാര്യക്ഷ�
മമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിലൂെട, സ്ത്രീ അവളുെട ജീവശാ�
സ്ത്രപരമായ അവകാശം േനടിെയടുക്കാൻ പരപുരുഷരതി
ഒന്നിലധികം തവണ ഉപേയാഗിക്കാെമന്നു േലാകെത്ത
അറിയിച്ചു എന്നതാെണെന്റ നേവാത്ഥാന േനട്ടം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/13

“പ്രതീക്ഷാനിർഭരമാെയാരു ഭാവിജീവിതം ഉത്തരയുെമാ�
ത്തു സ്വപ്നം കാണുന്നവെനന്ന നിലയിൽ, കൗരവപക്ഷ�
േത്തക്കു കൂറുമാറാൻ അഭിമന്യു തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന
അവകാശവാദെത്ത എങ്ങെന വിശദമാക്കാനാണു് നി�
ങ്ങൾക്കാവുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു. അവസാനദിനം.

“നിലപാടിൽ കാര്യമുണ്ടു്. ഏതു നിമിഷവും പ്രാണൻ േപാ�
കാവുന്നത്ര ജീവിതവുമായി ബന്ധം മുറിയുന്ന ഈ േനര�
ത്തു എന്തിനു ഞാൻ അതു് െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കണം?
േപാരാട്ടത്തിെല ഒരു സവിേശഷ ഘട്ടത്തിൽ, എേന്നാട�
വൻ ഉള്ളു തുറന്നു. യുധിഷ്ഠിരനും മൂന്നു പാണ്ഡവരും, അർ�
ജ്ജുനെന്റ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, പത്മവ്യൂഹത്തിേലക്കു
മനഃപൂർവ്വം എറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണു അഭിമന്യു
അതിനു കാരണം പറഞ്ഞതു് പാണ്ഡവർ യുദ്ധം ജയി�
ച്ചാൽ, അഭിമന്യു കിരീടാവകാശിയാവുെമന്നും, അേതാെട
പാഞ്ചാലിയിൽ യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ മകൻ മറ്റു പാണ്ഡവ�
പുത്രന്മാർെക്കാപ്പം പടിക്കു പുറത്താവുെമന്നും തീരുമാന�
ത്തിനു് പ്രേചാദനമായി. കൗരവ പക്ഷേത്തക്കു അഭിമന്യു�
വിെന്റ കൂറുമാറ്റത്തിൽ തീരുമാനെമടുക്കാൻ, പേക്ഷ, ആ
സമയത്തു എനിക്കായില്ല. സമ്മതിക്കുന്നു, എനിക്കു് ൈവ�
കിേപ്പായി. ഒരു നിമിഷം േപാലും എെന്റ പ്രതികരണ�
ത്തിനു് മുഖമുയർത്താെത കർണൻ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇട�
െനഞ്ഞിൽ വാൾ ആഞ്ഞു കുത്തിയിറക്കിയില്ലായിരുന്നു�
െവങ്കിൽ, കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കൗരവേതാൽ വിയിൽ അവ�
സാനിക്കുമായിരുന്നുേവാ? കൗരവപക്ഷത്തു വന്നാൽ,
അഭിമന്യു ആദ്യം തലയറുക്കുക ആ നാലു ചതിയൻപാ�
ണ്ഡവെര ആയിരുന്നിേല്ല? അഭിമന്യുവിെന െകാല്ലണെമ�
ന്നു് ഞാനും കരുതിയിരുന്നില്ല, കർണൻ കുന്തിയുെട മക�
നാെണന്ന രഹസ്യസത്യം ഇേപ്പാൾ എനിക്കു് വ്യക്തമാ�
യി. കൗരവപക്ഷത്തു അഭിമന്യു വന്നാൽ, പിൽക്കാലത്ത�
വൻ പ്രതിേയാഗിയാവും എന്നു് കർണനും ഭയന്നു.”

“സഭാപതി നിങ്ങളായിരുന്നിേല്ല? എന്നിട്ടും ഒരു സ്ത്രീപീ�
ഡനം കണ്മുന്നിൽ സംഭവിച്ചു എന്നതിലിേപ്പാൾ േഖദമു�
േണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു. ദൂെര ദൂ�
െര രാജവീഥിയിലൂെട, വടക്കൻ മലകളിേലക്കു പദയാത്ര
െചയ്യുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘം കാഴ്ചയിൽ നിന്നു് മറ�
യും വെര മട്ടുപ്പാവി ലവർ കണ്ണിമയ്ക്കാെത േനാക്കിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നു.

“േഖദമുണ്ടു് കാര്യങ്ങൾ െതറ്റായി നിങ്ങൾ വായിെച്ചടുത്ത�
തിൽ. പരെക്ക സ്വീകാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആദ്യേമ
സഭയുെട അറിവിേലക്കായി അക്കമിട്ടു ഞാൻ നിരത്തി.
കൗരവർ, പ്രേത്യകിച്ചു് ദുേര്യാധനൻ, കളിയുെട പുേരാഗ�
തിയിൽ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും സഭാപതിയുെട നിർേദശ�
ത്തിനു മുഖം തന്നു. കളി മാത്രമല്ല അവിെട സംഭവിച്ചതു്
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം രാജസൂയ ചക്രവർത്തിയും കുടുംബവും സാമ�
ന്ത രാജ്യത്തിൽ വന്നു ചൂതാടുന്നതിെന്റ ഔചിത്യപരമായ
ചട്ടലംഘനം നാം മാറ്റിവച്ചാലും കാണാം, വമ്പിച്ച സ്ഥാ�
വരജംഗമ സ്വത്തുക്കളുെട ൈകമാറ്റം. കത്തുന്ന നിലവി�
ളക്കിെന്റ മുമ്പിൽ, സഭാപതിയുെട കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപ�
നങ്ങേളാെട പഴുതടച്ചു നീങ്ങി. ഒെന്നാന്നായി അതിനു
എെന്റ പച്ചെക്കാടി നീട്ടി. സദസ്സിലുള്ളവരുെട വ്യക്തി�
ഗത നിരാശയുെടേയാ േതാറ്റവരുെട നിർഭാഗ്യത്തിെന്റ�
േയാ ആത്മനിഷ്ഠ ബഹിർസ്പുരണങ്ങൾ നാം സംവാദ�
ത്തിൽ നിന്നു് മാറ്റിവച്ചാൽ, ഇന്നെല രാത്രി അവിെട നട�
ന്നതു് രക്തരഹിത അധികാര ൈകമാറ്റമായിരുന്നു. ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നാണു് ദുേര്യാധനൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിെയയും ബാക്കി അഞ്ചുേപെരയും കൗരവ അടിമകളാ�
ക്കിയതു് അെതാരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു. അതിെന
വസ്ത്രാേക്ഷപമായി നിങ്ങൾ വില കുറച്ചു കാണരുതു് .”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/14

“നിങ്ങൾ വാടകെക്കാലയാളിേയാ അേതാ കൗരവ ൈസ�
നികേനാ?”, കുരുേക്ഷത്രയിൽ െപെട്ടന്നു് മുന്നിൽ വന്ന
മധ്യവയസ്കേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

കുരുേക്ഷത്ര. യുദ്ധ കാഹളം മുഴങ്ങാൻ നിമിഷങ്ങൾ.

“മൃഗമാംസ നിർമ്മിതിയാെണെന്റ െതാഴിൽ. ഉഴവു് മാടി�
െന കാര്യക്ഷമമായി െവട്ടി െതാലി െപാളിച്ചു കുടലും കു�
ളമ്പും നീക്കികഷണങ്ങളാക്കുന്നതു ഒരു സുമുഖ യുവാവു്
കൗതുകേത്താെട േനാക്കുന്നതു് കണ്ടു ഞാൻ പുരികച�
ലനം െകാണ്ടു് ആെരന്നേന്വഷിച്ചു. ആസന്നമായ കൂട്ടുകു�
ടുംബസ്വത്തുതർക്കത്തിൽ പ്രഖ്യാപിത കുടുംബശത്രുക്ക�
െള ഇതുേപാെല െകാന്നു കാണിച്ചുതരാെമങ്കിൽ, പിന്നീടു്
മരിച്ചാലും, കുടുംബത്തിനു് ആയുഷ്കാലഭക്ഷ്യവിതരണം ഉറ�
പ്പു തരാെമന്നവൻ ൈകപ്പത്തി നീട്ടി മുഖത്തുേനാക്കി. നീ
ആരാണു് എന്നു് ഞാൻ േചാരപുരണ്ട മടവാളുയർത്തി.
ദുേര്യാധനെന്റ മകനാെണന്നവൻ പറഞ്ഞു. ആരാണു് ദു�
േര്യാധനൻ? എവിെട നിന്നു് വരുന്നു നീ? എന്നു് മടവാ�
ള് താെഴവച്ചു േവെറാരു മൃഗെത്ത അഴിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു
തല െവട്ടാെനാരുങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ
അവൻ പറഞ്ഞു, അെതാരു തർക്കരാജകുടുംബമാണു്,
ഞങ്ങളുെട കൂെട നിന്നാൽ നീ െതാഴിൽമികവുെകാണ്ടു
ഉയരങ്ങളിൽ എത്തും. ഒരു സ്വർണനാണയം എെന്റ
േചാരപുരണ്ട ൈകെവള്ളയിൽ വച്ചു. ഇതുേപാെല നീ
ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കളായ പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപെരയും
കഴുത്തു െവട്ടി കുടൽ പുറത്തിടണം. നിെന്റ ഭാവി േശാ�
ഭന മാവെട്ട, വീണ്ടും വരാം ൈസനിക പരിശീലനത്തി�
നു് സമയമാവുേമ്പാൾ. എന്നു് പറഞ്ഞവൻ അടുത്ത ഗ്രാമ�
ത്തിേലക്കു് കുതിരപ്പുറത്തു േപാവുന്നതു് കണ്ടു. കൗമാരം മു�
തൽ കന്നുകാലികെള െവട്ടുന്ന പണി െചയ്ത എനിക്കിനി
കുലീന പാണ്ഡവകഴുത്തുകൾ ആഞ്ഞു െവട്ടാൻ കിട്ടുെമന്ന
സ്വപ്നേലാകത്തിലാണിന്നു ഞാൻ.”

“സ്വയംവര മത്സരം ജയിച്ചു സ്വന്തമാക്കിയ വിശ്വസുന്ദരി�
േയാടുള്ള പ്രണയെത്ത മുേന്നാെട്ടടുക്കുന്നതു പരസ്പര്യത്തി�
ലൂന്നിയ ൈവകാരിക സാന്ത്വനമാേണാ, അേതാ ശാരീരി�
കത്തിലൂന്നിയ സ്വാർത്ഥ ആസ്വാദനമാേണാ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. അഞ്ചു പാണ്ഡവ�
രും ഭാര്യയും ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു ഭാഗ്യാേന്വഷിക�
ളായി േപാവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാലം. ഗംഗയാറിൻ
തീരെത്ത ഹസ്തിനപുരിയുെട പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷം.
വസന്തം പൂവിട്ടു നിന്ന ദിവസം.

േപ്രമസല്ലാപത്തിന്നിടയിൽ ഞാൻ േചാദിച്ചു,

“പാവം കുന്തിെയ േപാെല അധ്വാനിച്ചല്ല നീ ഒന്നിലധികം
ഇണകെള ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിൽ േനടിയതു് എന്നാൽ
കുന്തിയുെട മകനായ എനിക്കു് ഒന്നിലധികം ഇണകെള
ബഹുഭാര്യാത്വത്തിൽ േനടാൻ യുവത്വം മുഴുവൻ അധ്വാ�
നിച്ചാലും ആവിെല്ലന്നു് അന്തഃരംഗം പറയുന്നു. അന്നിറ�
ങ്ങിേപ്പായതാണവൾ, പിെന്ന കിടപ്പറയിൽ വിരുന്നൂട്ടി�
യിട്ടില്ല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/15

“സത്യസന്ധൻ വിേവകശാലി മിതഭാഷി എന്നിങ്ങെന
ഉത്തമ പുരുഷെന്റ സദ്ഗുണ പട്ടിക നിരത്തി പുതിയ
മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന പ്രകീർത്തിച്ച െകാട്ടാര ഗുരു
കൃപാചാര്യൻ, വാ െപാത്താൻ േപാലും െമനെക്കടാെത
േകാട്ടുവായിട്ടു പട്ടാഭിേഷക േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവു�
ന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തി�
നു് െപൗരസ്വീകരണം.

“പിെന്ന അെതാെക്ക െതാഴിലുടമയുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടി�
േല്ല? കൃപാചാര്യെര േപാെല നാവിൽ കാപട്യം പുരട്ടി േവ�
ണ്ടതു് േവണ്ടേപാെല പറയാൻ വരുംകാലം നിങ്ങൾക്കും
സാധിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പാണ്ഡവെര േപ�
ടിച്ചു നമുക്കു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ വഴിനടക്കാനാവില്ല എന്നു്
മിതമായി േബാധ്യമാവുകയും െചയ്തു”, െപരുമാറ്റച്ചട്ടം െത�
റ്റിച്ചു േകാട്ടുവായിട്ട കൃപാചാര്യെര സഹായിക്കാെനന്നമ�
ട്ടിൽ വാ െപാത്തിപ്പിടിച്ചു ഭീമൻ േവദിയുെട പിന്നിേലക്കു്
വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവുന്നതു ഒളിക്കണ്ണിൽ േനാക്കി ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’യുെട േമധാവി ശബ്ദം താഴ്ത്തി

“േപാരാട്ടത്തിൽ കഷ്ടിച്ചു ജയിച്ചാലും, അഭിമന്യുവധം കൗ�
രവ പ്രതിച്ഛായെയ മലിനെപ്പടുത്തുെമന്ന ആശങ്ക പങ്കിട്ടു
െകാണ്ടാണേല്ലാ നിഷ്പക്ഷ യുദ്ധനിരീക്ഷകർ ഇന്നെല രാ�
ത്രി ശവസംസ്കാരത്തിനു് േശഷം മടങ്ങിയതു് എവിെടേയാ
പിഴച്ചു എന്ന ഭീതിയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അന്തസ്സില്ലാത്ത ആക്രമണത്തിെന്റ അവതാരകനായി�
രുന്നിേല്ല അഭിമന്യു? മുറിൈവദ്യൻ ആെള െകാല്ലും എന്ന
നാട്ടുെമാഴി അവെന, അവെന മാത്രം ഉേദ്ദശിച്ചാെണന്നു
വ്യക്തമായി. പുറത്തുചാടാനുള്ള രഹസ്യവാക്കു് പഠിക്കാ�
െതയവൻ പത്മവ്യൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിെയങ്കിൽ,
തിരിച്ചുവരവുേദ്ദശിക്കാത്ത ചാേവർ ആക്രമണത്തിനാവി�
െല്ല സാധ്യത? മാരകായുധവുമായി ൈക അവൻ ഉയർ�
ത്താൻ ശ്രമിച്ച േനരം േനാക്കി കർണ്ണൻ കത്തി കരളിൽ
കുത്തിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, സർവ്വനാശം വിതക്കുമായിരു�
ന്നു എന്നു് ഞങ്ങൾ ശ്വാസം പിടിച്ചാണു് കണ്ടതു് കൗമാ�
രത്തിൽ തെന്ന കർണ്ണെന്റ മനഃസാന്നിധ്യവും േപാരാട്ട�
മികവും അംഗീകരിച്ചതാെണെന്റ േനട്ടം. അറിയാമേല്ലാ,
േപാർക്കളെപ്പരുമാറ്റച്ചട്ടം എെന്നാന്നുണ്ടു് അതു് പാലി�
ക്കാെത കരിമ്പിൻേതാട്ടത്തിെല മദയാനെയ േപാെല
വന്ന അഭിമന്യു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹിച്ചതിൽ കുറവു്
േനരം െകാണ്ടവൻ കഥാവേശഷനായി എെന്നാരു കുറ�
വു് മാത്രേമ ഞാൻ കണ്ടുള്ളു. െകാന്നാലും േപാരാ, ചത്ത�
വെന്റ ശവമടക്കിൽ കണ്ണടക്കാെത നിന്നു െകാടുക്കയും
േവണം എന്നു് വച്ചാൽ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/16

“കുലീന വസതികളിൽ, വിറകുെവട്ടാനും െവള്ളം േകാരാ�
നും, ൈജവമാലിന്യം നീക്കി വൃത്തിയാക്കാനും ഇരുപത്തി�
നാലു് മണിക്കൂർ പണിക്കു കൗരവരാജ വിധവകെള പു�
നരധിവാസ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് പരിഗണിക്കാം എന്ന
മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട ഉത്തരവു് ഊഷ്മളമായി സ്വാ�
ഗതം െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, പരിപൂർണ പരിേശാധനക്കു്
അേപക്ഷകർ വിേധയമായിരിക്കണം എന്ന അയവില്ലാ�
ത്ത ഭരണകൂട നിബന്ധന വിധവകൾ അപലപിച്ചിരിക്ക�
യാണു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവരം മുഴുവൻ പുറത്തു വന്നാൽ കൗരവരാജ വിധവകൾ
അപലപിക്കുക പാണ്ഡവെര ആവില്ല. നാണമില്ലാത്ത
അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ ഒരു പിഴച്ച െപണ്ണിെന അന്യായമാ�
യി വച്ചു് െകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് േലാകെമങ്ങും പരിഹ�
സിച്ച െകൗരവരുെട െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന ൈലംഗികഅരാജ�
കത്വം ധവള പത്രത്തിലൂെട നാെള ആരംഭിക്കുന്ന രാജസ�
ഭയിൽ േലാകരാജ്യങ്ങെള അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു�
ങ്ങുകയാണു്. ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഔേദ്യാഗിക അംഗീകാരമുള്ള
അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ എന്ന പാണ്ഡവലിംഗരീതിക്കു് പക�
രം, ഓേരാ രാജവധുവിനും കൗരവകാലത്തു േനരിേടണ്ടി
വന്നതു് ഒരു ഔേദ്യാഗിക ഭർത്താവും, നൂേറാളം കൗരവ�
രതി പങ്കാളികളും. ഈ പറയുന്നതു് കൽപ്പിത ചരിത്രമ�
ല്ല, വിദുരർ േനരിട്ടു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ ഇരകളുെട െമാഴി.
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു പീഡന കഥ ഏറ്റു പറയുന്ന കൗരവ രാ�
ജവിധവകളുെട സത്യസാക്ഷ്യം.”

“കിരീടാവകാശിയാവാനുള്ള സാധ്യത, മക്കൾക്കു പകരം
അഭിമന്യുവിനാണുണ്ടാവുന്നെതങ്കിൽ, നിലപാെടന്തായി�
രിക്കും? ചൂതു കളിപ്പിച്ചു അഭിമന്യുവിെനയും ഉത്തരെയയും
വനവാസത്തിനയക്കുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന ഗൂഡാേലാചനയിൽ പങ്കാളിയാക്കി, മു�
തിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവെര നിർബന്ധിത വിടുതലിലൂെട
വനവാസത്തിനയക്കുക എന്ന വഴി േതടുകയേല്ല സ്വാ�
ഭാവികം? കൗശലത്തിലൂെട അഭിമന്യുവധം ഒരു പദ്മവ്യൂ�
ഹത്തിൽ െകട്ടിവച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ േലാകമനഃസാക്ഷിെയ
കബളിപ്പിച്ചെതാെക്ക വാർത്തയായതേല്ല. കാപട്യവും
കുടിലതയും സമന്വയിച്ച അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വം എന്നേല്ല
തലെക്കട്ടു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/17

“വിശിഷ്ടാതിഥിെയ പരസ്യേവദിയിൽ വിവസ്ത്രയാക്കുക,
മര്യാദേകടേല്ല എന്നു് കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർ വിരൽ ചൂണ്ടു�
േമ്പാൾ നാണമില്ലാെത നാവു നീട്ടി ന്യായീകരിക്കുക-
കുലീനകുരുവംശം ഇേപ്പാൾ കാടൻകൗരവരുെട പിടിയി�
ലാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
വനവാസത്തിനു പാണ്ഡവസംഘം േകാട്ടക്കകത്തു നിന്നു്
പുറേത്തക്കു പദയാത്ര െചയ്യുന്ന പ്രഭാതം.

“പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ പ്രതിേരാധിക്കാം, പേക്ഷ, വസ്തുത
േചാർന്നു േപാവാൻ സമ്മതിക്കരുതു് സൗന്ദര്യപരിശീല�
കെയന്ന േപരിലാണു്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാ�
യല്ല, പാഞ്ചാലി അന്തഃപുരത്തിൽ പരിമിതിയില്ലാത്ത പ്ര�
േവശനം േനടിയതു് ആണുങ്ങൾ വട്ടംചുറ്റിയിരുന്നു ചൂതാ�
ടുേമ്പാൾ, കൗരവരാജ കുമാരികൾക്കുടലഴകിനുള്ള ഉപ�
േദശം കിട്ടുെമന്നു് കരുതിയ കൗരവർ പിന്നീടു് േകട്ടതു്,
െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന പീഡനകഥ. മാതൃവാത്സല്യെമന്നു കരു�
തിയ അമിത വികാരപ്രകടനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ, വഴിെത�
റ്റിയ ബാല രതി? െപരുമാറ്റ മര്യാദയുെട അവസാനവാ�
െക്കെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന (ഞാൻ ഒരി�
ക്കൽ അവളുെട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വസതിയിൽ വഴുക്കി വീണ�
േപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾെപ്പെട പാണ്ഡവർ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു
പാഞ്ചാലി കരുതേലാെട ഓടിവെന്നെന്ന ൈക പിടിച്ചു�
യർത്തി, ആ ഓർമ്മ ഒരു സാന്ത്വനമായിരുന്നു ഏെറക്കാ�
ലം) ബാലരതിയുെട വസ്തുനിഷ്ഠ വിവരണം ഞങ്ങൾ േകട്ട�
തു് കുന്തിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. പാഞ്ചാലിയുെട ആരാധ�
കരായ ഞങ്ങൾ േവദനേയാെട തല താഴ്ത്തി. അധികാര�
േശ്രണിയിൽ കുരുവംശം സാമന്തപദവിയിലായതുെകാ�
ണ്ടു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി വന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
അണിയിച്ചിരുന്ന തിരുവസ്ത്രം പ്രതിേഷധസൂചകമായി
ഊരുന്ന നടപടിക്രമെത്തയാണു് നിങ്ങൾ വസ്ത്രാേക്ഷപ�
െമന്നു െതറ്റായി അടയാളെപ്പടുത്തിയതു് തിരുവസ്ത്രമൂരു�
ന്നതു അംഗീകൃത ശിക്ഷാ നടപടിയായി കാണാൻ ഭീഷ്മർ
അധ്യക്ഷനായ ചൂതാട്ടസഭക്കാെയങ്കിലും, നിങ്ങൾ മാത്ര�
മാണതിെന പാഞ്ചാലിക്കു േമൽ ‘അപരിഷ്കൃതകൗരവരു�
െട അവേഹളനം’ എന്നു് പറയാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടതു്. സൗ�
ന്ദര്യപരിപാലനം ഒരു ൈലംഗികചൂഷേണാപാധിയായി
ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്ന ആർക്കും ഈ ശിക്ഷാനടപടി
ബാധകമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/18

“ഒെന്നാന്നായി അഞ്ചു നവജാതശിശുക്കെളയും ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥയിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലയിെല പിതൃ പരിരക്ഷണ�
ത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ വാശിേയാെട പാഞ്ചാലി പരി�
ശ്രമിച്ച േപാെലയാണു് ആ കാലഗണന േനാക്കുേമ്പാൾ
അറിയുന്നതു്. കുട്ടികെള മുലയൂട്ടിയും പരിലാളിച്ചും വളർ�
ത്തുന്നെതാരു രസമായി കാണാൻ െപറ്റതള്ളക്കു ആവാ�
ഞ്ഞതു് എന്തുെകാണ്ടായിരിക്കാം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇളമുറ മാദ്രീപുത്രൻ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സംഘർഷഭരിതമാെയാരു ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യ ജീ�
വിതത്തിൽ, ഊഴം വച്ചു് ഞങ്ങളഞ്ചുേപരിൽ നിന്നും ഗർ�
ഭം ധരിച്ചു എന്നവൾ കർത്തവ്യേബാധേത്താെട അവ�
കാശെപ്പടാറുണ്ടു് അതിെന്റ പ്രേയാഗിക സാധ്യതെയ കു�
റിെച്ചാെക്ക ഭീതിേയാെട മാത്രേമ അഞ്ചിെലാരു പങ്കാ�
ളിെയന്ന നിലയിൽ കാണാനാവൂ. ദാമ്പത്യജീവിതത്തി�
െന്റ വിരസദിനചര്യയും, വിവാഹബാഹ്യ സൗഹൃദങ്ങളുെട
രഹസ്യാത്മകതയുമായി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രാജജീവിതം
ആേഘാഷിക്കുന്ന പാഞ്ചാലിക്കു് േതാന്നിയിരിക്കാം, െപ�
രുമാറ്റ കാപട്യത്തിെന്റ പ്രാേയാജകനായ യുധിഷ്ഠിരെന
േപാലുള്ളവരുമായി ദിവസത്തിൽ പല കുറി ഏറ്റുമുേട്ടണ്ടി�
വരുേമ്പാൾ, നിഷ്കളങ്കത വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലാത്ത െകാച്ചുകുട്ടി�
കളുെട നിരന്തരസാന്നിധ്യം അവളുെട േലാലേലാലമായ
മനഃസാക്ഷിെയ കുത്തിേനാവിക്കുേമാ.”

“യുധിഷ്ഠിരകുടുംബം അതിർത്തിയിൽ എത്തിയ മുതൽ
ഹസ്തിനപുരി വെര േതേരാടിച്ചതു നിങ്ങളായിരുന്നേല്ലാ.
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവസംഘം
വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ നഗരാതിർത്തി വെര�
െയങ്കിലും അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാവാഞ്ഞതു് എന്തു െകാ�
ണ്ടാണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന അവരുെട കാഴ്ചപരിധി�
യിൽ പാണ്ഡവർ നഗ്നപാദരായി വടേക്കാട്ടു നീങ്ങുന്നതു്
െതളിഞ്ഞ പ്രഭാതെവയിലിൽ കാണാമായിരുന്നു.

“രാജസൂയ ചക്രവർത്തിപദവി വഹിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ
കൗരവ അതിഥിയായി വരുേമ്പാൾ, സാമന്ത രാജ്യത്തി�
െല അംഗം എന്ന നിലയിൽ െചയ്ത ആതിഥ്യമര്യാദ
ആേണാ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആയുധമാക്കുന്നതു്?
രാജ്യാതിർത്തി മുതൽ ചൂതാട്ടസഭ വെര, ചക്രവർത്തിെയ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്ന ഉത്തര വാദിത്വം കാര്യക്ഷമമായി
ഞങ്ങൾ െചയ്തു. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ വ്യാഴവട്ടക്കാല ശി�
ക്ഷക്കായി ഹിമാലയത്തിേലക്കു് പദയാത്ര െചയ്യുന്നതു്
കുരുവംശനിയമ സംഹിതയനുസരിച്ചു ‘കൗരവ അടിമ’
എന്ന പദവിയിലാണു് പൗരാവകാശങ്ങൾ പിൻവലിക്ക�
െപ്പട്ട അടിമകൾക്കു് അകമ്പടി േപാവാൻ ദുേര്യാധനൻ
തയ്യാറായി എന്നറിഞ്ഞാൽ, ആചാര ലംഘനത്തിനു പര�
േമാന്നതനീതിപതി ഭീഷ്മർ എെന്ന നീതിപീഠം പിരിയും
വെര മൂലയിൽ ഇരുത്തി ശിക്ഷിക്കിേല്ല”, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തി�
െല സ്വത്തുക്കൾ കെണ്ടടുക്കാൻ ഒരു സംഘം കൗരവെര
യാത്രയാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/19

“മുഖം താഴ്ത്തി ദുേര്യാധനൻ പുറേത്തക്കു േപാകുന്നതു കണ്ടാ�
ണു് ഞാനിേങ്ങാട്ടു കയറിയതു്, വിരൽനഷ്ടത്തിൽ േഖദം
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വന്നതാേണാ കുടില കൗരവൻ?” ആര�
ണ്യ നിവാസ് എന്ന നിഷാദ മന്ദിരത്തിെല ജാലകത്തി�
ന്നരിെക ഇരുന്ന ഏകലവ്യേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
ഉപചാരേത്താെട േചാദിച്ചു.

“കർണ്ണെന അംഗരാജാവായി പുനരധിവാസം െചയ്ത േപാ�
െല നിെന്നയും ഒരു വിദൂരരാജ്യത്തിെന്റ നാമ മാത്ര രാ�
ജാവാക്കാം എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വാഗ്ദാനം െചയ്തു. നില�
വിൽ ഞാൻ നിഷാദരാജാവിെന്റ മകനായതുെകാണ്ടു്
പുതിയ രാജ്യം എന്ന നിർേദ്ദശം സ്വീകാര്യമെല്ലങ്കിൽ കു�
രുവംശേക്ഷമനിധിയിൽ നിെന്നാരു സംഭാവന തരാൻ
ധൃതരാഷ്ട്രെര േപ്രരിപ്പിക്കാെമന്നു അേപ്പാളവൻ വാക്കുത�
ന്നു. അതും ഹൃദയപൂർവ്വം തിരസ്കരിച്ചേപ്പാൾ, എന്തു് നന്മ
െചയ്തുെകാണ്ടാണു് തള്ളവിരൽ നഷ്ടെപ്പട്ട ദുർവിധിയുെമാ�
ത്തു ഐക്യെപ്പേടണ്ടെതന്നവൻ േചാദിച്ചു. സവർണ്ണ ബ്രാ�
ഹ്മണ്യെത്ത നിങ്ങൾ വിേധയെപ്പട്ടു ജീവിക്കുന്നവരാെണ�
ന്നു, ഭാവിയിെലാരു മഹായുദ്ധമുണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ,
ബ്രാഹ്മണേദ്രാണെര കൗരവ സർവ്വ ൈസന്യാധിപനാ�
ക്കുക വഴി നിങ്ങൾ പ്രവചനം സാർഥകമാക്കുേമാ എന്നു്
കാത്തിരുന്നു് കാണാം എന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം മന്ത്രിച്ചു.
ഉണക്കപ്പഴങ്ങളുെട െപാതിയുെമടുത്തു ദുേര്യാധനൻ യാ�
ത്ര പറയാെത ഇറങ്ങിേപ്പായേപ്പാൾ ആണു് തള്ളവിര�
ലില്ലാത്ത കയ്യിെന്റ വിേശഷമറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടു
വരുന്നതു് .”

“കൗരവരാജവിധവകൾെക്കാരു ൈകത്താങ്ങു്” എന്ന
പദ്ധതിആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയതായി പരാതി�
യുണ്ടേല്ലാ? വിധവകൾ ഭരണകൂടത്തിെന്റ കുഴലൂത്തുകാര�
ല്ല എന്ന തിരിച്ചറിയലിെന്റ ബലത്തിലാേണാ അന്നം മുട്ടി�
ക്കൽ? എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, മഹാറാണി പാഞ്ചാ�
ലിയുെട കാര്യാലയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സഹേദ�
വേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പരാതിയുണ്ടാവാനിടയുണ്ടു് എന്ന അറിവിൽ വസ്തുതകൾ
ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചു. ൈകത്താങ്ങു വിധവകൾക്കു് മാത്ര�
മായിരിെക്ക, കൗരവരാജ വിധവകൾ കഴുത്തിൽ മിന്നു
െകട്ടിയേതാെട ‘വിവാഹിത’ എന്ന പദവി േനടി. െചല�
വിനു് െകാടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഓേരാ നവവര�
നും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, പേരത ഭർത്താവിെന്റ ൈസ�
നികേസവനത്തിനു അർഹതെപ്പട്ടതാെണന്ന േബാധ്യം
രുചികരമാവില്ല എന്നു് പുതു ഭർത്താക്കന്മാർ േരഖാമൂലം
ഭരണകൂടെത്ത അറിയിച്ചതിെന തുടർന്നായിരുന്നു നടപ�
ടി. ദാമ്പത്യത്തിൽ പുേരാഗമന ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന
പാഞ്ചാലി, യുദ്ധവിധവകളുെട പുനർവിവാഹേത്താെട
ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു് തടസ്സം നിൽക്കരുെതന്ന നിലപാെട�
ടുത്തതു് െവറുെതയായി.”

“ഭൂരഹിത ആദിവാസികേളാടു് നിങ്ങൾെക്കന്താ െപെട്ട�
െന്നാരു ഭൂതദയ? “ഇനിയരുതു് അത്താഴപ്പട്ടിണി” എന്ന
കുരുവംശ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതി നിങ്ങൾ വാരണാവത�
ത്തിൽ ഉത് ഘാടനം െചയ്തതിെന കുറിച്ചു് പ്രാേദശിക േല�
ഖകൻ അയച്ച വാർത്ത ഇന്നു് കിട്ടി”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െകൗമാരം വെര കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവകുട്ടികൾക്കു്
കളിക്കൂട്ടു് ആദിവാസികുടുംബങ്ങൾ ആയിരുന്നു. േതാന്നു�
േമ്പാൾ േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടു വാരിത്തിന്നാൻ അന്നു് കു�
ന്തിയുെട കുടിലിൽ അക്ഷയപാത്രെമാന്നുമില്ല. ഒരു േനര�
െത്ത അന്നത്തിനു ഊട്ടുപുരയിൽ കുന്തിയും മാദ്രിയും പാടു�
െപടുേമ്പാൾ, ആദിവാസിക്കുട്ടികൾ െകണി വച്ചും മുയലി�
െന പിടിച്ചും തീൻശാല സമൃദ്ധമാക്കി. പിന്നീടവർ അഭ�
യാർഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയേശഷം, വാ�
രണാവാതം സുഖവാസമന്ദിരം ഗൂഢപദ്ധതിയിൽ അര�
ക്കും, െമഴുകും േചർത്തു് കുന്തി കത്തിച്ചു. ഇെതാെക്ക മാ�
ധ്യമങ്ങൾ പതുെക്ക അറിയുന്നേതയുള്ളു. കത്തിക്കരിഞ്ഞ�
തു് പാണ്ഡവർ എന്ന വ്യാജ ആഖ്യാനമുണ്ടാക്കാൻ, കുന്തി
ഇരയായി കൗശല പൂർവ്വം കെണ്ടത്തിയതു് അന്നം േചാ�
ദിച്ചുവന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബെത്ത. വിഷം കലർ�
ത്തിയ അത്താഴം അറിഞ്ഞു വിളമ്പി, ആറു േപരും മരിെച്ച�
ന്നുറപ്പാക്കി മന്ദിരം തീയിട്ടു്, തല മൂടി, കുന്തിയും മക്കളും
ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിലൂെടയിലൂെട സുരക്ഷിത താവളത്തി�
േലക്കു് ഒളിച്ചു കടന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഭീഷ്മരുെട
അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല േയാഗം േചർന്നു് തീരുമാനി�
ച്ചു, കുരുവംശത്തിനു പാണ്ഡുവിധവ വഴി സംഭവിച്ച ഈ
െകാടും പാപത്തിനു പരിഹാരമായി ആദിവാസികൾക്കു്
സൗജന്യഭക്ഷ്യവിതരണം ഉടനടി.”
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“നിരായുധനായി നിലത്തുവീണ അഭിമന്യുവിെന വയറിൽ
വാളിറക്കി കർണ്ണൻ െകാന്നു എന്നാണേല്ലാ പേരതെന്റ
പിതൃസേഹാദരൻ വിലപിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധനീതിയുെട ആദ്യാക്ഷരമറിയുന്ന ആെരങ്കിലും അങ്ങ�
െന െചയ്യുേമാ? േസ്താഭജനകമായ ഒരു േപാർക്കള മര�
ണം എന്നു് നിങ്ങൾക്കു് െപാതുസമൂഹെത്ത െതറ്റിദ്ധരി�
പ്പിക്കണം എന്നു് േചാദ്യാവതരണത്തിൽ നിന്നു് വ്യക്തമ�
േല്ല. കൗമാരേപാരാളികെള െകാല െചയ്യുന്ന പ്രാകൃതസി�
ദ്ധാന്തത്തിനു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമിെല്ലന്ന
നിലപാടു് തെന്നയാണിേപ്പാഴും പ്രഖ്യാപിക്കുക. പേക്ഷ,
അതിനു അഭിവന്ദ്യ കർണ്ണെനതിെര കുറ്റപത്രെമഴുതുന്ന�
തിേനാടു് േയാജിപ്പില്ല. ഹസ്തിനപുരി ഉന്നതതല സേമ്മള�
നത്തിൽ അംഗീകരിച്ച േപാരാട്ട ചട്ടങ്ങളുെട നിർേദാഷ�
മാെയാരു ലംഘനെമന്നതിൽ കവിഞ്ഞു വാർത്താപ്രാ�
ധാന്യം ഇതിനില്ല. ശവസംസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ പെങ്കടു�
ക്കുേമാ എന്നെതാരു അനുബന്ധേചാദ്യമാണു് ഏറ്റവും
പ്രസക്തമായ േവെറാരു േചാദ്യമാണിന്നു നെമ്മ തുറി�
ച്ചു േനാക്കുന്നതു്: എവിെട പാണ്ഡവർ? അഭിമന്യുവിെന
അപകടകരമായ പദ്മവ്യൂഹത്തിേലക്കു സ്വാർത്ഥ താൽ�
പ്പര്യേത്താെട വലിെച്ചറിഞ്ഞ പാണ്ഡവഭീരുക്കൾ ഏതു
മാളത്തിലുെണ്ടങ്കിലും മുടിയിൽ പിടിച്ചു പുറേത്തക്കു വലി�
ച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നവനു് , ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഹസ്തിന�
പുരിയിെലത്തിയാൽ, യുദ്ധരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദ�
രിക്കും.”

“മുൻമഹാറാണിമാരായ ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും അമ്മൈദ�
വങ്ങളായാണു് ഹസ്തിനപുരിയുെട െപാതുമനസ്സിൽ കുടി�
െകാള്ളുന്നതു്, അവരുെട വ്യക്തിത്വം അത്രേമൽ മാതൃ�
ബിംബങ്ങളായി. എന്നാൽ അഞ്ചു പ്രസവിച്ചിട്ടും, അഞ്ചു
ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് ദാമ്പത്യേസവനദാതാവായിട്ടും നിങ്ങ�
െള ഇവിെട ആരും ഒരു അമ്മയായി കാണാത്തതു് എന്തു
െകാണ്ടാണു്? ഒരു കന്യകാപരിേവഷത്തിലാണിേപ്പാഴും
പാഞ്ചാലിെയന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അജ്ഞാതവാസത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുേമ്പാൾ ൈസ്ത്രണത
എത്രെയാെക്ക മനുഷ്യപ്രയത്നത്താൽ മറച്ചു വക്കാേമാ
അത്രെയാെക്ക െചയ്തിട്ടും, യുവ േകാമളനാെയാരു േസ�
നാപതിെയന്നിൽ അനിയന്ത്രിതമായ ആരാധനേയാ�
െട പ്രണയാഭ്യർത്ഥന െചയ്തിരുന്നു. അഞ്ചു െപറ്റവളാണു്
ഞാെനന്നും, പായിൽ കൂെട കിടക്കുന്ന അഞ്ചു ആണുങ്ങ�
െള ദശാബ്ദങ്ങളായി രമിപ്പിക്കാൻ രാേവെറ െചല്ലും വെര
പ്രയത്നിക്കുന്നവളാണു് ഞാെനന്നും അവെന നിരുത്സാ�
ഹെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു േനാക്കി. അേപ്പാളവൻ
മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരുൈകകളും എെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ചു�
റ്റി മുഖമമർത്തി േകണു, ആ കഥകെളാെക്ക ഞാൻ തള്ളി�
ക്കളയുന്നു. അമ്മേയക്കാൾ പ്രായമുള്ളവളായിരിക്കാം
നീ, എന്നാൽ സങ്കൽപ്പരതിയിൽ നീയിന്നും സ്വയംവര
കന്യകയാണു് കത്തിപ്പടരുന്ന പുരുഷ കാമനയിൽ നീ�
െയനിക്കു പരിമളവാഹിയായ സൗഗന്ധികമാണു് അത്ര�
യും േകട്ടാൽ അവെന പിടിെച്ചഴുേനൽപ്പിച്ചു. ആ ദാഹം
ശമിപ്പിക്കുകയല്ലാെത എെന്ന നീ ‘അമ്മ എന്നു് വിളിക്കൂ
എെന്നെന്റ െപണ്ണുടലിനു പറെഞ്ഞാഴിയാ നാവുേമാ’, പറ�
ഞ്ഞുപറഞ്ഞവൾ ഭൂതാതുരതയിൽ നിന്നു് പുറത്തുകടക്കു�
ന്ന േപാെല േതാന്നി. “പ്രിയെപ്പട്ടവേന കുടിലപാണ്ഡവ�
രുെട ചതിയിൽ നിെന്ന േഹാമിക്കാൻ ഞാൻ നിമിത്ത�
മായേല്ലാ.”
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“പാഞ്ചാലിയുെട നിർേദശങ്ങളനുസരിച്ചാണു് വാസ്തു ശിൽ�
പ്പി മായൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥംനഗര സൗധങ്ങളുെട സർഗാ�
ത്മക ആവിഷ്കാരം ഇത്ര മേനാഹരമാക്കിയെതന്നു േക�
ട്ടിരുന്നു എങ്കിലും, വിസ്തരിച്ചു ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടു ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ കാൽ കുത്തിയ ആദ്യ െകൗരവനേല്ല? എന്തു�
ണ്ടു് ആ േമാഹനനഗരിെയ കുറിച്ചു് േതനൂറുന്ന ഓർമ?”,
േതരിൽ നിന്നു് േഗാപുര വാതിലിനു മുമ്പിൽ കൃത്യതേയാ�
െട ചാടി യിറങ്ങുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഓർമയിൽ നിന്നു് േപാകാത്തവിധം കുളിരനുഭവം തരുന്ന
മേനാഹരെസൗധങ്ങളുെട അത്യാധുനിക വാസ്തുശിൽപ്പ�
സമുച്ചയം പാഞ്ചാലിയുെട ഉടലഴകു േപാെല േചേതാഹ�
രമായിരുന്നു. കാഴ്ചയുെട ഉത്സവം തീർത്ത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം.
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ െകാച്ചുെകാച്ചു കൗതുകങ്ങൾ
ഒപ്പം നടന്നു പങ്കിടുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെക്കേന്താ
സ്ഥലജല ഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയും മുേന്നാട്ടുവച്ചകാൽ തടഞ്ഞു
വീഴുകയും െചയ്തതു് എല്ലാവെരയും െഞട്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഭാ�
ഗ്യെമന്നു പറയെട്ട, നിരന്തരം കായിക പരിശീലനം െകാ�
ണ്ടു് േനടിെയടുത്ത പ്രതികരണ ജാഗ്രതയിൽ ഞാൻ, ആ
മഹതിെയ േകാരിെയടുത്തു വീഴ്ചയുെട ആഘാതഭീഷണി�
യിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. ഇരുവശങ്ങളിലും നിറ�
ഞ്ഞു കവിഞ്ഞ വിശിഷ്ടാതിഥികളുെട കരേഘാഷത്തിൽ
വ്യക്തമായതു് എെന്ന ആപത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചവൻ
എന്നർത്ഥം വരുന്ന പാഞ്ചാലേദശ ഭാഷയിെല പ്രാർ�
ത്ഥന ഉച്ചരിച്ചു, ചക്രവർത്തിെയന്ന നിലയിലുള്ള അംഗീ�
കൃത െപരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ െപടാത്ത വിധം, േകാട്ടവാതി�
ലിനു പുറത്തു വന്നു യാത്രയാക്കി. അവളുെട അേഞ്ചാളം
ഭർത്താക്കന്മാർ സ്തബ്ദരായി ഈ കാഴ്ചകെളാെക്ക േനാ�
ക്കി നിന്നതാണു് േതനൂറുന്ന ഒേരാർമ്മ.”

“സ്വച്ഛ ഹസ്തിനപുരി എന്ന പ്രചാരണവുമായി നാടുനീെള
ഓടിനടക്കുന്നതിനിടയിൽ െപെട്ടെന്നാരു വനവാസേമാ�
ഹം? അേതാ, പരീക്ഷിത്തിനു് െചേങ്കാൽ ൈകമാറിയ�
േതാെട, ആഡംബരവും അധികാരവും ൈക െവടിഞ്ഞു,
പാണ്ഡവർ മുഴുനീള പരിത്യാഗികളാേയാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“കാേടാർമ്മ ൈകമാടി വിളിക്കുന്നു. പക്ഷികളും പ്രാവുക�
ളും, കരിമൂർഖനും മുള്ളൻ പന്നിയും, നീർചാലും പുൽേമ�
ടുകളും ഉള്ള കാട്ടിലായിരുന്നേല്ലാ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ.
ഇല്ലായ്മയിൽ പിച്ച െവക്കുന്ന പ്രായമായതിനാൽ, അന്ന�
തിെന്റ ഹരിത മൂല്യമറിഞ്ഞില്ല. കുടിേയറ്റക്കാർ എന്ന നി�
ലയിൽ കരുണയില്ലാെത ഖാണ്ഡവവനം കത്തിച്ചു, തീ
ആളിപ്പടർന്നേപ്പാൾ പ്രാണഭീതിയിൽ പുറത്തു ചാടുന്ന
കാട്ടുജീവികെള ചുട്ടു െകാല്ലാൻ മാരകായുധങ്ങൾ മതി�
മറന്നു പേയാഗിച്ചു. അടിമജീവിതത്തിൽ കാട്ടിൽ കഴി�
ഞ്ഞ വ്യാഴവട്ടക്കാലം അവമതിയിലായിരുന്നതുെകാ�
ണ്ടു് അന്നും പ്രകൃതിെയ പുണരാനല്ല പ്രതിേയാഗികെള
എങ്ങെന കീഴ്െപ്പടുത്തുെമന്നായിരുന്നു ഉള്ളം മുഴുവൻ.
ഇന്നു് ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിരായുധർ മിക്കവാറും വിവ�
സ്ത്രർ. നരിക്കും ഇഴജീവിക്കും പ്രകൃത്യാതീത ശക്തികൾ�
ക്കും എളുപ്പം ഇര”, സ്വത്തുതർക്കത്തിനുത്തരം കരൾ പി�
ളർന്നു േവണം എന്ന യുദ്ധഭാവനെയ ഉേത്തജിപ്പിച്ച ആ
ധീര േപാരാളികൾ നഗ്നപാദരായി കാട്ടിേലക്കു് കാൽ
വച്ചേപ്പാൾ അവർക്കിത്രയും കാലം പായക്കൂട്ടായിരുന്ന
പാഞ്ചാലി അപരിചിതെയ േപാെല അകലം പാലിച്ചു.
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“കർണ്ണേനാടു് ജാതിവിേവചനം കാണിച്ചതിൽ ഇേപ്പാെഴ�
ങ്കിലും േഖദം േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േദ്രാ�
ണാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു. അംഗരാജാവായി കർണ്ണെന
ദുേര്യാധനൻ പട്ടാഭിേഷകം െചയ്യുകയായിരുന്ന അരേങ്ങ�
റ്റ ൈമതാനത്തിൽ ഒരു േദശീയ ഉത്സവം േപാെല ഹസ്തി�
നപുരി പ്രസന്നമായിരുന്നു.

“അവൻ ‘കീഴ്ജാതി’ക്കാരനാേണാ, ആകാശചാരികളുെട
ജനിതകധാരിയാേണാ എെന്നാന്നും േനാക്കിയായിരു�
ന്നില്ല ശിഷ്യത്വം നിേഷധിച്ചതു്, ആദ്യദർശനത്തിൽ അറ�
പ്പു േതാന്നും വിധം ശരീരത്തിൽ കണ്ട ൈജവ മാലിന്യം
െകാണ്ടുമായിരുന്നില്ല. ഹ്രസ്വമായ അഭിമുഖത്തിൽ അവ�
െനടുത്ത നിലപാടു െകാണ്ടായിരുന്നു. ഏതു സാമാന്യ�
േചാദ്യേത്താടും മുഖം തിരിക്കുന്ന ഭാവവും, സ്വയം ഒരു വി�
മതനാെണന്നു് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള െവമ്പലും, ശിഷ്യത്വ
നിരാകരണമുണ്ടായാൽ ‘താണജാതി’േയാടു ബന്ധെപ്പ�
ടുത്തുെമന്ന ദുഃസ്സൂചനയും പിന്നിലുണ്ടു്. ഭരണകൂടവിരുദ്ധ
വികാരം നിറഞ്ഞ അന്നെത്ത ഭാവാവിഷ്കാരെമാെക്ക െവ�
റും പടമായിരുന്നു എന്നു് വ്യാജപട്ടം അവനു സമ്മാനിച്ച
ദുേര്യാധനെന്റ മുമ്പിൽ അടിമത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ വ്യ�
ക്തമായേല്ലാ. വരുംകാലങ്ങളിലും ഈ ‘അംഗരാജ്യബഹു
മതി’യിൽ മതിമറന്നുള്ള കൗരവവിേധയത്വം വ്യക്തമാവു�
ന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുേമ്പാൾ എെന്ന സമീപിക്കൂ.”

“വിമതെനങ്കിലും ബൗദ്ധികസ്വത്തേല്ല? ശിക്ഷിക്കാൻ മാ�
ത്രം ആ യുക്തിവാദി എന്തു് പാപം െചയ്തു?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തുള്ള കൽച്ചുവരിൽ കണ്ട താക്കീ�
തുകൾ ആദ്യം അവഗണിച്ചു പിെന്ന ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാഴാണു്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവിധം നിരുപദ്ര�
വമല്ല ആ െനറിെകട്ടവെന്റ രാഷ്ട്രീയആവശ്യങ്ങൾ എന്ന�
റിഞ്ഞതു് തൂക്കിെയടുത്തു െകാണ്ടുേപായി രഹസ്യമായി
െപരുമാറി, പാണ്ഡവെര എങ്ങെന അറിയാെമന്നു േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ പക്ഷം പറയുകയല്ല ഉേദ്ദശ്യെമന്നും, സാമൂഹ്യ�
തിന്മയായ ചൂതാട്ടം രാജമുദ്രയിലൂെട നിയമവിരുദ്ധെമന്നു്
പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്നും ധാർഷ്ട്യേത്താെട ആവശ്യെപ്പട്ടു.
െഞട്ടി ഞങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചേപ്പാൾ, ൈധര്യം സംഭ�
രിച്ചു അവൻ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, മുൻകാലപ്രാബല്യേത്താ�
െട േവണം നിേരാധനം. ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒപ്പിട്ടാൽ ചൂതാട്ട
തേലെന്നങ്ങെനെയാ അങ്ങെനയാവും പാണ്ഡവ ജീവി�
തം. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, പൗരാവകാശങ്ങളും സ്ഥാവരജം�
ഗമ സ്വത്തുക്കളും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി പദവിയും, കൂ�
ട്ടത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും തിരിച്ചു കിട്ടും. കുരുവംശെത്ത
കുളംേതാണ്ടുന്ന ഇത്തരം ആവശ്യവുമായി വന്ന ചാർവാ�
കനു ഞങ്ങൾ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷ വിധിച്ചു-െവളിയിട
വിസർജ്ജനം െചയ്യുന്ന കൗരവരാജ സ്ത്രീകളുെട ൈജവ
മാലിന്യം വിശപ്പുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളുമായി വന്നു അന്നന്നു്
വൃത്തിയാക്കണം. വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പന്നികൾ െചേയ്യ�
ണ്ടതു് ചാർവാകൻ െചേയ്യണ്ടിവരും. മഹാ ബ്രാഹ്മണന�
േല്ല, ജാതിയിൽ താണ ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയെര വധിക്കാൻ
പാടില്ലേല്ലാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/24

“ബലം പ്രാേയാഗിച്ചുേവേണാ അർജ്ജുനെന കുളിപ്പിെച്ചടു�
ക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരിക്കൽ നീന്തിക്കുളിച്ചിരുന്ന ഈ ശുദ്ധജലാശയം
ഇേപ്പാൾ അവെന ഭയെപ്പടുത്തുന്നു. െവള്ളത്തിലിറങ്ങി,
ആഴങ്ങളിേലക്കു് ഞാനവെനെയാന്നുന്തിയിട്ടാൽ അരു�
േത, അതിനടിയിൽ നാഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നു എെന്ന
വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ ഉലൂപി വരുന്നു എന്നു് വാവി�
ടും. അങ്ങെന ഒരു പ്രണയാനുഭവം അരനൂറ്റാണ്ടു് മുമ്പു�
ണ്ടായതേല്ല എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്ക�
രുേത എേന്നാർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കുളത്തിലിറേങ്ങണ്ട, കൽ�
പ്പരപ്പിലിരുന്നാൽ ശിരസ്സിൽ ജലധാര െചയ്യാെമന്നു പറ�
യുേമ്പാൾ, എവിെട എെന്ന എന്നും േതച്ചുകുളിപ്പിച്ചിരുന്ന
സുഭദ്ര എന്നവൻ പകച്ചു േനാക്കുന്നു. അവേളാെടാത്തു
നീന്തിക്കുളിച്ചെതാെക്ക തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നു് വിതുമ്പു�
ന്നു. അഭിമന്യു മരിച്ചേതാെട സുഭദ്ര ദ്വാരകയിേലക്കു തി�
രിച്ചുേപായിേല്ല അർജ്ജുനാ എന്നു് ഓർമ്മിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
എെന്ന നീ അനാഥനാക്കിേയാ പ്രിയസുഭദ്രാ എന്നു് െപാ�
ട്ടിക്കരയുന്നു. ഇതു് വിഷാദേരാഗത്തിെന്റ തുടക്കമാെണ�
ന്നു പാഞ്ചാലി േരാഗനിർണ്ണയം െചയ്യുന്നു. േരാഗം പിടി�
വിടും മുമ്പു് അവെന കാട്ടിേലക്കയക്കാെമന്നു പാഞ്ചാലി
നിർേദശിച്ചേപ്പാൾ. അവെള ആദ്യം വനവാസത്തിനാ�
ക്കൂ, െചന്നായയും കരിമ്പൂച്ചയും തിന്നു എല്ലിൻകൂടു് മാത്ര�
മാവുേമ്പാൾ മതി എെന്റ ജീവിതാന്ത്യം എന്നു് അർജ്ജു�
നൻ ക്രുദ്ധനാവുന്നു.” ഭീമൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് സം�
സാരിക്കുേമ്പാൾ, മാരകായുധങ്ങൾ വജ്രാഭരണങ്ങൾ
േപാെല അലങ്കാരമായി ഒരിക്കൽ െകാണ്ടു നടന്നിരുന്ന
അർജ്ജുനൻ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിമന്യുവി�
േനാടു് സല്ലപിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/25

“വനവാസക്കാലത്തും അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തും നി�
ങ്ങൾ എല്ലാവേരാടും വിനയപൂർവ്വം െപരുമാറുന്ന അപൂർ�
വ്വ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെതാെക്ക ശരി
തെന്ന. കൗരവഅടിമെയന്ന പദവിയിൽ േവെറ തരമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യുദ്ധേജതാവായി ഹസ്തിനപു�
രിയുെട അധികാരേമെറ്റടുത്തിട്ടും, ദുേര്യാധനവിധവ കാ�
ര്യം കാണാൻ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു നിേവദനം നീട്ടുേമ്പാൾ, നി�
ങ്ങൾ ഉപചാരപൂർവ്വം എഴുേന്നറ്റുനിന്നു അവെര സ്വീകരി�
ക്കുന്നതിെന്റ ഔചിത്യം വ്യക്തമല്ല.” െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സംശയേരാഗിയായ നിങ്ങൾ ഒരുപേക്ഷ, അനുമാനി�
ക്കും, എെന്നക്കാൾ വിനയപൂർവ്വം െപരുമാറുന്ന േവെറാ�
രാൾ ഈ േലാകത്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം
എനിക്കുെണ്ടന്നു്. എന്നാൽ വാസ്തവം മെറ്റാന്നാണു് രാ�
ജ്യേസ്നഹിയായ ദുേര്യാധനൻ ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖ�
ണ്ഡതക്കു േവണ്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവൻ ബലിദാനം
െചയ്യുന്നതിനു് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണു്. അടിമയായിരുന്ന
എെന്റ ഉടേയാൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുെട വനവാസ�
ക്കാലജീവിതം ദുരിതമയമാക്കി എന്നെതാന്നും പേക്ഷ,
ദുേര്യാധനവിധവക്കറിയില്ലേല്ലാ. അർദ്ധസേഹാദരപത്നി
എന്ന നിലയിൽ എനിക്കു് മാതൃതുല്യയുമാണു്. കുരുേക്ഷ�
ത്രവിധവ എന്ന നിലയിലാവെട്ട, സാമൂഹ്യമായി സവി�
േശഷ പരിഗണന കിേട്ടണ്ട മഹദ് വ്യക്തി. പാണ്ഡവാ�
ഭരണ കൂടത്തിെന്റ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു കുടിെയാഴി�
ക്കെപ്പട്ട ദുേര്യാധനവിധവയും മറ്റു കൗരവരാജ സ്ത്രീകളും
ഇന്നു് ധാന്യവും െവള്ളവും ഇല്ലാെത കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ,
മഹാരാജാവു് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിേവദനം സ്വീ�
കരിക്കുേമ്പാെഴങ്കിലും വിനീതഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ, ധർമ്മപുത്രർ എന്ന അപൂർവ്വ ബഹുമതിക്കു ഞാൻ
അേയാഗ്യനാവിെല്ല? ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു അതി�
രുകളില്ലാത്ത സമൂഹമാണിെതന്നു ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുറപ്പു തരുന്നു. ഓേരാ തവണ േകാട്ടക്കകെത്ത
തിണ്ണനിരങ്ങി തിരിച്ചു ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ കാര്യാലയ�
ത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാഴും, ഓേരാ െകട്ടു് അരമനരസ്യ�
ങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടെട്ട എന്നാശംസിക്കുന്നു.”

“ഭർത്താവു് കളിയിൽ േതാറ്റാൽ ഭാര്യ അടിമയാവുേമാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടവുമായി എനിക്കു് ബന്ധമില്ല. സംഘടിത ൈലംഗി�
കാക്രമണവും മാനനഷ്ടവും ചൂതാട്ടസഭയിൽ എനിക്കുേന�
െരയുണ്ടായി. കൗരവരാേണാ പാണ്ഡവരാേണാ, ഇരു�
കൂട്ടരും േചർന്നതാേണാ, എന്നതിേപ്പാൾ തർക്കവിഷ�
യമാെണന്നറിയുന്നു. വാക്കാൽ ഞാൻ ഇരുകൂട്ടേരാടും
പ്രതിേഷധിച്ചേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധത്തിലായ അക്രമികൾ
സ്വാധീനമുപേയാഗിച്ചു എെന്റ പൗരാവകാശങ്ങൾ നീക്കം
െചയ്തിരിക്കുകയാണു് ഫലത്തിൽ ഞാനിന്നു് അടിമ. നൂറ്റാ�
ണ്ടുകളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു നീതി�
ന്യായവ്യവസ്ഥ ഉെണ്ടന്ന ഉത്തമ േബാധ്യത്തിൽ ഞാൻ
ഒരവസരം കാത്തിരിക്കും. അതിനിടയിൽ പ്രശ്നമാവുക,
സത്യവതിയുെട കാലത്തു കൂട്ടിേച്ചർത്ത ഒരു വകുപ്പനുസ�
രിച്ചു ഇരയുെട േപരു െപാതുസമൂഹം അറിയരുതു് പാഞ്ചാ�
ലിയാണു് ഇര എന്നു് േലാകം അറിയിെല്ലങ്കിൽ, പിെന്ന
ഐതിഹാസികമാനമുള്ള ഈ നീതിന്യായ വിചാരണ�
െക്കന്തു ആേഗാള താൽപ്പര്യം? വിചിത്രവീര്യെന്റ യുവവി�
ധവകളായിരുന്ന അംബികെയയും അംബാലികെയയും,
സത്യവതിയുെട രഹസ്യ പുത്രൻ വ്യാസൻ ബലാൽസം�
ഗം െചയ്തതിെനക്കുറിച്ചുള്ള അരമന വിഴുപ്പു് അങ്ങാടിപ്പാ�
ട്ടാവാതിരിക്കാൻ ഭീഷ്മർ കൗശലപൂർവ്വം െകാണ്ടുവന്ന നി�
യമേഭദഗതി എനിക്കിേപ്പാൾ നീതിവഴിയിൽ തടസ്സമാ�
യി. ഏതുവിധത്തിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ക്കു് എെന്ന
തുണക്കാനാവും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/26

“സന്യസ്ഥർക്കു് േസവനം എന്ന ദൗത്യമാണു് അടിമ പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ വിധിച്ചതു് പരിത്യാഗി�
കളായി, ഈ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങളു�
െട ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാെനാെക്ക അവർ നിത്യ�
വും ഈ വഴി വരാറിേല്ല?” പാണ്ഡവർ ശിക്ഷ അനുഭവി�
ക്കുന്ന ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല ഒരു കൂട്ടം സന്യാസാശ്ര�
മങ്ങളുെട കാര്യദർശിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
അംഗപരിമിതനായ ആ യുവാവു് ജാലകത്തിന്നരിെക ജാ�
ഗ്രതയിലായിരുന്നു.

“കണ്ടാെലാരു േദവസ്ത്രീെയ േപാെല േതാന്നുന്ന പാഞ്ചാ�
ലി നിത്യവും വന്നു കാര്യക്ഷമമായി മാലിന്യം നീക്കുെമ�
ങ്കിലും, പാണ്ഡവർ പതിവു് സന്ദർശകർ അല്ല. നകുലൻ
ആദ്യെമാെക്ക വരുമായിരുന്നു. സന്യസ്ഥരിൽ ആരാണു്
ദുേര്യാധനെന്റ മുഖ്യചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമ�
ന്നു െപരുമാറ്റത്തിൽ േതാന്നിയേപ്പാൾ, ഞങ്ങൾ രഹസ്യ�
േയാഗം േചർന്നു് തീരുമാനെമടുത്തു. അങ്ങെന അയാളു�
മായി സംസർഗ്ഗം നിർത്തി വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവെര
നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു രഹസ്യപദാവലിയിലൂെട അറിയി�
ച്ചു. ഉടയതമ്പുരാൻ ദുേര്യാധനനുേണ്ടാ ഇെതാെക്ക അറി�
ഞ്ഞാൽ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലി�
ന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട ചുമതല തെന്ന
ആെണങ്കിലും, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമില്ലാെത ആഴ�
ത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു നൽകി ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള തടാ�
കതീരത്തു കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കുന്നതു് കാ�
ണാം. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേത�
തര രാജ്യമായി ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗിക മായി പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു്, ആചാരണസംരക്ഷണരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന
സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങൾക്കു് സൗജന്യ ധാന്യസഹായവും
േദഹസുരക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഭീഷണിെപ്പടുത്തും. ഭൂമി�
യിെല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു ഈ പ്രപഞ്ചം
ആെരന്തിനു േവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നറിയാൻ േവണ്ടി ഹൃദ�
യാന്ത രാളങ്ങളിേലക്കു േനാട്ടം പതിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങെള
പീഡിപ്പിക്കാൻ എന്തിനു പ്രകൃതി ഈ പാപി പാണ്ഡവ
ജന്മങ്ങൾക്കു പിറവി നൽകി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/27

“േപാർക്കളത്തിൽ പരതി അവിെടെയാന്നും നിങ്ങെള
കാണാെത വന്നാൽ, ഭീമനും കൂട്ടരും കറങ്ങിച്ചുറ്റി െവള്ള�
ത്തിൽ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിങ്ങെള പിന്നിൽ നി�
ന്നു് പതുങ്ങിവന്നു മുടിയിൽ വലിച്ചു െപാക്കും എെന്നാെക്ക
ദശാബ്ദങ്ങേളാളം െകാമ്പു കുലുക്കി പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾ�
ക്കറിയാമായിരുന്നിേല്ല?”, തുടയിൽ ഭീമഗദാപ്രഹരേമറ്റു
ചളിയിൽ വീണ ദുേര്യാധനൻ, അടുത്തു് ആേരാരുമില്ലാ�
െത കിടന്നു േമാങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന്റ മരണം ഇത്രവലിയ അഭിമാന പ്രശ്നമാവു
െമന്നാേരാർത്തു? പദ്മവ്യൂഹത്തിൽ അവെന ഞങ്ങൾ
വളഞ്ഞിട്ടു െകാന്നേപ്പാൾ കരുതി, അേതാെട പാണ്ഡ�
വരുെട ആവി േപാവുെമന്നു്. ഈ ജലാശയത്തിെല സ്വ�
കാര്യതയിൽ ഭാവിപരിപാടി ആസൂത്രണം െചയ്തിരുന്ന
എെന്ന വലിച്ചു കരയിൽ േകറ്റി പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ
വച്ചു് തുടയിൽ അവൻ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. പാണ്ഡവെര തിരി�
ച്ചടിക്കാനുള്ള എെന്റ അവകാശം ഞാൻ ഏതുവിധവും
നിലനിർത്തും”, കുരുേക്ഷത്രയിെല കുറ്റിക്കാടുകളിൽ നി�
െന്നത്തിയ കഴുകനും കുറുനരിയും ഇരെയ ക്ഷമേയാെട
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു

⋄ ⋄ ⋄ 2019/02/28

“എവിെട നകുലൻ? ഭരണകൂടവക്താവ്?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ഔേദ്യാഗികവക്താവിെന്റ പ്രധാനകാര്യാലയത്തിൽ
േജാലി െചയ്യുന്നവരിൽ ഒരാളാണു് ഞാൻ. എെന്നയാ�
ണു് നിങ്ങൾ വിവരം േതടി ഇന്നുമുതൽ കാേണണ്ടതു് നി�
ലവിലുള്ള വിവരാവകാശ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരണത്തിനു്
വിേധയമായേതാെട, പുതിയ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു നി�
ങ്ങൾ േരഖാമൂലംകളുസമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷ ഞങ്ങൾ
ബന്ധെപ്പട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കു എത്തിച്ചു െകാടുക്കും. വി�
വരം കിട്ടുേമ്പാൾ ൈകമാറും. അതല്ലാെത, വനവാസക്കാ�
ലെത്ത അനൗപചാരിക സൗഹൃദബന്ധങ്ങെള ദുരുപ�
േയാഗം െചയ്തു, േതാന്നുേമ്പാൾ കയറി ഭരണകൂട താൽ�
പ്പര്യങ്ങൾ േനാക്കാെത, ഓേരാന്നു് കുത്തിക്കുത്തി േചാദി�
ച്ചു സമയം െമനെക്കടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു് മുമ്പിൽ
എെന്നേന്നക്കുമായി കറുത്ത തിരശ്ശീല വീണു. വിവരമ�
റിയാൻ നിങ്ങൾ േനരിട്ടിവിെട വരുന്നതിനും ഞങ്ങളുെട
േപ്രാത്സാഹനമില്ല. പനേയാലയിൽ, െതളിഞ്ഞ അക്ഷര�
ത്തിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതിയ വിവരാവശ്യം ‘ഔേദ്യാ�
ഗിക പാണ്ഡവ ഭരണകൂട ഔേദ്യാഗിക വക്താവിെന്റ മു�
ഖ്യ കാര്യാലയം, അതീവ സുരക്ഷാ േമഖല, െകാട്ടാരസ�
മുച്ചയം (മുൻ ദുേര്യാധനവസതി) േകാട്ടയ്ക്കകം ഹസ്തിനപു�
രി’ എന്നു് േമൽവിലാസെമഴുതി സേന്ദശവാഹകൻ വഴി
അയക്കണം. താങ്കൾക്കു് ശുഭദിനം.”

“അല്ല പാലിനിേപ്പാൾ അത്ര ക്ഷാമമുേണ്ടാ നാട്ടിൽ?
ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഇക്കണ്ട ദൂരമത്രയും പാടുെപ�
ട്ടു വിരാടയിൽ വന്നു േവേണാ പത്തു പശുക്കെള േമാഷ്ടി�
ച്ചു് നാട്ടിേലക്കു് കടത്താൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൗരവ
വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുേമാ യുദ്ധതന്ത്രത്തിെല
ആലങ്കാരികങ്ങൾ? പറഞ്ഞുവന്നാൽ, പശു ഒരു പടം മാ�
ത്രം. അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു പാണ്ഡവർ വിരാട രാ�
ജധാനിയിൽ ഒളിവിലാെണന്നറിഞ്ഞു െകാേണ്ടെറ്റടുത്ത
മിന്നലാക്രമണമായിരുന്നു. പാണ്ഡവരിെലാരാെളങ്കിലും
വിരാടപശുക്കെള രക്ഷിക്കാൻ ആയുധെമടുത്തു ഞങ്ങൾ�
ക്കു് േനെര തിരിഞ്ഞാൽ, കൗരവരും കർണ്ണനും േചർന്നു്
പാണ്ഡവെന ബന്ദിയാക്കി വില േപശി പല കാര്യങ്ങളും
പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് േനടിെയ ടുക്കാനായിരുന്നു ഉന്നം.
പേക്ഷ, വിരാട രാജകുമാരനു െമാത്തു യുദ്ധം െചയ്യാൻ
വന്നതു് മൂന്നാം ലിംഗക്കാരിയായ ഒരു േയാദ്ധാവായിരു�
ന്നു. അെമ്പയ്യുന്ന രീതി കണ്ടേപ്പാൾ ‘അർജ്ജുനൻ’ എന്നു്
കർണ്ണൻ സംശയിെച്ചങ്കിലും, അർജ്ജുനൻ അത്ര േവ�
ഗം മൂന്നാം ലിംഗമാവാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു ഭീഷ്മർ കൽപ്പി�
ച്ചു. ലിംഗപദവി എന്തായാലും, അസാധ്യ േപാരാളി ഒറ്റ�
യ്ക്കു് ഞങ്ങെള മുട്ടുകുത്തിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആയുധം വച്ചു് കീഴട�
േങ്ങണ്ടി വന്നു. അതിലും ഒരു മിന്നൽപിണർ ഞങ്ങൾക്കു�
ണ്ടായി. ശുദ്ധമണ്ടനായ വിരാടൻ, വിജയ ലഹരിയിൽ
ഞങ്ങൾക്കു് െപാതുമാപ്പ്തന്നേതാെട ഞങ്ങൾ ഹസ്തിന�
പുരിയിേലക്കു മന്ദം മന്ദം മടക്കയാത്ര തിരിച്ചു.”

“െമാത്തം പാണ്ഡവപരിവാരം കൂെട േവേണാ, ഒെരാറ്റ
കൗരവെന ഗദെകാണ്ടടിച്ചു െകാല്ലാൻ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ശത്രു ഇേപ്പാഴും ഒളിവിലേല്ല? കഴുത്തറ്റം മുങ്ങി ക്കിടക്കുന്ന�
വെന തടാകത്തിൽ നിന്നു് കൗശലേത്താെട പിന്നിൽ നി�
ന്നു് മുടിയിൽ പിടിച്ചു േവേണ്ട വലിച്ചു കരയടുപ്പിക്കാൻ? ദ്ര�
വരൂപത്തിലുള്ള ലഹരി കൃത്യം അളവിൽ വായിൽ ഒഴിച്ചു്
തരാൻ െതാട്ടുപിന്നിലു ണ്ടാവും മൺകുടവുമായി വിശ്വസ്ത
മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവൻ. വലിഞ്ഞു നടക്കുന്ന വഴിയിൽ
ചതിക്കുഴി കളിെല്ലന്നുറപ്പിക്കുവാൻ, കുറച്ചു േനരെത്തയി�
റങ്ങിേല്ല ഇളമുറ നകുലൻ? മാരക ഗദാപ്രഹരേമറ്റു നടു�
െവാടി ഞ്ഞു ദുേര്യാധനൻ മണ്ണിൽ വീണാൽ, ഇരയുെട
അരിെക െചന്നു് സാന്ത്വനത്താൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യാൻ
യുധി ഷ്ഠിരൻ ജാഗ്രതേയാെട ഉണ്ടേല്ലാ ഒപ്പം? യുദ്ധരംഗ�
ത്തി െലെന്റ ഗദാ മികവറിയാൻ തക്ഷശിലാ വിദ്യാർത്ഥി
സംഘവുെമാത്തുണ്ടാവും അർജ്ജുനൻ. പ്രതീക്ഷാ നിർഭര�
മായ േകാമളമുഖഭാവങ്ങേളാെട എന്നിൽ പ്രണയവാത്സ�
ല്യങ്ങളുണർത്തുന്ന പാഞ്ചാലിെയാപ്പമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ
ചൂതാട്ടസഭയിെല ഭീമപ്രതിജ്ഞയുെട ആഴങ്ങൾ ഇതി�
ഹാസത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കൂ. േലാകജനതെയ േപാർ�
ക്കള സാക്ഷിെമാഴിയിലൂെട അറിയിക്കുവാൻ കല്ലും മുള്ളും
ചവിട്ടി എേന്നാെടാപ്പം കൂട്ടം േചർന്നു് നടക്കുന്ന െകാട്ടാ�
രം േലഖികയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ഐതിഹാസിക ദ്വന്ദ�
യുദ്ധം വായിച്ചറിയാൻ ജീവേനാെട ഉണ്ടാവുക ദുേര്യാധന�
േനാ ഭീമേനാ? പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കെട്ട.”
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“അവസാനെത്ത അത്താഴം കണ്ടിരുേന്നാ?”, ഭീമേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിളമ്പാൻ ഞാനും കുന്തി െക്കാപ്പം കൂടി. േപടമാ നിറച്ചി
െപാരിച്ചതു് ഇടേനരത്തു ആരുമറിയാെത അകത്താക്കി�
യതു് െകാണ്ടു്, ഭാഗ്യം, കുന്തി തയ്യാറാ ക്കിയ അത്താഴം
രുചിക്കാൻ അേപ്പാൾ േതാന്നിയില്ല, കുന്തിച്ചിരുന്നു ആദി�
വാസി കുടുംബം കൂട്ടായ്മേയാെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു്
കാണാൻ മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിലും െകൗതുകമുണ്ടായിരു�
ന്നു. വിഭവങ്ങൾ ഓേരാെന്നടുത്തു തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി
വായിലിട്ടും, രുചിയനുഭവം മുഖഭാവങ്ങേളാെട പങ്കിട്ടും,
സമൃദ്ധമായി തലകുലുക്കി രുചി ആസ്വദിച്ചും ൈക കഴുകും
മുമ്പു് തെന്ന ഒെന്നാന്നായി കുഴഞ്ഞു വീണു. പ്രഥമശുശ്രൂ�
ഷെയ്ക്കാന്നും സമയം കളയാനിെല്ലന്നു കുന്തി ചൂണ്ടു വിരൽ
ചുണ്ടുകൾക്കു് കുറുെക വച്ചു് കർശനമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അേതാെട ഞങ്ങൾ അകാരണഭീതിേയാെട ധൃതിപിടിച്ചു.
എന്നിട്ടും പതറാെത അർജ്ജുനൻ കാര്യക്ഷമമായി ചുറ്റും
പതുങ്ങി പുറെത്ത അന്തരീക്ഷം ശ്രദ്ധിച്ചു. കുന്തിയുെട കി�
ടിലൻ (അേതാ കുടില?) പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് അരക്കില്ലം
പല ഭാഗങ്ങളിൽ തീയിട്ടു. നരിച്ചീറുകളും ഇഴജീവികളും
നിറഞ്ഞ ഭൂഗർഭഇടനാഴിയിലൂെട ജീവനും െകാണ്ടു് ആ
രാത്രി ഒളിേച്ചാടിയെതല്ലാം, തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ,
ഇെന്നാരുമായക്കാഴ്ച.”

“ഊട്ടുപുരകെളാെക്ക ഉഷാറിലേല്ല? ശുചിമുറികൾ ഒന്നില�
ധികം, െവളിയിട വിസർജ്ജനവും ഒഴിവായേല്ലാ, എന്നി�
ട്ടും തീരുന്നില്ല പ്രതിേഷധം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പേരത കൗരവരുെട പട്ടടയിൽ പുക െകട്ടില്ല, തുടങ്ങി ദു�
േര്യാധന നിന്ദ. േകട്ടാൽ കരൾ െപാള്ളിേല്ല. ഹസ്തിനപു�
രിെയ കുടിലകൗരവരിൽ നിന്നു് േമാചിപ്പിക്കാൻ ആയിരു�
ന്നു കുരുേക്ഷത്രെയന്ന കള്ളപ്രഖ്യാപനവുമായി പാണ്ഡ�
വർ നഗരേകന്ദ്ര ങ്ങളിൽ വചനപ്രേഘാഷണമാണു് ചില�
െതാെക്ക നിങ്ങളും കാണാറുണ്ടേല്ലാ. െകാട്ടാരസമുച്ചയ�
ത്തിെല ദുേര്യാധനവസതി അവർ ചാരകാര്യാലയമാക്കി
യതിെലാരു കൗരവ നിന്ദയുണ്ടു്. സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാ�
രത്തിനു് കൗരവർ നയതന്ത്രം പരീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ, കാ�
യികബലമാണു് കാര്യം എന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു പാണ്ഡവർ
ആയുധെമടുത്തു. ജീവൻ ബലിദാനം െചയ്തും രാജ്യത്തി�
െന്റ അഖണ്ഡത കാപ്പാത്തുെമന്ന വീര്യത്തിൽ െപാലി�
ഞ്ഞുേപായ ധീര ദുേര്യാധനനു് മരിച്ചാലും െകാടുക്കില്ല നി�
ത്യശാന്തി എന്നു് വച്ചാൽ? വനവാസക്കാലം മുതൽ പാ�
ണ്ഡവർ െചയ്തുേപാന്ന രാജ്യേദ്രാഹങ്ങളുെട പട്ടിക തയ്യാ�
റാക്കാൻ േവണ്ട േരഖകൾ ദിനന്തകുറിപ്പു കളിലൂെട ദുേര്യാ�
ധനൻ ആധികാരികതേയാെട അടയാളെപ്പടുത്തിയിരു�
ന്നു. ഔേദ്യാഗിക വസതിയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങെള പാതിരാ�
വിൽ കുടിെയാഴിപ്പിക്കും മുമ്പു് തെന്ന അെതല്ലാം ചാർവാ�
കെന ഏൽപ്പിക്കാൻ േതാന്നിപ്പിച്ച പ്രകൃതിക്കു നേമാവാ�
കം. പനേയാലെക്കട്ടുകൾ പരിേശാധിച്ചു് ധവളപത്രമിറ�
ക്കാൻ ഏതറ്റം വെരയും ഞാൻ മുേന്നാട്ടുേപാകും. ഭർത്താ�
വു് മരിച്ചേതാെട ഭാര്യ തലെമാട്ടയടിച്ചു കാശിയിേലക്കു
േപാവുെമന്ന ഗംഗാതട സമ്പ്രദായമല്ല കലിംഗരാജകുമാ�
രിയായ എെന്റ മാതൃക.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/02

“മറ്റു പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, വിദൂര�
കാലം ഒേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ? കിടപ്പുേരാഗി പാണ്ഡുവും,
ഉടുെത്താ രുങ്ങിയ കുന്തിയും, എല്ലാം പ്രത്യാശേയാെട
നിരീക്ഷിക്കുന്ന മാദ്രിയും െകാച്ചു കുടിലിൽ കഴിഞ്ഞ ബാ�
ല്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. െച�
േങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തി െന ഏൽപ്പിച്ചു ‘ജീവിതാന്ത്യം വനാ�
ന്തരത്തിൽ’ എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ആറംഗ പാണ്ഡവ
സംഘം േകാട്ട ക്കകത്തു നിന്നു് പടിയിറങ്ങിയിരുന്നു.

“ഇര േതടി, ഉടുെത്താരുങ്ങി, പൂചൂടി പുറത്തു േപായിരിക്ക�
യാണു് അമ്മയും ചിറ്റമ്മയും. ബീജദാതാവു ആെരന്നറിയി�
േല്ല?”മുടിയും താടിയും നരച്ചുവളർന്ന പാണ്ഡുമുഖമേപ്പാൾ
ഭീതിതമാവും. എന്നിട്ടയാൾ ചിറി േകാട്ടും, നാവു പുറത്തി�
ടും, കണ്ണുരുട്ടും, ഇരുൈകകളും വളച്ചു ബന്ദിയാക്കാൻ ശ്ര�
മിക്കും. “കാലെന്റ മകനാണു് നീ. കുന്തി പറഞ്ഞു. നിരാ�
ഹാരം കിടന്നു അവെളെക്കാണ്ടു് സത്യം പറയിച്ചു. ഒന്നി�
നും ആവാെത ഇങ്ങെന ചുരുണ്ടു് കിടന്നു േപസ്വപ്നം കാ�
ണുന്നവെന കയറിൽ കുരുക്കി, പരേലാകേത്തക്കു െകാ�
ണ്ടുേപാവുന്ന ചാവുേദവതയുെട മകനാണു് നീ. കളിച്ചുനട�
ക്കാെത േപാ, േപായി മുയലിെനെയാ മാനി െനേയാ പി�
ടിച്ചു കഴുത്തറത്തു് ചുടുേചാര വായിൽ ഒഴിക്കു്, ഹസ്തിന പു�
രത്തിെന്റ മഹാരാജാവായിരുന്ന എെന്ന േനാക്കി ഇേത
മുറിയിൽ കുന്തിയു െമാപ്പം കിടക്കുകയായിരുന്ന കാലൻ,
ചുണ്ടിനു കുറുെക ചൂണ്ടുവിരൽ വെച്ചാരിക്കൽ േപടിപ്പി�
ച്ചു, കാത്തിരുേന്നാ നീ, െകട്ടിവലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ
വരും, േപാത്തുമായി. ഭരിക്കാൻ നിെന്ന അനുവദി ച്ചിട്ടും,
െചേങ്കാൽ അന്ധസേഹാദരെന ഏൽപ്പിച്ചു സ്ഥാനത്യാ�
ഗം െചയ്ത നീ േമാശം ഭരണാധികാരിയായി വിധാതാ�
വു് ശിക്ഷിക്കും. ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു കുന്തിെയയും മാദ്രിെയ�
യും പുനർവിവാഹത്തിനു് േപ്രാത്സാഹിപ്പി ക്കാെത, ആ
മേനാഹരികളുെട ജീവിതം എലിയും േതരട്ടയും നിറഞ്ഞ
പരുക്കൻ കുടിലിൽ േഹാമിച്ച ഷണ്ഡപാണ്ഡുവിെന കാ�
ലനാ വുന്നത്ര വിധം ഞാൻ കഷ്ടെപ്പടുത്തും.” കുരച്ചും കര�
ഞ്ഞും, കഫം തുപ്പി നിറച്ചും, ബീജദാതാവിെന അവേഹ�
ളിച്ച ആ ശാപഗ്രസ്തൻ ആയിരുന്നുേവാ, ഗംഗയാറിൻ തീ�
രെത്ത േമാഹന ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭൂപതി?” യുധിഷ്ഠിര�
െന്റ മുഖത്തു് ഭൂതകാലം ഒരു ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥം േപാെല
പുകഞ്ഞു.

“അടിവയർ േനാക്കി ഗദ െകാണ്ടടിച്ചേപ്പാൾ െതറിച്ചു ചളി�
യിൽ വീണ ഇരയുെട അരികിൽ െചന്നു് നിങ്ങൾ കുന്തി�
ച്ചിരുെന്നേന്താ െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന േപാെല, അൽ�
പ്പം ദൂെര പാഞ്ചാലിയുെട പിന്നിലായിരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു.
അധാർമിക ഗദാപ്രഹരം അപലപിക്കുകയായിരുേന്നാ
മനഃസാക്ഷിക്കുത്തിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“പതിമൂന്നു െകാല്ലമായി കരളിനുള്ളിെലാരു െനരിേപ്പാ�
ടു് പുകയുന്നു. പാണ്ഡവഭാര്യ എന്നതിെന്റ േപരിൽ, പാ�
ഞ്ചാലിെയ കൗരവഅടിമെയന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു, പിന്നീടു�
ള്ള വ്യാഴവട്ടക്കാലം സമീപെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളി�
െല ൈജവവിസർജ്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു, തലച്ചുമടായി ദൂെര
െകാണ്ടുേപായി കുഴി കുത്തി മൂടണെമന്ന ആജ്ഞ ഓേരാ
ദിവസവും അവൾ അനുസരിക്കുന്നതും, തിരിച്ചു മലിനവ�
സ്ത്രങ്ങളുമായി കുളിക്കാൻ േതാട്ടിേലക്കു് േപാവുന്നതും നി�
സ്സഹായമായി േനാക്കിനിൽക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഞാനുറച്ചു,
ഒരു ദിവസം വരും. അന്നു് നിെന്റ തുടയിടുക്കിൽ ആഞ്ഞ�
ടിച്ചു അന്തരാളങ്ങൾ തകർക്കും. മൂത്രവും മലവും േപാവാ�
െത ദുഷിച്ച ൈജവമാലിന്യങ്ങളുമായി നീ അന്ത്യശ്വാസം
വലിക്കുേമ്പാൾ, കഴുകനും കുറുനരിയും െകാത്തിവലിക്കു�
ന്നതു ൈകെകാട്ടി ആേഘാഷിക്കും. പ്രിയ പാഞ്ചാലീ,
സൗഗന്ധികം െകാണ്ടു് പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ െകാ�
തിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ എങ്ങെന നിെന്ന ഈ വിധം
അവമതിച്ചു മലിനെപ്പടുത്തി.” ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കുള്ള
യാത്ര. പത്തിനു് താെഴ വരുന്ന പാണ്ഡവസംഘം നീർ�
േച്ചാലയിൽ കുളിച്ചുവൃത്തിയാവുന്ന േനരം.
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“ദുേര്യാധനൻ െചയ്യാനറച്ച ക്രൂരകൃത്യം എന്തിനു നിങ്ങൾ
ഏെറ്റടുത്തു? ഇരയുെട െനഞ്ചിൽ വാൾ കുത്തിയിറക്കാൻ
എന്തായിരുന്നു പ്രേചാദനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണ�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഞാനുെമാരു കൗേന്തയനേല്ല? കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കു�
െമങ്കിലും, ജനിതകധാര ഒന്നേല്ല? ഭീഷ്മർ നയിച്ച ആദ്യ
പത്തു ദിവസങ്ങളിൽ, യുധിഷ്ഠിരതല ഉരുണ്ടിെല്ലങ്കിലും,
പാണ്ഡവഭാഗെത്താരു നിർജ്ജീവത വ്യക്തമായതേല്ല?
മൂന്നാംലിംഗ േപാരാളിയുെട മുമ്പിൽ ആക്രമണവിേധയ�
നായ ഭീഷ്മർ, ശരശയ്യയിേലക്കു േപായേത്താെട േദ്രാണർ
ൈസന്യം നയിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യമായി േപാർക്കളത്തിൽ
ഇറങ്ങി. അെതാെരാെന്നാെന്നാര ആക്രമണനിര തെന്ന�
യായി. പാണ്ഡവർ അടിയറവു വക്കാൻ പാടുെപേടണ്ട�
തില്ല എന്ന കൗരവേബാധ്യം ശക്തമായേപ്പാൾ, എന്നി�
െല കൗേന്തയപക്ഷക്കാരൻ അഭിമന്യുവധം മഹാസംഭ�
വമാക്കി. പാണ്ഡവർ ‘ഉറക്കമുണർന്നു’ വാളും കുന്തവുമാ�
യി കൗരവർക്കു േനെര കുതിച്ചു. കൗരവ ആട്ടും തുപ്പുേമ�
റ്റു് മിക്കവാറും ജീവരഹിതശവത്തിലാണു് വാൾ കുത്തിയ�
െതങ്കിലും, ഭൗതികാവശിഷ്ടം പാണ്ഡവർക്കു് േനെര എറി�
ഞ്ഞുെകാടുത്തതാണു് േസ്താഭജനകമായി നിങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടാടിയതു് അങ്ങെന ഞാൻ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തില്ലായി�
രുെന്നങ്കിൽ? യമുനാതീരത്തു വമ്പിെച്ചാരു ജനാവലിയു�
െട സാനിധ്യത്തിൽ ‘അഭിമന്യു അഭിമന്യു’ എന്നു് ഓേരാ
പാണ്ഡവസഖ്യ ൈസനികനും വിരൽ കീറി േചാര െന�
റ്റിയിൽ െതാട്ടു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമായിരുന്നുേവാ? ഊട്ടു�
പുരയിെല മൃഗ മാംസലഭ്യതെയ കുറിച്ചും, പാളയത്തിൽ
മദിരാക്ഷി േസവനം കിട്ടാത്തതിെന കുറിച്ചും പരാതി പറ�
ഞ്ഞിരുന്ന പാണ്ഡവസഖ്യ കക്ഷിേമധാവികൾ കൂർത്ത
വിരലുകളുമായി കൗരവ കണ്ണുകളിൽ കുത്താൻ ഓടിവന്ന�
തു കാണുന്നിേല്ല? ദ്വാരകയിൽ പിറന്നു വളർന്ന അഭിമ�
ന്യു , ഹ്രസ്വകാല ജീവിതത്തിൽ, പാണ്ഡവർക്കന്യനായി�
രുെന്നങ്കിലും, മരണത്തിലവൻ കൂട്ടുകാരാക്കി. അഭിമന്യുമ�
രണം ഓേരാ യുദ്ധകാലത്തും വിശ്വമാെക ഓർക്കെപ്പടും.
അതാണു് ജഡത്തിൽ വാളിറക്കിയ കൗേന്തയത്വം.”

“അർജ്ജുനെന്റ മകെന അപായെപ്പടുത്താൻ കൗരവർ
ഉത്സാഹിക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ആ കൗ�
മാര േപാരാളിെയ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതു് നിങ്ങ�
ളിൽ ചിലരാെണന്നു േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പറ്റി
അമളി?”, ദ്വാരകയിൽ നിന്നുള്ള ൈസന്യത്തിെന്റ േമധാ�
വിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അമളിയായിരുേന്നാ? അേതാ. െചലവു തരുന്ന കൗര�
വേരാടുള്ള കൂേറാ? ദ്വാരകയിെല ൈസന്യമായിരുന്നു
ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനു് മുെമ്പന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ അടിവര�
യിട്ടേല്ലാ. അെതാരു ചരിത്രവസ്തുത മാത്രമായേല്ല നില�
വിൽ കാണാനാവൂ? ദുേര്യാധനൻ ദ്വാരകയിൽ വന്നു, മക�
ളുെട ഭർത്താവു് കൂടിയായ രാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
അലകും പിടിയുമായി ഞങ്ങെള കൗരവർക്കു ൈകമാ�
റി. ഞങ്ങളുെട പരിപാലനവും വിശ്വസ്തതയും അേതാെട
ൈകമാറ്റം െചയ്തിേല്ല? മാസങ്ങളായി ദ്വാരകയിൽ േവ�
തനവും േവണ്ടത്ര ഭക്ഷണവും കിട്ടാെത ദുരിതത്തിലാ�
യിരുന്ന ഞങ്ങളുെട മൗനപ്രതിേഷധം കണ്ട രാജാവു്,
ഭാര്യയുെട അച്ഛനായ ദുേര്യാധനനു െകാടുത്ത എട്ടിെന്റ
പണിയായിരുന്നു ൈസന്യത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥത ൈകമാ�
റ്റം. അേതാെട ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പൗരത്വം സ്വീകരി�
ച്ചു. ചത്താലും, യുദ്ധംജയിച്ചാലും, ഹസ്തിനപുരി പൗരന്മാർ.
ദുേര്യാധനൻ കാണിക്കുന്ന പിതൃവാത്സല്യം അറിയാൻ,
പാളയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കുന്ന ആഡംബരങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു േനാക്കിയാൽ മതി. വ്യത്യസ്തയിനം വളർ�
ത്തുമൃഗങ്ങളുെട ചുടുേചാരയും മാംസവും മൂന്നുേനരം ഊട്ടു�
പുരയിൽ, കുളിക്കാൻ ശുദ്ധജലെമാഴുകുന്ന യമുന, രാത്രി
പാളയത്തിൽ ആസ്വാദനമികവുള്ളവരുെട പായക്കൂട്ടു്-
അഭിമന്യുവിെന മനസികപീഡനത്താൽ ഞങ്ങൾ ‘െകാ�
ന്ന’െതാെക്ക േമനി പറയാനുള്ളതല്ല, അതു് ഒരു പണ�
ത്തൂക്കം കൃതജ്ഞത മാത്രമേല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/04

“പന്ത്രണ്ടുവർഷം അന്തിയുറങ്ങിയ കാട്ടുകുടിലിൽ നിേന്ന�
േതാ അജ്ഞാതവസതിയിേലക്കു് യാത്രയായേപ്പാൾ,
വിരഹേവദനെയാന്നും േതാന്നിയിേല്ല? നട്ടു വളർത്തി
വലുതായ പൂമരങ്ങൾ, പരിപാലിച്ച മാനും മുയലും, ഒന്നു�
മുണ്ടായിരുന്നിേല്ല തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ ആർദ്രസ്മൃതി�
യുണർത്തുവാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“േവട്ടയാടിക്കിട്ടിയ നാൽക്കാലികെള െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു
എല്ലും േതാലും കൂട്ടിയിട്ടെതാെക്ക മറവു െചയ്യുന്ന തിരക്കി�
ലായിരുന്നു പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും. എെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട
ദിനങ്ങളും അവരറിയാെത ഞാനതിൽ കുഴിച്ചുമൂടി.”

“രാജാവിെന്റ േപ്രമഭാജനമായ സത്യവതിേയാ, രാജാവി�
േനാടു് വിലേപശി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ കുടുംബ�
നാഥ എന്ന മകളുെട ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കിയ അച്ഛേനാ
നാളെത്ത ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രം?”, യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.
ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞക്കു മുമ്പുള്ള അധികാര പ്രതിസന്ധിയാൽ
ശന്തനു-സത്യവതി വിവാഹം വഴിമുട്ടിയ ദിനം.

“ആർത്തിേയാെട നിൽക്കുന്ന ശന്തനുവിെന്റ നാണമില്ലാ�
ത്ത ശരീരഭാഷയാണു് എെന്ന ഇേപ്പാഴും െകൗതുകെപ്പടു�
ത്തുന്നതു് ദുർബലശന്തനു പ്രണയിനിയുെട മുമ്പിൽ ഇഴയു�
ന്നു. കുരുവംശത്തിൽ ഇനിയുമുണ്ടാവുേമാ ഇതു് േപാെല
െപണ്ണാധിപത്യത്തിനു വഴങ്ങുന്നവർ? അവെരെയാെക്ക
‘എഴുെന്നള്ളിച്ചു’ നടത്താൻ, ചുറുചുറുക്കുള്ള ആനക്കുട്ടിക�
െള േപാെല, കുനിഞ്ഞു കാൽ മടക്കി നിൽക്കുന്ന പത്രപ്ര�
വർത്തകരും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/05

“അക്ഷൗഹണിയുെട എണ്ണവും, മാരകായുധവ്യാപ്തിയും, പ്ര�
ഹരേശഷിക്കുള്ള ൈനപുണ്യവികസന പരിശീലനവും
ഒെന്നാന്നായി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ, കൗരവ ൈസന്യ�
വിജയമായിരുന്നു കുരുേക്ഷത്രയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതു് എന്നു
തക്ഷശിലയിൽ നിെന്നത്തിയ സ്വതന്ത്ര യുദ്ധ നിരീക്ഷക�
സംഘം അഭിപ്രായെപ്പട്ടേല്ലാ. എന്നിട്ടും, നിങ്ങൾ എങ്ങ�
െന േപാറേലൽക്കാെത തിരിെച്ചത്തി?”, േപാരാട്ടേജതാ�
ക്കളുെട േനതാവായ യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ വാെളടുത്താൽ അസാധ്യമായെതാെക്ക സാധി�
ക്കും എന്നു് ഇേപ്പാെഴങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിേല്ല?”

“പാഞ്ചാലിയുെട കണങ്കാലിൽ തങ്കവളയുണ്ടേല്ലാ. േദഹ
പരിേശാധന െചയ്തേപ്പാൾ കണ്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭരണകൂട വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു. േതാളിൽ മാ�
റാപ്പിട്ട മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി, നഗ്നപാദ പാണ്ഡ�
വസംഘവുമായി രാജവീഥിയിലൂെട വനവാസ ശിക്ഷയനു�
ഭവിക്കാൻ േപാവുന്നതു് മാളികമുകളിൽ നിന്നു് േനാക്കുക�
യായിരുന്നു. പ്രഭാത െവയിലിൽ വളമിന്നുതവൾ െപൺ
കൗതുകേത്താെട വിരൽ ചൂണ്ടി വക്താവിെന്റ ശ്രദ്ധയാ�
കർഷിച്ചു.

“ആരാധനേയാെട ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്ത ആഭരണെമാ�
ന്നുമല്ല. രഹസ്യദൗത്യ ഉപകരണമാണു് അടിമകളിൽ
നിന്നും രാജ്യേദ്രാഹികളിൽ നിന്നും നിലവിലുള്ള രാജ്യ�
രക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ചു വിവര സംഭരണം ആേരാരുമ�
റിയാെത സാധ്യമാക്കുന്ന ഇതിെന്റ ശില്പി േവെറ ആരുമ�
ല്ല. വിശിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്താൻ സ്ഥലജല വിഭ്രമ
സഭ പണിത പാതാള വാസ്തുശിൽപ്പി. േകമൻ എന്നു് നി�
ങ്ങെളാെക്ക വാർത്തകളിൽ െപാലിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ
അർജ്ജുനൻ വിചാരിച്ചാൽ േപാലും കാൽ െവട്ടി മാറ്റാ�
െത തങ്കവള അഴിച്ചു കളയാനാവില്ല. നിർമ്മിതിയിൽ േവ�
െറാരു കൗതുകം കൂടിയുണ്ടു്. പാഞ്ചലിക്കറിയില്ല ഉടലിൽ
തങ്കവളയുെട രഹസ്യസ്പർശം. ഇനിയവൾ എവിെടയാ�
യിരുന്നാലും, രാപ്പകൽ കൗരവ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ
നിന്നു് പുറത്തുേപാവില്ല. ദുേര്യാധനൻ സ്ഥലഭ്രമത്തിൽ
വഴുക്കിവീണേപ്പാൾ ചിരിച്ചതിനുള്ള മധുരപ്രതികാരമാ�
ണിെതന്നു കൂട്ടിവായിക്കണം.”

“മിന്നലാക്രമണത്തിൽ വയസ്സൻ െകൗരവെര അഭിമന്യു
െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുെമന്ന നകുല പ്രസ്താവന പിടിവിട്ടു
േപാർക്കളത്തിൽ വിവാദമായെല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഉള്ളതു് പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന യുദ്ധകാലത്തു ‘െവള്ളംകുടി’
വിവാദമാവിെല്ല? അനാഥ െകൗരവബീജങ്ങൾ നൂറു മൺ�
ഭരണികളിൽ നിന്നു് ഒെന്നാന്നായി ഹസ്തിനപുരി അന്തഃ�
പുരത്തിൽ ഉയരും മുമ്പുതെന്ന, കാട്ടിൽ ആദ്യ പുത്രൻ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ ജനിച്ചിരുന്നു എന്ന മുൻ മഹാറാണി കുന്തിയു�
െട സത്യവാങ് മൂലത്തിെന്റ ബലത്തിലേല്ല കുരുവംശ മൂ�
പ്പിളമ അധികാര തർക്കമായതു്? കുരുേക്ഷത്രയിെലത്തി�
യാൽ ആയിരം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട കൗരവെര െവ�
ള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ തെന്ന നാെള ഇടിച്ചു
കയറെട്ട പതിനാെറത്താത്ത പുതുതലമുറ പാണ്ഡവൻ.
ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ അഭിമന്യു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/06

“കൗമാരേപാരാളിെയ െകാലക്കത്തിയിേലക്കു എറിഞ്ഞ
പാണ്ഡവർ, തിരിച്ചടിയിൽ കൗരവതല വല്ലതും ഉരുട്ടി�
േയാ എന്നേല്ല കർണ്ണൻ ചിതത്തീ ഉയരുേമ്പാൾ പരിഹ�
സിക്കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.
കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം ൈവകിയ
രാത്രിയിൽ, നദീതീരത്തു അഭിമന്യുവിെന്റ ഭൗതികാവശി�
ഷ്ടങ്ങൾ എരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന േനരം.

“കൗരവർ ചതച്ചുെകാന്ന അഭിമന്യുവിെന്റ ശവത്തിൽ കു�
ത്തുക എന്നതായിരുന്നിേല്ല േപാർക്കളത്തിൽ ഇന്നു് അടി�
മകർണ്ണെന്റ അഭിമാന േനട്ടം?”

“ഒരു ദശാബ്ദേത്താളം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവി�
യിൽ ജീവിച്ച േശഷം, ഈ െകാടും കാട്ടിനുള്ളിെല ഒറ്റമു�
റികുടിലിൽ രാത്രി കഴിയുന്നതിൽ േപടിെയാന്നും നിങ്ങൾ�
ക്കു് േതാന്നാറിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നിശ�
ബ്ദ വനേമഖല ഭീതിതമായിരുന്നു.

“ഊഴമനുസരിച്ചു അവസരം കിട്ടുേമ്പാൾ ഓേരാ പാണ്ഡ�
വനും എെന്റ െചവിയിൽ മുട്ടിയുരുമ്മി മന്ത്രിക്കും, കൂെട
ഞാൻ എന്നും കിടക്കാൻ നീ കനിഞ്ഞാൽ ൈസ്വരമാ�
യി നിനക്കു രാപാർക്കാം. അത്തരം മാസേഭാജികൾ
അെഞ്ചണ്ണമാണു് കിടപ്പറക്കു മുമ്പിൽ കാത്തുകിടക്കുന്ന�
തു്. അവെര തള്ളിമാറ്റി അകറ്റിക്കിടത്താൻ പാടുെപടുന്ന
എെന്റ നിശാജീവിതത്തിൽ, കാട്ടിെല ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ�
െക്കന്തു പ്രേത്യക സ്ഥാനം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/07

“കുടിലകൗരവരുെട നീണ്ട ദുർഭരണകാലത്തു് ഹസ്തിനപു�
രിയിെല ഏകാംഗ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു ജനാധിപത്യ�
വാദി ചാർവാകൻ. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അധി�
കാരചിഹ്നമായ െചേങ്കാൽ നിങ്ങൾ അന്ധവൃദ്ധനിൽ നി�
ന്നു് തട്ടിെയടുത്തേപ്പാൾ, വിമർശിക്കാൻ ആെക ഉണ്ടാ�
യതും ചാർവാകൻ. ഇെന്നാരു െപാള്ളുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ
വാണിജ്യെത്തരുവിൽ കണ്ടു. അർദ്ധനഗ്നചാർവാകെന
അരയിൽ കയറിട്ടു മുറുക്കി ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ
കഴുതപ്പുറത്തു െകാണ്ടു േപാവുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങ�
െനെയാരു അവേഹളനം അർഹിക്കാൻ ചാർവാകൻ
പ്രേകാപനപരമായി പറഞ്ഞതു്? പാഞ്ചാലിക്കു കൗര�
വർ പൗരാവകാശം നിേഷധിച്ചു എന്നു് േലാകം മുഴുവൻ
േകൾെക്ക പരാതി പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ, പാഞ്ചാലിെയ
ദശാബ്ദങ്ങളായി ബഹുഭർത്തൃത്വം എന്ന ഓമനവാക്കി�
ലൂെട ൈലംഗികഅടിമയാക്കി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ കറ
കളഞ്ഞ കാപട്യമുണ്ടു് എന്നേല്ല െപാതുേവദിയിൽ ആ വി�
ഭാര്യൻ പരിഹസിച്ചുള്ളു? നിങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിരു�
േന്നാ, എതിർസ്വരങ്ങേളാടുള്ള ഈ ഭരണകൂട അസഹി�
ഷ്ണുത?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവരാജവിധവകെള ദുരുപേയാഗം െചയ്തു ഭീമൻ െകാ�
ട്ടാരമാലിന്യങ്ങൾ േകാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’യിൽ എഴുതിയതിനു തക്ക പുരസ്കാരം
പരിഗണിക്കാൻ നകുലൻ പുതിയ ഒരു കയറും കഴുതയും
േതടുന്നുണ്ടു് എന്നും ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് വെര നി�
ങ്ങൾ ഒന്നു് സമാധാനമായിരിക്കൂ.”

“നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ ഭീമെന ഇടിച്ചു താഴ്ത്തു�
ന്നതു് ഞാൻ േവദനേയാെട കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രായശ്ചിത്തം
േപാെല അവേനാടു് ഒരു പിടി നന്ദി നിറഞ്ഞ പരിലാള�
നയും. എന്തായിരുന്നു ഭീമെന ഇരയാക്കിയും ഓമനയാ�
ക്കിയും ഒരുേപാെല കബളിപ്പിക്കുന്ന ആ കുടില ദാമ്പത്യ�
തന്ത്രം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ചിലേപ്പാൾ അതിരാവിെല, ഭീമൻ വിഴുപ്പുെകട്ടു ചുമന്നു
ജലാശയത്തിേലക്കു് കുന്നിറങ്ങി േപാവുന്നതു് കാണാം.
സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല മാലിന്യനീക്കം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ
കുളിക്കാൻ േപാവുേമ്പാൾ, വിഴുപ്പു ഒെന്നാന്നായി അടി�
ച്ചു തിരുമ്മി, ഉണക്കി മടക്കി, ഒരു തലച്ചുമടായി തിരിച്ചു
ഭീമൻ കുന്നു കയറുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ െചയ്തതു് ഇഷ്ടമാ�
േയാ എെന്നാരു ബാല േനാട്ടമുണ്ടു് ഭീമമുഖത്തു്. ഞാെനാ�
ന്നും വാെമാഴിയായി പറയിെല്ലങ്കിലും, “ഉന്മാദം ഉന്മാദം”
എന്നു് അവൻ പായിൽ മലർന്നു കിടന്നു രാത്രിയിൽ ആർ�
മാദിക്കുന്നതു് വെര അതിസൂക്ഷ്മ വ്യക്തിഗത ശാരീരിക
േസവനത്തിനു അവെന ഞാൻ സവിേശഷ ഗുണേഭാ�
ക്താവാക്കും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/08

“അർജ്ജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീെയങ്ങെന യുധിഷ്ഠി�
രെന്റ ഔേദ്യാഗിക ഭാര്യയായി? എന്നാണു ദുേര്യാധന�
വിധവ അഭിമുഖത്തിൽ ഇന്നെലയും ഓർെത്തടുത്തതു്.
കുലീന ‘കലിംഗരാജകുമാരി’ക്കു് ബഹുഭർത്തൃത്വം സ്ത്രീപീ�
ഡനത്തിനു സമം എന്നറിയാമേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ചാർവകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എങ്ങെന ആ വിധമാവാതിരിക്കാൻ മറ്റു നാലു് പാണ്ഡ�
വർ നാലുവഴികളിൽ പാടുെപട്ടു എന്നറിയുേമ്പാൾ േബാ�
ധ്യമാവുന്നു, യുധിഷ്ഠിരെന എെന്നന്നും തുണച്ചതു് വ്യക്തി�
ത്വ േയാഗ്യതയല്ല ആകസ്മികതയായിരുന്നു. നിങ്ങെളാ�
െക്ക എടുത്തുപേയാഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടേല്ലാ സൗഭാഗ്യം
അതുതെന്ന. ധാർമികതയുെട ആദർശമുഖംമൂടി, ഗാന്ധാ�
രിയുെട കൺെകട്ടുേപാെല, രാവും പകലും അണിഞ്ഞ�
ണിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരഹൃദയത്തിലും വന്നുേവാ തുല്യേവഷ�
പ്പകർച്ച. “ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു” എന്നു്
യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാം, കബ�
ളിപ്പിക്കലിനു് ഇടെനഞ്ചു് അനുമതി നൽകി. ഇങ്ങെന
ഒരാൾ മഹാരാജാ പദവി വഹിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരിയാണു്
നമ്മുെട നാെടേന്നാർക്കുേമ്പാൾ കരളിെലാരു െനാമ്പരം
കണ്ണിണകളിൽ ഈർപ്പം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/09

“കുറെഞ്ഞാരു കാലമേല്ല ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി ഭർത്താ�
ക്കന്മാരുെമാത്തു വന്ന നിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന, നഗരാ�
തിർത്തിയിലുള്ള അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ. പലേപ്പാഴും വന്നു
അഭിമുഖം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേല�
ക്കു കുടിേയറ്റക്കാരിയായി പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം േപാവും
മുമ്പുള്ള ഒരു ഇടേവളയിൽ, ഒരു പേക്ഷ, വിരുന്നുസൽ�
ക്കാരങ്ങളിൽ മാത്രം പരിചയെപ്പട്ട െകൗരവെര നിങ്ങൾ
േപർ വിളിച്ചു സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു എേന്നാ? അവിശ്വ�
സനീയം. െകാള്ളാം, െപറ്റ തള്ള ഗാന്ധാരിക്കു് േപാലും
ആവുേമാ, കണ്ടാൽ ഒരു കൗരവെന മെറ്റാരു കൗരവെന�
ന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കാവുന്നത്ര രൂപസാദൃശ്യമുള്ള നൂേറാളം
‘െതമ്മാടി’കെള ഓമനേപ്പർ വിളിച്ചു പരിലാളിക്കുവാൻ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മിഴികളിലൂെട േവണം കുട്ടികേളാടു് വിനിമയം െചയ്യാെന�
ന്നറിയാെത, മനഃപൂർവ്വം കാഴ്ചപരിമിതയായ ഗാന്ധാരി�
െയ േപാെലയാേണാ, ആരാധകെര ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ
പ്രകൃതിദത്ത പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന�
ക്ഷമമാക്കിയ പാഞ്ചാലി?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/10

“അല്ല, കുരുേക്ഷത്രം തെന്ന േവേണാ, കുരുവംശ സ്വത്തു�
തർക്കത്തിെന്റ കുരുക്കഴിക്കാൻ? കുറ്റിക്കാടുകളും ജല�
േസ്രാതസ്സുകളും നശിപ്പിച്ചു പത്തു നാൽപ്പതു ലക്ഷേത്താ�
ളം ൈസനികരുെട ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ ആഴ്ചകേളാളം
നീണ്ടു നിേന്നക്കാവുന്ന മഹായുദ്ധത്തിന്നിടക്കു് നിേക്ഷപി�
ച്ചാൽ, പുഴ കുപ്പെത്താട്ടി ആവിേല്ല? ചാർവാക േനതൃത്വ�
ത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഇന്നെല രാത്രി എത്തിയേത�
യുള്ളു.” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നി�
റഞ്ഞ ആകാശം.

“ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര വാർത്ത നിർമ്മിക്കുന്ന നിങ്ങൾ
പരിേപ്രക്ഷ്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാ�
രസമുച്ചയത്തിൽ, നൂേറാളം കൗരവ വസതികൾക്കു മു�
ന്നിൽ, പരിപാലിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ ചു�
റ്റിനടന്നു കണ്ടവരാരും ഞങ്ങളുെട പരിസ്ഥിതി നിലപാടു്
സംശയിക്കില്ല. വീരമൃത്യു പ്രാപിക്കുന്ന ഓേരാ പാണ്ഡവ
സേഹാദരെന്റയും ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണക്കു ൈജവൈവ�
വിധ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ, ഞങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കും, െപാതുേയാഗത്തിൽ മഹാരാജാവു് ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ മനുഷ്യരാശിക്കു് സമർപ്പിക്കും. കുരുവംശ പരിസ്ഥി�
തി കാര്യാലയത്തിെന്റ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ അക്ഷരം
പ്രതി പാലിക്കുകയും െചയ്യും. നിങ്ങൾ ചുവെരഴുത്തുപതി�
പ്പു ദുഷിച്ചു നിറക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഈ നാടിെന വരും
യുഗത്തിേലക്കായി മാതൃകാ ഉദ്യാനമാക്കും.” സ്ഥിതിഗതി�
കൾ േനരിൽ കണ്ടു വിലയിരുത്താൻ കുരുേക്ഷത്രയിേല�
ക്കു് യാത്ര തിരിക്കുന്ന േനരത്തു േകാട്ടക്കു് െവളിയിൽ കൂടി
നിന്നിരുന്ന ജനം, “ഇവൻ ഞങ്ങൾക്കു് രക്ഷകൻ, എന്നും
എെന്നന്നും നമ്മുെട രക്ഷകൻ” എന്നു് ദുേര്യാധനെന വി�
ളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

“ചക്രവർത്തിനി ആയേശഷം നിങ്ങളുെട ഈ വസതി�
യിൽ പാഞ്ചാലി േക്ഷമാേന്വഷണത്തിനു വന്നിട്ടുേണ്ടാ,
അേതാ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ േപായി കാണുകയാ�
യിരുന്നുേവാ? പാണ്ഡവർക്കു് അവളിൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ച�
തു് അവിെടയേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തീേദവിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“കുട്ടികെള പാഞ്ചാലയിൽ വളർത്താൻ െകാണ്ടു് േപായി�
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കവൾ മടങ്ങുേമ്പാൾ, മുന്നറിയിെപ്പാ�
ന്നുമില്ലാെത ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിെട സന്ദർശനം നടത്തി.
ഉണ്ണാൻ ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ, ഭക്ഷണവും, വിളമ്പി ക്കഴി�
ക്കാൻ െവള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും, കുടിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ കു�
ടിനീരും പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് െകാണ്ടു് വന്നിരിക്കുന്നു”,
പകൽ അന്തഃപുരത്തിൽ ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായും,
രാത്രി ആശ്രമതുല്യമാെയാരു െകാച്ചുകുടിലിൽ ഒറ്റക്കും ജീ�
വിതസായാഹ്നം െചലവഴിക്കുന്ന കുന്തി െപെട്ടന്നു് ചുറ്റും
ഭീതിേയാെട േനാക്കി േമൽവസ്ത്രം െകാണ്ടു് ശിരസ്സു് മൂടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/11

“നൂറു മക്കെള െപറ്റ സ്ത്രീയാണിേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരി മഹാ�
റാണി. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിൽ, എന്തുെകാണ്ടു്
മത്സരക്ഷമതേയാെട നിങ്ങൾക്കും, ൈകനിറെയ പുന�
രുൽപ്പാദനം എന്ന ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യനയം പരി�
ഗണിച്ചുകൂടാ? ചുറ്റും േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന െകാടുംകാ�
ട്ടിൽ തെന്നയേല്ല, എളുപ്പം േപടിക്കുന്ന േപടമാനുകൾ
ഇണെയ കെണ്ടത്തുന്നതും, പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങെള േപാ�
റ്റി വലുതാക്കുന്നതും? ഇരെയ കഴുത്തിൽ കടിച്ചു തിന്നുന്ന
മാംസേഭാജികൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചാടാൻ കാട്ടിലുണ്ടായി�
ട്ടും, േപടമാനു കൾക്കെതാന്നും തടസ്സമാവുന്നില്ലേല്ലാ”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിശപ്പകറ്റാൻ മാത്രേമ മൃഗങ്ങൾ ഇരെയ പിടിക്കൂ.
എന്നാൽ പ്രജനനക്ഷമതയില്ലാെത, േകവലം വിേനാദ�
ത്തിനു മാത്രം ഇരെയ ബന്ദിയാക്കുന്ന അേഞ്ചാളം മാംസ�
േഭാജികൾ പായ പങ്കിടാൻ ഈ കാട്ടുകുടിലുണ്ടു്.”

“ഒന്നല്ല അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ മകൾക്കുണ്ടാവുെമന്നു കു�
ന്തിയിൽ നിന്നറിഞ്ഞ പാഞ്ചാലൻ, യാത്രാെമാഴിയായി
െചവിയിെലേന്താ മന്ത്രിക്കുന്നതു് കണ്ടേല്ലാ. പ്രിയപുത്രി�
ക്കു് സർവ്വ മംഗളം ആശംസിക്കുന്നതിൽ കവിെഞ്ഞേന്ത�
ങ്കിലും വ്യഥിതസേന്ദശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സുസ്ഥിര ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനായി നീ അഞ്ചിരട്ടി
അദ്ധ്വാനിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ എന്നു് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ, പ്ര�
തികരണത്തിനു് കാത്തുനിൽക്കാെത മടക്കയാത്രയാ�
യതുെകാണ്ടു, ഭാവികർമ്മ പരിപാടി വിവാഹ ദിവസം
തെന്ന െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടി വന്നില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/12

“രക്തരൂഷിതയുദ്ധത്തിലൂെട ഹസ്തിനപുരി പിടിച്ചടക്കിയ
നിങ്ങൾ, സ്ഥാനാേരാഹണത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികം
ആേഘാഷിക്കുകയാണു് എന്നാൽ പത്തു വർഷേത്താ�
ളം ‘രാജസൂയ ചക്രവർത്തി’ ആയിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം,
ഇതിനിടയിൽ ഒന്നു് േപായി കണ്ടു, എന്തുണ്ടവിെട നാടി�
നും നാട്ടുകാർക്കും വിേശഷം എന്നു് തിരക്കിയില്ലേല്ല?”,
ആേഘാഷേവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി, പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം
രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? രാജസൂയ ചക്രവർത്തി? അെതാന്നും മറ�
ന്നിേല്ല? കാലികപ്രസക്തി മാത്രമുള്ള വാസ്തു നിർമിതി
മാത്രമായിരുന്നിേല്ല ആ മായികസൗധങ്ങൾ? വിരുന്നു
വന്നവെരെയല്ലാം വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന ദുഷിച്ച െകാട്ടാരസമു�
ച്ചയം ഇനിയാർക്കു േവണം? ചക്രവർത്തി എന്നതു് െവ�
റുെമാരു ആലങ്കാരിക പദവി എന്നതിനു് ദൃഷ്ടാന്തമേല്ല,
ആനപ്പുറത്തു ചൂതാടാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ കാൽനടയായി
കാട്ടിൽ േപാേവണ്ടി വന്നതു്. പാണ്ഡവ കുടുംബത്തിനു രാ�
പാർക്കാൻ കുരുവംശ ഹസ്തിനപുരി മതി. ഗംഗയുെടയും
സത്യവതിയുെടയും, അംബികയുെടയും അംബാലികയുെട�
യും, നാടു്. ഗാന്ധാരിയുെടയും കുന്തിയുെടയും നാടു്…”

“ഇഷ്ടവിഭവ പാചകവും, അന്തഃപുരവാസികെള കുറിച്ചുള്ള
ദൂഷണ വാർത്താവിതരണവുമായി േകാട്ടക്കകത്തു ദശാ�
ബ്ദങ്ങളായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ
എേപ്പാഴാണു് പരസ്യേവദിയിൽ തീെപ്പാരിയായതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരി. െനഞ്ഞത്തടിച്ചു െവല്ലുവിളിച്ചു നൂേറാളം കൗ�
രവവിധവകളും പുത്രവിധവകളും േകാട്ടവാതിലിനുെവളി�
യിൽ പ്രതിേഷധം നടത്തുന്നതു് ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട
കാണാമായിരുന്നു.

“േപാരാട്ട േജതാക്കൾ േകാട്ട പിടിച്ചാൽ രാജവിധവക�
െള ബലാൽസംഗം െചയ്യും എന്നു് െകൗരവർ പറഞ്ഞു
പരത്തി. യുദ്ധം ജയിച്ചു ജീവേനാെട ഹസ്തിനപുരിയിൽ
എത്തിയതു് പേക്ഷ, വേയാജനങ്ങളായ പാണ്ഡവർ. കു�
രുേക്ഷത്ര സമ്മാനിച്ച ഒടിവും ചതവും െകാണ്ടു് നിവർന്നു
നടക്കാൻ വയ്യാെത, ആടി യുലഞ്ഞുവന്ന എെന്റ മക്കൾ
എങ്ങെന യുദ്ധപൂർവ്വ കൗരവഭീഷണി നടപ്പിലാക്കും?”,
ഊട്ടുപുരയിെല ധാന്യെപ്പട്ടി, പാണ്ഡവമാതാവിെന്റ ഭാവി
ജീവിതം േപാെല, ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു.

“യുദ്ധവറുതിയിൽ ജനം എരിെപാരി െകാള്ളുേമ്പാഴും,
െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ പാണ്ഡവർക്കു് രുചിവിഭവങ്ങൾ
വിളമ്പുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് ജാലക പടിയിൽ
ഓരം േചർന്നിരുന്നു കഴിക്കുന്നതു് ഉണക്കപ്പഴ ങ്ങളും ശു�
ദ്ധജലവും. ഇെതന്താ ഇങ്ങെന?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
മഹാറാണിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി.

ഈ ഉടൽ പാഞ്ചാലയിെല യാഗാഗ്നിയിൽ പാരിേതാ�
ഷികമായി തരുേമ്പാൾ, പ്രകൃതിെയനിക്കു് േനെര വിരൽ
ചൂണ്ടി, “ഉപവാസവും സഹനവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കെട്ട,
അഴകളവുകൾ പരിപാലിക്കുന്നവളുെട തീൻശാല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/13

“ഇടവും സമയവും പ്രഖ്യാപിച്ചതു് ദുേര്യാധനൻ ആയിരു�
െന്നങ്കിലും, നിങ്ങൾ െവല്ലുവിളി ഉടൻ സ്വീകരിച്ചതു് കണ്ട�
േപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് വല്ലായ്മ േതാന്നി. ‘യുധിഷ്ഠിരനും യുദ്ധ�
െവറിയേനാ?’ എന്നായിരുന്നു ചാർവാകൻ നിരീക്ഷിച്ചതു്
എങ്ങെന ഓർെത്തടുക്കുന്നു ആ വിമ്മിഷ്ട കാലം?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്താണിത്ര പാടുെപട്ടു ഓർെത്തടുക്കാൻ മാത്രം? കു�
രുേക്ഷത്ര യുദ്ധം ജയിച്ചു വർഷം ഒന്നു് കഴിഞ്ഞതെല്ലയു�
ള്ളൂ? യുദ്ധെവറിയനല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നു ചാർവാകെന
േബാധ്യെപ്പടുേത്തണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇേപ്പാൾ എനി�
ക്കിെല്ലങ്കിലും, നിങ്ങേളാടു് ഏറ്റുപറയെട്ട കൗരവ പ്രഖ്യാപ�
നം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതു് നിബന്ധനേയാെടയായിരുന്നു.
നയതന്ത്രതലനീക്കത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക തുടർച്ചയായി
ബലപ്രേയാഗം എന്ന നിലയിൽ േപാരാട്ടെത്ത സ്വാഗ�
തം െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, യുദ്ധം പ്രകൃതി സൗഹൃദമാവ�
ണെമന്ന കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയിെല്ലന്ന ഞങ്ങളുെട നി�
ലപാടിെന തുടർന്നായിരുന്നു കൗരവർ പുഴേയാരം ൈജ�
വമാലിന്യ നീക്കത്തിനു് േയാജിച്ച വിധം േപാരാട്ടസമയം
ക്രമെപ്പടുത്തിയതു് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിതാമഹെന
പ്രണമിക്കാൻ േപാർക്കളത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ, യുദ്ധത്തി�
നു് മുമ്പു് എങ്ങെനയായിരുന്നുേവാ കുരുേക്ഷത്ര, ആ സ്ഥി�
തിയിൽ ആയിത്തീർന്നിരുന്നു േപാരാട്ടേവദി. എെന്റ ചാ�
രിതാർഥ്യം െചറുതല്ല.”

“പാഞ്ചാലി എനിക്കു് സ്വന്തം എന്നു് നിങ്ങൾ അഭിമാനി�
ക്കുന്നതു സ്വാഭാവികം, എന്നാൽ ഊഴം കാത്തു് ക്ഷമേയാ�
െട മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ പായക്കൂട്ടിനായി പാഞ്ചാലിെയ
കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ, ആ പതിവു കാഴ്ചയുമായി െപാരു�
ത്തെപ്പടാനാവാെത നിങ്ങളുെട ഉള്ളം തപിക്കുന്നു. േരാ�
ഗനിർണ്ണയം െചയ്യുന്നതിനു് പകരം നിങ്ങൾ നിസ്സഹാ�
യനാവുേമ്പാഴാണു്, സ്വന്തെമന്ന പദത്തിെന്റ ദുരർത്ഥ�
ങ്ങൾ െപാതുസമൂഹത്തിനു വ്യക്തമാവുക. പിേറ്റന്നു രാ�
വിെല, പായിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റ പാണ്ഡവൻ പുറത്തുവ�
രുേമ്പാൾ, വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും പിടിച്ചുവക്കാെത നി�
ശാനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടണെമന്നു നിങ്ങൾ ശഠിക്കുേമ്പാൾ,
ധാരണയിൽ തുടങ്ങിയ ബഹുഭർത്തൃത്വം ആഭ്യന്തരേസ്രാ�
തസ്സുകളിൽ നിന്നു് പ്രതിസന്ധി േനരിടുന്നു. ഓേരാ പാ�
ണ്ഡവനിലും ഞാെനാരു ഭാവികീചകെനയാണു് കാണു�
ന്നെതന്നു് നിങ്ങൾ വീർപ്പടക്കുേമ്പാൾ, കൗേന്തയരുെട
ദൗർഭാഗ്യെത്ത ഓർത്തു െപറ്റ തള്ള കുന്തി വിലപിക്കുന്നു.
ഇത്ര മാത്രം മാനസികപ്രശ്നങ്ങളുേണ്ടാ ഈ വാചാല ഹൃ�
ദയത്തിനുള്ളിൽ?” ഇടെനഞ്ചിൽ വിരൽ മുട്ടി െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

വിജന ഹിമാലയ താഴ്വര.

“ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേല്ലാ. കുഴഞ്ഞുവീണേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു സേഹാദരന്മാർ സംഘടിതേബാധേത്താ�
െട അവൾക്കു ചരമശുശ്രൂഷ നിേഷധിച്ചതു് എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നു് …”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/14

“പാണ്ഡവേതാളിൽ കൗരവർ മാറാപ്പു െകട്ടിയ ചൂതാട്ടസ�
ന്ധ്യ വ്യക്തതേയാെട ഓർക്കുന്നവർ ഇേത അരമനയിൽ
ഇന്നുമുണ്ടു്, പേക്ഷ, െകാല്ലം പതിമൂന്നു കടന്നുേപായി. ചു�
റുചുറുക്കുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡവർ എല്ലും െതാലിയുമായി.
വേയാജനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപ�
രും ഇേപ്പാൾ അധികാരേമെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ, തടസ്സം നിൽ�
ക്കുക കൗേന്തയരുെട അധികാരേമാഹേമാ, അേതാ യു�
ദ്ധെക്കടുതിയിൽ വലയുന്ന െതരുേവാര ജീവികളുെട പ്ര�
തിേഷധേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ശരശയ്യ�
യിൽ മരണ ദിവസത്തിനായി കാത്തുകിടക്കുന്ന പിതാ�
മഹെന സന്ദർശിച്ചു, രാജ്യതന്ത്ര ബാലപാഠങ്ങൾ േനടി
മടക്കയാത്രയിലായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനും സംഘവും.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെമന്ന െകാടുംകാടിെന െവട്ടിനിരത്തി
മായികസൗധങ്ങൾ പണിത ഞങ്ങൾക്കുേണ്ടാ ആശങ്ക?
എന്നാൽ ഹസ്തിനപുരി ജനതേയാടും കുരുവംശ ൈപതൃ�
കേത്താടും അനീതി കാണിച്ചാണു് കൗരവർ മണ്ണടിഞ്ഞ�
തു് എന്നു് നിങ്ങൾ മറന്നു. അവർ ഏൽപ്പിച്ച പരുക്കിൽ
നിന്നു് കരകയറാൻ നിങ്ങൾ കഷ്ടെപ്പടും. ആകസ്മിക കു�
രുേക്ഷത്ര വിജയെത്ത ദുരുപേയാഗം െചയ്തു ഞങ്ങൾ കൗ�
രവരാജവിധവകെള പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാ�
ണു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുപ�
േയാഗിച്ചു വാർത്ത െകാടുക്കുന്നതു് ബാഹ്യശത്രുക്കളുെട
കയ്യിെലാരു കളിപ്പാവയായി നിങ്ങൾ നിന്നുെകാടുക്കു�
െമന്നാേരാർത്തു. പതിെനട്ടു നാളും നിങ്ങൾ േപാർക്കള�
ത്തിൽ െവള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു പനേയാലയും നാരായ�
വുമായി യുദ്ധഗതിെയ അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതു് ഞങ്ങൾ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അർജ്ജുന ആവനാഴിയിെല ഒരമ്പു് ഉന്നം
െതറ്റി നിങ്ങളുെട കഴുത്തിൽ തറച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു്
ഞങ്ങളിെലാരു സേഹാദരൻ േക്രാധമടക്കി പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ഞാൻ വാ െപാത്തി. ഭാവിയിൽ ജനാധിപത്യ�
ത്തിെലാരു നാലാംതൂണായി പരിഗണിക്കെപ്പടാവുന്ന
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സുരക്ഷാ�
ഭടനായിരിക്കണം നീ. അങ്ങെനയാണു് െവള്ളയിൽ
േചാര െതറിക്കാെത ഇേപ്പാൾ നീ എെന്റ മുമ്പിൽ െനഞ്ചു�
വിരിക്കുന്നതു്.”

“നൂേറാളം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രർ. അവരിൽ ഒരു കൗരവെന�
ങ്കിലും യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് പാണ്ഡവഭാഗേത്തക്കു് കൂറുമാറി
എന്നു് ഭാവിതലമുറേയാടു് നമുക്കു് േമനി പറയാനുണ്ടാവി�
േല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് ആകുലതേയാെട
േചാദിച്ചു. അജ്ഞാത വാസത്തിനു േശഷമുള്ള യുദ്ധപൂർവ്വ
വിരാടകാലം.

“വിരാടഗൂഢാേലാചനയിൽ സംഭവിച്ച കീചകവധത്തിൽ
െവറുെമാരു കൂലി െകാലപ്പുള്ളിയാക്കിയതിൽ പ്രതിേഷ�
ധിച്ചു ഭീമൻ കൗരവപക്ഷേത്തക്കു അനുയായികളുെമാത്തു
കൂറുമാറാൻ അേന്ന തുനിഞ്ഞതാണു് രൗദ്രഭീമെന പിടി�
ച്ചുനിർത്താൻ പാഞ്ചാലി തെന്ന േവണ്ടിവന്നു, അവൻ
പെണ്ടേങ്ങാ െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്ത സൗഗന്ധികത്തിനു
പാരിേതാഷികം േപാെരന്ന ആഖ്യാനവുമായി ദിവസങ്ങ�
േളാളം പാഞ്ചാലിെയ അവൻ, ആ കണക്കു തീർക്കാൻ,
കിടപ്പറയിൽ ബന്ദിയുമാക്കി. അറ്റ കയ്യിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ
െപെട്ടെന്നാരുച്ചക്കു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് ദുേര്യാധ�
നെന ആലിംഗനം െചയ്തു സ്വന്തം കൂറുമാറ്റം പ്രഖ്യാപിക്കു�
േമാ എന്നു് മാത്രേമ ഞങ്ങൾ, അങ്ങെന സംഭവിച്ചിരു�
െന്നങ്കിൽ എന്നു് , രഹസ്യമായി േമാഹിക്കുന്നുള്ളു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/15

“േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴക്കും പാത്രവുമായി ഉണ്ണാനിറങ്ങി�
േയാ രണ്ടു മുൻ മഹാറാണിമാരും? അന്തപുരത്തിേലക്കു
േതാഴിമാർ േനരിട്ടു എത്തിച്ചു തന്നിരുന്നിേല്ല പ്രിയവിഭവ�
ങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േകാട്ടക്കകെത്ത
ഊട്ടുപുരയിൽ, പരുക്കൻ മൂലയിെലാതുങ്ങി ഗാന്ധാരിയും
കുന്തിയും.

“കുറച്ചു ദിവസെമാെക്ക ഭക്ഷണം കരുതി വച്ചിരുന്നു പി�
െന്ന േകട്ടു േനരേത്ത വരാത്തവർക്കു് ഭക്ഷണ വിതര�
ണം മുടങ്ങിയാൽ പാചകക്കാെര പഴി പറഞ്ഞിട്ടു് കാര്യ�
മില്ല. അെതാരു താക്കീതു േപാെല േതാന്നി. േനരം പു�
ലർന്നാൽ വിശപ്പു് മാടി മാടി വിളിക്കുകയാണു്, ഉച്ചയാ�
വുേമ്പാേഴക്കും ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഉന്തിത്തള്ളുകയാണു്
വേയാജനങ്ങളായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ, പേക്ഷ, വിശപ്പിെന്റ
വിളി-അെതാരു വാവിട്ട നിലവിളിതെന്നയേല്ല.”

“കുടിലകൗരവരുെട ഭീഷണസാനിധ്യമില്ലാത്ത േകാട്ടയ്ക്ക�
കം ഉദ്യാനത്തിലൂെടയിങ്ങെന ഏകയായി നടക്കുേമ്പാൾ
േതാന്നുന്നതു് ആശ്വാസമാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. നിയന്ത്രിത പ്രേവശനത്തിനു മാത്രം അനുമതി�
യുള്ള അന്തഃപുര ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തിൽ വസന്തം,
സുഗന്ധം വിതറിയിരുന്ന ഹസ്തിനപുരി പ്രഭാതം.

“എെന്താെക്കേയാ െതറ്റുകൾ ഭൂതകാലത്തു െചയ്തവളുെട�
യും, ശരികൾ െചയ്യാത്തവളുെടയും നീറിപ്പുകയുന്ന അശാ�
ന്തിയാണിേപ്പാൾ, കുറ്റേബാധേത്താെട മനഃസാക്ഷി നൂ�
റുേമനി െകായ്യുന്നതു് മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തുന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞാരു ഹൃദയ പരസ്പര്യത്തിൽ ആരാധനെയ തള�
ക്കാൻ േവണ്ട ആവിഷ്കാര കൗശലം കൗരവരിൽ പലർ�
ക്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇഷ്ടെപ്പട്ടാൽ പൂമൂടുക, േരാഷം േതാ�
ന്നിയാൽ അടിവസ്ത്രം വലിച്ചുകീറുക, അങ്ങെന രണ്ടു ധ്രുവ�
ങ്ങൾക്കിടയിൽ കാമന െതന്നിെത്തറിച്ചു. അടിയറവിനും
ബലാത്സംഗത്തിനുമിടയിെലാരു പ്രണേയാത്സവമുെണ്ട�
ന്നറിയാനുള്ള പരിഷ്കൃത മനസ്സവർക്കുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന�
താെണെന്റ േഖദം. ഹൃദ്യമായി മുഖത്തു േനാക്കി സല്ലപി�
ക്കാനും, െപണ്ണുടലിൽ പര്യേവഷണം െചയ്യാനും അവർ�
ക്കായിെല്ലന്നതാെണെന്റ ദൗർഭാഗ്യം. അങ്ങെന ഒരിക്ക�
െലങ്കിലും അവർക്കായിരുെന്നങ്കിൽ, വാക്കിലും േനാക്കി�
ലും തുളുമ്പുന്ന പ്രണയവിനിമയങ്ങളാൽ ഞാൻ ഓേരാരു�
ത്തെരയും പുത്തൻ പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരത്തിൽ വിജയി�
െയന്നു ആേഘാഷിക്കുമായിരുന്നു.”

“ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഖാണ്ഡവ വനം തീയിടാൻ പാണ്ഡ�
വർ േപാവുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങെള മക്കളുെട നല്ല�
നടപ്പിനു് ജാമ്യ തടവുകാരിയാക്കി ഗാന്ധാരിയുെട അന്തഃ�
പുരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു എന്നാണു അരമനരഹസ്യം. ദശാ�
ബ്ദങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ ഒന്നു് േചാദിക്കെട്ട, എന്തായിരു�
ന്നു നിങ്ങൾക്കവിെട േജാലി?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രരും ഭാര്യയും കാഴ്ചപരിമിതരായതു െകാണ്ടു
ഞാൻ േവണമായിരുന്നു തീൻശാലയിൽ ഓേരാ രുചി
വിഭവവും േപർ പറഞ്ഞു വായിലിട്ടു െകാടുക്കാൻ. ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ െകാച്ചുകുഞ്ഞിെന േപാെല എെന്റ വിരൽ കടിക്കും
അെല്ലങ്കിൽ കുടിക്കും, എന്നിട്ടു കുസൃതിേയാെട പുഞ്ചിരി�
ക്കും. ഗാന്ധാരിയുെട മുഖേത്തെക്കാന്നു ഞാൻ ഉടൻ കരു�
തേലാെട േനാക്കുേമ്പാൾ, കാഴ്ച മൂടുന്ന കൺെകട്ടുെണ്ട�
ങ്കിലും, അവൾ കാേണണ്ടതു് കാണുന്നു, അേതാെട മുഖം
ചുവക്കുന്നു. പുറത്തു പറയാവുന്നെതാെക്ക ഇത്രമാത്രം,
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അന്തഃപു�
രത്തിൽ സംഭവിച്ചെതാെക്കയും പുറത്തു പറയാനുള്ളത�
ല്ല. ഞങ്ങൾ മൂന്നു േപർ നാെള കാട്ടിേലക്കു് േപാവുകയാ�
ണു് കാട്ടുതീ കീഴ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ആ കഥകളും ചാമ്പലാ�
വെട്ട എെന്നേന്നക്കുമായി എേന്നാെടാപ്പം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/16

“കൗമാരം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏകമകെന, േപാർക്ക�
ളഭീഷണി പരിഗണിക്കാെത, പത്മവ്യൂഹത്തിേലെക്കറി�
ഞ്ഞു, സ്വയം ഒളിവിൽ േപായ യുധിഷ്ഠിരെനതിെര, അവ�
സരം കിട്ടിയാൽ നിയമനടപടിെക്കാരുങ്ങുേമാ നിങ്ങൾ?”
അഭിമന്യുവിെന്റ അമ്മ സുഭദ്രേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അതിനു മുമ്പു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒരു വിചിത്ര പ്രസ്താവന ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടു. ജീവേനാെട അഭിമന്യു പത്മവ്യൂ ഹത്തിൽ
നിന്നു് പുറത്തുചാടി പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ, ആജീവ നാന്ത യുദ്ധവിലക്കിനു വഴി
വേച്ചക്കാവുന്ന ൈസനിക വിചാരണക്കു വിേധയനാ�
വാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പദ്മവ്യൂഹ ൈസനിക�
തന്ത്രത്തിൽ േവണ്ടത്ര ഗ്രാഹ്യമില്ലാെതയും, മുതിർന്നവ�
രുെട താക്കീതു അവ ഗണിച്ചും, കൗരവ ൈസന്യവ്യൂഹ�
ത്തിൽ അവിേവകമായി തലയിട്ടുെകാടുത്ത അഭിമന്യു
ഒരു േമാശം ൈസനിക മാതൃകയാണു് എന്നും. ദിവ്യായു�
ധങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ൈകവശമുണ്ടായിട്ടും, അഭിമന്യുവി�
െന്റ അച്ഛൻ അർജ്ജുനൻ എത്ര അലസമായാണു് പ്ര�
േകാപന പരമായ യുധിഷ്ഠിരപ്രസ്താവനെയ ൈകകാര്യം
െചയ്തതു് എേന്നാർക്കുേമ്പാൾ, ആയുധെമടുത്തു പാണ്ഡവ
പാളയത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു പാണ്ഡവരുെടയും തല
െവട്ടാനാണു് ഉള്ളം തുടിക്കുന്നതു്”, െപറ്റതള്ളയുെട ൈവ�
കാരികതേയാെട സുഭദ്ര വിലപിച്ചു.

“പട്ടാഭിേഷകം പതുെക്ക േപാെര? എന്നാണു െപാതു സമൂ�
ഹത്തിെന്റ വികാരം. അവരുെട വക്താവു് ചാർവാകൻ.
യുദ്ധേജതാക്കെളന്നവകാശെപ്പടുന്നവെര തിരിച്ചറിയൽ
പരിേശാധനക്കു് നിലവിൽ ഭരണകൂടം വിേധയമാക്കിയി�
ട്ടുേണ്ടാ? പാണ്ഡവമാതാവു് കുന്തി അവെര തിരിച്ചറിഞ്ഞു�
േവാ? സ്വയം പാണ്ഡവെരന്നു പരിചയെപ്പടുത്തിയവർ�
ക്കു െവറുെതയങ്ങു ൈകമാറുേമാ കുരുവംശ ചിഹ്നമായ
െചേങ്കാൽ? േപാരാട്ടേവദിയിൽ െകാല്ലെപ്പെട്ടന്നു് പറയു�
ന്ന നൂേറാളം കൗരവരുെട ശവശരീരങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക
ൈവദ്യ പരിേശാധനക്കു് വിേധയമാക്കിേയാ? യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ കൗരവർ മരിച്ചുേവാ?, അേതാ, ഒളിവിൽ േപാ�
േയാ? േജതാക്കൾക്കു് അധികാരം ൈകമാറണെമന്ന
മുൻ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുേവാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന
അതു് തള്ളി, വറുതിയിൽ വലയുന്ന പാവങ്ങൾക്കു് ഒരു�
േനരം സൗജന്യഭക്ഷണെമന്ന പദ്ധതിയേല്ല ഭരണകൂടം
അടിയന്തിരമായി തുടേങ്ങണ്ടതു്? എന്തുെകാണ്ടു് ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ രാജാധികാരം പ്രേയാഗിച്ചു ജനപക്ഷത്തു ശക്തമാ�
യി നിൽക്കുന്നില്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും പത്തു പാണ്ഡവ ൈകകൾ
എെന്ന വളയുന്ന േപാെല അകക്കണ്ണു് പറയുന്നുണ്ടു്. െച�
േങ്കാൽ തരാെമന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആ ൈകവിരലു�
കൾ എെന്റ െനറ്റിയിൽ തടവും, െചേങ്കാൽ തരിെല്ലന്നു്
ശഠിച്ചാൽ അമ്പതു വിരൽ നഖങ്ങൾ കുന്തമുനകളായി
കരൾ പിളർക്കും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/17

“ആജീവനാന്ത സംരക്ഷകൻ എെന്നാെക്ക വിേശഷിപ്പി�
ച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തനിനിറം അറിയാൻ, അഭിമന്യു�
വധം വെര കാത്തിരിേക്കണ്ടി േവണ്ടി വന്നു അെല്ല?”, കർ�
ണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പുഴയുെട തീരത്തു്
അർജ്ജുനപുത്രെന്റ ചിത കത്തി തീരുന്ന ൈവകിയ രാ�
ത്രി. യുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുച്ചരിച്ചു അര�
േങ്ങറ്റൈമതാനത്തിൽ ആലിംഗനം െചയ്ത ദുേര്യാധനൻ,
അെന്നനിക്കു് തന്നതു് പ്രത്യാശയായിരുന്നു. തല താ�
ഴ്ത്തി നടേക്കണ്ടി വന്ന കീഴാള വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരു�
ന്ന എെന്ന, അംഗരാജ്യത്തിെല നാടുവാഴിയായി ദുേര്യാ�
ധനൻ അഭിേഷകം െചയ്തേപ്പാൾ, അതിരഥപുത്രനായ
ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി രക്ഷകെന്റ ൈക മുത്തി. വിേധയത്വ�
മായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റ ആവശ്യം. പ്രേലാഭനങ്ങെള�
യും ചതികെളയും യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് അതിജീവിച്ചു. അതാ
ആ ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്ന, കൗമാരേപാരാളിെയ, ചക്ര�
വ്യൂഹത്തിൽ വളഞ്ഞു കുന്തം െനഞ്ചിൽ കുത്തി ശവം പാ�
ണ്ഡവർക്കു് േനെര വലിെച്ചറിയണം എന്നു് ‘രക്ഷകൻ’
ആജ്ഞാപിച്ചേപ്പാൾ, ആജീവനാന്തവിേധയത്വം ജീവിത�
ദർശനമാക്കിയിരുന്ന ഞാൻ കൃത്യം നിർവഹിച്ചു എന്ന�
തിൽ കവിെഞ്ഞന്തു അപനിർമ്മാണമാണിേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു്? കൗരവേരാേടറ്റുമുട്ടി നിലത്തുവീണി�
രുന്ന അഭിമന്യുവിെന്റ കരൾ പിളർക്കുേമ്പാൾ ആേഘാ�
ഷത്തിനു് പകരം മുഖത്തു് കനിവു് കണ്ടു എന്നു് അേപ്പാൾ
തെന്ന പരിഹസിച്ച ദുേര്യാധനൻ, ‘കർണ്ണൻ അവിശ്വ�
സ്തൻ’ എന്നു് പരസ്യമായി വിധിെയഴുതി കൗരവൈസനി�
കർക്കു് മുമ്പിൽ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.
അെതാെക്കയേല്ല അടിമേയാടു് ഉടേയാെന്റ സമ്പ്രദായം?
അതിെലന്താണു് നിങ്ങൾ കുത്തിക്കുത്തിപ്പറയുന്ന ആജീ�
വനാന്ത സംരക്ഷണത്തിെന്റ സാംഗത്യം?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/18

“പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികൾക്കു ചർമ്മ പരിപാ�
ലനത്തിൽ ൈനപുണ്യവികസനെമാരുക്കുന്ന സൗന്ദര്യ�
ശിക്ഷകയാണു് പാഞ്ചാലി എന്നായിരുന്നു ഹസ്തിനപുരി
അന്തഃപുരത്തിൽ േകട്ടിരുന്നതു് പേക്ഷ, പാണ്ഡവർക്കു്
മാത്രം മൃദുപരിചരണം അനുവദിക്കാത്തതു് എന്തുെകാ�
ണ്ടാണു്? ഭർത്താക്കന്മാരുെട സ്വകാര്യ ശുചിത്വം പാ�
ഞ്ചാലിെക്കാരു പരിഗണനാ വിഷയമേല്ല?”, പാണ്ഡവ�
െര ഒരുമിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു,
“ആകാശചാരികളുെട മക്കളാണു് നിങ്ങെളന്നു കരുതിയ
ഞങ്ങൾക്കു് െതറ്റിേയാ? അേതാ, അനിയന്ത്രിതകാട്ടുജീ�
വിതത്തിൽ ആകർഷക രൂപികളല്ലാതാേയാ? നരച്ച താ�
ടി, കറ വീണ പല്ലു്, ചുണങ്ങു വ്യാപിച്ച െതാലി, താരൻ
െപാഴിയുന്ന മുടി, ആെളാന്നടുത്തു് വരുേമ്പാൾ മുഷിഞ്ഞ
മണവും,”

“പ്രതിവിധിെയാന്നും പറയാെത, പായിൽ കൂെട കിടത്തു�
ന്നതിൽ നിന്നു് എെന്നേന്നക്കുമായി ഞങ്ങെള അകറ്റാ�
നാണവൾ ഉന്നം വക്കുന്നതു് ആദ്യരാത്രിയിൽ പാരിേതാ�
ഷികമായി െകാടുക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയായി�
രുന്നുേവാ, അതിേലക്കു തിരിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ ധാർ�
മികബാധ്യതയുെണ്ടന്നവൾ മറന്നുേപാവുന്നു” പാഞ്ചാലി�
യുെട പ്രത്യക്ഷ നീതി രാഹിത്യത്തിൽ അമർഷേത്താെട
പാണ്ഡവർ ൈകകൾ െഞരിച്ചു.

“ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി അന്തഃപുരത്തിൽ നിയമനം
കിട്ടിയ കുന്തി നിങ്ങൾെക്കാപ്പം ഇവിെടയേല്ല താമസി�
ക്കുന്നതു്? കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നേപ്പാഴും കാണാനാവാ�
െത ഞാൻ മടങ്ങി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട അമ്മ
കൂടിയായ കുന്തിക്കു് അന്തഃപുരത്തിൽ േതാഴിെയന്ന നി�
ലയിൽ എന്താണിേപ്പാൾ േജാലി?”, അേപ്പാൾ പരിചയ�
െപ്പട്ട ഒരു ഗാന്ധാരവംശജെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭി�
വാദ്യം െചയ്തു.

“ഒരു ഗാന്ധാര സ്ത്രീയുെട പ്രേത്യക ആവശ്യങ്ങൾ അറി�
ഞ്ഞു ഓേരാന്നു് െചയ്യാൻ ഞാനുണ്ടു്. കൗരവ ബന്ദിയായ
കുന്തിെയ (അവരുെട മകൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രാജസൂയ�
ചക്രവർത്തി എന്ന ‘േകാലാഹല’ െമാന്നും ഞങ്ങൾ അറി�
േയണ്ട കാര്യമല്ല) രാപ്പകൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചാരേജാലി�
യാണു്, കുന്തി ഗാന്ധാരിക്കു േവണ്ടി െചയ്യുന്ന ഗാർഹിക
േജാലി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിേനക്കാൾ പ്രധാനം. ഗാന്ധാ�
രിയുെട കൺെകട്ടു തുണികൾ നിത്യവും ശുദ്ധജലത്തിൽ
കഴുകി, നിഴലിൽ ഉണക്കി, മടക്കുന്ന ശ്രമകരമായ ദൗ�
ത്യം കുന്തി ക്ഷമേയാെട െചയ്യും. ഗാന്ധാരി ധരിക്കുന്ന
വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാനും കഴുകും. കൺെകട്ടു തുണികൾ, ധരി�
ക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുമായി കൂട്ടിേച്ചർക്കരുെതന്നു കുന്തി വിരലു�
യർത്തി താക്കീേതാെട നിഷ്കർഷിക്കും. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്ര�
ങ്ങൾ ശരീരെത്ത തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷി�
ക്കു ന്നതിെനാപ്പം, ശരീരസൗന്ദര്യം സമ്മാനിക്കുേമ്പാൾ,
കൺെകട്ടു തുണികൾ കളവു പറയുന്നത്തിലൂെട, ഹൃദയ�
ത്തിെന്റയും കാഴ്ച നിേഷധിക്കുന്നു എന്നു് കുന്തി ഇരുൈക�
കളും മലർത്തി പരിതപിക്കും. േലാകെത്ത കാണാനാ�
വാത്തതു േപാെല, ഗാന്ധാരിക്കു് േകൾക്കാനുമാവിെല്ലന്ന
ൈധര്യത്തിൽ കുന്തി, ഞങ്ങെള മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം െച�
യ്യുന്ന കുടിലരീതിെയാെക്ക അന്നന്നു് ഞങ്ങൾ ദുേര്യാധ�
നെന ഗാന്ധാരഭാഷയിൽ േനരിട്ടു് അറിയിക്കും, നിങ്ങൾ
വന്നു കുത്തിക്കുത്തി വിവരം േചാർത്തിെയടുക്കുന്നതുൾ�
െപ്പെട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/19

“പരീക്ഷിത്തിെന പട്ടാഭിേഷകം െചയ്യും മുമ്പു് തെന്നെയ�
ന്താ െചേങ്കാലും കിരീടവും താെഴ വക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാട്േചാദിച്ചു. ജനസമ്പർക്കത്തിനാ�
യി പാഞ്ചാലി ഏെറ്റടുത്ത പ്രയാഗരാജ് കാശി ഗംഗാനദി
േതാണിയാത്രയിെല ഗ്രാമീണജീവിതക്കാഴ്ചകളുമായി രാ�
ജസഭ മുേന്നാട്ടുേപാവുേമ്പാഴായിരുന്നു, മുപ്പത്തിയാറു വർ�
ഷങ്ങളായി ‘ധർമ്മപുത്രർ’ എന്ന ഖ്യാതി േനടിയ ഹസ്തിന�
പുരി മഹാരാജാവിെന്റ വിചിത്ര നടപടി.

“കാടു വിളിക്കുന്നു.”

“തർക്കം വരുംതലമുറകൾക്കായി േരഖെപ്പടുത്തുവാൻ
േപാവുന്ന വ്യാസെന നിങ്ങൾ ഉപചാരപൂർവ്വം വണങ്ങു�
ന്നതു് ദൂെര നിന്നു ഞാൻ കണ്ടു. അത്ര മതിേയാ? നിങ്ങ�
െള നന്മയുെട േകദാരെമന്നു അടയാളെപ്പടുേത്തണ്ട ആള�
േല്ല. കുന്തിയുെട ഔേദ്യാഗിക ഭർത്താവായിരുന്ന പാ�
ണ്ഡു, വ്യാസെന്റ രഹസ്യസന്തതിയാെണന്നു അരമന�
യിൽ േകൾക്കാറുണ്ടു്. ” െകാട്ടാരം േലഖിക നവപാണ്ഡവ
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചാരവകുപ്പുേമധാവിയും, ഇളമുറ മാദ്രീ
പുത്രനുമായ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ശരത്കാലത്തിൽ
െപാഴിഞ്ഞ ഇലകൾ, വസന്തകാല പൂക്കൾ േപാെല
മിന്നിയിരുന്ന താഴ്വരയിൽ, ആസ്വാദ്യകരമായ ഹിമാല�
യഗന്ധം.

“അരമണിക്കൂർ േശ്രാതാവായി ഞാൻ വിേധയെപ്പട്ടു. അറി�
വിെന്റ പുത്തൻപാതകൾ െവട്ടിത്തുറക്കുന്ന തിരക്കിൽ,
വ്യാസൻ, ഞാനവിെട ഉെണ്ടന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സം�
ഭരിച്ച അറിവിെന്റ സൗജന്യ വിതരണമാണു് കാര്യെമന്നു്
ഒന്നു മിതമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ആ തടി�
ച്ചു കുറിയ ശരീരം ആെക ഒന്നു് കുലുങ്ങി. പറയുന്നെതന്തും
ആധികാരികെമന്നു വിേധയ ശരീരഭാഷേയാെട മൗന�
ത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ മാത്രേമ മഹാ�
ത്മാവു് തൃപ്തനാവൂ. തിരക്കുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു എഴുേന്നൽ�
ക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ, േകാപാകുലനായ വ്യാസൻ
നാരായെമടുക്കുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി. മഹാഭാരത�
കഥ വസ്തുതാപരമായി എഴുതണെമന്നു അതിെല കഥാ�
പാത്രങ്ങളായ ഞങ്ങൾ തുറന്നു ആവശ്യെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലും,
ഭീഷണമുഖേത്താെട ഉയർത്തിയ ആ നാരായം, തൂലിക�
യായല്ല, കുടുംബ രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന നാവു
േപാെല േതാന്നി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/20

“വംശീയമായി അധിേക്ഷപിച്ചു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അർജ്ജുനെന സംശയത്തിൽ േചാദ്യം െചയ്തു. ദൃശ്യ�
ശ്രാവ്യ അനുഭൂതിയായിരുന്ന കർണെന്റ അരേങ്ങറ്റം കഴി�
ഞ്ഞു കാണികൾ ൈമതാനത്തിൽ നിന്നു് ആേവശേത്താ�
െട പിരിയുന്ന േനരം.

“അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ അകൽച്ചേയാെടയാ�
ണു കൗരവർ ഞങ്ങെള എതിേരറ്റതു്. അർദ്ധ സേഹാദ�
രർ (പാണ്ഡുവും ധൃതരാഷ്ട്രരും രണ്ടു കാശിരാജസേഹാദ�
രികളിൽ വ്യാസനുണ്ടായ രഹസ്യസന്തതികളാെണന്ന
അരമനരഹസ്യം ഇന്നും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല) എന്ന
പരിഗണന തന്നിെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾ അക്ഷമയില്ലാെത
ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒത്തുേപാകാനുറച്ചു. ഞങ്ങളഞ്ചു�
േപർക്കും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, ശ്രേദ്ധയമായ
രൂപ ലാവണ്യമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, കുന്തിയുെട അവി�
ഹിത ഗർഭങ്ങൾ എന്ന ദുരർഥസൂചനേയാെട വംശീയ ന്യൂ�
നപക്ഷം എന്നു് കൗരവർ പരസ്യമായി ഞങ്ങെള ഗുരുകു�
ലത്തിൽ വിേശഷിപ്പിച്ചതു്, പാണ്ഡവ കരളിൽ മുറിവുണ്ടാ�
ക്കി. പിതൃത്വം ആകാശചാരികളിൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിരു�
ന്നതു് െകാണ്ടാവാം, സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ കവിെഞ്ഞാ�
രു േദവസൗന്ദര്യം ഞങ്ങളിൽ ഇത്ര അപകടകരമായ വി�
ധത്തിൽ പ്രകടമായതു് പൂക്കളും േസ്നഹസേന്ദശങ്ങളും
െകാണ്ടു് ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ�
ക്കു തന്ന അഭിവാദ്യങ്ങൾ കൗരവ‘സ്വത്വം’ മറനീക്കി പു�
റത്തുെകാണ്ടുവന്നു. ബാല, കൗമാരങ്ങളിലൂെട കൗരവർ
അവരുെട കുടില ഹൃദയെത്ത ഞങ്ങൾെക്കതിെര തിരി�
ച്ചിട്ടു. കർണ്ണെന അംഗരാജാവാക്കിയ ദുേര്യാധനനിലൂെട
അെതാെക്കയാണിേപ്പാൾ നിങ്ങൾ, അറിഞ്ഞു വരുന്നതു്
മടിശീലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണ്യം േപാലുമിെല്ലങ്കിലും,
പട്ടാഭിേഷകപ്രഹസനം നിങ്ങൾ മുഖ്യവാർത്തയാക്കാ�
നുറച്ചു എന്നതിൽ നിന്നു് വ്യക്തമേല്ല, വസ്തുതക്കു് ബന്ധ�
മില്ലാെത്താരു സത്യാനന്തര സമൂഹമാണിന്നു ഹസ്തിന�
പുരിെയന്നു് ? പ്രഹരേശഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ േതടുന്ന
അലച്ചിലിലാണു് ഞാൻ. നിങ്ങെള ഒതുക്കാൻ നകുലൻ
േപാലുള്ള ഇളമുറക്കാർ േവണം, കർണ്ണെന കഥാവേശ�
ഷനാക്കാൻ ഞാൻ മതി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/21

“ഇവെരാെക്ക ആരാ?”, വിരുന്നിനു വന്ന അഞ്ചു ആൺകു�
ട്ടികെള ചൂണ്ടി യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര അലസ�
മായി േനാട്ടെമറിഞ്ഞു. വിരാടയിെല ഉപപ്ലാവ്യ പാളയം.
അജ്ഞാതവാസത്തിനുേശഷ മുള്ള ഇടേവള. കൗരവരു�
മായി നയതന്ത്രചർച്ചക്കു് അവസരം േതടുന്ന കാലം.

“എെന്റ മക്കൾ. അല്ലാതാരാ. പാഞ്ചാലയിൽ അച്ഛെന്റ
കൂെടയാണവർ ഇക്കാലവും വളർന്നതു്. ”

“അതല്ല, ഓേരാരുത്തരുെടയും അച്ഛൻ ആെരന്നാണു്
േചാദിച്ചതു്”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒച്ച കനത്തു. മറ്റു പാണ്ഡവർ
ആശങ്കേയാെട തറച്ചുേനാക്കി.

“കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചു് പുരുഷന്മാർ എത്രേയാ കാലമായി
എേന്നാെടാപ്പം ശയിക്കാറുണ്ടു്. നിങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട. കൂ�
െട കിടക്കുന്നവരുെട നാളും പിതൃത്വവും ഓേരാ പ്രാവശ്യ�
വും ഞാൻ അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ.” മക്കെള ഊട്ടുപുരയി�
േലക്കു പാഞ്ചാലി നയിക്കുേമ്പാൾ മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ
അനുഗമിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/22

“പ്രണയം നടിച്ചു പ്രതി ബലാത്സംഗം െചയ്തുേവാ, അേതാ
നിങ്ങൾ പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു സ്വയം സമർപ്പിച്ചുേവാ എെന്നാ�
ന്നും പരിഗണനാ വിഷയമല്ല. നവജാത ശിശുവിെന പു�
ഴയിെലാഴുക്കി എന്നാണു െപാള്ളുന്ന ആേരാപണം. കു�
ഞ്ഞു രക്ഷെപ്പട്ടതു് ആകസ്മികമായാണു്, െകാല്ലാൻ ഉേദ്ദ�
ശിച്ചുള്ള നിങ്ങളുെട കുറ്റത്തിനു് ഇളവനുദിക്കില്ല. ഇത്രയു�
മാണു് ശിശുഹത്യാ ശ്രമത്തിെനതിെര ഉയരുന്ന ജനേരാ�
ഷത്തിന്നിടയിൽ, ചികഞ്ഞേപ്പാൾ, കിട്ടിയ ഔേദ്യാഗിക�
ഭാഷ്യം, എങ്ങെന േനരിടും വിചാരണ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ബലാത്സംഗെമന്ന സംജ്ഞ ഞാൻ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല.
അവനുമായി ബന്ധെപ്പടും മുമ്പു് മയക്കം േതാന്നി എന്ന
േപാെല യാഥാർത്ഥമാണു്, കാര്യക്ഷമമായി ബന്ധെപ്പട്ടു
എന്നതും. പ്രതിെയന്നല്ല പുരുഷൻ എന്നു് മാത്രേമ ഞാൻ
പരാമർശിക്കൂ. പുരുഷ സ്വത്വം െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു െകാ�
ണ്ടു എനിേക്കാ സമൂഹത്തിേനാ പ്രേത്യകിെച്ചാരു പ്രേയാ�
ജനവുമില്ല. െകാലയായിരുന്നില്ല ഉേദ്ദശിച്ചതു് കുഞ്ഞിെന
ഉേപക്ഷിച്ചതിൽ എെന്റ െതറ്റു് ആകസ്മികതെയ ആശ്ര�
യിച്ചു എന്നതാണു് അെതാരു െതറ്റാേണാ? കുഞ്ഞു രക്ഷ�
െപ്പട്ടതിൽ ആശ്വാസമുെണ്ടങ്കിലും, കുഞ്ഞു എവിെടയാ�
ണിേപ്പാൾ എെന്നാന്നും എനിക്കറിേയണ്ട കാര്യമില്ല.
അെതാെക്ക സൗജന്യമധുരമായി പ്രകൃതിയുെട കനിവി�
നു വിടെട്ട. പട്ടുതുണിയിൽ കിടത്തി വായുസഞ്ചാരമുള്ള
പനങ്കുട്ടയിലാണു് കുഞ്ഞിെന പരസഹായമില്ലാെത, േപ�
റ്റുേനാവുണ്ടായിട്ടും ദൂരം നടന്നു െചയ്തതു് ഒഴുക്കിയതു് എന്നു്
പറഞ്ഞാൽ കരുതേലാെട എന്നർത്ഥം. ഞാനിേപ്പാൾ
വിവാഹ പൂർവ്വ കിനാവിെന്റ പിടിയിലാണു് ആ സുന്ദര�
രാത്രികളിൽ കാടൻപൂച്ചെയ േപാെല ജനം നിലവിളിച്ചു
എനിെക്കതിെര ബഹളം െവക്കരുതു് ൈലംഗിക പ്രേലാ�
ഭനം, രതി ആസ്വാദനം, അബദ്ധഗർഭധാരണം, ഏകാന്ത�
പ്രസവം, മനഃപൂർവമല്ലാത്ത ശിശുഹത്യാ ശ്രമം ഇെതാ�
െക്ക തീർത്തും േതഞ്ഞുമാഞ്ഞുേപായ കന്യകാവസ്ഥ ഉട�
ലിനു തിരിച്ചുകിട്ടിയ ഈ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പ്ര�
തീക്ഷാനിർഭരമായി ഉറ്റുേനാക്കുന്നതു് ഹസ്തിനപുരി മഹാ�
രാജാവുമായുള്ള പരിണയത്തിലാണു്. ഇതു് െവറുെമാരു
രാജകീയ വിവാഹ ജീവിതമല്ല, ഐതിഹാസിക കുടും�
ബപുരാണത്തിെന്റ ആദ്യ അദ്ധ്യായം മാത്രെമന്നു് ഉള്ളം
മന്ത്രിക്കുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/23

“യുദ്ധ നിർവ്വഹണസമിതിയുെട അധ്യക്ഷൻ പാണ്ഡ�
വർെക്കതിെര ആേരാപണവുമായി തിരിഞ്ഞേല്ലാ. വി�
ഷാദേരാഗിയായ അർജ്ജുനെന പ്രേബാധനത്തിലൂെട
രേണാർജ്ജിതനാക്കാൻ േതരാളി െചയ്ത, പതിെനേട്ടാളം
പ്രഭാഷണ പരമ്പര ലക്ഷക്കണക്കിനു് സായുധ ൈസനി�
കെര െപാരിെവയിലത്തു മണിക്കൂറുകേളാളം നിർത്തുകവ�
ഴി, യുദ്ധ ക്ഷമതക്കു് ഇടിവുണ്ടാെയന്ന കെണ്ടത്തലിേനാ�
െടങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട സേഹാദരനും, പാണ്ഡവ േസനാപ�
തിയുമായ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ നീെരാഴുക്കിേലക്കു് വന്ന രാത്രി.

“വിഷാദം ഭീതിതമായ േരാഗാവസ്ഥയെല്ലന്നും, വചന പ്ര�
േഘാഷണത്തിലൂെട പരിചരിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ൈവകാരിക�
തയാെണന്നും േലാകമറിഞ്ഞിേല്ല? യുദ്ധഭൂമിയിൽ അതീ�
തശക്തികളുെട സാന്നിധ്യമുെണ്ടന്നു് സംശയിേക്കണ്ടി�
യിരിക്കുന്നു എന്നു് യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ സമ്മതിച്ചി�
േല്ല? ഇെതാരു കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കെമന്ന പ്രചാര�
ണം വ്യർത്ഥെമന്നു െതളിഞ്ഞിേല്ല? മനുഷ്യാവസ്ഥയുെട
അടിെയാഴുക്കുകൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന അപനിർ�
മ്മാണവുമായി, തക്ഷശില സർവ്വകലാശാല ഗേവഷകർ
വന്നേതാെട തീർന്നിേല്ല അപവാദം? ഹിമാലയത്തിൽ
നിന്നു രാപ്പകൽ വീശുന്ന തണുത്ത കാറ്റിൽ, നട്ടുച്ചക്കും
തണുത്തുവിറക്കുന്ന ഈ ശീതകാലത്തിൽ, ൈസനികർ
വിയർത്തു എന്നെതാെക്ക കാലാവസ്ഥെയ കുറിച്ചുള്ള
െപാതുേബാധെത്ത പരിഹസിക്കലായി സമൂഹം കാണി�
േല്ല? അത്യാവശ്യം ൈസനിക പദാവലി മാത്രമറിയുന്ന
കൂലിപ്പട്ടാളത്തിനിേപ്പാൾ, പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനീയവും പ്ര�
േയാഗികകാഴ്ചപ്പാടും ആേരാഗ്യകരമായ അളവിൽ കി�
ട്ടിയ ‘ഉന്മാദ’മായിരുന്നിേല്ല പ്രഭാഷണപരമ്പര? വരും
യുഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മഹാസംഭവെമന്ന നി�
ലയിൽ ഉദ്ധരണികളിലും ടിപ്പണികളിലും യുദ്ധ ക്ഷമത
വർധിപ്പിക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടിെല്ലന്നാർക്കറി�
യാം? എനിേക്കാ നിങ്ങൾേക്കാ അറിയിെല്ലന്നു് വ്യക്ത�
മേല്ല?” െകാടും തണുപ്പിലും, അർദ്ധനഗ്ന ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ പു�
ഴെയാഴുക്കിേലക്കു കൂപ്പുകുത്തുന്നുതു, മങ്ങിയ നിലാവിൽ
പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും പിൻജാലക ത്തിലൂെട േനാ�
ക്കി നിന്നു.

“നിറെഞ്ഞാഴുകുന്ന പുഴയിലിറങ്ങി നീന്തിക്കുളിക്കുന്നതി�
നു പകരം എന്തിനാണു് നിങ്ങൾ ഒരു െകാച്ചു മൺകുട�
ത്തിൽ നിന്നു് അൽപ്പാപ്പം െവള്ളെമടുത്തു േദഹം കഴു�
കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് വിളിപ്പാടകെല ഗംഗാസ്നാനഘ�
ട്ടം. സന്ധ്യ.

“കടലിേലക്കു് ഒഴുകിേപ്പാവുന്ന െവള്ളെമാെക്ക തടയണ
െകട്ടി വരൾച്ചക്കാലത്തു കൃഷിയിടങ്ങളിേലെക്കത്തി�
ക്കാെമന്നു പറഞ്ഞ അഭിമന്യു കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ
ബലിദാനിയായേപ്പാൾ എല്ലാം നാം മറന്നതായിരുന്നു.
എന്നാൽ െകാട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പ�
ട്ടു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിേലക്കു െവപ്പും കുടിയും മാറ്റിയ
കൗരവരാജസ്ത്രീകെള ഞാനിന്നു സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ, തട�
യണെയക്കുറിെച്ചല്ലാം നഷ്ടേബാധേത്താെട ഓർത്തു. കു�
ളിക്കാേനാ തുണി കഴുകാേനാ െവള്ളമില്ലാെത വിലപിച്ചു.
യാചിച്ചു. നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചവർക്കു
സ്നാനഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാൽ പ്രേവശന�
മില്ല. കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട കദനകഥ േകട്ടേപ്പാൾ
കരളലിഞ്ഞു. പ്രായശ്ചിത്തമായി ഞാൻ കുളിക്കുക ഈ
മൺകുടത്തിൽ കരുതിയ കുറച്ചു െവള്ളം െകാണ്ടുമാത്രെമ�
ന്നുമുറച്ചു. ഇല്ല ഇെതാന്നും നന്മ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത
പത്രപ്രവർത്തകർക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ േചാദിക്കും എന്തി�
നു ആ വിധവകെള ഞങ്ങൾ വഴിയാധാരമാക്കി? തുറന്നു
പറയെട്ട, നിങ്ങൾക്കു് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്റ നി�
റകുടമാണു്. ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/24

“ദുേര്യാധനപുരിെയന്നു നാമകരണം െചയ്യണെമന്ന
സമ്മർദവുമായി ഹസ്തിനപുരിേകാട്ടക്കു് മുമ്പിൽ കൗരവരാ�
ജവിധവകൾ ഇന്നെല രാവിെല മുതൽ പ്രേക്ഷാഭത്തിലാ�
ണേല്ലാ. വിയർെത്താഴുകുന്നുെണ്ടങ്കിലും, നിശ്ചയദാർഢ്യ�
മുണ്ടു്. എങ്ങെന േനരിടും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാ�
ഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സത്യവതി എന്തുെകാണ്ടാണു് കാട്ടിൽ േപായതു്? ‘ശന്ത�
നുപുരി’െയെന്നന്തുെകാണ്ടു് േപർ മാറ്റിയില്ല എന്നായിരു�
ന്നു െകാട്ടാരം ഉേപക്ഷിച്ചു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ശന്തനുവി�
ധവാവിലാപം. ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പാണ്ഡു രാജാ�
വായേപ്പാൾ, സത്യവതിയുെട േപരിൽ നഗരം അറിയണ�
െമന്നു രഹസ്യപുത്രൻ വ്യാസൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. വിലേപ�
ശൽ വിദഗ്ദയായ ‘മീങ്കാരി’യുെട സ്മരണയ്ക്കു് ‘കുലീന’ കുരു�
വംശം നിന്നു് െകാടുക്കരുെതന്നു് ‘സവർണ്ണ മാടമ്പി’കൾ
പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ടേപ്പാൾ, ൈക തലയിൽ വച്ചാണു്
പാണ്ഡു െചേങ്കാൽ ധൃതരാഷ്ട്രെര ഏൽപ്പിച്ചു നാടുവിട്ടതു്
ശതാബ്ദിയാേഘാഷിക്കുന്ന പിതാമഹാെനാരു പാരിേതാ�
ഷികെമന്ന നിലയിൽ, ‘ഭീഷ്മനഗരി’െയന്നു ഔേദ്യാഗിക�
മായി നാമകരണം െചയ്യാൻ വിദുരർ ആവശ്യെപ്പട്ടതു് നി�
രാകരിച്ചുെകാണ്ടേല്ല, ദുേര്യാധനൻ േനതൃസ്ഥാനം ഏെറ്റടു�
ത്തതു്? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കയ�
റി. ‘ധീരകൗമാരേപാരാളി’യുെട േപരിൽ ഹസ്തിനപുരി
അറിയെപ്പടണെമന്നു അർജ്ജുനൻ ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ
എതിർത്തതു് പാഞ്ചാലി? അധികാരൈകമാറ്റത്തിനു്
പരീക്ഷിത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഉപാധി വച്ചിരിക്കയാണിേപ്പാൾ
യുധിഷ്ഠിരൻ. പ്രതിച്ഛായക്കു് േയാജിച്ച വിധം ‘ധർമ്മപുരി’
എന്നു് േപരിടണം. അേതാെട നാമനിർേദശപ്പട്ടിക പുതു�
േക്കണ്ട സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണു് ദുേര്യാധ�
നവിധവയുെട പ്രേക്ഷാഭം. ഭൂഗർഭ അറകളിൽ കുഴിച്ചിട്ട
കൗരവരത്ന േശഖരങ്ങൾ പുറെത്തടുക്കാനുള്ള രഹസ്യ�
വാക്കു് ഭരണ കൂടത്തിനവർ ആദ്യം ൈകമാറെട്ട, ‘ധീരേദ�
ശാഭിമാനി’യുെട ബലിദാനെത്ത കാലാതിവർത്തിയായി
അടയാളെപ്പടുത്താൻ ദുേര്യാധനസ്മരണക്കായി ഹസ്തിന�
പുരിെയ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തും മുമ്പു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/25

“ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കായി ആയിരം നീർക്കുട�
ങ്ങൾ എന്ന മധ്യേവനൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പാ�
ഞ്ചാലിേയാെടന്താ നിങ്ങൾെക്കാെക്ക ഇത്ര പക? ആവാ�
സവ്യവസ്ഥെയ പരിപാലിക്കുകെയന്നതുമേല്ല സംേവദന�
ശീലമുള്ള ഒരു മഹാറാണിയുെട ചുമതല?”, േകാട്ടവാതി�
ലിനു മുമ്പിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൗ�
രവരാജവിധവകേളാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മു�
ഷിഞ്ഞ േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ, വിയർെത്താഴുകുന്ന കഴുത്തും
കക്ഷവും, എന്നിട്ടും അവരുെട സൗന്ദര്യം ഉച്ചെവയിലിൽ
ജ്വലിച്ചു.

“ഖാണ്ഡവ വനെമന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥെയ അവളും ഭർ�
ത്താക്കന്മാരും േചർന്നു് എങ്ങെന കത്തിച്ചാമ്പലാക്കി
എന്നെതാെക്ക അക്കാലെത്ത െകാട്ടാരംേലഖികയാ�
യിരുന്ന നിങ്ങളുെട അമ്മയിൽ നിന്നു് േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ആ കഥെയാന്നും ഇനി നിങ്ങൾ ദയവായി ആവർത്തിക്ക�
രുേത. നീർക്കുടങ്ങൾ പറവകൾക്കു സമ്മാനിച്ചേശഷം,
മഹാറാണി ഞങ്ങളുെട പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ വന്നി�
രുന്നു. കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ജലമിെല്ലന്നു വിലപിച്ച
ഞങ്ങേളാടവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി തട്ടിക്കയറി. േകാട്ടക്കക�
െത്ത നൂേറാളം രാജമന്ദിരങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ കൗരവർ
െപാതുെചലവിൽ പണിെതടുത്ത നീന്തൽ കുളങ്ങളിൽ
ദശാബ്ദങ്ങേളാളം ഞങ്ങൾ നീന്തിത്തിമിർത്തു എന്നവൾ
പ്രാകി. ഞങ്ങൾ വിരണ്ടു. േവനലിൽ ഹിമാലയം ഉരുകി
ജലെമാഴുകുന്ന രണ്ടു മഹാനദികൾക്കിടയിെല ഹരിതഭൂ�
മിയാണു് ഹസ്തിനപുരി എന്ന വ്യാജപ്രചാരണം േകട്ടാണു്
വ്യത്യസ്ത ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു് കൗമാരകാലത്തു നവവ�
ധു ക്കളായി ഇവിെട വന്നതു്, ഞങ്ങെള കൗരവർ േസ്നഹ�
േത്താെട പരിലാളിച്ചു എന്നതിനു് െതളിവാണു് ആ നൂറു
നീന്തൽകുളങ്ങൾ. കൗരവർ േകാട്ടക്കകത്തു നിർമ്മിച്ചതു
െകാണ്ടേല്ല പാഞ്ചാലി നിത്യവും നീന്തിക്കുളിച്ചു ഈ െകാ�
ടും േവനലിലും മിന്നുന്ന െതാലിയും തിളങ്ങുന്ന തുണിയുമാ�
യി തിമിർക്കുന്നതു്?”

“അജ്ഞാതവാസത്തിനു തിരിക്കുേമ്പാൾ എന്തു് െചയ്യും
ഈ വ്യാഴവട്ടക്കാല ഓർമകുടീരം? ഇെട്ടറിഞ്ഞു േപാവു�
േമാ? അേതാ, ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിങ്ങൾ മഹാറാണി�
യായാൽ, ൈപതൃകമന്ദിരമായി പരിപാലിക്കുവാൻ നിർ�
േദ്ദശിക്കുേമാ?”, ചൂതാട്ടത്തിൽ പൗരാവകാശവും സ്വത്തും
നഷ്ടെപ്പട്ടു കൗരവ അടിമകളായി പന്ത്രണ്ടുവർഷം സഹ�
നത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഹിമാലയ താഴ്വര േനാക്കി െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. അയൽപക്ക സന്യ�
സ്ഥ സമൂഹേത്താടു യാത്ര പറയാൻ ഭർത്താക്കന്മാർ
േപായ േനരം.

“അരക്കില്ലം േപാെല പാണ്ഡവർ തീയിടെട്ട ഇതും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/26

“കായികക്ഷമതയുള്ള ഭർത്താവിെന ന്യായമായും പ്രതീ�
ക്ഷിച്ച നിങ്ങൾ കിടപ്പറയിൽ പേക്ഷ, േനരിേടണ്ടി വന്ന
അപമാനം, ഒരു സ്ത്രീെയന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഊഹിെച്ച�
ടുക്കുേമ്പാഴും, കുന്തിയുെട പെങ്കന്താണു് ഈ ദുരിതദാമ്പ�
ത്യത്തിെല മുതിർന്ന പങ്കാളിെയന്ന നിലയിൽ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. (ഈ അഭിമുഖം ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തിൽ വരും മുമ്പു് മാദ്രി പാണ്ഡുചി�
തയിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണെപ്പട്ടിരുന്നു).

“എത്ര വിേധയെപ്പട്ടു് രമ്യമായി കൂെട െപാറുക്കാൻ ശ്രമി�
ച്ചാലും, എെന്ന വഴുക്കി വീഴ്ത്തും. വിവാഹ ബാഹ്യബന്ധ�
ങ്ങൾ േതടുന്നതിലും, അതു് വഴി മാതൃത്വം എന്ന െപണ്ണവ�
കാശം നിസ്സംശയം േനടിെയടുക്കുന്ന തിലും, അവൾ പ്രക�
ടിപ്പിച്ച കഴിവും കൗശലവും പതിവായി കണ്ട ഞാൻ അവ�
സാനം യാചിേക്കണ്ടി വന്നു, പരപുരുഷ പ്രേലാഭന വഴി�
കെളെന്തങ്കിലും ൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ, എനിക്കും അനുവ�
ദിക്കൂ ൈനപുണ്യ പരിശീലനം. ഓർത്താൽ അപമാനം
േതാന്നുന്ന പല വൃത്തിെകട്ട പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷി�
യും പങ്കാളിയുമാക്കി, വിേധയത്വം പൂർണ്ണെമന്നുറപ്പായ�
േപ്പാൾ, രണ്ടു പുരുഷന്മാെര ഒേര സമയം പ്രേലാഭിച്ചു വശ�
ത്താക്കുെന്നാരു പദ്ധതി പഠിപ്പിച്ചു. ആവുന്നവിധം കാര്യ�
ക്ഷമമായി പ്രവർത്തികമാക്കിയേപ്പാൾ ഉണ്ടായ സന്ത�
തികളാണു്, പൂർണ്ണ നഗ്നരായി ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ കളി�
ക്കുന്ന നകുലനും സഹേദവനും. വാസ്തവത്തിൽ കളിക്കു�
കയല്ല, കുന്തിയുെട മക്കൾ േവട്ടയിറച്ചിയുമായി വരുന്ന�
തു് കാത്തിരിക്കയാണു് അശ്വനിേദവതകൾ എന്നറിയ�
െപ്പട്ടിരുന്ന ഇരട്ടസേഹാദരന്മാർ വീട്ടിൽ മിക്ക രാത്രിക�
ളിലും വരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, നീ മിടുക്കി എന്നു് കുന്തി
ഒരാേരാപണം േപാെല ഉച്ചരിച്ചു. കീറപ്പായിൽ നിെന്ന�
ണീറ്റ പാണ്ഡു, ബീഭത്സമായ മുഖഭാവങ്ങേളാെട, ‘എനി�
ക്കു് മാത്രം നീ വഴങ്ങിേല്ല?’ എന്നു് വിലാപസ്വരത്തിൽ
പരിഭവിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നി, പ്രേലാഭന ശ്രമമില്ലാെതയും
എെന്റ ഉടലിൽ അയാൾ ഭ്രമിച്ചു തുടങ്ങിേയാ. അങ്ങെന
ഒരു അപായമണി മുഴങ്ങി േക്കൾക്കുേമ്പാഴാണു് നിങ്ങളും
ഈ സമയെത്തെന്ന സമീപിക്കുന്നതു്. ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/27

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം
എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ പട്ടാഭിേഷകത്തിനുേശഷം െപാ�
തു േയാഗത്തിൽ ഇരുൈകകളും ഉയർത്തി നിരീക്ഷിച്ച�
േപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു് കയ്യടിക്കുന്നതു് കണ്ടു.
പേക്ഷ, േവദിയിൽ ഇരുന്ന നിങ്ങൾ മുഖം താഴ്ത്തി. എന്താ�
യിരുന്നു കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പനേയാലയിൽ
നാരായം െകാെണ്ടഴുതിെക്കാടുത്തതു് യുധിഷ്ഠിരൻ തിര�
ക്കിട്ടു വായിച്ചേപ്പാൾ ഉച്ചാരണം െതറ്റി.”

“ചൂതാട്ടം േവണമായിരുേന്നാ യുധിഷ്ഠിരെന സ്ഥാന ഭ്രഷ്ട�
നാക്കാൻ? സമൂഹമനഃസാക്ഷിയായി അറിയെപ്പടുന്ന
ചാർവാകൻ ഇന്നെല െതരുേവാര േയാഗത്തിൽ പറയു�
ന്നതു് േകട്ടു. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടം വിേനാദമായിരുന്നില്ല, വിേമാചന സമരം തെന്ന�
യായിരുന്നു. അതിെന്റ ബീജാവാപം അധികാര ലഹ�
രിയിലല്ല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഖാ�
ണ്ഡവവനം പാണ്ഡവർ കത്തിെച്ചന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ േദശീ�
യദുരന്തമായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത്ര െനാന്തു ഹൃ�
ദയം. അടിക്കാടു് െവട്ടി, പണിെയടുത്തു ജീവിക്കൂ എന്ന
സാത്വിക ആശംസേയാെട ധൃതരാഷ്ട്രർ ആവാസവ്യവ�
സ്ഥ തീെറഴുതിെക്കാടുക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ അറിയണ�
മായിരുന്നു, വാരണാവതം സുഖവാസ മന്ദിരം എങ്ങെന
പാതിരാവിൽ പാണ്ഡവർ ചുെട്ടരിച്ചു, അതുേപാെലാന്നി�
നിയും ഉണ്ടാവും. ഏതുനിമിഷവും സൂര്യതാപത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ െതരുവിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുെമന്നറിയുേമ്പാളാണു്,
ആവാസവ്യവസ്ഥെയ നഗരം പണിയാൻ കൗേന്തയർ
കത്തിച്ചാമ്പലാക്കിയ ബുദ്ധി എത്ര കുടിലം. മധ്യേവനൽ
സൂര്യരശ്മികൾ, ഹരിത കവചത്തിൽ തട്ടി, ചിതറിെത്ത�
റിച്ചു, തീവ്രത കുറയുന്ന പ്രകൃതിദത്ത സംവിധാനമാണു്
ഖാണ്ഡവ വനം. എെന്നേന്നക്കുമായി അതു് തകരാൻ
അനുവദിക്കരുെതന്നു് തക്ഷശിലയിെല പരിസ്ഥിതി പഠ�
നേകന്ദ്ര േമധാവി ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ താക്കീതു നൽ�
കി. ഇെതാരു പരിഷ്കൃത ഭരണകൂടമേല്ല. ഞങ്ങൾ അെതാ�
െക്ക േകൾക്കേണ്ട? കാടുകത്തിച്ചും നഗരം പണിയുെമന്ന
പാണ്ഡവ അഭിലാഷമുണ്ടേല്ലാ, അതിനു തുരങ്കം വക്കാൻ
അൽപ്പം ൈവകി എങ്കിലും, പരിഹാരത്തിനായി ഗൂഢപ�
ദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഒരിറ്റു േചാരത്തുള്ളി വീഴാെത അക്രമ�
രാഹിത്യത്തിലൂെട ചൂതാട്ടം എന്ന ആശയം പൂവണിഞ്ഞു.
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു രാജ സൂയ സാമ്രാജ്യെത്ത കട പുഴ�
ക്കി, പാണ്ഡവർക്കു് പൗരാവകാശം നിേഷധിച്ചു കാട്ടില�
യച്ചു. പാഞ്ചാലിെപ്പണ്ണിെന പരസ്യമായി െപാന്നരഞ്ഞാ�
ണം അണിയിച്ചു, ‘അവൾക്കിനി ഉടേയാൻ ഞങ്ങൾ’
എന്നു് പാണ്ഡവെര േബാധ്യെപ്പടുത്തി. ഇനിയവർ െവ�
ട്ടരുതു് മരം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/28

“കണ്ടാൽ വിക്കുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്ന യുധിഷ്ഠിരനു് ഇത്ര�
െയാെക്ക ആവിഷ്കാരമികവുേണ്ടാ, െപറ്റ തള്ളെയ പറ�
ഞ്ഞു പറ്റിച്ചു അനുജെന്റ ഭാര്യെയ തട്ടിെയടുക്കാൻ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. താഴ്വരയിെല
തടാകത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാൻ പാണ്ഡവർ േപായ
വനാശ്രമം.

“കുടുംബാംഗങ്ങളുെട വിവാഹപൂർവ രതിസാഹസെത്ത കു�
റിച്ചു് യുധിഷ്ഠിരൻ രഹസ്യങ്ങൾ െകട്ടു െകട്ടായി സൂക്ഷിച്ചു
െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർജ്ജുനൻ പുതുതായി െകട്ടിയ െപണ്ണിെന
ൈകവശെപ്പടുത്താൻ വിഴുപ്പുെകട്ടു ഒെരണ്ണം പുറെത്തടു�
ത്താൽ മതി.”

“കുരുേക്ഷത്രയിെല ആദ്യദിവസം നിങ്ങൾ േരാഗാതുരെമ�
ന്നു േതാന്നും വിധം വിഷാദവാനായിരുെന്നങ്കിൽ, അവ�
സാന ദിനമായേപ്പാേഴക്കും ദാർശനികനായി എന്നാ�
േണാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധം ജയിെച്ചന്ന അവ�
കാശവാദവുമായി ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘം ഹസ്തിനപു�
രി രാജപാതയിലൂെട നീങ്ങുന്ന ശിശിരകാലരാത്രി.

“നാെള ഈ സമയത്തു ഞങ്ങൾ േകാട്ടപിടിെച്ചടുത്തു
പാണ്ഡവ പതാക ഉയർത്തുെമന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം
എന്നാൽ ഈ വിറയ്ക്കുന്ന തണുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാ�
ത്രം ചൂടുള്ള പാനീയം കിട്ടിയാൽ, ആ കുരുവംശ അധി�
കാരം േവെണ്ടന്നു വക്കാം. മുന്നിൽ നടക്കുന്നതു് പാഞ്ചാ�
ലി, പിന്നിലിേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ. അേപ്പാൾ എന്തുസം�
ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിെനട്ടു ദിവസങ്ങളിൽ എേന്നാ?
ഓേരാ ൈവകിയ രാത്രിയും പുഴയിൽ കുളിച്ചു നനഞ്ഞ തു�
ണിയുമായി, പാളയത്തിെലത്തുേമ്പാൾ, മറ്റു പാണ്ഡവർ
തറയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഉറങ്ങാ�
െത പാഞ്ചാലി എെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നതു് യുദ്ധവാർത്ത
േകൾക്കാേനാ േക്ഷമാേന്വഷണത്തിേനാ അല്ല, അവളു�
െട അഞ്ചുമക്കെള ഞാൻ കരുതേലാെട അന്നും പാർപ്പി�
ച്ചുേവാ എന്നറിയാനാണു്, അവർ കുളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴി�
ച്ചുറങ്ങിയിട്ടാണു് ഞാൻ ഇവിെട വന്നെതന്ന മറുപടി േക�
ട്ടാൽ, അവളിൽ വരുന്ന രൂപഭാവ പരിണാമം നിങ്ങെള
വിസ്മയിപ്പിക്കും. പിെന്ന അവൾ ആ കൗമാരേപാരാളി�
കളുെട അമ്മയല്ല, എെന്റ ഊഷ്മള ആതിേഥയയാണു്
എെന്ന ആസ്വാദന നിശീഥിനിയിലൂെട പുലർച്ചയിേല�
ക്കു നയിക്കുന്ന കാമനയാണവൾ. പിന്നീെടാരിക്കൽ മറ്റു
പാണ്ഡവേരാടു് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സംസാരിക്കു�
േമ്പാൾ വ്യക്തമായി, ഓേരാ പാണ്ഡവെനയും അവൾ
അഞ്ചു കുട്ടികളുെട രക്ഷാധികാരിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടു്,
അവെരയും കൃതജ്ഞതേയാെട രാേവെറ െചല്ലും വെര
പരിലാളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേപ്പാഴാെണനിക്കു് സംശയം േതാ�
ന്നിയതു് പാഞ്ചാലി എന്ന സ്ത്രീ എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചായിരി�
ക്കുേമാ? അങ്ങെനെയങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പാഞ്ചാലി ആരു�
െട കൂെടയാണു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/03/29

“അരമനയിൽ മണിക്കൂെറാന്നു കഴിഞ്ഞേല്ലാ. എങ്ങെന�
യുണ്ടു് ഞങ്ങളുെട പുതിയ മഹാറാണി? മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞു
പരിചയെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആെളങ്ങെന?”, കുരുേക്ഷത്രക്കു േശ�
ഷമുള്ള ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതുതാെയത്തിയ തക്ഷശില
ഗേവഷകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവെര അളന്ന േപാെല, കൃത്യം വിേശഷണ പദ�
ങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലിെയ തളക്കാൻ അവൾ നിന്നു തരു�
ന്നില്ല. കുരുേക്ഷത്രയിൽ പാഞ്ചാലിയുെട സാന്നിധ്യമു�
െണ്ടന്നു് േകട്ടിരുന്നു. കാണാൻ ആവാത്ത വിധം സുര�
ക്ഷാവലയത്തിൽ ആയിരുന്നതു് െകാണ്ടു്, േകട്ടറിെവാ�
െക്ക പനേയാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. ഐതിഹ്യങ്ങൾ
അടയാളെപ്പടുത്തിയ ഒരു പാഞ്ചാലിയുണ്ടു്, പേക്ഷ, േന�
രിൽ കാണുെമ്പാൾ ഒന്നും നമുേക്കാർമ്മ വരില്ല. അഞ്ചു�
മക്കെള ഒെരാറ്റ പുലർച്ചയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട അമ്മയാേണാ
അവൾ? അഞ്ചു ആണുങ്ങെള കാലാകാലമായി രമിപ്പി�
ക്കുന്ന കാമനയാേണാ അവൾ? യുധിഷ്ഠിരെന ആചാര�
പരമായ ഔപചാരികതേയാെട മാത്രം ൈകകാര്യം െച�
യ്യുന്ന മഹാറാണിയാേണാ അവൾ? ഒരു ആദ്യ സന്ദർ�
ശകെനന്ന നിലയിൽ, അവൾക്കു മുമ്പിൽ നിന്നേപ്പാൾ
എെന്ന എതിേരറ്റതു് അലങ്കാരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാെത ഒരു
പുത്തൻ െപണ്ണുടൽ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/01/30

“െകാച്ചുകുട്ടികെള പാണ്ഡു പീഡിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അരുെത�
ന്നു പറയാൻ നാവു െപാന്താറിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ കുന്തി േകാട്ടക്കകത്തു
ആശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലം.

“നീ പിഴച്ചു െപറ്റതേല്ല ഈ മൂന്നും എന്നു് പാണ്ഡു വാവി�
ട്ടു നിലവിളിക്കും. ‘ഞാൻ കന്യക ഞാൻ ചാരിത്രവതി’
എന്നു് ഇരുൈകകളും മലർത്തി മുഖത്തുേനാക്കി പറ�
യാൻ ആവശ്യെപ്പടും. കുട്ടികൾ എെന്ന പകച്ചു േനാക്കും,
‘അെത അെത’ എന്നു് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുേമ്പാൾ,
അർത്ഥമറിയിെല്ലങ്കിലും കുട്ടികൾ ൈകെകാട്ടി സേന്താ�
ഷിക്കും. പാണ്ഡു അേപ്പാൾ വിറളിപിടിച്ചു കുട്ടികളുെട െച�
കിട്ടത്തടിക്കും. എെന്ന ചതിച്ചിട്ടേല്ല ഇവൾ േവെറ ആണി�
െന േതടി േപായിരുന്നതു് എന്നു് കുട്ടികേളാടു് ശ്വാസം മു�
ട്ടേലാെട സഞ്ചാരെപ്പടും. അേപ്പാൾ കുട്ടികൾ ‘ആേവ’
എന്ന അവഗണേയാെട പുറത്തുേപാവാൻ ഒരുങ്ങും.
പാണ്ഡു മരെക്കാെമ്പടുത്തു കുട്ടികളുെട േനെര ഏറിയും.
ഉന്നം െകാണ്ടാലയാൾ ഉച്ചത്തിൽ പ്രീതിെപ്പടും ഉന്നം
െതറ്റിയാൽ, അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങേളാെട ‘േപാ േപാ’ എന്നു്
ഗർജ്ജിക്കും. ഗർഭിണിയായ മാദ്രി ഇതു് േനാക്കി ഒന്നും
മിണ്ടാെത ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ക്ഷീണേത്താ�
െട മുറിക്കു പുറത്തു വന്നേപ്പാൾ മാദ്രി കൂെട വന്നു. ഇനി
അയാൾ നമുെക്കതിെര ശബ്ദിച്ചാൽ, വായിൽ കീറത്തുണി
ആഞ്ഞുതിരുകി മരിച്ചു എന്നുറപ്പുവരുത്തിയ േശഷം, തു�
ണി നീക്കി ചുണ്ടുകൾ േചർത്തു വക്കുന്ന കൃത്യം ഞാേനറ്റു.
െപണ്ണുടൽ െതാടുന്നതു് മരണകാരകമാവുെമന്ന മുനിശാ�
പം മറന്നു മാദ്രിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചേപ്പാഴായിരുന്നു കുഴഞ്ഞു�
വീണു പാണ്ഡു നാടുനീങ്ങിയെതന്നു നിങ്ങൾ തന്മയത്വ�
േത്താെട അയൽപക്ക സന്യസ്ഥെര േബാധ്യെപ്പടുത്തുക.
മാദ്ര േദശക്കാരിയായിരുന്നു, കത്തുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ആ
യുവ രണ്ടാം ഭാര്യ. പേക്ഷ, എനിക്കവെള പാണ്ഡുവിെന്റ
ചിതയിൽ, ദീർഘ കാല പ്രേയാജനങ്ങൾക്കായി, സതിയ�
നുഷ്ഠിപ്പിേക്കണ്ടി വന്നു”, ഭൂതകാല സ്മരണകളിൽ വൃദ്ധകു�
ന്തി വിറച്ചു വിലപിക്കുന്നതു് സഹിക്കവയ്യാെത െകാട്ടാരം
േലഖിക. “വ്യാസൻ തെന്ന വ്യാജമായി എഴുതെട്ട എനി�
െക്കഴുതാനാവാത്ത െപാള്ളുന്ന സത്യങ്ങൾ” എന്നുച്ചരിച്ചു
ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തു വന്നു.
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“േവനൽക്കാലമേല്ല, അഴിയില്ലാജാലകം അശ്രദ്ധമായി
തുറന്നിട്ടാൽ, ഇഴജീവികൾ അകത്തു കടക്കിേല്ല?, െതാ�
ട്ട പ്പുറെത്താരു നീെരാഴുക്കുള്ളതേല്ല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയുെട െപാള്ളുന്ന ചൂടിെല്ലങ്കി�
ലും, താഴ്വരയിെല പാണ്ഡവവസതിക്കു ചുറ്റും െവയിലുള്ള
മദ്ധ്യാഹ്നം. പാണ്ഡവർ അക്ഷയ പാത്രത്തിൽ ൈകവ�
ച്ച േനരം.

“പുറത്തുള്ള ജീവികൾക്കു അകത്തു പ്രേവശിക്കാനുള്ളത�
ല്ല മായൻ നിർമ്മിച്ച ഈ വിചിത്രജാലകം. വീട്ടു പണി
കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കിടക്കും മുമ്പു്, ഉറങ്ങിേപ്പാവുന്ന ‘അഞ്ചു
ഇഴജീവികൾ’ക്കു ഞാനറിയാെത നിശാവിേനാദത്തിനു
പുറത്തു േപാവാനും, ഞാനുണരും മുമ്പു് നുഴഞ്ഞു കയറി
കൂട്ടുകിടക്കാനും സൗകര്യമുള്ള മായികജാലകമാണു് ഒളി�
ഞ്ഞിരുന്നു േനാക്കാെമങ്കിൽ, ഇന്നു് രാത്രിയും പ്രഹസനം
േനരിൽ കാണാം, അവരുമായി മത്സരിക്കാൻ ‘പുറെത്ത
ഇഴജീവികൾ’ അങ്ങെന ൈധര്യെപ്പടുകയില്ല.”

“പാണ്ഡവർ യുദ്ധം അതിജീവിക്കുെമന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടാ�
യിരുന്നിെല്ലന്ന പാഞ്ചാലിയുെട അഭിമുഖ പ്രസ്താവന െപ�
െട്ടന്നു് െപാതുസമൂഹം പരിഹാസേത്താെട ഏെറ്റടുത്ത�
േല്ലാ. പാഞ്ചാലിയുെട ആ വാക്കുകൾ അവളുെട ഹൃദയവി�
കാരെത്ത ഉൾെക്കാള്ളുന്നില്ല എന്ന മറിെച്ചാരു നിലപാ�
ടുേണ്ടാ? ഉടലിെന്റയും ഉണ്മയുെടയും സത്യാേന്വഷിയാണ�
േല്ലാ നിങ്ങൾ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യു�
ദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് അഭിമന്യു തുടങ്ങി വച്ച തടയണ നിർമ്മിതി
സ്വന്തം നിലയിൽ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ.

“മണിക്കൂറുകളുെട േദഹാധ്വാനത്തിനുേശഷം ദുേര്യാധന�
െന മാരകമായി തുടയിൽ മുറിേവൽപ്പിച്ചു ചാവാൻ വിട്ട�
േശഷം ഞാൻ കിതച്ചുെകാണ്ടു് ആദ്യം േനാക്കിയതു് ഒരു
പ്രശംസക്കായി പാഞ്ചാലിയുെട മുഖേത്തക്കായിരുന്നു.
എന്നാൽ കണ്ടെതന്തായിരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/02

“നിലവിട്ടു െപരുമാറുക ഭീമൻ എന്ന െപാതുേബാധത്തിൽ
നിന്നു് മാറി, അർജ്ജുനനും േനരിടുേമാ ഇത്തവണ ആക്ര�
മണം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന വിധവേയാടു
േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രബലിദാനികളുെട ഓർമ്മക്കായുള്ള സംഗീ�
തവിരുന്നിൽ, എെന്റ െകാച്ചുമകൾക്കു ഒന്നാം സമ്മാ�
നം പ്രഖ്യാപിച്ചതു് പാഞ്ചാലിയായിരുെന്നങ്കിലും, േവദി�
യിേലക്കവെള ആർഭാടേത്താെട ആനയിക്കുന്ന അർ�
ജ്ജുനനിൽ നിന്നുണ്ടായ േദഹസ്പർശമാണിേപ്പാൾ ജന�
േരാഷത്തിനു കാരണം. അർജ്ജുന വിരലുകൾ െപണ്ണുട�
ലിൽ അനാവശ്യ ഉത്സാഹേത്താെട െപരുമാറിെയന്ന
േതാന്നലിലാവാം, മനഃസാന്നിധ്യേത്താെട അരുെതന്ന�
വൾ പീഢകനുേനെര വിരൽ ചൂണ്ടിയതു്. േഖദം പ്രകടി�
പ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, അവെള ഒറ്റക്കയ്യിൽ േകാരിെയടു�
ത്തുയർത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചതു് പ്രേകാപനപരമായി സദ�
സ്സിനു േതാന്നി. നഗ്നതുടയിൽ പാഞ്ചാലിെയ ചൂതാട്ടസ�
ഭയിൽ ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ദുേര്യാധനെന്റ െകാച്ചുമക�
െള, അർജ്ജുന തുടയിൽ ഇരുത്തുകയല്ല, നിർത്തുകയേല്ല
അർജ്ജുനൻ െചയ്തെതന്ന ഭീമനിരീക്ഷണത്തിൽ സദസ്സു്
വിറളിപിടിച്ച േപാെലയായി. “ആ വൃത്തിെകട്ട കിഴവെന
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലു്” എന്നു് ക്രുദ്ധകൗരവാനുകൂലികൾ
കൂവി. പാഞ്ചാലി അർജ്ജുനെനയും ഭീമെനയും വലിച്ചു
േവദിക്കു പിന്നിലൂെട സ്ഥലം വിട്ടു. കുറ്റത്തിനു് പറ്റിയ ശി�
ക്ഷ എന്ന ചാർവാകസാന്ത്വനം ആണധികാരെത്ത േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി എനിക്കു് േതാന്നി, ഇന്നു് ഹസ്തി�
നപുരി നീതിപീഠത്തിൽ അർജ്ജുനനും ഭീമനും പാഞ്ചാ�
ലിക്കുെമതിെര ബാലികാപീഡനത്തിനു പരാതി െകാടു�
ക്കും. സാക്ഷിെമാഴിയുണ്ടു്. അച്ഛനും അച്ഛച്ഛനും രാജ്യത്തി�
െന്റ അഖണ്ഡതക്കായി ബലിദാനികളായ കൗരവകുടുംബ�
ത്തിനു് േനെര പാണ്ഡവരുെട കടന്നാക്രമണെത്ത െചറു�
ക്കാെത അനാഥ വിധവകൾക്കിനി മുേന്നാട്ടു വഴിയില്ല.
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ ബാലനീതിയുെട പക്ഷത്തു നിൽ�
ക്കുേമാ? അേതാ, പാഞ്ചാലിയുെട വാെമാഴിമികവിൽ മയ�
ങ്ങുേമാ?”

“കൗരവഹൃദയത്തിൽ ഇടം േനടാൻ പാവം പാണ്ഡവക്കു�
ട്ടികെള നിർദ്ദയം പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തിേയാ കുന്തി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒന്നിലധികം തവണ കണ്ടാൽ പിെന്നന്തുേവണം ധരി�
ക്കാൻ? നൂറ്റുവരും ഞങ്ങളും ഒരു പന്തിയിലിരിക്കണം
ഊട്ടുപുരയിെലന്നു നിർേദശിച്ച പിതാമഹനു സ്തുതി,
പേക്ഷ, വിളമ്പിക്കിട്ടിയെതാെക്ക വാരിത്തിന്നുേമ്പാൾ
കാണാം, കുന്തിയുെട എഴുെന്നള്ളത്തും ഞങ്ങളഞ്ചുേപെര
തുറിച്ചു േനാക്കലും. ദുേര്യാധനെന ചൂണ്ടി ഞങ്ങെള വിരൽ
െഞാടിച്ചു ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും. എത്ര കൃത്യം ഇടത്തു കടി�
ച്ചാണു് െപാരിച്ച കാളക്കാലിൽ നിന്നിറച്ചി വായിലാക്കു�
ന്നെതന്നു േനാക്കി പഠിക്കാൻ പറയും. നഖങ്ങളില്ലാത്ത
ആ െകാച്ചുവിരലറ്റങ്ങൾ െകാണ്ടു മാത്രം ഭക്ഷണം വാ�
യിലാക്കുന്നതിെനന്തു ചന്തം. അവെന്റ ചുണ്ടുകൾ നിങ്ങ�
െള േപാെല അശ്ലീലമായി തുറക്കില്ല, േനരെത്ത വായിൽ
എറിഞ്ഞ ഭക്ഷണം അണ്ണാക്കിൽ എത്തും മുമ്പു് അടുത്ത
ഉരുള വായിേലക്കമുക്കില്ല. അപശബ്ദങ്ങളില്ലാെത ഭക്ഷ�
ണം കഴിക്കുന്നെതാരു ദൃശ്യാനുഭവമാക്കുന്ന കൗരവക്കുട്ടി�
കൾ എവിെട, കയ്യിൽ കിട്ടിയെതന്തും വായിലിടുന്ന പാ�
ണ്ഡവെരവിെട. ദുേര്യാധനിലൂെടയും ദുശ്ശാസനിലൂെടയുമാ�
യിരിക്കും കുരുവംശ കുലീനതയുെട കഥ, വരും േയാഗങ്ങ�
ളിൽ െപാതു സമൂഹമറിയുകെയന്നു കുന്തി കണ്ണുരുട്ടി താ�
ക്കീതു െചയ്യും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/04

“അസ്വാഭാവിക ശരീരസ്പർശ’ത്തിെന്നതിെര പ്രതിേഷധവു�
മായി േകാട്ട വാതിലിനു മുമ്പിൽ കൗരവ രാജകുമാരികൾ
നിരാഹാരമിരിക്കുേമ്പാൾ, ‘ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മചാരി’
എന്ന പട്ടത്തിൽ ചതവു് വീണു എന്ന േതാന്നലുേണ്ടാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“കരിമ്പാറെക്കട്ടാെണെന്റ ബ്രഹ്മചര്യെമന്നറിയുന്നവർ
ഈ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടാെലാന്നും കീഴടങ്ങില്ല. ൈലം�
ഗികാ സ്വാദനത്തിെന്റ േപരിൽ എെന്ന അളക്കാേനാ
ഇളക്കാേനാ െപണ്ണുടലിനാവില്ല. എന്നെതാരു അവ�
കാശ വാദമല്ല, അംഗീകൃത സത്യമാണു് രതിയൂർജ്ജം
കലർന്ന കൗമാരകാലരക്തം ഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്ന കാ�
ലത്തായിരുന്നു ഉർവശിെയ േപാെലാരു സുന്ദരി ആദ്യ�
മായി പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു് വൃദ്ധശന്തനുവിെന്റ യുവഭാര്യ.
പേക്ഷ, ബ്രഹ്മചര്യം വിജയിച്ചു. ‘വിചിത്രവീര്യെന്റ വിധ�
വക’ളുമായി സഹകരിച്ചു കുരുവംശത്തിനു സന്തതികെള
െകാടുക്കണ’െമന്നു് , രാജമാതാെവന്ന നിലയിൽ സത്യ�
വതി െചയ്ത യാചന ഞാൻ നിരാകരിച്ചു. പിെന്ന നിരാക�
രണങ്ങളുെട നീണ്ട നിരയായിരുന്നു, പാണ്ഡവാഭിമുഖ്യം
സംശയിച്ചു എെന്ന തളർത്താൻ കുടിലദുേര്യാധനൻ തട്ടി�
ക്കൂട്ടിയ കപടനാടകത്തിൽ, കൗരവരാജകുമാരികൾ ഇര�
കളായി. കാലിൽ വീണു നമസ്കരിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികെള
‘അരുത്’ എന്നുച്ചരിച്ചുയർത്തുേമ്പാൾ േതാളിേലാ കക്ഷ�
േത്താ അരെക്കട്ടിേലാ ആകസ്മികമായി െതാട്ടു െതാട്ടി�
ല്ല എന്നു് വരാം, എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു െകട്ടേനാട്ടം
എനിക്കിെല്ലന്നതാണു് േനരു്. അതിെന ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
‘അസ്വാഭാവികസ്പർശം’ എന്നടയാളെപ്പടുത്തുകയാേണാ
േവണ്ടതു്?, അേതാ, ആരുെട മുമ്പിലും നമസ്കരിക്കരുതു്
എന്നാേണാ പുതുതലമുറ കാേണണ്ടതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/05

“മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു് മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ ആശ്രമം
പരിപാലിക്കാൻ േകാടികൾ െചലവുവരുെമന്നു പറയു�
ന്നതു് ആരു വിശ്വസിക്കും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാ�
ഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ആദ്യം കണ്ടാൽ ലാളിത്യത്തിെന്റ പര്യായെമന്നു േതാ�
ന്നാവുന്ന കുടിൽ ആഡംബരത്തിെന്റ ഒളിത്താവളമാകു�
ന്നു. ഉറക്കമുണർന്നാലുടൻ ഗംഗാതീരേത്തക്കുള്ള പ്രഭാ�
തസവാരിക്കു ഇരുൈകകളും േതാളിൽ വക്കാൻ കൗരവ�
കുമാരികൾ കൂട്ടു േവണം. സുരക്ഷാഭടനും ഊന്നുവടിയും
മാത്രം േപാെര? േപാരാ എന്നു് തർക്കഭാവത്തിെലാരു
േനാട്ടമുണ്ടു്. നിങ്ങൾ ചൂളിേപ്പാവും. നൂേറാളം കൗരവരു�
െട, നാനൂറിലധികം െപണ്മക്കെള അടിമപ്പണിക്കു് വി�
ട്ടുതരാനാവിെല്ലന്നു പറയാൻ ഒരു കൗരവ രാജവധു മു�
േന്നാട്ടുവന്നു. ദുേര്യാധനൻ അവെള മാതൃകാപരമായി ശി�
ക്ഷിച്ചു. ആസന്നമായ പാണ്ഡവാക്രമണെത്ത കായികശ�
ക്തിെകാണ്ടു േനരിടാനുറച്ച പ്രതിസന്ധികാലത്തു, എല്ലാ�
വരുെടയും പൂർണ്ണസഹകരണം േവണെമന്ന ഊന്നൽ
അന്തഃപുരം വിേധയത്വേത്താെട അംഗീകരിച്ചു. ഇേപ്പാൾ
പിതാമഹെനാരു കഠിന പരീക്ഷണം െചയ്യാൻ താൽപ�
ര്യമുെണ്ടന്നു് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യത്തിെന്റ തീവ്ര പരിശു�
ദ്ധി എരിതീയിൽ െതളിയിക്കാൻ ഇരകെള ആവശ്യമുണ്ടു്.
ആശ്രമത്തിെല കിടപ്പറയിൽ, പിതാമഹെന്റ പായിൽ
ഇരുവശങ്ങളിലും വിവസ്ത്രരായി പ്രേലാഭന പരീക്ഷണ�
ത്തിനു് കൂെട കിടക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള കൗരവരാജകുമാ�
രികളുെട പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയാണു് ഞങ്ങൾ. നിശാപ�
രീക്ഷണത്തിനു് േശഷം, പായിൽ നിന്നു് ‘പീഡകനും പീ�
ഡിതകളും’ രാവിെല എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ, ഒളിേഞ്ഞാ
െതളിേഞ്ഞാ ഉള്ള ൈലംഗികാനുഭവത്തിനു താനും, രതി�
യാക്രമണത്തിനു െപൺകുട്ടികളും, ഇരയായിട്ടിെല്ലന്നു
പരിേശാധിക്കാൻ വിദഗ്ധസംഘവും ആശ്രമ മുറ്റത്തു നി�
ത്യവും സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കണം. ‘തകർക്കാനാവില്ല ഈ
ബ്രഹ്മചര്യം പ്രേലാഭിപ്പിച്ചാലു െമത്ര നിങ്ങൾ’ എന്നാണു
നവതി കഴിഞ്ഞ പിതാമഹെന്റ െവല്ലുവിളി. ആയുധനിർ�
മ്മിതിക്കായി ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിെല ആലകൾ സന്ദർ�
ശിക്കുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചേതാെട
എെന്റ നിശീഥിനികളും.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/06

“പ്രണയാഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരത്തിലാ�
ണു് പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ പരസ്യ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ
ഇരയാക്കിയെതന്നു പറഞ്ഞതു് പാണ്ഡവരല്ല, വിദുരർ.
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

വടേക്കാട്ടുള്ള രാജവീഥിയിലൂെട നഗ്നപാദരായി ആറംഗ
പാണ്ഡവസംഘം പന്ത്രണ്ടു വർഷെത്ത കാട്ടുജീവിതത്തി�
നായി വഴിനടക്കുന്നതു മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് കാണാമായി�
രുന്നു. രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ ഇല്ലാെത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം സ്വന്തമാ�
ക്കിയ കൗരവഭരണകൂടത്തിനു് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു�
െകാണ്ടു് ആൾക്കൂട്ടം ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിൽ ദുേര്യാധനെന
പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പാട്ടുപാടി.

“വിേവകവചനത്തിെന്റ ആൾരൂപമാേണാ വിദുരർ?
അേതാ, തിന്ന ഉപ്പിനു നന്ദിയില്ലാത്ത സൂതേനാ? എനി�
ക്കു് പാഞ്ചാലിേയാടു് പ്രണയമുെണ്ടന്നു തെന്ന വക്കുക
അവൾ അഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരിച്ചതിൽ എനിക്കു് പ്രതികാ�
രദാഹമുെണ്ടങ്കിൽ, അവെള പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം േപാ�
വാൻ ഞാൻ വിടുേമാ? ഭീഷ്മർ അധ്യക്ഷനായ സഭയാണു്
ചൂതാട്ടത്തിൽ പണയം വച്ച സ്ഥാവരജംഗമങ്ങെളല്ലാം
നിയമവഴിയിൽ ഇനി കൗരവസ്വെത്തന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചതു്
പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിെയ ൈലം�
ഗിക അടിമെയന്ന നിലയിൽ ഹസ്തിനപുരി അതിഥിമന്ദി�
രത്തിൽ േസവനദാതാവായി താമസിപ്പിക്കാമായിരുന്നി�
േല്ല? എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ദുഷ്ടലാക്കില്ലാത്ത സൗഹൃദമാെണ�
ന്നും, അേതാെട വിദുരവചനെത്ത റദ്ദാക്കുന്നു എന്നതേല്ല
ശരി? പാഞ്ചാലിേയാടുള്ള പ്രണയം ഞാൻ മറച്ചുവക്കുന്നി�
ല്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് വിറകും അടുപ്പും പുകയും
ചൂടുമില്ലാെത്താരു ഊട്ടുപുര അവൾക്കുണ്ടാവെട്ട എന്ന
പ്രാർത്ഥനേയാെട, അക്ഷയപാത്രം അവെള കാത്തിരി�
ക്കുന്നതു്.”

“അരേങ്ങറ്റ ദിനത്തിൽ കർണ്ണെന പാണ്ഡവർ ജാതീയമാ�
യി അവേഹളിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ, അംഗരാജ്യത്തി�
െല രാജാവായി കർണ്ണെന വാഴിച്ചേതാെട, ‘താണജാ�
തി’െയന്ന അടിയാള േബാധത്തിൽ നിന്നു് ആ േപാരാളി�
െയ എെന്നേന്നക്കുമായി രക്ഷിച്ചു എന്നാണു ഐതിഹ്യം.
ദുേര്യാധനനും കർണ്ണനും ബലിദാനികളായ സ്ഥിതിക്കു്,
വസ്തുത ഇനിെയങ്കിലും െവളിെപ്പടുത്തിക്കൂേട വരുംതലമു�
റക്കായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദി�
ച്ചു. വടക്കൻ മലകളിേലക്കു വലിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആറംഗ
പാണ്ഡവ സംഘം ഉച്ചവിശ്രമത്തിനു വഴിേയാര മരത്ത�
ണലിൽ എത്തിയ േനരം.

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന കാ�
ലത്തു തെന്ന നകുലൻ അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്തു�
ന്നതിൽ കഴിവു് െതളിയിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കതുെകാണ്ടു
അംഗരാജ്യ യാഥാർഥ്യം അേന്ന േബാധ്യമായി. കണ്ണു�
െകട്ടി കാഴ്ച നിേഷധിക്കുകയല്ല, കാഴ്ച നിലനിർത്തി, കു�
ന്തിയുെടയും കൗേന്തയരുെടയും സ്വാർത്ഥത കണ്ടിട്ടും
കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്ന ഗാന്ധാരിയുെട കാഴ്ച നശിപ്പിക്കു�
കയാണു് േവണ്ടെതന്നു ദുേര്യാധനൻ മറ്റു വിശ്വസ്ത കൗര�
വരുെമാത്തു ഗൂഢാേലാചന െനയ്യുേമ്പാൾ, കർണ്ണൻ, ജാ�
ലകത്തിനപ്പുറത്തു ഒളിഞ്ഞുനിെന്നങ്കിലും, സംഭവത്തിനു്
സത്യസാക്ഷിയായി. കർണ്ണൻ വാതുറന്നാലുള്ള ഭാവിഭീ�
ഷണി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദുേര്യാധനൻ ഒത്തുതീർപ്പിനു മുതിർ�
ന്നു. സൂതെന്റ മകെനന്ന പരാമർശവുമായി പാണ്ഡവർ
അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, സൂര്യപുത്രനാണു് ഈ
സൂതപുത്രൻ നീ എന്നു് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂെട നിങ്ങെള�
െന്ന തുണക്കുെമങ്കിൽ, ഇന്നു് കണ്ട കാഴ്ച എേന്നാെടാപ്പം
ആരുമറിയാെത നശിക്കും എന്നവർക്കു കർണ്ണൻ വാക്കു�
െകാടുത്തു. ഏേതാ ഒരു അംഗരാജ്യത്തിെല വ്യാജകിരീടം
ധരിപ്പിച്ചു അരേങ്ങറ്റഭൂമിയിൽ ദുേര്യാധനൻ കാണികെള
ഒന്നു് കളിപ്പിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു വ്യാസൻ അതിെന
ഞങ്ങളുെട ജീവചരിത്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാെണ�
ങ്കിൽ, എെന്റ ഈ അവസാനഅഭിമുഖം നിങ്ങൾെക്കാരു
ചരിത്രേരഖയാക്കാം.”
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“േപടമാനിെന അെമ്പയ്തുവീഴ്ത്തിയ രസത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാ�
ളാണു്, പച്ചപ്പുല്ലിനുള്ളിൽ പതുങ്ങുന്ന െവള്ളമുയലിെന
ശ്രദ്ധിച്ചതു് ഒന്നു് േമേലാട്ടു് കെണ്ണറിഞ്ഞേപ്പാൾ, അതാ
ലക്ഷ്യം െതറ്റാെത ഇരെയ െകാത്തിപ്പറക്കാൻ, നീലവാ�
നിൽ നിന്നു് താേഴാട്ടിറങ്ങുന്നു കഴുകൻ. പേക്ഷ, ഒറ്റച്ചാട്ട�
ത്തിൽ കഴുകെന്റ കഴുത്തിൽ കൃത്യം കടിമുറുക്കിയ േവട്ടപ്പ�
ട്ടി തെന്നയായിരുന്നു ഇന്നെത്ത മൃഗയാവിേനാദത്തിെല
മികച്ച താരം”, പാഞ്ചാലിേയാടു് നായാട്ടിെല ദൃശ്യാനുഭവം
വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അർജ്ജുനൻ.

“കഴുത്തു മുറിഞ്ഞു വീണ കഴുകെന െചടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിട�
യിൽ ഒളിപ്പിപ്പിക്കുകയും, െവള്ളമുയലിെന കടിച്ചു െതാലി�
യുരിക്കുകയും-രണ്ടും മികച്ച രീതിയിൽ െചയ്യുന്ന ‘മാംസ�
കലാകാരൻ’ ഈ വനാശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടേല്ലാ”, കിടപ്പറ
മൂലയിൽ, െവളിച്ചം വീഴാത്ത ഇടത്തു്, ചുവർ ചാരിയിരിക്കു�
കയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

“അധികാരം നിലനിർത്താൻ െതാഴിൽ രഹിത യുവാക്ക�
െള നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ബലി െകാടുക്കുന്നു എന്ന
ചാർവാക നിരീക്ഷണേത്താെടങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാളയ നിർമ്മിതിയുെട
അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണിക്കു ഓടിനടന്നു ഊർജ്ജം
പകരുകയായിരുന്നു, കുളിക്കടവിേലക്കു നടക്കുന്ന അർ�
ദ്ധനഗ്ന ദുേര്യാധനൻ.

“സൂക്ഷ്മതലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രതിേഷധങ്ങളാണു്
ചാർവാകൻ ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നതു് ഇെതാരു േപാർക്ക�
ളമാേണാ? ചുറ്റും േനാക്കൂ? അേതാ തീർത്ഥ േകന്ദ്രമാ�
േണാ? യുദ്ധം തീരുേമ്പാൾ പുറത്തുവരിക എത്ര േപർ മരി�
ച്ചു എന്ന നീണ്ട പട്ടികയല്ല, എത്ര േവഗം നീതിേദവത
വിധി പറഞ്ഞു എന്ന മംഗളവർത്തയാണു് കുരുവംശത്തി�
െന്റ സ്വത്തുതട്ടിെയടുക്കാൻ കൂട്ടം കൂടി വരുന്ന പാണ്ഡവ�
െര അകറ്റുവാൻ പ്രേചാദനമായതു് പ്രകൃതിയുെട ആഹ്വാ�
നമാണു് ൈദവവിളി എെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്വ�
കാര്യമായി പറയും. കുരുേക്ഷത്ര, ൈദവവിളിയുെട അവ�
സാനഘട്ടമാകുന്നു. ഞാൻ ഇവിെട േപാരടിക്കുകയല്ല,
എെന്ന ൈദവത്തിനു സ്വയം വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണു് കു�
രുവംശ കിരീടം ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ നവരത്നങ്ങൾ പതിച്ച�
താവാം, പേക്ഷ, ശിരസ്സിൽ അതു് സ്ഥാപിക്കുക ഉത്തര�
വാദിത്വത്തിെന്റ മുള്ളാണികൾ തലേയാട്ടിയിൽ അടിച്ചിറ�
ക്കിയാണു് മുൾക്കിരീടെമെന്നാെക്ക മഹാകവികൾ പാടും.
പാണ്ഡവർ അഭയാർഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്ന�
േപ്പാൾ, ‘ൈനപുണ്യമില്ലാത്ത െതാഴിലേന്വഷകരുെട കു�
ടിേയറ്റ’മായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിെയെന്നാരു പണ്ഡി�
താഭിപ്രായം ഉണ്ടായി. ഞാനതു തള്ളി, ഓടി േകാട്ടവാ�
തിലിൽ െചന്നു് കൗേന്തയെരയും പാണ്ഡു വിധവെയയും
സ്വീകരിച്ചു, െകട്ടിപ്പിടിച്ചു െകാട്ടാരത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാ�
ണ്ടുവന്നു. ആ ൈകകളിലാണിേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ കുന്ത�
േമറിയാൻ ഉന്നം വക്കുന്നതു്. ”

സായുധപാണ്ഡവർ നദീതീരെത്ത പരിശീലനക്കളരി�
യിൽ നിെന്നറിഞ്ഞ ത്രിശൂലം, ദുേര്യാധനൻ ഇടതുൈക
െകാണ്ടു് പിടികൂടി അലസമായി തിരിെച്ചറിഞ്ഞു അർദ്ധ�
സേഹാദരർക്കു ശുഭരാത്രി േനർന്നു.
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“ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ കുടിെവള്ളത്തിനി�
ങ്ങെന പഴി പറഞ്ഞു പരക്കം പായേണാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േസ്നഹജലം പദ്ധതിയിൽ കൗരവരാജവിധവകെള ഗു�
ണേഭാക്താക്കളാക്കാെമന്നു ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളുെട
അധികച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമൻ േവനലാരംഭത്തിൽ
വാക്കു് െകാടുത്തതേല്ല. അതു് മാനിച്ചു കൂെട? േവനലിൽ
കുടിനീർ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വരുെട കൂെടത്തെന്നയാണു്
പാണ്ഡവർ, പേക്ഷ, ദുേര്യാധനവിധവ മറിെച്ചാരു നില�
പാെടടുത്തു. വ്യക്തിേകന്ദ്രിത സൗജന്യെമന്ന പരിഗണ�
നയിൽ അരുതു ജലവിതരണെമന്നവൾ അറത്തു മുറിച്ചു
തർക്കിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു് സുസ്ഥിര ജല വിതരണ
പദ്ധതിയാണു് യുദ്ധാനന്തരസമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെത�
ന്നവൾ ശഠിച്ചാൽ, നീർക്കുടങ്ങൾ ദാഹാർത്തെര േതടി
നീങ്ങുേമാ? ദാഹജലം പദ്ധതിയിൽ കൗരവരാജവിധവ�
കെള ഉൾെപ്പടുത്തിയാൽ നാെള നിങ്ങൾ പരാതി പറ�
യിേല്ല േസ്നഹ പരിലാളനമില്ലാെത്താരു ജലവിതരണം
എത്ര യാന്ത്രികം.”

“കൗരവരാജവധുക്കൾ വ്യക്തതക്കായി കുത്തിക്കുത്തി
േചാദിക്കുന്നു, സ്ഥലജലഭ്രമത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥി വഴുക്കി
വീണേപ്പാൾ, നിങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചില്ല എന്നതാേണാ
വസ്തുത?, അേതാ വാെപാത്തിെയങ്കിലും അറിയാെത
ഒന്നു് ചിരിച്ചു എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനൻ ഉൾെപ്പടുന്ന ഉന്നതതല കൗരവസംഘം,
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട അതിഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു്
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു അത്താഴവിരുന്നിനു വന്നതേല്ല?
വഴി നടക്കുേമ്പാൾ അവെരാന്നു വഴുക്കി വീണാൽ, ആതി�
േഥയയുെട പണി ആർത്തു ചിരിക്കലാേണാ? അെതാ�
െക്ക ആ മന്ദബുദ്ധി ഭീമെന്റ ദുഷ്പ്രചരണമായിരുന്നിേല്ല. ദു�
േര്യാധനൻ എേന്നാടു് പിണങ്ങിയാണു് ഹസ്തിനപുരിയി�
േലക്കു മടങ്ങി േപായെതന്നു് ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകു�
ലൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടത്ര െകാട്ടു് ഞാൻ ഭീമ�
നു് െകാടുത്തു. പിെന്ന അവെന ഈ കിടപ്പറ വാതിലിൽ
കാലുകുത്താൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എേന്നാ ഒരു കല്യാണ�
സൗഗന്ധികം സമ്മാനിച്ചു എന്നതിെന്റ േപരിൽ ഈ
െകാള്ളരുതാത്തവെന ഞാൻ എത്ര നാൾ ചുമന്നു നട�
ക്കണം.”

ഭീമെന്റ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതീകാൽമകമായി പാഞ്ചാലി
വലിച്ചു പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/09

“പല തവണ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അഭിമുഖം െചെയ്തങ്കി�
ലും, െപറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അെഞ്ചണ്ണമുള്ളതിൽ ഒന്നിെനെയ�
ങ്കിലും മുലയൂട്ടുന്ന രംഗം ഓർമയില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“സ്വയംവര മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചവെനയാണു ഇഷ്ടേത്താ�
െട പരിണയിച്ചെതങ്കിലും, ആദ്യരാത്രിയിൽ ഭർത്തൃമാ�
താവു് കിടപ്പറയിേലക്കു് തള്ളിയിട്ട മറ്റു നാലു പുരുഷൻമാ�
രുെട ൈലംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കു ഇരയായി ജന്മം നൽ�
കിയ ആ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങെള പരസ്യമായി പരിലാളിക്കു�
ന്നതു പീഡകെര മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നതിനു തുല്യമേല്ല.”

“േപാർക്കളത്തിൽ നിന്നു് മിക്കവാറും ഒളിേച്ചാടിയ അവ�
സാനെത്ത കൗരവെന നിങ്ങൾ ഗദയും തൂക്കി പിന്തുടർ�
ന്നതു ശ്വാസം പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ േനാക്കുകയായിരുന്നു. കു�
ളത്തിൽ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങിക്കിടന്ന ദുേര്യാധനെന നിങ്ങൾ
പിന്നിലൂെട പതുങ്ങിെച്ചന്നു മുടിയിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു കര�
യിൽ കയറ്റി, ആദ്യം െചയ്തതു് നിങ്ങളുെട സ്വന്തം ഗദ
അവെനറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നതാണു്. യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങൾ�
ക്കു് എത്തിച്ചു തരും മുമ്പു് ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങളുെട വലതു
േതാളിലടിക്കുന്നതാണു് കണ്ടതു്ശരീരം ഭാരിച്ചതായിരു�
ന്നിട്ടും, കാര്യക്ഷമമായ കൂപ്പുകുത്തലിൽ പ്രഹരത്തിൽ നി�
െന്നാഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിെനാപ്പം, യുധിഷ്ഠിരൻ എറിഞ്ഞുത�
ന്ന ഗദ കൃത്യം അവെന്റ വലതു േതാൾ ലക്ഷ്യമാക്കി എറി�
യുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ െകാതിച്ചു, നിങ്ങളുെട സ്ഥാ�
നത്തു ഞാനായിരുെന്നങ്കിൽ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഭീ�
മേനാടു് േചാദിച്ചു. േജതാക്കളായ പാണ്ഡവർ ജയേഭരി
മുഴക്കി കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു കു�
തിക്കുന്ന തണുത്തുറഞ്ഞ അപരാഹ്നം.

“ഏറിൽ നിെന്നാഴിഞ്ഞുമാറിയ ദുേര്യാധനൻ, ഗദ പലവ�
ട്ടം ചുഴറ്റി എനിക്കു് േനെര അടുത്ത പ്രഹരത്തിെന്റ മാ�
രക ഗതി പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ േമാഹിച്ചു, പന�
േയാലയും നാരായവുമായി േപാരാട്ടം വാർത്തയാക്കാൻ
വരുന്ന യുദ്ധകാര്യേലഖകെന്റ സ്ഥാനത്തു ഞാനായിരു�
െന്നങ്കിൽ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/10

“അർജ്ജുനൻ ആെളങ്ങെന? വീട്ടു കാര്യങ്ങളിെലാെക്ക
ശ്രദ്ധിക്കുേമാ? അേതാ ഗാണ്ടീവവുമായി ഊരു ചുറ്റുേമാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നിസ്സാര ആവർത്തനേജാലി കുടുംബത്തിനു േവണ്ടി െച�
യ്താൽ േപാലും, അളവിലധികം പരിഗണന പ്രതീക്ഷി�
ക്കും. കാറ്റത്തു് േമൽക്കൂരയിൽ മരെക്കാമ്പു വീണതു് നീ�
ക്കം െചയ്യാൻ, ഉറക്കറയിൽ ചുരുണ്ടു് കിടക്കുന്ന വട്ടക്കൂറ�
െയ കഴുത്തിനു് പിടിച്ചു േതാടു് കടത്തി വിടാൻ, ചീരയില
പറ്റിപ്പിടിക്കാെത അക്ഷയ പാത്രം േതച്ചു െവളുപ്പിക്കാൻ,
സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യനീക്കത്തിൽ ഒരു ൈക
സഹായിക്കാൻ, അവന വനുടുക്കുന്ന തുണി അടിച്ചുതി�
രുമ്മി കഴുകിയുണക്കി മടക്കിവക്കാൻ, നിഷ്ക്രിയനാവാ�
െത ആസ്വാദനരതിയിൽ പാരസ്പര്യേത്താെട പങ്കാളിയാ�
വാൻ, ഓേരാന്നിലും വ്യക്തിഗത കൃതജ്ഞത ആവശ്യെപ്പ�
ടും. അതു് കിട്ടിയിെല്ലന്നു േതാന്നിയാൽ ഇടഞ്ഞു പടിയിറ�
ങ്ങിേപ്പായി അവിഹിതബന്ധം വികസിപ്പിെച്ചടുക്കും.”

“പേരതേപാരാളിയുെട വ്യക്തിത്വെത്ത യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങ�
െന അടയാളെപ്പടുത്തി?”, ഭരണനിർവ്വഹണം പാണ്ഡ�
വർ ഏെറ്റടുത്ത ദിനം.

“ഹസ്തിനപുരി രാഷ്ട്രീയത്തിെല അതികായെനന്നയാൾ
അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്തവിധം ആംഗ്യചലനേത്താെട ദു�
േര്യാധനെന വിേശഷിപ്പിച്ചു. പ്രിയ അർദ്ധ സേഹാദരെന്റ
േവർപാടിൽ വ്യക്തിപരമായ േവദനയുെണ്ടന്നു ഇടെന�
ഞ്ചിൽ വലതുൈകപ്പത്തി വച്ചു ഏറ്റുപറഞ്ഞു. കുടുംബാം�
ഗങ്ങെളയും അനുയായികെളയും കൂപ്പിയ ൈകകേളാെട
അനുേശാചനം അറിയിച്ചു. പിെന്ന വാക്കു കിട്ടാെത, പരു�
ങ്ങേലാെട, ‘അതികായ’പരാമർശം ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ,
സദസ്സു് ഒന്നിളകി. കുരുവംശത്തിെനാരു ‘പുത്തൻ പാത’
െവട്ടിത്തുറന്ന കാര്യം, രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നേപാെല
യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റു നിന്നു,
‘ഹർഷാരവം’ മുഴക്കി. ചാരിതാർഥ്യേത്താെട യുധിഷ്ഠിരൻ
േതരിൽ കയറാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാേഴക്കും, അതുവെര േവദി�
യിൽ തലതാഴ്ത്തിയിരുന്ന പാഞ്ചാലി സ്വയം േതരാളിയായി
രഥം മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/11

“ഭൗതികശരീരവുമായി വിലാപയാത്ര നയിക്കുന്നതു് നിങ്ങ�
ളാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
കുരുേക്ഷത്ര.

“അത്യപൂർവ്വ വ്യക്തി-അങ്ങെനയാണിന്നു രാവിെല യുധി�
ഷ്ഠിരൻ പേരത േപാരാളിെയ വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. രാഷ്ട്രത്തി�
െന്റ അഖണ്ഡതക്കായി ദുേര്യാധനൻ ബലി ദാനം െചയ്യു�
േമ്പാൾ, താൽക്കാലിക യുദ്ധ േനട്ടത്തിന്നതീതമാെയാ�
രു അന്താരാഷ്ട്രതല ദുഃഖാചരണമേല്ല േജതാക്കെളാരു�
ക്കുക? എത്രയും േവഗം െകാട്ടാരത്തിെലത്തി, നടപടിക്ര�
മമനുസരിച്ചു രാജാവകാശത്തിനുള്ള പത്രിക അംഗീകരി�
ച്ചുകിട്ടിയേശഷം, ഔപചാരിക പട്ടാഭിേഷകത്തിലൂെട െച�
േങ്കാൽ കിട്ടിയാേല സംസ്കാരത്തിനു േവണ്ട ക്രമീകരണ�
ങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്കു് പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ. െപാട്ടിത്തക�
രുകയാണേപ്പാൾ വ്യക്തിഗത പിണക്കങ്ങൾ. ചൂതാട്ടവും
വസ്ത്രാേക്ഷപവും വനവാസവുെമാന്നുമായി, ഇെതാന്നും
കൂട്ടിക്കലർത്താതിരിക്കാൻ േവണ്ട ദാർശനികാവസ്ഥ�
യിെലത്തുേമ്പാഴാണു്, േപാർക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശ്രാ�
ദ്ധഘട്ടത്തിലും കനിവു കാണിക്കുന്ന മനീഷികെളന്നു നാ�
െള വ്യാസൻ ഞങ്ങെള അടയാളെപ്പടുത്തുക. തിരക്കുണ്ടു്.
ശത്രുവിെന്റ നിഷ്ടൂരമായ മാരക ഗദാപ്രഹരത്തിൽ ഒടിവും
ചതവും ഏറ്റ മൃതശരീരത്തിൽ സൗന്ദര്യ പരിചരണത്തി�
ലൂെട െമാത്തം രൂപപരി വർത്തനം െചയ്തു ഞാൻ പൂമൂ�
ടും-‘ഇവൻ എെന്റ പ്രിയ ദുേര്യാധനൻ’ എന്നു് വഴിേയാര�
ങ്ങളിൽ ആരാധകർ വിലപിച്ചു െകാണ്ടായിരിക്കും ജഡം
വഹിച്ചു െകാണ്ടുള്ള രഥയാത്ര മുേന്നാട്ടുനീങ്ങുക.”

“ഭർത്താവിെന്റ ഘാതകർ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന
പട്ടാഭിേഷകം ബഹിഷ്കരിക്കുകയേല്ല ദുേര്യാധന വിധവ
ന്യായമായും െചേയ്യണ്ടതു്? സദസ്സിെന്റ മുൻ നിരയിൽ
തെന്ന നിങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ എേന്താ േപാെല?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ യുധിഷ്ഠിരൻ അതി പ്ര�
ധാന ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുെമന്നു് പാഞ്ചാലി
മുൻ കൂർ എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു് എങ്ങെന നിങ്ങൾ അറിയാ�
നാണു്? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്ഥിനപുരിയുെട സുസ്ഥിര പ്രതി�
േരാധത്തിനു് തക്ഷശിലെയ െവല്ലുന്ന അടിസ്ഥാന സൗ�
കര്യങ്ങേളാെട, നിയുക്ത പ്രതിേരാധവിഭാഗം േമധാവി
ഭീമൻ േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന, ഒരത്യാധുനിക “ദുേര്യാധന
സ്മാരക ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”ക്കു് തറക്ക�
ല്ലിടുന്നതിലാണു് എേന്നാടവൾ വ്യക്തിഗതസാന്നിധ്യം
അത്യാവശ്യമായി പറഞ്ഞതു്. ഒരുമാസം മുമ്പു് വെര കൗ�
രവ വിേധയയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ എങ്ങെന ഞാൻ
ഈ ദുഃഖാചരണത്തിലും അനുസരിക്കാതിരിക്കും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/12

“ഇെതന്താ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവി പ്രാതലിനു വരു�
േമ്പാൾ ധാന്യഭക്ഷണമാണേല്ലാ? കാളത്തുട െപാരിച്ച�
െതാന്നുമിേല്ല?”, ഭീമ കാര്യസ്ഥൻ േചാദിച്ചു.

“അന്നദാതാവായ ചാരവകുപ്പു് േമധാവിക്കു് വിളമ്പാൻ
രണ്ടു ദിവസമായി േപാത്തിൻ തുട കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നിട്ടാ�
േണാ ൈസനികർ ആരും ഇല്ലാത്ത പ്രതിേരാധ മന്ത്രാ�
ലയത്തിനു പ്രേത്യക മാംസ പരിഗണന? ഉപേയാഗര�
ഹിത ഉഴവുമൃഗെത്ത എവിെടനിെന്നങ്കിലും ഉടമസ്ഥനറി�
യാെത ഭീമൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അഴിച്ചു െകാണ്ടു വരെട്ട.
അറക്കലും െതാലിയുരിക്കലും െപാരിച്ചു ചുടുചൂടായി വിള�
മ്പുന്നതും ഊട്ടുപുര ഏറ്റു. വനവാസക്കാലത്തു സന്യസ്ഥ�
രുെട െതാഴുത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി വളർത്തുമൃഗങ്ങെള
തട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി മറ്റു പാണ്ഡവരുെമാത്തു ഭീമൻ െവ�
ട്ടിത്തിന്നെതാെക്ക ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ അക്കാലത്തു
െപാലിപ്പിെച്ചഴുതിയിരുന്നേല്ലാ. നമ്മേളാരുമിച്ചേല്ല ചുവ�
െരഴുത്തു വായിച്ചു രസിച്ചിരുന്നതു്? എവിെടേപ്പായി േമാട്ടി�
ച്ചു തിന്നാനുള്ള ഭീമെന്റ അടങ്ങാത്ത മാംസദാഹം?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/13

“അധികാരം മടുെത്തങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം വാനപ്രസ്ഥ�
ത്തിനു േപായാൽ േപാെര? എന്തിനു പാഞ്ചാലിെയയും
അനുജന്മാെരയും കൂെട കൂട്ടുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. നഗ്നപാദരായി ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘം വട�
ക്കൻ മലകളിേലക്കു വലിഞ്ഞുനടക്കുന്ന സന്ധ്യ.

“കുറുനരികൾക്കു ഈ ഉടൽ ഇരയാവുേമ്പാൾ, പാഞ്ചാലി�
യും നാലു ഭർത്താക്കന്മാരും രാജകീയ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവി�
തം തുടർന്നും ആർമാദിക്കണം അേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/16

“ഇന്നെല അത്താഴവിരുന്നിലും കണ്ടു, കർണ്ണൻ വിശിഷ്ടാ�
തിഥികേളാടു് േരാഷാകുലനാവുന്നതു് െകാട്ടാരചടങ്ങുക�
ളിൽ കർണ്ണെന വിളിേക്കണ്ട എന്നു് േതാന്നിേയാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േപാരാളിയും വിശ്വസ്തനും എന്ന നിലയിലാണവൻ േവ�
ണ്ടെപ്പട്ടവനായതു് വളർത്തച്ഛൻ േതരാളിയാെണങ്കി�
ലും, കർണ്ണഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്ന രക്തം ആകാശചാ�
രിയുേടതാെണന്നറിയുന്ന ചിലെരങ്കിലും ഇവിെടയുണ്ടു്.
പേക്ഷ, കുലീനമാടമ്പികൾ എന്ന രാജമുദ്ര തട്ടിെയടുത്ത�
വർ അവേനാടു്, “ഏതു ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു ൈസനി�
കാഭ്യാസ”െമന്നും, “അച്ഛൻ എന്തു് െചയ്യുന്നു” എന്നും േചാ�
ദിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/17

“അധികാരപർവ്വം മതിയായി, വാനപ്രസ്ഥം ഞങ്ങെള
ഇതാ ൈകമാടി വിളിക്കുന്നു എന്നു് നാടകീയമായി രാവി�
െല രാജസഭയിൽ പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം, ഇന്നെല രാ�
ത്രി അന്തഃപുരത്തിൽ എന്തു് െകാടുംകാറ്റു് വീശി?”, കിതച്ചു
നടന്ന നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭർത്താക്കന്മാർ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചതു് െവ�
റും ഭാഗ്യം െകാണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ എെന്റ അഞ്ചു
മക്കൾ െകാല്ലെപ്പട്ടതു് പാണ്ഡവരുെട െപാറുക്കാനാവാ�
ത്ത അശ്രദ്ധ െകാണ്ടും എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട അഭിമുഖ�
പ്രസ്താവന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വന്നതു് ഞങ്ങൾ
െഞട്ടേലാെട വായിച്ചു. ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഭർ�
ത്താക്കന്മാെര വഞ്ചിച്ച ഭാര്യെയ ഇനി കുരുവംശ മഹാറാ�
ണി പദവിയിൽ ഇരുത്തി െല്ലന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഞങ്ങ�
േളാടേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പങ്കിട്ടു”, െചേങ്കാൽ കിരീടാവ�
കാശി പരീക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പിക്കാൻ െനേട്ടാട്ടം ഓടു�
കയായിരുന്നു െകാട്ടാര ഭരണത്തിെന്റ അധിക ചുമതല
വഹിക്കുന്ന നകുലൻ.

“എന്തുതരം മരണമാണു് കാത്തിരിക്കുന്നെതന്ന ഭയമാ�
േണാ? സത്യവതിയും പുത്രവിധവകളും കുറുനരികൾക്കി�
രയായി എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്, കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും കാട്ടു�
തീയിൽ െവന്തുമരിച്ചു എന്നും. കാത്തിരിക്കുന്ന മരണത്തി�
െന്റ പ്രകൃതം ഭാവനയിൽ കാണുന്നുേണ്ടാ?”, അന്ത്യപദ�
യാത്രക്കായി െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പടിയിറങ്ങുന്ന പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജീവെനടുക്കാൻ എന്തിനാണു് കുറുനരികളും കാട്ടു�
തീയും? ഈ അഞ്ചംഗ സംഘം േപാെര?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/18

“ജഡം കണ്ടേപ്പാൾ, െതാഴിൽപരമായി മൃദുലവികാരങ്ങ�
ളില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ േപാലും വിതുമ്പി. േനർക്കുേനർ േപാ�
രാട്ടത്തിൽ വധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ മൃതേദഹമായിരുന്നില്ല.
കൗരവ കാട്ടുപൂച്ചകൾ കീറിമുറിച്ചു വികൃതമാക്കിയ നില�
യിലായിരുന്നു കൗമാരേപാരാളിയുെട ഭൗതികാവശിഷ്ട�
ങ്ങൾ. ഇെതാെക്കയാേണാ േദ്രാണാചാര്യെന്റ ഗുരുകുല
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ േനടിെയടുത്ത േപാർക്കള ചട്ടങ്ങൾ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ദൂെര നദീതീരത്തു കത്തി�
പ്പിടിച്ചുയർന്നിരുന്നു ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െഞരിക്കെപ്പട്ടവ�
െന്റ ചിത.

“വയലിൽ പണിക്കുവന്നാൽ വിപണിനിരക്കിൽ െകാടു�
േക്കേണ്ട വരമ്പത്തു കൂലി?”, െമയ് വഴക്കേത്താെട ദുേര്യാ�
ധനൻ, മിക്കവാറും വിവസ്ത്രമായ ശരീരം, നിലാവു് പടർന്ന
പുഴെവള്ളത്തിേലെക്കറിഞ്ഞു.

“പട്ടാഭിേഷകം ൈവകിപ്പിച്ചു െകാെണ്ടന്താണിേപ്പാൾ ധൃ�
തിയിെലാരു പാപനാശിനി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പരീ�
ക്ഷിത്തിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പിതൃക്കൾ െചയ്ത പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിെല േചാ�
രയും നീരും പുഴെവള്ളത്തിൽ േവേണ്ട പിൻഗാമിയായ
ഞാൻ ഒഴുക്കാൻ? ഒപ്പം, കുരുവംശനായിക സത്യവതി
മുതൽ, മുൻതലമുറകളിെല, മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാെതയുമിരി�
ക്കുന്ന പൂർവ്വികർക്കു ശ്രാദ്ധഘട്ടത്തിൽ പുതിയ കിരീടാവ�
കാശിഎന്ന നിലയിൽ ബലിയിടുന്നതിെലന്താണു് ഇത്ര
ൈവകാരിക ദൗർബല്യം നിങ്ങൾ കാണാൻ? പിതൃക്കൾ�
ക്കു് സേഹാദരതുല്യരായിരുന്ന ദുേര്യാധനനും ദുശ്ശാസന�
നും, എനിക്കു് പിതാവായിരുന്ന അഭിമന്യുവിനും, വീരമൃത്യു
വരിച്ച സാധാരണ കൗരവസഖ്യ ൈസനികർക്കും ഇന്നു്
ഉപചാരേത്താെട ബലിയിട്ടു. യുദ്ധമില്ലാെത്താരു ശാന്ത�
േലാകമാണു് ദിവാസ്വപ്നെമന്നു മന്ത്രിച്ചു െകാണ്ടു് വിസ്തൃത�
മായ ജലരാശിയിേലക്കു േനാക്കി ഗംഗയിൽ മുങ്ങിനിവർ�
ന്നു. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല, പ്രിയ പേരതർ ൈക�
മാടി വിളിക്കുകയായിരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/19

“കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും നിറം പിടിപ്പിച്ച
നുണക്കഥകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ആസുരകാ�
ലത്തു, െകാട്ടാരം വകയിൽ ഒരൗേദ്യാഗിക ജീവചരിത്ര�
കാരൻ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് നിങ്ങൾ േമാഹിക്കു�
ന്നുേണ്ടാ”, വാനപ്രസ്ഥത്തിനു പാണ്ഡവരുെട കൂെട പടി�
യിറങ്ങിയ പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വ്യാജ പ്രശംസകളും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആേക്ഷപ�
ങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എന്തു് ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രമാണു്
ഭാവിതലമുറകൾ പാണ്ഡവെര കുറിച്ചു് വായിക്കാൻ ഇഷ്ട�
െപ്പടുക?”

“കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും നിേഷധിക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജ
വിധവകൾ, പ്രതിേഷധം അറിയിക്കാൻ അരമനയിൽ
വന്നേപ്പാൾ, കൂട്ടത്തിെലാരു ഇളമുറ രാജകുമാരിയുെട
കവിളിൽ ൈലംഗികാതിക്രമെമന്നു േതാന്നും വിധം, യുധി�
ഷ്ഠിരൻ േതാണ്ടുകേയാ തേലാടുകേയാ െചയ്തു എന്നാണു
കുന്നായ്മക്കൂട്ടങ്ങളുെട ആേരാപണനിർമ്മിതി. െപണ്ണുടൽ
സ്പർശനത്തിൽ രാജപദവി വഹിക്കുന്നവർെക്കാെക്ക മാ�
തൃകാ െപരുമാറ്റച്ചട്ടെമാന്നുമിേല്ല?”െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കുടിനീരും ധാന്യവും ആയിരുേന്നാ ആവശ്യങ്ങൾ?
‘എെന്റ അച്ഛനു ഒരച്ഛൻ മാത്രേമ ഉള്ളു എന്നാൽ പാണ്ഡ�
വരുെട ൈവവിധ്യപിതൃത്വം കുരുവംശത്തിനു അപമാനം’
എന്നവൾ മന്ത്രിച്ച േശഷം, നാടകീയമായി ഒച്ചെവച്ചു,
“ധാന്യം തരൂ കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പട്ടിണിയകറ്റൂ.”
ആംഗ്യവിേക്ഷപങ്ങേളാെട നിലവിളിച്ചാൽ ആരും െചവി�
തരിേല്ല? ആവിഷ്കാര സാമർഥ്യം കണ്ടനുേമാദിച്ചു കവിളി�
െലാന്നു തേലാടിയതാേണാ സകലവിധ രതിപരീക്ഷണ�
ങ്ങളുെടയും കൂത്തരങ്ങായ ഹസ്തിനപുരി െതരുവുകളിൽ
പുതിയ അരമനരഹസ്യം? ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മചാരിെയ�
ന്നു േനരം െവളുത്താലുടൻ അട്ടഹസിച്ചിരുന്ന പിതാമ�
ഹൻ (അഭിവന്ദ്യ ഭീഷ്മനാമം തങ്കലിപിയിൽ േകാറിയിട�
െട്ട േവദവ്യാസൻ), പുതു തലമുറ കൗരവരാജകുമാരികെള
ഇരുവശത്തും ൈകത്താങ്ങായി കൂട്ടി മണിക്കൂറുകേളാളം
െതരുവുകളിൽ നടക്കുന്നതു് നിങ്ങളുെട പത്രപ്രവർത്തക
സുഹൃത്തുക്കൾെക്കാന്നും കണ്ട ഓർമയിേല്ല?”

“ആരുെട അത്താഴത്തിനുേവണ്ടിയാണു് ഒന്നിലധികം മാ�
നുകെള കെല്ലറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കയ്യിലുള്ളതു് ഉച്ചയൂണിനു െപാരിെച്ചടുക്കും. ദ്വാരകയിലു�
ള്ള സുഭദ്ര പരിലാളനമിഴിേയാെട വിളമ്പിത്തരുന്നതായി
സങ്കൽപ്പിക്കും. അടുത്ത ഇരെയ ചുമന്നു ക്ഷീണമഭിനയി�
ച്ചു ആശ്രമത്തിെലത്തി പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ ഏറിയും.”
ഒരു കയ്യിൽ കഴുെത്താടിഞ്ഞ മാനും മറുകയ്യിൽ കൽച്ചീ�
ളുമായി ഉന്നം േനാക്കിയിരുന്ന അർജ്ജുനൻ, ഓടിത്തളർ�
ന്ന പുലിെയ േപാെല കിതച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/20

“തത്സമയ യുദ്ധവാർത്ത െമനഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രെര രസി�
പ്പിക്കുകയാേണാ ഇഷ്ടവിേനാദം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
സഞ്ജയേനാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി രാജമന്ദിരം.

“കണ്ടേപാെല േവണം കുരുേക്ഷത്ര വിവരണെമന്നു വ്യാ�
സൻ താക്കീതു തന്നതു് ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം എെന്ന കുഴപ്പ�
ത്തിലാക്കി. ആേരാടു് േചാദിച്ചറിയും, അന്നന്നെത്ത തല�
യറുക്കൽ? മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ യുദ്ധവാർത്ത ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’യിൽ വന്നു തുടങ്ങിയേതാെട ‘കണെക്കടു�
പ്പ്’ എളുപ്പമായി. മുഖം മൂടി ധരിച്ചു ‘പത്രിക’യുെട ചുവെര�
ഴുത്തുപതിപ്പു ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ കുറിെപ്പടുത്തു. കൗരവർക്ക�
നുകൂലമായി, അപ്പേപ്പാൾ കാണുന്ന േപാെല, ധൃതരാഷ്ട്രർ�
ക്കു് മുമ്പിൽ േനർസാക്ഷിെയ േപാെല വിളമ്പും. പുത്തൻ
വധവാർത്ത ൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ തരൂ. പാണ്ഡവതല�
െയാന്നും ഉരുളാത്തതിൽ ഉറക്കം വരാെത െഞളിപിരി�
യിലാണന്ധൻ.”

“പന്ത്രണ്ടു വർഷവും ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാ�
യി നീക്കം െചയ്തു എന്നാേണാ ഇേപ്പാൾ ആദ്യമായി നി�
ങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക സന്യസ്ഥ
ആശ്രമകാര്യദർശിേയാടു് േചാദിച്ചു. അജ്ഞാതവാസത്തി�
നു പാഞ്ചാലിയും ഭർത്താക്കന്മാരും ആേരാരു മറിയാെത
ഒളിവിൽ േപായ കാലം.

“അങ്ങെന െകാതിച്ചാൽ േപാലും, പാണ്ഡവർ പണി
െചയ്തു തീർക്കുേമാ? കൗരവ ചാരസംഘം പാണ്ഡവരു�
െട നല്ലനടപ്പേന്വഷിക്കുവാൻ മുമ്മൂന്നുമാസം കൂടുേമ്പാൾ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കാട്ടിൽ വരും. പാണ്ഡവെപരു�
മാറ്റം കുഴപ്പമിെല്ലന്നു് ഞങ്ങൾ േരഖാമൂലം അറിയിക്കണം.
മാലിന്യനീക്കം പാണ്ഡവർ കാരണെമാന്നും പറയാെത
സ്തംഭിപ്പിക്കും. അവർ േചാദിച്ചെതന്തും ഞങ്ങളേപ്പാൾ വാ�
രിെക്കാടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും. പരിത്യാഗികെളങ്കി�
ലും, ൈജവ വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ മൂലയിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന�
തു കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ആെക വിരണ്ടുേപാവും. പാണ്ഡ�
വെര പ്രകീർത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ പനേയാലയിൽ അടയാള�
െപ്പടുത്തിയ രഹസ്യേരഖ കാണിച്ച േശഷം മാത്രേമ കൗ�
രവസംഘത്തിനു ൈകമാറാവൂ എന്ന നിബന്ധന വക്കും.
ഞങ്ങൾ അടിയറവു വക്കും വെര തുടരും വിലേപശൽ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/21

“െമെല്ല, െമെല്ലയാണേല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു്?
അക്ഷയ പാത്രത്തിെല ഭക്ഷണലഭ്യത കുറഞ്ഞതാേണാ
കാര്യം? അേതാ, അന്നനാളത്തിൽ പ്രശ്നം വല്ലതും?” കി�
ടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട കാണാവുന്ന ഊട്ടുപുരയിൽ, നില�
ത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന ഭീമെന േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ആനത്തലേയാളം ഉരുട്ടി വായിലിട്ടാൽ, അന്നനാളത്തി�
ലൂെട അതിറങ്ങും മുമ്പു് രണ്ടാമെതാരു ‘ആനത്തല’ വാ�
യിേലെക്കറിയുന്ന പതിവു് നിർത്തണം എന്നു് ഞാൻ
കയർത്തു. വാരിവലിച്ചു സൗജന്യഭക്ഷണം അകത്താ�
ക്കി, ‘അഗ്നിമാന്ദ്യം, ദഹനക്ഷയം’ എന്നു് പറഞ്ഞു നകുല�
െന മരുന്നു് േതടി സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിേലക്കു് ഓടിക്കുന്ന
സ്ഥിരം പരിപാടി അേതാെട നിന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/23

“സന്യാസ സമൂഹങ്ങളേല്ല അയൽക്കാർ? പൗരാവകാശം
നഷ്ടെപ്പട്ടു കാട്ടുകുടിലിൽ കഴിേയണ്ടി വരുന്ന നിങ്ങളുെട
വ്യഥകെളാന്നും സഹാനുഭൂതിേയാെട േചാദിച്ചറിയാറി�
േല്ല?”, വസന്തകാല നിറങ്ങൾ വ്യാപിച്ച കുന്നിൻമുകളിെല
ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി.

“കള്ളച്ചൂതു് കളിച്ചിട്ടും രാജകീയ െസൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒെരാറ്റ
സന്ധ്യയിൽ നഷ്ടെപ്പടുത്തിയ പാണ്ഡവർ, അെല്ല? എന്ന
അവരുെട ആദ്യ േചാദ്യം തെന്ന അേന്ത വാസികളുെട കൂ�
ട്ടച്ചിരിേയാെട ആയിരുന്നു. ഭക്ഷ്യ ധാന്യം, മരുന്നു് , വസ്ത്ര�
ങ്ങൾ ഒെക്ക പതിവായി െകൗരവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നി�
ന്നു് കഴുതപ്പുറത്തു് എത്തിക്കും. പകരം കൗരവ ഭാവിസുര�
ക്ഷെയ ബാധിക്കുന്ന പാണ്ഡവ രഹസ്യങ്ങൾ താളിേയാ�
ലയിൽ ഉടേയാനവർ തിരിച്ചും അയക്കും”, ആശ്രമങ്ങളി�
െല ൈജവമാലിന്യം ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി സംസ്കരിച്ചു
കുന്നിനു താെഴ ജലാശയത്തിൽ തുണി തിരുമ്മി കുളിച്ചു
ഈറൻ മുടിയുമായി പടി കയറി വരുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട
നിഴൽ വീണേപ്പാൾ, പാണ്ഡവർ മാരകായുധങ്ങൾ മൂർച്ച
കൂട്ടുന്ന പണിയിൽ െപെട്ടന്നു് തിരക്കു് കാണിച്ചു.

“വിശ്വവിഖ്യാത തള്ളവിരൽ? വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ‘ഗു�
രുദക്ഷിണ’യായി ഈ വിരൽ ആയിരുന്നിേല്ല കുടില േദ്രാ�
ണർ മുറിച്ചു വാങ്ങിച്ചതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മുറിച്ചു നീക്കിയ ഇടം മുഖേത്തക്കാൾ ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞി�
രുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വിരൽനഷ്ടം അവർ ൈവകാ�
രികമായി ഏെറ്റടുത്തു. പ്രേത്യക പരിഗണന കുരുവംശ�
ചരിത്രത്തിൽ തരാെമന്നു കീഴാളകവി വ്യാസനും സമ്മ�
തിച്ചു. വിരൽ ഇല്ലാെത അെമ്പയ്യാനും പഠിച്ചു. വിരൽന�
ഷ്ടം ഞാൻ മറന്നു. ഒരു നാൾ രാവിെല ഉറക്കമുണർന്നു
േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ടെതന്തായിരുന്നു എേന്നാ? പണ്ടു
ഗുരുവിനു സമർപ്പിച്ച തള്ളവിരലുണ്ടു്, തിരിെച്ചത്തിയിരി�
ക്കുന്നു!. പരിചയേക്കടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ പഴംതുണിെയ�
ടുത്തു് ഞാൻ ൈക മൂടിെക്കട്ടി”, ഏകലവ്യൻ ൈക വീണ്ടും
ഒളിപ്പിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/24

“ആെളാരു സൗമനസ്യക്കാരനായ വഴികാട്ടിമാത്രമാ�
േണാ? അേതാ, പരുക്കൻ രീതിയിെലാരു തിരുത്തൽശ�
ക്തിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഭയാർഥികളായി കുന്തിയും മക്കളും ഹസ്തിനപുരിയിൽ
വരും വെര, ഭീഷ്മർ, േപായകാല െപാങ്ങച്ചക്കഥകൾ പറ�
ഞ്ഞു, ആഡംബര സമൃദ്ധമായ ആശ്രമ മുറ്റത്തു രാജ്യത�
ന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങെള, ശബ്ദം ഘനഗംഭീരെമ�
ങ്കിലും, കുടുകുെട രസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ക്ഷയേരാഗിെയ�
ന്നു േലാകം മുറുമുറുപ്പില്ലാെത അംഗീകരിച്ച മുൻരാജാവു് വി�
ചിത്രവീര്യനു പായകൂട്ടു കിടക്കാൻ, എന്തിനാണു് മൂന്നു കാ�
ശിരാജ കുമാരികെള തട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നതു്? േരാഗശുശ്രൂ�
ഷക്കായി വാരണാവതം മലെഞ്ചരുവിെല േവനൽക്കാല
വസതിയിൽ താമസിപ്പിക്കുകയേല്ല ഉത്തരവാദിത്വേത്താ�
െട േവണ്ടിയിരുന്നതു്? നിങ്ങളുെട അവിേവക നടപടി
െകാണ്ടേല്ല കാശിരാജകുമാരി അംബ ആത്മഹത്യ െച�
യ്തതും, കുരുവംശ രാജാവു് മക്കളില്ലാെത മരിച്ചുേപായ�
തും?, ധാർമ്മിക േരാഷേത്താെട, കൗമാരകാലത്തങ്ങെന
േചാദിച്ചതിൽ പിെന്ന ഞാൻ, ദുരഭിമാനിയായ കാരണവ�
രുെട സ്ഥിരം േനാട്ടപ്പുള്ളിയാണ്”, ‘ജനഹിതായ പദ്ധ�
തി’യനുസരിച്ചു ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ െചന്നു് സാധാര�
ണക്കാരുെട ‘നാഡി പിടി’ക്കാൻ നൂറ്റുവർ യാത്ര തുടങ്ങു�
ന്ന േനരമായിരുന്നു.

“പാഞ്ചാലിയുെട ബഹുഭർത്തൃത്വെത്ത കുറിച്ചു് കൗരവ വധു�
ക്കൾ ഇത്രമാത്രം പരിഭ്രമിക്കുന്നതിെന്റ പ്രസക്തി വ്യക്ത�
മാക്കാേമാ? ‘ഒരു ദാമ്പത്യം ഒരു ഭർത്താവ്’ എന്ന തത്വ�
സംഹിതയുെട ബലിയാടുകളായ നിങ്ങൾെക്കന്തറിയാം,
അഞ്ചു േദവസന്തതികെള നിത്യവും പരിലാളിേക്കണ്ടതി�
െല പ്രയാസങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവധു�
വിേനാടു് േചാദിച്ചു. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു കുടിേയ�
റും മുമ്പു് പാണ്ഡവർ നവവധുവുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ
കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇടേവള.

“ബഹുഭർത്തൃത്വം പാഞ്ചാലി ആേഘാഷിക്കെട്ട എന്നാണു
അന്തഃപുരേയാഗത്തിൽ മറ്റു കൗരവവധുക്കളുമായി ഹൃദ�
യം തുറക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ആശംസിച്ചതു്. എന്നാലവൾ
യഥാർത്ഥത്തിൽ െചയ്യുന്നേതാ? കുറ്റിയടിച്ചു ഭർത്താക്ക�
ന്മാെര െകട്ടിയിട്ടു, ഒെന്നാന്നായി തന്നിഷ്ടത്തിൽ മാത്രം
െകട്ടഴിക്കുന്നതിൽ, േസവനദാതാവായ ഒരു ഭാര്യ എന്ന
നിലയിൽ ഞാൻ നിശബ്ദമായി പ്രതിേഷധിക്കുന്നുണ്ടു്.
അറിയാേമാ, പരസ്പരം പാണ്ഡവെര േപാരടിപ്പിക്കുകയാ�
ണവൾ. െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു കൗരവരാജസ്ത്രീകളും ദുേര്യാധ�
നനു് രഹസ്യമായി ‘കപ്പം’ െകാടുക്കുന്നുണ്ടു് എെന്നനിക്ക�
റിയാം. അെതന്തിെനേന്നാ? പരിപൂർണസഹവർത്തി�
ത്വം ഉറപ്പു വരുത്താൻ. ദുേര്യാധനൻ എെന്റ അംഗീകൃത
ഇണയായി രുന്നിട്ടും, നൂറു കൗരവരും നൂറു ഇണകളും പാ�
രസ്പര്യേത്താെട പായിൽ കിടന്നുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കളാ�
ണു് എന്ന വസ്തുത പാഞ്ചാലിെയ വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ
അടയാളെപ്പടുത്തി. അതു് നിങ്ങൾ രാജ്യേദ്രാഹമായി
െപാക്കിക്കാേട്ടണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/25

“േലാലേലാലമായ ഈ ൈകകൾ െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ അവ�
െന ഒറ്റയ്ക്കു് െകാന്നു എന്നാേണാ പറഞ്ഞു വരുന്നതു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ അവസാന വർഷം. െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടുക്കാൻ കി�
രീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു്, മൂർക്കൻ പാമ്പിെന െകാണ്ടു
യുധിഷ്ഠിരെന കടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത െതളിഞ്ഞ കറു�
ത്ത ദിനങ്ങൾ. വിഷേമറ്റുമരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ, സ്ഥാന�
ത്യാഗം െചയ്തു വനവാസത്തിനു പാണ്ഡവർ തയ്യാറാവുെമ�
ന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്ന െകാട്ടാരഭൂമിക.

“കീചകെന ഞാൻ െകാല്ലുകെയാന്നുമായിരുന്നില്ല യുവശ�
രീരത്തിൽ നിന്നു് ആത്മാവിെന േവർെപടുത്തുകയായിരു�
ന്നു. എന്നാൽ െകാലയുെട കർത്താവു എന്ന േദശീയ പ്ര�
ശസ്തി ഭീമനു് േവണം കിട്ടാെനന്നു ഞാൻ േനരെത്ത ഉറ�
ച്ചു. ഔേദ്യാഗിക കീചകവസതി ആഡംബരപൂർണ്ണെമങ്കി�
ലും, ചാരസാന്നിധ്യം ശക്തെമന്ന െപാതുധാരണയിൽ,
ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത നിശാവിേനാദങ്ങൾ നൃത്തമണ്ഡപ�
ത്തിേനാടു് േചർന്ന വിശ്രമ സേങ്കതത്തിേലക്കു കീചകൻ
കൗശലപൂർവ്വം മാറ്റിയിരുന്നു. രതിേസവനദാതാക്കൾക്കു
രഹസ്യമായി വന്നു േപാവാനുള്ള സൗകര്യം നിർണ്ണായക
രാത്രിയിൽ തുണയായി. കീചകൻ എെന്ന പായക്കൂട്ടിനു
ക്ഷണിച്ചു, ക്ഷണം നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. കീചകവസതി�
യിൽ പതിവായി അത്താഴം െകാണ്ടു െകാടുക്കുന്ന ഞാൻ
(അവെന്റ സേഹാദരിയും വിരാടരാജ്ഞിയുമായ സുേദ�
ഷ്ണയുെട വ്യക്തിഗത േതാഴിെയന്ന നിലയിൽ എെന്റ ദി�
നചര്യയിൽ െപടുമായിരുന്നു അവിവാ ഹിതകീചകെന്റ
തീൻശാല പരിചരണം) ലഹരിപാനീയത്തിൽ മദ്യം അള�
വു കൂട്ടിയതു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. സാഹചര്യങ്ങൾ
തുണച്ചു എന്നർത്ഥം. അർദ്ധരാത്രിേയാെട നൃത്തമണ്ഡ�
പത്തിൽ ആടിയാടി വന്ന കീചകൻ, ശയ്യയിൽ കിടക്കു�
ന്നതും ഉറങ്ങിേപ്പാവുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച എനിക്കു്, പിന്നീടുള്ള
നടപടി നിസ്സാരമായി. മൂക്കും വായും പിടിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടി�
ക്കാൻ തക്ക ആയുധമായി മാറി, പട്ടിൽ തീർത്ത തലയി�
ണകൾ. തളർന്നുറങ്ങിയ യുവേകാമളെന തീെര േദഹാ�
ധ്വാനമില്ലാെത ഞാനങ്ങെന ശവമാക്കി. രാവിെല പരി�
ചാരകർ വന്നേപ്പാൾ കാണുന്നതു് ഉറക്കത്തിെലന്നേപാ�
െലാരു കീചകജഡം. തിരക്കു് കൂടും മുമ്പു് ഭീമൻ ഊട്ടുപുര�
യിൽ നിന്നു് പുറത്തു വന്നു ഇരുൈകകളും നാടകീയമായി
ഉയർത്തി, പാതിരാെകാലയുെട ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റ�
ടുത്തു. ‘ൈസരന്ധ്രി’െയന്ന എെന്ന കടന്നു പിടിക്കാൻ
ശ്രമിച്ച കുടിലകീചകൻ ഈ ൈകകളിൽ പിടഞ്ഞാണു്
നിശ്ചലനായതു് എന്നവൻ വികാരഭരിതനായി അവകാ�
ശെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ദൂെര ദൂെര കൗരവസഭയിെല നീതിമാൻ
ഭീഷ്മരും ‘ശരി ശരി’ എന്നുറെക്ക പറഞ്ഞതു് നിങ്ങളും ഒരു�
പേക്ഷ, േകട്ടിരിക്കും. എന്തിനു ഞാൻ കീചകൻ െകാന്നു,
എന്തു െകാണ്ടു് ഭീമൻ െകാലക്കുറ്റം ഏെറ്റടുത്തു എന്നെതാ�
രു േചാദ്യചിഹ്നമല്ല, േവനൽ മഴ െപയ്യുന്ന ഈ തണുത്ത
രാത്രിമുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാമനയുെട കഥ�
യാണു് ‘പ്രണയപർവ്വം’ എന്ന ആത്മകഥയിൽ അതു് നി�
ങ്ങൾക്കു് വായിക്കാനാകും, അതുവെര കാത്തിരിക്കൂ.”

“േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാളയത്തിെലത്തിയ പിതാമഹൻ
കുളിച്ചു ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടൻ എടുത്തേല്ലാ പനേയാ�
ലയും നാരായവും. കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം ഭാവി തലമുറയ്ക്കാ�
യി അടയാളെപ്പടുത്താൻ ഉറച്ചുേവാ, കൗരവസർവ്വൈസ�
നിക േമധാവി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്നെല ൈവകുേന്നരം യുദ്ധം െചയ്തു തളർന്നാണു് കൂട�
ണഞ്ഞതു് പുഴയിൽ നീന്തി േചാരയും നീരും കഴുകിക്കള�
ഞ്ഞു മടങ്ങിെയത്തി ഞാൻ പഴച്ചാർ ചുേണ്ടാടടുപ്പിച്ചില്ല,
ഇടിച്ചുകയറി വന്ന ദുേര്യാധനൻ മുഖേത്തക്കു് വിരൽചൂണ്ടി
േചാദിക്കുന്നു, എത്ര പാണ്ഡവ തല ഇന്നു് െവട്ടി? ഒന്നും
െവട്ടിയിെല്ലന്നു വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ വാ തുറന്നില്ല,
കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിച്ചവൻ കളിയാക്കുന്നു ഒരു പാണ്ഡവ
തല േപാലും ഉരുട്ടാത്ത നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന ഒരു കുടം
പഴച്ചാർ േമാന്താൻ കഴിയുന്നു? അേപ്പാളുറച്ചു, നിത്യവും
പനേയാലയിൽ മാനവികതക്കായി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട,
ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ പാണ്ഡവക്കുട്ടികളുെട കഴുത്തുേവ�
േട്ടണ്ട നിേയാഗം ഞാെനങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു.”
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“ൈലംഗിക കുറ്റവാളിെയന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷാനിയമമ�
നുസരിച്ചു പരസ്യ വിചാരണ േനരിേടണ്ട നിങ്ങൾെക്കവി�
െട നിന്നു് കിട്ടി, അഭിവന്ദ്യപാഞ്ചാലിെയ നാടു കടത്താൻ
അധികാരം? േചാദിക്കുന്നതു് ചാർവാകൻ. നീതിേബാ�
ധത്തിെന്റ അവസാന വാെക്കെന്നാെക്ക അറിയെപ്പടു�
ന്ന വിദുരർ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപെത്ത അപ�
ലപിെച്ചങ്കിലും, ഒന്നും കണ്ട ഭാവമില്ലേല്ലാ, മുൻ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തിനിെയ കൗരവഅടിമയാക്കി കാട്ടില�
യക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദി�
ച്ചു. കാലവർഷ പ്രതീതിയുണർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം. ഇടി�
യും മിന്നലുമായി, രാത്രി െപയ്ത മഴ േതാർന്നു അശാന്തമാ�
െയാരു മൗനം നീറിപ്പിടിച്ച േകാട്ടക്കകെത്ത മട്ടുപ്പാവിൽ
നിന്നു് കാണാമായിരുന്നു, മഴെവള്ളെമാഴുകുന്ന െപരുവ�
ഴിയിലൂെട ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘം നഗ്നപാദരായി വട�
ക്കൻ മലകളിേലക്കു കാൽ മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നതു്.

“െതറ്റിേപ്പായി പതിവുേപാെല നിങ്ങൾക്കും ചാർവാക�
നും. ഞാൻ ഭരണകൂട വക്താവു് മാത്രമാണു്, ഭരണകൂ�
ടമല്ല. കാഴ്ച പരിമിതെനങ്കിലും, ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ തെന്നയാണു് ഏകാംഗ ഭരണകൂടം. ഇന്നെല ചൂ�
താട്ടസഭയിലുണ്ടായെതാെക്ക ഇന്നു് , ഭാഗ്യം, ഹസ്തിന�
പുരി ഔേദ്യാഗിക േരഖയാണു് പനേയാലെയാന്നിനു് നി�
ശ്ചിത സംഖ്യ ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ അടച്ചാൽ, ഏതണ്ട�
നും അടേകാടനും േനടാം ഒരു ൈകപ്പിടി കുരുവംശ േര�
ഖകൾ. രഹസ്യാത്മകതക്കു് വിേധയമല്ല ഒന്നും. അതു�
െകാെണ്ടാരു ഗുണമുണ്ടായി, കുതിരപ്പന്തികളിൽ കാലാ�
കാലമായി വിഴുപ്പുകഥ െമനയുന്നവർക്കു ഇേപ്പാൾ േശ്രാ�
താക്കളില്ല. രാജമുദ്രയുള്ള ഔേദ്യാഗിക േരഖകൾ നാടു�
നീെള കിട്ടുേമ്പാൾ എന്തിനു വായിക്കണം ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുകൾ? സുതാര്യതക്കുേവണ്ടിയു�
ള്ള വിപ്ലവത്തിൽ ഞങ്ങെള തുറന്നു അനുേമാദിച്ചതു തക്ഷ�
ശില സർവ്വകലാശാലയിെല രാജ്യതന്ത്ര ഗേവഷകരാണു്
അെതാെക്കയേല്ല ഈ കുരുവംശത്തിെന്റ കമനീയത,
പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃേത്ത? ‘മാറി നിൽക്കു് അേങ്ങാട്ട്’
എെന്നാന്നും ഈ മാധ്യമ സൗഹൃദ ദുേര്യാധനൻ ആേരാ�
ടും പറയില്ല.”

“പ്രണയമിഴികളിലൂെട ഭർത്താക്കന്മാേരാടു സംസാരിച്ചി�
ട്ടില്ല എന്നാേണാ, ഭർത്തൃനിന്ദയുെട െവഞ്ചാമരങ്ങൽ പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ വായിച്ചു നിഗമനത്തിൽ
എേത്തണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആർക്കറിയാം. സാന്ദർഭികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം,
എന്നാൽ സന്ദർഭം മാറുേമ്പാൾ, ‘പ്രണയ മിഴി’യുെട സാ�
ധുത തീരിേല്ല”, അന്തഃപുരത്തിൽ വരും മുമ്പു് േരഖാമൂലം
പാണ്ഡവർ അനുമതി േനടിയിരിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപ�
നത്തിൽ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

“എല്ലാവെരയും ആട്ടിെത്തളിച്ചു വീണ്ടും കാട്ടിേലക്കു്? യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ േപാക്കു്, നിങ്ങേളാെടാെക്ക ആേലാചി�
െച്ചടുത്ത തീരുമാനം ആയിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. രാജവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വൽക്കലം ധരിക്കുക�
യായിരുന്നു മുൻ മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

“സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ വൃദ്ധഭർത്താവു് അധികം
ൈവകാെത കാലം െചയ്യുെമന്നും, മഹാറാണിെയന്ന നി�
ലയിൽ അധികാരം എനിക്കു് വന്നു േചരുെമന്നും ഇളമുറ�
നകുലൻ പലേപ്പാഴും ൈധര്യം തന്നതു് മറക്കുന്നില്ല. ഭർ�
ത്താവിെന്റ മരണേശഷം ആർജ്ജിതകുടുംബ സ്വത്തും
പദവിയും ഭാര്യക്കു് വന്നു േചർന്നാൽ മാത്രേമ അവളുെട
വ്യക്തിത്വം േലാകത്തിനു വ്യക്തമാവൂ എന്നറിയാത്ത,
സരളഹൃദയനായ യുധിഷ്ഠിരെന കുറിച്ചു് മാറിയ ജീവിതാ�
വസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/27

“അന്തിമപദയാത്രയിലും അവസാനമാണേല്ലാ ഇടം?
ആെരല്ലാം കൂെടയുണ്ടു് എന്നു് േനാക്കാെത യുധിഷ്ഠിരൻ
കാൽ മുേന്നാെട്ടടുക്കുന്നതിൽ, ആണധികാരപർവ്വം തു�
ടിച്ചു നിൽക്കുന്നതു് കാണാെത േപാേയാ?”, പാഞ്ചാലി
പടിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. പട്ടാഭിേഷകം െചയ്തു അധികാ�
രത്തിൽ കയറിയ പരീക്ഷിത്തിെന്റ അമ്മ, ഉത്തര, മട്ടുപ്പാ�
വിൽ ഉദാസീനതേയാെട ഒതുങ്ങി “കുഴഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ,
വാരിേക്കാരി മരണേദവത പരിലാളിക്കുന്നതു കണ്ടുേവ�
ണം, േലാകവുമായുള്ള ബന്ധം വിടാൻ. പത്തു പാണ്ഡവ�
ക്കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതായിരിക്കും, മരണമുഹൂർ�
ത്തത്തിെല അമംഗള കാഴ്ച.”

“വീണില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, മരണാഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവുമായി�
രുന്നുേവാ, അേതാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ശര�
ശയ്യക്കു് ചുറ്റും പാണ്ഡവ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത രാത്രി. നക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ മിന്നിയിരുെന്നങ്കിലും, കാഴ്ച പരിമിതമായിരുന്നു.

“കുരുേക്ഷത്രവും മരണചിന്തയും കൂട്ടിക്കുഴക്കുക വഴി െമാ�
ത്തം ഭീഷ്മജീവിതെത്ത നിങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളിേല�
െക്കാതുക്കുകയാണു് േപാരാട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ മുറിപ്പാടുകൾ
ആകസ്മികതയായി േവേണ്ട കാണാൻ? സുരക്ഷിതേകാ�
ട്ടക്കകെത്ത മരക്കൂട്ടങ്ങൾ ക്കിടയിെല ആശ്രമ ഉദ്യാന�
ത്തിൽ, ഏകനായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു സമാന്തര േലാ�
കത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാവാമായിരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ
പകൽക്കിനാവു് കാണാറുള്ള േപാെലാരു സ്വാഭാവിക
അനുഭവമാണു്, നക്ഷത്രങ്ങെളണ്ണി ഈ വിജനഭൂമിയിൽ
മരണസ്വപ്നങ്ങൾ െനയ്യുന്നതും.”

“പതിെനട്ടുനാൾ േപാരടിച്ചിട്ടും, േപാറേലൽക്കാെത രക്ഷ�
െപ്പട്ട നിങ്ങൾ യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുേമാ എന്ന�
റിഞ്ഞുകൂടാ, പേക്ഷ, തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ, ഒരു മാ�
യക്കാഴ്ച എന്ന നിലയിൽ ഉള്ളുതുറന്നു് വിലയിരുത്താൻ
കഴിയുന്നുേണ്ടാ?”, ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതിയ കിരീടാവകാ�
ശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ ഏകാധ്യാപകനായി െകാട്ടാരെക്ക�
ട്ടിെല ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന കൃപാചാര്യേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഇടിെവട്ടിെപ്പയ്ത േവനൽ
മഴയിൽ െപാടിയടങ്ങി അന്തരീക്ഷം െതളിഞ്ഞ പ്രഭാതം.

“ഇടയ്ക്കിെട ആ ദുർമ്മരണങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി ഞാൻ വി�
സ്തരിച്ചു കാണും. ഒരിക്കൽ കൂടി യുദ്ധം ആവർത്തിച്ചിരു�
െന്നങ്കിൽ എന്നു് േമാഹിക്കും. മനുഷ്യ മനസ്സിെന്റ ചാഞ്ചാ�
ട്ടങ്ങൾ േനാക്കുേമ്പാൾ, ഭാവിയിലിനിയും വരും യുദ്ധസാ�
ദ്ധ്യത എേന്നാർത്തു് ഹൃദയം ശാന്തമാകും…”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/28

“അസ്തിത്വ ദുഃഖം സഹിക്കാനാവാെത ആയിരുേന്നാ പാ�
ണ്ഡവർ അന്തിമപദയാത്ര െചയ്തതു്?”, പുതിയ മഹാരാ�
ജാവു് പരീക്ഷിത്തിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു,
“അേതാ െചേങ്കാൽ തരാെത കളിപ്പിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന,
കൗരവരാജവിധവകളുമായി രഹസ്യ നീക്കത്തിൽ, നി�
ങ്ങൾ സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കിേയാ?”

“കായികബലം െകാണ്ടു് െകൗരവെര േനരിടുന്നതിനു പക�
രം, ചതിച്ചു െകാന്ന പാണ്ഡവെര വലിച്ചിഴച്ചു, കണ്ണു് െകട്ടി
മുട്ടു കുത്തിച്ചു, തലെവട്ടുെമന്നു് , പുതു തലമുറ കൗരവബാല�
ന്മാർ ദുേര്യാധനെന്റ ഓർമെപ്പരുനാൾ ദിവസം, ആലങ്കാ�
രികമായി ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. അതു് പാണ്ഡവർ, പേക്ഷ,
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു. േവെറ ദാർശനിക വ്യഥ�
െയാന്നും കണ്ടില്ല.”

“കുട്ടികൾക്കു് പാണ്ഡവ കുടുംബനാമം അകമറിഞ്ഞു െകാ�
ടുത്ത താേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡുവിേനാടു്
േചാദിച്ചു. കാട്ടു കുടിലിൽ ചൂളിക്കൂടിയിരുന്ന വൃദ്ധൻ, ഒരി�
ക്കൽ ഹസ്തിനപുരി രാജാവായിരുന്നു എന്നു് വിശ്വസി�
ക്കാൻ പ്രയാസം േതാന്നി.

“ആേരാ പഠിപ്പിച്ചു െകാടുത്തേപാെല, അഞ്ചു കുട്ടികളും
എെന്ന പുറത്തിരുത്തി കുളിപ്പിച്ചു്, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിപ്പിക്കുന്നതു വിസ്മയേത്താെട ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരനും ഇളമുറ സഹേദവനും പതിനഞ്ചു
െകാല്ലെത്ത പ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. അവർ ഇതുവെര പരി�
ചരിക്കുകേയാ എെന്റയരിെക വരുകേയാ കണ്ടിട്ടില്ല.
കുളി കഴിഞ്ഞ എെന്നയവർ ആദ്യമായി ‘അച്ഛാ’ എന്നു്
വിളിച്ചു. പ്രശസ്ത പാണ്ഡുനാമം ഔപചാരികമായി തന്നു
ഞങ്ങെള കുരുവംശാധിപരാക്കൂ എന്നവർ ഉച്ചരിച്ചു. അനി�
ശ്ചിതമാെയാരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ െചേയ്യണ്ട െതല്ലാം
നിങ്ങൾ െചയ്യണം എന്നു് ഭീമൻ ചൂണ്ടുവിരലുയർത്തി പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ, പിെന്ന എനിെക്കാേന്ന ആശംസിക്കാനു�
ണ്ടായിരുന്നുള്ളു-രക്തബന്ധമിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി
ഔേദ്യാഗിക പാണ്ഡവർ. എെന്റ അധികാരാവകാശ�
ത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളികൾ. എെന്റ മരണേശഷം നിങ്ങൾ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ അവകാശം േനടിെയടുേക്കണ്ടവർ.
കണ്ണു് തുറന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടു്, രണ്ടു സന്യാസിമാർ
സാക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ ആ രംഗം പനേയാലയിൽ
നാരായമുന െകാണ്ടു് േരഖയാക്കുന്നു. എല്ലാം അതീവ ശ്ര�
ദ്ധേയാെട േനരെത്ത പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചവൾ കുന്തി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/04/29

“ഒരുമിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ചു തീർേക്കണ്ട മൂപ്പിളമത്തർക്കം
വാളും ഗദയുമുള്ള േപാരാട്ടം വഴി പരിഹരിക്കാൻ, േദശീ�
യപ്രശ്നമായി വികസിപ്പിെച്ചടുത്തതിെനതിെര ജനേരാഷ�
മിരമ്പുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഒരു മഹായുദ്ധത്തിെന്റെയാെക്ക ആവ�
ശ്യെമന്തായിരുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആരാദ്യം ജനിച്ചു എന്ന ജനനത്തീയതിയിേലെക്കാ തു�
ക്കുകയാേണാ ആേഗാള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച െകാട്ടാര പ്ര�
തിസന്ധി? അരാജക പാണ്ഡവരുെട ഭീകരവാദം അത്ര
എളുപ്പം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുേമാ? കൗരവാനുകൂലിയാ�
യിരുന്ന വിരാട ൈസനിക േമധാവിയായിരുന്നു ആറംഗ
പാണ്ഡവസംഘത്തിെന്റ അജ്ഞാതവാസം െപാളിെച്ചടു�
ത്തതു്. പേക്ഷ, െപാള്ളുന്ന ആ അരമന രഹസ്യം അങ്ങാ�
ടിപ്പാട്ടാക്കാൻ ആ കറകളഞ്ഞ േദശാഭിമാനി ശ്രമിച്ചി�
ല്ല. ചാരസവിധാനം വഴി ഞങ്ങൾക്കു് തുമ്പു് തന്നു. ഭീഷ�
ണി മണത്ത ഭീമൻ പാതിരാ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ കീ�
ചകെന (വിരാടരാജ്ഞിയുെട അനുജനുമാണു് ആ അവി�
വാഹിതയുവാവു്) െകാന്നതു് മതിയായിരുന്നു ശത്രുപദവി
നൽകി നൽകി പാണ്ഡവെര എെന്നേന്നക്കുമായി ഇല്ലാ�
യ്മ െചയ്യാൻ. എന്നാൽ പരിഷ്കൃത സമൂഹെമന്നു െപാതു�
സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്ന കുരുവംശം അത്തരം എളുപ്പവഴി�
ക്കു േപായില്ല പകരം സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അടിസ്ഥാനസൗ�
കര്യ വികസനേത്താെട കുരുേക്ഷത്രെയ കായികബല
പരീക്ഷക്കു് അണിയിെച്ചാരുക്കി. അപ്രതീക്ഷിത യുദ്ധനീ�
ക്കം പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടെക്കതിെര രഹസ്യ�
മായി തുടങ്ങിെവക്കാതിരിക്കാൻ, സ്ഥലവും തീയതിയും
ഞങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയേതാെട സ്വീകരിക്കുകയല്ലാെത
പാണ്ഡവർക്കു് േവെറ വഴിയില്ലാതായി. ചുറ്റും നടന്നു ഒന്നു്
േനാക്കി വരൂ, എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി േന�
രം െവളുത്തു ശംഖു മുഴങ്ങുന്നേതാെട പാണ്ഡവ തലകൾ
ഒെന്നാന്നായി െകായ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയായി.”

േപാർക്കളത്തിെന്റ നാലതിരുകളിലൂെട കുതിരേയാട്ടം
വഴി കുരുേക്ഷത്രയുെട മികച്ച യുദ്ധക്ഷമത ഒരിക്കൽ കൂ�
ടി തക്ഷശില ഗേവഷകവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു േവണ്ടി ഉറപ്പു
വരുത്തുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

“കാട്ടിൽ േപാവും മുമ്പു് ചൂതാട്ടസഭയിെല ൈലംഗികാതിക്ര�
മം പരാതിയാക്കി സത്യവാങ്മൂല സഹിതം പരേമാന്നത
നീതിപീഠത്തിനു് പാഞ്ചാലി ഔപചാരികമായി ൈകമാ�
റിയിട്ടും, നിങ്ങൾെക്കതിെര ഒരു കൗരവൻ േപാലും േകാ�
ട്ടവാതിലിനു െവളിയിൽ വന്നു വിമത ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല
എന്നെതാരു ദുഃസ്സൂചന നൽകുന്നുെണ്ടന്നു ചാർവാകൻ മു�
നവച്ചു പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു ഈ
പ്രതിഭാസേത്താടിേപ്പാൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സുതാര്യമായിരിക്കണം രഹസ്യേയാഗങ്ങൾ േപാലുെമന്ന
രാജനീതി, എെന്നന്ന േപാെല ഇന്നെല എെന്ന തുണച്ചു.
വനിതകൾക്കു് പൂർണ്ണമായും പ്രേവശനാനുമതി നിേഷ�
ധിക്കണം ചൂതാട്ടസഭയിൽ, എന്ന കർശന നിബന്ധന
വച്ചതു യുധിഷ്ഠിരനായിരുന്നു. സഭാധ്യക്ഷെന്റ അനുമതി�
യില്ലാെത അകത്തു കയറിയവർെക്കതിെര, ജീവഹാനി�
യിൽ താെഴ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ െകാടുക്കാെമന്നും
സഭ ഒറ്റശബ്ദത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. അല്പവസ്ത്രയായി സഭ�
യിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിക്കു് ൈലംഗികേമാ അതി�
ക്രമപരേമാ ആയ പരാതിയുെണ്ടങ്കിൽ, നീതിപീഠത്തിെന്റ
പരസ്യ വിചാരണയിൽ ആദ്യം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറുക
അവളായിരിക്കും. അതിലും ഞങ്ങൾക്കു് പരിരക്ഷയുണ്ടു്.
പറയാം: െമാത്തം ചൂതാട്ടസഭയിൽ സംഭവിച്ചെതാെക്ക
േരഖയാക്കി പിതാമഹെന്റ കെയ്യാേപ്പാടുകൂടി ൈകവശ�
മുണ്ടു്. പൗരാവകാശങ്ങൾ തീർത്തും നിേഷധിക്കെപ്പട്ട
പാഞ്ചാലിക്കു് പരാതി പറയാനുള്ള േയാഗ്യതയിെല്ലന്നു
സഭാതല േരഖ വായിച്ചാൽ ചാർവ്വാകനും ഏകേദശം
മനസ്സിലാവും. ഇെതാെക്ക മനസ്സിലാവുന്ന ഇളമുറ കൗ�
രവക്കുട്ടികൾ കട്ട പിന്തുണ തരിേല്ല ഈ സാംസ്കാരിക
പ്രതിസന്ധിയിൽ?” വനവാസത്തിൽ േപായ പാഞ്ചാലി�
ക്കു് വൃത്തിയുള്ള പരുത്തി തുണികളും രുചിൈവവിധ്യമുള്ള
ഹിമാലയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും േമനീപരിചരണത്തിനു പരി�
മള േലപനങ്ങളും പാരിേതാഷികെപ്പട്ടിയിൽ മുദ്ര വച്ചു് പ്ര�
േത്യകദൂതൻ വഴി െകാടുത്തയക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു
ദുേര്യാധനൻ.

“നൂറു കൗരവരും ആരാധകർ എന്നഭിമാനിക്കുന്നവൾ നി�
ങ്ങൾ. കാട്ടുജീവിതത്തിെല കഷ്ടപ്പാടു് േനരിൽ കാണാൻ
ഒരാെളങ്കിലും പന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാലം ഈ വഴി വന്ന ഓർ�
മ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കിടപ്പറ ജാല�
കത്തിലൂെട േവനൽ െവയിലിെന്റ അലകൾ വനേമഖല�
യിെല കുന്നിൻ പുറത്തു ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ
ഇളമാംസരുചിയറിയാൻ നായാട്ടിനു േപായ േനരം.

“ഓേരാ െവളുത്തവാവിനും ധാന്യവും വസ്ത്രവും പരിമള�
േലപനവുമായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നും കുതിരപ്പുറ�
ത്തു വന്നിരുന്നവർ പിെന്ന ആരായിരുന്നു എന്നാണു നി�
ങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നതു്?” കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറനുടുത്ത
പാഞ്ചാലി, തേലന്നു് കിട്ടിയ സമ്മാനെപ്പാതിയിൽ നി�
ന്നു് സുഗന്ധൈതലെമടുത്തു നഗ്നേമനിയിൽ സാവകാ�
ശം പുരട്ടി.
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“നീന്തിക്കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദുേര്യാധനെന പിന്നിൽ നി�
ന്നു് ചുമലിലമർത്തി മുക്കിെക്കാല്ലാൻ നീ ശ്രമിച്ചു എന്ന
കൗരവപരാതി പിതാമഹനു മുമ്പിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ�
േല്ലാ. ഇത്തവണ എങ്ങെന തലയൂരും?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഉന്മൂലനാശം എെന്നാരു വാക്കുപേയാഗിച്ചു ദുേര്യാധനൻ
ഭീഷണിെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആെക വിവശ�
നായി. കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ചുമലിൽ ഇരു ൈകകളും െകാ�
ണ്ടാഞ്ഞമർത്തി, ‘േനാക്കെട്ട എത്ര േനരം മുങ്ങിക്കിടന്നു
നിനക്കു് ശ്വാസം പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവു’െമെന്നാരു പരീ�
ക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നിേല്ല? ‘െവള്ളത്തിനടിയിൽ നൂ�
െറണ്ണും വെര ശ്വാസം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു’ എന്നുരു�
വിട്ടു െകാണ്ടായിരുന്നിേല്ല ആർത്തുവിളിച്ചു കര കയറിയ�
തു്? സുരക്ഷാ ൈസനികർ അഭിനന്ദിച്ചെതാെക്ക മറന്നു
അേല്ല? ഞാനും പഠിച്ചു പാഠം. വലിെയാരവസരം വീണു�
കിട്ടിയാൽ, നീെരാഴുക്കിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദുേര്യാധന�
െന മുടിയിൽ വലിച്ചു കരകയറ്റി ഈ ൈകകൾ െകാണ്ടു്
ഉന്മൂലനാശം ഉറപ്പു വരുത്തും.”

“അരങ്ങിൽ നിറഞ്ഞാടിയ അതിസാഹസിക നായകര�
േല്ല ഈ കാണുന്നതു്? ഒെരാറ്റ േവദിയിലവെര അണി
നിരത്താനായെതാരപൂർവ്വ കാഴ്ച തെന്ന”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പുതിയ മഹാരാജാവു് പരീക്ഷിത്തിെന മുട്ടുകുത്തി
ൈകമുത്തി.

“സ്ഥലകാലേബാധമില്ലാെത്താരപൂർവ്വയിനം മറവി േരാ�
ഗം ബാധിച്ച അവർ, അധികാരെമാഴിഞ്ഞ േശഷം മിണ്ടാ�
ട്ടമില്ലാതാെയങ്കിലും, ഇതിഹാസത്തിൽ വ്യാസൻ അവർ�
ക്കു നൽകിയ ഇടം മാനിച്ചു യാത്രയയപ്പു നൽകുകയാണു്
നാെള അവെര കാട്ടിേലക്കയക്കുന്നു. കുരുവംശ കുടുംബ�
നാഥ സത്യവതിയും, തലമുറകൾക്കു േശഷം കൗരവകുല
ഗാന്ധാരിയും പാണ്ഡവകുല കുന്തിയും േപായ അേത കാ�
ട്ടിേലക്ക്. പദയാത്ര സാധ്യമല്ലാത്തവിധം ആേരാഗ്യം,
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം െകാണ്ടു് തകർന്ന ഇവെര ൈസനി�
കവാഹനങ്ങളിലും കഴുതപ്പുറത്തുമായി േവണം വടക്കൻ
മലമടക്കുകളിൽ എത്തിക്കാൻ.”

“പാഞ്ചാലയിൽ സുഖമായിരിക്കുേന്നാ പാണ്ഡവർക്കു് നി�
ങ്ങളിൽ ജനിച്ച അഞ്ചു കുട്ടികൾ? അേതാ, ശന്തനു പരി�
ണയിച്ച ഗംഗെയ േപാെല, നവജാതശിശുക്കെള ഒെന്നാ�
ന്നായി വാമൂടി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നുേവാ ഈ ‘ഭയങ്ക�
രി’ ? എന്നാണു ചാർവാകൻ േചാദിക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“ശാന്തനുവിെന േപാെല െകാള്ളരുതാത്ത ഏഴു ആൺ
മക്കൾ ഈ േലാകത്തുണ്ടായാൽ, അതു് പുരുഷവർഗ്ഗത്തി�
െനാരു അപമാനമാവുെമന്നു ഗംഗ ന്യായമായും കരുതി�
േയാ? എേന്താ. ഞാൻ അതു് േപാെല െചയ്യാതിരുന്ന�
തു് അനുകരണ വിദഗ്ധേയാ ഈ അേയാനിജ? എന്ന
പാണ്ഡവ ആേരാപണം ഒഴിവാക്കാൻ ആയിരുന്നു. ‘പാ�
ണ്ഡവർക്കു് നിന്നിൽ ഉണ്ടാെയന്നു പറയുന്ന കുട്ടികെള
ഞങ്ങൾ പാഞ്ചാലർ എന്തിനു ചുമക്കണം?’ എന്നച്ഛന�
മ്മമാർ പറയും വെര അവരവിെട പിതൃ ശല്യമില്ലാെത
വളരെട്ട.”

“പീഡാനുഭവ സ്മൃതിയാെണന്നറിയാം, എങ്കിലും േചാദിക്ക�
െട്ട, ‘എന്തു് പറ്റി ഉണ്ണീ’ എന്നു് വിലപിച്ചു നിങ്ങൾ ദുേര്യാധ�
നെന്റ അടുേത്തേക്കാടി െചല്ലുന്നതിനു ഞങ്ങൾ സാക്ഷി.
ഭീമഗദാപ്രഹരത്തിൽ നടു െവാടിഞ്ഞ ‘അർദ്ധസേഹാ�
ദര’നേപ്പാൾ നിങ്ങേളാെടന്താണു് പറഞ്ഞതു?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. േദശരത്നപുരസ്കാ�
രം പേരത കൗരവേപാരാളികൾക്കു് സമർപ്പിക്കുന്ന യു�
ദ്ധാനന്തര െപാതുേവദിയിൽ കൗരവരാജവിധവകൾ കറു�
ത്ത ശിേരാവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നിലത്തിരുന്നു.

“നിങ്ങൾക്കു് സമാധാനം. അവൻ പറഞ്ഞു. അേതാെട
പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടം റദ്ദു െചയ്യെപ്പട്ട േപാെല േതാ�
ന്നി. എളിമേയാെട അവനു അന്ത്യചുംബനം നൽകി, തി�
രിച്ചുവന്നു, ‘മാരകമായി അവനു മുറിേവറ്റേതാെട യുദ്ധം
ജയിച്ചു എന്നു് നാം ഇനി ൈവകാെത പ്രഖ്യാപിക്കാം’
എന്നു് ഞാൻ മറ്റു പാണ്ഡവേരാടു് പറഞ്ഞു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/01

“നിർഭയമായും ലിംഗനീതിപൂർവ്വമായും െതാഴിൽ െചയ്യാൻ
അരമനേമധാവി സാഹചര്യെമാരുക്കണെമന്ന ആവശ്യം
തുറന്നുന്നയിക്കുന്നതിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്താണു്? എന്തുണ്ടായി
പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ബൃഹന്നളേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു. വിരാടരാജകുമാരിയുെട നൃത്തമണ്ഡപം. പാണ്ഡവ
അജ്ഞാത വാസക്കാലം.

“െപൺേവഷം െകട്ടി നൃത്താധ്യാപികയാെയന്ന കീചക
ആേക്ഷപം അസഹ്യമായി. പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ എനി�
ക്കാണുടലായിരുന്നു എന്നു് തർക്കത്തിനു് സമ്മതിച്ചാൽ
േപാലും, നിലവിൽ മൂന്നാംലിംഗ പദവിക്കു് അംഗീകാര�
വും സാമൂഹ്യേമന്മയും േവണെമന്നു് ശഠിച്ചാൽ അെതങ്ങ�
െന ഗൂഡാേലാചനയാവും? വാളും പരിചയും പിടിച്ചിരുന്നു
എന്നു് കരുതി, ഈ ൈകകൾക്കു നൃത്തമുദ്ര പഠിപ്പിക്കാൻ
അവകാശമിേല്ല? വ്യത്യസ്ത െതാഴിലുകളിൽ ൈനപുണ്യം
േതടുന്നതിൽ ആർെക്കന്തിനാണിത്ര അസഹ്യത? നാ�
െള വിരാട േഗാസമ്പത്തു േമാഷ്ടിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ മി�
ന്നലാക്രമണം നടത്തിയാൽ, നിലവിൽ ഉത്തരരാജകു�
മാരിക്കു് നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ തെന്ന, േവണ്ടിവ�
ന്നാൽ, അസ്ത്രം എടുക്കയിെല്ലന്നാർക്കു പറയാനാവും?”
അജ്ഞാതവാസത്തിനു പാണ്ഡവർ വിരാടയിെലത്തും
മുമ്പു്, വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിൽ, അയൽപ്പക്കമാ�
യിരുന്ന സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല മുതിർന്ന അേന്തവാസി,
ഒരു കൗരവ ചാരൻ, മാറിനിന്നു ചുവർ ചാരി മുഖം മറച്ചു
സംഭാഷണം േകൾക്കുന്നതു െകാട്ടാരം േലഖിക കണ്ടി�
െല്ലന്നു നടിച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/02

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല ‘അധികാരപാണ്ഡവർ’ പഴയ ‘അഭ�
യാർത്ഥിപാണ്ഡവര’ല്ല എന്നു േതാന്നാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അനുവാദമില്ലാെത അന്തഃപുരത്തിൽ കയറരുതു് എന്നു്
ഇടെക്കാന്നു േപടിപ്പിച്ചാൽ താഴുന്ന പത്തിേയ ‘ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം പാണ്ഡവർ’ക്കുള്ളു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/03

“അത്യുൽപ്പാദനേശഷിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് ഒരു ഭാര്യ. ക്ഷ�
യേരാഗബാധിത വിചിത്രവീര്യനു മൂന്നു. ൈലംഗിക ക്ഷമ�
തെയ കുറിച്ചു് അരമനയിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച സംശയങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡുവിനു് രണ്ടു-ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മ�
ചാരിപദവി സ്വീകരിച്ച നിങ്ങൾ കുരുവംശ രാജകുമാര�
ന്മാർക്കു പായക്കൂട്ടു േതടിയാൽ പരിതാപകരമാവിേല്ല
സ്ഥിതി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു. അര�
മനസമുച്ചയത്തിൽ നിന്നകന്നു, സംരക്ഷിതവനത്തിെല
ആഡംബര ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിലായിരുന്നു അർദ്ധനഗ്ന�
പിതാമഹൻ. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മാനം. ആരായി�
രിക്കും സർവ്വ ൈസന്യാധിപതിെയന്നു ദുേര്യാധനൻ െവ�
ളിെപ്പടുത്താത്തതിനാൽ, അഭ്യൂഹങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നു
അന്തരീക്ഷത്തിൽ.

“ശന്തനുവിെന മാതൃകയാക്കി എല്ലാവരും സ്വാശ്രയ ശീ�
ലരായാവെട്ട. അതേല്ല വഴിയുള്ളു? െപണ്ണിെന േതടി ഗാ�
ന്ധാര മുതൽ കാശി വെര എനിക്കേപ്പാൾ അലേയണ്ടി
വരില്ല. ഗംഗയുെട തീരത്തു പ്രണയഹൃദയേത്താെട സാ�
യാഹ്ന സവാരിക്കു േപായേപ്പാൾ േദവനർത്തകി ഗംഗ�
െയ ശന്തനുവിനു് കൂട്ടു കിട്ടി. ഞാനുൾെപ്പെട എട്ടു പ്രസവി�
ച്ച ഗംഗ, ഈറ്റില്ലത്തിൽ നിന്നു് മടുേപ്പാെട നദിയിേലക്കു
ഇറങ്ങിേപ്പായി. േമാഹം തീരാെത വൃദ്ധശന്തനു േവെറാരു
നദീതീരത്തു നടക്കുേമ്പാൾ, പൂങ്കാവനം േപാെലാരു സത്യ�
വതിെയ കിട്ടി. അവൾ വച്ച ദാമ്പത്യ നിബന്ധന പാലി�
ക്കാൻ ബ്രഹ്മചര്യം ഏെറ്റടുത്ത എനിക്കു്, പ്രത്യുൽപ്പാദന�
ത്തിെന്റ അന്തഃപുരപ്രയാസങ്ങൾ ആ വിധം എെന്നേന്ന�
ക്കുമായി ഒഴിവായി. ഷണ്ഡപാണ്ഡുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞ
കുന്തിയും മാദ്രിയും, പൂചൂടി പരപുരുഷെന േതടി പടിയിറ�
ങ്ങി. പ്രത്യുൽപാദനപ്രശ്നങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിലും, സർഗ്ഗാത്മക
പരിഹാരം കാണാനും കുരുവംശം തയ്യാർ എന്നു് ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’യുെട പ്രബുദ്ധ വായനക്കാേരാടു് പറയൂ.”
സംരക്ഷിതവനത്തിൽ സുരക്ഷാഭടന്മാെര ഒഴിവാക്കിയു�
ള്ള സായാഹ്നയാത്രയിൽ, കൂട്ടിനായി, ഉടലഴകുള്ള രണ്ടു
കൗരവകുമാരികൾ പിതാമഹെന്റ ഇരു ൈകകളും േതാ�
ളിലിട്ടു്, പതുെക്ക ഗീതമാലപിച്ചു േലാലേലാലമായി നട�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

“ആത്മഹത്യ എെന്നാരാശയം താേലാലിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മ�
യുേണ്ടാ? പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാനാവാെത നാെമാ�
െക്ക െചന്നുേചരുന്ന അന്തിമതാവളം എന്ന നിലയിൽ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“അടിമയായി കഴിഞ്ഞ വനവാസക്കാലത്തും േപാരാട്ട വീ�
ര്യം ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചിരുന്നു. അവനവേനാടു് െചയ്യുന്ന പര�
മഹിംസ എന്ന നിലയിൽ ആത്മഹത്യ അേപ്പാെഴാന്നും
പരിഗണിച്ച ഓർമ്മയില്ല. പേക്ഷ, ഞാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന�
വൻ യാത്ര പറയാെത പടിയിറങ്ങിേപ്പായ േശഷം, നവ�
വധു സുഭദ്രയുെമാത്തു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ, പ്ര�
ണയപ്രതികാരെമന്ന നിലയിൽ ആത്മഹത്യെയ ഏകാ�
ന്തരാവുകളിൽ താേലാലിച്ചു എന്നെതാരു വസ്തുതയാണു്,
പിെന്ന മനസ്സിലായി, സ്വയം ഹിംസക്കു നിന്നു് െകാടുക്കു�
ന്നതിേനക്കാൾ എളുപ്പം, അർജ്ജുനൻ എന്ന ആ പ്രാപ്പി�
ടിയൻ പരുന്തിെന വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണു. അേതാെട
അർജ്ജുനനിൽ നിന്നും, മറ്റു നാലു സഹഭർത്താക്കന്മാ�
രിൽ നിെന്നന്ന േപാെല, ഞാൻ ൈവകാരിക വിമുക്തി
േനടി, വിവാഹ േമാചനം സംഭവിച്ചിെല്ലങ്കിലും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/04

“ഒേര ഒരു ഭർത്താവു എന്നെതാരു പ്രതിജ്ഞ േപാെല
അനുഷ്ഠിച്ച ഗാന്ധാരിയുെട കൂെടയാണു്, ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥ�
ത്തിേലക്കു മക്കൾ േപായ നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ െപാറു�
ക്കുന്നതു. കന്യകാത്വം പാതിവ്രത്യം ചാരിത്ര്യം തുടങ്ങിയ
കഠിനപദങ്ങൾ നിത്യസംഭാഷണത്തിൽ തിരുകിക്കയറ്റി
ഗാന്ധാരി നിങ്ങെള േവദനിപ്പിക്കാറുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരുെമ്പട്ടവൾ കുന്തി!. അവളുെട രതിഭൂതകാലം വ്യാസൻ
പരപുരുഷകഥകൾ കൂട്ടി ഇതിഹാസം െകാഴുപ്പിക്കുന്നു�
െണ്ടന്നു വ്യാസാശ്രമ ചാരന്മാരിൽ നിന്നു് േകൾക്കാറുണ്ടു്.
ഗാന്ധാരിയേപ്പാൾ വിസ്മയ ഭാവേത്താെട പ്രതി കരി�
ക്കും. കണ്ണുെകട്ടി അസൗകര്യകാഴ്ചകൾ കാണാെത വിട്ട
ഗാന്ധാരിെയ േപാെല വ്യാസൻ, സൗകര്യപൂർവ്വം പല�
തും കണ്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചു ഗാന്ധാരിെയയും ചാരിത്ര്യെത്ത�
യും തപഃശക്തിെയയും മഹത്വെപ്പടുത്തുെന്നങ്കിൽ ആർ�
ക്കാണു് അതിെലാെക്ക പരാതി?”

കൺെകട്ടു തുണികൾ കഴുകാൻ െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നി�
െല ജലാശയത്തിേലക്കു േപാവുകയായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ
കുരുവംശമഹാറാണിയായിരുന്ന പാണ്ഡുവിധവ.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/05

“ഊഴം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ പായ പങ്കിടാൻ മുറി�
യിൽ വരുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു േപർ രതിസ്വകാര്യത മാനി�
ച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാവും എന്നതായിരുന്നിേല്ല
ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിെല െപാതു ദാമ്പത്യധാരണ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്താെക്ക െചയ്താൽ കിടപ്പറയിെല ആൺെപൺ
ശാരീരിക പാരസ്പര്യെത്ത കളങ്കെപ്പടുത്താേമാ അെതാ�
െക്ക ബാക്കി നാലു േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യും.
അസ്ത്രം മറന്നു വച്ചതു് എടുക്കാൻ വന്നതാണു് എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു പാണ്ഡവരിെലാരാൾ ഇതിനകത്തു ഇടിച്ചു കയറി�
യതിനു േശഷം, “മാരകായുധങ്ങൾ മറന്നുെവക്കരുതു്”
എെന്നഴുതിെവക്കാൻ മാത്രം ഏകേദശം ധാരണയാ�
യിട്ടുണ്ടു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/06

“രക്തസാക്ഷി ദുേര്യാധനനു േദശരത്നപുരസ്കാരം മരണാ�
നന്തര ബഹുമതിയായി സമർപ്പിക്കുന്ന െകാട്ടാര ചട�
ങ്ങിൽ, െതാട്ടടുത്തിരുന്ന ഭീമെന്റ െചവിയിൽ നിങ്ങെള�
േന്താ മന്ത്രിക്കുന്നതു് കണ്ടേല്ലാ. ഭർതൃഘാതകേനാെടന്താ�
യിരുന്നു ഇത്രവലിെയാരു രഹസ്യവിനിമയം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കർമ്മഫലം നിെന്ന േതടിവരുന്നുണ്ടു് എന്നു് ഒേരാർമ്മ�
െപ്പടുത്തൽ.”

“ആരും മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഉത്തരവു് വിവാദമായേല്ലാ.”
െകാട്ടാരംേലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർക്കു് ഇളവു നൽകിയാൽ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ കാണുക സ്വജനപക്ഷപാതം എന്ന മുഖ�
പ്രസംഗമാവിേല്ല.”

“ഏതു നിമിഷവും െതറിക്കും കൗരവതല എന്നു കാണി�
കൾ എരിെപാരി െകാള്ളുേമ്പാൾ, അതാ, രഥത്തിൽ നി�
ന്നിറങ്ങി പാദരക്ഷയും പടച്ചട്ടയുമൂരി ഭീഷ്മരുെട മുമ്പിൽ വി�
േധയ ഭാവേത്താെട നിങ്ങൾ എേന്താ മന്ത്രിക്കുന്നു. ആദ്യ�
ദിന ബലാബലത്തിൽ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുെന്നാരു വചന�
പ്രേഘാഷണത്തിനു തുനിേയണ്ട കാര്യം?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവപാളയം.

“സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിലും സംയമനേത്താെട ധാർ�
മ്മിക െപരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിച്ചതാേണാ ഹൃദയവ്യഥ?
അങ്ങെന െചയ്തു ശീലിച്ചതു െകാണ്ടേല്ല, ആരണ്യപർവ്വ�
ത്തിൽ നരകിക്കുേമ്പാഴും, വിശിഷ്ട സന്ദർശകർ ‘ധർമ്മപു�
ത്രർ’ എെന്നെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയതു്? പാണ്ഡവകുന്ത�
മുന ഭീഷ്മചങ്കിൽ തറക്കുേമ്പാഴും പാണ്ഡവ വിജയത്തിനാ�
യി പിതാമഹൻ പ്രാർത്ഥിേക്കണേമ എന്ന യുധിഷ്ഠിരയാ�
ചന ഫലം കാണും. നയതന്ത്രത്തിെന്റ അനുബന്ധമാണു്
യുദ്ധെമങ്കിലും, േപാരാട്ടത്തിൽ നയതന്ത്രം അരുെതന്നാ�
രും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അരമന രഹസ്യങ്ങൾക്കായി തിണ്ണ
നിരങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്കിത്തരം േമൽത്തരം മര്യാദ എങ്ങ�
െന മനസ്സിലാവാനാണേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/07

“ൈലംഗികാേരാപണ പരാതി പിതാമഹൻ അധ്യക്ഷനാ�
യുള്ള സമിതി തള്ളി എന്നാണേല്ലാ അറിയുന്നതു്? പരാ�
തിയിൽ കഴെമ്പാന്നും കണ്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“രാജകുമാരി ദുശ്ശള, മഹാറാണി ഗാന്ധാരി എന്നിവർ ഉൾ�
െപ്പടുന്ന സമിതി, പരാതി സൂക്ഷ്മപരിേശാധനക്കു വിേധയ�
മാക്കി. ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വയം നിേയാഗിച്ച സമിതിയാണിതു്
അേന്വഷണ കെണ്ടത്തലുകൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് ൈകമാ�
റി. അനൗേദ്യാഗിക അേന്വഷണെമന്നു് മുദ്രയുള്ളതിനാൽ
േരഖകൾ െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ വേരണ്ട കാര്യമിെല്ലന്നു
സമിതി തീരുമാനിച്ചു. പരാതിയിൽ കഴമ്പുേണ്ടാ എന്നു്
േചാദിച്ചാൽ, ഇല്ല എന്നാണുത്തരം. എന്നാൽ ആേരാ�
പണത്തിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാേലാചനയുേണ്ടാ? സമിതി
അേന്വഷണം തുടരുകയാണു്.

“ഗൂഢാേലാചന പ്രേത്യകമായി അേന്വഷിക്കുെമന്നു
അേന്വഷണസമിതി വ്യക്തമാക്കുകയും, പ്രമുഖ യുക്തി�
വാദി ചാർവകനാണു് ആേരാപണമുന്നയിച്ച പാഞ്ചാലി�
യുെട പിന്നിെലന്നു് െവളിെപ്പടുകയും െചയ്തേതാെട, സമി�
തിയുമായി സഹകരിക്കിെല്ലന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു് പാഞ്ചാലി,
നിലവിൽ ‘അടിമ’, വനവാസത്തിലാണു് അതു െകാണ്ടു,
ൈലംഗികാേരാപണം അേന്വഷിച്ച സമിതിക്കു മുന്നിൽ
വന്നു െമാഴി നൽകിയിരുന്നില്ല. ഗൂഢാേലാചന അേന്വ�
ഷിക്കുന്ന സമിതിക്കു മുന്നിലും പാഞ്ചാലി വരിെല്ലന്നാ�
ണു് സൂചന. അേന്വഷണം വഴിമുട്ടും, അങ്ങെന പരാതി�
ക്കു പിന്നിെല ബുദ്ധിരാക്ഷസൻ രക്ഷെപ്പടുെമന്നാണു്
കണക്കു കൂട്ടൽ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു് ഹാ കഷ്ടം. സ്ത്രീവി�
രുദ്ധമാെയാരു വാേക്കാ, േനാട്ടേമാ, ൈകവിരൽ ചലന�
േമാ ഉണ്ടാെയന്നു െതളിഞ്ഞാൽ, കുരുവംശ നിയമസം�
ഹിത വിധിക്കുന്ന ഏതു ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇരു�
ൈകകളും നീട്ടുെമന്ന ദുേര്യാധന പ്രഭാഷണേത്താെട, ആ
അദ്ധ്യായം എെന്നേന്നക്കുമായി അടഞ്ഞു…”

“സ്വവർഗ്ഗേഭാഗികൾക്കു തൂക്കുകയർ എന്ന നിയമ സം�
ഹിത, നൂറ്റാണ്ടുകളായി സദാചാരഹസ്തിനപുരിെക്കാരു
സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ചാർ�
വാകെനേപ്പാലുള്ള തലതിരിഞ്ഞ പുേരാഗമനവാദികൾ
വാതുറന്നലറിയിട്ടും, യാഥാസ്ഥിതികതയുെട സുരക്ഷാഭട�
നായ ദുേര്യാധനൻ ലവേലശം അനങ്ങിയില്ല. കുരുേക്ഷ�
ത്ര ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ കയറി ആഴ്ചെയാന്നു കഴി�
ഞ്ഞില്ല വധശിക്ഷ ഇളവു് െചയ്തു യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂടം വി�
ജ്ഞാപനമിറക്കി. മാത്രമല്ല, ആൺെപൺരതി േപാെല
സ്വാഭാവികമായി കാണണം സ്വവർഗ്ഗരതിയുെമന്നു രാ�
ജസഭയിൽ, നിങ്ങളുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ, പ്രഖ്യാപിക്ക�
യും െചയ്തു. പാണ്ഡവതീരുമാനം അവിേവകമായി എന്ന
തിരിച്ചറിവുേണ്ടാ?, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“ഒറ്റമുറിയിൽ വർഷങ്ങേളാളം ഒരുമിച്ചുറേങ്ങണ്ടി വന്ന പാ�
ണ്ഡവർക്കു് സ്വാനുഭവത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േതാ�
ന്നിയിരിക്കാം, ആണുടലുകളുെട പരസ്പര കാമന, തല�
െവട്ടുന്ന വധശിക്ഷെക്കാന്നും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ
കാരണമാവരുെതന്നു്. അതിെലന്താണിത്ര വിേവകവും
അവിേവകവും െപെണ്ണന്നനിലയിൽ ഞാൻ േവർതിരി�
ക്കാനുള്ളതു്? ഭർത്താവു് ഭാഗികമായി സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗി�
യുമാവാെമന്ന സാധ്യത, ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിൽ രമിക്കുന്ന
സ്ത്രീകെള പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യേമാ മേറ്റാ
ആേണാ?”

“ദുേര്യാധനേനതൃത്വത്തിൽ കൗരവർ ചൂതാട്ടസഭയിൽ പാ�
ഞ്ചാലിെയ വിവസ്ത്രയാക്കി എന്ന േരഖാമൂലമുള്ള പരാതി�
യിൽ കഴമ്പിെല്ലന്നു് കണ്ടു അേന്വഷണസമിതി േജാലി
പൂർത്തിയാക്കി പിരിഞ്ഞേല്ലാ, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കു�
ന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട കൗരവഅടിമെയങ്കി�
ലും, പരാതിക്കാരിയായ എെന്ന വിളിച്ചു െമാഴിെയടുക്കാ�
െത പൂർത്തിയാക്കുേമാ, പരിഷ്കൃത ഹസ്തിനപുരിയിെലാ�
രു ൈലംഗികആേരാപണ അേന്വഷണം? എത്രെയത്ര
പ്രമുഖർ അന്നു് ചൂതാട്ടസഭയിൽ വിവസ്ത്രശരീരം തുറിച്ചു�
േനാക്കിയിട്ടും, സത്യമറിയാൻ സമിതി അവരിൽ എത്ര�
േപരുെട െമാഴിെയടുത്തു? സ്വാഭാവികനീതിയുെട നഗ്ന�
മായ നിേഷധെമന്നു ഇരെയന്ന നിലയിൽ പ്രതിേഷധി�
ക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, പരാതിക്കാരി, പരാതി, പരാ�
തിയുെട െമാഴി, എതിർസാക്ഷിെമാഴികൾ എന്നിവ വാ�
യിക്കാനുള്ള അവസരം നിേഷധിച്ചു, പിതാമഹൻ അധ്യ�
ക്ഷനായ സമിതി പിരിഞ്ഞു എന്നു് നിങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ,
മഹാറാണി ഗാന്ധാരി, കന്യകാത്വം, ചാരിത്ര്യം, പാതിവ്ര�
ത്യം തുടങ്ങിയ പാതി െവന്ത മനുഷ്യമാംസെപരുമ പറ�
ഞ്ഞു െപാതു മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടുേപാവരുതു് പാഞ്ചാലി
പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ പ്ര�
ഖ്യാപിക്കുക. അല്ല, ഭരണകൂടെത്ത ഭയമാെണങ്കിൽ പാ�
ഞ്ചാലിെയ ഇനിെയാരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം തമസ്കരിക്കുക.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/08

“ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞും മൃദുവായുമുച്ചരിക്കുന്ന െകാച്ചു വാക്കുകൾ
യുധിഷ്ഠിര പ്രസംഗത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. “ഓേരാ വാക്കുച്ചരിച്ച േശഷവും, ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി�
ച്ചു്, അടുത്ത വാക്കിന്നിടം െകാടുക്കാൻ അൽപ്പം തുറക്കു�
ന്ന ഈ ൈശലി വനവാസക്കാലത്തു് പരീക്ഷിച്ചു ൈനപു�
ണ്യം േനടി. ഫലം അനുകൂലെമന്നു് കണ്ടാൽ തുടരും.”

“അഴുകിയ മീെനാെക്ക േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ?”, കിരീ�
ടാവകാശം ത്യാഗം െചയ്തു ഭീഷ്മപദവി േനടിയ േദവവ്രതൻ
േരാഷാകുലനായി.

“എന്തും ഞങ്ങൾ സഹിക്കും, വൃദ്ധരാജാവു് ഞങ്ങളുെട
പ്രിയ സത്യവതിെയ ഭാര്യയാക്കുന്ന െതാഴിെക. പാവം,
ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം വലെയറിയുന്നതിനിടയിൽ വീണ സ്രാ�
വായിരിക്കും എന്നു് േനാക്കിയേപ്പാൾ പടുകിഴവൻ ശന്ത�
നു സത്യവതിയുെട ൈക പിടിക്കുന്നു. സമ്മതിക്കില്ല ഈ
അനീതി. ശാന്തനുമകൻ േദവവ്രതൻ േവണം സത്യവതി�
യുെട ഏക ഭർത്താവാകാൻ. അവൻ ഗംഗയുെട പുത്രെന�
ങ്കിൽ, സത്യവതിയുെട അമ്മ യമുന. കുരുവംശം പുനർനാ�
മകരണം െചയ്തു സത്യവതിെയ ഔേദ്യാഗിക കുടുംബനാ�
ഥെയന്നു പ്രഖ്യാപിക്കണം. സമ്മതിച്ചിെല്ലങ്കിൽ? നാെള
മുതൽ െകാട്ടാരെക്കട്ടിനകത്തു മീൻെചകിള.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/09

“അങ്ങെന കുരുേക്ഷത്ര കഴിഞ്ഞു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു. േജതാക്കളായ പാണ്ഡവർ
േകാട്ടവാതിൽ വലിച്ചു തുറക്കുന്ന ഐതിഹാസിക മുഹൂർ�
ത്തം. ഊർജ്ജം പ്രസരിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി.

“വംശഹത്യ െചേയ്യണ്ടി വരുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യം
ഒഴിവാക്കാൻ വിശ്വപ്രകൃതിക്കാവിെല്ലങ്കിൽ, എന്തിനിത്ര
ആലഭാരേത്താെട നിത്യവും ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു!.”

“ദുേര്യാധനൻ സംവിധാനം െചയ്ത കുടില നാടകത്തിലൂെട,
നിങ്ങൾ, ’അംഗരാജ്യ’ത്തിെല രാജാവായി. എന്തായിരു�
ന്നു ഗൂഢലക്ഷ്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. േപാരാട്ടത്തിനിടയിൽ നീരാടാൻ വന്നതായിരുന്നു
ദുരൂഹജന്മത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന േപാരാളി.

“അരേങ്ങറ്റത്തിൽ ഭീമൻ എെന്റ പിതൃത്വം വില കുറച്ചു
കണ്ടേപ്പാൾ, സ്വകാര്യ െചലവിനു ഒരു േലാഹ നാണ�
യം േപാലും കിട്ടാനില്ലാതിരുന്ന ഗുരുകുല വിദ്യാർത്ഥി ദു�
േര്യാധനൻ, കാണികെള കബളിപ്പിച്ചു, എെന്ന രാജാവാ�
ക്കി. എന്തു് തിരിച്ചു ഞാൻ നിനക്കു് െചയ്യണം?, എന്നു്
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ‘ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം’ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ
രണ്ടുവാക്കുകളിൽ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആ വാക്കു് പാലിക്കാൻ
ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ. അംഗ രാജ്യം എവിെടയാണു് സുഹൃ�
േത്ത എന്നു് തിരിച്ചു ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിക്കാതിരുന്ന
അൈധര്യമാണു്, തിന്മയുെട മൂർത്തിയായ ദുേര്യാധനെന്റ
അടിമയായി, സർവ്വ െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കും കൂട്ടുപ്രതി�
യായി ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കാൻ കാരണമായതു്” അർജ്ജു�
നനുമായുള്ള അന്ത്യയുദ്ധം വിഭാവന െചയ്യുന്ന േപാെല
ആ ക്ഷീണിച്ച മുഖം ജലപ്പരപ്പിൽ ഇരുണ്ടു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/10

“കരാറനുസരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ നിർമ്മിതിയും
ഊട്ടുപുര േസവനവും നാൽപ്പതു ലക്ഷം ൈസനികർക്കു
െകാടുക്കുകെയന്ന ദൗത്യം പരാതികളില്ലാെത പൂർത്തി�
യാക്കി എന്ന ചാരിതാർഥ്യമുേണ്ടാ?” േപാർക്കളത്തിൽ
ശുചീകരണത്തിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന െതാഴിലാളികൾക്കു് േന�
തൃത്വം െകാടുക്കുന്ന യുവേമധാവിേയാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“കയ്യും കാലും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പാക്കി യുദ്ധേജതാ�
ക്കൾ ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു് േപാവുന്നതു് കുറച്ചുമുമ്പു്
കണ്ടു. കരാറനുസരിച്ചു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ േവ�
ണം, കുരുേക്ഷത്ര അടിച്ചു വാരി, ൈജവമാലിന്യമുക്തമാ�
ക്കി, കിളച്ചു മറിച്ചു, കൃഷി െചയ്തു, ധാന്യം വിളയിച്ചു ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിെല പുതുഭരണാധികാരികളുെട ഊട്ടു�
പുരയിൽ ‘അക്ഷയപാത്ര’ങ്ങൾ നിറക്കാൻ. എല്ലാം കരാ�
റിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ കരാർ അനു�
വദിച്ചതും മുൻ കൂർ പണം തന്നതും.”

“മാദ്രി മരിച്ചിട്ടു കുെറയായി എന്നറിയാം, ഹൃദയ സ്പർശി�
യായ ഓർമ്മ വല്ലതുമുേണ്ടാ പങ്കിടാൻ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.
െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിനു പിന്നിെല ജലാശയം. സന്ധ്യ.

“മലിനജലം കുടിച്ചതുെകാണ്ടാെണന്നു പിന്നീടറിഞ്ഞു,
ഞാൻ േരാഗബാധിതനായി. പാണ്ഡു കിടന്നിരുന്ന മുറി�
േയാടു് േചർെന്നാരു ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ. യുധിഷ്ഠിരൻ ആ മു�
റിയിൽ വന്ന ഓർമ്മയില്ല. അർജ്ജുനൻ ൈകക്കുഞ്ഞാ�
യിരുന്നതു് െകാണ്ടു് കുന്തി, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ
ഒഴിഞ്ഞുമാറി. മാദ്രിെയെന്ന പരിചരിക്കും, ശുദ്ധജലം വാ�
യിൽ മൃദുചലനേത്താെട ഒഴിച്ചുതരും, േസ്നഹ വചനങ്ങൾ
െചാല്ലും. പനി മാറിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മാദ്രി പറഞ്ഞു,
ഇനി നീ അതിേവഗം വലുതാവും, ആേഗാളതലത്തിൽ
ശക്തിയുെട പ്രതീകമാവും. മാദ്രി പരപുരുഷ രതിക്കാ�
യി നിത്യവും പടിയിറങ്ങിേപ്പാവാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി വരു�
േമ്പാൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധമു�
ണ്ടാവും. ആ പ്രേലാഭനത്തിൽ വീണ പാണ്ഡുവിെന്റ രതി
പരീക്ഷണത്തിനു മാദ്രി വഴങ്ങി. പാണ്ഡുമരണത്തിനു കാ�
രണമതാെണന്നു വിരൽ ചൂണ്ടി കുന്തി മാദ്രിേയാടു് ചിത�
ത്തീയിൽ ചാടാൻ ഒച്ചെവച്ചു. മാദ്രി സമ്മതിച്ചില്ല. െപ�
െട്ടന്നു് കുന്തി എെന്ന വിളിച്ചു െചവിയിൽ കർശനമായി
ആജ്ഞാപിച്ചതു ഞാൻ വിറയ്ക്കുന്ന ൈകകേളാെട െചയ്തു.
പ്രിയമാദ്രിെയ വാരിേക്കാരിെയടുത്തു ആളിക്കത്തുന്ന പാ�
ണ്ഡുചിതയിൽ എറിഞ്ഞു. പാപം െചയ്ത ൈകകൾ ഈ
ശപിക്കെപ്പട്ട ൈകകൾ”, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭീമൻ വാവിട്ടു
കരഞ്ഞു. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പാറാവുകാർ ഓടി�
വന്നു ബലം പ്രേയാഗിച്ചയാളുെട വാെപാത്തി െകാട്ടാര�
െക്കട്ടിേലക്കു െകാണ്ടു േപായി.

“എേന്നാ മുറിച്ചുമാറ്റിയതേല്ല? ഇേപ്പാഴും കിനിയുന്നേല്ലാ
േചാര?, വലതുൈക നിവർത്തി, ഒരിക്കൽ തള്ളവിരൽ
ആയിരുന്ന ഇടം കർണ്ണൻ െതാട്ടുേനാക്കി.” മുറിച്ചു െകാടു�
ത്തേപ്പാൾ, േദ്രാണർ ൈക നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ഗുരുദക്ഷിണ
അെല്ല?

“തള്ളവിരൽ മുറിച്ചു െകാടുേക്കണ്ടിവന്നതു് നിഷാദ ജാ�
തിെയന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞതു െകാണ്ടായിരുന്നു.
ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ പഠിച്ചെതാന്നും ഉപകരിക്കാതിരി�
ക്കെട്ട എന്ന ഗുരുശാപം നിങ്ങളിൽ വീണതു്, ജാതിേമന്മ
വ്യാജമായി നിങ്ങൾ അവകാശെപ്പട്ടതു െകാണ്ടും. ഏതു�
വിധത്തിൽ േനാക്കിയാലും, പരാജിതരാവാൻ േവണ്ടി ഗു�
രുക്കെള േതടിയവർ നാമിരുവരും.”
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“യുധിഷ്ഠിരെന്റ മാനസികാേരാഗ്യം സംശയാസ്പദം?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അതിരഹസ്യമായി യുദ്ധകാര്യ േലഖക�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചിേല്ല? എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ വി�
ദുരേരാടു് േചാദിച്ചതിെല െപാരുത്തേക്കടു് ആരും െപ�
രുപ്പിച്ചില്ല, കുന്തിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ‘എന്താ ഇേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾ കണ്ണു് െകട്ടാറിെല്ല?’ എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാഴും, േകട്ടു�
നിന്ന ഗാന്ധാരിക്കു് മാത്രേമ പന്തിേകടു് േതാന്നിയുള്ളൂ.
കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജവിധവകൾ പുനരധി�
വാസം ആവശ്യെപ്പട്ടു നിേവദനവുമായി വന്നേപ്പാൾ, ‘പാ�
ഞ്ചാലിയുെട അന്തഃപുരത്തിൽ ഒപ്പത്തിെനാപ്പം നിങ്ങൾ�
ക്കു സാനിധ്യ മുറപ്പിക്കാം’ എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ മാത്രമാ�
ണു് ദുേര്യാധനവിധവ േരഖാ മൂലം പരാതി െകാടുത്തതു് ”,
പതിെനട്ടു ദിവസം േപാരാടി, അർദ്ധസത്യം അസ്സലായി
പറഞ്ഞു, േപാറേലൽക്കാെത േജതാക്കളായി, യുദ്ധെക്കടു�
തിയിൽ വീണ ഹസ്തിനപുരിയുെട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം
ഏെറ്റടുത്തു പുേരാഗമന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു് തുടക്കം
കുറിച്ച മഹാരാജാ അങ്ങെന ഔപചാരികമാെയാരു നി�
രീക്ഷണത്തിനു വിേധയനാണു്. ” യുദ്ധം കഴിഞ്ഞേതാെട
യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ പാചകവി�
ഭാഗം േമധാവിയായിരുന്നു.
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“വിളംബരത്തിനേപ്പാൾ നറുക്കു വീണതു് ഭീമനു തെന്നയ�
േല്ല?”, യുദ്ധനിർവ്വഹണത്തിെന്റ കരാർ കിട്ടിയ പ്രവിശ്യാ
ഭരണാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രേവശന േഗാപുരനട ഊക്കിനു തള്ളിത്തുറന്നു േപാർക്ക�
ളത്തിേലക്കു പ്രേവശിക്കാനുള്ള അവസരം ശത്രു ൈസ�
ന്യത്തിനു െകാടുക്കുകെയന്നെതാരു കൗരവ ആശയമാ�
യിരുന്നു. ഭീമെന്റ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആേരാ�
ഗ്യം, ൈവദ്യപരിേശാധനക്കു് വിേധയമാക്കണെമന്നു് നിർ�
േദ്ദശം വച്ചതു ദുേര്യാധനനല്ല പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു. കൂ�
െടക്കിടക്കുന്നവൾക്കു രാപ്പനിയറിയാെമന്ന വിശദീക�
രണം സ്വീകരിച്ചു. ഉയരം, പ്രായം, തൂക്കം ൈകകാലുക�
ളുെട ബലം മുഖെത്ത ശിശുഭാവം ഇെതാെക്ക കഴിഞ്ഞ
പത്തു പതിമൂന്നു െകാല്ലെത്ത പ്രവാസജീവിത പ്രയാസ�
ത്തിലും പരുേക്കൽക്കാെത പരിപാലിച്ച പാഞ്ചാലിയു�
െട ഗൃഹഭരണെമാരുത്തമ മാതൃകെയന്നും അംഗീകരിക്ക�
െപ്പട്ടു. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉത്തരവാദിത്വം
ഏെറ്റടുക്കിെല്ലന്ന യുധിഷ്ഠിര പ്രസ്താവന പ്രതീക്ഷെക്കാ�
പ്പം ആയിരുന്നതു െകാണ്ടു് ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല. േഗാ�
പുരവാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു ഭീമൻ അകത്തു പ്രേവശിക്കു�
േമ്പാൾ നാൽപ്പതു ലക്ഷേത്താളം ൈസനികരുെട ഹർ�
ഷാരവം ഭീമനുള്ള വ്യക്തിഗത പിന്തുണയായി കാണി�
െല്ലന്ന ധാരണയായി. നാലു് പാണ്ഡവർ ഭീമനു ചുറ്റും സു�
രക്ഷാ വലയം തീർക്കെട്ടെയന്ന ഭീഷനിർേദ്ദശം േചാദ്യം
െചയ്യാെത സ്വീകരിച്ചു. ഈ ദൃശ്യവിസ്മയത്തിനു സാക്ഷി�
യാവാൻ തക്ഷശില സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് ഗേവ�
ഷക നിരീക്ഷകസംഘവും എത്തിയിട്ടുണ്ടു്.” അരിെകയിരു�
ന്ന ദുേര്യാധനൻ അലസമായി ഇടെക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചു
ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടി.

“ഉടലിൽ ഉടമക്കു് പരമാധികാരം നഷ്ടെപ്പടുെന്നാരു ജീ�
വിതാവസ്ഥയാണു് അടിമത്തെമന്ന പാണ്ഡവ കാഴ്ചപ്പാ�
ടു് നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, അയൽപക്കങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് മാലിന്യം സംഭരിച്ചു കുഴിെവട്ടി മറവു െചയ്യുന്ന പണി
നിങ്ങൾ പരാതിയില്ലാെതയാേണാ െചയ്തിരുന്നതു്?
അേതാ, അമർഷം മറച്ചു വയ്ക്കാെതേയാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാന�
ന്തര ഹസ്തിനപുരി. കാലവർഷക്കാറ്റു വീശുന്ന പ്രഭാതം.

“വഴിനീെള ആത്മീയമാലിന്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു ഒെന്നാന്നാ�
യി ശുദ്ധി െചയ്തു തിരിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ അവർക്കു മടിയി�
െല്ലങ്കിൽ, വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി കുഴിച്ചിടുന്നെതാ�
രു അന്യായേജാലിയാെണന്നു ഞാെനന്തിനു് വ്യാകുല�
െപ്പടണം?”

“ത്യാഗമൂർത്തിയായ കുന്തി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട
ഹൃദയം േതങ്ങുന്നിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ കൗ�
േന്തയനായ സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. ഗാന്ധാരിയും വിദു�
രരും ഉൾെപ്പടുന്ന മൂവർ സംഘം അരമനജീവിതം മടുത്തു
അന്ത്യജീവിതത്തിനായി ആരണ്യകത്തിേലക്കു കാൽ മു�
േന്നാട്ടു െവക്കുകയായിരുന്നു.

“െകാച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്താണു്, െപറ്റതള്ള മാദ്രി�
െയ കുന്തിയുെട ആജ്ഞയിൽ ഭീമൻ പാണ്ഡുചിതയിെല�
റിയുന്നതിനു ഞാൻ സാക്ഷിയായതു്-തീ ആളിക്കത്തി, മാ�
ദ്രി ചാരമാവുന്നതു കണ്ടു ‘അമ്മാ അമ്മാ’ എന്നു് ൈകകൾ
നീട്ടി ഞാൻ നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ, കുന്തി വെന്നെന്റ വായ
െപാത്തി, ശാസിച്ചു കുടിലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി, മൂല�
യിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചിരുത്തി. അമ്മാ എന്നു് മന്ത്രിച്ചു
െകാണ്ടു് ഞാൻ പിേറ്റന്നു് ഒറ്റയ്ക്കു് േപായി, ചിതയിെല ചാര�
ക്കൂനക്കു മുമ്പിൽ പരിഭ്രമിച്ചു നിന്ന ഓർമ്മയുണ്ടു്. ആേരാ�
ടു് േചാദിച്ചാണു് നീ ഇവിെട വന്നതു് എന്നു് പറഞ്ഞു യുധി�
ഷ്ഠിരൻ വലിച്ചു െകാണ്ടു േപായേതാർമ്മയുണ്ടു്. ‘അമ്മാ
അമ്മാ’ എന്നു് വിളിച്ചു പിെന്നയും ദിവസങ്ങൾ അലഞ്ഞു
നടന്നതും ഓർമ്മയുണ്ടു്. മാദ്രിെയ ചിതയിൽ തള്ളാൻ ഭീ�
മനു് ആജ്ഞ നൽകിയ കുന്തിയിേപ്പാൾ എേന്നാടു് േചാ�
ദിക്കുകയായിരുന്നു, ഭാവി പറയുന്ന സിദ്ധിയുള്ളവനേല്ല
നീ, നിനെക്കെന്റ അന്ത്യം പ്രവചിക്കാൻ ആവുേമാ? പ്രകൃ�
തി നിങ്ങൾെക്കാരു കാട്ടുതീമരണം അേന്ന വിധിപറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞതാണു് ആ വിധിനടപ്പുമായി സഹകരിക്കൂ എന്നു്
യാത്ര പറഞ്ഞവെര പടിയിറങ്ങാൻ വിട്ടു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/13

“ഭരണകൂടത്തിൽ ചമ്മട്ടി പിടിേക്കണ്ട അഞ്ചുപാണ്ഡവരും
കൗരവരുെട ആണ്ടുശ്രാദ്ധത്തിനു പുഴയിേലക്കു് േപാവുന്ന�
തു് കണ്ടു. വികാര വിേക്ഷാഭത്താൽ വഴിവിട്ടു പലതും െച�
യ്ത ആ നൂേറാളം കൗരവെര നിങ്ങെളങ്ങെന ഈ ഏകാ�
ന്തതയിൽ ഓർെത്തടുക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. ശീതകാലമായിരുന്നിട്ടും, കുളിച്ചു ഈറൻ മാറാെത
പ്രഭാതപൂജക്കു പൂ പറിക്കുകയായിരുന്നു മഹാറാണി.

“കളങ്ക രഹിതമായിരുന്നു നൂറു കൗരവർക്കും എേന്നാ�
ടുള്ള ആരാധന. എനിക്കും ആരാധകർക്കും ഇടയിൽ
ഒരു അപശകുനേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എെന്റ ഭർത്താ�
ക്കന്മാർ.”

“മാതൃപൂജ െചയ്യുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ‘കുന്തി കാട്ടിൽ
േപാെട്ട’ എന്നു് പറഞ്ഞതു് പാഞ്ചാലിയാേണാ? അേതാ
നിങ്ങൾ ഒറ്റെക്കട്ടായാേണാ?”, നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. മറ്റു മൂന്നു വേയാജനങ്ങൾെക്കാപ്പം പാ�
ണ്ഡുവിധവ ‘ജീവിതസായാഹ്നം വനത്തിൽ’ എന്ന തീരു�
മാനം അനുസരിച്ചു േകാട്ടവാതിലിനു പുറേത്തക്കു കടക്കു�
ന്നതു് മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

“അരക്കില്ലത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബെത്ത ബലിെകാ�
ടുത്തു ഭൂഗർഭതുരങ്കം വഴി ഓടി രക്ഷെപ്പടാനുള്ള സാഹ�
സികയാത്രക്കു് േനതൃത്വം െകാടുത്ത കുന്തിയല്ല പിന്നീടു്
ഞങ്ങളുെട ജീവിതം താറുമാറാക്കിയ സ്ത്രീ. കാഴ്ചപരിമി�
തിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ദമ്പതികൾ, െകാള്ളരുതാത്ത നൂറു
കൗരവർക്കു േവെറ േവെറ രാജവധുക്കെള കെണ്ടത്തി�
യേപ്പാൾ, കുന്തി ഞങ്ങെള ഒെരാറ്റ െതാഴുത്തിൽ െകട്ടി.
അെതാരടിയായിരുന്നു പാണ്ഡവാഭിമാനേബാധത്തിനു്.
ഭാവി ജീവിതത്തിനായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന െകാടും�
കാട്ടിേലക്കു ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരി�
ച്ചേപ്പാൾ, ‘നിങ്ങളുെട നല്ലനടപ്പിനു് ജാമ്യമായി ഞാൻ
ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി െകാട്ടാരത്തിൽ കഴിയും’
എന്നു് കുന്തി പറഞ്ഞതു്, ‘പാണ്ഡവർ പ്രതികൾ’ എന്ന
ഊന്നേലാെട ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രിയപാഞ്ചാലി�
േയാ? കുടിേയറ്റ ഭൂമിെയ പരിഷ്കൃത നഗരമാക്കുവാൻ നഗ�
രമന്ദിര നിർമിതിയിൽ, രാജസൂയ യാഗത്തിൽ, ഔേദ്യാ�
ഗിക ചക്രവർത്തിനി പദവി ഏെറ്റടുക്കുന്നതിൽ, ഒപ്പം
ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് കൃത്യമായൂഴം അനുസരിച്ചു ഗർഭം ധരിച്ചു
നവജാതശിശുക്കെള പാഞ്ചാലയിൽ പരിചരണത്തിന�
യക്കുന്നതിൽ എല്ലാറ്റിലും കാണാമായിരുന്നു കുന്തിെക്കാ�
ന്നും ഭാവനയിൽ എത്തിേനാക്കാനാവാത്ത കാര്യേശഷി,
മികവു്. കുന്തിെയ ഒട്ടും ആശ്രയിക്കാെത ഞങ്ങളുെട അഭി�
ലാഷങ്ങൾ പൂവണിയാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, കുന്തി ഇനി
കാട്ടിൽ േപാവുെന്നങ്കിൽ േപാെട്ട എന്ന ഏകകണ്ഠമായ
അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ആറു േപരിലുണ്ടായതു് ഒരു സുപ്രഭാ�
തത്തിലല്ല, കാലക്രേമണയാണു് പുരുഷെന്റ വിജയത്തി�
നു് പിന്നിൽ സ്ത്രീയുണ്ടു് എന്ന കവിവചനെത്ത സാർത്ഥ�
കമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ നിന്നു്
കുന്തിയുെട എെന്നേന്നക്കുമായുള്ള തിേരാധാനം. േപാെട്ട
തിരക്കുണ്ടു്. തുന്നൽക്കാരെന കണ്ടു നാെള ൈവകുേന്ന�
രെത്ത വിരുന്നിനു മുമ്പു് പാഞ്ചാലിയുെട പട്ടുടുപ്പുകൾ തു�
ന്നിക്കിട്ടണം കിട്ടണം എന്നുടൻ േപായി പറയെട്ട, ഇന്നു്
രാത്രി ഊഴം എനിക്കാണു്. ”

“അലസതയിൽ അഭിരമിക്കാനനുവദിക്കാെത പാണ്ഡവ�
രിൽ നിങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദം െചലുത്തുന്നു എന്ന ഭീ�
മപരാതിയിൽ കാര്യമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. മഴ െപയ്തു െവയിൽ വീണ ഉച്ച. ഭർത്താക്കന്മാർ ഊട്ടു�
പുരയിൽ അക്ഷയപാത്രവുമായി തിരക്കിലായിരുന്നു.

“ശാരീരികേസവനത്തിനു പ്രതിഫലം പണമായി മതിെയ�
ന്നു് ഉപാധിവക്കുന്ന ആൺെപൺ ഇടത്താവളങ്ങളാണു്
പാണ്ഡവർക്കു് പ്രിയം. ദീർഘകാല കടപ്പാടില്ലാെതയുള്ള
െകാള്ളെക്കാടുക്ക എന്നാൽ പ്രതിഫലം േമാഹിക്കാെത
രാവും പകലും വ്യക്തിഗത േസവനം െകാടുക്കുന്ന ഭാര്യ�
െയ അവർക്കു േപടിയുമാണു്, കാരണം െചാടിപ്പിച്ചാൽ
അവൾ തിരിഞ്ഞു വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കും.”

“നിങ്ങളുെട സർവ്വ ൈസന്യാധിപനേല്ല ശരശയ്യയിൽ
മലർന്നടിച്ചു കിടക്കുന്നതു്? പാണ്ഡവസർവ്വ ൈസന്യാധി�
പൻ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ ഓടിനടന്നു കൗരവതലകൾ ഉരുട്ടുന്നു.
യുദ്ധഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കുെണ്ടന്നു കരു�
തിയ േമൽൈക്ക െപായ്േപ്പാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിേദ്വഷെത്ത േതാൽപ്പിക്കാനും േസ്നഹസേന്ദശം പ്രച�
രിപ്പിക്കാനും കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധഭൂമി ഒരാധനാലയമാവുെമ�
ന്നാണു് വിലയിരുത്തൽ. അതിനിടയിൽ സൗകര്യെപ്പടു�
ന്ന രീതിയിൽ പാണ്ഡവതലകൾ കയ്യിൽ തടഞ്ഞാൽ കാ�
ര്യക്ഷമമായി ൈകകാര്യം െചയ്യും. ചതിയിലൂെടെയങ്കിൽ
അങ്ങെന, അഭിമന്യുവിെന അരങ്ങത്തു െകാണ്ടുവരാൻ
ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കും. അർജ്ജുനെന്റ അടിവയറിൽ കുത്തു�
ന്ന േപാെല കർണ്ണനു ആസ്വാദ്യകരമാവും ആ കൗമാര�
ക്കാരെന്റ കരൾ പിളർന്നാൽ.”

െതാട്ടടുത്തിരുന്ന കർണ്ണേനാടു് അർത്ഥഗർഭമാെയേന്താ
മിഴികളിലൂെട വിനിമയം െചയ്തു ദുേര്യാധനൻ, പാചക�
ക്കാരൻ നീട്ടിയ മൺപാത്രത്തിെല കരിമ്പുനീർ ലാഘവ�
േത്താെട ചുേണ്ടാടടുപ്പിച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/15

“കാട്ടുകുടിലിെല പരുക്കൻ തറയിൽ, ഹസ്തിനപുരിക്കാർ�
ക്കു കണ്ടാലറിയാവുന്ന നാലു വേയാജനങ്ങൾ മരണം
കാത്തു കിടന്നു-അങ്ങെനയാേണാ, തിരിച്ചു നാട്ടിെലത്തി
ഞാൻ നിങ്ങെള കുറിച്ചു് വാർത്ത െകാടുേക്കണ്ടതു്?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസത്തിനായി
ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, കുന്തി, വിദുരർ എന്നിവർ െകാട്ടാ�
രം വിട്ടു േപായി മാസം മൂന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാഴ്ചേയാ�
ളം അലഞ്ഞേശഷം ആദിവാസികളുെട സഹായേത്താ�
െട അവൾ താവളം കെണ്ടത്തി.

“നിങ്ങൾ ഇവിെട വരുേമ്പാൾ കാണുന്നതു് േചാരുന്ന
േമൽക്കൂരയും, മണ്ണിളകിയ ചുവരും, മുഷിഞ്ഞ തുണികളും,
ഒഴിഞ്ഞ വയറും ഒെക്കയെല്ല? എന്നാൽ, അന്ത്യദിനങ്ങൾ�
ങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്വയം തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ കാട്ടുകു�
ടിലിൽ, നാലുേപർ നീണ്ട തിരക്കു് പിടിച്ച ഭൗതിക ജീവിത�
ത്തിനുേശഷം ഇേപ്പാൾ അനുഭവിക്കുന്നതു് മൗനത്തിെന്റ
സങ്കീർത്തനം, കവി പാടിയ േപാെല ശൂന്യമാെക മുഴങ്ങു�
ന്ന പ്രണവത്തിെന്റ മർമ്മരം.”

“നവജാതശിശുക്കളുമായി സമരവഴിയിലാേണാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു. മഴേമഘ�
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടും ആവി െപാങ്ങുന്ന േവനൽ പ്രഭാതം.

“ഹസ്തിനപുരി മാതൃദിനം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ, പുതുജ�
ന്മങ്ങളും േവേണ്ട സജീവമായി പെങ്കടുക്കാൻ? ഭർത്താ�
വും ആണ്മക്കളും െകാല്ലെപ്പട്ട കുരുേക്ഷത്ര വിധവയേല്ല
ഞാൻ? പുത്രവിധവ പ്രസവിച്ച ഇരട്ടക്കുട്ടികെള േകാട്ട
കാണിച്ചുെകാടുക്കാൻ െകാണ്ടു വന്നതിെലന്താണു് കുറ്റം?
പാണ്ഡവേസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിൽ ഞങ്ങെള, പാതിരാനീ�
ക്കത്തിലൂെട കുടിെയാഴിപ്പിച്ചേതാെട, കൗരവരാജവിധവ�
കൾ അഭയാർഥി േകന്ദ്രത്തിൽ നരകിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ
കാണാറിേല്ല? പുത്രവിധവ പ്രസവിച്ചേപ്പാൾ മുതിർന്ന
വിധവ െമാട്ടച്ചികൾ േയാഗം േചർന്നു. ഈ കുട്ടികൾ വള�
രും, വളർന്നു വലുതായി ഒരുനാൾ പാണ്ഡവരുമായി ചൂ�
താടും, എല്ലാം പണയം െവപ്പിച്ചു പാഞ്ചാലിെയ കാട്ടി�
ലയക്കും”, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവൾ നാവകേത്തെക്കടുക്കും
മുമ്പു്, പതുങ്ങിവന്ന ചാരൻ ശിേരാവസ്ത്രം െകാണ്ടവളുെട
വായും മുടിയും മൂടി, അരയിൽ കുടുക്കിട്ടു് കഴുതപ്പുറേത്ത�
ക്കു കയറ്റി.

“അത്യുന്നത പദവി ദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ നീട്ടു�
േമ്പാൾ, ‘േവണ്ട, ഞാെനാരു യുദ്ധനിരീക്ഷകനാവാം,
വാൾ പുതുതലമറക്കു ൈകമാറൂ’ എന്നു് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞ�
േത്താെട നിങ്ങൾ പറെഞ്ഞാഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ”, ഇടം
വലം തിരിയാനാവാെത ശരശയ്യയിൽ െഞളിപിരി െകാ�
ള്ളുന്ന പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക, െതാട്ടരികി�
ലിരുന്നു േക്ഷമാേന്വഷണം േപാെല മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“കർണ്ണനു ൈകമാറാനായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റ ആദ്യ തീ�
രുമാനം, എെന്ന പിണക്കാതിരിക്കാൻ പിന്നീടെതനിക്കു്
തെന്നങ്കിലും, സന്ധ്യക്കു് ഞാൻ പാളയത്തിെലത്തിയ�
േപ്പാൾ, അവൻ അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കു് കുന്തി�
േയാടു് കാമനയുള്ളതു െകാണ്ടു് കൗേന്തയരിൽ ആേരാ നി�
ങ്ങളുെട മകനാെണന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു െകാണ്ടാേണാ
ഇന്നും പാണ്ഡവതല ഉരുട്ടാെത പാളയത്തിൽ നാണമി�
ല്ലാെത തിരിച്ചുവന്നതു്? നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയാണു നിങ്ങെള�
ന്നു കർണ്ണൻ അന്നു് പറഞ്ഞതു് െവറുെതയായില്ല.”

“െവന്തുമരിച്ചതു നിങ്ങളും മക്കളുെമന്നു വരുത്തിത്തീർ�
ക്കാൻ കണ്ട കുറുക്കുവഴി െകാള്ളാം. അത്താഴം േചാദി�
ച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബത്തിനു് ഭക്ഷണത്തി�
െനാപ്പം വിഷം െകാടുത്തു വീടു് കത്തിച്ചു ഭൂഗർഭ ഇടനാ�
ഴിയിലൂെട അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒളിേച്ചാടും മുമ്പു്, ആ രാജ�
മന്ദിരത്തിനകത്തുനിന്നു തീയിടുക. ദൃക്സാക്ഷിയില്ലാെത�
യും അവസാനം, സത്യാവസ്ഥ െതളിഞ്ഞേതാെട േതാ�
ന്നിേയാ ജാള ്യത? കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളി�
ലും കൗരവർ സംഘടിത പ്രചാരണമാണു് ‘ഘാതകകു�
ന്തി’െക്കതിെര അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നതു് എങ്ങെന േനരി�
ടും ഈ ഭരണകൂട അവമതി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. ഏകചക്ര ഗ്രാമത്തിൽ മക്കളുെമാത്തവർ
‘മുഖംമൂടി’ ധരിച്ചു കഴിയുന്ന കാലം.

“ദൂെര നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ കൗരവർക്കു ഞാൻ െചയ്തതു്
നരഹത്യ എന്നു് േതാന്നാം. പേക്ഷ, അതു് കൗേന്തയർ
കാണുന്നതു് ആത്മരക്ഷ. അത്താഴം േചാദിച്ചു വന്നവർ
അേശഷം ആദിവാസി കളായിരുന്നില്ല. കൗരവരുെട
വരണാവതം പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടത്തിെല കൂലിപടയാ�
ളികളായിരുന്നു. പാണ്ഡവ സംഘെത്ത തീെകാളുത്തി
െകാല്ലാനുള്ള കരാർ ഏെറ്റടുത്തവെര തിരിച്ചടിച്ചു. ‘കരി�
ക്കട്ട’കളാക്കിയതിൽ നകുലസഹേദവന്മാരടക്കം അഞ്ചു�
േപരും തിമിർപ്പിലാണു് “ഒരു തീെക്കാള്ളി െകാണ്ടാണു്
അമ്മ ആറുതടിമാടന്മാെര അരക്കില്ലത്തിൽ അന്ത്യശ്വാ�
സം വലിപ്പിച്ചതു്” എന്നവർ പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ, കൃതാർ�
ത്ഥത േതാന്നും. കൗരവകരളിെല നീറ്റൽ മാറാൻ സമ�
യം െകാടുക്കൂ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/16

“ഹരിതചട്ടം എന്നാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ അവഗണിച്ച ഞാനി�
േപ്പാൾ ഓടിക്കിതച്ചു വന്നതു് ‘പരിലാളന’മാണു് എന്നറി�
ഞ്ഞേപ്പാളാണു് ആരാണു് നിങ്ങൾ? എന്താണു് ഈ കാ�
ട്ടിക്കൂട്ടുന്നെതാെക്ക?”, കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യയുെട യുവഭര�
ണാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

“കൃഷിയിടേത്താളം േപാന്ന ഈ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി ഭൂഖ�
ണ്ഡ ജനസംഖ്യയുെട പാതി യുവാക്കെള പതിെനട്ടു നാൾ
െകാണ്ടു് േഹാമിച്ച യുദ്ധപശ്ചാത്തലം ഭാവി തലമുറെക്ക�
ങ്ങെന രൂപമാറ്റത്തിലൂെട വരുത്തിെയടുക്കാെമന്നായി�
രുന്നു മനസ്സിൽ. എല്ലാ ൈജവ മാലിന്യങ്ങളും വൻകുഴി
േതാണ്ടി അടുക്കി, മണ്ണിട്ടു് മൂടിയ സമതലത്തിലാണു് നാ�
മിേപ്പാൾ. കുഴിമാടഭീതിെയാന്നും േതാന്നുന്നില്ല അേല്ല?
അവിെടയാണു് ഹരിത ചട്ടം ‘ചട്ട’പ്രകാരേത്തക്കാൾ
‘പരിലാളന’മികവു് െതളിയിച്ചതു് തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു്
കൗരവപാണ്ഡവ േപ്രതങ്ങളാേണാ? അല്ല? പിെന്ന?
ഔഷധ സസ്യങ്ങളുെട ൈവവിധ്യേശഖരം, പിടിച്ചാൽ
പിടി കിട്ടാത്ത വളർച്ച? ൈസനിക യുദ്ധാഭിലാഷങ്ങ�
ളുെട അന്തിമസാക്ഷാത്കാരം എെന്നാെക്ക േതാന്നി�
യാൽ അതായിരിക്കും സത്യേത്താടടുത്ത സംഗതി. ജഡ�
ങ്ങൾ ചീയുന്ന ഗന്ധം? ഇേല്ലയില്ല അെല്ല? അതാണു്
കാര്യം. വരുംയുഗ വിേനാദ സഞ്ചാരികൾ കുരുേക്ഷത്ര�
ത്തിെല ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വരിനിന്നു് വിലെകാടുത്തു
മടങ്ങുേമ്പാൾ, ആർക്കു േവണ്ടി, െയന്തിെനന്നറിയാെത
ജീവത്യാഗം െചയ്ത ൈസനിക ആത്മാവു മന്ത്രിക്കും-
ഇെതനിക്കു് മനുഷ്യ വംശം അർപ്പിക്കുന്ന നിത്യശ്രാദ്ധം,
കുടുംബ സ്വത്തു തർക്കത്തിനു് പ്രതിവിധി േപാർക്കളമാ�
െണന്ന നാടുവാഴി അഹന്തക്കു് കിട്ടിയ ‘പിണ്ഡ’ പ്രഹരം.”

“തുടയിലും അടിക്കും എന്നു് സംശയം േതാന്നിയിേല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

ഗദാപ്രഹരേമറ്റു െപാട്ടിയ തുടെയല്ലുമായി ചതുപ്പു നില�
ത്തിൽ, ഇച്ഛാശക്തി െകാണ്ടുമാത്രം, ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു�
കയായിരുന്നു കൗരവേപാരാളി.

“എെന്ന മുടിയിൽ പിടിച്ചു െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ഭീമേനാട്ട�
വും ശരീരചലനങ്ങളും അസാധാരണമായി. ഭീതിയും പ്ര�
തികാരവും ഭീമമുഖെത്ത ക്രൂരമൃഗമാക്കി. അവൻ ആയുധ�
േമാങ്ങി. പാഞ്ചാലിയുെട ഉടുതുണിയൂരിയതിലായിരുന്നില്ല
ഭീമെനാമ്പരം. നഗ്നതുടയിൽ അവൾക്കിരിക്കാൻ ഞാൻ
ഇടം െകാടുത്തതായിരുന്നു. “േരാമം നിറഞ്ഞ െവളുത്ത
തുട കാണിച്ചു െപണ്ണിെന ഈ ജന്മം നീ േമാഹിപ്പിക്കു്”
എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടവൻ ഗദ, അതിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിേല�
െക്കടുത്തേതാർമ്മയുണ്ടു് കുറുനരികളും കഴുകനും െകാത്തി�
പ്പറിക്കും മുമ്പു് പാണ്ഡവ വംശനാശത്തിനു് േവണ്ടി െചയ്യാ�
വുന്ന അവസാന തന്ത്രവും െമനഞ്ഞു മാത്രേമ ഈ േലാക�
ത്തിൽ നിന്നു് ഞാൻ യാത്രയാവൂ.”

“നവവധുക്കളായി വന്നു നാളധികമായില്ല ഗാന്ധാരിയും
കുന്തിയും നിങ്ങൾെക്കതിെര തിരിഞ്ഞേല്ലാ” െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ നീതിമാനാണു് അവിഹിതബന്ധങ്ങൾക്കു അനു�
ഗ്രഹ പ്രഭാഷണം മറയാക്കൂന്ന ആധ്യാത്മിക േനതാവല്ല.
കാഴ്ച പരിമിതനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും കായികക്ഷമതയി�
ല്ലാത്ത പാണ്ഡുവിനും പാടുെപട്ടു വധുവിെന െകാണ്ടുവന്നു
എന്നതിൽ കവിഞ്ഞവർ കാണരുതു് ഞാൻ പിതൃതുല്യൻ
എന്നവേരാടു് പറഞ്ഞതിെന്റ സാരാംശം ഉൾെക്കാള്ളാ�
െതയവർ പ്രേലാഭിച്ചാൽ വഴങ്ങുെമന്നു് കരുതിേയാ നവ�
വധുക്കൾ? സത്യവതിയും കാശിരാജകുമാരികളും സുന്ദ�
രികളായിരുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യം എെന്ന വഞ്ചിച്ചു േവാ? െപ�
ണ്ണുടലിനുമുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുേമാ ഭീഷ്മാചാര്യൻ? െകാട്ടാരം
േലഖികയേല്ല? കാത്തിരുന്നു് കാണുക.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/21

“തടാകതീരെത്ത മരങ്ങൾക്കു താെഴ, ഹസ്തിനപുരിയിെലാ�
ന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ചുവന്ന പഴങ്ങൾ. ഒെന്നടുത്തു
കടിച്ചു േനാക്കി. എത്രേമൽ ഹൃദ്യം രുചിയും മണവും. നി�
ങ്ങൾക്കും ഇടെക്കാെക്ക കുറച്ചു െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു�
കൂെട, കൂട്ടംകൂടിയിരുന്നു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ വായിേല�
െക്കറിയാൻ? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് വാരിത്തിന്നു�
ന്ന ധാന്യ ഭക്ഷണം െകാണ്ടു് തികയുേമാ ൈസനികക്ഷമ�
തക്കു േവണ്ട കായികേപാഷണം? അേതാ, വവ്വാലുകൾ
കടിച്ച പഴം തിന്നാൽ പനിവരുെമന്നു സന്യസ്ഥർ നിങ്ങ�
െളയും േപടിപ്പിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൂട നിറെയ പഴം െകാണ്ടുവന്നേശഷം പാണ്ഡവർ ൈക�
കൾ എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇനിയില്ല ഞങ്ങൾ പഴം െപ�
റുക്കാൻ. കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ചിതറിക്കിടക്കുന്ന
ഓേരാ പഴം െപറുക്കാനും ഭൂമിേയാളം നിങ്ങൾ താഴണം.
ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ, അതീതശക്തികളു�
െട അധികാരെപ്പടുത്തൽ കിട്ടിയ പാണ്ഡവർെക്കങ്ങെന
കഴിയും, നിവർന്നു നിൽേക്കണ്ടവർ കുനിഞ്ഞു െപറുക്ക�
ണം ഓേരാ പഴവും എന്നു് വച്ചാൽ?”വനവാസത്തിലും
സ്വയം, പ്രവാസിമഹാരാജാവായി അഭിനയിക്കുന്ന യുധി�
ഷ്ഠിരൻ, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം
വായിേലെക്കറിഞ്ഞു.



“നിങ്ങളുെട ഭാവിെയന്താണു്?” കുരുേക്ഷത്രം ഒമ്പതാം ദി�
വസം രാത്രി സർവ്വൈസന്യാധിപൻ ഭീഷ്മെര അതീവസു�
രക്ഷാ പാളയത്തിൽ യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കെണ്ടത്തി.

“െകൗരവർ ഒരുക്കുന്ന വൃദ്ധസദനെമത്തേയക്കാൾ നല്ലത�
േല്ല പാണ്ഡവർ തരാവുന്ന ശരശയ്യ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/22

“അനുേശാചനത്തിനു െകാച്ചുെവളുപ്പാൻ കാലത്തു തെന്ന
എത്തിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യമുനാതീര�
െത്ത ശക്തിസ്ഥലിൽ, ശിേരാവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ദുേര്യാധ�
നപുത്രിമാർ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു.

“രക്തസാക്ഷിദിനത്തിലും േവേണാ കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാ�
ത്ത േചാദ്യങ്ങൾ? ഹസ്തിനപുരിെയ സായുധ വിപ്ലവത്തി�
ലൂെട ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കാനായിരുന്നു പാ�
ണ്ഡവർ, കുരുേക്ഷത്രെയ ദുരുപേയാഗം െചയ്തതു് ആയു�
ധം വച്ചു് കീഴടങ്ങാെനാരു െപാതുേവദിയായി ദുേര്യാധ�
നൻ പാടുെപട്ടു പണിത കീഴടങ്ങൽ ഗ്രാമെത്ത േചാര�
പ്പുഴയാക്കിയതിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം ‘അനധികൃത’ രാ�
ജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഏെറ്റടുക്കണം. ആെരയും െവറുക്കരു�
െതന്നു പഠിപ്പിച്ച ദുേര്യാധനൻ, ശത്രുക്കെള കണ്ടാൽ ക്ഷ�
മിക്കുമായിരുന്നു. മാരകമായി തുടയിലടിച്ച ഭീമനു ൈക
െകാടുത്താണു് അച്ഛൻ യാത്രയായതു് ഇെതാരു സമാധി
സ്ഥലമല്ല. രേണാർജ്ജം പകരുന്ന ആയുധപ്പുര. ശിേരാ�
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു പതുങ്ങി പ്പതുങ്ങി ഇവിെട വന്ന ഞങ്ങ�
ളല്ല ഇേപ്പാൾ വിവസ്ത്ര ശിരസ്സുമായി തിരിച്ചു േപാവുന്ന
ഞങ്ങൾ. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടെത്ത െപാളിെച്ചാട്ടിക്കാൻ
ഈ െപൺപട മതി.”

“യുധിഷ്ഠിരെന കാണാൻ പൂെച്ചണ്ടുമായി രാജസഭയിൽ
എത്തിയ ഈ മുഖം പരിചയമുണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ ഉയിർ േപാവാെത രക്ഷെപ്പട്ട ഏക കൗരവ
ൈസനികൻ എന്ന േദശീയ ബഹുമതിക്കർഹതയുള്ള കൃ�
പാചാര്യൻ? രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ പാണ്ഡവ ഭരണാധി�
കാരിക്കു് ആശംസയുമായി വന്നതാണു് രാഷ്ട്രീയകാപട്യ�
ത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരെനക്കാൾ ഒരു പണത്തൂക്കം മുമ്പിൽ.
അയാളുെട ലക്ഷ്യം അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തി�
െന്റ ഏകഗുരു എന്ന പദവി. താമസിക്കാൻ ആഡംബര
മന്ദിരവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/23

“മിണ്ടിപ്പറയാൻ സാവകാശം കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം കിേട്ട�
ണ്ട ഒരു േചാദ്യമുണ്ടു്-പാഞ്ചാലിയുെട രാഗേദ്വഷങ്ങൾ
ആദ്യെത്ത മൂന്നു് പാണ്ഡവേവഷങ്ങേളാടാണു് ഈ ഗർ�
വ്വിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ, മാദ്രിയുെട മകൻ, എവിെട നിൽ�
ക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു.
േവനൽ വറ്റിച്ചുതുടങ്ങിയ ജലാശയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മരക്കൂ�
ട്ടങ്ങളിൽ അവർ നടന്നു.

“വിട്ടുപറയില്ല അവൾ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും. ആ
കണ്ണുകൾ പിടിെച്ചടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും, യഥാർ�
ത്ഥ മാനസികനില കാണില്ല. ൈകവിരൽ ചലനങ്ങളും,
മുഖഭാവങ്ങളും പരിഷ്കൃതവനിത എന്ന നിലയിൽ പ്രതിക�
രേണാപാധികളായി ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. കുെറെയാ�
െക്ക നിങ്ങളും അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാണുന്നതേല്ല. ഉപാ�
ധിരഹിതപ്രണയത്തിെന്റ ഉപേഭാക്താക്കളാവാൻ കു�
ന്തിമാദ്രീ വ്യത്യാസമില്ലാെത അഞ്ചുേപരും പാടുെപടു�
േമ്പാൾ, അവളുെട എണ്ണിച്ചുട്ട പ്രതികരണം, െപാറുക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കാവുേമാ?. അതുെകാണ്ടവൾ എന്താെണനിക്കു്
പതിവായി വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ എേന്നാ? മുട്ടുമടക്കി ഞാൻ
അടിയറവു പറയും വെര െപണ്ണാധിപത്യത്താലും അവഗ�
ണനയാലും, ചിലേപ്പാൾ െകണിവച്ച രതിസമ്മാനങ്ങളാ�
ലും, പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കും. കീഴടങ്ങാെത വയ്യ.”

“യുദ്ധവിജയം തർക്കവിഷയമാേയാ? അേതാ അവകാശ�
വാദം അരമന അംഗീകരിച്ചുേവാ” ൈകമുത്തി മുട്ടുകുത്തി
െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േതാറ്റു ഒെന്നേന്നറ്റു പറയാൻ പ്രതിേയാഗി ആരുമിെല്ലന്ന�
െതാരു വസ്തുതയേല്ല? കൗരവ ജഡങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
ശവസംസ്കാരത്തിനയച്ചിേല്ല? ഞങ്ങളഞ്ചുേപരും േപാറ�
േലൽക്കാെതയേല്ല േപാർക്കളം വിട്ടതു്? അതിൽ നിന്നൂ�
ഹിച്ചു കൂെട ശത്രു എത്ര നിസ്സാരൻ?” പട്ടാഭിേഷകത്തി�
നു പുത്തനുടുപ്പുമായി വന്ന തയ്യൽക്കാരേനാടു് അകത്തു�
വരാൻ വലതുൈക നീട്ടിയ നിയുക്ത മഹാരാജാവു് െപ�
െട്ടന്നു് െകാട്ടാരം േലഖികെയ ഇടതുൈക ആട്ടി കെയ്യാ�
ഴിഞ്ഞു.

“അവശെനന്നു േതാന്നുെന്നങ്കിലും, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി�
യാൽ നാവും േനാട്ടവും തീഷ്ണമാണേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്ത മുൻ ഹസ്തിനപുരി
രാജാവിേപ്പാൾ കാട്ടുകുടിലിൽ, കീറത്തുണി കൾക്കിട�
യിൽ കിടന്നു, “ൈവകുേന്നരമായാൽ, കുന്തിയും മാദ്രിയും
േമക്കഴുകി പൂചൂടി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ കുത്തിേനാവിക്കുന്ന
അസൂയ േതാന്നാറിേല്ല?”

“അവിഹിതരതി സുതാര്യമായി െചയ്യണെമന്നു് ശഠിക്കു�
ന്ന കുന്തിെക്കെന്റ നേമാവാകം. കായിക ക്ഷമതയില്ലാ�
ത്ത നിങ്ങൾെക്കാപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ, രാജാവകാശം േചാ�
ദിച്ചുവാങ്ങാനുള്ള കുട്ടികളില്ലാെത, പാണ്ഡുകുടുംബം നശി�
ക്കാേണാ, അേതാ ‘േദവരൂപി’കളായ പരപുരുഷന്മാെര
പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു ബീജസംഭരണം െചയ്യേണാ എെന്നാരു
യുക്തിഭദ്രമായ േചാദ്യത്തിലൂെടയവൾ പ്രത്യാശ നൽ�
കി. അരുെതെന്നങ്ങെന ഞാനേപ്പാൾ പറയും? പ്രകൃതി
കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഉടലഴകുകൾ മിനുക്കി സന്ധ്യക്കു് പു�
റത്തു േപാവുേമ്പാൾ, ആസ്വാദനരതിെയ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ
സ്വാർത്ഥേയാെട വിഭാവന െചയ്യുക, മറിച്ചു പ്രകൃതിയുെട
കാരുണ്യത്തിലവർ േനടുന്ന ഉത്തമവിത്തുകളുെട സംഭര�
ണെത്തക്കുറിച്ചാണു്. ”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/24

“ഈ പൂവിനുേവണ്ടി അവെന കാടായ കാെടാെക്ക
ഓടിെച്ചേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ െമാത്തം െതറ്റിദ്ധരിെച്ചന്നു വ്യക്തം. എേന്നാട�
വൻ ഭർത്താവിൽ കവിഞ്ഞു പ്രണയം നടിക്കുന്ന പതിവു�
ണ്ടു്. ഗാർഹികസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കു അെതാ�
െക്ക എത്ര തിരക്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനാവും. ഞാനതിൽ പ്ര�
തിേഷധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഒന്നും വിട്ടുെകാടുക്കാറുമില്ല.
പായിൽ വിലേപശാനുള്ള സൗകര്യമായി പ്രണയെത്ത
ഭർത്താക്കന്മാർ ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്നു എന്നെതാരു
ലജ്ജാകരമായ പ്രേലാഭനെമെന്നാന്നും കരുതുന്നുമില്ല.
പ്രണയം ഞാൻ തിരസ്കരിച്ചില്ല എന്നതു് തെന്നയവൻ
ചമൽക്കാരേത്താെട പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. അതിനിടയി�
ലാണു് ഈ പൂമണം, എനിെക്കാരു വിവാഹ പൂർവ്വ പ്ര�
ണയാനുഭവമായി വന്നതു് പൂമരം തെന്ന പിഴുതുെകാണ്ടു
വരാമേല്ലാ എന്ന കായികബല േകന്ദ്രിതമായ പ്രതിക�
രണത്തിൽ നിന്നൂഹിക്കാം ആ ഹൃദയം എത്ര സരളം.
പൂ േതടി വരാേമാ എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിക്കും മുമ്പു്
തെന്ന പാദരക്ഷേയാ ആയുധേമാ ഇല്ലാെതയവൻ പടി�
യിറങ്ങുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ, ഇവെരെയാെക്കയാേണാ കു�
ന്തി േദവ സന്തതികൾ എന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കുക എന്നു് വി�
സ്മയിച്ചു”, കിടപ്പറയുെട െകാച്ചുജാലകത്തിലൂെട കാണാ�
മായിരുന്നു, ഭീമൻ മരത്തിനു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞുനിന്നവെര
തുറിച്ചുേനാക്കി െചവിേയാർക്കുന്നതു്.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/25

“സമരമുഖെത്ത സജീവമാക്കിയ മുന്നണിേപ്പാരാളി
ഇേപ്പാൾ േരാഗിയാെണന്നു് കാണുേമ്പാൾ വല്ലായ്മ േതാ�
ന്നുന്നു. വിശന്നു കരയുന്ന കുട്ടികൾക്കു് അന്നം തയ്യാറാ�
ക്കാൻ േപാലുമാവാെത വിങ്ങുേമ്പാഴും, കണ്ണുകളിൽ മിന്ന�
ലാട്ടമുണ്ടേല്ലാ അെതന്താണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സാ�
ന്ത്വനസ്പർശം െചയ്തു.

“കൗരവരാജസ്ത്രീകെള പതിെനട്ടുനാൾ െകാണ്ടു് അനാഥ�
വിധവകളാക്കിയ ആ ‘െകാടുംഭീകര’െന പിന്നിൽ നിന്നു്
കയർ കുരുക്കിട്ടു് മുറുക്കി, തല മുണ്ഡനം െചയ്തു പുള്ളികു�
ത്തി, കഴുതപ്പുറത്തു നഗരികാണിക്കലിനു് െകാണ്ടുേപാ�
വാൻ പുതുതലമുറ കൗരവക്കുട്ടികൾക്കു സ്വപ്നങ്ങൾ േനരു�
കയായിരുന്നു. പ്രിയ മിത്രേമ, എത്രെയത്ര അഭിമുഖങ്ങൾ
അന്തഃപുരത്തിൽ െചയ്തു ഞങ്ങെള ഹസ്തിനപുരിക്കു് പരി�
ചയെപ്പടുത്തിയതാണു് ഇരിക്കൂ എന്നു് ക്ഷണിക്കാൻ ഈ
പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ ഇരിപ്പിടം ഇല്ലേല്ലാ.”

“ജ്വലിക്കുന്നേല്ലാ കണ്ണുകൾ? േരാഷമുയരാൻ എന്താണിത്ര
വലിയ പ്രേകാപനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണിയു�
െട ൈകമുത്തി.

“നിങ്ങെളാെക്ക േലാകവാർത്തയാക്കിയ വസ്ത്രാേക്ഷപ�
െമാെക്ക എത്ര നിസ്സാരം. ദുേര്യാധനൻ അന്തഃപുരത്തിൽ
നടപ്പാക്കിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നടപടികൾ േനരിട്ടു് െതളിെവ�
ടുപ്പിലൂെട കണ്ടേപ്പാൾ െഞട്ടിേപ്പായി. സ്ത്രീത്വെത്ത അവ�
േഹളിക്കുന്നെതെന്തല്ലാം പരിഷ്കൃത ഹസ്തിനപുരി നിയമ
സംഹിത പട്ടികയാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ അെതല്ലാം കുടിലകൗ�
രവൻ എേന്നാ തുടങ്ങി. ഇവനാണേല്ലാ േദശരത്നപുരസ്കാ�
രം െകാടുത്തു രാജ്യം ആദരിച്ചെതേന്നാർക്കുേമ്പാൾ ആ
അനീതിേയാർത്തു ഞാൻ വിയർക്കുന്നു. കൗരവർ വിവാ�
ഹമാേലാചിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികൾ കന്യകമാരായിരിക്ക�
ണം എന്ന നിബന്ധന കണ്ടേപ്പാൾ േചാര തിളച്ചു. വിവാ�
ഹിതകൾ ചാരിത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണെമന്നും അവൻ നി�
ഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഇെതാെക്ക പ്രാേയാഗിക തലത്തിൽ ഉറ�
പ്പുവരുത്തിയിരുന്നതു് ദുേര്യാധനവിധവ. പ്രതിപക്ഷേന�
താെവന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന മഹിളാരത്നം ആൾ െകാ�
ള്ളാം. കുറച്ചു കാലമായി അവൾ പാണ്ഡവരുെട േപർ
പറഞ്ഞു എെന്ന സഹതാപ പൂർവ്വം െപാതുേവദിയിൽ
പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. ബഹുഭർതൃത്വം ഞാൻ ചുളിവിൽ
േനടിെയടുത്ത സൗഭാഗ്യമല്ല. ഭർത്തൃമാതാവു് ആദ്യരാത്രി�
യിൽ സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ നീട്ടിയതാണു. ആദ്യരാത്രി
എേന്നാെടാപ്പം കിടക്കും മുമ്പു് പാണ്ഡവർ കന്യകാത്വം
െതളിയിക്കണെമന്നു് ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതു
േപാെല തെന്ന, വിവാഹേശഷം ആേരാെടാപ്പം അവർ
പായ പങ്കിടുന്നു എേന്നാ, സ്വവർഗ്ഗേഭാഗികളായിരുേന്നാ
എന്നെതാന്നും എനിക്കു് പരിഗണനാവിഷയമല്ല. വ്യത്യ�
സ്ത ആവശ്യത്തിനുപേയാഗിക്കാവുന്ന ൈജവിക ഉരുപ്പ�
ടികൾ എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു ആത്മീയനിർവൃതിയും
അവരിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ദു�
േര്യാധന വിധവെയ േപാെല ആേരാ പ്രസവിച്ച ഏേതാ
മനുഷ്യജന്മമല്ല, അേയാനിജയാണു്, യാഗാഗ്നിയിൽ നി�
ന്നുയർന്ന അപൂർവ്വയിനം സ്ത്രീയാണു്. ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/26

“ഭർത്താവിെലാരാൾ കാലം െചന്നാൽ ബാക്കി നാലു േപ�
െര ഓർത്തു നിങ്ങൾ ജീവിതം തുടരുേമാ?, അേതാ പേര�
തെന്റ ചിതയിൽ സതിയനുഷ്ഠിക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നാ, മരിച്ചുേപാേയാ എന്ന�
െതാന്നും വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിെല പരിഗണനാ
വിഷയേമാ, ഭാവിജീവിത ആശങ്കേയാ അല്ല. ജീവിതസാ�
ഹചര്യത്തിൽ അവെരനിക്കു് കൂട്ടായി എന്നെതാഴിച്ചാൽ,
കരാേറാ കരാർ ലംഘനേമാ സതിയുമായി ഞങ്ങെള
ബന്ധെപ്പടുത്താനില്ല. ആ നിൽക്കുന്ന ഭീമെന േനാക്കൂ,
കുന്തിയുെട കുടിലനീക്കത്തിൽ, മാദ്രിെയ വലിെച്ചടുത്തു
പാണ്ഡുചിതയിെലറിേയണ്ടി വന്നവെന്റ ദുഃഖഭാരം പാതി�
രാ നിലവിളികളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഞാൻ േകട്ട�
താണു്. ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/27

“പാണ്ഡവതലെയാന്നും െവട്ടാത്തതിൽ പരിഭവിച്ചു പി�
താമഹേനാടു് കയർത്തുസംസാരിക്കുന്നെതാെക്ക ശരി,
എന്നാൽ േപാർക്കളത്തിൽ മികവു് കാണിക്കാത്ത അനു�
ജന്മാെര ശാസിച്ച അനുഭവമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്താ സംശയം? നിത്യവും രാത്രി േപാരാട്ടപ്രകടനം
വസ്തു നിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തിേയ ഒരു േപാള കണ്ണടക്കൂ.
ഇന്നെല രാവിെല ഒരു ഇളമുറ കൗരവർ വിതുമ്പി വന്നു
സങ്കടം പറഞ്ഞു, കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്ന പാണ്ഡവരു�
െട ഇടെനഞ്ചിൽ ഞാെനങ്ങെന വാൾ വീശും. യുദ്ധക്ഷ�
മമല്ലാത്ത അത്തരം മൃദുലവികാരങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കാൻ,
കൗരവമേനാഭാവത്തിൽ തിരുത്തലിനായി അവെന
അേപ്പാൾ തെന്ന അറവുശാലയിൽ വിട്ടു. കറവ വറ്റിയ
വളർത്തു മൃഗങ്ങെള േചാര ചീന്താെത തലക്കടിച്ചു െകാ�
ന്നു െതാലി െപാളിച്ചു ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായ ഇറച്ചിയാക്കി
ഊട്ടുപുരയിെലത്തിക്കുന്ന പണിയിൽ മികവു് േനടിയാൽ
മാത്രേമ, േപാർക്കളത്തിൽ നിയമനം െകാടുക്കൂ. മാതൃകാ�
പരമായിരുന്നു ശിക്ഷെയന്നു െതളിഞ്ഞു. എല്ലാ കൗരവ�
രും ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/29

“കുറ്റവാളികൾ െപരുകിേയാ ഹസ്തിനപുരിയിൽ? ക്രമസ�
മാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമെന്റ പരാതി ഇതാണ്:
ആവശ്യത്തിനു് തികയുന്നില്ല. ഇനിയും േവണം വിലങ്ങു�
കൾ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂട വക്താവിേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ആറു വിലങ്ങുകളാണു് ദുേര്യാധന കാര്യാലയത്തിൽ
ആെക ഉണ്ടായിരുന്നതു് പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും
വന്നാൽ കേയ്യാെട പിടിച്ചു അകത്തിടാൻ. ഇന്നു് സ്ഥിതി
അതാേണാ? നിത്യവും േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ
കാണാറിേല്ല, കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം അക്ര�
മാസക്തമാവുന്നതു്? ഒന്നും ഞാൻ വിസ്തരിേക്കണ്ടേല്ലാ
നിങ്ങൾ േനർസാക്ഷിയേല്ല. കാരാഗൃഹത്തിൽ എത്തി�
ക്കും മുമ്പു് പ്രേക്ഷാഭകാരികെള കൂച്ചുവിലങ്ങിേടേണ്ട? അര�
യിൽ കയറു െകട്ടി കൗരവവിധവകെള വലിക്കാേമാ?
കള്ളച്ചൂതിൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ടവെര കൗരവർ
അന്നു അങ്ങെന െചയ്തു എങ്കിലും, ഞങ്ങൾ അതു് കൗര�
വവിധവകേളാടു് െചയ്യാേമാ? ഇേപ്പാൾ ഉള്ള ആറു വില�
ങ്ങുകൾ ഒന്നു് മുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാണാം, അഴിയുന്ന�
തു് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കാരണം െമലിഞ്ഞ ൈകത്തണ്ടയുള്ള
കൗരവവിധവകൾക്കു എളുപ്പം ഊരിെയടുത്തു ഓടി രക്ഷ�
െപ്പടാൻ കഴിയുന്ന വിലങ്ങുകളും െകാണ്ടു് ഇനി ഞങ്ങൾ
നടക്കുന്നതു് നാണേക്കടേല്ല. ഇതു് നാം മാറ്റണം. കൗരവ�
സ്ത്രീകളുെട മൃദു ൈകത്തണ്ടയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാത്തതും, ഭാ�
രം കുറഞ്ഞതും, സ്വർണവളയുെട നിറമുള്ളതും, ഇരുവശ�
ത്തും പൂട്ടിടാവുന്നതുമായ നവതലമുറ വിലങ്ങുകൾക്കു േവ�
ണ്ടി ഭീമൻ കർത്തവ്യേബാധേത്താെട ഓടിനടക്കുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾ അെതാരു പരിഹാസ വിഷയമാക്കുന്നതു രാജ്യ�
േദ്രാഹത്തിനു സമമേല്ല? യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിരഭരണ�
കൂടെത്ത പ്രതിേരാധത്തിലാക്കുന്ന വിധം ക്രമസമാധാന
പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വക്രീകരിച്ചാൽ, േകാട്ടക്കകെത്ത സൗജ�
ന്യവസതിയും ഊട്ടുപുരയിൽ സമൃദ്ധ ഭക്ഷണവും പുനഃപ�
രിഗണനക്കു വിേധയമാകുേമ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/30

“മരണവാർത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങെനയാണു അറിയിച്ചതു്?”,
ധൃതരാഷ്ട്രഭൃത്യനായ സഞ്ജയേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“തിന്ന ഉപ്പിനു നന്ദി കാണിക്കാത്ത സൂതൻ എന്ന ആേരാ�
പണം േനരിേടണ്ടി വന്നാലും, ഇേപ്പാൾ ഏറ്റു പറയെട്ട,
കൗരവാക്രമണത്തിൽ കൗമാരേപാരാളി പൂേപാെല
െഞരിയുന്നതു വിതുമ്പിെക്കാണ്ടറിയിച്ചേപ്പാൾ ‘ബേല േഭ�
ഷു്’ എന്നു് പറഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു് ചാടിെയ�
ണീറ്റു തുടങ്ങിയ ധൃതരാഷ്ട്ര ‘ഇളകിയാട്ടം’ നിലക്കാൻ വി�
ദുരർ ഇടെപേടണ്ടിവന്നു. കർണ്ണൻ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇട�
െനഞ്ചിേലക്കു വാൾ കുത്തി കയറ്റിയേപ്പാൾ, “ശവത്തിൽ
കുത്താെതടാ തന്തക്കു പിറക്കാത്തവേന” എന്നു് വിങ്ങി�
െപ്പാട്ടി ധൃതരാഷ്ട്രരുെട സമ്മതം േചാദിക്കാെത ഞാൻ
വീട്ടിേലക്കു േപായി.”

“മത്സരം ജയിച്ച അർജ്ജുനൻ ഭർത്താവായേപ്പാൾ നി�
ങ്ങളുെട കണ്ണുകളിൽ മിന്നിയ പ്രണേയാർജ്ജം ഞാൻ
ഓർക്കുന്നു. പിെന്ന എേപ്പാഴാണു് അയാെള കാണുേമ്പാ�
േഴക്കും മുഖം തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്? രാജസൂയ യാഗ�
ത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരപങ്കാളിയായാൽ മാത്രേമ ഇന്ദ്ര പ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനിയാവൂ എന്ന ആചാരവിധിയിൽ കുടുങ്ങി�
യേപ്പാൾ, പ്രിയെപ്പട്ടവെന നിങ്ങൾ തിര സ്കരിച്ചുേവാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. അന്തഃപുര
ജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, കാല വർഷത്തിെന്റ
കുെത്താഴുക്കിൽ യമുനാതീരെത്ത വൻമരക്കൂട്ടങ്ങൾ.

“ഊഴം വച്ചു് ബീജദാനത്തിനായി കിടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ
ഈർഷ്യേയാെട ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, നവവധുവായിരിക്കു�
േമ്പാൾ തന്നിരുന്ന േകശാദിപാദപരിലാളന ഇേപ്പാൾ
ഇല്ല. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരിൽ നിെന്നന്ന േപാെല പ്ര�
േത്യക പരിഗണനെയാന്നുമില്ലാെതയാണു് ഞാനവനിൽ
നിന്നും ബീജസംഭരണം െചയ്യുന്നെതന്ന അറിവാണ�
വെന അവശനാക്കിയെതന്നുേണ്ടാ? ‘ദാമ്പത്യവഞ്ചന�
യാണു് ബഹുഭർത്തൃത്വം’ എന്നവൻ മുനവച്ചു സൂചിപ്പിച്ച�
േപ്പാൾ, ശരിക്കും കുന്തിയുെട കുബുദ്ധിയേല്ല അെതന്നു
ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ‘ഇണേചരുേമ്പാഴും നീ അമ്മെയ
വലിച്ചിഴക്കുേന്നാ?’ എന്നു് പ്രതിേഷധിച്ചു കിടപ്പറയുെട
ഇരുട്ടിൽ എനിെക്കതിെര അവൻ ‘െവളിച്ചെപ്പ’ടാൻ തു�
ടങ്ങി. നാവിൽ നിന്നു് എെന്താെക്ക പുറത്തുവന്നു എന്ന�
റിയാൻ സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രെമാന്നും ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടു്,
ഓർമ്മെയ ആശ്രയിക്കണം. അർജ്ജുന പുരുഷത്വെത്ത
പരിഹസിച്ചു എന്നാേണാർമ്മ. നിെന്നക്കാൾ സ്പർശനമി�
കേവാെട കിന്നരിക്കാൻ നകുലനും സഹേദവനും ഉെണ്ട�
ന്ന തിരിച്ചടിയിൽ പുരുഷത്വം തകർന്നു. ഊഴമനുസരിച്ചു
പ്രത്യുൽപ്പാദന രതി പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെത, ഒരു പുരു�
ഷനു് ഭാര്യേയാടു് െചയ്യാവുന്ന ഹീനപ്രതികാരത്തിനു് പടി�
യിറങ്ങി, പിെന്ന േകട്ടതു് കടേലാരദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രെയ�
െന്നാരു വധുവിെന തരെപ്പടുത്തി എന്നാണു. അറിഞ്ഞു
എന്നു് അന്നു് നടിച്ചില്ല ഇന്നും നടിക്കുന്നില്ല. ‘വിഴുപ്പുെകട്ടു’
ചുമന്നു നിങ്ങൾ വശം െകട്ടു എങ്കിൽ, പനേയാലെക്കട്ടു�
കൾ മാറ്റി, മണ്ണിളക്കിപിടിക്കൂ. ഇന്നു് പകൽ മുഴുവൻ യമു�
നയുെട തീരത്തു ഗർഭകാലശുശ്രൂഷക്കുള്ള പച്ചില മരുന്നു
െചടികളുെട മഴക്കാലപരിചരണമാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/05/31

“നവജാതശിശുക്കെള മുക്കിെക്കാല്ലുന്ന ഭീകരജീവിയാ�
യി ശന്തനു നിങ്ങെള ഹസ്തിനപുരിയിൽ ചിത്രീകരിക്കു�
ന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ? ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങെള വകവരുത്തി�
െയന്നാണു് മഹാരാജാവു് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞതു്”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഗംഗേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രസവാനന്തര വിഷാദേരാഗത്തിലൂെട കടന്നു േപാവുന്ന
നിർഭാഗ്യവതികളായ അമ്മമാരുെട ശാരീരികവും ൈവ�
കാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങെള കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും അയാൾ�
ക്കറിയാേമാ? പാലൂട്ടാ നിഷ്ടെപ്പടുേന്നാരമ്മെയങ്ങെന
അയാളുെട കരിങ്കണ്ണിൽ െകാലയാളിയായി? തീവ്രൈവ�
കാരികവ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രസവാ�
നന്തര പ്രതിസന്ധിെയ അയാൾ എത്ര കൗശലപൂർവ്വം
ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഭൂമികയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൂ�
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വയറും കറുത്തിരുണ്ട കഴുത്തുെമാെക്ക
കാണുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ പലർക്കും മനസ്സി�
ലാകണെമന്നില്ല എെന്നാെക്ക ഒഴുക്കൻ രീതിയിൽ നി�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ േനരിട്ട പ്രശ്നത്തിനു് പരിഹാര�
മാവുേമാ? ഗർഭകാലെത്തല്ലാം വാരിവലിച്ചു കഴിച്ചിരുന്ന
എനിക്കു് പ്രസവം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വിശപ്പു് തീേരയിെല്ല�
ന്ന അവസ്ഥയായി എന്നയാൾ തെന്ന സമ്മതിക്കുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ എനിക്കു് അതിെനക്കാെളാെക്ക വി�
ഷമം, കുഞ്ഞിനുേവണ്ട മുലപ്പാൽ കിട്ടുന്നില്ലേല്ലാ എേന്നാ�
ർത്തായിരുന്നു. കുഞ്ഞു കിടന്നു കരയുേമ്പാൾ െപറ്റതള്ള�
ക്കു േനാവിേല്ല. ബീജദാതാവു് മാത്രമായ അലസരാജാ�
വിെന ചടുലമായി ഒന്നു് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞിെന പു�
ഴയിൽ എടുെത്തറിയുെമന്നു് ഞാൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തി�
ത്തുടങ്ങി. ‘അരുേത അരുേത’ എന്നു് വിലപിക്കാനല്ലാ�
െത അയാൾ എന്തു് െചയ്തു എന്നേന്വഷിക്കൂ. ഓേരാ പ്ര�
സവത്തിനു േശഷവും ഞാൻ ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു.
അേപ്പാൾ അയാൾ കാലിൽ വീഴും, പകരം കുഞ്ഞിെന
പുഴയിെലാഴുക്കാൻ പേരാക്ഷമായി േപ്രരിപ്പിക്കും. വിര�
സമായ ശാരീരികബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ മാസമുറ െതറ്റി�
േയാ എന്ന പ്രത്യാശാഭരിതമായ േചാദ്യവുമായി എെന്ന
ഇടയ്ക്കിെട അന്തഃപുരത്തിൽ പിടികൂടും. എല്ലാറ്റിനുമിേല്ല
അതിരു്? ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും അതുണ്ടായി
എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു ക്ഷമാപണവും തരാൻ ഞാ�
നാളല്ല. മാതൃത്വേത്തക്കാൾ വലിയ മാനവസങ്കല്പങ്ങൾ
ഉണ്ടു്. അെതാെക്ക മാടമ്പി ശന്തനു എങ്ങെന അംഗീകരി�
ക്കാനാണു് അെല്ല.”

“ദശാബ്ദങ്ങേളാളം കൂട്ടായിരുന്നവർ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാ�
െത കാൽ മുേന്നാട്ടു െവക്കുേമ്പാൾ, അവസാനമായി േചാ�
ദിക്കെട്ട, പാണ്ഡവർ നിങ്ങൾെക്കന്തായിരുന്നു?”, സന്ധ്യാ�
ദീപ്തി മുഖത്തു് െതളിഞ്ഞു. േനർത്ത വിലാപം േപാെല, ഹി�
മാലയ താഴ്വരയിൽ കാറ്റു വീശി. വടക്കൻ മലകളിേലക്കു�
ള്ള അന്തിമപദയാത്ര തുടർന്ന പാണ്ഡവർ കാഴ്ച്ചയിൽ
നിന്നു് മറഞ്ഞു. സന്ധ്യ കനക്കുകയാണു് പാഞ്ചാലി മരി�
ക്കുകയാണു്.

“അവർക്കിഷ്ടെപ്പട്ട ശരീരഭാഗങ്ങൾ മത്സരിേച്ചാമനിച്ചു.
അവർ തിരസ്കരിച്ച ഹൃദയം കത്തിച്ചാമ്പലാകെട്ട.”
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“ഈ വിചിത്ര വനിതയുമായുള്ള സ്മരണകൾ പങ്കിടാൻ
പറയുേമ്പാൾ മുഖം കറുപ്പിക്കുന്നെതന്തിനാണു്?” കുഴ�
ഞ്ഞുവീണു മരിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട ജഡം ആവുന്നത്ര ആഴ�
ത്തിൽ മറവു െചയ്തു, അരുവിയിൽ കുളിച്ചു പാണ്ഡവെര
പിന്തുടർെന്നത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക, വഴിയിൽ വിശ്ര�
മിക്കുകയായിരുന്ന മാദ്രിപുത്രേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിപൽസൂചകമായിരുന്നു വിവാഹം. ഭംഗി കണ്ടു സ്വന്ത�
മാക്കാൻ രഹസ്യമായി െകാതിച്ചു എന്നതാണു് ആദ്യദു�
രന്തം. സമഭാവനേയാെട പങ്കിടാൻ കുന്തി നിർേദശിച്ച�
തായിരുന്നു രണ്ടാമെത്ത ദുരന്തം. ആണുങ്ങളഞ്ചുേപരും
ഊഴം കാത്തു കിടപ്പറക്കു െവളിയിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽ�
ക്കണെമന്നവൾ നടപടിക്രമം ഉണ്ടാക്കി. അപമാനമാ�
ണിെതന്നു പറയാൻ ആരും മുതിർന്നില്ല. കൗരവരുെമാ�
ത്തു കള്ളച്ചൂതാടുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ അല്പ�
വസ്ത്ര’ എന്നു് നിർല്ലജ്ജം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൗരവസഭയിൽ
ഇടിച്ചു കയറി, ദുേര്യാധനെന്റ പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി,
നഗ്നതുടയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ മുതിർന്ന പാഞ്ചാലി
പിന്നീടു്, അടിമജീവിതത്തിൽ, കൗരവചാരയായി പന്ത്ര�
ണ്ടു വർഷ വനപർവ്വത്തിൽ മാനസിക പീഡനത്താൽ
ഞങ്ങൾക്കു് നിേത്യാപദ്രവ പീഡകയായി എന്നതാണു്
പാണ്ഡവ സേഹാദരർേക്കറ്റ യാതന. പാപഭാര ത്താൽ
കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നതാണു്, േമെല േമെല േമഘ�
മാലകൾക്കു മുകളിെലാരു ന്യായാധിപനുെണ്ടന്നതിെന്റ
ദൃഷ്ടാന്തം. ഇനി ഞങ്ങെള െവറുെത വിടൂ. ഈ ഭൂമിയുമാ�
യുള്ള ബന്ധം ഒെന്നാന്നായി വിേച്ഛദിക്കെട്ട.” അപമാന�
േബാധത്താൽ ആ മാദ്രിപുത്രൻ മുഖം െപാത്തി.

“നിങ്ങൾ േനാക്കി നിൽക്കുേമ്പാഴെല്ല ചവിട്ടിയും കുത്തിയും
െകൗരവർ ആ കുട്ടിെയ പച്ചക്കു് െകാന്നതു്? ഗദയും കു�
ന്തവും ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല, ചക്രവ്യൂഹം േഭദിച്ചു് അവെന
െപാക്കി പുറത്തുചാടാമായിരുന്നിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. അഭിമന്യുവിെന്റ ശവദാ�
ഹം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ യമുനയിൽ മുങ്ങി നിവരുന്ന രാ�
ത്രി. മകൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ സുഭദ്രെക്കാപ്പമായിരുന്നു
അർജ്ജുനൻ.

“വ്യത്യസ്ത പിതൃത്വമുള്ള പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ അന്യായമാ�
യി െകാല്ലെപ്പട്ടാലും, ഒെരാറ്റ അച്ഛനിൽ പിറന്ന കൗരവർ
പ്രതികാര വധത്തിനു ഇരയാവരു െതന്ന േദ്രാണവചനം
ഓർമ്മവന്നതാണേപ്പാൾ തടസ്സമായതു്. ”

“അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം േകൾക്കാൻ ഇന്നെല സന്ധ്യ�
ക്കു് നിങ്ങൾ േപായിരുന്നു അെല്ല?”, ഗംഗയിെല ചിേറ്റാള�
ങ്ങൾ െതറുപ്പിച്ചു് യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു, “ഹസ്തി�
നപുരിയുെട അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ ബലി�
െകാടുത്ത ധീരേദശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന കുറിച്ചു് മഹാ�
രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ എെന്താെക്ക വികാരഭരിതനായി
പറഞ്ഞു എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിക്കുന്നില്ല. എെന്താ�
െക്ക പറയാെത വിട്ടു?”

“ഉള്ളിൽ ഉള്ളെതാന്നും തുറന്നു പറയാത്ത ഭരണാധികാ�
രി വാചാലത െകാണ്ടു് േവണം പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓട്ടക�
ളടയ്ക്കാൻ എന്നു് തക്ഷശിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന�
േപ്പാൾ േകട്ടതു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ അനു സ്മരണപ്രഭാഷണം
എെന്ന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.”

“നിങ്ങെള കണ്ടാൽ അർദ്ധസത്യം എന്ന വാക്കിനു േകാമ�
ളശരീരം കിട്ടിയ േപാെല േതാന്നും. എങ്ങെന പ്രതിേരാ�
ധിക്കും അപകീർത്തിപരമായ ഇത്തരം ആേരാപണം
ഉയർന്നാൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആേരാപണമാേണാ? െവറുെമാരു അഭിപ്രായമേല്ല?
അതപകീർത്തിപരമാേണാ? അപനിർമ്മിതി മാത്രമേല്ല?
‘അർദ്ധസത്യവാൻ’ എന്നെതാരു അംഗീകാരമായി കാ�
േണേണ്ട? ‘അർദ്ധസത്യം’ ഞാനുച്ചരിച്ചതു ധ്യാനം െച�
യ്യുേമ്പാഴാേണാ? അേതാ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ൈകെമയു്
മറന്നു ശത്രുവിെന വളഞ്ഞിട്ടു െകാല്ലുേമ്പാേഴാ? േപാരാട്ട�
ത്തിന്നിടക്കു് ആശംസയർപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല, മറിച്ചു
‘അജയ്യ’നായ ശത്രുവിെന വീഴ്ത്തും മുമ്പു് നിരായുധനാക്കുന്ന�
തിെനാരു െപാടിൈക്ക േനാക്കിയതായിരുന്നു. അതുച്ച�
രിക്കുേമ്പാൾ കൗരവരും പാണ്ഡവരും പരിപൂർണ്ണ നിശ�
ബ്ദതയിൽ നിന്നു േകട്ടു. യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള ആദ്യ പടി.
െചറിെയാരു പടി. എന്നാൽ അതവിെട േവണം എന്നതു്
മനഃസാക്ഷിയുെട േപ്രരണയുമായിരുന്നു.” കൗരവ സർവ്വ
ൈസന്യാധിപനായിരുന്ന േദ്രാണാചാര്യെന്റ ശവസംസ്കാ�
രത്തിൽ പങ്കുെകാണ്ട േശഷം മുങ്ങിക്കുളിക്കാൻ പുഴയിേല�
ക്കിറങ്ങുകയിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/02

“ജീവിതസായാഹ്നത്തിലാണേല്ലാ ജീവപര്യന്തം തടവു ശി�
ക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ആേരാപണങ്ങൾ? പാണ്ഡുമരണവും മാ�
ദ്രിസതിയും അസ്വാഭാവികമായിരുന്നു എന്നവർ വാദിക്കു�
േമ്പാൾ, കുഴഞ്ഞു േപാവുേമാ? െവറുെത വിടില്ല ദുേര്യാധ�
നൻ”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. മക്കൾ
ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറിയേപ്പാൾ, മുൻ കുരു�
വംശ മഹാറാണി ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു.

“കിടപ്പുേരാഗി പാണ്ഡുവിനു് അന്നം െകാടുത്തിരുന്ന മാ�
ദ്രി, പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിനായി പൂചൂടി പുറത്തു േപാവാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, മൂന്നു ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും
ഞാൻ േരാഗീ ശുശ്രൂഷ െചയ്തെതാെക്ക സന്യസ്ഥ സമൂ�
ഹത്തിെന്റ പ്രശംസ േനടിയിരുന്നതേല്ല. പ്രസവത്തിനും
നവജാതശിശു പരിചരണ ഇടേവളകഴിഞ്ഞു മാദ്രി ശു�
ശ്രൂഷ ഏെറ്റടുത്ത കാലത്താണു് പാണ്ഡു പിടഞ്ഞുവീണു
മരിച്ചതു്. സന്യസ്ഥർ വന്നു ജഡം കണ്ടേപ്പാൾ “സ്വന്തം
വസതിയിൽ കിടന്നു മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഭാ�
ഗ്യജന്മം” എന്നേല്ല അനുസ്മരിച്ചതു്? പാണ്ഡുചിതയിേല�
ക്കു സതിയനുഷ്ഠിക്കാൻ മാദ്രിെയ െകാണ്ടുേപാവുേമ്പാൾ,
അവൾ നിലവിളിച്ചതു പ്രതിേഷധം െകാണ്ടായിരുന്നു
എന്നല്ല കണ്ടുനിന്ന ജനത്തിനു് േതാന്നിയതു് ഭർത്താവി�
െന്റ േദഹവിേയാഗത്തിൽ അനിയന്ത്രിത ദുഃഖം അനുഭവി�
ക്കുന്നവളുെട നിസ്സഹായതയായിരുന്നു. അവെള ചിതയി�
േലക്കു് േനർവഴി നയിക്കുകയായിരുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ
നിങ്ങൾ െകാലപാതകശ്രമം കാണുന്നതു് േപാെല ദുേര്യാ�
ധനൻ കാണുെമെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. അവൻ നീതി�
മാൻ, അവൻ വിധിപറയും പ്രകൃതിയുെട കൽപ്പന കുന്തി
നിർവ്വഹിച്ചു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/03

“അരമണിക്കൂറായി അക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
അർദ്ധരാത്രിേയാെട യാത്ര തിരിച്ചാേല നാെള രാവിെല
ഹസ്തിനപുരി ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകളിൽ പുത്തൻ യുദ്ധ�
വർത്ത െകാടുക്കാനാവൂ. അെതാെക്ക നിങ്ങൾ ക്കറിയാ�
വുന്നതേല്ല? ഇരുപക്ഷവും ഉരുട്ടിയ തലകൾ എത്രെയന്നു
മാത്രമല്ല, ആരുെടെയാെക്ക തലകൾ എന്നും വ്യക്തമാ�
യി അറിയണം’, കുരുേക്ഷത്രയിൽ പാണ്ഡവ വക്താവായ
നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക പരാതിെപ്പട്ടു. ഒമ്പതാം
ദിവസം.

“ശ്വാസം പിടിച്ചു െചവിേയാർക്കുക. ദുേര്യാധനൻ ഭീഷ്മപാ�
ളയത്തിേലക്കു കുതിച്ചുകയറുന്നതു കണ്ടാണു് ഞാനും നി�
ങ്ങെളേപ്പാെല ഇങ്ങെന ഒളിഞ്ഞിരുന്നു കാത്തിരിപ്പു തു�
ടങ്ങിയതു് എേന്താ അവിെട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ
എെട്ടാമ്പതു ദിവസങ്ങളിൽ ദുേര്യാധനസന്ദർശനം ഇങ്ങ�
െന ൈവകുമായിരുന്നില്ല. പിതാമഹെന്റ േപാർക്കളമി�
കവു് െമച്ചെപ്പടുത്താൻ മധുരം കലക്കിയ പ്രേചാദന പ്ര�
ഭാഷണത്തിനല്ല ദുേര്യാധനൻ ഇവിെട വരിക. വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി സർവ്വ ൈസന്യാധിപെന ഒന്നു് വിറപ്പിക്കാനാണു്
ഇെന്നന്തുസംഭവിച്ചു എന്ന തറിയും വെര എനിക്കും കൂട�
ണയാനാവില്ല. ഭീഷ്മെര ൈസന്യാധിപ പദവിയിൽ നി�
ന്നു് ദുേര്യാധനൻ മാറ്റിേയാ? അേതാ, ഇടെഞ്ഞല്ലാം ഇെട്ട�
റിഞ്ഞു ഭീഷ്മർ കടന്നു േപാവുേമാ. ഒമ്പതു ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞിട്ടും ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഭീഷ്മർക്കുരുട്ടാനായി�
ട്ടില്ല എന്നേതാർക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ ആെക നിന്നു്
കുലുങ്ങുകയാണു് കാത്തിരിക്കൂ-അപൂർണ്ണവാർത്തയുമായി
നിങ്ങൾ െപായ്ക്കളയരുതു് നാെള പിതാമഹൻ ആയുധം
താെഴയിട്ടു കൂരേമ്പൽക്കാൻ െനഞ്ചു് വിരിച്ചു ശത്രുവിനു മു�
മ്പിൽ നിന്നു് െകാടുക്കുെമന്നാണു് സഹേദവൻ ഊഹിക്കു�
ന്നതു്. ആത്മഹത്യ െചയ്ത അംബയുെട പ്രതികാരജന്മം
ഭീഷ്മെര കീഴ്െപ്പടുത്തുേമാ? അേതാ സഹേദവെന്റ പ്രവച�
നസ്വരം ഇത്തവണയും െതറ്റുേമാ?”

“വിവാഹ വാർഷികത്തിനു് അനുേമാദിക്കാൻ േപാവുകയാ�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാ�
ദിച്ചു. “പാരാവാരങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയ പ്രശസ്ത ദാമ്പത്യമേല്ല.
അംഗീകൃത ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചു േപർ മാത്രമാെണങ്കി�
ലും പാഞ്ചാലിയുെട കമിതാക്കൾ നൂറു േപരും െകൗരവർ
ആയിരുന്നിേല്ല.”

പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിെല െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു് കൗരവ
വിധവകളും അനുകൂലഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി.

“പാണ്ഡവതല െകായ്യാൻ കൗരവർെക്കാപ്പം വാെളടുത്ത
കൃപാചാര്യൻ ഇതാ രാജസഭയിൽ വാ നിറെയ നിങ്ങൾ�
ക്കു് ആശംസ പറയുന്നു. ഇെതന്താ ഭരണമാറ്റത്തിൽ
ഇങ്ങെനെയാരു മനംമാറ്റം?” സഭ പിരിഞ്ഞു അംഗങ്ങൾ
ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ധൃതിയിൽ നീങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തു െകാ�
ട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ കിട്ടുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണമാണു്, നി�
ലപാടുതറയല്ല. എന്നറിയാമായിരിക്കും, നിങ്ങെള േപാ�
െല കൃപാചാര്യനും.”

“കൗരവപക്ഷെത്ത ചിലർ ഗുരുതരമായി പരുേക്കറ്റയിട�
േത്തക്കു അത്യാവശ്യ മരുന്നുമായി ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ
വനിതാ ആേരാഗ്യപ്രവർത്തകെയ കുന്തെമറിഞ്ഞു െകാ�
ന്നതിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവെരല്ലാം േകാപം െകാണ്ടു് ജ്വ�
ലിക്കുന്നേല്ലാ. യുധിഷ്ഠിരൻ എറിഞ്ഞ കുന്തം കയറിയാ�
ണവളുെട െനഞ്ചു് പിളർന്നെതന്ന വാസ്തവം എങ്ങെന
ഞങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കും? മാധ്യമപ്രവർത്തനം
ശരിക്കും മാരകം”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവൈസ�
നിക വക്താവായ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു മാധ്യമങ്ങൾ സത്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൂടാ?
കൺെവട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയാണു് െകാല്ലെപ്പട്ട�
തു് നീലയും ചുവപ്പും ധരിക്കുന്ന കൗരവ പാണ്ഡവൈസ�
ന്യങ്ങളിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി, അവൾ െവളുത്ത വസ്ത്ര�
മാണു് ഉടുത്തിരുന്നതു് അവൾ പക്ഷം േനാക്കാെത രാ�
പ്പകൽ മുറിേവറ്റവർക്കു മരുന്നും സാന്ത്വനവും നൽകി.
ഇെതാെക്കയേല്ല ഒരു വിഭാഗം സത്യങ്ങൾ? ഇനി ഞങ്ങ�
ളുെട സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം. യുധിഷ്ഠിരെന
ബന്ദിയായി പിടിക്കാൻ കൗരവ സംഘം ഓടിവരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ ‘ശുഭ്രവസ്ത്രധാരി’ അവർക്കു
േപ്രാത്സാഹനം നൽകി യുദ്ധകാഹളമാണുയർത്തിയിരു�
ന്നതു്. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു േപാരാട്ടം നിർത്തിയിരുന്ന വി�
ശ്രമ േവളയിലാണ്അക്രമം. സ്ഥിതി നയതന്ത്രത്തിനു വഴ�
ങ്ങുന്നതെല്ലന്ന തിരിച്ചറിവിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടാ�
യിരുന്ന കുന്തം ആത്മരക്ഷയിൽ െകാലയാളി സംഘത്തി�
െന്നതിെര എറിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഉന്നം െതറ്റി തറച്ചതു് ‘ശുഭ്ര
വസ്ത്ര വനിത’യുെട െനഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു എന്ന ആക�
സ്മികതെയ നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഒരായുധമാക്കി യുധിഷ്ഠി�
രെന സ്ത്രീവിരുദ്ധനാക്കാൻ ഉറച്ചു? േപാരാട്ട ഭൂമിയിെല
േഗാപുരത്തിനു് മുകളിൽ നാലിടത്തായി യുദ്ധ നിർവഹ�
ണചുമതലയുള്ള പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രതിനിധി�
കൾ തരുന്ന സാക്ഷിെമാഴികളിൽ ൈവരുധ്യമുെണ്ടങ്കിൽ
അേപ്പാൾ നമുക്കു് വീണ്ടും കാണാം. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരു�
പ്പുെണ്ടങ്കിൽ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/04

“ഒന്നു് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൽ കത്തിവക്കുന്നവെനന്താ�
ണു് കൃഷിഭൂമിയിൽ കാര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനേനാടു് േചാദിച്ചു. ഗംഗയാറിൻ ൈകവഴികളിെലാന്നി�
നു് , കിളച്ചു മണ്ണു് നീക്കി കൃഷിയിടത്തിേലക്കു് നീെരാഴുക്കു്
എളുപ്പമാക്കുകയിരുന്നു പ്രഭാത െവയിലിൽ അർദ്ധനഗ്ന�
കൗരവർ.

“ഞാൻ െകാലയാളിയാേണാ? ഇലപ്പച്ചകളുെട ഉൾത്തുടി�
പ്പായിരുന്നു െകാച്ചുനാൾ മുതൽ കരൾ നിറെയ. ഖാണ്ഡ�
വപ്രസ്ഥെമന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥെയ പാണ്ഡവർ കത്തി�
ച്ചാമ്പലാക്കിെയന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, െവന്തുനശിച്ച ഫലവൃ�
ക്ഷങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ബലിഘട്ടങ്ങളിൽ തർപ്പണം െചയ്ത�
വൻ ഞാൻ. േകാട്ടക്കകെത്താന്നു ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാൽ കാ�
ണാം, രാജവസതികൾക്കു ചുറ്റും വച്ചുപിടിപ്പിച്ച ഗാന്ധാ�
രേദശസസ്യങ്ങൾ. അതിെന്റ േരാഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയി�
ലാണു് കൗരവർ കരുത്തു േനടിയതു് ‘നീയാണു് പ്രകൃതി’
എന്നു് ‘അമ്മ പറയുേമ്പാൾ അെതാരു ചുമതലയാെണ�
ന്നു കരുതി കുട്ടിക്കാലെത്താെക്ക ഭീതിയായിരുന്നു പി�
െന്ന പിെന്ന അക്ഷരാഭ്യാസമുണ്ടായേപ്പാൾ അമ്മ പറ�
ഞ്ഞതിെന്റ അകംെപാരുൾ വ്യക്തമായി.”

“ഇെതല്ലാം സ്വയം എഴുതിയതാേണാ?”, തറ മുതൽ േമൽ�
ക്കൂര വെര ചിതെലടുക്കാനാവാത്ത വിധം കരുതേലാ�
െട, കൃത്യമായി വച്ചിരുന്ന പനേയാലെക്കട്ടുകൾ േനാ�
ക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മലയടി വാരത്തിെല
സുരക്ഷിത ആശ്രമാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ,
കുരുേക്ഷത്രയും ഹസ്തിനപുരിയും അസ്വാഭാവികെമന്നു
േതാന്നി.

“കഥെയഴുതുേമ്പാൾ ആവുന്നത്ര പാണ്ഡവെര െപാലി�
പ്പിച്ചു, കൗരവെര െവട്ടിത്താഴ്ത്തി. അംബികയും അംബാ�
ലികയും ബീജദാനത്തിനായി എെന്ന ആശ്രയിച്ചിരുന്നു
എന്നു് മാത്രമാെണനിക്കവേരാടുള്ള ൈജവിക ബന്ധം.
ഇന്നും എനിക്കു് െതറ്റും, അംബികയാേണാ ധൃതരാഷ്ട്ര�
രുെട അമ്മ? അംബാലികയാേണാ പാണ്ഡു മാതാവു്?
എന്നാൽ െതറ്റാത്ത ഒേന്ന ഉള്ളൂ: വ്യർഥജന്മങ്ങൾ ഇരു�
വരും എന്ന തിരിച്ചറിവു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/05

“വേയാജനങ്ങെള ൈസന്യാധിപ പദവികളിൽ നിന്നു് നീ�
ക്കിയിെല്ലങ്കിൽ, അവരുെട കീഴിൽ േപാരാടാൻ തെന്ന
കിട്ടിെല്ലന്നു് കർണ്ണൻ ദുേര്യാധനേനാടു് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. അയാൾ ഉന്നം വക്കുന്നതു് പിതാമഹനാെണ�
ങ്കിലും, ബഹിഷ്കരണതലകളിൽ നിങ്ങളും േദ്രാണരും െപ�
ടുേമാ?”, കൃപാചാര്യേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
േപാരാട്ടഭൂമിയിെലത്തിയ മഹാരഥന്മാരുെട സാന്നിധ്യം
ആ ശീതകാല പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുത്സവഛായ പകർന്നു.

“വേയാജനങ്ങൾ എന്ന വാക്കു കൗമാര േപാരാളി അഭിമ�
ന്യുവാണു് ഉച്ചരിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാം.
എന്നാൽ കർണ്ണൻ? കർണ്ണെനാെക്ക വയെസ്സത്രയാ�
യി എന്നാണു നിങ്ങൾ കരുതിയതു്? യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്ന
ഇതിനകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിേല്ല ആയിരത്തിൽ താെഴ പൂർ�
ണചന്ദ്രന്മാെര?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/06

“ഉണക്ക വിറകു കത്തിച്ചു ഭീമജഡം കാട്ടാളർ സംസ്കരിച്ചു.
അെല്ലങ്കിൽ കുറുനരിയും കഴുകനും െകാത്തിവലിക്കുമാ�
യിരുന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത അഞ്ചാമെത്ത മരണവും
കൗശലപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. േമഘമാലകൾക്കപ്പുറത്തു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തുനി�
െന്നാരു പിരിയൻ േകാണി െതാട്ടടുത്തു് കാണുന്ന േപാ�
െല യുധിഷ്ഠിര ശരീരഭാഷ വാചാലമായി.

“ഈയടുത്തകാലത്തും അവൻ പറഞ്ഞു, സ്വാഭാവിക മര�
ണമാണു് പ്രിയം. ൈസനികേവഷം ധരിച്ചവർ അങ്ങ�
െന പറയരുതാത്തതാെണങ്കിലും, ആ ശുദ്ധ ഹൃദയൻ
ഉള്ളിൽ ഉള്ളതു് പറയും. സത്യാനന്തര പ്രസ്താവനകേളാ
അസത്യേമാ, എന്തിനു അർദ്ധ സത്യേമാ നാവിൽ വരി�
ല്ല. ആ ശിശുഹൃദയം അത്തരം ഓമനത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ�
താണു് പെക്ഷ, കഷ്ടം, മഹാ പ്രസ്ഥാനത്തിനിറങ്ങുേമ്പാ�
േഴക്കും വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസവും അജ്ഞാതവാസ�
വും കുരുേക്ഷത്രവും മറന്നിരുന്നു. സ്മൃതിനാശേരാഗിെയന്ന
പരിതാപനിലയിൽ, ഭൂതകാലം അവനിൽ നിന്നു് ഒലിച്ചു
േപാെയന്നു നകുലൻ പറഞ്ഞേപ്പാളാണു്, അർത്ഥവ്യാ�
പ്തി അറിഞ്ഞതു് ഭൂതകാലം അവെന േവട്ടയാടില്ലേല്ലാ.
ഞാൻ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തനാണു് പാണ്ഡവെരയും പാഞ്ചാ�
ലിെയയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താൻ ഗതകാലസ്മ�
രണകൾ സുരക്ഷിതം. അതുെകാണ്ടാണു് പാഞ്ചാലിയും
നാലു പാണ്ഡവരും വിട്ടുപിരിയുേമ്പാൾ, അവെര സംബ�
ന്ധിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും ഒെന്നാന്നായി എന്നിൽ നിന്നൂരി�
േപ്പാവുന്നതു. പാഞ്ചാലി എന്നു് മന്ത്രിച്ചു േനാക്കൂ, പ്രതികര�
ണത്തിൽ നിന്നു് തെന്ന നിങ്ങൾക്കതു് േബാധ്യമാവും”, തൂ�
ങ്ങിക്കിടന്ന പിരിയൻ േകാണിയിേലക്കു പിടിച്ചുകയറാൻ
അവസാനെത്ത പാണ്ഡവൻ ഉത്സാഹേത്താെട ൈക�
കൾ ഉയർത്തി

“കളരിഗുരുവിെന ചതിച്ചു െകാല്ലാൻ േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ
വഴിവിട്ടു നുണ പറഞ്ഞു എന്നു് െകൗരവർ ഒച്ചവക്കുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു,
“നാെവടുത്താൽ സത്യേമ പറയൂ എന്ന വാശി ഭാരമായി�
െട്ടാന്നും േതാന്നിയിട്ടില്ല, അെല്ല?”

“ഭാരം ഇടെക്കാന്നിറക്കി െവക്കാൻ, നിറം പിടിപ്പിച്ച അർ�
ദ്ധസത്യങ്ങൾ ആേവശേത്താെട പറയും”, േദ്രാണവധ�
ത്തിെന്റ ആനന്ദലഹരിയിലായിരുന്നു അേപ്പാഴും പാ�
ണ്ഡവൻ.

“ബലിദാനി ദുേര്യാധനെന കുറിെച്ചാരു ഓർമ്മ പങ്കിടാേമാ
ആദ്യവർഷ ചരമദിനത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. അരിെക കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട ഉൾനാടുകളിൽ വറ്റി വരണ്ടു കിടന്ന കു�
ളങ്ങളും കിണറുകളും വൃത്തിയാക്കി മഴെവള്ളം സംഭരിച്ചു
ശുദ്ധജലസംഭരണികൾ ആക്കുന്നതായിരുന്നു കൗമാരം
മുതൽ േവനൽക്കാല വിേനാദം. കിളക്കാനും ചളി േകാരി
നീക്കാനും അറിയാത്തവെന്റ കയ്യിൽ െചേങ്കാൽ െകാ�
ടുക്കരുതു് എന്നവൻ ഹൃദ്യമായി താക്കീതു് െചയ്യുമായിരു�
ന്നു. യുദ്ധത്തേലന്നു് െകാട്ടാരം വക കൃഷിയിടത്തിൽ ജല�
േസചനം െചയ്തു പ്രകൃതിേയാടു കരുണ യാചിച്ചാണവൻ,
രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിരക്ഷിക്കാൻ, കുരുേക്ഷത്രര�
ണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയതു് എന്നു് എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്
വിദുരർ ആയിരുന്നു. ഭീമഗദക്കു മുമ്പിൽ ജീവത്യാഗം െച�
യ്യുേമ്പാഴും, അവൻ തടാകതീരത്തായിരുന്നു എേന്നാർക്ക�
ണം. െഭൗതികാവശിഷ്ടം തടാകജലെത്ത മലിനെപ്പടു�
ത്തരുതു്, അതു െകാണ്ടു് മുടിയിൽ വലിച്ചു കരകയറ്റി തുട�
യിൽ അടിച്ചു, േവണ്ടിവന്നാൽ അധാർമ്മികമായി േപാ�
ലും, ‘എത്രയും േവഗം െകാല െചയ്യൂ’ എന്നു് പിതൃസേഹാ�
ദരപുത്രൻ ഞങ്ങെള േപ്രരിപ്പിച്ചു.”

“രാജസിംഹാസനത്തിെന്റ വലതു വശത്തു ഇരിക്കുന്നയാ�
ളും, ഇടതുവശത്തു നിൽക്കുന്നയാളും മഹാരാജാവിെന്റ
ആരാണു് അച്ഛമ്മാ?”, രാജസഭ കൂടിയേശഷം നടപടി�
കൾ േനാക്കിയിരുന്ന കുട്ടി രഹസ്യം േപാെല േചാദിച്ചു.

“കൃത്യമായി പറയാേമാെയന്നു േനാക്കെട്ട, എനിക്കും അവ�
െര അധികം േനരിട്ടുകണ്ട പരിചയമില്ല. സിംഹാസന�
ത്തിെന്റ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ഭീഷ്മരുെട അച്ഛൻ ശാ�
ന്തനുവിനു് , രണ്ടാം ഭാര്യ സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ടു
ആണ്മക്കളിൽ ഒരാൾ, ക്ഷയേരാഗി വിചിത്രവീര്യൻ, വി�
വാഹം െചയ്ത രണ്ടു കാശിരാജകുമാരികൾ പിന്നീടു് വിധ�
വകളായേപ്പാൾ, അവരുെട ഇഷ്ടത്തിെന്നതിരായി ഭർത്തൃ
മാതാവു് സത്യവതി ഏർപ്പാടു് െചയ്ത ബീജദാനി വ്യാസ�
നു് പിറന്ന രണ്ടു അംഗീകൃത പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണു്, നീ
സിംഹാസനത്തിൽ കാണുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ, നിെന്റ അച്ഛ�
െന്റ അച്ഛൻ. മെറ്റയാൾ പാണ്ഡു, കാട്ടിൽ വച്ചു് മരിച്ചുേപാ�
യി. ബീജദാനി വ്യാസനു് അനൗേദ്യാഗികമായി ഒരു രാജ�
േതാഴിയിൽ രഹസ്യമായി ജനിച്ചയാളാണു് ഇടതുവശത്തു
നിൽക്കുന്ന മന്ത്രി വിദുരർ. അമ്മ അച്ഛൻ എന്നിവെര മാ�
ത്രം അടുത്തറിയുന്ന നിനക്കു് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
അൽപ്പം അകന്നു േതാന്നാെമങ്കിലും, അവെര ഒരുമിക്കു�
ന്നതു് അധികാര ലഹരിയാണു് അതു് നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ പി�
െന്ന ഇവിെട തുടരാനാവാെത വനവാസത്തിൽ േപാ�
യി കാട്ടുതീയിൽ ചാടി മരിക്കാനും മടിക്കില്ല. കാത്തിരു�
ന്നാൽ നിനക്കു് പലതും കാണാം, ഇനി ഗുരുകുലത്തിേല�
ക്കു േപാവൂ, നല്ലവണ്ണം വിജയിച്ചാൽ മാത്രേമ തക്ഷശില
സർവ്വകലാശാലയിൽ രാഷ്ട്രമീമാംസ പഠിക്കാൻ പ്രേവ�
ശനം കിട്ടുകയുള്ളു.”
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“കുരുവംശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള പ്രവിശ്യ മാത്രമേല്ല കുരു�
േക്ഷത്രം? പിെന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ഒരിടഞ്ഞ അയൽ
രാജ്യെത്ത േപാെല വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“കുടിനീർ േസ്രാതസ്സായ യമുനയുെട തീരത്തു് പത്തു പതി�
െനട്ടു ദിവസം അഴിഞ്ഞാടിയ വഴക്കാളി അർദ്ധ സേഹാ�
ദരർ, കൂലിെക്കാലയാളികെള േനർക്കുേനർ നിർത്തി സൃ�
ഷ്ടിച്ച പരിസ്ഥിതിനാശം, അനാഥശവം എണ്ണുന്ന തിര�
ക്കിൽ നിങ്ങെളാെക്ക ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതു് ഞങ്ങളുെട തക�
രാറാേണാ? പുതിയ പാണ്ഡവഭരണ കൂടം നീണ്ടകാല
നഷ്ടപരിഹാരം തരണെമന്ന തേദ്ദശീയ വികാരം വളച്ചു�
െകട്ടില്ലാെത പറഞ്ഞതിനാേണാ രാജ്യേദ്രാഹകുറ്റം ചുമ�
ത്തി വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം?”

“േനട്ടം െവട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടേല്ലാ. ചളിയിൽ താണ
രഥചക്രം പണിെപ്പട്ടുയർത്തുന്ന കർണെനയാണു് തരം
േനാക്കി തലെവട്ടിയെതന്നു പറഞ്ഞതു് ൈസനികവക്താ�
വു് നകുലനായിരുന്നു. അങ്ങെന െവട്ടിത്തുറന്നു പറയരു�
തായിരുന്നു എന്നു് പിന്നീടവെന ശാസിച്ചുേവാ?”, ശവ�
സംസ്കാരത്തിനു േശഷം ഒഴുക്കുെവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു�
കയറിയ അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
ൈവകിയ രാത്രി.

“അവൻ പറഞ്ഞതു് കൃത്യമേല്ല? പത്തു ലക്ഷം േപാരാളി�
കൾ പരസ്പരം പതിെനട്ടുദിവസം യുേദ്ധാർജ്യത്തിൽ കു�
ലുങ്ങിയിട്ടും മണ്ണിളകാത്ത കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ, കർണെന്റ
രഥചക്രം മാതെമങ്ങെന താഴാൻ ചളി കെണ്ടത്തി? േത�
രാളിശല്യൻ നിന്ദേയാെട മുഖം തിരിച്ചേപ്പാൾ, കർണൻ
േവെറ തരമില്ലാെത ചക്രമുയർത്താൻ രഥത്തിൽ നിന്നി�
റേങ്ങണ്ടി വന്നതു് നിങ്ങെളാെക്ക വാെപാളിച്ചു കണ്ടത�
േല്ല. ഒറ്റക്കവൻ ചക്രമുയർത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈകകൂപ്പി
ആ പ്രഖ്യാപിതശത്രുവിനു വിജയാശംസകൾ േനരേണാ?
അേതാ, തക്കം േനാക്കി കഴുത്തു െവട്ടേണാ? ചക്രവ്യൂഹ�
ത്തിൽ തകർന്നുവീണ അഭിമന്യുവിെന്റ കുടലിൽ വാളിറ�
ക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയേപ്പാൾ, ‘അരുതു് ഇവൻ എെന്റ
അനുജെന്റ മകെന’ന്നു കർണ്ണമനഃസാക്ഷി കൗമാരേപാ�
രാളിക്കു് മാപ്പുെകാടുത്തുേവാ? അസാധാരണ സാഹചര്യ�
മേല്ല പ്രകൃതിെയനിക്കു് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നതു്? സാരഥി�
ശല്യൻ കർണേനാടു് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കർ�
ണ്ണെന്റ െപടാപ്പാടു കണ്ടു അർമാദിക്കുന്നെതാെക്ക നി�
ങ്ങളും കണ്ണു് മിഴിച്ചു കണ്ടതേല്ല? എെന്റ സാരഥിയേപ്പാൾ
എന്താണുെചയ്തെതേന്നാ? കൺേകാണു െകാെണ്ടെന്ന
കർമധീരനാക്കി-അേതാെട ആയുധം ഉന്നം കണ്ടു.”

“രതിവിേനാദമായിരുന്നില്ല വസ്ത്രാേക്ഷപം എേന്നാ? പി�
െന്ന എന്തായിരുന്നു രാജസഭയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. കള്ളച്ചൂ�
തിൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ട പാണ്ഡവർ ശിക്ഷയനുഭ�
വിക്കാൻ വടക്കൻമലമ്പാതയിലൂെട നീങ്ങുന്ന പ്രഭാതം.

“പാഞ്ചാലിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ എത്തിയേശഷം പണിെയാന്നു െമടുക്കാെത അതി�
ഥിമന്ദിരത്തിൽ തിന്നുെകാഴുക്കുന്ന കാലത്തു അർജ്ജു�
നൻ വിേദശ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുെട പ്രദർശന നഗരി തുറന്നു.
ൈസന്ധവം മുതൽ കലിംഗ വെര വാണിഭക്കാർ വരുന്ന�
തും ചുങ്കം കിട്ടുന്നതും ഭരണകൂടം സ്വാഗതം െചയ്തേപ്പാൾ,
അർജ്ജുനൻ അസാധാരണ നിബന്ധന വച്ചു രാജസ്ത്രീ�
കൾക്കും പ്രഭുകുടുംബിനികൾക്കും മാത്രേമ പ്രേവശനമു�
ള്ളൂ. അതും േനരായ വഴിയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം െചയ്തു.
പിെന്ന ചാരവിവരം കിട്ടി പാണ്ഡവർ അതിൽ പതിവാ�
യി പ്രേവശനം േനടുന്നു. ഓേരാ വിൽപ്പനേകന്ദ്രത്തിലു�
െമത്തി കുലീനസ്ത്രീകൾക്കു ആഭരണം സ്വയം അണിയിച്ചു
െകാടുക്കുന്നു പട്ടുടുപ്പിക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് േപാലും
ലഭിക്കാത്ത വിേധയശാരീരിക സാമീപ്യം എളുപ്പത്തിൽ
േനടുന്നു. േകട്ടേപ്പാൾ േചാര തിളച്ചു. പേക്ഷ, കരുതേലാ�
െട കൂടുതൽ വിശ്വാസേയാഗ്യമായ രഹസ്യവിവരം േത�
ടി. നിത്യവും വരും ഓേരാ പാണ്ഡവൻ നിത്യവും ആവർ�
ത്തിക്കും െപണ്ണുടലിൽ പിടിക്കലും, ഉടലഴകുള്ളവെര പട്ടു�
ടുപ്പിക്കലും. അങ്ങെനെയാരു ദിവസം ഏക സേഹാദരി
ദുശ്ശളയും ഭർതൃരാജ്യമായ ൈസന്ധവത്തിൽ നിന്നു് വിരു�
ന്നിനു വന്നു, അർജ്ജുനൻ അവെള കടന്നു പിടിച്ചു അര�
യിൽ ഒഡ്യാണം െകട്ടിെക്കാടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ,
അവൾ ഒറ്റത്തട്ടിനവെന കീഴ്െപ്പടുത്തി അരയിൽ നിന്നൂ�
രിയ കത്തി പീഡകകഴുത്തിൽ വച്ചു പരസ്യമായി മാപ്പ�
േപക്ഷിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതവൻ നിവൃത്തിേകടു
െകാണ്ടു അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നതിനു മറ്റുനാലു പാണ്ഡ�
വർ മൂകസാക്ഷി. ദുശ്ശള ഞങ്ങൾക്കു് രാജസഭയിൽ വന്നു
അസാധാരണ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂെട ആ വിവരം തന്നു.
“അടച്ചുപൂട്ടൂ ഭരണകൂടസൗജന്യത്തിലുള്ള ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധ
വിൽപ്പന േകന്ദ്രം. പറഞ്ഞയക്കൂ ആ പീഡകെര കരിനാ�
ഗങ്ങൾ പായുന്ന ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു.” അവർ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥത്തിൽ ചക്രവർത്തിയായേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു,
അവർ പഠിക്കണം ഇനിയും. ആ പാഠമായിരുന്നു ഇന്ന�
െല നിങ്ങൾ രാജസഭയിൽ കണ്ടതു്. ”
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“മാദ്രിപുത്രന്മാർക്കു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വന്ന
മാദ്രരാജാവു് ശല്യെന എത്ര അനായാസമായി നിങ്ങൾ
കൗരവസഖ്യകക്ഷിയാക്കി. എങ്ങെന ഒപ്പിെച്ചടുത്തു ഈ
നയതന്ത്ര വിജയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ആകാശം.

“അനായാസമായി? അേതാ മനഃസാന്നിധ്യേത്താടുകൂ�
ടിേയാ? പ്രിയഅനുജത്തി മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിൽ
തള്ളിയ കുന്തിേയാടയാൾക്കു പകയുണ്ടു് എന്നു് ഞാൻ
ഊഹിച്ചിരുന്നു. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലെനയും സഹ�
േദവെനയും യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കുടുംബപര�
മായ ചുമതലയുമുണ്ടു്. എന്നാൽ, പറയാെതവയ്യ, ഭീമെന�
േപ്പാെല ആെളാരു മന്ദനുമാണു് ആദ്യസന്ദർശനത്തിൽ
ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനാെണന്ന അയാളുെട മുൻവിധി ഞാൻ
പിെന്ന തിരുത്തിയിെല്ലന്നതാെണെന്റ പിടിവള്ളി. യുദ്ധ�
ത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കാപ്പം എന്ന അയാളുെട വാക്കു ഒരുട�
മ്പടി േപാെല ഞാൻ ഇരുൈകകളും നീട്ടി ഔപചാരിക�
മായി സ്വീകരിച്ചു. കൗരവസേഹാദരർ സാക്ഷികളായി.
അന്തരീക്ഷത്തിനു ഇതിഹാസ മാനം നൽകാൻ ഉപചാ�
രപൂർവ്വമായ അവരുെട െപരുമാറ്റം തുണച്ചു. പ്രതീകാത്മ�
കമായി ആലിംഗനം െചയ്തു ൈക െകാടുത്തേശഷം, ഇനി
വാക്കുമാറ്റിയാൽ അേപ്പാൾ അറിയും കുരുവംശസംസ്കാര�
ത്തിെന്റ തനിനിറം എന്നുഞാനുറപ്പിച്ചു. ഒേന്ന അയാൾ
വിചിത്രമായ മുഖഭാവേത്താെട സ്വരം താഴ്ത്തി എേന്നാടു്
േചാദിച്ചുള്ളൂ-േപാർക്കളത്തിൽ കർണസാരഥിയാവണം.
സൂതപുത്രെന്റ േതേരാടിക്കാൻ മാദ്രരാജാവു് അവസരം
േചാദിക്കുകയാണു്. മഹാരാജാവ് സാരഥിയാവുന്നതിൽ
പാർശ്വവത്കൃത കർണ്ണൻ ആഹ്ലാദിക്കുെമന്ന െപാതുേമാ�
ഹവും അങ്ങെന പൂവണിയെട്ട എന്നു് ഞാൻ സേന്താഷി�
ക്കുന്നു. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹേദവനും ശല്യ�
െന്റ മുമ്പിൽ വരാത്തവിധം േവണം യുദ്ധഭൂമിയിൽ ൈസ�
നികവിന്യാസം എെന്നാരു കഠിന പരീക്ഷണം കൂടിയുണ്ടു്.
േനാക്കെട്ട.” കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് കുതിരപ്പുറത്തു അതി�
േവഗം വന്ന ചാരെന കണ്ടേതാെട അഭിമുഖം മുറിഞ്ഞു

“എന്താണു് േകാട്ടക്കകെത്താരു ശ്മശാനമൂകത?”, കൃപാ�
ചാര്യെന്റ െചവിയിൽ, െകാട്ടാരം േലഖിക മന്ത്രിച്ചു. തടി�
ച്ചുകൂടിയ പാറാവുകാരും കുതിരപ്പട്ടാളവും തലകുനിച്ചു മൗ�
നത്തിലായിരുന്നു. പാണ്ഡവെര മുൻനിരയിൽ കാണാ�
മായിരുന്നു.

“ആയുധമത്സരവും േപാർവിളികളുമില്ലാെത്താരു നവ�
േലാക ക്രമത്തിനായി പ്രാർത്ഥന എന്ന ആശയം യുധി�
ഷ്ഠിരെന്റതാണു് അതുകഴിേഞ്ഞ കാളത്തുടക്കായി ഊട്ടുപു�
രയിേലക്കു കുതിക്കാനാവൂ. കൗരവരാജക്കുട്ടികൾ ഭരണ�
കൂടത്തിെന്നതിെര ഒളിേപ്പാരാട്ടത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന�
റിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ, േലാകസമാധാനത്തിനു് െചയ്യുെന്നാ�
രു മഹനീയമാതൃക എന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ
വാർത്ത െകാടുക്കൂ ഊട്ടുപുരയിൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും
ഇരിപ്പിടം.”
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“പത്തു പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു പാഞ്ചാ�
ലി ഒരിക്കൽ അഭിമുഖത്തിൽ ഓർെത്തടുത്തു. ശരിക്കും
ദാമ്പത്യ ‘ഭാര’മായിരുന്നിേല്ല അവളിൽ െചാരിഞ്ഞതു്?
ലജ്ജാകരമേല്ല ബഹുഭർത്തൃത്വം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി അന്തഃപുരത്തിൽ കുന്തിയുെട ജീ�
വിതസായാഹ്നം.

“വിവാഹപൂർവ്വജീവിതത്തിെല അവിഹിതരതിയും, അനാ�
വശ്യഗർഭധാരണവും, േചാരക്കുഞ്ഞിെന പുഴയിെലാഴുക്ക�
ലും, കുറ്റേബാധത്താൽ നീറുന്ന മനസും ഒെക്ക ഉള്ളേപ്പാ�
ഴും, ഒരു കാര്യത്തിൽ മതിപ്പു േതാന്നി. ഞാൻ വന്ധ്യയല്ല.
പാണ്ഡുവിനു കായിക ക്ഷമതയിെല്ലങ്കിലും, എനിക്കു മാതൃ�
ത്വേശഷിയുണ്ടു്. മക്കൾ എന്ന ലക്ഷ്യം േതടി ഞാൻ പര�
പുരുഷന്മാെര പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ പൂചൂടി പടിയിറങ്ങിയ
ജീവിതാവസ്ഥ പാഞ്ചാലിക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അഞ്ചു
പുത്രന്മാെര പായക്കൂട്ടാക്കിയ േചേതാവികാരം കൃതജ്ഞ�
തേയാെട പാഞ്ചാലി തിരിച്ചറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആ കഠി�
നഹൃദയെയ പ്രകൃതി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിെന്റ
പ്രത്യക്ഷ െതളിവേല്ല അവൾ െപറ്റ അഞ്ചുമക്കളും ജീവി�
ച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതു്? ഞാൻ വളർത്തിയ അഞ്ചു മക്കളും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നെതെന്റ ദർശനെത്ത സാധൂക�
രിക്കുന്നേപാെല?”

“പരിത്യാഗികൾക്കു പരിമിതിയില്ലാെത വ്യക്തിഗതേസവ�
നം നൽകണെമന്ന കർശന ഉപാധിെവച്ചാണു് കൗരവർ
നിങ്ങൾക്കു് വനവാസശിക്ഷ തന്നതു് ഒരു ദശാബ്ദേത്താ�
ളം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിപദം വഹിച്ച പാണ്ഡവർ
ഏതുവിധത്തിലാണു് സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല അേന്തവാ�
സികേളാടു് സീമയില്ലാെത വിേധയെപ്പട്ടതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരാെള ഓർക്കുന്നു. നകുലൻ. പരിചയെപ്പട്ടു പുത്തനു�
ത്സാഹം േപാവും മുമ്പവൻ ഓേരാരുത്തരുെടയും പൂർവ്വാ�
ശ്രമം തിരക്കും. അേതാെട പരിത്യാഗികളിൽ മദമാത്സ�
ര്യം പുകയും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/10

“േകാട്ട പിടിെച്ചടുക്കാൻ പദയാത്ര െചയ്യുന്ന ഈ ചരിത്ര
മുഹൂർത്തത്തിൽ കുറുക്കുവഴിയിലൂെട മുന്നിൽ വന്നു വഴി�
തടയുന്നതിെന്റ യുക്തി എന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
മുഖപരിചയമുള്ള കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“കരാർ അനുസരിച്ചു പുഴേയാരെത്ത കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടി
നിരപ്പാക്കിെക്കാടുക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനേനാടു് േരഖാമൂ�
ലം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഖാണ്ഡവ വനം േപാെല ഇതുെമാരു
മാതൃകാ ആവാസവ്യവസ്ഥ. ‘യജ്ഞം’ കഴിഞ്ഞു തിരി�
ച്ചുേപാവുേമ്പാൾ, ൈമതാനം പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിെലത്തി�
ക്കാൻ സഹരിക്കുെമന്ന ഉറപ്പിലാണു് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു
ഇടം കൗരവർക്കു ൈകമാറിയതു് പിന്നീടു് കണ്ടതു് യജ്ഞ�
മായിരുന്നില്ല കൂട്ടെക്കാലയായിരുന്നു. പതിെനട്ടുനാൾ
കുരുേക്ഷത്രയിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ,
ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പടുകിഴവനുൾെപ്പെട, ആരുനീ�
ക്കം െചയ്യണം? കരാർ അനുസരിച്ചു േജതാക്കൾ. ആരാ�
ണു് ഈ േജതാക്കൾ? െപരുമ്പറ െകാട്ടി േപാരാട്ടവിജ�
യം ആേഘാഷിക്കുന്ന പാണ്ഡവർ. എന്തു് െചയ്യണെമ�
ന്നാണു് പറയുന്നതു്? ഒരടി കിഴേക്കാട്ടിനി കാൽവക്കും
മുമ്പു് ‘യജ്ഞ’ത്തേലന്നു കുരുേക്ഷത്ര എങ്ങെനയായി�
രുന്നുേവാ അങ്ങെന ആക്കി േവണം തിരിെക തരാൻ.
അെല്ലങ്കിൽ? സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള കുരുേക്ഷത്രഭര�
ണാധികാരിെയയും കുടുംബെത്തയും കൂടി െകാന്നു കുഴിച്ചു
മൂടണം. നാം നാെളയുെട നാണേക്കടു് എന്നു് പാണ്ഡവർ
പറയിപ്പിക്കരുതു്. ”

“പ്രിയമാംസകലാകാരാ സ്വസ്തി” എന്നു് ഏെതങ്കിലും േപാ�
രാളി, ആശംസയർപ്പിക്കാറുേണ്ടാ?”, അറവുകാരിൽ ഒരാ�
െള സമീപിച്ചു െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭക്ഷണശാലയിൽ േപായി കാണാൻ എനിക്കധികാ�
രമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ അറക്കുന്ന മാടുകൾ െപാരിച്ച
ഇറച്ചിയായി അവരുെട തീൻശാലയിൽ െചല്ലുന്നുെണ്ട�
െന്നനിക്കറിയാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നവർ ഭൂമി�
യിൽ ശാശ്വതസമാധാനം പുലർത്താനായി യുദ്ധം െചയ്യു�
കയാെണന്നു് പ്രേബാധനം െചയ്ത കൃപാചാര്യർക്കു സ്തു�
തി.” അതിനിടയിെലാരിക്കൽ ദീർഘകായനാെയാരു
ൈസനികൻ േതാളിൽ തട്ടി ശിശുഭാവേത്താെട േചാദിച്ചു,
“സേഹാദരാ ഒറ്റ െവട്ടിനു കഴുത്തു പിളർക്കുന്ന ആ കലാ�
വിരുതു് എെന്നയുെമാന്നു പഠിപ്പിക്കൂ. നൂേറാളം കൗരവെര
പച്ചക്കു െകാന്നു െകാലവിളിക്കാെനാരു നിേയാഗവുമാ�
യി ഇറങ്ങിയിരിക്കയാണു് ഞാൻ. ദൗത്യം പിഴച്ചാൽ പ്ര�
ണയിനി എെന്ന എെന്നേന്നക്കുമായി തിരസ്കരിക്കും. ഒരു
കല്യാണസൗഗന്ധികം െകാെണ്ടാന്നുമാവില്ല െകട്ടിെവ�
ക്കാൻ, പതിമൂന്നു വർഷമായി അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മുടി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/11

“െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു് കൗരവരാജവിധവകൾക്കും സമാധാന�
പരമായി ഔേദ്യാഗികരാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാ�
ഴിയാെമങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് മാത്രെമന്താ പടിയിറങ്ങാൻ
ഇത്ര മനഃ പ്രയാസം?”, അന്തഃപുരത്തിെന്റ അകേത്ത�
ക്കു് േനാക്കി നിയുക്തഭരണാധികാരി യുധിഷ്ഠിരൻ െവ�
ല്ലുവിളിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രെര േപാെല നിങ്ങളും കാഴ്ചപരിമിതനാേയാ?
നിങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ആ സ്ത്രീ കൗരവ രാജവിധവ�
യാേണാ? അേതാ െപറ്റതള്ള കുന്തിേയാ?”, പാഞ്ചാലി
േചാദിച്ചു.

“പരുക്കൻ ഭാവങ്ങളുള്ള ഒേന്നാ രേണ്ടാ കൗരവെരാഴി�
െക, ബാക്കിയുള്ളവെരല്ലാം പരിലാളനേയാെട തരം കി�
ട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക സ്പർശിക്കുന്നതായി േതാന്നിയിട്ടുെണ്ട�
ന്നു നിങ്ങെളാരിക്കൽ പറഞ്ഞു. എങ്ങെന ഇത്ര വലി�
െയാ‘രാൾക്കൂട്ട’െത്ത, മുള്ളിനും ഇലക്കും േകടില്ലാെത,
ൈകകാര്യം െചയ്തു എന്നതാെണെന്റ വിസ്മയം”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അവരുെട രതിേകന്ദ്രിത ആരാധനെയ നിരുത്സാഹെപ്പടു�
ത്താെത, അരുതുകളുെട പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തട�
സ്സമുണ്ടായില്ല. വാത്സല്യേത്താെട അവെര തിരിച്ചു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ, വിലക്കുമായി വിരൽ ചൂണ്ടും. നവവധുവായി
ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്നു ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടി�
േയറ്റക്കാരായി േപാവും മുമ്പുള്ള ഇടേവളയിലാണവരുമാ�
യി ഞാൻ ൈകേകാർത്തെതങ്കിലും, പിൽക്കാലത്തു ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായി കഴിയുേമ്പാഴും, േവഷം
മാറി കച്ചവട സംഘേത്താെടാപ്പം വന്നു സുഗന്ധൈത�
ലങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്ന ആ കാലം എങ്ങെന മറക്കും
ഞാൻ, പ്രിയെപ്പട്ടവേര.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/12

“പരിസ്ഥിതിനാശം ഒഴിവാക്കി സ്വത്തു തർക്കം തീർ�
ക്കാൻ, വീട്ടുമുറ്റെത്താരു ഭീമ ദുേര്യാധന മല്ലയുദ്ധം മതി�
യായിരുന്നിേല്ല?”, കുരുേക്ഷത്രയിെല ശരശയ്യയിൽ മര�
ണം കാത്തുകിടന്ന പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ൈകകാലുകൾ വലിച്ചു ഉടൽ േവർെപടുത്തുന്ന ‘ജരാസ�
ന്ധവധം’ ആരാണാദ്യം പൂർത്തിയാക്കുകെയന്നു കൗരവ�
രും പാണ്ഡവരും ഭയന്നു.”

“നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാെണന്ന അവകാശവാദം മുഖവില�
െക്കടുക്കുേമ്പാഴും, ശിഖണ്ഡി മുന്നിൽ നിന്നാൽ ആയുധം
താെഴയിടുെമന്ന ഭീഷ്മഭീഷണി ലിംഗസമത്വത്തിനു േയാ�
ജിച്ചതാേണാ? ഇെതാരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമേല്ല?”, ശരശ�
യ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഒമ്പതുദിവസവും
ക്ഷീണിച്ചവശനായി ഞാൻ പാളയത്തിൽ സന്ധ്യക്കു്
കുളി കഴിഞ്ഞു വിശ്രമത്തിനായി എത്തുേമ്പാൾ കണ്ടതു്
‘എത്ര പാണ്ഡവതല ഇന്നുരുട്ടി?’ എന്ന േചാദ്യവുമായി
അക്ഷമയിൽ കുലുങ്ങുന്ന ദുേര്യാധനെനയാണു് ഇന്നും
നരാധമൻ വഴിതടയുെമന്നു േതാന്നി, ജീവിതം മടുത്ത
ഞാെനാരു െപാടിൈക്ക അറ്റൈകയ്യിനു് പ്രേയാഗിച്ചു,
ആയുധവുമായി മൂന്നാം ലിംഗക്കാരൻ മുമ്പിൽ വന്നാൽ
േപാരാട്ടത്തിനിെല്ലെന്നാരു മുൻ കൂർ രഹസ്യധാരണ ശി�
ഖണ്ഡിയുമായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/13

“ഊതിവീർപ്പിച്ചുേവാ നിങ്ങൾ ൈസന്യസംഖ്യ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു “െമാത്തം നാൽപ്പ�
തുലക്ഷം ൈസനികർ ഇരുപക്ഷത്തുമായുണ്ടു് എന്നെതാ�
െക്ക ശുദ്ധതട്ടിെപ്പന്നു ചാർവാകൻ ചുണ്ടുേകാട്ടി പറയുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ.”

“അല്ല, ആദ്യദിവസം തെന്ന െമാത്തം ൈസനികെര
േപാർക്കളത്തിൽ ഇറക്കുേമാ അഭിവന്ദ്യ ചാർവാകൻ?
സായുധേപാരാളികെള മാത്രേമ അയാൾ ൈസനികർ
എന്ന വകുപ്പിൽ േചർക്കൂ എന്നുമുേണ്ടാ? ഒരു േപാർക്ക�
ളേപാരാളിക്കു് േവേണ്ട പാളയങ്ങളിൽ പിൻ േസവനദാ�
താക്കളായി ചുരുങ്ങിയതു് രണ്ടുേപർ? ഇരുപത്തി നാലുമ�
ണിക്കൂർ ഊട്ടുപുരയും, ൈസനികരുെട വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി�
യുണക്കലും ഉറക്കറ ഒരുക്കുലും-അതിെനാെക്ക പിെന്ന
ൈസനികർ അല്ലാെത ചാർവാകൻ ഉൾെപ്പടുന്ന െപാ�
തുസമൂഹം വരുേമാ? േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു രാത്രി വിശ്ര�
മിക്കുന്ന േപാരാളിക്കു് ആസ്വാദനരതിക്കു കൂട്ടു് േവേണ്ട?
അേതാ േശ്ലാകം െചല്ലിക്കിടന്നാൽ കിട്ടുേമാ ഉറക്കം?
പതിനായിരക്കണക്കിനു് പായക്കൂട്ടുേസവനദാതാക്കൾ
ഗർഭധാരണത്തിനുേവണ്ടി പാളയങ്ങളിൽ സ്വന്തം െചല�
വിൽ സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് അവെര പട്ടികയിൽ നിന്നു്
പുറേത്തെക്കറിയേണാ? കുരുേക്ഷത്രയിെല ഒഴിവാക്കാ�
നാവാത്ത ജീവഹാനിക്കു് പകരം വക്കാൻ, ജനസംഖ്യ�
യിൽ ആവുന്നത്ര വർധനവുണ്ടാക്കേണ്ട? ഞാൻ ഉറപ്പു
തരുന്നു അവരുെട നിസ്വാർത്ഥ നിശാേസവനം ഹസ്തിന�
പുരിയുെട യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതെപ്പ�
ടും. ചാർവാകൻ ചവറ്റുെകാട്ടയിലും.”

“േമനിയിൽ െകാഴുപ്പുെണ്ടങ്കിലും കണ്ണിൽ തീയില്ലാത്ത�
വെനന്നു ദുേര്യാധനൻ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ േരാഷമു�
േണ്ടാ? അഥവാ അവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നയതന്ത്രചാതുരി പ്രകൃതിെയന്നിൽ െചാരിഞ്ഞിെല്ലന്ന�
തു് കാര്യമാെയടുത്തിട്ടില്ല കാരണം, ഏെറ്റടുക്കുന്ന ദൗത്യം
കാര്യക്ഷമമായി െചയ്യുന്നവൻ ഞാെനന്നു, െകട്ടിപ്പുണർ�
ന്നാദ്യം െപറ്റ തള്ള പ്രശംസിച്ചതായിരുന്നു കാര്യം. പാ�
ണ്ഡുചിതയിൽ മാദ്രി േവണം സതിെചയ്യാെനന്ന കുന്തി�
യുെട ആജ്ഞ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റക്കു് െചയ്തു�
കാണിച്ചേപ്പാഴായിരുന്നു അതു് അന്നു് ഞാൻ െവറുെമാ�
രു കൗമാരക്കാരൻ. ഇെന്നന്ന േപാെല തുടയിലും അര�
െക്കട്ടിലും ദുർേമദസ്സുള്ളവൻ. ജീവിക്കണം എനിക്കിനി�
യും ജീവിക്കണം എന്നു് വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
മാദ്രി കത്തിക്കരിക്കട്ടയാവും വെര ചിതക്കരിെക ഉണക്ക�
വിറകുമായി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു മാദ്രിമക്കൾ നകുലനും
സഹേദവനും ഭയന്നുവിറച്ചു ഓടിേപ്പായിട്ടും, ലവേലശം
ഞാൻ അടങ്ങിയില്ല. ഇന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പതിേനഴാം ദി�
വസം കർണ്ണെന അർജ്ജുനൻ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയ ദിവസം.
എേപ്പാഴാണു് ദുേര്യാധനെന അതുേപാെല ൈകകാര്യം
െചയ്യാൻ കിട്ടുക എന്നു് തരം േനാക്കി നടക്കുകയാണു്
ഞാൻ. കിട്ടിയാൽ അവൻ തിരിച്ചറിയും, കണ്ണിൽ എരിയു�
ന്നതു തീയാേണാ എന്നും ഭീമഗദക്കു മാരകപ്രഹരേശഷി�
യുേണ്ടാ എന്നും”, െകാന്നു കൂട്ടിയ നൂറിൽ താെഴ കൗരവ�
രുെട േപരുകൾ െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല െതറ്റിപ്പറഞ്ഞും
സ്വയം തിരുത്തിയും ആെക തിമിർപ്പിലായിരുന്നു പാളയ�
ത്തിൽ ഭീമൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/14

“മൃദുലവികാരങ്ങൾക്കു പ്രദർശനമൂല്യം കുറെവങ്കിലും, വി�
രൽ ചൂണ്ടി പറയാെത വയ്യ, മാരകമായി െനഞ്ഞിൽ
ആഞ്ഞടിച്ചു മറിച്ചിടുന്നതിനു പുറെമ ദ്രവീകൃതഹൃദയം
ൈകക്കുമ്പിളിൽ േകാരി ഓടിക്കിതെച്ചത്തിത്തെന്ന േവ�
േണാ പാഞ്ചാലിയുെട മുടി േതച്ചു മിനുക്കാൻ? പറഞ്ഞുവ�
ന്നാൽ, അവെളാരു പരിഷ്കൃത വനിതയേല്ല?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പതിവുേപാെല കാര്യമറിയാെത നിങ്ങൾ കുരുവംശെത്ത
കുറ്റം പറയുന്നു. േപാർക്കളത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുേക്ക�
റ്റു മരിക്കുെമന്നുറപ്പായേപ്പാൾ, പതി മൂന്നു െകാല്ലം മുമ്പു് ചൂ�
താട്ടസഭയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപ വിചാരണയിൽ പ്രതിസ്ഥാ�
നത്തായിരുന്ന കൗരവനു േനരിയേതാതിൽ കുറ്റേബാധ�
മുണ്ടായി. പ്രിയ പാഞ്ചാലിയുെട മുടിയഴകിനു േതച്ചുപി�
ടിപ്പിക്കാൻ, അന്ത്യാഭിലാഷെമന്ന നിലയിൽ രക്തദാ�
നം െചയ്തു. ചത്തവെന്റ പ്രതിച്ഛായ േമാശമായിരിക്കാം,
പേക്ഷ, ഉേദ്ദശ്യശുദ്ധി-അെതങ്കിലും കളങ്കരഹിതമായി
കണ്ടുകൂെട?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/15

“സൗന്ദര്യാരാധകനാണേല്ല? പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തിൽ
നിങ്ങെളയും കണ്ടേല്ലാ മുൻനിര മത്സരാർത്ഥിയായി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒളിവിൽ േപായ കുറ്റവാളികെള കേയ്യാെട പിടികൂടാനു�
ള്ള െകാച്ചുെകണിയായിരുന്നിേല്ല? വാരണാവതം സു�
ഖവാസ മന്ദിരം കത്തി പാണ്ഡവർ മരിെച്ചന്നു കരുതി,
കൗരവർ ശ്രാദ്ധം െചയ്തതേല്ല. ആദിവാസികുടുംബെത്ത
ഇരകളാക്കി ഭൂഗർഭ പാതയിലൂെട രക്ഷെപ്പട്ട ആ ‘പാ�
പി’കൾ പിെന്ന െപാങ്ങിയതു് ഏകച്ചക്ര ഗ്രാമത്തിലായി�
രുെന്നങ്കിലും, അവെര പരസ്യമായി തെന്ന േവണം െപാ�
ളിച്ചടുക്കാെനന്നു ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
പാഞ്ചാല േവദിയാക്കി. കുടുംബചരിത്രകാരൻ വ്യാസെന
കണ്ടു പാണ്ഡവെര സ്വയംവരത്തിേലക്കു േപാവാൻ േപ്ര�
രിപ്പിക്കണെമന്നു ദുേര്യാധനൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ദുേര്യാധന�
സ്വരം കനത്തു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛച്ചൻ കൂടിയായ
വ്യാസൻ ദൗത്യം ഏെറ്റടുത്തു. കുറച്ചുകാലമായുള്ള ബ്രാ�
ഹ്മണേവഷംെകട്ടും യാചകജീവിതരീതിയും ഒന്നും തുണ�
ച്ചില്ല. ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ അഞ്ചു തസ്കരന്മാെരയും ഞാൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിെഞ്ഞന്നു പാണ്ഡവർക്കും മന�
സ്സിലാെയന്നു അവരുെട ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നു് െതളി�
ഞ്ഞു. മത്സരത്തിൽ ഞാൻ നാമമാത്രമായി പെങ്കടുത്തതു്,
പരിഷ് കൃതവനിതെയന്നു േപെരടുത്ത പാഞ്ചാലി അവർ�
ണ്ണ കർണ്ണേനാെടങ്ങെന സ്വയംവര നിലപാെടടുക്കുന്ന
എന്നറിയാനുെള്ളാരു പ്രഹസനം മാത്രമായിരുന്നിേല്ല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/17

“പച്ചക്കു കത്തിക്കുെമന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ െഞട്ടിേപ്പായി. നി�
ങ്ങളുെട സേഹാദരിയും മഹാറാണിയുമായ സുേദഷ്ണയു�
െട വിശ്വസ്ത േതാഴിയായി അന്തഃപുരത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്ക�
ഴിയുന്ന ആ സ്ത്രീെയ സമ്മതം കൂടാെത െതാടാൻ േപാലും
എന്തധികാരം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െതാടുന്നതും തേലാടുന്നതും ഒെക്കയുണ്ടു്. അറിയാേമാ,
അത്താഴവും മദ്യവും എനിെക്കത്തിക്കുന്ന േജാലി അവ�
െള സുേദഷ്ണ കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിക്കുക വഴി, അത്തരം
പ്രാഥമിക ഇടപാടുകൾ എളുപ്പവുമാണു് എന്നാൽ അവ�
െള വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ
ഒെരാത്തുതീർപ്പിനും ഞാനില്ല. അവൾക്കേഞ്ചാളം ഭർ�
ത്താക്കന്മാരുെണ്ടന്നു േകൾക്കുന്നുണ്ടു്, േനരിട്ടു് പരിചയ�
മിെല്ലങ്കിലും അവരിേപ്പാൾ വിരാടരാജധാനിയിൽ നിർ�
മ്മിതസ്വത്വങ്ങളിൽ കരുതേലാെട അജ്ഞാതവാസം
കഴിക്കുന്നു എന്നറിയാം. കള്ളി െവളിച്ചത്താവുെമന്ന ഭീ�
തിയുെണ്ടങ്കിൽ അവർ മുൻൈകെയടുത്തു ഒരുക്കിത്തര�
െട്ട വിവാഹം. അല്ല, പാതിരാ മിന്നലാക്രമണത്തിലൂെട
ഞാനുമായി സംഘട്ടനമാണവർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
അജ്ഞാതവാസരഹസ്യം ഞാൻ െപാളിക്കും. ആറംഗ
പാണ്ഡവസംഘത്തിെന്റ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളുള്ള േരഖ ചാ�
രെന ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എനിെക്കെന്തങ്കിലും ആപ�
ത്തുണ്ടായാൽ, അേപ്പാൾ പറക്കുമവൻ ഹസ്തിനപുരിയി�
േലക്കു. ഇനിെയാരു വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസം അവർ
ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുേമാ എന്നു് േനാക്കാം. ഒന്നും േനെര�
െചാേവ്വ നടക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈസരന്ധ്രിെയ നൃത്തമ�
ണ്ഡപത്തിൽ പരസ്യമായി ഞാൻ കത്തിക്കും-ഇത്ര െച�
റുപ്പത്തിൽ തെന്ന ഞാെനങ്ങെന വിരാടേസനാപതിയാ�
യി എന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാം. വിട്ടുെകാടുക്കില്ല
അവെള ഞാൻ കഴിവുെകട്ട പാണ്ഡവർക്കിനിയും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/18

“ഇന്നുെമാരു നവജാത ശിശുമരണം-േചരിപ്രേദശെത്ത
കുടിലിലല്ല, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ. അന്തഃപുരേവ�
ലക്കാരുെട വസതിയിലല്ല, മഹാറാണി ഗംഗയുെട പ്രസ�
വത്തിൽ-തുടർച്ചയായ ഏഴാമെത്ത കുഞ്ഞും ശ്വാസം മുട്ടി
മരിച്ചു. ദുരൂഹതെയാന്നും േതാന്നിയിേല്ല?”, മഹാരാജാവു്
ശാന്തനുവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

“കണ്ണുതുറന്നു േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന ഈ പാരാവാര�
ത്തിൽ എെന്തങ്കിലും ദുരൂഹമല്ലാതുേണ്ടാ? െതരുവായ
െതരുെവല്ലാം ഓടിനടന്നു ഇല്ലാത്ത കഥകൾ െനയ്യുന്ന
നിങ്ങൾ നാെള ഇേത സമയത്തു ഒരു പിടി ചാരമായി മാ�
റിയാൽ അതും ദുരൂഹമാവുേമാ? ഇന്നെല ഈ സമയ�
ത്തു ‘ഗർഭശ്രീമാ’നായിരുന്ന കിരീടാവകാശി ഇേപ്പാൾ
നദിെയാഴുക്കിെലവിെടേയാ െപാങ്ങിയ കുഞ്ഞുജഡമാ�
യതിൽ ദുരൂഹതയിേല്ല? ഉണ്ടേല്ലാ. അതിലധികം ദുരൂ�
ഹമേല്ല ഇന്നു് പുലർച്ചക്കു േചാരക്കുഞ്ഞിെന പുഴയിൽ
‘കഴുകിെയടു’ക്കും മുമ്പു് ൈകവിരലുകൾക്കിടയിലൂെട ഒഴു�
ക്കിൽ വീണുേപായ കുഞ്ഞിെന പ്രസവിച്ച മഹാറാണി
ഗംഗയിതാ, െകാട്ടാര ഉദ്യാനത്തിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്നതു
േനാക്കൂ. ഇന്നു് രാത്രിയവൾ എെന്റ കൂെട സുഗന്ധിയായി
കിടക്കുേമ്പാൾ വീണ്ടുെമാരു ഗർഭം ധരിക്കാൻ േവണ്ട ശാ�
രീരികക്ഷമതയുണ്ടാവും. നാെളയവൾ ഗർഭവതിയാകും.
മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും, െപറ്റ കുഞ്ഞു പുഴെവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
മരിക്കും -ഒന്നും ഈ േലാകത്തിൽ ദുരൂഹമല്ല. എന്തു് ഹീ�
നപ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങേളാടു് വാതുറന്നു ലളിതമായി വി�
ശദീകരിക്കാനുണ്ടാവും പരമാർത്ഥം. ദുരൂഹതയകറ്റുന്ന
‘പിന്നാമ്പുറ കഥ’കൾക്കു െചവിെകാടുക്കാെത നിങ്ങൾ
േചാദ്യം േചാദിച്ചതിൽ അഭംഗിയുണ്ടു്. െകാച്ചുസേഹാദരീ,
ൈദവമാണു് സൃഷ്ടിക്കു പിന്നിെലന്ന ലളിത വിശദീകരണ�
ത്തിലൂെട പ്രപഞ്ചദുരൂഹത എേന്നാ പൂർവ്വികർ മാറ്റിയി�
ട്ടും, ൈദവാസ്തിത്വം േചാദ്യം െചയ്യുന്ന ചാർവാകെന േപാ�
െലയാേണാ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകരും?”

“നിയമക്കുരുക്കിൽ നിന്നേപ്പാൾ രക്ഷെപ്പട്ടുേവാ പീഡ�
കൻ? രാജസഭയിൽ പ്രസ്താവന കാണുന്നില്ലേല്ലാ? ഒത്തു�
കളിയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിനു േപായ കാലം.

“ഇരയുെട അസാന്നിധ്യത്തിലും ന്യായാധിപൻ പരാതി
പരിേശാധിച്ചു. പ്രതിെയയും സാക്ഷികെളയും വിസ്തരിച്ചു
വസ്തുതകൾ േതടി. നീതിേദവതയുെട നിരന്തര സാന്നി�
ധ്യം വിചാരണയിൽ അനുഭവെപ്പട്ടു. ഇരയുെട േദഹത്തു്
പ്രതി ൈകവച്ചതുെകാണ്ടു സ്ത്രീത്വത്തിെന്നതിരായ അതി�
ക്രമം ഉണ്ടായി എന്ന നിഗമനത്തിനു സാധുതയിെല്ലന്നു
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആണുങ്ങൾക്കു് ഇരിപ്പിടാനുമതിയുള്ള ചൂ�
താട്ടസഭയിൽ അല്പവസ്ത്രയായി വന്ന ഇര ചൂതാട്ടത്തിെന്റ
ഏകാഗ്രതയിൽ അയവു വരുത്തുവാൻ ഇടവരരുെതന്നു
ഊന്നിപ്പറയാൻ പ്രതി അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, െകട്ടുവിട്ടു
ഇരയുെട ഉടലിൽ നിന്നു ഉടുതുണി േവർെപടുക മാത്രമാ�
ണുണ്ടായെതന്ന പ്രതിവാദത്തിൽ കഴമ്പു കണ്ടു. ഇരയു�
െട മാനം തകർക്കുകെയന്ന ഉേദ്ദശ്യം പ്രതിക്കുണ്ടായി�
രുന്നിെല്ലന്നും ന്യായാധിപനു് േബാധ്യമായി. അങ്ങെന
പ്രതിെയ െവറുെത വിട്ടു. കൗരവരിൽ കിരീടാവകാശത്തി�
നു രണ്ടാമനായ പ്രതിെയ സമൂഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തി�
െക്കട്ടാൻ ഇരെനയ് െതടുെത്താരു വ്യാജപരാതിയാണി�
െതന്ന ന്യായാധിപെന്റ കെണ്ടത്തലിൽ പരാതിക്കാരി�
ക്കു് വനവാസക്കാലത്തു കഠിനശിക്ഷെയന്ന നിലയിൽ,
സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിെല ൈജവിക മാലിന്യം സ്വയം
സംഭരിച്ചു െകാണ്ടുേപായി സംസ്കരിക്കാനുള്ള ദൗത്യം
ഏൽപ്പിച്ചുത്തരവായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/19

“ഗാർഹികപീഡനത്തിനു മകൾ ഇരെയന്ന ആേരാപ�
ണവുമായി പാഞ്ചാലമഹാറാണി പടവാൾ ഉയർത്തിയ�
േപ്പാൾ വിരണ്ടുേവാ പാണ്ഡവർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“ഗുരുദക്ഷിണയായി തള്ളവിരൽ കടിച്ചുമുറിെച്ചടുക്കുന്ന
േദ്രാണർ എനിക്കു് പണി തന്നു-പാഞ്ചാലെന വരിഞ്ഞു�
െകട്ടി മുമ്പിൽ വക്കണം. അന്നു് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി. ആ
േക്ലശകരമായ ദക്ഷിണേജാലി െചയ്തു. പാഞ്ചാലീ പരിണ�
യത്തിൽ പാഞ്ചാലൻ എേന്നാടു് മന്ത്രിച്ചു, അന്നു് ഞാൻ
നിനക്കു് വഴങ്ങിത്തന്നതു്, ഗുരുേദ്രാണശാപം നിനക്കുണ്ടാ�
വാതിരിക്കാനാണ് . അത്രേമൽ പ്രിയെപ്പട്ട പാഞ്ചാല പര�
സ്യമായിേപ്പാൾ ചൂടാവണെമങ്കിൽ, ആേരാ ഞങ്ങെളക്കു�
റിച്ചു സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. സന്യസ്ഥർക്കു് േസ�
വനം നൽകാൻ കർശന കൗരവാജ്ഞയുള്ളേപ്പാൾ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ, പാഞ്ചാലിെയ ആ ‘പുറം േജാലി’ക്കു നിത്യവും
തള്ളിവിടുന്നതു് കണ്ടു ഞാനും മുഷ്ടിചുരുട്ടി പ്രതിേഷധിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഞാൻ തെന്ന
േവണം ആശ്രമ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അേല്ല?’,
എന്നയാൾ വിലാപേത്താെട തിരിച്ചടിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർ അയാെള പിന്തുണച്ചു. ഞാൻ ചൂളിേപ്പായി. പീഡ�
കയുധിഷ്ഠിരെന ഗാർഹികസ്ത്രീനീതിയിൽ പാഞ്ചാലറാണി
ബാലപാഠം പഠിപ്പിക്കെട്ട. ആ വിധം വിഭാവന െചയ്യുന്ന�
തിൽ േപാലുമുെണ്ടാരു കാവ്യനീതി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/20

“പ്രതികാരേബാധത്തിൽ പതിമൂന്നുെകാല്ലമായി അഴിച്ചിട്ട
മുടിയിൽ േതക്കാൻ, ഇതാ, പാഞ്ചാലീ, ചുടുകൗരവേചാര”,
ൈകക്കുമ്പിളിൽ െകാഴുത്തു തിളയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകവുമായി,
കിതേച്ചാടി പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ പ്രണയിനിയുെട മു�
മ്പിൽ െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിനന്ദനത്തിനായി ഭീ�
മൻ ൈകനീട്ടി.

“ആലങ്കാരികമായി ഞാെനേന്നാ എവിെടേയാ പ്രതിജ്ഞ
െചയ്ത ഒരു േചാരക്കാര്യം ഇത്രയും കാലം അക്ഷരാർത്ഥ�
ത്തിൽ ഓർമയിൽ വച്ചു്, അർദ്ധസേഹാദരെന്റ കരൾ
തുരന്നു േചാര േകാരി വരുന്ന നിങ്ങൾ ആെളത്ര മന്ദൻ.
നിങ്ങൾക്കു് അറിയാേമാ മനുഷ്യാ, ആരാധകരായിരുന്നു
െകാല്ലെപ്പട്ട ആ ധീരെകൗരവർ” നിന്ദേയാെട ഭർത്താവി�
െന ഒന്നു് േനാക്കി, മുടി െകട്ടിവച്ചു, തിരിച്ചു കൂടാരത്തിേല�
ക്കു് കയറി പാഞ്ചാലി വാതിലടച്ചു.

“ജീവിതസായാഹ്നം ഇങ്ങെന ദുരിതത്തിൽ കഴിേയണ്ടവ�
രാേണാ നിങ്ങൾ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങൾ?”, ധൃത�
രാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി വിദുരർ എന്നിവർ നാെളണ്ണിക്കഴിയു�
ന്ന ഹിമാലയവനാശ്രമത്തിൽ വഴിനടെന്നത്തിയേപ്പാൾ
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മാംസേഭാജികൾ, എല്ലും െതാലിയുമായ ഈ വൃദ്ധശരീ�
രങ്ങൾ കണ്ടു മടുേപ്പാെട ഓേരാ തവണയും മടങ്ങുന്നു.
അങ്ങെനെയാരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി േനരിടുകയാണി�
േപ്പാൾ. പരസ്പരം ജീവെനാടുക്കാൻ ആയുധേമാ കരു�
േത്താ ഇല്ല. േനരം പുലരുേമ്പാൾ പ്രത്യാശേയാെട മാ�
നേത്തക്കു് േനാക്കും-ഒരു ആകസ്മിക കാട്ടുതീ, അതാണു്
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന േനരത്തു നിങ്ങളു�
െടെയാെക്ക ഉത്സാഹത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാെയാ�
രു അഗ്നിബാധയായാൽ, അതു് പ്രകൃതിയുെട ദാനമായി
തെന്ന കാണും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/21

“െകാള്ളിവാക്കു പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാെര േവദനിപ്പി�
ക്കുക, സുഗന്ധൈതലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന പരപുരു�
ഷന്മാെര പ്രശംസിക്കുക-ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ പ്രകട�
മായ ഈ ദുഷ്പ്രവണതക്കു പിന്നിൽ ജനിതക ൈവകല്യ�
മാേണാ?, അേതാ, വളർന്ന പാഞ്ചാലേയാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“വളർച്ചെയത്തിയ സ്ത്രീശരീരവുമായി യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു�
യർന്ന എനിെക്കങ്ങെന ജനിതകം അവകാശെപ്പടാനാ�
വും? ചുറ്റും നടന്നു പരിചയെപ്പടും മുമ്പു് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ
എനിെക്കങ്ങെന പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് പ്രാേയാഗിക
ദാമ്പത്യപാഠം സ്വീകരിക്കാനാവും? േവണം സ്വകാര്യത
എന്നു് െകാതിക്കുന്ന േനരത്തു, അതിക്രമിച്ചു വസ്ത്രാേക്ഷ�
പം െചയ്യുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവെര െചറുക്കാൻ ഈ െപണ്ണു�
ടലിനാേവണ്ടതേല്ല? അേപ്പാൾ എെന്റ വാക്കിൽ മുള്ളു�
െണ്ടന്നവർ വിലപിക്കുക സ്വാഭാവികം. എേന്നാടു് കരു�
ണകാണിക്കുന്ന കൗരവെര പാണ്ഡവർ ഇകഴ്ത്തുന്നു. ഇട�
െക്കാന്നു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് മുള്ളുവാക്കു പറഞ്ഞിെല്ല�
ങ്കിൽ ആരാധകകൗരവർ എന്ന പദത്തിെനന്തർത്ഥം?
നിശാജീവിതം അഞ്ചു ൈലംഗിക ഉപേഭാക്താക്കൾ ഒേര
സമയം കയ്യടക്കിയിട്ടു കാലെമത്രയായി. കിടപ്പറക്കു െവ�
ളിയിൽ കാത്തു കാത്തുറങ്ങിേപ്പാെയന്നു പാണ്ഡവർ വി�
ലപിക്കാറുണ്ടു്. ഊഴം വച്ചു് അച്ചടക്കേത്താെട കിടപ്പറ�
ക്കു മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കും എന്നു് പറയുന്ന പാണ്ഡവർ
പേക്ഷ, ഇതുവെര പറയാത്ത േവെറാരു കാര്യം ഇതാ,
ഞാൻ തെന്ന േവണം ബഹു ഭർത്തൃത്വ ൈവവിധ്യത്തിലും
ഉത്തരവാദിത്വേത്താെട ഓേരാരുത്തെര വലിച്ചിഴച്ചു െകാ�
ണ്ടുവന്നു് പായിൽ കിടത്തി പരിചരിച്ചും ലാളിച്ചും ഊർ�
ജ്ജസ്വലരാക്കാൻ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/22

“കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികം കുടുംബസ�
േമതം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ, പാണ്ഡവർ മതിമറന്നു�
േവാ? പത്തുവർഷേത്താളം രാജസൂയ ചക്രവർത്തിനി
ആയിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തു േപായി ‘എന്തുണ്ടവിെട വി�
േശഷം?’ എന്നിതുവെര തിരക്കിയിേല്ല?”, അരേങ്ങറ്റ ൈമ�
താനത്തിെല ആേഘാഷ േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥ�
ത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമുള്ള താൽക്കാലിക മായൻ
നിർമിതി മാത്രമായിരുന്നിേല്ല, വിരുന്നുവന്നവെര അന്ധാ�
ളിപ്പിച്ചു വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന ആ ചതിയൻ മന്ദിരസമുച്ചയം?
കഴിഞ്ഞ പത്തുപതിനാലു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയുെട സ്വാഭാവിക പരിഗണനയിൽ
വളർന്ന കുറ്റിക്കാടുകളുണ്ടു് എന്നു് നകുലൻ വായിച്ചിരു�
ന്നു. അതു് െവട്ടി നിരപ്പാക്കാനും, ൈജവ ൈവവിധ്യങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കാനും ആെരയും സമ്മതിക്കില്ല. കുടിേയറ്റത്തി�
നു മുമ്പു് ഖാണ്ഡവ ആവാസവ്യവസ്ഥ എങ്ങെന ആയിരു�
ന്നുേവാ അതു് പുനഃസൃഷ്ടിക്കും. അതിനു ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിൽ േപാേവണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രകൃതിക്കു വിട്ടുെകാ�
ടുത്താൽ മതി. അത്രയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിബദ്ധത
ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം എന്നിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷി�
ക്കുന്നുണ്ടു് എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം.”

“ധീരസ്ത്രീെയന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി ആേഗാളശ്രദ്ധ േന�
ടിയേപ്പാൾ മെറ്റാരു പാഞ്ചാലപുത്രിെയന്ന നിലയിൽ നി�
ങ്ങൾ പേക്ഷ, നാെടാട്ടുക്കു് പരിഹാസ്യകഥാപാത്രമായി
എന്ന പരാതിയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കു�
രുേക്ഷത്ര പത്താം ദിവസം. േപാരാട്ടത്തിനു് െപെണ്ണാരു�
െമ്പട്ടാൽ ആയുധം താെഴയിടുെമന്നു പിതാമഹൻ പ്രഖ്യാ�
പിച്ചതുെകാണ്ടു് േപാർക്കളത്തിൽ വിങ്ങിപ്പിടിച്ച പരപര�
പ്പുണ്ടായിരുന്നു.

“ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ കാശിരാജകുമാരി അംബെയെന്നെന്ന
ഭീഷ്മർ തിരിച്ചറിയുെമന്ന േതാന്നൽ സാർവ്വർത്രികമായ�
തുെകാണ്ടു്, ദശാബ്ദങ്ങളായി ഞാൻ പാടുെപട്ടു തയ്യാെറ�
ടുത്തെതാെക്ക പാഴായിേപ്പാവുെമന്ന േപടി െയാന്നുമില്ല.
ഭീഷ്മവധത്തിനുേവണ്ടി അവമതിയുെട ഏതറ്റവും ഞാനി�
ന്നു േപാവും. പ്രണയിയിൽ നിെന്ന െന്ന ബലം പ്രേയാ�
ഗിച്ചു തട്ടിെയടുത്തു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു അംബികയും
അംബാലികയുെമാത്തു പാഞ്ഞ പിതാമഹെനാരു െകാ�
ല്ലുന്ന െകാട്ടുെകാടുക്കാെത തീരുേമാ അംബയുെട പ്രതി�
കാരദാഹം? ആൺ െപൺ ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കു�
ന്ന അതിസൂക്ഷ്മ ഗ്രന്ഥിസ്രാവങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലരു�
േമ്പാൾ എെന്താെക്ക ഈ വിസ്മയഉടലിൽ സംഭവിക്കാ�
േമാ അെതാെക്ക പ്രകൃതിെയന്നിൽ പരിമിതിയില്ലാെത
പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നാൽ ഇന്നു് ഞാൻ ൈസ്ത്രണ
ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പുരുഷെനന്നു ഇത്തരം കാ�
ര്യങ്ങളിൽ ഗ്രാഹ്യമുള്ള മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവൻ കൃത്യമാ�
യി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മവധത്തിനുേശഷം ഇനി നമുക്കു്
വീണ്ടും കാണാം, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എനിക്കു് കൂടപ്പിറപ്പുക�
ളായിരുന്ന അംബികയും അംബാലികയും ജന്മം െകാടു�
ത്ത ധൃതരാഷ്ട്രരുെടയും പാണ്ഡുവിെന്റയും മക്കൾ സ്വത്തു�
തർക്കം എങ്ങെന തീർക്കുെമന്നറിയാൻ എനിക്കുമുണ്ടു്
േനരിെയാരു കൗതുകം. കാരണം, വിശ്വവിഖ്യാതസേഹാ�
ദരിയുെട ഭാഗ േധയവും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുക ഈ യുദ്ധ�
ത്തിലാണേല്ലാ.”

“േപാറലില്ലാെത േപാർക്കളത്തിൽനിന്നു് തിരിെച്ചത്തിയ
ഏക കൗരവൈസനികൻ അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു, “എങ്ങെന വിശാലമായി നി�
ങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധം?”

“ചൂതാട്ടസഭയിൽ ദുേര്യാധനൻ െചയ്ത കളവും െനറിേകടു�
െമാെക്ക എത്ര ലളിതം, യുദ്ധഭൂമിയിൽ പാണ്ഡവർ പര�
സ്യമായി െചയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾ േനാക്കുേമ്പാൾ.
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയുെട തിരുവസ്ത്രമഴിഞ്ഞ�
താണു് വസ്ത്രാേക്ഷപെമന്ന നിലയിൽ ചൂതാട്ടസഭ പിൽ�
ക്കാലത്തു കുപ്രസിദ്ധമായെതങ്കിൽ, കുരുേക്ഷത്രയിെല
ഓേരാ കൗരവവധവും കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാത്തതായി�
രുന്നു. അഭിമന്യുഭാര്യ ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു�
േനെര, േദ്രാണപുത്രനും ചിരഞ്ജീവിയും കൗരവ സർവ്വ�
ൈസന്യാധിപനുമായ അശ്വത്ഥാമാവു് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം െതാ�
ടുെമെന്നാന്നു െവറുംവാക്കു പറഞ്ഞെത ഉള്ളൂ, എന്തായി�
രുന്നു അയാൾക്കുേനെര പ്രകൃത്യാതീത ശക്തികളുെട പ്ര�
തികരണം. ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റവർക്കു് വനവാസത്തിൽ
അടിമപ്പണിയായിരുെന്നങ്കിൽ, കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവ�
ത്യാഗം െചയ്തവർക്കു് േമെല േമെല നീലാകാശം കഴി�
ഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിേലക്കു പ്രേവശനം സുഗമമാ�
െണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ജീവഹാനിയില്ലാെത ഹസ്തിനപുരി�
യിെലത്തിയ എനിക്കും േബാധ്യമായി, ഈ കാണുന്ന പ്ര�
പഞ്ചത്തിൽ േചാദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടു്.”
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“രാജമാതാ സത്യവതിെയേപാലുള്ള ശക്ത സ്ത്രീസാന്നി�
ധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ അർദ്ധ സേഹാദരഭാര്യ പാഞ്ചാലിെയ അന്തഃപുര�
ത്തിൽ നിന്നു് തട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി ചൂതാട്ടസഭയിൽ പര�
സ്യമായി അസഭ്യം പറഞ്ഞു അവേഹളിക്കുകയും അവളു�
െട ഉടുതുണി വലിച്ചു വിവസ്ത്രയാക്കുന്നതുെമാെക്ക ജനം
കണ്ടും േകട്ടും വിറക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. േലാകമനഃസാക്ഷിയു�
െട മുമ്പിൽ കുരുവംശെത്ത െമാത്തം പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ
ഈ ആഭാസത്തരം നിങ്ങൾ എങ്ങെന പ്രതിേരാധിക്കു�
ന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പൗരാവകാശം നഷ്ട�
െപ്പട്ട ആറംഗപാണ്ഡവസംഘം വടക്കൻ മലനിരകളിേല�
ക്കു് അതിരാവിെല പദയാത്ര തുടങ്ങിയിരുന്നു.

“എേന്താ സംഭവിച്ചു എെന്നാെക്ക അവ്യക്തമായ ഓർ�
മ്മയുണ്ടു്. എന്നാൽ ഒെന്നാന്നായി ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ
അത്ര വ്യക്തതെയാട്ടില്ല താനും. ചൂതാട്ടത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ
ദുേര്യാധനൻ വച്ചടി വച്ചു് ജയിച്ചു മുേന്നറുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
ഇളമുറക്കാർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നതായിരിക്കു�
േമാ കാരണം?” കണ്ണു് തിരുമ്മി കൗരവർ സ്ഥലകാലവി�
ഭ്രമത്തിൽ പകച്ചു ചുറ്റും േനാക്കിെകാണ്ടിരുന്നു
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“അരക്കില്ലത്തിെല ആകസ്മിക അഗ്നിബാധയിൽ െവന്തു�
മരിച്ച കുന്തിയുെടയും പാണ്ഡവരുെടയും ഭൗതികാവശിഷ്ട�
ങ്ങൾ ഔേദ്യാഗികബഹുമതികേളാെട നദീതീരത്തു സം�
സ്കരിക്കുന്ന േനരത്തു, പേരതേരാടു് രക്തബന്ധമുള്ള േവ�
െറ ആെരങ്കിലും കൗരവസദസ്സിൽ ഉേണ്ടാ എന്ന മഹാ�
പുേരാഹിതെന്റ മുന വച്ച േചാദ്യം സാമാന്യ മര്യാദയുെട
സീമ ലംഘിച്ചതായി നിങ്ങൾക്കും േതാന്നിേയാ?”, തിരിച്ചു
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു നടക്കുേമ്പാൾ വിഷണ്ണനായി കണ്ട
കർണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അെതെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചതാെണന്നു ആ േചാദ്യം േനരിൽക�
ണ്ട നിങ്ങൾക്കും സംശയം േതാന്നിയതേല്ല? കത്തിക്ക�
രിഞ്ഞ ജഡങ്ങൾ ആരുെടെയന്നു പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറി�
യും മുമ്പു് കൗരവർക്കു പുറെമ രക്തബന്ധുക്കൾ േവെറയുമു�
േണ്ടാ എന്നു് അത്യുക്തി നിറഞ്ഞ ശരീരഭാഷയിൽ േചാദി�
ക്കാൻ കൃപാചാര്യർ മുതിർന്നതു് എെന്റ ജനിതകധാരെയ
കുറിച്ചയാൾെക്കേന്താ രഹസ്യവിവരം അതീതശക്തിക�
ളിൽ നിന്നു് കിട്ടി എന്ന വിപൽ സൂചനയായിരിക്കുേമാ?.
കുരുവംശ െകാട്ടാരത്തിെല തലമുറകളായുള്ള വിഴുപ്പുെക�
ട്ടുകൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’െയക്കാൾ കൂടുതൽ ഒെന്നാ�
ന്നായി ഇഴകീറി പരിേശാധിച്ച േവെറ ആരുണ്ടു് രണ്ടു നൂ�
റ്റാണ്ടുകളായി ഈ മഹാനഗരത്തിൽ?”

“െവറുെമാരു സാമന്തരാജ്യമായ ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം െതറ്റിച്ചു ചൂതാട്ടത്തിനു ഓടിക്കിതച്ചു യു�
ധിഷ്ഠിരൻ വരുേമ്പാൾ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട
രാജമുദ്ര െകാണ്ടുവന്നിേല്ല? കള്ളച്ചൂതു് കളിച്ച കൗരവരു�
െട പൗരാവകാശങ്ങൾ ഇനിെയാരറിയിപ്പുണ്ടാവും വെര
നിേഷധിച്ചിരിക്കുന്നു എെന്നാരു കൽപ്പന, തരം േനാക്കി
ഇന്നെല തെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ പുഷ്പം േപാ�
െല അതിജീവിക്കാമായിരുന്നിേല്ല, പന്ത്രണ്ടുവർഷ വന�
വാസവും അടിമത്തവും?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. വടക്കൻ മലകളിേലക്കുള്ള പദയാത്രക്കിെട
നഗരാതിർത്തിയിൽ പാണ്ഡവസംഘെത്ത േദഹപരി�
േശാധനെചയ്യുകയായിരുന്നു ൈസനികർ.

“േവണ്ടെതാന്നും ആട്ടഭ്രമത്തിൽ േതാന്നിയില്ല. പകരം
വിപണിമൂല്യമുള്ള രത്നമാലകൾ മാത്രം െകാണ്ടുവന്നു.
ഞങ്ങെള അലട്ടുന്നതു് പാണ്ഡവരുെട അടിമത്തമല്ല കു�
ന്തിയുെട നിഷ്പക്ഷതയാണു് ഐശ്വര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരു�
ന്ന അഞ്ചുമക്കൾ ഒെരാറ്റ സന്ധ്യയിൽ ഒന്നുമല്ലാതാവുന്ന�
െതാെക്ക കണ്ടിട്ടും േകട്ടിട്ടും സാന്ത്വനസ്പർശിയായ ഒര�
ക്ഷരം േപാലും മിണ്ടാതിരിക്കാനാവർക്കു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,
ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും കവിവചനം ഓർത്തുേപായി,
നിഷ്പക്ഷത മനഃശക്തിയല്ല അെതാരു മുഖം മൂടിയാണു്. ”

“വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു പാഞ്ചാലി നൽകിയ അത്താഴവി�
രുന്നു് കൃപാചാര്യൻ ബഹിഷ്കരിച്ചേല്ലാ. തുടങ്ങിേയാ യുധി�
ഷ്ഠിരസ്ഥാനാേരാഹണത്തിൽ തെന്ന കല്ലുകടി?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവരുെട െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കു കൂട്ടു് നിന്ന കൃപാ�
ചാര്യൻ, ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം
അതിജീവിച്ചു. ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം ഹസ്തിനപുരിയിൽ തി�
രിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ, നാമമാത്ര പദവിയിൽ തളക്കണം
എന്നതു് പാണ്ഡവരുെട ഹൃദയവികാരമായിരുന്നു. ഊണു
കഴിക്കാെത മാറി നിന്നു എന്നതു് വസ്തുതയാേണാ? സം�
ശയമുണ്ടു്. രഹസ്യഅറയിൽ വിളമ്പിെക്കാടുത്ത കാളയി�
റച്ചി െവടിപ്പായി തിന്നു ഇല നക്കിത്തുടച്ചെതാെക്ക ചാര�
വകുപ്പു കെണ്ടത്തിയേല്ലാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/25

“വിരേണ്ടാടി ഏകച്ചക്രയിെലത്തി തല മുണ്ഡനം െചയ്തു പൂ�
ണൂലിട്ടു ഭിക്ഷ യാചിച്ചും ഇച്ചിലുണ്ടും ഏച്ചുെകട്ടിയിൽ ഒളി�
ഞ്ഞുകഴിയുേമ്പാളാണു്, െപറ്റള്ളേയാടുേപാലും പറയാെത
മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ പാഞ്ചാലയിൽ േപായതു്
ദുേര്യാധനനും കർണ്ണനും ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ ആെള അറി�
ഞ്ഞു. ദരിദ്രേവഷത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ െകട്ടിയ നിങ്ങൾ�
െക്കത്രനാൾ കഴിേയണ്ടിവന്നു വിശ്വസുന്ദരിെയ െനേഞ്ചാ�
െടാന്നു േചർക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മൂന്നാമെത്ത രാത്രി എറിഞ്ഞുതരുേമ്പാൾ, പാഞ്ചാലി പി�
ച്ചിച്ചീന്തെപ്പട്ടിരുന്നു. അത്രയും അവെള അവശയാക്കിയ
രണ്ടുസേഹാദരന്മാെര കശാപ്പു െചയ്യാൻ ഈ ൈകവിര�
ലുകൾ ത്രസിച്ചു. പേക്ഷ, ഞാൻ നിസ്സഹായനായി. ഇരു�
ണ്ട രാത്രിയിൽ ആെക പ്രകാശിച്ചിരുന്ന കരിന്തിരിയിൽ
ഞാനവെള സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. അരുേത എന്നവൾ ൈക�
കൂപ്പുന്നേപാെല. സാന്ത്വനസ്പർശേത്താെട മടിയിൽകിട�
ത്തി ചുവർചാരിയിരുന്നു. ഉറങ്ങുംമുമ്പു് പ്രതികാരം േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരുഷപദങ്ങളാണു് ഞാനുച്ചരിച്ചതു്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു രാത്രികളിൽ ൈലംഗികാക്രമണത്തിനു
ഇരയാക്കിയവെര ഇനിെയാരവസരം കിട്ടിയാൽ വിധി�
ക്കുന്ന എന്തു് ശിക്ഷക്കും പൂർണ്ണപിന്തുണ എന്നിൽ നി�
ന്നുണ്ടാവും. ആ ദൗത്യം അവൾ അഹിംസാത്മകമായി
പാലിച്ചു എന്നേല്ല നിങ്ങളുെട അഭിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നറി�
യുന്നതു്?”

“ഗാന്ധാരീവിലാപം’ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് തെന്ന നിങ്ങൾ
പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. മക്കളുെട ജഡങ്ങളാണു് ചിതറിക്കിടക്കുന്നെതന്നറി�
ഞ്ഞ ഗാന്ധാരി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കൃഷ്ണെന ശപിച്ച ഗാന്ധാ�
രീവിലാപത്തിൽ പാണ്ഡവർ പകച്ചുേപായ േനരം.

“യുദ്ധേമഘങ്ങൾ കറുത്ത സന്ധ്യയിൽ കുന്തിെയ കണ്ടേശ�
ഷം ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുകടക്കു�
േമ്പാൾ വിദുരർ പറഞ്ഞു, ഗാന്ധാരിെക്കെന്ന കാണണ�
െമന്നു്. കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അവിശ്വസനീയെമന്നിേപ്പാൾ
കരുതാവുന്ന പലതും നാെള സംഭവിക്കാെമന്നും, മക്കെള
പിന്തിരിയിപ്പിക്കാൻ കൺെകട്ടഴിച്ചുണർന്നിെല്ലങ്കിൽ വി�
ലപിേക്കണ്ടിവരുെമന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മാതൃേപ്രരണക്കു
വഴങ്ങുന്നവരല്ല മക്കൾ എന്നു ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
കൗരവ വംശഹത്യ ഭാവിയിലുണ്ടായാൽ എെന്ന ശപി�
ക്കാനായി വിലാപഗീതം രഹസ്യമായി പഠിപ്പിച്ചുതരാെമ�
ന്നു ആ മാതൃമനസ്സിെന ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. േശാകമു�
ഹൂർത്തത്തിൽ, വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാൻ, നി�
ത്യവും നാമജപത്തിെനാപ്പം െചാല്ലണം എന്നുപേദശിച്ച�
തവർ ഉത്തരവാദിത്വേത്താെട െചയ്തു എന്നു് േവണം കാ�
ണാൻ. എെന്ന ഗാന്ധാരി ‘ശപിച്ച’േപ്പാൾ, ഒേന്ന എനി�
ക്കു് തിരിച്ചു പറേയണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അമ്മാ, ഞാൻ പണ്ടു്
െചാല്ലിത്തന്ന ഒരു വാക്കു േപാലും െതറ്റാെത ഗാന്ധാരീ�
ശാപം നിങ്ങളിേപ്പാൾ ഉച്ചരിച്ചതിനു നന്ദി. ഈ ജീവിത�
ത്തിെല െകട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നു് വിട്ടുമാറാൻ എെന്നയും
അതു് തുണക്കെട്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/26

“ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തിനുള്ളിൽ പണിത വേയാജന�
വിശ്രമേകന്ദ്രം ഉത് ഘാടനം െചയ്യും മുമ്പു് തെന്ന പടിയി�
റങ്ങിയേല്ലാ അേന്തവാസികളാേവണ്ടിയിരുന്ന നാലുേപ�
രും?”, കാടിെന്റ വഴി തിരെഞ്ഞടുത്തു അരമന വിട്ടിറങ്ങു�
ന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ ഗാന്ധാരി വിദുരർ കുന്തി എന്നിവെര മട്ടു�
പ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അതിെനന്താ. മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവർ അേന്തവാസി�
കളാവാൻ പ്രായേയാഗ്യത േനടിയേല്ലാ. ഹസ്തിനപുരിയു�
െട ഭരണം മാദ്രിയുെട ‘ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ’ ഒന്നായി ഏെറ്റ�
ടുക്കെട്ട.”

“േപാരാളികൾ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു കുതിക്കുന്ന േനരത്തു, പി�
ന്തുടർന്നു് പിടികൂടി ശത്രുവിെന്റ കരൾ പിളർക്കാൻ കത്തി
നിങ്ങൾ ഓങ്ങിയേപ്പാൾ കാണുന്നതു്, എേന്താ മിണ്ടിപ്പറ�
യുന്നതാണു്? എന്തായിരുന്നു ആ രഹസ്യ മരണെമാഴി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രിയപാഞ്ചാലിക്കു് സുഖമേല്ല ഭീമാ എന്നവൻ േചാദിച്ചു.
കാട്ടിൽ പത്രണ്ടുെകാല്ലവും മുടിയിൽ േതക്കാൻ സുഗന്ധ
ൈതലവുമായി ഞാൻ മുഖംമൂടി ധരിച്ചു കാട്ടിേലക്കു വരു�
മായിരുന്നു. ‘നന്ദി’ എന്ന െകാച്ചു മറുപടി ഒരു സേന്ദശകാ�
വ്യം േപാെല മടക്കയാത്രയിൽ ഞാൻ െനേഞ്ചാടുേചർ�
ത്തു. മുടിയഴിച്ചിട്ടാൽ പിെന്നന്തിനു േവെറ ഉടയാട എന്നു്
േചാദിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു ചൂതാട്ടസന്ധ്യയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷ�
പം െചയ്തതു് അെതാരു പ്രണയ സല്ലാപമായിരുെന്നന്ന�
വൾക്കറിയാം. സുഗന്ധൈതലം ഉപചാരപൂർവ്വം ഞാൻ
ൈകമാറുേമ്പാൾ അവളുെട മുഖെത്താരു കൃതജ്ഞത െത�
ളിയും. നിങ്ങളഞ്ചുേപരും ഒറ്റ മുറിക്കുടിലിൽ വിഷാദേരാ�
ഗികെളേപാെല ഞങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടു്.
എന്തുെകാണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യാശ എേന്നാ? അെതനിക്കൂ�
ഹിക്കാേന കഴിയൂ-ആരാധകരായ കൗരവരുെട കരുത�
ലിലും പ്രണയത്തിലും േലാകസുന്ദരിയുെട പരിപൂർണ്ണ
വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമാേണാ? ഏെറ്റടുത്ത ദൗത്യം ഇനി
ൈവകണ്ട. ഇരുൈകകളും ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ശു�
ദ്ധമാക്കി േവണം നീ എെന്റ ഹൃദയം തുരന്നു പുറത്തുചാ�
ടുന്ന ചുടുേചാര സംഭരിച്ചു പാളയത്തിെലത്തി അവളുെട
മുടിയിൽ േതക്കാൻ. എെന്റ അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട. വയറി�
െന്റ വലതുവശത്തല്ല നീ കത്തിതാേഴ്ത്തണ്ടതു് ഭീമാ, ഇതാ
ഇടെനഞ്ചിലാണു്ഉയർത്തിയ കത്തി ഇനിയതിെന്റ പുതു
ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി കാണെട്ട.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/27

“അരമന അറവുശാലയിേലക്കു കറവ വറ്റിയ മാടുകെള
പതിവാെയത്തിക്കുന്നതിൽ പിടിപ്പുേകടു് കാട്ടിയ മൃഗ�
മാംസ േമധാവിെയ െപാതുനിരത്തിലിട്ടു ഭീമൻ പ്രഹരിച്ച
വാർത്തയാണേല്ലാ ഇന്നെല കുതിരപ്പന്തികളിെല അന്തി�
ച്ചർച്ച. രൗദ്രഭീമന്നു് മദം െപാട്ടിേയാ എന്നാണു് ചാർവാ�
കൻ മുന വച്ചു് േചാദിച്ചതു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു ഈ
അപഭ്രംശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവി�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“അപഭ്രംശം? െതാഴിലിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നവ�
െരെയാന്നും തരം കിട്ടിയാൽ ആെഞ്ഞാന്നു െതാഴിക്കാ�
െത അവനങ്ങെന വിടില്ലേല്ലാ. തുറന്നു പറയെട്ട യുദ്ധം
കഴിഞ്ഞേതാെട, ഭീമ ഗദ അലങ്കാര ആയുധമായി എന്ന�
താണനുഭവം അവൻ കഷ്ടം അതറിഞ്ഞ മട്ടില്ല. ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥൻ നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞു അടിയന്തര ചികിത്സ േതടി
എേന്നാ മേറ്റാ പന്തിയിെല പടക്കുതിരകൾ പറയുന്നതു്
േകേട്ടാ? അേതാ, മൂടും തട്ടി എഴുേന്നറ്റു ഭീമനു് പ്രണാമം
അർപ്പിച്ചു വകുപ്പുേമധാവി വഴിനടന്നുേപാേയാ? അതാ�
ണു് പറഞ്ഞതു്, ഭരണാധികാരിയും ജീവനക്കാരനും തമ്മി�
ലുള്ള രാഗേദ്വഷങ്ങളുെട കാലികത ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നി�
ലനിൽക്കുന്ന കാലെത്താെക്ക കാണും. മഴ തുടങ്ങിയ
സ്ഥിതിക്കു് മരെച്ചടികൾ വളർത്തുന്ന പുതിയ കർമ്മ
പരിപാടിക്കു് േനതൃത്വം െകാടുക്കൂ. എത്രനാൾ ഇങ്ങെന
പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര പര ദൂഷണവുമായി
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ െകാണ്ടുനടക്കാനാവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/28

“നീതിനിർവ്വഹണത്തിെന്റ വിരൽ കുറ്റാേരാപിതനു േനെര
ഒരിക്കെലങ്കിലും ചൂണ്ടുന്നതിനു പകരം, പരേമാന്നത പീഠ�
ത്തിലിരുന്നു ഇരെയ കഠിനതടവിനു കാട്ടിേലക്കയക്കുന്ന
അസാധാരണവിധിക്കു പൂർണ്ണപിന്തുണ നൽകി എന്നാ�
ണേല്ലാ വഴിയമ്പലങ്ങളിലും കുതിരപ്പന്തികളിലും ചർച്ച.
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഒരു കൂസലും കൂടാെത
ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നാൽ
ഇരയുെട പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ വകുപ്പിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു
നീതിപീഠവാതിൽ െകാട്ടിയടക്കുക. നീതിനിേഷധത്തി�
െല ദുരവസ്ഥ കണ്ടു കരൾ കലങ്ങിയ നാേലാളം ഇളമുറ
കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ വാണിജ്യെത്തരുവിെല പ്രഭാഷണമ�
ണ്ഡപത്തിൽ പ്രതിേഷധസമരത്തിലാണു് താങ്കൾ േപാ�
യി അവെര കണ്ടിരുേന്നാ? േദ്രാണരും വിദുരരും ഒളിവി�
ലാണു് അവരുെട േചാരക്കു േവണ്ടി ഹസ്തിനപുരി കിതക്കു�
ന്നുണ്ടു് .” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു. ദുേര്യാധ�
നൻ വീണ്ടും െകാട്ടാരം ഭരണാധികാരിയായി എത്തിയ
പ്രഭാതം.

“മൗനമാണു് കീർത്തനം എന്ന കവിവചനമാെണെന്റയി�
നിയുള്ളകാല രക്ഷകൻ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/29

“ആരാധകർ േകൾക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന സ്വകാ�
ര്യം വല്ലതുമുേണ്ടാ വായനക്കാരുമായി പങ്കുെവ�
ക്കാൻ?”പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.

“ഇന്നു് മുതൽ നീ ദുേര്യാധനെന്റ പുരുഷാധികാര പരിധി�
യിൽ വരുന്ന െപണ്ണടിമയല്ല, പൂർണസ്വതന്ത്ര എന്ന നി�
ശാഭാവന ഉന്മാദം പടർത്തും. അേതാെട ഈ കാരാഗൃഹ�
ത്തിൽ നിന്നു് ആേരാരുമറിയാെത പുറത്തു ചാടി കാട്ടരു�
വിയിൽ സ്വർണമത്സ്യമായി, പീഡക പാണ്ഡവരില്ലാത്ത
വിദൂരേലാകത്തിേലക്കു് ഞാൻ ഒഴുകിേപാവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/06/30

“അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ പായ പങ്കിടാൻ
ചങ്കിടിേപ്പാെട വരുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ രതി�
സ്വകാര്യത മാനിച്ചു മുറിയിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാവണം
എന്നതേല്ല െപരുമാറ്റച്ചട്ടം? അേതാ അത്തരം പരിഷ്കൃത
ധാരണെയാന്നും പാണ്ഡവർക്കു് ബാധകമേല്ല?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്താെക്ക താറുമാറാക്കിയാൽ ആൺെപൺശാരീരി�
കത മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക ബാക്കി നാലു േപ�
രും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യും. അപമാനേബാധേതാ�
െട പായക്കൂട്ടുകാരനും ഞാനും കമഴ്ന്നു കിടക്കും. അസ്ത്രം
മറന്നുവച്ചെതടുക്കാൻ വന്നതാണു് എന്ന വാദവുമായി പാ�
ണ്ഡവരിെലാരാൾ ഇടിച്ചു കയറിയതും, ‘കടക്കു പുറത്തു്’
എന്നു് പറയാെത തെന്ന പുറത്തു േപായതും മറന്നിട്ടില്ല.”



െ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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