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—1—
“വിവാഹപൂർവസന്തതികളും പരപുരുഷരതിയും കുരുവംശ�
െപ്പരുമക്കു് അലങ്കാരമായി കരുതുന്ന പരിഷ്കൃത സമൂഹം
ഹസ്തിനപുരിയിലുണ്ടു്. പെക്ഷ അവെര ചിന്താക്കുഴപ്പത്തി�
ലാക്കുന്നതു്, സ്വർണ്ണനിറമുള്ള അഞ്ചു േദവരൂപികൾ കൂട്ടി�
നുണ്ടായിട്ടും, ഇനിയുെമന്തിെനാരു ശ്യാമേദവൻ? ഒന്നും
േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ വസതിക്കരി�
െകയുള്ള കാട്ടരുവിയിൽ ൈകയും മുഖവും കഴുകി അവർ
നടന്നു. നീെരാഴുക്കു് കുറവായിരുെന്നങ്കിലും, ജലം പരിശു�
ദ്ധമായിരുന്നു.

“കീഴ്െപ്പടുത്താനും, ചൂതാട്ടത്തിൽ പണയെപ്പടുത്തി അടി�
മയാക്കാനും മടിയില്ലാത്ത െകൗേന്തയെരവിെട, ദൂെര ദൂ�
െര ദ്വാരകയിൽ എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാ�
ലില, സത്യഭാമ േപാലുമറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ആ സുഹൃ�
െത്തവിെട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/02

“മട്ടുപ്പാവിൽ ൈജവകൃഷി?”, രാജധാനിസമുച്ചയത്തിൽ നി�
ന്നകന്നു വന്മരങ്ങളുെട മറവിൽ, െകൗരവരാജവധുക്കളു�
െട മാളികമുകളിലായിരുന്ന ദുേര്യാധനഭാര്യേയാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.”നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ, ജനിച്ച
നാടിെന്റ ദിശയിേലക്കു േനാക്കി, വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന ഹൃദയ�
വാതിലുകൾ ഭർത്താക്കന്മാരറിയാെത തുറന്നിടാനുള്ള
ഈ മട്ടുപ്പാവിലും വളരുേമാ കായ്ഫലമുള്ള െചടികൾ
എന്നു് പരീക്ഷിക്കുകയാണു് പുതുമണവാട്ടികൾ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/03

“കാഴ്ചപരിമിതെനങ്കിലും, അകക്കണ്ണിെന്റ കാര്യത്തിൽ
ആർക്കും പിന്നിലല്ല എന്നു് േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, ജന്മദിന�
ത്തിൽ അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാനുള്ള വരിയിൽ നിന്ന െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി േചാദിച്ചു. അന്ധഭർ�
ത്താവിേനാടു് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണുെകട്ടി
സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിച്ച ഭാര്യ, ഒരു പശ്ചാത്താപം േപാ�
െല പരവശയായി അരിെക.

“പ്രകൃതിയുെട പാരിേതാഷികമാണു് കാഴ്ച എന്നു് അന്ധ�
നായ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിനു് അെതാ�
രാവകാശമാെണന്നു നിങ്ങൾ തർക്കിക്കും. ആ തർക്കം
അവിെട നിൽക്കെട്ട. എന്നാൽ അകക്കെണ്ണന്നു പറയു�
ന്നതു് പ്രകൃതിയുെട പാരിേതാഷികേമാ നമ്മുെട ജന്മഅ�
വകാശേമാ അല്ല, അെതാരു ‘േനടിെയടുക്ക’ലാണു്. ആ
േനടിെയടുക്കൽ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരെമന്നു കരുതുന്ന�
വരുണ്ടു്-വിദുരെര േപാെല. ഗുരുവിൽ നിന്നു് േനടിെയടു�
ക്കാെമന്നു അവകാശെപ്പടുന്നവരുണ്ടു്-യുധിഷ്ഠിരെന േപാ�
െല. അകക്കണ്ണു് എനിക്കു് തന്നതു് അഹങ്കാരമല്ല, കാ�
ഴ്ചപ്പാടാണു്. അതുെകാെണ്ടന്തു േനട്ടമുണ്ടായി? അക്ഷ�
രം വായിക്കാനറിയാത്ത ഞാൻ പലതും ‘കൂട്ടിവായി�
ച്ചി’േല്ല? നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എെന്ന പുറംകാഴ്ചയിലൂെട
കാണുന്നതു്, നരച്ചുനീണ്ട താടിയും ഒഴിഞ്ഞ കണ്ണിടങ്ങ�
ളും േരാമരഹിതശിരസ്സും ഭാരിച്ച ശരീരവുമുള്ള പടുകിഴവ�
നായിട്ടാെണങ്കിൽ, എെന്ന ഞാൻ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന�
തു്, ‘വനാന്തര’ത്തിൽ മെറ്റാരു പ്രതിേയാഗിെയ കയ�
റ്റാെത,നിരന്തരം െപാരുതുന്ന സിംഹരാജനായിട്ടാണു്.
അതാണു് പറഞ്ഞതു്, സംസാരിക്കുേമ്പാൾ കണ്ണുെകാണ്ടു്
മാത്രം േപാരാ, കാഴ്ചപ്പാടിലൂെടയും കാണണം.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/04

“അഴുെക്കാെക്ക അടിച്ചുവാരി പുറത്തു െകാണ്ടു േപാവുന്ന
ആ ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ ആരാണമ്മാ?”, വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള
കുട്ടി േചാദിച്ചു. “പുതിയ അടിമയാണു് േമാേന. യുവരാജാ
ദുേര്യാധനൻ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത കഠിനശിക്ഷ െകാടു�
ത്തിരിക്കയാണു്”, അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, “ഇങ്ങെന അഴു�
െക്കാെക്ക തലയിൽ ചുമക്കുന്ന അടിമയാവാൻ മാത്രം
എന്തു് െതറ്റു് ആ സ്ത്രീ െചയ്തു, അമ്മാ?”

“മദ്യ ലഹരിയിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അവെള കൗരവരാജ�
സഭയിൽ വിവസ്ത്രയാവാൻ നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ
എതിർക്കാെത വഴങ്ങി. അതുകണ്ടു നീതിമാനായ ദുേര്യാ�
ധനൻ െകാടുത്ത മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/05

“പരിത്യാഗികെളന്നു സ്വയം വിേശഷിപ്പിച്ചു സുഖവാസം.
മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന പണി പാഞ്ചാലിെയ െകാണ്ടു
െചയ്യിക്കുന്നു!. ഇെതാെക്ക എവിെട േകട്ട ന്യായമാണു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ആശ്രമകാര്യദർശിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ആെരന്നാണു് കരുതിയതു്? തൃഷ്ണ ത്യജിച്ചവരേല്ല
ഞങ്ങൾ? പരസ്ത്രീകെള മാതാവായി കരുതുന്നിേല്ല?
അസത്യം പറയാൻ നാവു് ചലിക്കുേമാ? ധനം ആഗ്ര�
ഹിക്കുേമാ? െഭൗതിക വസ്തുക്കേളാടുളള േമാഹമാകുന്ന
മായയിൽ അകെപ്പടുേമാ?” അതാണു് സർവ്വസംഗ പരി�
ത്യാഗി. സന്യസ്ഥ ആശ്രമസമുച്ചയത്തിെല ശുചിമുറിമാലി�
ന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നിേയാഗം പാഞ്ചാലിക്കാണു്. ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന അടയാളെപ്പടുത്തെലാന്നും
േകട്ടു് ഞങ്ങൾ കുലുങ്ങില്ല. േതാളിൽ മാറാപ്പു വീഴാൻ മാ�
ളിക തടസ്സമല്ല. പ്രപഞ്ച ദുരൂഹതെയ കുറിച്ചു് േപക്കിനാ�
വു് കാണുന്ന ഞങ്ങൾെക്കാരു കരാറുണ്ടു്-സംരക്ഷകനായ
ദുേര്യാധനനുമായി. മർത്യജന്മത്തിെന്റ വ്യർത്ഥതെയ കു�
റിച്ചു് ചിന്തിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങളുെട മൂന്നാംകണ്ണു് പാണ്ഡവ
വസതിയിേലക്കായിരിക്കണം. േനാട്ടം െതറ്റിയാലവർ
കുരുവംശതൽസ്ഥിതിെയ ഒറ്റു െകാടുക്കും-അതാണവൻ
പറഞ്ഞതു് അതു് പാലിക്കും.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/07

“പ്രണയഭരിതമാണു് പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങെളങ്കിലും ഹൃദയ�
രാഹിത്യേത്താെടയാണു് പ്രതികരിക്കുന്നെതന്നവർ െനാ�
മ്പരെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വാക്കു െകാണ്ടവർ വിനിമയം െചയ്യുന്ന പ്രണയം പ്രത്യ�
ക്ഷത്തിൽ കള്ളനാണയെമന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ഏതു െപ�
ണ്ണിനും എളുപ്പമേല്ല? െപണ്ണുടലിൽ ആണധികാരം സ്ഥാ�
പിച്ചുകിട്ടാൻ അഞ്ചുേപരും വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രണയ�
കുരുക്കിടാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, ഇര ചമയാറുണ്ടു്. അവർ�
ക്കെതാന്നും േപാരാ. പ്രണയിക്കുന്നു എന്നെതാരു ആയു�
ഷ്കാല വിേധയത്വത്തിനുള്ള സമ്മതപത്രം േതടലാണു്.
അെതാരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ സമീപനെമെന്നാന്നും എനിക്കാ�
േക്ഷപമില്ല.” സ്വീകാര്യമെല്ലന്ന േനരിയ സൂചന െകാടു�
ക്കും അേപ്പാൾ, പാവം, പാണ്ഡവകരളുകൾ േനാവും.

“െനഞ്ചുപിളർന്നു േചാരയൂറ്റി, അെല്ല ഭീമാ?”, കൺെക�
ട്ടഴിച്ചു കണ്ണുതുറന്നു കൗരവജഡങ്ങൾ കണ്ട ഗാന്ധാരി
വിതുമ്പി.

“വിവസ്ത്ര പാഞ്ചാലി നിന്നനിൽപ്പിൽ ശപഥം െചയ്താൽ
േവെറ തരമുേണ്ടാ, അമ്മാ? കല്യാണസൗഗന്ധികമാ�
യാലും, ദുശ്ശാസ്സനെനഞ്ചിെല േചാരയായാലും, അവൾ
േചാദിച്ചതു് അപ്പേപ്പാൾ െകാണ്ടു് വന്നു െകാടുത്തേല്ല
പറ്റൂ”, മഹാറാണിയുെട വാത്സല്യത്തിനായി ഭീമൻ ൈക�
കൾ നീട്ടി.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/09

“കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടവർക്കു് നഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങൾ തിരിച്ചു�
െകാടുക്കുക, കളിയിൽ കളവു കാണിച്ചവർ െതറ്റുതിരു�
ത്തുക-ഇെതാെക്കയേല്ല നീതിപീഠത്തിൽ നിന്നു് പ്രതീ�
ക്ഷിക്കുക? എന്നിട്ടും നീതിപതിെയന്ന നിലയിൽ നിർ�
ണ്ണായകമുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുേവാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു കഥാവേശഷനായി എന്നാേണാ ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’യിൽ വാർത്ത വേരണ്ടതു്? അേതാ അപമൃ�
ത്യു-ദുരൂഹത തുടരുന്നു എേന്നാ?”

“കീചകെന കുറിച്ചു് പറഞ്ഞുേകട്ടെതാെക്ക ‘െകാള്ളരുതാ�
ത്തവൻ’ എന്നാണു്. ഇരേയാ െകാലപ്പുള്ളിേയാ ആയ
നിങ്ങൾ അവെന എങ്ങെന യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടു
എേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാ�
ണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിനു
പാണ്ഡവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിെന്റ തേലന്നു്.

“വിരാടരാജ്ഞി സുേദഷ്ണയുെട അനുജൻ എന്ന നിലയി�
ലാണു്, അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി കീചകവസതിയിൽ രാ�
ത്രി േപാേവണ്ടിയിരുന്നതു് മടങ്ങിവരാൻ പുലർച്ചയാവും.
സുമുഖ യുവാെവങ്കിലും അവിവാഹിതൻ. െചറുപ്പത്തിൽ
േസനാപതിയായി. അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യക്തിഗത
നയതന്ത്ര ബന്ധം. വിരാടരാജാവു് കുറച്ചുകാലമായി കീച�
കനിൽ ഭീഷണി മണത്തിരുന്നു. ഭാര്യ സുേദഷ്ണയും അനു�
ജൻ കീചകനും െകാട്ടാര വിപ്ലവത്തിലൂെട വിരാടെന
സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കുേമാ എന്ന ഭീതിയായിരുന്നു കീചകവ�
ധത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി. ശത്രുെവന്നു വിരാടൻ മനസാ
വരിച്ച കീചകെന, േസവകർ വഴി, ‘മദ്യപാനിയും െപൺ�
േവട്ടക്കാരനും ദുരഭിമാനിയും അധികാരേമാഹി’യുെമന്നു
ഊട്ടുപുര മുതൽ കുതിരപ്പന്തിവെര ഇല്ലാക്കഥകൾ എത്തി�
ക്കാൻ വിരാടനു് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണയാളുെട തന്ത്രം.
െകാല്ലാൻ വിരാടൻ കൗശലപൂർവ്വം ഭീമെന ഉപേയാഗി�
ച്ചേപ്പാൾ, കീചകെകാലക്കു കാരണം പറഞ്ഞതു്, ൈസ�
രന്ധ്രിെയ കീചകൻ അന്നു് രാത്രി ൈലംഗിക പീഡന�
ത്തിനു് ഇരയാക്കാൻ നൃത്തമണ്ഡപത്തിെല സ്വകാര്യമുറി
ഉപേയാഗിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. െകാട്ടാരത്തിൽ
അജ്ഞാതവാസക്കാല െതാഴിലിനു ആറംഗ പാണ്ഡവ
സംഘെത്ത േനരിട്ടു് അഭിമുഖം െചയ്ത വിരാടനു്, ‘മുഖം മൂ�
ടി’ ധരിച്ച ഞങ്ങൾ ആെരന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും, അറി�
ഞ്ഞിെല്ലന്നഭിനയിച്ചതാണയാളുെട രാജധർമ്മം. പിേറ്റ�
ന്നു് രാവിെല െഞട്ടേലാെട അറിഞ്ഞു, പ്രിയെപ്പട്ടവെന
ഏേതാ ക്രൂരെകാലയാളി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നു. േച�
ച്ചിയുെട പ്രായമുള്ളവെളങ്കിലും നീ എെന്നന്നും എനിക്കു്
ആയുഷ്ക്കാല പ്രണയിനി എന്നു് േചർത്തു നിർത്തി മധുരപ�
ദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കീചകെന്റ അകാല മരണേത്താ�
െട ഭീമെന ഞാൻ തരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക അവേഹളി�
ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പലേപ്പാഴും നിങ്ങൾ എേന്നാടു് അഭി�
മുഖങ്ങളിൽ േചാദിച്ചേതാർക്കുന്നു, ഇത്രയും താണു േകഴു�
ന്ന ഭീമെന എന്തിനിങ്ങെന കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കുന്നു.
ഓേരാ തവണ ഭീമൻ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു ൈകകൾ കൂപ്പി മാ�
പ്പുേചാദിച്ചു വിലപിക്കുേമ്പാഴും, ഞാനവെന നിന്ദിച്ചു, കീച�
കാത്മാവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി.”

ദൂെര ദൂെര, െതക്കു വിരാടത്തിെല രാജധാനി െപെട്ടന്നു്
െതളിഞ്ഞേപാെല പാഞ്ചാലി എഴുേന്നറ്റുനിന്നു പകച്ചു
േനാക്കി, കീചകേനാെടന്ന േപാെല മധുരമായി പറഞ്ഞു,
“സുഖമേല്ല പ്രിയെപ്പട്ടവേന, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ
നിേന്നാെടാപ്പം േചരുകയായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/10

“വിളെവടുപ്പു് കഴിഞ്ഞു. ധാന്യപ്പുര നിറേഞ്ഞാ?”, കർഷ�
കേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര പാ�
ണ്ഡവ ഭരണകാലം.

“വിത്തിനുള്ളതു് കിട്ടി. അടുത്ത വിള പ്രകൃതി തുണച്ചാൽ
ഭാഗ്യം. പുഴയിൽ ഒഴുക്കുള്ളതുെകാെണ്ടന്തു െമച്ചം, കൃഷി�
യിടങ്ങളിേലക്കു് െവള്ളം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ യുവാക്കളി�
ല്ല. എല്ലാവെരയും േനരെത്ത വലിച്ചുെകാണ്ടു േപായി.
കഴിഞ്ഞ െകായ്ത്തുൽസവത്തിനു ഭരണകൂട ഭീകരർ വന്നു
മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം യുദ്ധെച്ചലവിെനന്നു പറഞ്ഞു തട്ടി�
െയടുത്തു. േപാവുേമ്പാൾ മകെന്റ രണ്ടു ആൺകുട്ടികെള
ബന്ദികളാക്കി. േസനാപതികളുെട ആയുധം േതച്ചു മിനു�
ക്കാനാെണന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടുേപരും മടങ്ങിവന്നി�
ല്ല. അന്ധരാജാവിെനയും ഭാര്യെയയും കാട്ടിേലക്കയച്ചു
എെന്നാെക്ക ഈ വഴി േപാവുന്ന കച്ചവട ക്കാർ കുതി�
രപ്പന്തിയിൽ പിറുപിറുക്കുന്നതു േകട്ടവരുണ്ടു്. എന്തിനാ�
യിരുന്നു യുദ്ധം, ആരാണു് ജയിച്ചതു്, ഇേപ്പാൾ ആരാണു്
ഭരിക്കുന്നതു് എെന്നാന്നും ഞങ്ങൾ ക്കാർക്കും അറിയില്ല.
ഉഴവുകാളകെള േപാർക്കള തീൻശാലയിേലെക്കന്നു പറ�
ഞ്ഞു െകാണ്ടു േപായി. ഞാനും പുത്രവിധവകളും േവണ്ടി�
വന്നു ഇത്തവണ കൃഷിയിടം വിതേയാഗ്യമാക്കാൻ. ഈ
തണലിേലക്കു് നിൽക്കൂ, കരിമ്പുനീർ തരെട്ട?



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/11

“പ്രീണിപ്പിക്കാനും പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനും തലകുത്തി നിങ്ങള�
ഞ്ചുേപർ ശ്രമിച്ചിട്ടും, അണുവിട വിട്ടുതരാെത അടിമപ്പണി
െചയ്യിക്കുന്നു എന്ന േഖദമുേണ്ടാ മനസ്സിൽ? ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
അഭിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നു് െപാതുസമൂഹം വായിെച്ചടുത്ത�
െതാെക്ക തിരുത്താൻ ഉതകുേമാ വിശദീകരണം?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നായാട്ടിൽ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ
കാട്ടുേപാത്തിെന്റ േതാലുരിക്കയായിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

“വനവാസക്കാലത്തു െപാട്ടിമുളച്ച വിഷബീജമല്ല െപ�
ണ്ണാഭിമുഖ്യം. ഓേരാ വഴിയിൽ സ്വാഭാവികമായി പരസ്ത്രീ�
ബന്ധം പുലർത്തി എന്നെതാരു വസ്തുതയാെണങ്കിലും,
സന്ധ്യക്കു് കൂടണയുക പതിവാണു്. ഇെതാരു ദൗർബ�
ല്യമായി ഹസ്തിനപുരിയിെല പ്രബുദ്ധസമൂഹം കാണുന്നു
എന്നാേണാ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്? എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക�
െതാരു ഹരവും കൂടിയാണു്. ഇനി എെന്നക്കുറിച്ചു മാത്രം
ഒന്നു് േവറിട്ടു പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കയ്യിൽ ഗദയും മറുകയ്യിൽ
കല്യാണസൗഗന്ധികവുമായി പ്രിയെപ്പട്ടവെള കാണാൻ
ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നതിെലാരു സമാനതയില്ലാത്ത പ്ര�
ണയതീവ്രതയുണ്ടു്. പുരുഷൈവവിധ്യ ലഭ്യതയാൽ, രതി�
യിൽ പാഞ്ചാലി ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും നിസ്സംഗത കാണിച്ചി�
ട്ടുണ്ടാവാം എന്നതാേണാ ഇത്ര ദൂരം ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നു് നിങ്ങൾ പലകുറി പദയാത്ര െചയ്തുവന്നു ചൂെഴ്ന്നടു�
ത്ത പാഞ്ചാലീദാമ്പത്യരഹസ്യം?” പിടഞ്ഞുെകാണ്ടിരു�
ന്ന കാട്ടുേപാത്തിൽ നിന്നു് ഇരുൈകകളും െകാണ്ടു് ഭീമൻ
ആഞ്ഞുവലിച്ചേപ്പാൾ മാത്രേമ േതാൽ േവറിട്ടുള്ളു. മറ്റുപാ�
ണ്ഡവർ അേതാെട ഇറച്ചി, കഷണങ്ങളാക്കുന്നത്തിനു മട�
വാളുകൾക്കായി പാഞ്ചാലിെയ േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/13

“എെന്താരു െപാളിച്ചടക്കലാണു്. സ്ത്രീത്വെത്ത അപമാനി�
ക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തുന്നവർ കുടിലകൗരവർ
എന്നു് വിദുരർ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുെണ്ട�
ന്നു വ്യക്തമായിേല്ല. പുരുഷൻ പിഴച്ചതിനു െപണ്ണിെന
കാട്ടിേലക്കയക്കുന്നു, ആൺസാന്നിധ്യമുള്ള സന്യസ്ഥാ�
ശ്രമങ്ങളിൽ െചന്നു് മാലിന്യം മൺകലത്തിൽ സംഭരി�
ച്ചു തലച്ചുമടായി െകാണ്ടുേപായി കുഴികുത്തി സംസ്കരിക്ക�
ണം. ഇതു് കീഴാള മത്സ്യകന്യക സത്യവതി രാജമാതാ�
വായിരുന്ന കുരുവംശേമാ, അേതാ അരാജകത്വത്തിെന്റ
അഭിജാത കുരുപ്പുവംശേമാ? ഏതാണ്ടു് ഈ അർത്ഥെമാ�
െക്ക വരുന്ന, എന്നാൽ മുഷ്ക്കുള്ള ശരീരഭാഷയിൽ ചാർവാ�
കൻ െതരുവായ െതരുേവാെക്ക കൂട്ടം കൂടുന്നതു് ചാരൻ
വഴി അറിഞ്ഞിേല്ല? അേതാ അടഞ്ഞുേപാേയാ കൗരവ�
നാവു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു േനരെത്ത അന്നം െകാണ്ടുവരുെമന്നു് കരുതി വലി�
െയാരു ഭിക്ഷാപാത്രം െകാടുത്തു നിത്യവും ചാർവാകെന
ഭാര്യയും പത്തു കുട്ടികളും യാത്രയാക്കുന്നതു് കാേണണ്ട
കാഴ്ചയാണു്. അവനവെന്റ വയർ യാചനെകാണ്ടു് നിറ�
ച്ചുകിട്ടിയാൽ, രാജഭരണെത്ത അവേഹളിക്കുന്ന ചാർ�
വാകൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇന്നും േസ്വച്ഛാധിപതിയേല്ല.
ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിെയ പട്ടുവിരിച്ച സിംഹാ�
സനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ, ഓരം േചർന്നിരുന്നു പാതിയി�
ലധികം ഇടം നൽകിയവനാണു് ഈ ‘കുടില’ ദുേര്യാധ�
നൻ. അവൾക്കു രാജമുദ്രയിൽ പതിച്ചു കിട്ടിയ അടിമശി�
ക്ഷ, സത്യവതി മഹാറാണിയായിരുന്നേപ്പാൾ എഴുതിയു�
ണ്ടാക്കിയ ചട്ടമനുസരിച്ചു് ഭീഷ്മർ വിധി പറഞ്ഞതുമാണു്.
ഇനി മാലിന്യനീക്കം-അതു് മടിയൻ പാണ്ഡവർ പാഞ്ചാ�
ലിക്കു് പുറം കരാർ െകാടുത്തതേല്ല. ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡവ�
രുെട മൂന്നു േനരം േജാലി ഞാൻ പാഞ്ചാലിക്കു് സമ്മാനി�
ച്ച അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി വയർ നിറക്കുന്ന
യജ്ഞവും”, പിതൃമാതാവായ അംബികയുെട സ്മരണക്കാ�
യി അന്തഃപുരത്തിനു് മുന്നിൽ ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തി�
െന്റ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മിതിയിലായിരുന്നു െവയിൽ െകാ�
ണ്ടു് വിയർത്തിരുന്ന ആ കുരുവംശ കിരീടാവകാശി.

“ഇന്നു് രാജസഭയിൽ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ അവത�
രിപ്പിക്കുന്നതു് നിർദ്ധിഷ്ട ചൂതാട്ടനിേരാധന നിയമമാണ�
േല്ലാ. ഈ െതറ്റുതിരുത്തൽ ഒരു നല്ല മാതൃക എന്ന തിരി�
ച്ചറിവുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. പരീക്ഷിത്തിനു് ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ
പാടുെപടുകയായിരുന്നു ആ ചിരഞ്ജീവി.

“അതിനു മുമ്പു് േവണ്ടിയിരുന്നതു് വിവാഹബാഹ്യബന്ധ�
ങ്ങൾ മുൻകാലപ്രാബല്യേത്താെട നിയമവിേധയമാ�
ക്കണം എന്ന മുൻ മഹാറാണി കുന്തിയുെട നിർേദ്ദശമ�
േല്ല? ചാർവാകൻ തരം കാത്തിരിക്കയാണു് കൗേന്തയരു�
െട പാണ്ഡുപിതൃത്വം കുന്തി െകട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥ മാത്രം
എന്നു് െതരുവിൽ ആെളക്കൂട്ടി െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ.
ആേരാപണത്തിനു് കരുത്തുപകരാൻ കൗരവരാജവിധ�
വകൾ നൂറുകണക്കിനു് ‘കരിനാവു’കൾ െതരുവിൽ ഇറ�
ക്കുെമന്നാണു് േകട്ടതു്. കുന്തിയുെട വാക്കല്ലാെത പാണ്ഡ�
വപിതൃത്വം ഔേദ്യാഗികമാക്കാൻ ആധികാരികതയുള്ള
േരഖെയാന്നുമില്ല. പാണ്ഡു, മരണപത്രെമഴുതി കൗേന്ത�
യരിൽ രാജപദവിയുെട ഒസ്യെത്താന്നും അയൽപക്ക
സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പിട്ടുമില്ല. ചൂതാട്ടത്തി�
നു ആരും വന്നിെല്ലങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരെന “അനധികൃതമ�
ഹാരാജാവു്” എന്നാേക്ഷപിച്ചു താെഴയിറക്കാൻ ചാർവാ�
കൻ ഒരാൾ മതി.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/14

“പകൽ േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാളയത്തിൽ വിശ്രമിക്കു�
േമ്പാൾ, പ്രേചാദനം തരുന്ന വാക്കുകളുമായി ‘ഭാവിരാ�
ജാ’വിെന പാഞ്ചാലി പരിചരിക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര.

“പ്രായത്തിെന്റ പരാധീനതകൾ പട്ടാഭിേഷകെത്ത ബാധി�
ക്കുേമാ എെന്നാരവ്യക്തഭീതി, അവസരം കിട്ടിയേപ്പാൾ
ഞാനവളുമായി പങ്കുവച്ചേതാർക്കുന്നു. പിതാമഹൻ ശര�
ശയ്യയിൽ മലർന്നടിച്ചുവീണ ദിവസം. ബാല്യം മുതൽ
ൈസനികാഭ്യാസം െചയ്തുവരുന്ന നിങ്ങൾെക്കവിെട പ്രാ�
യപ്രശ്നം എന്നു് പരിലാളനസ്പർശേത്താെട അവൾ ഉൾ�
ഭീതിയകറ്റുെമന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുേവാ. ശരീരെത്തയും
മനസ്സിെനയും പ്രായം തളർത്തുന്നെതാെക്ക പ്രകൃതിനി�
യമമേല്ല അതിെലന്താണിത്ര പരിേദവനം, ഇളമുറ മാദ്രി�
ക്കുട്ടികൾ യുവഊർജ്ജത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി കൗരവതല
െവട്ടാൻ രണ്ടുകയ്യിലും വാളുമായി ഓടിനടക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
യുദ്ധം ജയിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഏെറ്റടുക്കെട്ട കുരുവംശ
െചേങ്കാൽ എന്നാണവൾ നകുലെന്റ കിടപ്പറയിേലക്കു്
േപാവുേമ്പാൾ പ്രതികരിച്ചതു് അന്നു് രാത്രി ഞാൻ കണ്ട�
െതല്ലാം േപക്കിനാവുകളായിരുന്നു.”

“യുധിഷ്ഠിരെന കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കാ�
ണാം, തടിച്ചുരുണ്ട വലതുൈക െപെട്ടെന്നാരു ഗദ േപാ�
െല മാരക പ്രഹരേശഷിയുള്ള ആയുധമായി ഉയർന്നു
േപടിപ്പിക്കുന്നതു് ഇത്രയും ആക്രമണവാസന നിങ്ങൾ�
െക്കങ്ങെന നിലനിർത്താനാവുന്നു? അതും ജീവിതസാ�
യാഹ്നത്തിൽ?”, ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
വ്യാസാശ്രമത്തിൽ നിന്നേരാരുമറിയാെത െപാക്കിയ
ആരണ്യപർവ്വം ആദ്യകരടു പനേയാലപ്പതിപ്പു പാടുെപ�
ട്ടാെണങ്കിലും വായിച്ചർത്ഥമറിയാനുള്ള െവമ്പലിലായിരു�
ന്നു, അർദ്ധ സാക്ഷരൻ എന്നു് സ്വയം െപാങ്ങച്ചേത്താെട
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തിയ ഭീമൻ.

“ആഹ്ലാദവഴികൾ യുധിഷ്ഠിരൻ അടച്ചതു് ദുരഭിമാനം െകാ�
ണ്ടായിരുന്നു. പങ്കുകാരെനന്ന നിലമറന്നു ഉടേയാെന�
ന്നമട്ടിൽ പാഞ്ചാലിെയ േതാളിൽ കയ്യിട്ടു കിടപ്പറയിൽ
കയറി കതകടക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണസൗ�
ഗന്ധികവുമായി ഓടിവെന്നെന്റ പ്രിയെപ്പട്ടവൾക്കു നീട്ടു�
േമ്പാൾ അങ്ങെന ഒരു കതകടക്കൽ ഉണ്ടായി. ഹൃദയം
നുറുങ്ങി. ദുരിതമയമായ പന്ത്രണ്ടുവർഷ വനവാസത്തിലും
മഹാരാജാവു് എന്നു് ഉപചാരേത്താെട അഭിസംേബാ�
ധന െചയ്യാൻ അയാൾ എേന്നാടാവശ്യെപ്പട്ടു. തിരിച്ച�
ടിക്കണെമന്നുണ്ടു്. ഒരു വട്ടം കൂടി പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു ചൂതാ�
ട്ടത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കണെമന്നുണ്ടു്. ദുേര്യാധന ആത്മാവി�
െന ആഭിചാരത്തിലൂെട തിരിച്ചുപിടിച്ചു എന്നിൽ ആവാ�
ഹിക്കും. എല്ലാെമല്ലാം പണയെപ്പടുത്തി ഒടുവിൽ പാഞ്ചാ�
ലിെയ പണയെപ്പടുത്താൻ യുധിഷ്ഠിരൻ വാതുറക്കുേമ്പാൾ
ആഞ്ഞടിച്ചു മലർത്തിക്കിടത്തി ഇരുൈകകളും കഴുത്തിൽ
മുറുക്കി േനർക്കുേനർ ഒരു കീചകവധം െചയ്തു ഞാൻ അട്ട�
ഹസിക്കും. പിെന്ന പ്രിയപാഞ്ചാലി എനിക്കു് സ്വന്തമാ�
വും, ഞങ്ങൾ രാജാവും രാജ്ഞിയുമാവും.” മറ്റുനാലു പാ�
ണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ചിത്തഭ്രമക്കാരെനെയന്നേപാ�
െല ഭീമെന േനാക്കി മുഖം വീർപ്പിച്ചു. അവെര ശ്രദ്ധിക്കാ�
െത രണ്ടാംകീചകവധത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ െകാച്ചുകു�
ട്ടിയുെട കൗതുകേത്താെട ഒെന്നാന്നായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

“െകാള്ളാം േനരമിരുട്ടുേമ്പാഴാേണാ കയറിെന്റ ബലം
പരീക്ഷിക്കുന്നതു്? എന്താ, നാെള നേന്ന രാവിെല മരം
മുറിക്കുന്ന പണിയുേണ്ടാ?”, അന്തിയുറങ്ങാൻ വഴിയമ്പലം
േതടുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക, വീട്ടുമുറ്റെത്ത ചൂടി�
ക്കട്ടിലിലിരുന്ന വൃദ്ധകർഷകെന്റ പ്രവർത്തിയിൽ പന്തി�
േകടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തം നിർത്തി. ഹസ്തിനപുരി�
യുെട സമീപ ഗ്രാമത്തിൽ, പുറംവാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കി�
ടന്ന ആ വീടു് അമംഗളകരമായ വിധത്തിൽ നിശബ്ദമാ�
യിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ആരാണു് എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ, കണ്ടാൽ
ഒരു യക്ഷിക്കുട്ടിയുെട സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഈ കയർ എന്തി�
നാെണേന്നാ? മുറിക്കാനുള്ള മരത്തിൽ െകട്ടാനല്ല, ജീവ�
െനാടുക്കാൻ മക്കൾ തന്നതാണു്. യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞു
േനരെത്ത വിളക്കണച്ചവർ കിടന്നു. കർഷകാത്മഹത്യ�
ക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി വിധവക്കും മക്കൾക്കും ഭരണകൂ�
ടം കയ്യയച്ചു ധനസഹായം നൽകും എന്നു യുവരാജാവു്
ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടിെല ആവർത്തനെച്ചല�
വിനു നാണ്യക്ഷാമം േനരിടുന്ന െകാച്ചുമക്കൾ ഒരു സാ�
ധ്യത കണ്ടു. അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവെനാടുക്കാൻ
േപാവുകയാണു്. ഭരണകൂടസഹായത്തിനു തടസ്സം ഉണ്ടാ�
ക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ, പ്രിയ യക്ഷിക്കുട്ടീ, നാെള ഗ്രാമപ്ര�
ധാനു മുമ്പിൽ െമാഴി െകാടുക്കരുത്. ” കുരുക്കിട്ട കയർ
വരണമാലയായി കഴുത്തിലണിഞ്ഞു കർഷകൻ സാവ�
ധാനം എഴുേന്നറ്റു് വീടിനു പിന്നിെല മരത്തിേലക്കു് കാൽ
മുേന്നാട്ടു വച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/15

“ആേരാഗ്യമുള്ള അഞ്ചു പുരുഷശരീരങ്ങൾ എന്ന ആകർ�
ഷക ദാമ്പത്യാവസ്ഥെയ, േചാരയും നീരുമുള്ള ഈ െപ�
ണ്ണുടൽ എങ്ങെന ആദ്യരാത്രി മുതൽ കണ്ടു എന്നതാെണ�
നിക്കറിയാനുള്ളതു്?”, ൈകെവള്ളയിൽ െതാട്ടു െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. അഞ്ചു പാണ്ഡവരും നായാട്ടിനുേപായ
വനാശ്രമത്തിൽ, സുഗന്ധ ൈതലം േതച്ചു ശരീരം മിനു�
ക്കുകായിരുന്നു അൽപ്പവസ്ത്ര പാഞ്ചാലി. വസന്തകാല
പ്രഭാതം.

“ഭയപ്പാേടാെട. പായക്കൂട്ടിനു ഇരുവശത്തും രണ്ടു േപരു�
െണ്ടങ്കിൽ അതാണു ആനന്ദരതിക്കുത്തമം എന്നു സങ്കൽ�
പ്പികമായി നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ േപാലും, പങ്കാളികൾ
രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടായാൽ അെതാരു ആൾക്കൂട്ടമാവും
എന്നു ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യം കഠിനമുറയിൽ എെന്ന
പഠിപ്പിച്ചു. നാലു േപെര വിശ്വാസ്യജനകമായ ഗാർഹിക
േജാലി കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു േവണം ഊഴമനുസരി�
ച്ചു അഞ്ചാമനുമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ എന്ന വിചിത്ര കി�
ടപ്പറസാഹചര്യത്തിെലങ്ങെന ഊഞ്ഞാലാടും കരളിൽ
കാമന?”

“മുക്കിെക്കാന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ശന്തനുവിേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. നവജാതശിശു മരണത്തിനും ഗംഗായുെട
രണ്ടാമെത്ത ഗർഭധാരണത്തിനുമിടയിെല ദുഃഖാചരണ
ഇടേവള.

“െപറ്റതള്ളയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണെത�
ന്നു ഞാൻ ഊഹിെച്ചടുക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ േചാദിക്ക�
രുേത. കുഴഞ്ഞുേപാവും. ആകാശചാരിയാണവെളന്ന
സങ്കൽപ്പം ശക്തമാണു്. കാരണം, സഹായികെള െവ�
ട്ടിെച്ചങ്ങെന കുഞ്ഞുെമാത്തു പുഴയി െലത്തും? വിസ്മയം
േതാന്നി. പിെന്ന മനസ്സിലായി ഈ ഭൂമിയിൽ വിസ്മയം
േതാന്നാത്ത എന്തുണ്ടു്? അേതാെട രക്തപ്രവാഹം ഊർ�
ജ്വസ്വലമായി. എെന്ന അന്തഃപുരത്തിൽ േപാകാൻ അനു�
വദിക്കൂ-ഗർഭധാരണത്തിനു് േദവസുന്ദരി ൈജവിക തയ്യാ�
െറടുപ്പിെലന്നു വിവരം കിട്ടി.”

“യുദ്ധം െചയ്യാൻ തെന്ന അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു?”, യു�
ദ്ധഭൂമിയിേലക്കു കേണ്ണാടിച്ചു േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േപാരാട്ടവിജയേത്താെട നിലവിൽ വരാവുന്ന സമാധാന�
കാലം-ആ സാധ്യതയാെണെന്ന അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നതു്.”

“ആേരാഗ്യമുള്ള അഞ്ചു പുരുഷശരീരങ്ങൾ എന്ന ആകർ�
ഷക ദാമ്പത്യാവസ്ഥെയ, േചാരയും നീരുമുള്ള ഈ െപ�
ണ്ണുടൽ എങ്ങെന ആദ്യരാത്രി മുതൽ കണ്ടു എന്നതാെണ�
നിക്കറിയാനുള്ളതു്?”, ൈകെവള്ളയിൽ െതാട്ടു െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. അഞ്ചു പാണ്ഡവരും നായാട്ടിനുേപായ
വനാശ്രമത്തിൽ, സുഗന്ധ ൈതലം േതച്ചു ശരീരം മിനു�
ക്കുകായിരുന്നു അൽപ്പവസ്ത്ര പാഞ്ചാലി. വസന്തകാല
പ്രഭാതം.

“ഭയപ്പാേടാെട. പായക്കൂട്ടിനു ഇരുവശത്തും രണ്ടു േപരു�
െണ്ടങ്കിൽ അതാണു ആനന്ദരതിക്കുത്തമം എന്നു സങ്കൽ�
പ്പികമായി നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ േപാലും, പങ്കാളികൾ
രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടായാൽ അെതാരു ആൾക്കൂട്ടമാവും
എന്നു ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യം കഠിനമുറയിൽ എെന്ന
പഠിപ്പിച്ചു. നാലു േപെര വിശ്വാസ്യജനകമായ ഗാർഹിക
േജാലി കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു േവണം ഊഴമനുസരി�
ച്ചു അഞ്ചാമനുമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ എന്ന വിചിത്ര കി�
ടപ്പറസാഹചര്യത്തിെലങ്ങെന ഊഞ്ഞാലാടും കരളിൽ
കാമന?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/16

“മക്കൾെക്കാപ്പം േപാകാെത ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയാ�
യി കഴിയാൻ എന്തു് െതാടുന്യായമായിരുന്നു കുന്തി പാ�
ണ്ഡവേരാടു് പറഞ്ഞതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു. കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ജീവിതാന്ത്യം
കാട്ടിൽ കഴിയാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർെക്കാപ്പം ഹസ്തിനപുരി വി�
ട്ട േനരം.

“ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടിെത്തളിയിക്കുേമ്പാൾ കയ്യും െകട്ടി
ഞാൻ നിൽക്കുെമന്നു് നിങ്ങൾ കരുതരുതു് ആ പുഴേയാര
ആവാസവ്യവസ്ഥ തകിടം മറിച്ചു വന്മരങ്ങൾ കടപുഴക്കു�
േമ്പാൾ അറിയാെത ഞാൻ മഴുെവടുത്തു നിങ്ങളിെലാ�
രാെള കഴുത്തിൽ െവട്ടി എന്നു് വരും. കൂെട വരേണാ
ഞാൻ? അേതാ വന നശീകരണം സാധ്യമാക്കാൻ
മഹാറാണിയുെട ദാസിയായി അടങ്ങിെയാതുങ്ങി ഞാൻ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിയേണാ? ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഈ
വാക്കുകളാണു് അർജ്ജുനെന േനാക്കി പറഞ്ഞതു് പാഴ്മ�
രം രക്ഷിക്കാൻ, മകെന്റ കഴുത്തിൽ െവട്ടാൻ മടിയില്ലാ�
ത്ത ആ പ്രതികാര മൂർത്തി കൂെട വരാഞ്ഞതു് െകാെണ്ട�
നിക്കു് നഷ്ടമുണ്ടാേയാ? വാസ്തവത്തിൽ ഗുണമുണ്ടായി.
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാവാെനാത്തു. അെല്ലങ്കിൽ
രാജമാതാ പദവി േചാദിച്ചുവാങ്ങി പുത്രഭാര്യയുെട അധി�
കാരവഴിയിൽ കുന്തി കടമ്പ െവക്കുമായിരുന്നു.”

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം, നിങ്ങളും വി�
ദുരരും ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ഇരുവശത്തു്. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു
വിദുരർ നിൽക്കുന്നു കൃത്യമായും എന്താണു് നിങ്ങളിലിരു�
വരും തമ്മിൽ ബന്ധം? അേതാ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാെത
കിട്ടിയ അധികാരം െനാട്ടിനുണയുന്ന ബന്ധം മാത്രേമയു�
ള്ളു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“അക്ഷമകാണിച്ചു ഒേന്നാ രേണ്ടാ േചാദ്യം േചാദിച്ചാ�
െലാന്നും പിടി കിട്ടില്ല. ആദ്യം ഗംഗ ആെരന്നറിയണം.
അെതാരു െവറും പുഴയെല്ലന്നറിയണം. എങ്ങെന ആ
േദവനർത്തകി മഹാരാജാവു് ശന്തനുവിെന്റ ഭാര്യയായി,
ഞാൻ എട്ടാമെത്ത മകനാെയന്നറിയണം. ബ്രഹ്മചര്യം
എനിെക്കങ്ങെന ശാപമായി എന്നറിയണം. സത്യവതി
ആെരന്നും മകൻ വിചിത്രവീര്യൻ വിവാഹം കഴിച്ച അം�
ബികക്കും അംബാലികക്കും എന്തുെകാണ്ടു് യുവ ൈവ�
ധവ്യത്തിൽ വ്യാസനിൽ നിന്നു് ഗർഭധാരണം േവണ്ടി
വന്നു എന്നും അറിയണം. ഒരു ദുരന്തമായി മാറിയ വ്യാ�
സബീജദാനം എങ്ങെന അന്തഃപുരത്തിെല രാജേതാ�
ഴിയിൽ മാത്രം അനുഗ്രഹീതസന്തതിക്കു കാരണമായി
എന്നറിയണം അതിൽ ജനിച്ച വിദുരർ എങ്ങെന വിേവ�
കവചനത്തിെന്റ വക്താവായി എന്നറിയണം. ചുരുക്കി�
പ്പറഞ്ഞാൽ, െമനെക്കടണം. കുരുവംശചരിത്രം പഠിക്ക�
ണം. േചാദ്യം േചാദിച്ചു ചുവെരഴുത്തുകളിൽ േസ്താഭജനക�
വാർത്തയാക്കുന്ന മടിയൻ പത്രപ്രവർത്തനം െകാണ്ടു്
പിടി കിട്ടില്ല ഉത്കൃഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങങ്ങളുെട രക്തരഹിത
ബന്ധവും അധികാര ബന്ധനവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/20

“കാലവർഷത്തിൽ അരമന വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങാെത കഴി�
യുന്ന പാണ്ഡവരഞ്ചുെപെരയും പ്രേത്യകം അഭിമുഖം െച�
യ്തേപ്പാൾ ഒന്നു് വ്യക്തമായി, നിങ്ങൾ പുരുഷാധിപത്യ�
ത്തിനു മുമ്പിൽ അടിയറവു െവച്ചതിൽ അവർ സന്തുഷ്ടർ.
എെന്തല്ലാം നിങ്ങൾ പണ്ടു് നിേഷധിച്ചുേവാ, അെതല്ലാം
ഇേപ്പാളവർക്കു കിട്ടുന്നതിലാണവരുെട ചാരിതാർത്ഥ്യം.
എന്താണിതിെന്റ പരമാർത്ഥം അഥവാ െപാരുൾ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി,
പാണ്ഡവ ഭരണത്തിെന്റ അവസാന വർഷങ്ങൾ.

“വിരുന്നുവരുന്നവെര വഴുക്കിവീഴ്ത്തുന്ന സഭാതലം മുെമ്പാരി�
ക്കൽ പണിതുതെന്ന വാസ്തുഗുരു മായൻ വന്നേപ്പാൾ സാ�
ന്ദർഭികമായി ഞാൻ കരുതേലാെട േചാദിച്ചു, പാണ്ഡവർ
ഇേപ്പാൾ േനരിടുന്ന സ്മൃതിനാശത്തിൽ, അവരുെട ലാളന�
ക്കായി പാഞ്ചാലീ പാവെയ നിർമ്മിച്ചുതരാേമാ? അവൻ
സമ്മതിച്ചു. ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യം േനരിടാവുന്നത്ര പണിമിക�
േവാെട പൂർത്തിയാക്കി, രഹസ്യമായി ഓേരാ അരമന�
യിലും എത്തിക്കാനും അവനു കഴിഞ്ഞതു് െകാണ്ടാവാം,
ആഹ്ലാദേത്താെട പാണ്ഡവർ പ്രീതിെപ്പട്ടതു്. എെന്തല്ലാം
േമാഹങ്ങൾ പാണ്ഡവ കരളിൽ കിടക്കുന്നുേണ്ടാ, അെത�
ല്ലാം എെന്റ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള പാവ, േസവനസന്നദ്ധത�
േയാെട െചയ്തുെകാടുക്കുേമ്പാൾ ആർമാദിക്കിേല്ല അവര�
ഞ്ചുേപരും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/21

“ശിഖണ്ഡി മുന്നിൽ നിന്നേപ്പാൾ, ‘കീഴടങ്ങി’ എന്ന അർ�
ത്ഥത്തിൽ പിതാമഹൻ ഇരുൈകകളും െപാക്കിയേല്ലാ.
ഇതാേണാ സർവ്വൈസന്യാധിപെന്റ സംഹാരശക്തി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സമൂഹത്തിൽ നിന്നു് പരസ്യമായി അധിേക്ഷപം േനരിട്ടി�
രുന്ന ഭിന്നലിംഗത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥ േലാക മനഃസാക്ഷി�
യിേലക്കു് സാർത്ഥകമായി എത്തിക്കാൻ, മൂന്നാം ലിംഗ�
ക്കാരിയുെട മുമ്പിൽ, പ്രതീകാത്മകമായി സ്വന്തം നിരായു�
ധീകരണത്തിലൂെട, സാധിച്ചു എന്നതാണു് ഇന്നെത്ത യു�
ദ്ധേനട്ടം. അടുത്ത എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, വിജയെക്കാ�
ടിയുമായി ഞാൻ അധികാരേമെറ്റടുത്ത ഉടൻ സമഗ്ര ലിം�
ഗനയത്തിനു ഭീഷ്മനാമത്തിൽ രൂപം െകാടുക്കും”, േക്ഷ�
മാേന്വഷണത്തിനു ശരശയ്യയിൽ എത്തിയ ദുേര്യാധനൻ
പ്രസന്നനായി.

“ദുഃഖാചരണെമാന്നും കാണുന്നില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ആ മരണം ആേഘാഷിക്കെപ്പടണം. മത്സ്യബന്ധനം
െചയ്താണവൾ അന്നം സമ്പാദിച്ചതു് ‘മീൻനാറുന്ന സത്യ�
വതി’െയ ശന്തനു വിവാഹം കഴിച്ചു. ആരാണു് ശന്തനു?
േദവനർത്തകിെയ ഉേപക്ഷിച്ചവൻ എന്നുറെക്ക പറയ�
ണം ഈ മഹനീയവ്യക്തിത്വെത്ത അടയാളെപ്പടുത്തു�
വാൻ. ‘െവപ്പാട്ടി’ സത്യവതിെയങ്ങെന മഹാറാണിയും,
രാജമാതാവുമായി? കുരുവംശെപ്പാലിമ നിലനിർത്തു�
വാൻ സ്വാധീനമുള്ള ചാലകശക്തിയായി? അെതാെക്ക
േവണം വിലയിരുത്താൻ. ഒേന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയൂ, കുലീ�
നതയുെട ജാടകളിൽനിന്നു് രാജവംശെത്ത സത്യവതി
രക്ഷിച്ചു. അതേല്ല നൂറുനൂറായിരം നാടുവാഴികൾ ഉള്ള
ആര്യാവർത്തത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി ഐതിഹാസിക മാ�
നം ൈകവരിച്ചതു്? ‘സത്യവതി സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ
കാഹളം’ എന്നുച്ചരിച്ചതു േവെറ ആരുമല്ല സാംസ്കാരിക
നായകനായ ചാർവാകൻ. മൽസ്യബന്ധനെത്ത ഹസ്തി�
നപുരിയുെട േദശീയ െതാഴിലായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാജ�
സഭയിൽ പ്രേമയം അവതരിപ്പിക്കും. അേതാെട ഈ നാ�
ടിെന്റ കാർഷിക സംസ്കാരം ജലേകന്ദ്രിതമാവും. സത്യ�
വതിയിെന്നാരു കരിക്കട്ടയായി മാറി എന്നെതാരു ഭൗ�
തിക യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കാം, എന്നാലവൾ ഞങ്ങൾ�
െക്കന്നും നേവാത്ഥാന നായിക!. ആയിടം തട്ടിെയടുക്കാ�
നാണു് പാഞ്ചാലിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ പാണ്ഡവർ കളി�
ക്കുന്നതു്. ”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/22

“ആൾക്കൂട്ടവിധിയുണ്ടായേല്ലാ രണ്ടു പർവ്വങ്ങൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചേപ്പാേഴക്കും ഭയേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“മായം കലർത്തിെയന്നാേരാപിച്ചു കൗരവരും പാണ്ഡ�
വരും എനിെക്കതിെര വാേളാങ്ങുെമന്നാേരാർത്തു്? വി�
ചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ എനിക്കുണ്ടായ വിലക്ഷണസ�
ന്തതികളാണു് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവുെമന്ന പ്രതീതിയു�
ണർത്തുന്ന ചരിത്രരചന ഉടച്ചുവാർത്തിെല്ലങ്കിൽ, സുരക്ഷ
ഏെറ്റടുക്കിെല്ലന്ന ഔേദ്യാഗിക പ്രസ്താവന വന്നേതാെട,
ചാർവാകൻ ഈ കുടിലിേലക്കു് സ്വാഗതം െചയ്തു. താടി�
യും മുടിയും വടിച്ചുവരുത്തിയ രൂപമാറ്റരഹസ്യം നിൽക്ക�
െട്ട, എെന്ന േപാെല നിങ്ങളും അക്ഷരം െകാണ്ടു് അന്ന�
മുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയേല്ല. കൗരവരും പാണ്ഡവരും കൂ�
ട്ടുകൂടി ഒെരാറ്റ വഞ്ചിയിൽ ഇരുന്നാണു് എെന്ന വല വീ�
ശി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് ആദിപർവ്വം പൂർണ്ണമായും
പിൻവലിച്ചു തീയിലിട്ടു എന്നു് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപത്രം പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഞാൻ ധന്യൻ. അധികാരവഴിയിൽ
േപാരടിച്ചു ഇവരുെടെയാെക്ക ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്ന സാ�
ഹചര്യമുണ്ടായാൽ, െമാത്തം പതിെനട്ടു പർവ്വങ്ങളിൽ
മഹാഭാരതം എഴുതുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ േവണം െവളിച്ചം
കാണിക്കാൻ.”

ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ നിന്നു് യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ
െകാണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിച്ച ആനത്തലേയാളം പനേയാല�
െക്കട്ടുകളിേലക്കു പ്രത്യാശേയാെട തിരിഞ്ഞു. നാരായം
വിരലുകൾക്കിടയിൽ വ്യാസൻ പരിലാളിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/24

“ചതിച്ചു െകാന്നതേല്ല? എന്നിട്ടും കർണ്ണനു ബലിയിടു�
േമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.
കുളിച്ചു ഈറനുടുത്ത പാണ്ഡവർ കുന്തിയുെട സാന്നിധ്യ�
ത്തിൽ, പുേരാഹിതാജ്ഞക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന
േനരം.

“നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു ഭൗതികമായി മാത്രേമ
ചിന്തിക്കാനാവൂ എന്നുേണ്ടാ? േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവഹാ�
നിയുണ്ടായതു് കർണ്ണ‘ശരീര’ത്തിനേല്ല? രണ്ടിെലാരാൾ
വധിക്കെപ്പടുന്നെതാെക്ക കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ കണ്ടു
പരിചയിച്ചതേല്ല? കൗേന്തയെരന്ന നിലയിൽ എനിക്കും
കർണ്ണനും പ്രകൃതി തന്നതു് ഒേര മാതാവിെന്റ ജീവേകാ�
ശമേല്ല? െവറുെമാരു േപാരാട്ടവധത്തിൽ ഒതുങ്ങുേമാ മനു�
ഷ്യേനത്രങ്ങൾക്കു വഴങ്ങാത്ത സൂക്ഷ്മേലാകം? അധികാര�
തർക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുേമാ കർണ്ണനുമായുള്ള ജനി�
തകബന്ധം? ആയുധങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഉന്മൂലനം െചയ്യാനാ�
വുേമാ അന്തമില്ലാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എെന്നന്നും
ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും നിലനിൽക്കാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട മനു�
ഷ്യാത്മാക്കൾ.”

“ധീരേദശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന്റ വിധവയേല്ല നിങ്ങൾ?”
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല അന്തഃപുരത്തിൽ കണ്ടും
മിണ്ടിയും പരിചയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീെയ ആകസ്മികമായി വൃദ്ധ�
സദനത്തിൽ കണ്ട െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി ൈക�
പിടിച്ചു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു കുരുേക്ഷത്രവിധവ.”

“േക്ഷാഭിക്കുന്ന ഭാര്യെയ എങ്ങെന സഹിക്കുന്നു നിങ്ങള�
ഞ്ചുേപരും?”, പാണ്ഡവർ അലയുന്നതു് കണ്ട െകാട്ടാരം
േലഖിക അേന്വഷിച്ചു.

“ആെര കുറിച്ചാണു് അഭിപ്രായം േചാദിക്കുന്നതു്? പ്രതി�
േഷധവും ഹർേഷാന്മാദവും മിതമായ കൗശലേത്താെട
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി എവിെട, അന്തഃപുര മട്ടുപ്പാ�
വിൽ നിലാവു് െപയ്യുന്ന േവനൽക്കാലരാത്രികളിൽ, വസ്ത്ര�
രഹിതശരീരങ്ങൾ ഇളക്കിയും ആടിയും, വടക്കൻ നിര�
കെള േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും, ഭീതിത�
മായി നിലവിളിക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ
എവിെട?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/25

“ഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും കുത്തിക്കുത്തി േചാദിക്കു�
ന്നില്ല. എന്നാൽ, നിങ്ങളഞ്ചുേപരുെട നീണ്ട വ്യക്തിജീവി�
തത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ െപാതുസമൂഹവുമായി ഹൃദയരഹ�
സ്യം പങ്കിടാൻ?”, വാനപ്രസ്ഥത്തിനു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ
പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നഗരാതിർ�
ത്തിവെര കൂെട നടക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച പുതിയ ഭരണാ�
ധികാരി പരീക്ഷിത്തു് അമ്മ ഉത്തരയുെമാത്തു മട്ടുപ്പാവിൽ
നിന്നവെര പുരികം വളച്ചു േനാക്കി.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര ഏറിയും കുറഞ്ഞും കണ്ട േശ�
ഷവും ഞങ്ങൾ സുന്ദരരൂപികളായി േതാന്നുെന്നെണ്ട�
ങ്കിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട തീ പിടിച്ച യു�
വത്വം? കാറും മിന്നലും െപരുമാറ്റത്തിൽ കലർന്ന, ഒരു
കറുത്ത െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും പായക്കൂട്ടായി സ്വീ�
കരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ഭൗതികജീവിതം സഹവർത്തിത്ത�
േത്താെട ആർമാദിച്ചു എന്നതു്, പാണ്ഡവദാമ്പത്യം  പാ�
രസ്പര്യത്തിെന്റ ലക്ഷണെമാത്ത ഇതിഹാസെമന്നതിനു
പ്രത്യക്ഷമേല്ല?”

“ഇെന്നന്തന്യായം പറഞ്ഞാണു് ഊട്ടുപുരപ്രേവശനം നി�
േഷധിച്ചതു്?”, അഞ്ചു കുട്ടികെളയും കൂട്ടി, ധൃതരാഷ്ട്രരുെട
മുമ്പിൽ പാണ്ഡവമാതാവു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു. അകലം പാ�
ലിച്ച വിദുരരും ഭീഷ്മരും കുന്തിെയ ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി.

“ഗാന്ധാരിയുെട സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു ‘ഹസ്തിനപുരി
വഴിേയാര തണൽ.’ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസമായി തരേക്കടി�
ല്ലാെത മഴ കിട്ടി മണ്ണു് കുതിർന്നേപ്പാൾ, ഹരിതചട്ടം നട�
പ്പിലാക്കുന്ന കൗരവക്കുട്ടികൾ ഫലവൃക്ഷ ൈതകൾ നട്ട�
തു് മുഴുവൻ, ഇന്നെല രാത്രി ഭീമൻ വലിച്ചു വാരി മണ്ണിട്ടു് മൂ�
ടി. െമാത്തം പാണ്ഡവെര മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കും
വെര ദുേര്യാധനൻ അടങ്ങില്ല. അതുവെര കൗേന്തയരുെട
ഊട്ടുപുര അടഞ്ഞുകിടക്കും.”

“അർജ്ജുനൻ കർണ്ണെന െകാല്ലുന്നതും ഭീമൻ ദുേര്യാധന�
െന െകാല്ലുന്നതും ഞാൻ വാർത്തകളാക്കിയേപ്പാൾ നി�
ങ്ങളുെട േനട്ടം ഞാൻ മറേന്നാ. കുടിലതയുെട ഗാന്ധാ�
രഭൂപതിെയ െകാല്ലാൻ നിേയാഗം നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു
അെല്ല. ഞങ്ങെളാെക്ക കരുതിയതു് ആ കുരുട്ടുബുദ്ധിയു�
െട െനഞ്ചു പിളർത്താൻ അഞ്ചുപാണ്ഡവരും ചുറ്റിവളഞ്ഞു
ആഞ്ഞുെവട്ടണം എെന്നാെക്കയായിരുന്നു. എങ്ങെന
ഓർെത്തടുക്കുന്നു ആ െകാല?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹ�
േദവേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധം ജയിച്ച പാണ്ഡവർ ഹസ്തിന�
പുരി കീഴടക്കാൻ പദയാത്ര െചയ്യുന്ന േനരം.

“ഉഴവുമാടിെന െവട്ടുന്ന മഴുവായിരുന്നു ശകുനിവധത്തിനു
നിേയാഗമായ ആയുധം. ഞാനതയാൾക്കുേനെര എറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അറിയുമായിരുന്നില്ല, ഉന്നം അത്രേമൽ കൃത്യ�
മാവുെമന്നു. പതിെനട്ടാം ദിവസമായേപ്പാേഴക്കും േപാരാ�
ട്ടേവദിയിൽ ൈസനിക സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്നു. മഴു
ക്രൂരെന്റ കരൾ പിളർന്നു അെതാെക്ക ജഡം പരിേശാധി�
ക്കുേമ്പാഴാണു് വ്യക്തമാവുന്നതു് െമാത്തം സാഹചര്യം
വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ, ൈസനികമികവിനല്ല, ആകസ്മി�
കതക്കായിരുന്നു അവിെട സാധ്യത. മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ
അയാളുെട തല തകർക്കും എന്നാരും വിശ്വസിക്കില്ല.
ദൂെര നിന്നു് കണ്ടാൽ േപാലും േപടിയായിരുന്നു. അയാ�
ളുെട മാറിടം മഴുവിനു് ലക്ഷ്യമായി മാറ്റിയതു് പ്രകൃതിയു�
െട വിളയാട്ടമായിരുന്നു. പറഞ്ഞുവന്നാൽ കുരുേക്ഷത്ര
തെന്ന ആകസ്മികതകളുെട കർമ്മഭൂമിയായിരുന്നിേല്ല.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/26

“െപറ്റ തള്ളെയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദി അെല്ല�
േന്നാ? അേപ്പാൾ, മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതു കണ്ട സത്യസാക്ഷി�
െമാഴി?”, ശന്തനു ഗംഗേയാടു് േചാദിച്ചു.

“നവജാതശിശുപരിചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി പുണ്യനദി�
യിൽ സ്നാനം െചയ്യാൻ വന്നേപ്പാൾ, ൈകവഴുതി, യാദൃ�
ച്ഛികമായി ദുർമരണമുണ്ടായ ഏേഴാളം ദുഃഖസംഭവങ്ങൾ
േനരിൽ കണ്ടു എന്നു് പറയുന്ന അവിശ്വസ്തകളുെട സാ�
ക്ഷിെമാഴി െതളിവായി സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടാേണാ മഹാറാ�
ണിപദവിയിൽ നിെന്നെന്ന നീക്കാൻ പുതിെയാരാഖ്യാന
നിർമ്മിതിയിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കയറുന്നതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/27

“കത്തിക്കരിഞ്ഞതു് പാണ്ഡവെരന്നു വ്യാജെതളിവുണ്ടാ�
ക്കാൻ, ആദിവാസികെള ഇരകളാക്കിയ കുന്തിെയ കുറി�
ച്ചു് മനഃസാക്ഷി ഇേപ്പാഴും കുത്തുന്നുേണ്ടാ?”, വാനപ്രസ്ഥ�
ത്തിനു് പടിയിറങ്ങുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഞാനിേപ്പാൾ െവറുക്കുന്ന വാക്കാണു് മനഃസാക്ഷി.
ഏെറ കാലം മുഖംമൂടിയായി ഞാനതു ഗാന്ധാരിയുെട
കൺെകട്ടു് േപാെല നിർലജ്ജം പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഒരുപാ�
ടു് പ്രതിസന്ധികെള അതിജീവിച്ചു. പെക്ഷ വലിയ വില
െകാടുത്തു. ഇന്നു് ‘വധശിക്ഷ’ക്കു് വിേധയനായ പരിത്യാ�
ഗി!. പാണ്ഡവകഥ എഴുതുന്ന ഇതിഹാസകാരൻ ഓർക്ക�
െട്ട. അതെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള േപാലുള്ള എഴുത്തുകാർ പന�
േയാലെക്കട്ടു തട്ടിെയടുത്തു, വരുംയുഗത്തിൽ സത്യം വായ�
നക്കാേരാടു് തുറന്നു പറയെട്ട!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/28

“പാണ്ഡവർ േഗാളാന്തരയാത്ര െചയ്യുേമ്പാൾ ആലയിൽ
നിങ്ങളിങ്ങെന കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ ജയിക്കുേമാ കുരു�
േക്ഷത്ര?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ പാണ്ഡവർ
ആകാശചാരികെള ആശ്രയിക്കുന്നതിെലേന്താ ആത്മ�
വിശ്വാസത്തിെന്റ അഭാവമുണ്ടു്. പ്രകൃതിദത്ത േലാഹവിഭ�
വങ്ങൾ നഗ്നഹസ്തങ്ങളിലൂെട രൂപം മാറി വരുന്ന െകാല�
ക്കത്തികളും കുന്തമുനകളുമാണു് കൗരവ ൈസന്യം ആശ്ര�
യിക്കുന്നതു്. ”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/29

“െഞട്ടി ഉണരാറുേണ്ടാ പ്രിയെപ്പട്ടവെന ഓർത്തു്?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അരമനജലാശയത്തിെല കുളി�
ക്കടവിൽ പാഞ്ചാലി എേന്താ ഭൂതകാലക്കുളിരിൽ നിൽ�
ക്കുകയായിരുന്നു. നാെള ഈ സമയത്തവർ േപാവുകയാ�
ണു് തിരിച്ചുവരവില്ലാെത!.

“പ്രണയിനിെയ കാത്തായിരുന്നിെല്ല അവൻ കൂരിരുട്ടിൽ
നൃത്തമണ്ഡപത്തിെല വിശ്രമമുറിയിൽ െചന്നതു്? രതി�
ക്കു് േയാജിച്ച ഇടത്തിേലക്കവെന ചതിയിൽ വിളിപ്പിച്ചതു്
ആരായിരുന്നു? ആരുെട ദുേഷ്പ്രരണയിലാണു് അവെന
ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നതു്? എങ്ങെന ഘാതകൻ െകാ�
ലക്കുറ്റത്തിൽനിന്നു് രക്ഷേനടി? കീചകചിതയിേലക്കു
എെന്ന എറിയാൻ പാണ്ഡവരിൽ ആരാണു് ഉത്സാഹിച്ച�
തു്? ഭീമഹസ്തങ്ങൾ വായും മൂക്കും െപാത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രിയ
കീചകെന െകാല്ലുന്നതു വിഭാവന െചയ്യുേമ്പാെളല്ലാം,
‘െകാലപ്പുള്ളി’െയ പിൽക്കാലത്തു ഞാൻ നിസ്സാരകാ�
ര്യങ്ങൾക്കു ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാപം െചയ്ത ആ ൈകകൾ
എെന്റ ശരീരം സ്പർശിക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത, അകന്നു
മാറി കിടന്നിട്ടുണ്ടു്. അെതാന്നും േപാരാ എന്നു് േതാന്നും.
അേന്വഷണബുദ്ധിേയാെട കാര്യം തിരക്കി ഒരുനാൾ വ്യാ�
സൻ എല്ലാം വായനക്കാേരാടു് പറയുേമാ? അേതാ, നി�
ങ്ങൾ തെന്ന കാര്യം കെണ്ടത്തി ഭാവിതലമുറെയ സത്യം
അറിയിക്കുേമാ?”

“നീന്തിക്കുളിക്കാൻ േപായ എല്ലാവരും േദഹം നനയാെത
തിരിച്ചുവന്നേല്ലാ. കുതിെച്ചാഴുകുന്ന പുഴയിൽ നീന്താൻ മടി�
യാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദി�
ച്ചു. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ ൈസനികവസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
മുഖം മറച്ചു.

“ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ പുഴെയാഴുക്കിൽ കേണ്ടക്കും. അടി�
യന്തരാവസ്ഥ േപാെലാരു സ്ഥിതിവിേശഷം യുദ്ധഭൂമി�
യിൽ നിലവിലുള്ളതുെകാണ്ടു േജതാക്കൾ സഹകരിക്കു�
മേല്ലാ എന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരിയുെട
അറിയിപ്പു് വന്നേപ്പാൾ ഇത്ര കടന്നു ചിന്തിച്ചില്ല. കഴി�
ഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തലയറുത്തവരുെട കബ�
ന്ധങ്ങൾ ആയിരുന്നു മണിക്കൂറുകളായി യമുനയിൽ. ആ
‘േഘാഷയാത്ര’ കൂടുതൽ േനരം ആസ്വദിക്കുന്നതിലും േഭ�
ദം ഉടൽ നനയാെത തിരിച്ചുേപാരുക എന്നായിരുന്നു.
ഇനി കുളി ഹസ്തിനപുരിയിൽ അധികാരം പിടിെച്ചടുത്ത�
േശഷം.”

“ഇളമുറ നകുലനും സഹേദവനുമായി മുതിർന്ന കൗേന്ത�
യർക്കു് കുടിപ്പക ഉെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നേല്ലാ െപരുമാറ്റം
കാണുെമ്പാൾ? ഒന്നുമെല്ലങ്കിലും അർദ്ധസേഹാദരർ
അേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അർദ്ധസേഹാദരർ? അമ്മയും അച്ഛനും െവെവ്വെറ ആയ
ഞങ്ങൾ എങ്ങെന അർദ്ധരും പൂർണരും ആവും? െപാതു�
ഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ പായക്കൂട്ടിൽ പങ്കാളികൾ എന്ന
നിലയിൽ ദാമ്പത്യബന്ധിതരായി എന്നതേല്ല കൂടുതൽ
ശരി? ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഊഴമനുസരിച്ചു കിടപ്പറയിൽ
കയറിയേപ്പാളുണ്ടു്, നകുലനും സഹേദവനും അവൾെക്കാ�
പ്പം കിടന്നു ആർമാദിക്കുന്നു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു്
െവപ്രാളം മറച്ചു കുശലം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ഈ രണ്ടു മാ�
ദ്രിക്കുട്ടികളുെട ഓേരാ കുസൃതികൾ” എന്നു് പറഞ്ഞു, അല�
സമായി തുണി വാരിയുടുത്തു പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി.
ആ രാത്രി തകർന്നുടഞ്ഞതു് എക്കാലവും െകട്ടിെപ്പാ�
ക്കി നിർത്തിയ ദുരഭിമാനമായിരുന്നു”, യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖം
െപാത്തി.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/07/30

“രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള പാണ്ഡവദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ നീ
െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ഓേരാ സന്ദർശനത്തിലും പങ്കു�
െവക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. ഇെതങ്ങെന സാധൂകരി�
ക്കുന്നു? പ്രകൃതിയുെട പ്രതിനിധിെയാന്നുമല്ലേല്ലാ പത്രപ്ര�
വർത്തക? എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം, പാപേമാചനത്തി�
നാണു് ഉള്ളു തുറക്കുന്നെതന്നു. െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
സംസാരിച്ചാൽ ഹൃദയവിശുദ്ധീകരണം തരമാവുെമന്നു
േമാഹിക്കാൻ മാത്രം സരളഹൃദയയല്ല നീ. ഒരുെമ്പട്ടവളു�
െട നിത്യവൃത്തി തെന്ന െകാട്ടാരം വിഴുപ്പുെകട്ടഴിച്ചു േനാ�
ക്കുകയേല്ല. പനേയാലകളിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതി
ഔേദ്യാഗിക േരഖയാക്കിയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു
മടങ്ങി, പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിലൂെട,
‘വിഴുപ്പിൽ’ േരാഗാതുര കൗതുകമുള്ള സാക്ഷരെര അറിയി�
ക്കുന്നതു്”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ േരാഷെത്തക്കാൾ
േഖദമായിരുന്നു. വനജീവിതത്തിെല ദുരിതപർവ്വം.

“ഇരെയന്ന നിലയിൽ വസ്തുതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണു്
പങ്കുെവക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ സാക്ഷരത േനടി പനേയാല�
യും നാരായവുമായി ബഹുഭർത്തൃത്വം േരഖെപ്പടുത്തിയാ�
ലും, എെന്റ പ്രതികരണം അതായിരിക്കും. തൽപ്പരക�
ക്ഷിെയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളതു് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാലും
െകട്ടഴിച്ചു ബഹിരാകാശത്തിൽ പറക്കാൻ വിട്ടാലും.”

“ഭൂമുഖത്തു നിന്നു് കൗരവെര തുടച്ചുനീക്കിയ പാണ്ഡവ�
െര യുദ്ധക്കുറ്റവാളികളായി വിചാരണ െചയ്തു ആൾക്കൂട്ട�
െക്കാലക്കു ഇരയാക്കണെമന്നു ചാർവാകൻ പരസ്യേവ�
ദിയിൽ ഇന്നെല രാത്രി ആഞ്ഞടിച്ചെതാന്നും ഭരണകൂട�
ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക
വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്തിനു് താെഴയുള്ള സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കു േനരത്തിനു
അന്നം െകാടുക്കാെത നരകിപ്പിക്കുന്ന ചാർവാകെനയ�
േല്ല ഗാർഹിക കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിൽ െതരുവിൽ വി�
ചാരണ െചേയ്യണ്ടതു്? എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭ�
വിക്കുന്നെതന്താണു്? െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ നുഴഞ്ഞു�
കയറി െപാരിച്ച കാളത്തുടകൾ തിന്നു െതരുവിൽ കുരു�
വംശനിന്ദ. പാണ്ഡവദൂഷണം പറയുന്നവർക്കും പരമസു�
ഖം കിട്ടുന്ന ഹസ്തിനപുരിയുെട സൗജന്യഭക്ഷ്യനയം.”
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“ഭരിക്കുന്നവർക്ക്േപാലും വയർ നിറെയ കഴിക്കാൻ കാ�
ളത്തുടയില്ലത്ത ഇറച്ചിവറുതിയിലാേണാ നിങ്ങൾ, മാംസ�
ദാഹികളായ അഞ്ചു േപാക്കിരി സിംഹങ്ങെള േകാട്ടക്കക�
ത്തു വളർത്തുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാ�
ടു് േചാദിച്ചു, “കൂസലില്ലാത്ത പ്രണയലീലകൾ കാണാ�
െനാെക്ക രസമുണ്ടു്, പെക്ഷ കൂട്ടംകൂടി നിങ്ങൾക്കുേനെര
വിശന്നു ഗർജ്ജിച്ചാൽ, ൈകവശം കാളയും മാനുമുേണ്ടാ,
അവെക്കറിഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ?”

“നവപാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യതീരുമാനമായി
േഗാവധം നിേരാധിച്ചതു് ഉപകാരമായി. അടുത്ത ഗ്രാ�
മങ്ങ ളിെല ക്ഷീരകർഷകർ ആദ്യെമാെക്ക പരിഭവിച്ചു,
പെക്ഷ സിംഹങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ, അവർക്കുത്സാഹ�
മായി. കറവ വറ്റിയ മാടുകളുമായി അതിരാവിെല േകാട്ട�
വാതിലിനു മുമ്പിൽ അവരിേപ്പാൾ വരി നിൽക്കും. പുല്ലും
വേക്കാലുമില്ലാെത കർഷക കുടുംബെത്ത െപടാപാടി�
െലത്തിച്ച നാൽക്കാലികെള എന്തു് തീറ്റ െകാടുത്തു ആയു�
ഷ്കാലം പരിപാലിക്കും എന്ന ഭയം ഇനിയവർക്കു േവണ്ട.
ഒരു സൗജന്യം മാത്രേമ ഗ്രാമീണർ കാലിൽ വീണു േചാ�
ദിക്കൂ, വിശന്നു വലഞ്ഞ സിംഹങ്ങൾ പശുവിെന പിന്നിൽ
നിന്നു കടിച്ചും, കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിയും തിന്നു വീണ്ടും കളി�
ക്കാൻ േപാവും വെര, ആ അപൂർവ്വ ദൃശ്യാനുഭവം അടുത്തു
നിന്നു കാണാൻ പാറാവുകാർ അനുവദിക്കണം. നാെള
പുലർച്ചക്കു വരാേമാ, മനക്കരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ പച്ചമാംസ
ക്കാഴ്ച െതാട്ടുമുന്നിൽ നമുെക്കാരുമിച്ചിരുന്നു കാണാം.”

“നീലയും പച്ചയും കലർന്ന നീളൻപീലി കാണാൻ കൗതു�
കെമാെക്കയുെണ്ടങ്കിലും കൂട്ടം േചർന്നിങ്ങെന ഒച്ച വച്ചു്
ചുറ്റി നടേക്കണ്ട കാര്യം?” പരിസരശുചിത്വമുള്ള ആശ്രമ�
ത്തിനു മുമ്പിേലക്കു് ചൂണ്ടുവിരേലാടിച്ചു െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരുെട വനവാസക്കാലം

“െതാട്ടുമുമ്പിൽ ചാടി വീണു ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ ഒരാൺ�
മയിൽ ആഞ്ഞു െകാത്തുന്നതാണു് ആദ്യം കണ്ടു ഞങ്ങൾ
അന്തം വിട്ടതു് വിറച്ചുേപായി. ആ തണുത്ത പ്രഭാതത്തി�
െല ചുടുേചാരയനുഭവത്തിനു് േശഷം ദുസ്സംശയേത്താ�
െട മയിലുകളുെട അമംഗള സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളും കണ്ടു.
എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രത്യാശേയാെടയും.
അെതെന്തന്നേല്ല. ശത്രുക്കളുെട ആഗമനം വളെര െപ�
െട്ടന്നു് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നത്ര സൂക്ഷ്മമായ േകൾവിശക്തി�
യും കാഴ്ചശക്തിയും മയിൽമുട്ട തിന്നാൽ കിട്ടുെമന്നാേരാ
ഭീമെന ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന
െപാന്തക്കാടു് ഒറ്റയ്ക്കു് പിന്തുടർന്നു്, ൈവകിയ രാത്രിയിൽ
ഭീമൻ, ഒരു പനംെകാട്ട നിറെയ മയിൽ മുട്ടകളുമായി മട�
ങ്ങിെയത്തി. െവറുെത കിട്ടിയ അക്ഷയപാത്രത്തിെല വി�
ശിഷ്ഠ സസ്യേഭാജ്യങ്ങെളക്കാൾ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കി�
ഷ്ടം പ്രയാസെപ്പട്ടുേനടിയ മയിൽ മുട്ടയാണ് , പാഞ്ചാലി
പെക്ഷ ഊട്ടുപുരയിൽ ഒട്ടും പാചകത്തിൽ സഹകരിക്കി�
ല്ല. മറ്റുള്ളവരും കൂടി കുളിെച്ചത്തിയാൽ നമുെക്കാരു ൈക
ഊട്ടുപുരയിൽ േനാക്കാം. തീ കത്തിക്കാനും െകടുത്താനും
സഹായിച്ചാൽ മതി.”
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“െതാട്ടുപിന്നിൽ പദയാത്രച്ചട്ടം പാലിച്ചുനടന്ന പാഞ്ചാലി
കുഴഞ്ഞുവീഴും മുെമ്പെന്തങ്കിലും മരണഅടയാളങ്ങൾ പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചുേവാ? പേരാക്ഷമാെയെന്തങ്കിലും സേന്ദശം
ൈകമാറിേയാ?’, െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രീപുത്രൻ സഹ
േദവേനാടു് േചാദിച്ചു. വഴിത്താരയിൽ, ചിത പൂർണ്ണ മായും
കത്തിയമർന്ന ദൃശ്യം. സന്ധ്യ കനക്കുന്ന േനരം.

“ഉള്ളിൽ ഉള്ളതു് അടുത്തുനിൽക്കുന്നവേരാടവൾ എേപ്പാ
െഴങ്കിലും പറഞ്ഞിരുേന്നാ? എനിക്കുറപ്പില്ല. പായക്കൂ�
ട്ടിൽ ഊഴത്തിനപ്പുറം പരമാനന്ദം തന്നിരുന്നേപ്പാഴും,
ദൂെര ദൂെര ശ്യാമസുന്ദരെന ഉന്നം വച്ചിരുന്നുേവാ, എനി�
ക്കേപ്പാൾ ഭീതി േതാന്നുമായിരുന്നു. ശരീരം േചർന്നവൾ
രമിച്ചു കിടക്കുേമ്പാഴും, മനസ്സ്, അങ്ങെനെയാന്നവൾക്കു
െണ്ടങ്കിൽ, അകെലയകെല! വീഴ്ച മാരകമായിരിക്കാെമ�
ന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. വിലാപസ്വരം എന്നിൽ നി�
ന്നു് വീെണങ്കിലും, മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നവർ വച്ച കാൽ പി�
േന്നാെട്ടടുത്തിെല്ലന്നെതനിെക്കാരു നിശബ്ദതാക്കീതായി.
വിലാപം ഞാൻ വിഴുങ്ങി, പദയാത്ര തുടർന്നു. ആദാരാ
ഞ്ജലികളർപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല േതാടിനരിെക യാത്ര
നിർത്തിയതു് അതുെകാണ്ടു നിങ്ങെള കാണാെനാത്തു.
വനവാസക്കാലത്തു സംസാരിക്കാൻ പതിവായി അവ�
സരം കിട്ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടാവാം വിഷാദേരാഗ ഭീഷ�
ണി േനരിടാനായെതന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ
പാഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് േകട്ടിരുന്നു. ജഡം ചിതയിലാക്കാ
നുള്ള നിങ്ങളുെട ഉത്സാഹം ഫലിച്ചു എന്നു് കരുതെട്ട?
ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം േപാെല െതാടാൻ െകാതിച്ച
ആ ഉടലഴകിൽ കഴുകൻ െകാത്താെത ഭൗതികശരീരം
തീയിൽ കത്തിത്തീർന്നു ചാമ്പലായി എങ്കിൽ, അതായി�
രിക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ െകാടുത്ത പ്രതിഫലം”,
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സഹേദവൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതും, ശരീരം
നിശ്ചലമാവുന്നതും, അതു് ശ്രദ്ധിക്കാെത നാലു പാണ്ഡ�
വർ കാൽ മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നതും അവൾ കർത്തവ്യേബാ�
ധേത്താെട േനാക്കി.

“െകാടുംഭീകരൻ എന്നു് അഭിമന്യുവിെന വിേശഷിപ്പിച്ച�
തു് പാണ്ഡവെര െചാടിപ്പിച്ചേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
കർണേനാടു് േചാദിച്ചു, “ചരമശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളുെട
അസാ ന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടു “

“ചക്രവ്യൂഹെമന്ന കൗരവ സുരക്ഷാവലയം തകർത്തു
കണ്ണിൽ കണ്ടവെരെയല്ലാം െവട്ടിയുംചവിട്ടിയും െകാല
വിളിച്ചു “ഹസ്തിനപുരം ഇനി ഞങ്ങൾക്കു് മാത്രം” എന്നു്
ഉച്ചത്തിൽ ആർമാദിക്കുന്നവെന ‘ധീേരാദാത്തൻ’ എന്നാ
േണാ വിളിേക്കണ്ടതു്? തരംേപാെല തിരിച്ചു െകാടുത്തിട്ടു
ണ്ടാവും ൈകെമയ്മറന്നു ഞങ്ങളും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/02

“േവദനിപ്പിക്കുേമാ ഇന്നും ആ ഓർമ്മ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“അമ്മ സംശയേരാഗിെയന്നറിഞ്ഞതു് ‘അരക്കി�
ല്ല’ത്തിലായിരുന്നു. േതക്കും വീട്ടിയും െകാണ്ടു് പണിത
േവനൽക്കാല വസതിയായിരുന്നിട്ടും, േപക്കിനാവിൽ
അതിേലാരു െകണി കണ്ടു. അർദ്ധരാത്രി കൗരവചാരൻ
‘അരക്കില്ലം’ തീയിടുെമന്നു ഞങ്ങെള വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും,
ആ െകാട്ടാരത്തിെല സുഭിക്ഷത ഞങ്ങൾെക്കാരു ആന�
ന്ദമായി. തീയിടാൻ ആരും വന്നില്ല. അവസാനം അമ്മ
ഒരു ഗൂഢപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. േതളും കരിക്കുന്നനും
നിറഞ്ഞ ഇടുക്കിലൂെട ഒളിേച്ചാടി ഏകച്ചക്ര ഗ്രാമത്തിൽ
എത്രകാലം ഒരു കുടിലിൽ ഉടുതുണിക്കു് മറുതുണിയില്ലാ�
െത, ഒരു േനരം ഭക്ഷണത്തിനു വകയില്ലാെത ഒളിച്ചുതാമ�
സിേക്കണ്ടി വന്നു “ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു ഭീമൻ വിതുമ്പി.

“ജഡം ചിതയിേലെക്കടുത്തിട്ടില്ല, കുളിെച്ചാരുങ്ങി പൂ ചൂടി
എേങ്ങാട്ടാണു് യാത്ര?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രിേയാടു്
േചാദിച്ചു. ’കുന്തിയുെട നിർബന്ധത്തിൽ ഞാൻ േവെറ
തരമില്ലാെത സതി അനുഷ്ഠിക്കുെമന്ന മുൻവിധി നിങ്ങൾ�
ക്കുെണ്ടങ്കിൽ, പാണ്ഡുചിതയിലല്ല, കാട്ടുതീയിലാണു് വ്യർ�
ത്ഥ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കുക. പാണ്ഡുവിേനാടു വിശ്വസ്ത�
തേയാ, ആചാരങ്ങേളാടു അനുസരണേയാ. കുന്തിേയാടു
കീഴടങ്ങേലാ അല്ല. പ്രകൃതിേയാടുള്ള പ്രതിേഷധമാണു്
എെന്റ അതൃപ്തിയാണു് കാര്യം. പാണ്ഡുവിനു് കായികക്ഷ�
മതയില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് കുന്തിെയങ്ങെന പ്രേലാഭനങ്ങ�
ളിലൂെട പരപുരുഷന്മാെര ആനന്ദിപ്പിച്ചു കുട്ടികെള േനടി
എന്നു് ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എനിക്കും േവണ്ടി വന്നു സന്ധ്യ�
ക്കു് പൂ ചൂടി െപരുവഴിയിൽ ആണിെന േതടാൻ. െപണ്ണ�
ഭിമാനം അടിയറവു വച്ചു്, േനടിയ ഇരട്ട കുട്ടികെളയും, കു�
ന്തിയുെട മൂന്നു മക്കെളയും കൂട്ടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭ�
യാർത്ഥികളായി െചല്ലാൻ ആവിെല്ലനിെക്കന്ന േബാ�
ധ്യത്തിലാണു്, വധുവിെന േപാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി
ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/03

“അപമര്യാദയായി എേന്താ പറഞ്ഞു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.”,
ആശ്രമ മുറ്റത്തു മണ്ണിളക്കിയും നനച്ചും ജാഗ്രതേയാെട
േജാലി െചയ്തിരുന്ന യുവസന്യസ്ഥെന ചൂണ്ടി െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഊട്ടുപുരയിൽ െചന്നു് യുധിഷ്ഠിരേനാടയാൾ േചാദിച്ചു,
രാമൻ സ്വയം േവട്ടയാടി വന്നിേല്ല വീട്ടിലിരുന്ന ലക്ഷ്മ
ണനും സീതക്കും േവണ്ടി? അെതാെക്ക വനവാസക്കാ�
ലത്തു മാതൃകയാേക്കണ്ട നിങ്ങൾെക്കന്തിനാണു് അക്ഷ�
യപാത്രം? നിങ്ങൾക്കും േവട്ടയാടി തിന്നുകൂെട? കാടു്
എന്ന സ്വാശ്രയ ആവാസവ്യവസ്ഥെക്കാരു അശ് ളീല പ്ര�
ഹരമേല്ല അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടു കിട്ടുന്ന ധാന്യം?
അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിട്ടുവാരുന്ന ഓേരാ പി�
ടി അന്നവും ഏേതാ ഹസ്തിനപുരി കർഷക ധാന്യെപ്പട്ടി�
യിൽ േചാർച്ചയുണ്ടാക്കുെമന്നു ദുേര്യാധനൻ ഓർമ്മെപ്പ�
ടുത്തിയതേല്ല. ഇത്തരം അസംബന്ധ േചാദ്യങ്ങൾ േകട്ട
പാഞ്ചാലിെയാന്നു പുഞ്ചിരിച്ചതു സ്വതേവ േലാലചിത്ത
നായ ധർമ്മപുത്രരുെട ദുരഭിമാനെത്ത െനാമ്പരെപ്പടു�
ത്തിേയാ.”

“അന്ത്യയാത്രെയ കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും അഭിലാഷങ്ങൾ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡ�
വഭരണത്തിെന്റ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വർഷം. കിരീടാവകാ�
ശി പരീക്ഷിത്തു് െകാട്ടാരവിപ്ലവത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന
കാലം.

“മൂന്നുദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അല്ലലില്ലാെത. പരീക്ഷിത്തി�
െന പട്ടാഭിേഷകം െചയ്യിക്കണം. സ്മൃതിനാശം സംഭ വി�
ച്ച യുധിഷ്ഠിരനുൾെപ്പെട േരാഗാതുര പാണ്ഡവെര മഹാ�
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കൻ മലകളിേലക്കയക്കുന്ന ദൗത്യ�
വും ഫലപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടു്. അധി കാര വഴി�
യിൽ ഞാൻ രാജമാതാ പദവി തുടരണെമന്നും, മരണം
വെര മഹാറാണിപദവി ഭാര്യക്കു് െകാടുക്കാെത ഒഴിച്ചി�
ടുെമന്നും, മുട്ടുകുത്തി വാക്കു തന്നിട്ടുണ്ടു്. പാണ്ഡ വരില്ലാ�
െത്താരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിലാണു് ഈ േലാകത്തിൽ
നിന്നു് യാത്ര പറയുന്നതായി പലേപ്പാഴും ഞാൻ കിനാവു്
കാണുക. ഭൗതികശരീരം രാജസഭയിൽ െപാതു ദർശന�
ത്തിനു െവക്കുന്നതും, ഹസ്തിനപുരിയാെക വിങ്ങിെപ്പാട്ടി
വരിനിന്നു അേന്ത്യാപചാരമർപ്പിക്കുന്നതും, േമഘരഹിത�
മാെയാരാകാശത്തിനു താെഴ ഗംഗയുെട തീരെത്താരു�
ക്കിയ ചിതയിൽ അതിേവഗം ചാരമായി മാറുന്നതും ആ
വിശുദ്ധകിനാവിെന്റ കാരുണ്യങ്ങളാണു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/04

“േതർചക്രം പാടുെപട്ടുയർത്തുന്ന ദുർബല നിമിഷം േനാ�
ക്കി േവണമായിരുേന്നാ പ്രതികാര െകാല?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ കൗമാരേപാരാളിെയ
സംഘംേചർന്നു് ചവിട്ടിയും പരിഹസിച്ചും െകാന്നവെന
കഴുത്തു െവട്ടാനെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്തു് വിേശഷിപ്പിക്കാ
നാണു് െകാലച്ചതി എന്ന വാക്കുപേയാഗിക്കുക?”

“കുരുട്ടുബുദ്ധിയില്ലാെത്താരു കൗരവനായാണു് നിങ്ങൾ
അറിയെപ്പടുന്നതു്ചൂതാട്ടസഭയിൽ നിങ്ങളുെട നിശബ്ദ
സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. മുതിർന്ന കൗരവർ
േനരിടുന്ന വസ്ത്രാേക്ഷപ ആേരാപണത്തിൽ വസ്തുത യു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സഭയിൽ മൗനം പാലിച്ചതു് അസഹനീയമായ ആൺചൂ�
രു െകാണ്ടായിരുന്നിേല്ല? ജാലകങ്ങൾ അടച്ചു മണിക്കൂറു
കളായി രക്തസമ്മര്ദം ഉയർത്തുന്ന കള്ളച്ചൂതാട്ടത്തിൽ
വിയർത്ത ആണുങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൂ
ഹിക്കാം മലിനീകരണം. മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടു േമ്പാ�
ഴായിരുന്നു ജാലകങ്ങൾ വാരിവലിച്ചുതുറന്നു ശീത ക്കാ�
റ്റു വീശിയ േപാെല ഞങ്ങെളാെക്ക സ്തംഭിച്ചു േപാെയാരു
കാഴ്ച കണ്ടതു് ഉടലഴക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അൽപ്പവസ്ത്രപാ�
ഞ്ചാലിയുെട പ്രത്യക്ഷേത്താെട അതി സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ
നെമ്മ ഹർേഷാന്മാദത്തിെലത്തിക്കുന്ന ഒരസാധാരണ
പരിമളവും തണുപ്പിൽ കലർന്നു. സഭാതലത്തിലേപ്പാൾ
ഉയർന്നതു് സദാചാരചിന്തയായിരുന്നില്ല.”

“െതാടരുെതന്നു ഭീമേനാടു് മുഖത്തു് േനാക്കി പറഞ്ഞ സ്ത്രീ
ആരാണു്?എന്താണിങ്ങെനെയാരു അസാധാരണ സം�
ഭവം? െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മുന്നറിയിപ്പു് േനരേത്ത െകാടുത്തിരുന്നു. പുതുതലമുറ ദു�
േര്യാധനകുടുംബാംഗെത്ത കരുതേലാെട മതി സ്തുതിക്കാ�
നും കൂെട നിർത്താനും. കിേട്ടണ്ടതിേപ്പാൾ ഭീമനു് കിട്ടി.
മുൻ മഹാറാണി സത്യവതിെയ േപാെല യമുനയിൽ േതാ�
ണി തുഴഞ്ഞു വരുമാനമുണ്ടാക്കിയാണു് വീട്ടിേലക്കിേപ്പാൾ
ധാന്യം വാങ്ങിക്കുന്നെതന്നു പറഞ്ഞു േകട്ടേപ്പാൾ, െപാതു�
േവദിയിൽ ക്ഷണിച്ചിരുത്തി ആദരിക്കണം എന്നു് കൗരവ�
രാജവിധവകളുെട പുനരധിവാസത്തിെന്റ അധിക ചുമ�
തല വഹിക്കുന്ന ഭീമനു് േമാഹമായി. ’സുഖേലാലുപ’രായ
കൗരവരാജവിധവകൾെക്കാരു പാഠമായിരിക്കെട്ട ഈ
സ്വാശ്രയശീലെമന്നു പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഭീമൻ
ൈക ഉയർത്തിയേപ്പാൾ, അവൾ തട്ടി മാറ്റി-ഞങ്ങളുെട
നാഥെന തുടയിൽ ഗദ െകാണ്ടടിച്ചു െകാന്ന ആ ൈക
ശിരസ്സിൽ വക്കരുേത എന്നവൾ ഏങ്ങലടിച്ചു. േയാഗം
കലങ്ങി. കണ്ടുനിന്ന ഞങ്ങളുെട കണ്ണും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/05

“ഈ ഗദയാേണാ നൂേറാളം കൗരവെര തല്ലിെക്കാന്നതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇെതാരലങ്കാരം മാത്രം. ശത്രുവിെന്റ നെട്ടല്ല് െപാട്ടി�
ക്കാൻ ആയുധെമാന്നും േവണ്ട. കണ്ടവെരാെക്ക കൗതുക�
േത്താെട േനാക്കുന്ന ഈ മുല്ലപ്പൂപല്ലുകൾ പുഞ്ചിരിക്കാത്ത�
േപ്പാൾ മാരകായുധമാവിേല്ല? അെതാെക്ക ഇരകൾ ക്കറി�
യാം. ശിശുമുഖ മാെണനിെക്കന്നു ആരാധകർ പറ യുന്ന�
തു് ഉള്ളിൽ തട്ടിയാെണങ്കിൽ, അവർക്കുറപ്പു നൽ കെട്ട,
കീഴ്താടിയുെട ബലപിന്തുണയും കുറച്ചു കാണ രുതു് ശരീരം
‘ഭീമാകൃതി’യിൽ എന്നാണു ഭാരം ചുമക്കുന്ന പാഞ്ചാലി
കിടപ്പറയിൽ നിന്ദിക്കുക എങ്കിലും, െചന്നായയുെട വയ�
റുള്ളവൻ എന്നാണു കുന്തി തീൻശാലയിൽ പ്രകീർത്തി�
ക്കുക. ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ഇരെയ ചാടിപ്പിടിക്കുന്ന സാമ്പ്രദാ�
യിക നീതി, അെതനിക്കു്, എത്രേയാ കാട്ടിൽ കഴി ഞ്ഞി�
ട്ടും, വശമില്ല. ഓടുന്ന ഇരെയ കെണ്ടത്തിയാൽ, ഞാൻ
വച്ച്പിടിക്കും. ദുർേമദസ്സുള്ള ശരീരം തടസ്സമല്ല. േപാർക്ക
ളത്തിെല ‘കളി’ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിരിക്കുെമങ്കി
ലും, പിെന്ന േനാട്ടം കാര്യമാവും. ശത്രുകൗരവെന്റ വയ റി�
ലാണ്കടിക്കുക. നൂലാമാലകൾ വയറിൽനിന്നു് പുറത്തു
ചാടി ഒരടി മുേന്നാട്ടു വക്കാനാവാെത മണ്ണിൽ മലർന്നു വീ�
ഴുേമ്പാൾ,എനിക്കവെന പച്ചക്കു തിന്നാനാണ്േതാന്നുക,
പെക്ഷ രാവിെല േപടമാനിെന ജീവേനാെട കടിച്ചു െപാ�
ളിച്ചു തിന്ന കുരുേക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിൽ കൗരവമാംസം
വാത്സല്യേത്താെട കഴുകനു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു െകാടുക്കും,
ചുടുേചാര പ്രിയപാഞ്ചാലിയുെട മുടി േതച്ചുമിനുക്കും,അതു്
ഭീഭത്സ േകശപരിചരണമല്ല, ഉദാത്ത പ്രണയ പ്രകടന�
മാണു്” കൗരവവംശഹത്യക്കു യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ അതിവിശിഷ്ട ൈസനിക പുരസ്കാരം േനടിയ ഭീമൻ
മട്ടുപ്പാവിൽ ആനന്ദനൃത്തത്തിലായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി മു�
ഖം തിരിച്ചു.



“കിരീടാവകാശി ഉപജാപങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നു എന്ന ചാ�
രവിവരം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടേപ്പാളാേണാ ‘പരീക്ഷിത്തിനു്
പട്ടാഭിേഷകം’ എന്ന പ്രഖ്യാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ മു�
പ്പത്തിയാറാം വർഷം.

“അത്ര രൂക്ഷമായി പരിമിതെപ്പടുത്തുേമാ പാണ്ഡവ പ്രയാ�
സങ്ങൾ? കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ െപാലിഞ്ഞ പരിചിത േപാ�
രാളികൾ േപക്കിനാവിൽ പ്രത്യക്ഷ െപ്പടാത്ത പകലി
രവുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നര ദശാബ്ദങ്ങളിൽ പാണ്ഡവർ�
ക്കുണ്ടായിരുന്നുേവാ? അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്താൻ
പനേയാലെക്കട്ടും നാരായവുമായി േകാട്ടെകാത്തളങ്ങ�
ളിൽ നിരങ്ങുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർെക്കന്തറിയാം, അധി�
കാരത്തിെന്റ ഇടനാഴിയിലും പാണ്ഡവർ േനരിട്ട അസ്തി�
ത്വദുഃഖം? തിരുവസ്ത്രങ്ങളും അംശവടിയുമായി രാജസഭ�
യിൽ വരുേമ്പാെഴാെക്ക, മനസ്സു് വിഹായസ്സിൽ പറക്കു�
കയാവും, വടക്കൻ മലമടക്കുകളിെല ഏകാന്ത താഴ്വരക�
ളിൽ എവിെടേയാ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച രഹസ്യം
േതടി. എന്തിനു െപെട്ടെന്നാരുനാൾ െചേങ്കാൽ ൈകമാ�
റുന്നു എേന്നാ? അല്പവസ്ത്രധാരികളായി അനന്തതയിേല�
ക്കൂളിയിടാൻ. മനുഷ്യനു് അനശ്വരത നിേഷധിച്ച സഭാപ�
തിെയ െചറുതാെയാന്നു െവല്ലുവിളിക്കാൻ, യുദ്ധത്തിലും
ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ േപാരടിച്ചിരുന്നു എേന്നാർമ്മിപ്പി�
ക്കുവാൻ അതാണിന്നു ഞങ്ങൾ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ യാ�
ത്രാെമാഴി.”

“നിങ്ങെളാെക്ക ചതിയിൽ ചുറ്റിവളഞ്ഞു കുത്തിമലർത്തി�
യിട്ടും, സാഹസികവും ഐതിഹാസികവുമായ മിന്നലാക്ര�
മണത്തിെന്റ േപരിൽ അവൻ വിശ്വമാെക പ്രശസ്തി േനടു�
െമന്നു് വ്യക്തമായേല്ലാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
േനാടു് േചാദിച്ചു. ൈവകിയ രാത്രി കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തി�
െന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“െകാലയാളികെളന്നു നിങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ഞാനും കർ�
ണ്ണനുെമാെക്ക ഈ നിറനിലാവിൽ പുഴെവള്ളത്തിലിങ്ങ�
െന നീരാടി രസിക്കുേമ്പാൾ, ‘സാഹസികവും ഐതിഹാ�
സിക’വുെമന്ന വിേശഷണപദങ്ങളുമായി അവെന്റ ചിത�
യതാ കത്തിച്ചാരമാവുന്നു. ആകാശചാരികൾ ഞങ്ങൾ�
െക്കാപ്പെമന്നേപ്പാൾ അടയാളെപ്പടുത്തിയിേല്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/08

“െപണ്ണും േപാരാളിയാേയാ?”, കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു നടക്കു�
കയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാ�
ദ്യം െചയ്തു.

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

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/09

“പരാതിെപ്പട്ടു എന്ന കുറ്റത്തിനു് നിങ്ങെള കൗരവർ നിങ്ങ�
െള തല െമാട്ടയടിച്ചു പുള്ളി കുത്തി എേന്നാ? ഭൂമുഖത്തുനി�
ന്നു േവർെപട്ടുേപായ ആത്മാവുകൾക്കു പരേലാകത്തു നി�
ത്യശാന്തി ലഭിക്കാൻ ബലികർമത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന
ഒരു ദരിദ്രപുേരാഹിതൻ മാത്രമേല്ല നിങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്ത്രീപീഡനത്തിൽ പ്രതികളായ കൗരവർ എന്ന പരാ�
മർശത്തിൽ കുടുമയിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു, ‘കുറ്റം നിേഷധിച്ച
ആേരാപണവിേധയർ’ എന്നേല്ല, സംശയാതീതമായി
വിചാരണ വഴി നീതിപീഠത്തിൽ നിന്നു് വിധിവരും വെര
പറേയണ്ടതു് എന്നു് േചാദിച്ച ദുേര്യാധനൻ, അേപ്പാൾ
തെന്ന തളച്ചിട്ടു.”

“സുഖവാസത്തിെനന്നേപാെലയാണേല്ലാ, അടിമജീവിതം
നയിക്കാൻ കാട്ടിേലക്കു് േപാവുന്നതു് ധാർമ്മികേരാഷ�
െമാന്നും േതാന്നുന്നിേല്ല കളിയിൽ കബളിക്കെപ്പട്ടേതാർ�
ത്താൽ? രാജസൂയചക്രവർത്തിയുെട അഭിമാനേബാധം
ഇത്ര ശുഷ്കേമാ എന്നാണു ചാർവാകൻ പരിഹസിച്ചത്”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘത്തിനു മു�
മ്പിൽ നഗ്നപാദനായി നടന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മനസ്സിെന അലട്ടുന്ന ആഘാതം ഉണ്ടാവുന്നവർക്കു ആ
നിമിഷത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പുള്ള ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിെല
കാര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് ഓർമ്മ നഷ്ടെപ്പടാവുന്നതാെണന്ന
മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച തക്ഷശിലവിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരുന്ന നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് ഞാൻ െവ�
റുെത േമാഹിക്കുകയാേണാ? കാലക്രേമണ ഈ സ്ഥിതി�
യിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ, എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ തിരിച്ചു െകാ�
ണ്ടുവരാനും, ക്രമം െതറ്റാെത ഓർേത്താർത്തു സഭാപർവ്വ
ആഖ്യാനം പുനർ നിർമ്മിക്കാനും ആവുെമന്നാണു് പ്രതീ�
ക്ഷ. വനവാസത്തിെനത്തിയാൽ പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡ�
വരും തീവ്രപരിചരണത്തിനിലൂെട ഈ ആഘാതഘട്ടം
തരണം െചയ്യാൻ തക്ക സാന്ത്വനം തരുന്നതിൽ വീഴ്ച കാ�
ണിക്കിെല്ലന്നാണു് ന്യായമായും വിചാരിക്കുന്നതു് അതുവ�
െര, കള്ളച്ചൂതും, കൗരവരാൽ കബളിക്കെപ്പടലും, രാജന�
ഷ്ടവും, വസ്ത്രാേക്ഷപവും നിങ്ങൾ െപാലിപ്പിെച്ചാരു പരാ�
ജയ കഥ എനിക്കുചുറ്റും പണിയുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവ�
ലിയണം.”

“പ്രിയം നിങ്ങേളാടാണു് എന്നുേണ്ടാ?” മറ്റു ഭർത്താക്ക�
ന്മാർ മൃഗയാവിേനാദത്തിനു േപായേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിക്കു്
തുണയായ നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവെര പല തട്ടുകളിൽ പരസ്പരം പ്രതിേയാഗിക�
ളാക്കി കളിപ്പിക്കാൻ പ്രേലാഭനസ്വരത്തിൽ ഇടെക്കാന്നു
പാഞ്ചാലി എെന്ന പ്രശംസിക്കുന്നതാേണാ പത്രപ്രവർ�
ത്ത കർ മുഖവിലെക്കടുത്തതു്?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/10

“മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠനേല്ല നിങ്ങൾ? മാദ്രിപുത്രന്മാരായ
നകുലനും സഹേദവനും േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന ൈസ�
ന്യത്തിൽ സഖ്യകക്ഷിയാേവണ്ട മാദ്ര രാജാെവങ്ങെന
കൗരവപക്ഷേത്തക്കു കൂറുമാറി? പ്രിയ സേഹാദരിയുെട
ആത്മാവു് െപാറുക്കുേമാ ഈ ചതി?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“െവള്ളം േകാരാനും വിറകുെവട്ടാനുമുള്ള േവലക്കാർ മാത്ര�
മായി മാദ്രിപുത്രന്മാെര കുന്തിമക്കൾ ദുരുപേയാഗം െചയ്യു�
ന്നുെവന്നു്, സാന്ദർഭികമായി ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
പ്രിയസേഹാദരിെയ ഓർത്തു ആെക അസ്വസ്ഥനായി.
മാദ്രിമാതൃത്വെത്ത കളങ്കെപ്പടുത്തുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാെടനി�
െക്കാരു വിേരാധവും ഉണർന്നു. ചൂതാട്ടഭ്രമക്കാരനായ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ മാദ്രിപുത്രന്മാെര പണയം വച്ചുകളിച്ചു വനവാ�
സത്തിെലത്തിെച്ചന്ന വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾ അവിശ്വസ�
നീയമായി േതാന്നി. വസ്തുതാപരമായും, പാണ്ഡവേരാടു്
പ്രതികാരനടപടിെയാന്നും ഉപേദശിക്കാെതയും ദുേര്യാധ�
നൻ പറഞ്ഞെതനിെക്കാരു െവളിപാടായി കാണാെനാ�
ത്തു. നകുലെനേയാ സഹേദവെനേയാ എനിെക്കതിെര
നിർത്തി നാെള മറ്റു മൂന്നു പാണ്ഡവർ കുരുേക്ഷത്ര േപാരാ�
ട്ടത്തിൽ െകാന്നാലും േചരില്ല പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം ഈ
ജീവന്മരണയുദ്ധത്തിെലന്നു ഞാൻ പേരത മാദ്രിയുെട വി�
ശുദ്ധസ്മരണയിൽ രക്തപ്രതിജ്ഞെയടുത്തു. പ്രതിജ്ഞ
ലംഘിക്കേണാ?അേതാ, രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു കുടും�
ബാഭിമാനം തിരിച്ചുപിടിക്കേണാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/12

“ഇെതന്താ അരെക്കട്ടിൽ ഒഡ്യാണം? ൈകകളിൽ തങ്ക�
വള? രാജസഭയിൽ വലിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു ‘ഇനി നീ തീർ�
ത്തും കൗരവ അടിമ’ എന്നു് പറഞ്ഞു തുണിയഴിക്കുേമ്പാൾ
ഇതു് മാത്രം െകൗരവർ ഊരിെയടുക്കാൻ എന്താ വിട്ടുകള�
ഞ്ഞതു്?”, വനവാസക്കാലത്തിെന്റ തുടക്കം.

“വിട്ടുകളഞ്ഞതല്ല, വിളക്കി േചർത്തതാണു്. വസ്ത്രാേക്ഷപം
കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, മൂന്നുനാലു െകൗരവർ കീഴ്െപ്പടുത്തി, പാ�
ണ്ഡവസാന്നിധ്യത്തിൽ അണിയിച്ചു. “നീയിനി കൗരവരു�
െട രാപ്പകൽ നിരീക്ഷണവലയ”ത്തിലാണു് എന്നു് ദുേര്യാ�
ധനൻ കവിളിൽ പുറംൈക തട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നു് പറ�
ഞ്ഞാൽ, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂഗർഭ�
അറയിൽ ഇരുന്നു െകൗരവർക്കു ആസ്വദിക്കാം”, പറഞ്ഞു�
പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലിയുെട മന്ദഹാസം േനർത്ത വിലാപം
േപാെല അവിെട നിറഞ്ഞു. പാണ്ഡവർ കണ്ണടച്ചു് െചവി
െപാത്തി പുറേത്തക്കിറങ്ങി.

“ഇഷ്ടം കൂടാൻ െചവിയിൽ മധുരം പറയുേമാ യുധിഷ്ഠി�
രൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാപട്യം െപരുമാറ്റച്ചട്ടമാക്കിയവനെതാെക്കയാേണാ
അസാധ്യം? മറ്റു പാണ്ഡവെര കുറിച്ചു് കുത്തിക്കുത്തി േതാ�
ണ്ടിയും പുണർന്നും േചാദിക്കും. പ്രണയസല്ലാപത്തിൽ
ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രന്മാർക്കു മികവു കുറവാണു് എന്നു്
ഓേരാേരാ ദുരനുഭവം അപ്പേപ്പാൾ നിർമ്മിച്ചു് തലയണ�
യിലൂെട മന്ത്രിക്കും. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി എന്നു് നി�
ങ്ങെളാെക്ക പറയുന്നവൻ പൂർണ്ണമായി എനിക്കേപ്പാൾ
വിേധയെപ്പടും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/13

“കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ േപാവുകയാേണാ?” പരീക്ഷിത്തിെന
ചൂണ്ടി ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“തലമുറവിടവില്ലാത്ത ഒരു സൗഹൃദകാലം ഞങ്ങൾക്കു�
ണ്ടായിരുന്നു. മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും. കൗരവ പാണ്ഡവ യു�
ദ്ധം എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു കായികബലവും പരീക്ഷിക്കും.
അങ്ങെന ഒരു രാവിെല സന്മനേസ്സാെട കൗതുകെപ്പട്ടിരി�
ക്കുേമ്പാൾ, വിരാടരാജകുമാരി ഉത്തര വിരൽ ചൂണ്ടി പറ�
ഞ്ഞു, “കീചകെന െഞക്കിെക്കാന്ന േപാെല ഈ കുഞ്ഞി�
െന പീഡിപ്പിക്കരുേത? നിങ്ങളുെട ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ബലി െകാടുത്ത അഭിമന്യുവിെന്റ മക�
നാണവൻ.” അതിനുേശഷം പരീക്ഷിത്തു് എനിക്കു് കു�
രുവംശത്തിെന്റ കിരീടാവകാശി മാത്രമായി” ഭീമശരീരം
േശാഷിച്ചിരുന്നു. വിഷാദഭരിതമായ ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ച�
യുണ്ടായിരുന്നു, പശ്ചാത്താപം േപാെല മൃദുവായിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/14

“ഇങ്ങെന സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുേമ്പാൾ, െപാന്മാൻ പ്ര�
േലാഭിപ്പിക്കുന്ന േപാെല നിങ്ങൾക്കും േതാന്നാറുേണ്ടാ”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാട് േചാദിച്ചു. വനവാസ�
ക്കാലം. കാലവർഷത്തിൽ കുത്തിെയാഴുകുന്ന കാട്ടരുവി�
കളുെട േനർത്ത ഇരമ്പൽ ഒഴിെക നിശബ്ദമായ താഴ്വര.

“ഏതുനിമിഷവും ഉരുൾ െപാട്ടുെമന്നു അഞ്ചു ‘ധീേരാദാ�
ത്ത’ന്മാർ മാറി മാറി ലക്ഷ്മണേരഖ വരക്കുേമ്പാേഴാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/16

“ൈവകാരിക തീരുമാനമായിരുന്നുേവാ വാനപ്രസ്ഥം?
അേതാ, െവളിെപ്പടുത്താനാവാത്ത പ്രേകാപനം കിരീടാ�
വകാശി പരീക്ഷിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാേയാ?”, അധികാരത്തി�
െന്റ അകത്തളത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടി മരവുരി ധരിച്ചു
നഗ്നപാദരായി വടക്കൻ മലകളിേലക്കു യാത്രയായ പാ�
ണ്ഡവെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െകൗരവരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ നിന്നു് കുരുവംശ�
െത്ത കുരുേക്ഷത്രയിലൂെട രക്ഷിച്ച ഐതിഹാസിക യു�
ദ്ധവിജയത്തിെന്റ മുപ്പത്തിആറാം വാർഷികം ആയിരു�
ന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആേഘാഷ�
ത്തിൽ, പെക്ഷ, പെങ്കടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു് പാണ്ഡ�
വർ മാത്രം. െചേങ്കാലും തിരുവസ്ത്രവും കിരീടാവകാശിക്കു
ഉടനടി ൈകമാറാൻ െനാമ്പരെപ്പടുത്തുെന്നാരു ഓർമ്മ�
െപ്പടുത്തൽ ആയ ദുരനുഭവം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/17

“കുന്തിെയ കബളിപ്പിച്ചു തട്ടിെയടുത്തേപ്പാൾ, അനുജ ഭാ�
ര്യയായ നവവധു മുഖം ചുവപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടു. അരികില�
ണച്ചു െചവിയിെലേന്താ നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചേപ്പാൾ, കൂെട
നിൽക്കുന്നതും. എന്തു് ‘ധാർമ്മികത’ പറഞ്ഞാണു് പാ�
ഞ്ചാലിെയ േപാെല േതാറ്റു തരാത്ത െപണ്ണിെന പൂേപാ�
െല പാട്ടിലാക്കിയതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു വന�
വാസക്കാലം മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ താഴ്വരയിെല ജലാശ�
യത്തിൽ ചീങ്കണ്ണിെക്കാപ്പം മത്സരിക്കുന്ന േനരം.

“രാജസൂയയാഗത്തിൽ നീ അരിെകയിരുന്നാൽ യാഗാ�
ന്ത്യ സ്ഥാനാേരാഹണം ചക്രവർത്തിനി പദവിയായിരി�
ക്കും എെന്നാരു പ്രത്യാശയുെട സൂചന! അതവൾ മുഖവി�
ലെക്കടുത്തേപ്പാൾ, സ്വാഭാവികമായും ൈവവാഹികനില�
യിൽ േഭദഗതി വരുത്തി.”

“അനുപാതത്തിൽ കവിഞ്ഞ അളവിൽ പാഞ്ചാലി നിങ്ങ�
ളഞ്ചു േപരിൽ ആെരേയാ രഹസ്യമായി പരിലാളിക്കുന്നു�
ണ്ടു് എന്ന ആേക്ഷപം ആദ്യമുയർത്തിയതാരായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒരു പണത്തൂക്കെമങ്കിലും മറ്റു നാലുേപേരക്കാൾ അധി�
കം പ്രണയപരിഗണനക്കായി ഒറ്റെക്കാറ്റയ്ക്കും, കുറു മുന്ന�
ണിയുണ്ടാക്കിയും പരസ്പരം ഒറ്റുെകാടുത്തു എന്നതേല്ല യാ�
ഥാർത്ഥ്യം? ആ നിലക്കു് േനാക്കിയാൽ പാഞ്ചാലിയുെട
ബഹുഭർത്തൃത്വ അടിമകൾ ഞങ്ങൾ.”

“േപാരാട്ടവിജയം േനാക്കിയല്ല പാടുെപട്ടു് േനടിയ വിദ്യാ�
ഭ്യാസത്തിെന്റ േപരിലായിരിക്കും വരുംയുഗത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടുക എന്നു് ചാർവാകൻ പ്രവചി�
ക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ”, അംഗപരിമിതേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“വിദൂരപഠനത്തിലൂെട േനടിയ ആയുധാഭ്യാസം ‘അര േങ്ങ�
റ്റം നടത്തി പരീക്ഷിക്കാെത, സംശയാസ്പദമായ ധൃതി�
യിൽ ഗുരുദക്ഷിണ േചാദിച്ച വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനു് സ്തുതിയാ�
യിരിക്കെട്ട. നഷ്ടെപ്പടാൻ തള്ളവിരൽ മാത്രം, എന്നാൽ
േനടിയേതാ? കുടിലഗുരുവിെന്റ സാധുഇര എന്ന സാർ�
വ്വർത്രിക ബഹുമതി!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/18

“ചരമശ്രുശ്രൂഷയിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും ആ ദൂര�
ക്കാഴ്ചയുെട അകംെപാരുൾ വ്യക്തമായില്ല. അഭിമന്യുവി�
െന്റ ചിതക്കരികിേലക്കു കയറി കുന്തി കയർക്കുന്നു! െച�
ന്നേപ്പാേഴക്കും, കുന്തി പാളയത്തിേലക്കു് മടങ്ങി. അവെര�
ന്താണു് ശാസിച്ചു പറഞ്ഞെതന്നു് അടുത്തു നിന്ന നിങ്ങൾ
കണ്ടിരുേന്നാ?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാടു േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരചുമലുകളിൽ ൈകപ്പത്തികൾ വച്ചു പറഞ്ഞ വാ�
ക്കുകളിൽ മാതൃഹൃദയത്തിെന്റ നീറ്റലുണ്ടായിരുന്നു. കു�
ന്തിരിക്കം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പന്തം േപാെല അർജ്ജുന
പുത്രൻ ജ്വലിച്ചു, ചാരമാവുന്നു. എന്നാൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തി�
െയത്താറായ നീേയാ? ജീവനിൽ െകാതിതീരാെത ഉമി�
ത്തീ േപാെല മൂന്നു നാലു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പാഞ്ചാലിയു�
െട ആട്ടും തുപ്പുേമറ്റു് ഭീരുവായി നീ ജീവിക്കെട്ട.” ഉള്ളിെല
െകാടുംകാറ്റു് ശമിക്കാത്ത കുന്തിെയ ഭീമൻ പാളയത്തി�
നകേത്തക്കു വലിച്ചു. കൗമാര േപാരാളിയുെട ഭൗതിക�
ശരീരം കത്തിപ്പടരുന്ന ൈവകിയ രാത്രിയിൽ, അകം�
െപാരുൾ േതേടണ്ട വിലാപമായി എനിക്കു് േതാന്നിയി�
ല്ല. ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും െപാട്ടിെത്തറിക്കുേമ്പാഴേല്ല െപണ്ണു്
അമ്മയും അച്ഛമ്മയുെമാെക്കയാവുന്നതു്!.”

“ഇരുട്ടടിെകാണ്ടേപാെല കണ്ണിനു താെഴെയന്താ കങ്ങിയ
േചാര?”, അർജ്ജുനെനചൂണ്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക നകുല�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രെന്റ െവപ്പാട്ടിെയന്നറിയെപ്പടുന്ന നർത്തകി ഉർവ�
ശിയുമായി അവിഹിതബബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന ദുരാ�
േരാപണം േനരിടുന്നതിനിെട, ആെരാെക്കേയാ മർദി�
ച്ചവശനാക്കി ഭൂമിയിേലക്കു് തള്ളിയിട്ടു എന്നാണറിയു�
ന്നതു് പിന്നിൽ ഇന്ദ്രൻ തെന്നയാേണാ എന്നു ശ്രുതിയു�
ണ്ടു്. അർജ്ജുനെന്റ സ്വർഗ്ഗരാജ്യസന്ദർശനം െകട്ടുകഥ�
െയന്നു സംശയിക്കുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട മൗനമാണു് മുറി�
പ്പാടിെനക്കാൾ േനാവിക്കുന്നതും. ഉർവ്വശീ‘ശാപം’ അർ�
ജ്ജുനെനതിരായി വ്യാസൻ എഴുതുേമാ? അേതാ ‘ഉപ�
കാര’െമന്നു പ്രത്യക്ഷം വഴി െതളിയിക്കുേമാ? എന്നാണി�
േപ്പാൾ ആശങ്ക.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/19

“പനേയാലപ്പതിപ്പിറങ്ങിയേല്ലാ. പാഞ്ചാലീപീഡാനുഭ�
വത്തിെന്റ േനർക്കാഴ്ചയാേണാ? അേതാ വസ്തുതകളുെട
അഭാവേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ രണ്ടാം
പകുതി.

“േസ്താഭജനകമാെയാരു ദൃശ്യാനുഭവെമന്ന രീതിയിൽ
ആഖ്യാനം ഗതിമാറിെയാഴുകിയെതാന്നും ഞാൻ പഴി�
പറയില്ല. എന്നാൽ വരുംകാല പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിൽ
െപണ്ണനുകൂല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായാൽ, വ്യാസൻ വിചാരണ�
െചയ്യെപ്പടും. അടിമെയ നഗ്നയാക്കാൻ ഉടേയാൻകൗ�
രവർ ൈകവച്ചേപ്പാൾ, ‘ആകാശത്തു’നിന്നു ഉടയാടയൂർ�
ന്നിറങ്ങി എന്ന കെണ്ടത്തൽ കൗതുകനിരീക്ഷണത്തി�
ലപ്പുറം കാര്യമുള്ളതല്ല. കാരണം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിനി എന്ന അേപ്പാഴെത്ത നിലയിൽ ഞാൻ ചൂതാട്ട�
സഭയിൽ ഇടിച്ചുകയറി ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുേമ്പാൾ,
അൽപ്പവസ്ത്രയായിരുന്നു എന്നു് വ്യാസൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. എന്നാൽ കൗരവഅടിമയായി പുറത്തുകടക്കുേമ്പാൾ
അതിൽ കൂടുതെലാന്നും േമനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല.
കൂെട െപാറുക്കുന്ന െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് ചൂതാടാൻ
േപ്രരകമായ പുരുഷാധിപത്യെത്ത പഴി പറയാെത വ്യാ�
സനു ഒരടി മുേന്നാട്ടുേപാവാൻ ആവിെല്ലന്നതാണു് സഭാ�
പർവ്വം ഒേന്നാടിച്ചു വായിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നിയതു് ഭാഗ്യം,
പാണ്ഡവർ ആരും മഹാഭാരതം വായിെച്ചടുക്കാൻ േവ�
ണ്ട സാക്ഷരത േനടിയിട്ടില്ല.”



“ഇന്നാദ്യെത്ത ഹസ്തിനപുരി കാഴ്ച ഒേന്നാർെത്തടുക്കാ�
േമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക നവവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ ഓർക്കാനുണ്ടു്. പാഞ്ചാ�
ലയിൽ നിന്നു് നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞു ൈവകിയ രാത്രി
അന്തം വിട്ടുറങ്ങിയ േശഷം, ഉണർന്നു മുഖം കഴുകി കിട�
പ്പറവാതിലിനപ്പുറം മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് ഞാെനാെന്നത്തി
േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ടെതന്തായിരുന്നു? രാജവസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിച്ച പത്തറുപതു ഇളമുറ കൗരവർ “പാഞ്ചാലി പാഞ്ചാ�
ലീ” എന്നു് പ്രഭാതെവയിലിൽ പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു ആശം�
സിക്കുകയാണു്. ആ പരപുരുഷപരിലാളനയിൽ നിന്നു
ശ്രദ്ധ െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചതു് എതിർദിശയിൽ, ഒരിടുങ്ങിയ
മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന പരുക്കൻ പദാവലി. എന്താണു്
കാര്യം എന്നേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട മുൻഭാര്യ�
മാർ നീണ്ടകാല ദാമ്പത്യ അവഗണനയിൽ പ്രതിേഷധി�
ച്ചു കറുത്ത മുഖാവരണവുമായി പ്രകടനം നടത്തുന്നതു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ ഇരുൈകകളും വീശി ‘തല്ലിേതാൽപ്പി’ക്കുന്നു.
സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു നവവധുവായി എത്തിയ ദിനം ഞാ�
െനങ്ങെന മറക്കും.”

“യുദ്ധം ജയിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ അധികാരത്തിൽ എന്നു കരു�
തിയാൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േപാരാട്ടഭൂമിയു�
െട അടിസ്ഥാനവികസനത്തിനു് ഇളമുറ കൗരവർെക്കാ�
പ്പം വന്നതായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ. മലങ്കാറ്റു വീശുന്ന ഉച്ച�
യിൽ കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടിെതളിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാ�
േദശിക െതാഴിലാളികൾ.

“യുധിഷ്ഠിരമുഖംമൂടി പരിചയമുണ്ടു്. എന്നാൽ രാജഭരണ�
ത്തിൽ കൗരവെരക്കാൾ മികവു് കാണിക്കാൻ െപായ്മുഖം
മതിേയാ?”, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നു് ഫണമുയർത്തിയ മൂർ�
ഖെന മിന്നൽ നീക്കേത്താെട കഴുത്തിൽ പിടി മുറുക്കി ദു�
േര്യാധനൻ പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/20

“ഇവിെട വരുേമ്പാെഴാെക്ക േകൾക്കാം പാണ്ഡവർ നാ�
യാട്ടിനു േപായി. െപാതു ഇടങ്ങളിൽ ലിംഗസമത്വം േവ�
ണെമന്നു് വാദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ േപാവാറിേല്ല മാരകായു�
ധങ്ങളുമായി ഉൾവനങ്ങളിേലക്കു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ േവട്ടയാടെപ്പടുന്ന ഉൾവനം ഇതേല്ല?”, പാഞ്ചാലി
കിടപ്പറയിേലക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടി.

“പുൽേമടുകളായിരുന്ന കുരുേക്ഷത്ര െചത്തിയുരച്ചു േപാ�
രാട്ടക്ഷമമാക്കി പതിെനട്ടു നാൾ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ സ്വ�
ത്തുതർക്കം തല്ലിത്തീർത്തേപ്പാൾ മരിച്ചു വീണതു് നാൽ�
പ്പതു ലക്ഷം േപെരന്നു് വ്യാസൻ. എത്ര മൃഗങ്ങെള അറ�
ത്തു തിന്നു എന്ന കണക്കു വ്യാസൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല. യു�
ദ്ധം ജയിച്ചു ഞാൻ അധികാരത്തിൽ കയറി മുപ്പത്തിയാറു
വർഷം കഴിയുേമ്പാൾ, കുരുേക്ഷത്രം നിബിഡ വനമാണു്.
നിയമബലത്താൽ സംരക്ഷിത വനവുമാണു്. ഇെതങ്ങ�
െന സാധിച്ചു എന്നേല്ല? ഒന്നും മറച്ചു െവക്കുന്നില്ല, പ്രകൃ�
തിയുെട നിർേലാഭമായ പിന്തുണയുമുണ്ടായി. യമുനയു�
െട നീർത്തടത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചതു യുദ്ധത്തിൽ
ജീവത്യാഗം െചയ്ത പാണ്ഡവസഖ്യൈസനികരുെട പു�
നർജ്ജന്മം എന്നു് പേരതവിദുരർ പറഞ്ഞതു് അവിശ്വസി�
ക്കുന്നില്ല. നാെള ഞാൻ മഹാരാജാപദവി ഒഴിഞ്ഞു വട�
ക്കൻ മലകളിേലക്കു അന്ത്യപദയാത്ര തുടങ്ങുന്നു. യുധി�
ഷ്ഠിര അവതാേരാേദ്ദശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നു് വരും യു�
ഗത്തിൽ ആെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ പറയൂ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
പണിയാൻ ഖാണ്ഡവവനം തീയിേടണ്ടിവന്ന പാപത്തി�
െനാരു പരിഹാരമായി ആ ധർമ്മിഷ്ഠൻ കുരുേക്ഷത്രെയ
പരിപൂർണ്ണ ആവാസവ്യവസ്ഥെയന്ന െകാടുംകാടാക്കി
വളർത്തിഎടുത്തു.”

“െകാട്ടാരം േലഖികേയാടിനി ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട
ഉടമെയന്ന നിലയിൽ ഈ ഔേദ്യാഗിക കുറിെപ്പന്തു്,
എന്തു് നാം െചയ്യണം? അന്ത്യപ്രഭാഷണം പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കേണാ?”

“എറിയൂ ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്റ ആൾ�
രൂപം നിർലജ്ജം െചയ്ത ആത്മപ്രശംസ.”

“കുന്തി വനവാസത്തിനു േപാവുന്നു. എങ്ങെന ഓർക്കുന്നു
വിേവചനം കാണിക്കാത്ത പ്രിയ വളർത്തമ്മെയ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പക്ഷപാതമില്ലാെത പാണ്ഡവരഞ്ചുേപർക്കും ഒേര പന്തി�
യിൽ ഊെണാരുക്കിയ അമ്മ എെന്നാെക്ക യാത്രയയപ്പു
േയാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കത്തിക്കയറുേമ്പാൾ, കുട്ടിക്കാലം
മുതൽ കരൾ പിളർക്കുെന്നാരു േചാദ്യമുണ്ടു്. കുന്തിെയന്തി�
നു് പാവം മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിൽ തള്ളിയിട്ടു? യുവത്വ�
ത്തിൽ ജീവിതം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട ആ ഭാഗ്യഹീനക്കു ഒരു
പൂ ഞാൻ അർപ്പിക്കെട്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/21

“വനവാസക്കാലത്തവൾ പല േജാലിയും അടിമെയന്ന
നിലയിൽ െചയ്യുന്നുണ്ടു്, എന്നാലുമുണ്ടാവുമേല്ലാ സർഗ്ഗാ�
ത്മക നിമിഷങ്ങൾ. അേപ്പാൾ കൂട്ടം കൂടി കഥ പറയുേമാ,
നൃത്തം െചയ്യുേമാ, അേതാ ഒറ്റക്കിരുന്നു പാട്ടു പാടുേമാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നീരാടാൻ പാഞ്ചാലി േപാ�
യേതാെട, പാണ്ഡവർ മാത്രം ഉള്ള പ്രഭാതം.

“സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ മാറിയിരുന്നവൾ എഴുത്താണി
െകാണ്ടു് പനേയാലയിൽ എഴുതുന്നതു് കാണാം. ഭാര്യ
അഭ്യസ്തവിദ്യയായിരിക്കുക, എന്നാൽ കൗമാരം വെര കാ�
ട്ടിൽ വളർന്നു അക്ഷരേദവതെയ പരിചയെപ്പടാൻ ൈവ�
കിയ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യയുെട രചനാേലാകം വായി�
ച്ചറിയാനാവാെത പരസ്പരം അന്ധാളിച്ചു േനാേക്കണ്ടി�
വരിക, ഞങ്ങൾ കൗേന്തയർ സാധുജീവികൾ” വിരൽ
കടിച്ചു, വാക്കു മുറിഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ ഈറനായി. മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർ ഭീമൈവകാരിക പ്രകടനെത്ത ഈർഷ്യേയാെട
േനാക്കി.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/22

“പുത്രവധു ചക്രവർത്തിനിയായേപ്പാൾ അനുേമാദിക്കാൻ
നിങ്ങെള കണ്ടില്ല. ഉടുതുണി വലിച്ചു കൗരവർ അപമാനി�
ക്കുേമ്പാൾ, അരുതു എന്നു് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ വന്നില്ല. അടി�
മെപ്പണ്ണായി വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസത്തിനു ഭർത്താക്ക�
ന്മാരുെമാത്തു േപാവുേമ്പാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ െചന്നി�
ല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിരെലാന്നു െഞാടിച്ചാൽ ചുറ്റും വന്നു വാലാട്ടിയിരുന്ന
അഞ്ചു േദവസന്തതികെള പാലും പഴവുമായി അവളു�
െട കിടപ്പറയിേലക്കു് പറഞ്ഞയച്ചതാണു് പുത്രവധുവിനു
ഞാൻ നൽകിയ വിവാഹപാരിേതാഷികം. നിസ്സാരകാ�
ര്യത്തിനു േപാലും അവൾ പാണ്ഡവെര നിന്ദിക്കുേമ്പാൾ
മറുത്തു സംസാരിക്കാത്തതാെണെന്റ മനഃസംയമനം.”
മുൻ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട ദാസി എന്ന നിലയിൽ,
ഒരു െകട്ടു് വിഴുപ്പുതുണികളുമായി െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നി�
െല കുളത്തിേലക്കു് േപാവുകയായിരുന്നു വൃദ്ധവിധവ.

“മരവുരിയുടുത്തു നഗ്നപാദനായി വനവാസത്തിനു േപാവു�
േമ്പാഴും പുഞ്ചിരി?” െകാട്ടാരം േലഖിക മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മുഖമാംസേപശികെള േസ്വച്ഛാനുസാരം ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാ�
ക്കുന്ന വ്യാജ ആഹ്ലാദഭാവമല്ല, മറിച്ചു, പ്രതിസന്ധിെയ
സ്വാഭാവികമായി തരണം െചയ്യാനാവുന്ന വിധം ആത്മ�
സംയമനം പാലിക്കുന്ന അപൂർവ്വസിദ്ധിയേല്ല? ഇെതാ�
െക്ക നേന്ന െചറുപ്പം മുതൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണമേല്ലാ
മഹത്തുക്കൾ എെന്ന ‘ധർമ്മപുത്രർ’ എന്നു് ആദരേവാെട
പരാമർശിച്ചു തുടങ്ങിയതു് ഇനി വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാ�
സത്തിലും, മഹായുദ്ധമുണ്ടായാൽ അേപ്പാഴും, നിങ്ങൾക്കു
ഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ കാണാനാവും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/23

“ഇെതന്താ പാണ്ഡവപാളയത്തിനു പിന്നിൽ തീകുണ്ഡം?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“നാെള പതിെനട്ടാം ദിവസം അന്തിമയുദ്ധമാണു്. േപാരാ�
ട്ടത്തിൽ വധിക്കെപ്പടുന്നതു് പാണ്ഡവെരങ്കിൽ, നവവധുവ�
സ്ത്രാലങ്കാരേത്താെട ഞാൻ സതിയനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ�
ണു പാണ്ഡവ നിബന്ധന. അതു് േവേണാ എന്നു് ഞാ�
െനാന്നു് വിരൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനെവപ്പാട്ടിയായി
കഴിയാനാേണാ നിനക്കുള്ളിൽ േമാഹം എന്നവർ തിരിച്ച�
ടിക്കുന്നു. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് സ്ത്രീരൂപത്തിൽ ഉയർന്ന
ഞാൻ തീക്കുണ്ഡത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കാ�
വ്യനീതിയുെണ്ടന്നു പാണ്ഡവർ ഇടെക്കാന്നു പ്രശംസിക്കു�
േമ്പാൾ, ആരും അനുഷ്ടാന സാധ്യതയിൽ ഒന്നഭിരമിച്ചു
േപാവിേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/24

“ആരും ഇടെപേടണ്ട, ഇതു് ദാനം കിട്ടിയ പാണ്ഡവ ഭൂമി�
യുെട ആഭ്യന്തരകാര്യെമന്നു് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു് ൈകക�
ഴുകാൻ പറ്റുേമാ, ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നട്ടുച്ചക്കുേപാലും
ഇരുട്ടുപടരുന്ന പുക നിറഞ്ഞാൽ? ശ്വാസേകാശെമന്നറി�
യെപ്പട്ടിരുന്ന ഹരിതവനേമഖലയിലാണേല്ലാ ചുറ്റും വള�
ഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീയിട്ടതു്. കാഴ്ചപരിമിത കുരുവംശരാജാവു്
കൗശലത്തിൽ ഇഷ്ടദാനം െചയ്തു നിങ്ങെള ഇേങ്ങാട്ടു് യാ�
ത്രയാക്കിയതു് ആവാസവ്യവസ്ഥെയ തീക്കുണ്ഡമാക്കാ�
നായിരുേന്നാ? അേതാ കാടുെവട്ടി െതളിയിക്കാെതെയ�
ങ്ങെന കൗേന്തയർ കുടിേയറ്റക്കാരവും എന്ന മറുേചാദ്യം
െകാണ്ടു് െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ വായടപ്പിക്കുേമാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളിൽ ചട്ടിയും കലവുമായി േചേക്കേറണ്ട
അഞ്ചു പാണ്ഡവർ ഒെരാറ്റയിടത്തിൽ കൂടുകൂട്ടിയതാണു്
ഈ കുടിേയറ്റ സാഹസത്തിൽ കാേണണ്ട കൗതുകം.
ജനസംഖ്യ കൂടുേമ്പാൾ കൃഷിക്കിടം കൂടണെമന്ന സാമാ�
ന്യേബാധത്തിൽ, ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെത്ത തീ കത്തിക്കു�
േമ്പാൾ, മരങ്ങളും ഷഡ്പദങ്ങളും, സസ്യങ്ങളും, മത്സ്യങ്ങ�
ളും, പക്ഷികളും, സസ്തനികളും, ഉരഗങ്ങളും, ഇഴജന്തുക്ക�
ളും, ആദിവാസികളും ഉെള്ളാരപൂർവ്വ ആവാസവ്യവസ്ഥ�
െയ പരിപാലിക്കാൻ മാത്രം പരിസ്ഥിതി പരിഗണനയു�
ള്ള പാവം മാനവഹൃദയങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്കും
ജീവിേക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ, ജീവിക്കാനറിയാത്ത കാൽ�
പ്പനികജീവികെളന്നു കൗേന്തയെര കുത്തിേനാവിക്കിേല്ല?
പ്രകൃതിസമ്പത്തു പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെതെയങ്ങെന ധാ�
ന്യെപ്പട്ടി നിറയ്ക്കും? ൈജവൈവവിധ്യത്തിെന്റ കലവറെയ�
െന്നാെക്ക ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെത്ത പ്രകീർത്തിച്ചാൽ, പ്രാർ�
ത്ഥനയും ൈദവകൃപയും െകാണ്ടു് സമൃദ്ധമാവുേമാ കുന്തിമ�
ക്കളുെട ഊട്ടുപുര?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/25

“മരണെമാഴി േകട്ട വ്യക്തിയേല്ല നിങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“കാട്ടിൽ പാണ്ഡവർ എത്തും വെര മാത്രേമ േതാഴിയായി
ഞാൻ കൂെടയുണ്ടാവൂ എന്ന ധാരണയിലാണു് എെന്ന കൂ�
െട കൂട്ടിയതു് കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ ചുറ്റും ശ്രദ്ധേയാെട,
എന്നാൽ ഭീതിേയാെട, പാഞ്ചാലി േനാക്കിത്തുടങ്ങി. പല�
തും േചാദിച്ചറിയാനുെണ്ടങ്കിലും ഒന്നും ഞാൻ േചാദിച്ചി�
ല്ല. താഴ്വരയിൽ പുൽത്തകിടിയുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ
കണ്ടേപ്പാൾ എേന്താ ഭൂതകാല ദുരനുഭവത്തിെന്റ ഭീതി�
യിൽ പാഞ്ചാലി മുട്ടു് കുത്തി േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കി ൈക
കൂപ്പി., “വയ്യ എനിക്കീ പരിത്യാഗികളുെട ൈജവമാലിന്യം
ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം വീണ്ടും ചുമക്കാൻ” എന്നു് വിതുമ്പി
പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാണ്ഡ�
വർ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടു േപായി എന്നാണു േതാ�
ന്നിയതു് േചതനയറ്റ ശരീരം കുെറ ദൂരം വലിച്ചിഴച്ചു ഞാൻ
കണ്ണിൽ െപട്ട ഒരു ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു അരുവി�
യിൽ കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു തിരിച്ചു േപാന്നു. പച്ചിലമരുന്നു�
േണ്ടാ െപാള്ളുന്ന ഓർമ്മകൾ തുടച്ചുനീക്കാൻ?”

“ഓർമ്മെപ്പരുന്നാൾ പ്രഭാഷണം െചയ്തു യുധിഷ്ഠിരൻ േവ�
ദിയിൽ നിന്നിറങ്ങുംമുമ്പു് ഭീമൻ ദുേര്യാധനവിധവക്കയച്ച
സേന്ദശെത്തക്കുറിെച്ചേന്താ വിവാദം േകട്ടേല്ലാ. ഉള്ളട�
ക്കം െവളിെപ്പടുത്താേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സാമ്രാജ്യ അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാനായി, ദുേര്യാധനൻ
െചയ്ത േപാരാട്ടത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചതിൽ അനുേശാ�
ചനം അറിയിക്കെട്ട. നീണ്ട ൈസനികജിവിതത്തിൽ സ്വ�
ന്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര അേദ്ദഹം പതിപ്പിച്ചു. ശബ്ദം കുരുേക്ഷ�
ത്രയിലും ഹസ്തിനപുരിയിലും ഇനി മുഴങ്ങിെല്ലങ്കിലും, അേദ്ദ�
ഹെത്ത ഓർക്കും. പ്രാർത്ഥനയിൽ കുടുംബെത്തയും. വി�
ഷമസന്ധിയിൽ ൈധര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട
എന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എെന്നാെക്ക സുഭിക്ഷമായി പറയു�
ന്ന കത്താണു് ഭീമേന്റെതന്ന മട്ടിൽ ദുേര്യാധനവിധവ പ്ര�
ചരിപ്പിക്കുന്നതു് ഭീമൻ സാക്ഷരനെല്ലന്ന വസ്തുത ദുേര്യാധ�
നവിധവയുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടാഞ്ഞതു് നിർഭാഗ്യകരമാ�
യി. പനേയാലയിൽ കാണുന്ന രാജമുദ്രയുെട നിജസ്ഥി�
തിയും സംശയാസ്പദമാകുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/26

“ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ജഡം ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു െകാണ്ടുവ�
രാേനാ, മരണവാർത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചു ഔേദ്യാഗിക ദുഃഖാ�
ചരണം തുടങ്ങാേനാ ഭരണകൂട ശ്രമെമാന്നും ഇതുവെര
കണ്ടില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പുേമധാവി�
േയാടു് േചാദിച്ചു, “കത്തിക്കരിഞ്ഞവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നി�
ങ്ങളുെട വളർത്തമ്മ കുന്തിയും കൗരവരാജമാതാവു് ഗാ�
ന്ധാരിയും ഉെണ്ടന്നാണേല്ലാ ആദിവാസികൾ തരുന്ന
രഹസ്യവിവരം.”

“വിശിഷ്ടവ്യക്തികളുെട മരണസാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ
ഇടെപടാത്തതു േപാെല, വാർത്താ വിനിമയത്തിനു ഉചി�
തസമയം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും ധൃതികൂട്ടരുതു്
പാണ്ഡവേരാടുള്ള പകയിൽ ചിത കൂട്ടി ആത്മത്യാഗം െച�
യ്യുെമന്ന ഭീഷണിയുമായി നാെള രാവിെല അരേങ്ങറ്റൈമ�
താനിയിൽ കൗരവരാജവിധവകളുെട പ്രതിേഷധസംഗമ�
ത്തിനു കാത്തിരിക്കയാണു് ഞങ്ങൾ. വീഥികളിൽ െപരു�
മ്പറെകാട്ടി വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിെനാപ്പം, ഒരാഴ്ച നീ�
ണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദുഃഖാചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായിപൂർണ്ണമാ�
യും ഭരണകൂട േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ ബന്ദാചരിക്കും. വി�
ദുരർ ഉൾെപ്പെട നാലു ജഡങ്ങളും എങ്ങെനേയാ അങ്ങ�
െനെയന്ന നിലയിൽ അതീവസുരക്ഷാ ഭൂഗർഭ അറയി�
െലത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”

“അധ്യാപകനായി െകാട്ടാരത്തിൽ തുടരുന്ന കൃപാചാര്യ�
നു് േനെര ഗുരുതര ആേരാപണമാണേല്ലാ ചാർവാകൻ
പരസ്യമായി ഉയർത്തുന്നതു് അരമന സമുച്ചയത്തിെല
അതീവസുരക്ഷാ ഗുരുകുലത്തിൽ മൂർഖൻ പാമ്പിെന്റ കടി�
േയറ്റു കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് േബാധം െകട്ടുവീണു
എന്നതിൽ തുടരേന്വഷണം നടത്തിേയാ അധികൃതർ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവി�
േനാടു് േചാദിച്ചു.



“നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിേയാ ശരിക്കും? സംശയമു�
ണ്ടു്. ഗുരുകുലത്തിൽ കൃപർ േനെര െചാേവ്വ കുട്ടികൾക്കു്
മുഖം െകാടുത്തു തെന്നയാണു് വിദ്യാർത്ഥികേളാടു് പതി�
വായി സംസാരിക്കുക. സംഭവദിവസം േവദിയിൽ െക�
ട്ടിയ യവനികയുെട പിന്നിൽ മുഖം മറച്ചാണു് കൃപർ പഠി�
പ്പിച്ചതു് മന്ദബുദ്ധിയായ പരീക്ഷിത്തു് അടക്കാനാവാത്ത
ജിജ്ഞാസേയാെട യവനികയുെട പിന്നിെലെന്തെന്ന�
ത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വാഭാവികമായും ആയിരം നാവു�
ള്ള അനന്തൻ ഫണമുയർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു. പതഞ്ജലി�
യുെട േബാധനൈശലി കൃപർ കഷ്ടെപ്പട്ടു് അനുകരിക്കു�
കയായിരുന്നു എന്നു് ആ പാവം കുഞ്ഞിനുേണ്ടാ അറിയു�
ന്നു. െതറ്റിനു് മാതൃകാപരമായി പട്ടിണിക്കിട്ടു കൃപെര ഭീ�
മൻ എന്നിട്ടും ശിക്ഷിച്ചു. െകാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ
േവണ്ട ഇത്തരം വിഷജീവികെള വച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ
എന്ന തിരിച്ചറിേവാെട കൃപർ യവനിക നീക്കി മുഖാമുഖം
േബാധനം തുടങ്ങി. ഇത്രയും വന്ന സ്ഥിതിക്കു് നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ തെന്ന ഗുരുകുലം സന്ദർശിച്ച മടങ്ങാവൂ. വിശു�
ദ്ധസർപ്പം ആെരയും കടിച്ചെതാന്നുമില്ല എന്നറിയെട്ട യു�
ക്തിവാദി ചാർവാകൻ. സർപ്പേശ്രഷ്ഠെന ഇന്നു നിങ്ങൾ
കണ്ടാൽ പിടികൂടി മൃഗശാലയിൽ സ്ഥിരം അതിഥിയാ�
േയക്കാം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/28

“ഉരുട്ടാനുേണ്ടാ ഇനിയും തലകൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു േപായതു് വാെളടുക്കാനല്ല, യാത്ര
േചാദിക്കാനായിരുന്നു. കുരുവംശ അഖണ്ഡതക്കു് ജീവ�
ത്യാഗം െചയ്ത കൗരവസഖ്യ കക്ഷിൈസനികർക്കു ഉപ�
ചാരപൂർവ്വം ൈകകൂപ്പി യുധിഷ്ഠിരൻ വിട െചാല്ലുന്നതിനു
ആകാശെച്ചരുവിൽ അതീതശക്തി സാക്ഷി. പിതൃരാജ്യ�
ത്തിെലത്തി ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ ഏറ്റു വാങ്ങു�
േമ്പാഴും കാണും, കുലീനമായ കുരുവംശ ഉപചാരങ്ങൾ.
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ധർമ്മപുത്രർ എന്നവെന െപാ�
തുസമൂഹം മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റ െപാരുൾ വ്യക്ത�
മാേയാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/29

“ഹസ്തിനപുരിയിെല ഓേരാ ഗ്രാമത്തിലും നിറെയ കറവ
മാടുകൾ. എന്നിട്ടും വിരാടയിെല േഗാസമ്പത്തു തട്ടിെയ�
ടുക്കാൻ ഭീഷ്മരും കർണ്ണനും േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന പട.
എന്തായി േനട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“വിരാടരാജ്യം െതാട്ടയൽക്കാർ അല്ലായിരിക്കാം പെക്ഷ
നമ്മുെട കറവമാടുകെള വിരാടൻ കടത്തിയതു് തിരിച്ചു
പിടിക്കാെത വിശ്രമമിെല്ലന്ന പ്രചാരണം ഫലം കണ്ടു.
പ്രവിശ്യകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിന്നു. കുരുവംശെത്ത
െവല്ലുവിളിക്കുന്ന ‘കിഴങ്ങൻ’ നാടുവാഴികൾ, വിരാട ഭീ�
ഷണി േനരിടാൻ കൂെട നിന്നു. പടേയാട്ടം നാടകീയമാ�
യി പൂർത്തിയാക്കി. പരാജയം നമുെക്കന്ന പ്രചാരണം
ഉണ്ടാ വാതിരിക്കാൻ, വാർത്താവിനിമയ വിലേക്കർ�
െപ്പടുത്തി. േതാറ്റതു് നമ്മെളന്നറിയാെത ൈസനികർ
തിരിെച്ചത്തി. യുദ്ധപ്രതീതി മേനാവീര്യം നില നിർത്തി.
ഉത്തര രാജകുമാരിയുെട നൃത്താധ്യാപകനായ ‘മൂന്നാം
ലിംഗ’ക്കാരെനയാണു് വിരാടൻ പടനായകനാക്കിയെത�
ന്ന പ്രചാരണവും മികേവാെട െചയ്തു. ൈസനിക സർവ്വ�
കലാശാലയിൽ പഠിേക്കണ്ടതു് വിരാട മിന്നലാക്രമണ�
ത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച െകാണ്ടു് പഠിച്ചു. ഇനി ൈസനികേമധാവി�
കൾെക്കാപ്പം ഹിമാലയ യാത്ര സുഖവാസേകന്ദ്രം മദ്യം
മദിരാക്ഷി.”



—3—
“വ്യാസഭാരതം എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൂടാ?
അന്തിമ തിരുത്തലിനു വിേധയമായുള്ള പനേയാലപ്പ�
തിപ്പിറങ്ങിയേല്ലാ”, ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി ജീവി�
തസായാഹ്നം കഴിയുന്ന കുന്തി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“വിവാഹപൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ സാഹസിക രതിപരീക്ഷ�
ണത്തിേലർെപ്പട്ട ധീരവനിത മുമ്പിലിരിക്കുേമ്പാൾ എന്തി�
നു വ്യാസഭാഷ്യം വായിച്ചു സമയം കളയണം? കർണൻ
എന്നു് സാന്ദർഭികമായി ഉച്ചരിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ഇനിയും
എഴുതെപ്പടാത്ത ഒരു കുരുേക്ഷത്രമേല്ല നിങ്ങളുെട മുഖം
ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്?”

“പാണ്ഡവെര പഴി പറയുന്നതിൽ പാഞ്ചാലി പിഴക്കാറി�
െല്ലങ്കിലും, വിവാേഹതര ബന്ധങ്ങളുെട േപരിൽ നിങ്ങൾ
ദുേര്യാധനെന പ്രതി േചർക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ല. ഇെതാരു
മാനസിക പരിശീലനത്തിെന്റ ഭാഗമാേണാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു. രാജമന്ദിരങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ട േശഷം പുനരധി വാ�
സേകന്ദ്രത്തിൽ കൗരവവിധവകൾ ദുരിത ജീവിതം നയി�
ക്കുന്ന കാലം.

“പാണ്ഡവരുെട വഴിവിട്ട ദാമ്പേത്യതര ജീവിതത്തിൽ പാ�
ഞ്ചാലി േനരിട്ട ഗാർഹിക സംഘർഷം എനിക്കുണ്ടായി�
െല്ലങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദി ദുേര്യാധനൻ. മാനസിക
പരിശീലനം െകാണ്ടായിരുന്നുേവാ അേതാ ജനിതക
ൈവകല്യമാേണാ എെന്നാന്നും നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. നൂ�
േറാളം സുന്ദരികളായ സേഹാദരഭാര്യമാർ വ്യക്തിഗത
വിേധയത്വം കാണിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ
േനരിടുേമ്പാഴും, ആസ്വാദന രതിപരീക്ഷണത്തിനവെര
പങ്കാളികളാക്കാൻ എന്തുെകാണ്ടവൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന�
െതാരു ദുരൂഹതയായി േതാന്നുന്നു.”

“തിമിർപ്പിൽ വാരിപ്പുണർന്നുമ്മവച്ചുേവാ പാഞ്ചാലി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. കല്യാണസൗ�
ഗന്ധികം േതടി ഭീമൻ കാടായ കാെടാെക്ക േതടി തിരിച്ചു
വന്നിരുന്നു.

“വാടിയ പൂെവാെക്ക വലിെച്ചറിയൂ മനുഷ്യാ, പ്രിയ നകു�
ലൻ എെന്ന കല്യാണസൗഗന്ധികം പൂ ചൂടിയാണി�
േപ്പാൾ പരിലാളിക്കുന്നതു്, എന്നു് പാഞ്ചാലി. പറയുന്ന�
തു േകട്ട ‘പ്രണയതിരസ്കൃതൻ’ കാൽ പിേന്നാട്ടടിച്ചേതാർ�
മ്മയുണ്ടു്.”

“നിങ്ങളാെരന്നു തിരിച്ചു േചാദിക്കാെത കവചകുണ്ഡല�
ങ്ങൾ ഊരിെക്കാടുത്ത വ്യക്തിയാേണാ ദാനശീലൻ കർ�
ണ്ണൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ജീവൻരക്ഷാ കവചം ഊരിെക്കാടുത്താൽ യുദ്ധത്തിൽ
മരിക്കുെമന്നറിഞ്ഞിട്ടും, ആ ദാനം മഹത്വെപ്പടുത്തി മുഖ്യ�
വാർത്തയാക്കിയില്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ! ജനെത്ത അറിയി�
ക്കാൻ എല്ലാ ദാനശീലരും െചയ്യുന്നതു് കർണ്ണനും െചയ്യ�
േണ്ട? വലതുൈക െചയ്യുന്ന ദാനം ഇടതുൈക അറിയരു�
തു് എന്ന കുരുവംശച്ചിട്ട എന്തിനു കർണ്ണൻ പാലിക്കണം?



⋄ ⋄ ⋄ 2019/08/31

“സൂചി കുത്താനിടം േചാദിച്ച നിങ്ങൾ പെക്ഷ േപാരാടി�
യേപ്പാൾ േചാരപ്പുഴ ഒഴുക്കിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ദിവ്യായുധപ്രേയാഗം മികേവാെട നിർവഹിച്ചാൽ പാണ്ഡ�
വർക്കനുകൂലമായി േചാരവാർച്ചയില്ലാെത ശാക്തികസമ�
വാക്യങ്ങൾ സാധ്യമാവുെമന്ന നകുലനിർേദ്ദശം േപാർക്ക�
ളത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചില്ല. കൗരവകുടലുകൾ പറിക്കണെമ�
ന്ന ഭീമപ്രതിജ്ഞ ഓേരാ യുദ്ധവധവും വ്യക്തിഗത െകാ�
ലയാക്കി മാറ്റി. ഹിംസയില്ലാത്ത തർക്കപരിഹാരെമന്ന
നയതന്ത്ര ആശയത്തിൽ കത്തിവച്ചതു്, മുടിെകട്ടാൻ കൗ�
രവചുടുേചാര േവണെമന്ന െപൺശാഠ്യമായിരുന്നു. ഈ
പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ
അങ്ങെന ആവണെമന്നില്ല എന്ന കവിവചനം സ്വത്തു�
തർക്ക പരിഹാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചു. അത്ത�
രം അശുഭ നിഗമനങ്ങൾക്കിടയിലും അടിമത്വത്തിൽ നി�
ന്നു് അധികാരത്തിേലക്കു് എന്ന സ്വപ്നം നാെള ഈ സമ�
യത്തു യാഥാർത്ഥ്യമാവുേമ്പാൾ, മുൾവാക്കുകൾ ഇനി നി�
ങ്ങൾ പറയരുതു്”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കഴുത്തിൽ
ഇരുൈകകളും മുറുക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരിക്കൽ കൂടി യുദ്ധാ�
േവശത്തിലായി.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിെനന്നും പറഞേല്ല പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാ�
ലിയും െചേങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തിനു ൈകമാറി എെന്നേന്ന�
ക്കുമായി പടിയിറങ്ങിയതു്? ഇതാ, പാഞ്ചാലി മാത്രം തി�
രിെച്ചത്തി തിരുവസ്ത്രം ധരിച്ചു രാജസഭയിൽ െചേങ്കാലിനു
അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തര�
െമാന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പാണ്ഡവ തിേരാധാനത്തിനു ഉത്തര�
വാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കും വെര പാഞ്ചാലിെയ കരുതൽ തട�
ങ്കലിൽ വേക്കേണ്ട?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭരണവിരുദ്ധവികാരേമറ്റ പാണ്ഡവെര മാലിന്യക്കുഴി�
യിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിനുള്ള അംഗീകാരമായി, േദശരത്ന
പുരസ്കാരേത്താടുകൂടിയേല്ല മഹാറാണി പദവിയിേലക്കു്
കുരുവംശ തിരുസഭ പാഞ്ചാലിെയ പട്ടാഭിേഷകം െചേയ്യ�
ണ്ടതു്?”, െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഒരു േനരം സൗജ�
ന്യഭക്ഷണത്തിനായി വരിനിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രസിദ്ധ
യുക്തിവാദി.

“എെന്താെക്കേയാ േനടിയ േപാെലയാണേല്ലാ?” അശ്വ�
ഥാമാവിെന െകാട്ടാരം േലഖിക കെണ്ടത്തി.

“നിങ്ങളുെട വക്രിച്ച ദൃഷ്ടിയിലേപ്പാൾ ഞാെനാന്നും േനടി�
യിേല്ല? പാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു മക്കെളയും െകാന്നിേല്ല?
ദുേര്യാധനവീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവസാനിക്കും എന്നു് പറ�
ഞ്ഞ പാണ്ഡവർ ഭയെന്നാളിച്ചിേല്ല? ഉത്തരയുെട ഗർഭ�
സ്ഥശിശുവിെന േനെര ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു്, പാണ്ഡ�
വെര വിറപ്പിച്ചിേല്ല?, ക്ഷത്രിയേപാരാളികേളാടു് ഏറ്റുമു�
ട്ടാൻ ബ്രാഹ്മണനും കഴിയും എന്നു് കണ്ടിേല്ല? യുദ്ധ രത്ന�
പുരസ്കാരത്തിനു് എന്തുെകാണ്ടു് നാമ നിർേദ്ദശം െചയ്തുകൂ�
ടാ? അതിനിടയിൽ ‘ആയിരം െകാല്ല’ വനവാസത്തിനു
‘ശാപ’മുണ്ടു്. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജന്മം കിട്ടിയാൽ അനു�
ഗ്രഹവും ശാപവും പതിവെല്ല?, ദൂെര ആലയിൽ േവടൻ
ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല?”
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“പൗരപട്ടികയിൽ പാണ്ഡവരുെട േപരില്ലേല്ലാ. വിചിത്ര�
െമന്നു പറയെട്ട, പാഞ്ചാലിയുെട േപരുണ്ടു്. ഇെതങ്ങെന
പുതുഭരണകൂടം വിശദീക രിക്കും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരേനാട്േചാദിച്ചു, കുറുക്കുവഴിയിലൂെട പുതുതായി
ആെരയും പൗരന്മാരാക്കാൻ ഇടതരാത്ത വിധം ജാഗ്ര�
തേയാെട പഴുതടച്ചാണു് സമിതി രാജസഭയിൽ അംഗീ�
കാരം േനടിയെതന്ന വസ്തുത നിങ്ങെള അസ്വസ്ഥരാക്കു�
ന്നുേണ്ടാ?”

“പാണ്ഡവർക്കു് പൗരത്വം നിേഷധിച്ചു നിയമനിർമ്മാണം
െചയ്ത കൗരവർ യുദ്ധത്തിൽ രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡത�
ക്കായി ബലി െചയ്തതിെന്റ വിശുദ്ധി മലിനെപ്പടുത്താെമ�
ന്നാരും േമാഹിേക്കണ്ട. വിവാദ നിയമ നിർമ്മിതി മുൻ
മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രർ രാജസഭയുെട അംഗീകാര�
േത്താെട അസ്ഥിരെപ്പടുത്തിയ േശഷമായിരുന്നു ഞാൻ
പട്ടാഭിേഷകം െചയ്തെതന്നു് നിങ്ങൾ േനരെത്ത അറിേയ�
ണ്ടതേല്ല? പാഞ്ചാലിക്കു് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ദുേര്യാ�
ധനൻ എക്കാലവും െപണ്ണവകാശ േപാരാളിയായിരു�
ന്നു. കൗരവേനതാവിെന്റ പഞ്ചേലാഹ പ്രതിമ നിർമ്മി�
ക്കുേമ്പാൾ, ഫലകത്തിൽ പ്രേത്യകം എഴുതിേച്ചർക്കും.
ധന്യം ദുേര്യാധനസ്മൃതി. തിരക്കുണ്ടു്. കൗരവരാജവിധവ�
കൾക്കു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ സൗജന്യ കുടിെവ�
ള്ള വിതരണം തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിൽ പെങ്കടുക്കാൻ സമ�
യമായി.”

“ൈവവിധ്യമാർന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂെട പരിചയെപ്പ�
ട്ട ‘സ്ഥലെത്ത പ്രധാന ദിവ്യന്മാർ’ വനവാസക്കാലത്തു
വ്യഥിത പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങളിൽ സാന്ത്വനം തന്ന ഓർമ്മ�
യുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.
മഹാപ്രസ്ഥാന പദയാത്ര.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിൽ പാരിേതാഷികങ്ങളുമായി വന്നിരുന്നവ�
െര കുറിച്ചു് ഉൾക്കാഴ്ച വന്നതു് വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസ�
ത്തിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട, മിന്നുന്നെതല്ലാം
െപാന്നാവണെമന്നിെല്ലന്നേപ്പാൾ േബാധ്യമായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/02

“വധു സുന്ദരിയും രാജകുമാരിയുമായിരിക്കുക, മത്സര പ്രതി�
േയാഗികളുെട ഭീഷണസാന്നിധ്യം അറിയുക, മത്സര േജ�
താെവന്ന നിലയിൽ ഭ്രമിച്ചും പരിഭ്രമിച്ചും വിവാഹം കഴി�
ക്കുക-വികാരജീവി അർജ്ജുനനു എേപ്പാഴാണു് ‘കുലീന�
വധു’വിൽ കൗതുകം നഷ്ടെപ്പട്ടതു്?” ആേരാരുമറി യാെത
സുഭദ്രയുെമാത്തു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വന്ന അർജ്ജുനേനാ�
ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െപണ്ണുടലിൽ പരമാധികാരം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്ര�
ണയാേവശം അണയുെമന്നെതാരു സാമാന്യേബാധമ�
േല്ല. അർജ്ജുനൻ എന്ന കാമുകൻ പുതിയ േമച്ചിൽ പു�
റങ്ങളിൽ പുതുെപണ്ണുടൽ േനടി വന്നേപ്പാൾ, പഴയ പാ�
ഞ്ചാലി വിരുന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചതു കണ്ടിേല്ല? അതിൽ നി�
ന്നു് വ്യക്തമായേല്ലാ പ്രണയം ഉടമസ്ഥാവകാശവുമായി
അവെളങ്ങെന കൂട്ടിവായിച്ചു!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/03

“സസ്യാഹാരികളായ കാട്ടുമൃഗങ്ങെള ചവണെയറിഞ്ഞു
വീഴ്ത്തി നഗ്നഹസ്തങ്ങളാൽ പിച്ചിച്ചീന്തിയിരുന്ന പാണ്ഡവർ�
െക്കന്താ വളർത്തുമൃഗങ്ങെള േനരിടാെനാരു വിമ്മിട്ടം?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തു കൂ�
ട്ടം കൂടി നിന്ന കൗരവ നായകെള അനുതാപപൂർവ്വം േനാ�
ക്കുകയായിരുന്നു ചാർവാകൻ.

“യുദ്ധകാലത്തു പതിെനട്ടു നാളും ഈ നായകൾ ഇവി�
െട നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് എല്ലിൻ
കഷണം എറിഞ്ഞു െകാടുക്കും. ചാടിപ്പിടിക്കില്ല. ആ
മൗനവും ഹതാശമായ േനാട്ടവും വിഷാദേരാഗത്തിെന്റ
ആരംഭെമെന്നനിക്കു േതാന്നി. കൗരവെരന്നു കരുതിയാ�
ണവർ ഇേപ്പാഴും രഥം വന്നു നിൽക്കുേമ്പാൾ ആകാം�
ക്ഷേയാെട വളയുന്നതു. ചാടി ഇറങ്ങിയ യുധിഷ്ഠിരൻ-
അവർക്കപരിചിതൻ. ൈനരാശ്യേത്താെട പാണ്ഡവെര
ഒന്നു് േനാക്കി നായകൾ മുഖം തിരിക്കും. വാലാട്ടില്ല. നിന്ദ�
േയാെട കാൽ െപാക്കി മൂത്രെമാഴിക്കും. സാക്ഷര ഹസ്തി�
നപുരിക്കു് സാധിക്കാത്തതു്, എന്നാൽ െതണ്ടിപ്പട്ടികൾ�
ക്കാവുന്നതും.”

“ഒന്നു് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ഉള്ളിലിരിെപ്പെന്തന്നറിഞ്ഞാൽ മതി
എന്നു് പറഞ്ഞേല്ല പാഞ്ചാലി നിങ്ങെള നൃത്തമണ്ഡപ�
ത്തിേലക്കയച്ചതു്? എന്നിട്ടും.” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. കീചകെകാലയാളി ഭീമൻ വിരാടേരാഷം േനരിടു�
ന്ന േനരം.

“അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി സുഗന്ധം പുരട്ടി ആ യുവേകാമളൻ
ൈസരന്ധ്രിെയ കാത്തിരിക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ കരൾ
െവന്തു. പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു മുൻവാക്കനുസരിച്ചു െച�
ന്നിരുന്നെതങ്കിൽ?, വാരിപ്പുണർന്നവർ ഓമനിക്കുന്നതു്
ഭാവനയിൽ െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ-ഈ ൈകകളിൽ എനി�
ക്കു് നിയന്ത്രണം നഷ്ടെപ്പട്ടുേവാ?”

“പ്രശ്നം എന്താണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്തിയുറങ്ങാൻ, ഉടേയാൻദുേര്യാധനൻ തന്നതു് കാട്ടു�
കുടിലിെല ഒറ്റ മുറി. ഊണു് കഴിക്കാൻ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നതും, ഉണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവർ ചാരി ഇരിക്കുന്നതും,
നായാടിവന്നാൽ നടു നിവർക്കുന്നതും ‘ഠ’ വട്ടത്തിൽ. നി�
സ്സാരകാര്യത്തിനു നീരസം േതാന്നിയാൽ, വിരൽ ചൂണ്ടി
പുറത്താക്കും. അഞ്ചു ആണുങ്ങൾക്കും ഒരു െപണ്ണിനും
ഇടെപേടണ്ട െഞരുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ, “എെന്റ സ്വകാ�
ര്യത മാനിക്കൂ” എന്നു് ഒരാൾ മുഖം കറുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ,
ബാക്കി അഞ്ചുേപർ എന്തു് െചയ്യും? ചൂതുകളിയിൽ േതാ�
റ്റ കൗരവഅടിമകേളാ ഞങ്ങൾ? ബഹുഭർത്തൃത്വദാമ്പത്യ�
ത്തിെല ആണിരകേളാ? നിങ്ങൾ പറയൂ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/04

“വല്ലാെത േതാന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം പാഞ്ചാലി കാ�
ട്ടിൽ കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അവൾക്കുേവണ്ടി ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചറുവിരൽ അനക്കിയിെല്ലന്നു
ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ െഞട്ടി. നിങ്ങളുെട
േപരക്കുട്ടികൾക്കു് ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീയേല്ല അവൾ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരുെട
വനവാസക്കാലത്തു ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി അരമ�
നയിൽ കുന്തി കഴിയുന്ന കാലം.

“കാട്ടിൽ ജനിച്ചു ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാ�
ണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി ഞാെനാന്നും െചയ്തില്ലായിരിക്കാം,
എന്നാൽ എെന്ന േപാെല ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരു�
െമാത്തു രാപ്പകൽ വിേധയെപ്പട്ടു കഴിേയണ്ടി വരുന്ന പാ�
ഞ്ചാലിക്കു് വൃത്തിയുള്ള പരുത്തിത്തുണികളും ചർമ്മപരി�
പാലനത്തിനു സുഗന്ധ ൈതലവും ശരീരശുചിത്വത്തിനു
പച്ചിലമരുന്നുകളും ഉടലഴകിനു ഉപകരണങ്ങളും വിശ്വ�
സ്ത ചാരൻ വഴി പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലവും അവൾെക്കത്തിച്ചു�
െകാടുത്തിരുന്നതു് ആരാെണന്നാണു് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ�
ക്കിയതു്?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/05

“എന്തായിരുന്നു കൂട്ടിപ്പിടിച്ച ൈകക്കുമ്പിളിൽ?”, നീെരാ�
ഴുക്കിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു, സുഭദ്രയും പാ�
ഞ്ചാലിയും.

“നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതുെകാണ്ടാണു്. ഞാെനേന്താ ഓർ�
ത്തു ഋശ്യമൂകാചലം എേന്നാ മേറ്റാ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു.
േകട്ടതു് കല്യാണസൗഗന്ധികം എന്നായി. അലഞ്ഞുക്ഷീ�
ണിച്ചവശനായി അവനുണ്ടു് രാത്രി വരുന്നു, ഒരിലക്കൂടിൽ
വാടിയ പൂക്കളുമായി. അതുേപാെല പറഞ്ഞു, ഉടുതുണി�
യൂരിച്ചിറിച്ച കൗരവെനെകാന്നു ചുടുേചാര കാണിക്കണം.
ഇന്നുച്ചക്കു കൗരവേചാര െകാണ്ടുവെന്നെന്റ മുടിയിൽ േത�
ച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. കഴുത്തുകടിച്ചു മുറിച്ചു വളർത്തു മൃഗത്തി�
െന്റ േചാരയൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നവനുേണ്ടാ യുദ്ധ മര്യാദയുെട
ലംഘനെത്ത കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും പിടിപാടു്. ” മുടിയിൽ
പച്ചിലച്ചാർത്തുേതച്ചു േചാരക്കറനീക്കുന്ന പാഞ്ചാലി മു�
ങ്ങിനിവർന്നു.

“ഗുരുവിെന വന്ദിക്കാെത മടക്കയാത്രയിലാണേല്ല? ഗു�
രുകുലപ്രേവശനം അനുവദിച്ചിെല്ലങ്കിലും, ഒളിഞ്ഞിരുന്നു
േനടിയ വിദ്യാഭ്യാസം വിലെപ്പട്ടതായി േതാന്നുെന്നങ്കിൽ,
ദക്ഷിണ െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാേവണ്ട തേല്ല?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക യുവ ൈസനിക േചാദിച്ചു.

“ദക്ഷിണ എന്തായിരിക്കുെമെന്നാരൂഹമുണ്ടു്. ആയുധ പരി�
ശീലനെത്ത അസാധുവാക്കുന്നവിധം പാർശ്വഫലങ്ങളു�
ള്ള ‘ഗുരുദക്ഷിണ’ െകാടുക്കേണാ? മനഃസാക്ഷി േചാദി�
ക്കുന്നു. അേതാ, ഇരുട്ടിയാലുടൻ ഒളിേച്ചാടേണാ?”

“വ്യാസെന കണ്ടിട്ടു് കാലെമത്രയായി!”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“സഹായികളുമായി പനേയാല െകാണ്ടുവരാൻ ദക്ഷിണാ�
പഥത്തിൽ േപായിരിക്കയാണു്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ വംശ
ചരിത്രം എഴുതും എന്നാണറിയുന്നതു് േജതാവിനനുകൂല�
മായി െകട്ടിെപ്പാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കെത്ത സ്വാധീനിക്കുക�
യാണു് കുരുേക്ഷത്രയുെട ഉന്നം.” പാടുെപട്ടു േനടിയ ദി�
വ്യാസ്ത്രങ്ങളുെട േപാരാട്ടക്ഷമത പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു
പാർത്ഥൻ.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/06

“േനർസാക്ഷിയേല്ല നീെയല്ലാറ്റിനും? അസാധ്യെമെന്ന�
ല്ലാവരും ഭയന്ന രാജസൂയയാഗം ഫലപ്രദമായി െചയ്തു
ഞാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായി. അർജ്ജുനെന്റ
ഭാര്യയായിരുെന്നങ്കിൽ കുടിേയറ്റ കർഷകസ്ത്രീയായി ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടേക്കണ്ട നീ അങ്ങെന
ചക്രവർത്തിനിയായി. എക്കാലവും പാണ്ഡവരുെട ഉൽമൂ�
ലനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന െകൗരവർ അേതാെട സാമ�
ന്തപദവിയിലായി. ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായാൽ ആനപ്പു�
റത്തു േകാട്ടവാതിൽ വെര നമുക്കു് ശിരസ്സുയർത്തി സവാ�
രി െചയ്യാം. അവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വരുേമ്പാൾ പാദര�
ക്ഷേയാ കിരീടേമാ ഇല്ലാെത േവണം നഗരവാതിൽ കട�
ന്നാൽ െകാട്ടാരം വെര പദയാത്ര. ഇത്രെയാെക്ക മത്സ�
രാധിഷ്ഠിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്കനുകൂലമാക്കി ഞാൻ
മാറ്റിയിട്ടും, ഒരു വാക്കു് പ്രശംസ, ഒരു പ്രണയ േനാട്ടം നി�
ന്നിൽ നിന്നുണ്ടായില്ലേല്ലാ പാഞ്ചാലീ?”, യുധിഷ്ഠിര സ്വര�
ത്തിൽ േഖദം നിറഞ്ഞു.

“െചറുക്കാനുള്ളതാണു് വാക്കു്, പാടി പുകഴ്ത്താനുള്ളതല്ല.”



“വിവാഹം കഴിക്കാെത അന്യപുരുഷന്മാർെക്കാപ്പം ജീവി�
ക്കുന്ന സ്ത്രീകെള ‘െവപ്പാട്ടി’കളായി കണക്കാക്കണെമന്നു്
വനിതാവകാശ അധ്യക്ഷ വിധി പറഞ്ഞതു ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു? ഇത്തരം ബന്ധ�
ങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്ന അധ്യ�
ക്ഷയുെട ആവശ്യം ഭരണകൂടം അംഗീകരിച്ചാൽ ‘പാണ്ഡ�
വർ’ എന്ന സംജ്ഞയിലിേപ്പാൾ അധികാരത്തിനു േവ�
ണ്ടി ഒച്ച െവക്കുന്ന കൗേന്തയരുെട കാര്യം കഷ്ടത്തിലാ�
വിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. അഭ�
യാർത്ഥികളായി ഭീഷ്മകാരുണ്യത്തിൽ കുട്ടികൾെക്കാപ്പം
കഴിയുകയായിരുന്നു മുൻ കുരുവംശ മഹാറാണി.

“രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അമ്മ ഭർത്താവല്ലാത്ത
‘അന്യപുരുഷനു’െമാത്തു കഴിയുേമ്പാഴേല്ല ജന്മം നൽകി�
യതു്? വിവാദ വനിതാവകാശ അധ്യക്ഷയുെട ജന്മരഹ�
സ്യം ചാർവാകൻ നാെള കച്ചവടെത്തരുവിൽ െവളിെപ്പ�
ടുത്തുേമ്പാൾ, കൂടുതൽ ‘െമഴുക്കു’പുരണ്ട െവപ്പാട്ടിചരിത�
ങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുേമാ എന്നുേനാക്കാം. ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകൾക്കു മുന്നിൽ വാ തു�
റന്നുവച്ച വായനക്കാരും!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/08

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും പങ്കാളിത്തത്തിൽ
അസംതൃപ്ത? െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മഹാപ്രസ്ഥാ�
നത്തിൽ വടക്കൻ മലനിരകളിേലക്കുള്ള പദയാത്രയിലാ�
യിരുന്നു പാഞ്ചാലി. േനാട്ടപരിധിയിലാ യിരുെന്നങ്കിലും
പാണ്ഡവർ ദൂരം േപായിരുന്നു.

“ദാമ്പത്യ പരീക്ഷണം അവിേവകമായി എന്നേല്ല കെണ്ട�
ത്തുക? പാഞ്ചാലി എന്നാെരങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ ഇടതും
വലതും പായക്കൂട്ടുള്ളവൾ എന്നർത്ഥം െകാടുത്തിേല്ല
സദാചാരികളായ കൗരവർ? അർജ്ജുനൻ മാത്രം മതി�
യായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നുന്നവിധം ബഹുഭർത്തൃത്വം രതി�
െയയും പ്രണയസാധ്യതേയയും കളങ്കെപ്പടുത്തി. മറ്റു നാ�
ലു പാണ്ഡവർ പിന്നീെടെന്ന പ്രേലാഭിപ്പിക്കുകയും ഞാന�
തിനു േസ്വച്ഛാനുസരണം വഴങ്ങുകയും െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ
വിവാഹബാഹ്യവിേനാദെമന്ന നിലയിൽ രഹസ്യാത്മ�
കത നിലനിർത്തി ആഹ്ലാദിക്കാൻ അവർക്കും കഴിയുമാ�
യിരുന്നിേല്ല. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകൃതി കാണി�
ക്കുന്ന വിേവചനം ഭർത്തൃമാതാവിൽ നിെന്നങ്ങെന പ്ര�
തീക്ഷിക്കാനാണു്! അേല്ല? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് നൂറു മക്കളുള്ള
കുരുവംശത്തിൽ, സന്തതി ഒന്നു് േപാലും ബാക്കിയില്ലാ�
െത പാണ്ഡവ വംശം മുടിഞ്ഞു എന്നതേല്ല കുന്തി എനി�
ക്കു് ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്ന ലജ്ജാകരമായ വിവാഹ പാ�
രിേതാഷികെത്ത നിങ്ങൾ വായിെച്ചടുേക്കണ്ടതു്?”

“അഞ്ചു ആൺമക്കളുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ‘ദാസി’യാേണാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നിലമുഴുതുജീവിക്കുെമന്ന്പറഞ്ഞു കുടിേയറ്റക്കാരായി പാ�
ഞ്ചാലിയുെമാത്തവർ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ ഓർമ്മി�
പ്പിച്ചു, ഖാണ്ഡവവനം പരിപാലിക്കണം, അെതാരാവാ�
സവ്യവസ്ഥയാണു്, പിെന്ന വിദുരർ പറഞ്ഞു േകട്ടു, കാടു
കത്തിച്ചയിടത്തിൽ യാഗം െചയ്തും സുഹൃത്തുക്കെള േനടി�
യും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായി! കുട്ടികെളയും െകാ�
ണ്ടു് പാഞ്ചാലി ഈ വഴി പാഞ്ചാലയിേലക്കു പലകുറി
േപായിട്ടും, കാണാൻ വന്നില്ല. ദുേര്യാധനൻ അനുമതി
െകാടുത്തിരുന്നു. ചൂതാട്ടത്തിനു പാണ്ഡവ സംഘം ആന�
പ്പുറത്തു എഴുെന്നള്ളി, പിേറ്റന്നവർ അടിമകളായി േപാവു�
ന്നതും കണ്ടു, പതിമൂന്നു വർഷത്തിനു് േശഷം കുരുവംശരാ�
ജാക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഭരണേമെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട കർണ്ണനു ശ്രാ�
ദ്ധം െചയ്യാൻ ഞാനവർെക്കാപ്പം േപായെതാഴിച്ചാൽ,
ഇല്ല, സമ്പർക്കമില്ല.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/09

“സംശയാസ്പദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബ്രാഹ്മണേവഷധാരി�
കളായി ഏകച്ചക്ര ഗ്രാമെത്തരുവുകളിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചു
നടക്കുന്ന ആറംഗ അഭയാർത്ഥി സംഘെത്ത കുറിെച്ച�
െന്തങ്കിലും വിവരം ദുേര്യാധനനു് രഹസ്യമായി എത്തി�
ച്ചുേവാ എന്നു് നിങ്ങെള കാട്ടിെല ഗുഹയിൽ വിളിച്ചു വരു�
ത്തി ബകാസുരൻ േചാദ്യം െചയ്തു എന്നു് േകൾക്കുന്നേല്ലാ.
എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്തു നിത്യവും ഒരു മനുഷ്യെന
അത്താഴമാക്കുന്ന ബകെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഏക�
ച്ചക്രാ ഗ്രാമപ്രമുഖേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങളേല്ല പാണ്ഡവരും കുന്തിയും?” എന്നു് ഞാനവെര
രാത്രി േചാദ്യം െചയ്തു. അരക്കില്ലത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ
ജഡങ്ങൾ കെണ്ടത്തിെയന്ന വാർത്ത, പാണ്ഡവ കുടും�
ബം പൂർണ്ണമായും നാമാവേശഷമായതിെന്റ പ്രത്യക്ഷ�
വും വിശ്വാസ്യവുമായ െതളിവേല്ല എന്നു് അവർ തിരിച്ചടി�
ച്ചു. ഇനിയും സംശയം തീരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവരിൽ മാം�
സളത കൂടുതലുള്ളവെന ബകഭക്ഷണം ആക്കി പ്രഖ്യാ�
പിക്കാെമന്നുറപ്പുനൽകി. ഇന്നു് ഭീമെന അത്താഴമായി
അയക്കുന്നു. കാഴ്ചകാണാൻ കൂെടേപ്പാവുേന്നാ?”



“എന്താ വിഷാദഭാവം? അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തു നിന്നു് നുഴ�
ഞ്ഞുകയറ്റ ഭീഷണിയുേണ്ടാ?”, കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഗംഗയാ�
റിേലക്കു േനാക്കിയിരിക്കുന്ന ശന്തനുവിേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ദൂരവ്യാപകപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവഗണിച്ചായിരുന്നിേല്ല
വിവാഹ ഉടമ്പടി? ഹൃദയശൂന്യമായ കരാർ വ്യവസ്ഥകളി�
ലായിരുന്നിേല്ല ഗംഗെയ മഹാറാണിയാക്കിയതു്? എന്ത�
നിഷ്ടം കാട്ടിയാലും ഞാൻ എതിർക്കരുതു് എന്ന കുഞ്ഞ�
ക്ഷരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ വായിക്കാെത
ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു. നവജാത ശിശുക്കെള മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതാ�
ണു് ആ േദവദാസിയുെട പ്രസവാനന്തര പ്രഭാതവിേനാദം
എന്നേപ്പാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “അരുേത ഇനിയും” എന്നു്
എട്ടാം ശിശുഹത്യക്കവൾ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഉള്ളം
െപാള്ളിപ്പറഞ്ഞേതാെട ഉടമ്പടിയിൽ വിള്ളൽ വീണു.
എന്താണു് ഗുണപാഠെമേന്നാ? ശിശുഹത്യ ആയാലും
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിെല െതാഴിലിട േവതനപ്രശ്നമാ�
യാലും, കരാർ വായിച്ചു തിരുത്തൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയി�
െല്ലങ്കിൽ വിഷാദദൃശ്യങ്ങൾ ഇനിയും കാേണണ്ടിവരും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/13

“എന്തു് പറ്റി ഉണ്ണീ” എന്നു് വിലപിച്ചു നിങ്ങൾ ദുേര്യാധന�
െന്റ അരികിേലേക്കാടി െച്ചന്നതു ഭീമെന പ്രേകാപിപ്പിച്ച�
േല്ലാ. േപാർക്കളേനട്ടം അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനു പകരം നി�
ങ്ങൾ ‘തനിസ്വഭാവം’ കാണിച്ചു എന്നാണു നകുലൻ നിരീ�
ക്ഷിച്ചതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.
പതിെനട്ടാം ദിവസം സന്ധ്യ.

“മതിപ്പു േതാന്നുന്ന പ്രവർത്തി കൗരവൻ െചയ്യുന്നതു്
കണ്ടിട്ടും, പ്രതിേയാഗിയായി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െപാതു ഇട�
ത്തിൽ കൗരവൻ മാരകമായി മുറിേവൽക്കുേമ്പാൾ, ആക്ര�
മിച്ചതു് പാണ്ഡവനാെണങ്കിലും, മുറിേവറ്റവെന സാന്ത്വ�
നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇെതാെക്ക നിങ്ങൾ വിധി എഴുതുകയാ�
െണങ്കിൽ, കാപട്യത്തിെന്റ നിറകുടെമന്നു വിേശഷിപ്പി�
ക്കാം. തിരക്കുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത സംര�
ക്ഷിക്കാൻ േപാർക്കളത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗര�
വർക്കാത്മശാന്തിക്കായി പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ പാ�
ഞ്ചാലി നയിക്കുന്ന കൂട്ടപ്രാർത്ഥനക്കു ക്രമീകരണങ്ങൾ
പരിേശാധിക്കണം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/14

“അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു വിരാടരാജധാനിയിെല പാ�
ചകക്കാരൻ ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരി പ്രതിേരാധ വകുപ്പു്
േമധാവി! എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു ആ കാലഘട്ടം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിയർത്തദ്ധ്വാനിച്ചു േവണം വിശപ്പടക്കാൻ എന്നു്
അേതാെട േബാേധാധയമുണ്ടായി. പന്ത്രണ്ടു െകാല്ല�
േത്താളം വനവാസക്കാലത്തു, അക്ഷയപാത്രം വഴി മൂന്നു
േനരം കിട്ടിയ സൗജന്യഭക്ഷണത്തിെന്റ വിപണി വില,
വിരാട ഊട്ടുപുരയിൽ േദഹാദ്ധ്വാനം െചയ്തു പലിശയട�
ക്കം തിരിച്ചടച്ചു”, വളർത്തുമൃഗത്തിെന്റ തുട െപാരിച്ചതു്
കടിച്ചമുറിച്ചു തിന്നുന്ന വൃേകാദരൻ സുഭിക്ഷ ഭക്ഷണത്തി�
െന്റ നിർവൃതിയിലായി.

“തിണ്ണ നിരങ്ങി െകാട്ടാരം േലഖിക നാണമില്ലാെത േചാ�
ദിക്കുന്ന ഓേരാ തല തിരിഞ്ഞ േചാദ്യത്തിനും നീ വസ്തുത�
ക്കു് േചരാത്ത മറുപടി പറയുന്നു എന്നു് െമാത്തം ഞങ്ങൾ�
ക്കു് പരിഭവമുണ്ടു്. കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ വായിച്ചു രസിക്കാൻ ഞങ്ങളുെട െചലവിൽ തെന്ന
നീ പാണ്ഡവെര ദുഷിക്കേണാ?”, യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ പിന്തുണച്ചു.

“സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യമാണിവിെടെയന്നു ‘വസ്തുതക്കു േചരുന്ന’
വിധം ഓേരാ അഭിമുഖത്തിലും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തിരി�
ച്ചു കിട്ടുേമാ ചൂതുകളിയിൽ നിങ്ങൾക്കു് നഷ്ടെപ്പട്ട പൗരാ�
വകാശം?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/16

“വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഗാന്ധാരം, മാദ്ര, കടേലാര ദ്വാരക
മുതൽ കിഴക്കു കലിംഗ വെര-നാടുവാഴികളും ൈസനി�
കരും േപാർക്കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ, െപാതുഭാഷ ഇേല്ല
പരസ്പരം വിനിമയം െചയ്യാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ണ്ഡവ ൈസന്യാധിപേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െകാല്ലാനിറങ്ങിയവർെക്കന്താണു് ആശയവിനിമയം? മു�
മ്പിൽ കണ്ട ശത്രുതല ഉരുട്ടുന്നതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു െപാ�
തുഭാഷ െകാല്ലുന്നവനും ചാവുന്നവനും?” യുദ്ധനടത്തി�
പ്പുകാരായ കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരിയുെട
ആയുധപ്പുരയിൽ അനുവദിച്ചുകിട്ടിയ ഗുണേമന്മയില്ലാത്ത
അമ്പും, വില്ലും, വാളും, ഗദയും, അതൃപ്തിേയാെട പരിേശാ�
ധിക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാല കിരീടാവകാശിയും ദ്രൗപ�
ദിയുെട സേഹാദരനുമായ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ.

“സമാനതയില്ലാെത്താരു അഭിമുഖം തരാേമാ?,” െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു, “ഉടെന പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കിെല്ലങ്കിലും, അഭിമുഖം കയ്യിൽ േവണം എന്നു് പത്രാ�
ധിപർ.”

“ ചരമക്കുറിപ്പു േനരേത്ത തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’യുെട മുെന്നാരുക്കം പ്രശംസനീയം. വരൂ.
അത്താഴം നമുെക്കാരുമിച്ചു കഴിക്കാം. പാഞ്ചാലിയുെട
തീൻശാലയിൽ തെന്നയാവെട്ട അന്ത്യെമാഴി.”

“ഹൃദയം തുറക്കാൻ അവസരം കിട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം നിങ്ങൾ
പരിതപിക്കുന്നു, പാർശ്വവത്കൃതെനന്നു. കാര്യം തിരക്കി�
യേപ്പാൾ അറിഞ്ഞു, െചറുപ്പത്തിൽ ദുേര്യാധനൻ അംഗ�
രാജാവായി നിങ്ങെള അഭിേഷകം െചയ്തു എന്നും?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എവിെടയാണു് ഈ അംഗരാജ്യെമന്നു ദുേര്യാധനേനാട�
േപ്പാൾ േചാദിച്ചറിയാൻ വിട്ടു േപായി. മണ്ണും മരവും ഉള്ള
ഇടമാണെതങ്കിൽ, പാണ്ഡവർ കാടുെവട്ടി െകാട്ടാരം
പണിത േപാെല എനിക്കും സ്ഥാപിക്കാമായിരുന്നു നവ
രാജവംശം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/18

“സതിയനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രിയതമെയാന്നുമില്ലാെത കീചക
ശവസംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞു, െകാലയാളി െതാട്ടടുത്ത ഊട്ടു�
പുരയിലുണ്ടു്, പിടികൂടി ഗൂഢാേലാചന െവളിച്ചത്തുെകാണ്ടു�
വരാൻ വിരാടനു് ഊർജ്ജസ്വലതയില്ല, പേരതൻ ൈസ�
നികേമധാവിയും അവിവാഹിതനും നിങ്ങൾക്കു് െകാച്ചനു�
ജനുമേല്ല?, പേരതാത്മാവു് െപാറുക്കുേമാ മഹാറാണികൂടി�
യായ േജ്യഷ്ഠത്തിയുെട അവഗണന?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
വിരാടരാജ്ഞി സുേദഷ്ണേയാടു് േചാദിച്ചു. ഉറ്റ േതാഴി ൈസ�
രന്ധ്രി വാതിലിപ്പുറത്തു നിന്നവെര േനാക്കി.

“െകാന്നതാെരന്നു ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിലിരുന്നു
ആയുഷ്ക്കാല ബ്രഹ്മചാരി തുടയിലടിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചേല്ലാ. വി�
രാട കുറ്റാേന്വഷണ വിഭാഗം േമധാവിക്കറിയാത്ത െകാ�
ട്ടാര രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തിയ പിതാമഹൻ, ഒന്നു് കൂ�
ടി പ്രവചിക്കാമായിരുന്നിേല്ല, ചത്ത കീചകെന്റ അനന്ത�
രവൾ ഉത്തര രാജകുമാരി നാെള വിവാഹം കഴിക്കുക,
െകാന്ന ഭീമെന്റ സേഹാദരപുത്രനായ അഭിമന്യുവിെന
ആയിരിക്കും?”

“ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ െകൗരവർ
നിേയാഗിച്ച പാണ്ഡവർ, ചുമതല ശരിക്കും െചയ്യുന്നിേല്ല?,
അേതാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സന്ധ്യ. നീെരാഴു�
ക്കിൽ കുളിക്കാൻ േപാവുകയായിരുന്നു വനവാസക്കാല
പാണ്ഡവരുെട അയൽക്കാരായ പരിത്യാഗികൾ.

“സുരക്ഷെയ കുറിച്ചു് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ, പാടുെപട്ടു
േപാറ്റി വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ, മുയലും മാനും, രാത്രി കൂ�
ട്ടിൽ കയറ്റുേമ്പാൾ എണ്ണിെപ്പടുത്തിയതും, പിേറ്റന്നു് കൂടു്
തുറക്കുന്നതും െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല. എങ്ങെന െപാരു�
ത്തെപ്പടും, അേല്ല?, തല മറച്ചു േപാവുന്ന ‘ഭീമ’െന േനാ�
ക്കുക, ഇളമാംസ പ്രിയൻ, സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ ഇര േത�
ടി െതാഴുത്തുകളിേലക്കു ഇടിച്ചു ഇറങ്ങുകയായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/19

“കുട്ടി ഒന്നു് മതി എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട കടുംപിടിത്ത�
ത്തിൽ കലങ്ങിേയാ പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇഷ്ടേക്കടുെണ്ടങ്കിൽ ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന അർജ്ജുന�
െന കൂെട കിടത്തി വാതിൽ നാലുേപർക്കുേനെര െകാട്ടി�
യടക്കമായിരുന്നിേല്ല? പകരം, തരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക
കുന്തിെയ കുറ്റം പറയുന്നെതാരു ഹരമാണവൾക്കു്. ഞാ�
നും ഭീമനും ൈകക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുേമ്പാൾ, കുന്തി പൂചൂ�
ടി സന്ധ്യക്കു് പുരുഷപ്രേലാഭനത്തിനായി പടിയിറങ്ങുന്ന�
തു് മാദ്രി പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് മാതൃത്വത്തിനു േവണ്ടി�
യായിരുന്നു. ഭാര്യയുെട ആദ്യഗർഭം കാലനിൽ നിന്നായി�
രുന്നു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ െഞട്ടിയ പാണ്ഡു, സന്യസ്ഥർ
വഴി േനടിയ പച്ചിലമരുന്നുകൾ െകാടുത്തു അലസിപ്പി�
ക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചു. ഗർഭം സ്ത്രീക്കു് ശിക്ഷയല്ല മാതൃത്വത്തി�
േലക്കുെള്ളാരു തീർത്ഥയാത്രയാെണന്നു പറഞ്ഞു, പച്ചില
തട്ടിെയറിഞ്ഞ കുന്തിെയവിെട, ബീജദാനിെയ മുൾമുന�
യിൽ നിർത്തുന്ന പാഞ്ചാലിെയവിെട? ഔദാര്യം െചയ്യു�
ന്നേപാെലയാണ വൾ ഗർഭധാരണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടതു്
ഞങ്ങേളാടു് വിേവചനേമാ അർജ്ജുനേനാടു് പക്ഷപാ�
തേമാ കണ്ടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കിരീടാവകാശി�
കൾ ആവുെമന്ന പ്രത്യാശയില്ലാെതയാണവൾ ഗർഭധാ�
രണെത്ത അലസൽ ഭീഷണിക്കു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ചതു്
ഒന്നും മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ”, അഞ്ചാമെത്ത നവജാതശിശു�
വിെന പാഞ്ചാലയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാവുന്ന തയ്യാെറടു�
പ്പിലായിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/20

“ഇത്തവണ നീ േദശാന്തരയാത്രയിൽ അച്ഛെന എവിെട�
െയങ്കിലും കണ്ടുേവാ?”, സുഭദ്ര േചാദിച്ചു. അശാന്തമായ
സന്ധ്യ. അമ്മയും മകനും ദ്വാരക കടൽത്തീരത്തു് നടക്കു�
കയായിരുന്നു.

“വിരാട രാജധാനിയിൽ കണ്ടു അമ്മാ. ‘നിെന്റ ഭാവി വധു’
എന്നു് ഉത്തരെയ പരിചയെപ്പടുത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന യു�
ദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങെള ജയിപ്പിക്കാൻ നീ േസ്താഭജനകമായ
ഒരപൂർവ്വ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാേമാ? നിനെക്കെന്തങ്കിലും
േപാരാട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ, ഉത്തരയിൽ നിനക്ക്പിറ�
ക്കുന്ന മകെന രാജാവാക്കാം എന്നു് ൈക പിടിച്ചു് സമ്മ�
തം േചാദിച്ചു. ആ മുഖെത്ത ൈദന്യത കണ്ടു്, എന്താണു്
‘അപൂർവ്വ സാഹചര്യ’െമന്നു േചാദിക്കാെത വാക്കു ഞാൻ
െകാടുത്തു അമ്മാ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/22

“ഇെന്നന്താ പാണ്ഡവ വനാശ്രമത്തിൽ ഭീതിജനകമാ�
െയാരു മൗനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു., “അേതാ,
ഈ കാണുന്ന ഇടക്കാല ദാമ്പത്യശാന്തതക്കു് പിന്നിൽ
െകട്ടുെപാട്ടുെന്നാരു െകാടുംകാറ്റുേണ്ടാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/23

“ഇനിയും കളിച്ചാൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പടുെമന്നേല്ല
ദുേര്യാധനൻ കാര്യമായി പറഞ്ഞതു്?”, ഹസ്തിനപുരിയു�
െട ‘സാംസ്കാരികനായകൻ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ചാർവക�
േനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പതിമൂന്നു വർഷേത്തക്കു് പൗരാവകാശനിേഷധനം
എന്ന ദുേര്യാധന പ്രസ്താവന അർത്ഥവ്യക്തതയില്ലാെത
ചുരുങ്ങിേപ്പായി എന്നതായിരുന്നു ആ കൗരവപദപ്രേയാ�
ഗത്തിൽ കണ്ട പരിമിതി. കുരുവംശ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ
പാണ്ഡവർക്കു് ഓഹരി േചാദിക്കാനുള്ള പൗരാവകാശം
പിന്നീടുണ്ടാവില്ല എന്ന അനുേച്ഛദം കൂടി േചർത്തു്, നിർ�
ണ്ണായക വാെമാഴിപ്രസ്താവന കുരുവംശ രാജമുദ്രയുള്ള
ഔേദ്യാഗികേരഖയാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ, മഹാഭാരതയു�
ദ്ധം തെന്ന നിയമപരമായി നിലനിൽപ്പില്ലാെത അപ്ര�
സക്തമാവിേല്ല? ഇതുവെര കിട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന മൂന്നു േന�
രം സേസ്യതര ഭക്ഷണത്തിനു െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ
ഇന്നുമുതൽ പ്രേവശനം നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടല്ല തിരിച്ചടി�
യിൽ ദുേര്യാധനൻ എെന്ന ശിക്ഷിേക്കണ്ടതു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/24

“എവിെട തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും മൺഭരണിക�
ളിൽ െതളിനീർ, സൗജന്യഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഊട്ടുപു�
രകൾ, ശുചിമുറികൾ-എന്നിട്ടും സമരമുഖം തുറന്നു പാ�
ണ്ഡവർെക്കതിെര മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിെന്റ കാര്യ�
െമന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അതീവസുര�
ക്ഷാേമഖലയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ കൗരവരാജവിധവകൾ
“വിട്ടു തരൂ ഘാതകെന” എന്നു് ഒച്ചെവക്കുന്ന ശീതകാല
പ്രഭാതം.

“കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പാണ്ഡവഭര�
ണകൂടത്തിെന്റ കബളിപ്പിക്കലിൽ കുറച്ചുകാലം ഞങ്ങളും
വീണു. പാഠം പഠിച്ചു. പിെന്ന സംഘടിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയു�
െട പാണ്ഡവ വിജയ വാർഷികം ആേഘാഷിക്കാൻ നാ�
െടാട്ടുക്കു് ഭരണകൂടം അലങ്കരിക്കുേമ്പാൾ, ഹസ്തിനപുരി�
യുെട അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവത്യാഗം െചയ്ത നൂ�
േറാളം കൗരവ ആത്മാക്കൾ മന്ത്രിക്കുന്നു-ഞങ്ങെള കഴു�
ത്തു െഞരിച്ചു െകാന്ന ഭീമെന പിടിച്ചുനിർത്തി െപാതുനി�
രത്തിൽ േതാലുരിക്കൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/26

“എങ്ങെന ഓർക്കെപ്പടാനാണു് േമാഹം?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

ശരശയ്യ, ശിശിരകാല പ്രഭാതം.

“എെന്ന വീഴ്ത്തിയതു് പാണ്ഡവായുധമാെണങ്കിലും, ഭാവി�
യിലവർ മഹത്വെപ്പടുത്താൻ േപ്രരിതരാവും. ഞാെനാ
‘രവിശ്വസ്ത ൈസന്യാധിപൻ’ എന്നു് കൗരവർ അടയാ�
ളെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു, ഉന്മൂലനാശത്തിനവർ ഇരക�
ളായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ. ബഹുസ്വര കൗരവ വിധവകൾ
‘രക്തസാക്ഷി’െയന്നു വിളംബരെപ്പടുത്തുെമന്നാെണ�
െന്റ വിശ്വാസം, പുതുതലമുറ കുമാരികൾ ‘പുരാതന
വസ്തു’െവെന്നെന്ന പരിഹസിച്ചിരുെന്നങ്കിലും. പ്രാണെന�
ടുത്തതു പാണ്ഡവർ എന്നതാെണാരു ആശ്വാസം കാര�
ണം, യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന യുധിഷ്ഠി�
രൻ. രാജപദവിയിൽ ആദ്യം െചേയ്യണ്ടിവരിക േദശരത്ന
പുരസ്കാരത്തിലൂെട എെന്ന ‘ൈകവശെപ്പടുത്തുക’െയന്ന
തന്ത്രമായിരിക്കും. കൗരവ വിധവകൾക്കും പാണ്ഡവർ�
ക്കും ഞാെനാരു ചട്ടുകമായിരിക്കാം, പെക്ഷ മറക്കെപ്പടി�
െല്ലന്ന േമാഹേത്താെട ശരശയ്യയിൽ നിന്നു് ചിതയിേല�
ക്കു്, വിട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/27

“വഴിയിലാെരങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞുേവാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിേല്ല കാട്ടിൽ േപായിട്ടു്. ധൃതരാ�
ഷ്ട്രർ തിരിച്ചറിയുെമന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണു�
െകട്ടി കാഴ്ച മറച്ച ഗാന്ധാരി ശബ്ദം േകട്ടിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞി�
ല്ല. തിരിച്ചറിെഞ്ഞങ്കിലും, വിേവകത്തിെന്റയും ശരിെപരു�
മാറ്റത്തിെന്റയും മാതൃകയായ വിദുരർ പിൻവാങ്ങി. കാ�
വൽക്കാർ ഞങ്ങെള പിടികൂടി അനാഥാലയത്തിേലക്ക�
യക്കാൻ കാളവണ്ടി ഒരുക്കുേമ്പാഴായിരുന്നു നായ അടു�
േത്തക്കു് കുതിച്ചതു്, കുട്ടികെള കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ഒതുങ്ങി.
അടുത്തു് വന്ന നായ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിനു പകരം, വി�
േധയത്വേത്താെട വാലാട്ടാൻ തുടങ്ങി.” വിദുരർ സംശയം
മാറിയ േപാെല മുറ്റേത്തക്കു് ധൃതിപിടിച്ചു വന്നു എല്ലാവ�
േരാടുമായി പറഞ്ഞു,

“സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു കാട്ടിൽ േപാവുേമ്പാൾ ഈ വളർ�
ത്തു നായ കുട്ടിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അതിെന പരിചരിച്ച
ഓർമ്മ കാലെമത്ര െചന്നിട്ടും മറന്നിട്ടില്ല എന്നു് വ്യക്ത�
മായി. നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ േപായ ദിവസം മുതൽ േകാട്ടക്കു്
മുകളിൽ വടക്കൻ ഭാഗേത്തക്കു് േനാക്കി കാത്തുനിൽക്കു�
മായിരുന്നു, നാം സാധാരണ മനുഷ്യർ സമാനബാല്യാനു�
ഭവങ്ങൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുെമങ്കിലും. കുന്തിയും കുട്ടി�
കളും അരമനയിേലക്കു വരൂ നിങ്ങൾ അവകാശികളാണു്
അഭയാർത്ഥികളല്ല എന്നു് ഞാൻ െകാട്ടാരത്തിെന്റ അക�
ത്തളങ്ങളിൽ ഔേദ്യാഗിക സൂചന െകാടുത്തു.”

“േനതൃപാടവം വ്യക്തമാക്കുേമ്പാഴും യുധിഷ്ഠിരൻ ധാർമ്മി�
കത വിടാത്ത ഓർമ വല്ലതുമുേണ്ടാ, പങ്കുവക്കാൻ?”, നകു�
ലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

തളർന്നിരുെന്നങ്കിലും, വീര്യം വിടാെത, ഒരു പ്രമുഖെകൗ�
രവെന ഓടിച്ചിട്ടു് പിടിച്ചു്, െഞക്കിെക്കാല്ലാനുള്ള േമാഹം
ഈ കരളിൽ തിളക്കുേമ്പാൾ, അരെക്കട്ടിലാേരാ ഊരാ�
കുടുക്കിട്ടു കയർ പിന്നിേലക്കു് വലിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ, “വാളുള്ളേപ്പാൾ നീ നഗ്നഹസ്തങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടു് പ്രതിേയാഗിെയ അധാർമ്മികമായി െഞക്കിെക്കാല്ലു�
േമാ?” എന്നു് ശാസനയുെട സ്വരത്തിൽ േചാദിച്ച യുധിഷ്ഠി�
രൻ, ബന്ദിെകൗരവെന തട്ടിപ്പറിെച്ചടുത്തു മലർത്തിക്കിട�
ത്തി കഴുത്തറത്തു ഭീമെന െവല്ലു വിളിച്ചു, “ഇന്നു് നീെയത്ര
െകൗരവമാറുപിളർത്തി?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/28

“ശത്രു െകാല്ലെപ്പട്ടിേല്ല? ചരമശുശ്രൂഷയിലും ശവമടക്കിലും
അനുസ്മരണേയാഗത്തിലും സ്മൃതിമണ്ഡപനിർമ്മിതിയി�
ലും സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ‘ശാന്ത’ഭീമെന ഞാൻ
ഓർക്കുന്നു. എന്നിട്ടിേപ്പാൾ പുള്ളിക്കാരെനന്താ ദുേര്യാധ�
നപ്രതിമെയ ചാട്ടവർെകാണ്ടടിച്ചു ‘രൗദ്ര’ ൈവകാരികത�
േയാെട േചാദ്യം െചയ്യുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാ�
റാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വധം പൂർണ്ണമാവും മുമ്പു് േജതാക്കൾക്കു സ്ഥലം വിേടണ്ടി�
വന്നതുെകാണ്ടു്, ഉള്ളിൽ ഉള്ള േക്ഷാഭം ആവിഷ്കരിക്കാ�
നായിെല്ലന്നു ഭീമൻ േഖദിച്ചിരുന്നു. ഈയിെട വേയാജന
വിഷാദേരാഗിയായേപ്പാൾ സ്ഥിതിമാറി. ഇേപ്പാഴാണു്
വധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നെതങ്കിൽ, െകാല്ലും മുമ്പു് പ്ര�
തികാരവചനങ്ങൾ എണ്ണിെയണ്ണിപ്പറയൂ എന്ന നിർേദ്ദശ�
േത്താെട ഈ പ്രതിമ ഞാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ ഒരുക്കി�
െക്കാടുത്തു. ‘വിചാരണ’യിൽ സഭാപർവ്വവും വാനപ്രസ്ഥ�
വുമായാൽ, നാടകീയതേയാെട മഹാഭാരത പുനരാവി�
ഷ്കാരം ഭീമേനാട്ടത്തിലൂെട േനരിൽ കാണാം.”

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങളുെട
അച്ഛേനാടു് പണം േചാദിച്ചു എന്നു് കൗരവർ പ്രചരിപ്പി�
ക്കുന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ?” ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു
േപാവുന്നതിനുള്ള മുെന്നാരുക്കത്തിലായിരുന്ന പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തിയാൽ െകൗരവേരാടു് നിത്യെച്ചല�
വിനു കടം േചാദിേക്കണ്ടിവരാവുന്ന മാനഹാനി ഒഴിവാ�
ക്കാൻ, പാഞ്ചാലിയുെട സ്ത്രീധനത്തിൽ നിന്നു് രത്നങ്ങൾ
ചിലതു് വിൽക്കെട്ട എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അച്ഛേനാടു് േചാദി�
ച്ചു എന്നെതാരു വസ്തുതയാണു്. “അവളണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
നവരത്നങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു െകാടുത്തെതാന്നുമല്ല,
കർണെന്റ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ േപാെല, അഴിച്ചു മാറ്റി�
യാൽ ചർമ്മത്തിൽ േചാര കിനിയുന്ന അപൂവ്വയിനം ജനി�
തകൈവകല്യമാണു്. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നവൾ വളർ�
ച്ചെയത്തിയ സ്ത്രീശരീരവുമായി വന്നേപ്പാൾ ആ സ്വർണ്ണ�
േശാഭ ഉടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണു്”, എന്നു് പാഞ്ചാ�
ലരാജാവു് ‘രഹസ്യം’ െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ വിരണ്ടു
േപായ യുധിഷ്ഠിരൻ, പിെന്ന കള്ളവിരൽ െകാണ്ടു് േപാ�
ലും ‘ജനിതകൈവകല്യ’ത്തിൽ െതാട്ടുേനാക്കിയില്ല.”
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“വിവാഹത്തിനും കുടിേയറ്റത്തിനും ഇടെക്കാരിടേവളയി�
െല അന്തഃപുരപരിചയം െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ നൂേറാളം കൗ�
രവരാജവധുക്കെള കയ്യിെലടുത്തു എേന്നാ? സംഘർ�
ഷം നിറഞ്ഞ സ്വത്തുതർക്കെത്ത പറ്റി നിഷ്കളങ്കരാേണാ
അവർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
വനവാസക്കാലം.

“കുരുവംശസ്വത്തിൽ പാണ്ഡവർക്കു് ഓഹരി തരാൻ കൗ�
രവെര തലയിണമന്ത്രത്തിലൂെട േപ്രരിപ്പിക്കൂ എന്നല്ല
ഞാനവേരാടു് മന്ത്രിച്ചതു്, മറിച്ചു, െപണ്ണുടൽ കരുതേലാ�
െട പരിപാലിച്ചാൽ എങ്ങെന ഏകപത്നീവ്രതക്കാരായ
ഭർത്താക്കന്മാർ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്കടിമെപ്പടും എന്നാ�
യിരുന്നു.”

“ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയതാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു ഭാര്യയും കുന്തിയുെമാത്തു കാട്ടിേലക്കു് ജീവിതാന്ത്യം
െചലവഴിക്കാൻ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി അന്തിയുറങ്ങിയ
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു അന്ധനും
വൃദ്ധനുമായ ധൃതരാഷ്ട്രർ.

“പരിത്യാഗികളായി കാട്ടിൽ കുരുവംശപാളയം സ്ഥാപി�
ച്ചു അന്നന്നെത്ത അപ്പം കൃഷി െചയ്തുണ്ടാക്കി ഇേപ്പാ�
ഴും കൗരവർ നൂറുേപരും ജീവിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ എനിക്കുത്സാഹമായി. തത്സമയ യുദ്ധവാർത്ത�
യിൽ സഞ്ജയൻ വഴി േകട്ടതു്, അവെരെയല്ലാം ഭീമൻ
കുരുേക്ഷത്രയിൽ െകാന്നു എന്നായിരുന്നു. മരിച്ചതു് ‘മാ�
യാകൗരവ’രാെണന്നിേപ്പാൾ ആധികാരികമായ വിവ�
രം കിട്ടിയേതാെട, ഭീമൻ വിഷാദേരാഗിയായി. പാണ്ഡ�
വർക്കു് അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രേവശനാനുമതി നിേഷധിച്ചു
പാഞ്ചാലിയിേപ്പാൾ ‘ഭദ്രകാളി േവഷ’മാടുന്നു. ഒരു േന�
രെത്ത ഭക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങൾ െപാരിെവയിലത്തു
വരിനിൽക്കണം എന്നായി. ൈവകാെത കൗരവ പാള�
യം നാമാവേശഷമാവണെമന്നാണു് ദുേര്യാധനെന്റ തീ�
രുമാനം. അേപ്പാൾ, പടിയിറങ്ങാൻ േപ്രരണയായി. ഭൗ�
തിക േനട്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ പാണ്ഡവർ എവിെട, അതീ�
തേലാകെത്ത കുറിച്ചു് ഇേപ്പാേഴ വിഭാവന െചയ്യുന്ന കൗ�
രവെരവിെട.”

“ഹൃദയം െപാട്ടിയാണു് പാണ്ഡു മരിച്ചെതന്ന വ്യാഖ്യാ�
നം സന്യസ്ഥരിൽ നിന്നുണ്ടായേല്ലാ. മുനിശാപം ഇര�
െയ കെണ്ടത്തി എന്നും. വസ്തുതയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി
എങ്ങെന േബാധ്യെപ്പടുത്തും സംശയേരാഗികെള?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡുചിതയിൽ
മാദ്രി െവന്തുതീർന്നേപ്പാൾ പാണ്ഡവരുെമാത്തു കുടിലിേല�
ക്കു് മടങ്ങുന്ന േനരം

“അവയവെമന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിെന്റ ശക്തിദൗർബ�
ല്യങ്ങൾ വികാരങ്ങൾക്കു് വിേധയെമന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ
നിങ്ങൾക്കു് േവണ്ടതു് രണ്ടു സ്ത്രീകെള അപകീർത്തിെപ്പ�
ടുത്തുന്ന ആഖ്യാനമാെണന്നു വ്യക്തം. ഭാര്യമാർ പരപു�
രുഷരതി ആസ്വദിക്കുന്നതു് കണ്ട പാണ്ഡുഹൃദയം െപാ�
ട്ടിച്ചിതറി എന്നു് എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി െചല്ലുേമ്പാൾ, നാട്ടുകാർ
കൂക്കിവിളിക്കെട്ട. മാദ്രി ഭാഗ്യവതി സതി അനുഷ്ടിച്ചവൾ
ചാരിത്ര്യവതിയായി േലാകെമങ്ങും മഹത്വെപ്പടും. അഞ്ചു
ആൺകുട്ടികളുെട പരിപാലനചുമതലയുള്ള ഞാേനാ?
വ്യഭിചാരിണി!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/09/30

“ചതിച്ചുെകാന്നതിൽ െനാമ്പരമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. കുന്തിയുെട ആദ്യെത്ത മകെനന്നു പര�
െക്ക സംശയിക്കെപ്പടുന്ന കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധിപ�
െന്റ െകാച്ചുമകളുെട വിവാഹസൽക്കാരത്തിൽ പെങ്ക�
ടുത്തു േകാട്ടക്കകേത്തക്കു തിരിച്ചു േപാവാൻ രഥത്തിൽ
കയറുന്ന അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാറുമൂടിയ ആ കുരുേക്ഷത്ര സന്ധ്യയിൽ ഞാനും അവ�
നും അെമ്പയ്യാൻ ഒരുങ്ങി േപാർക്കളത്തിൽ പരസ്പരം
േനരിട്ടു എന്നതു് േനരു തെന്ന. ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ
ചളിയിൽ താണ രഥചക്രങ്ങൾ ഉയർത്താൻ അവെന്റ
േതരാളി ശല്യൻ വിസമ്മതിച്ചതും ശരിയാണു്. നിവൃത്തി�
യില്ലാെത സ്വയം മണ്ണിലിറങ്ങിനിന്നു് ചക്രം ഉയർത്താൻ
പാടുെപടുന്ന കർണ്ണെന അനുകമ്പേയാെട ഞങ്ങൾ േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ ആയിരുന്നിേല്ല, മാനം വിണ്ടുകീറിയ ഇടിമി�
ന്നലിൽ ആ ധീരൈസനികേമധാവി തൽക്ഷണം മരണ�
മടഞ്ഞതു്? അതു് കണ്ടു മനമിടിഞ്ഞ ഞാൻ ആവനാഴി�
യിേലക്കു അമ്പു തിരിച്ചിട്ട ഓർമ്മയുമുണ്ടു്. സത്യാവസ്ഥ
അതായിരിെക്ക, കഥയറിയാെത നിങ്ങൾ അർജ്ജുനസ്വ�
ഭാവഹത്യക്കു ഇനി കൂട്ടുനിന്നാൽ, ശരിക്കും െതറിക്കുക
പരദൂഷണക്കാരിയായ നിെന്റ തലയായിരിക്കും.”



—5—
“കൺെകട്ടഴിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഉറച്ച കാൽവയ്പ്പുകളാണ�
േല്ലാ ഗാന്ധാരിക്കു്. ഒരു ൈക അന്ധധൃതരാഷ്ട്രെര മുറുെക
പിടിക്കുേമ്പാൾ മറുൈക നിങ്ങെള. അന്തിമ പദയാത്ര�
യിൽ വലഞ്ഞുനടന്നവശയായിട്ടും തുണക്കു വന്നിേല്ല ആ
പഴയ പങ്കാളികൾ?” പാണ്ഡവപിതൃക്കളായ ആകാശ�
ചാരികെള ഓർത്തു െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു. വിദുരർ മൗനം പാലിച്ചു നടന്നു.

“മാതൃത്വത്തിനു േവണ്ടി നീ യുവത്വത്തിൽ പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു
ബീജദാനം െചയ്തു ഞങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചു. അതിലപ്പുറം
എന്തു് ആൾതുണയാണു് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ
നിന്നു് നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് എന്നു് േചാദിച്ചവർ വഴിമാറി
നടന്നാൽ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/02

“പാമ്പും െപരുച്ചാഴിയും വിഹരിക്കുന്ന കാട്ടിേലക്കു് ഭർത്തൃ�
മാതാവു് ജീവിതാന്ത്യം െചലവഴിക്കാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചി�
റങ്ങുേമ്പാൾ, കൗശലത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചു അേല്ല?
േപാവരുേത, െപാന്നുേപാെല േനാക്കാം എന്നു് പറേയ�
ണ്ടതായിരുന്നില്ല-അഞ്ചു പുത്രന്മാരുെട ഏകവധു?”, വി�
ഷാദേരാഗികളായ വേയാജനങ്ങേളാടു് പാഴ്വാക്കു് മാത്രം
പറഞ്ഞാൽ േപാരാ എന്ന െപാതുസംവാദത്തിലായിരു�
ന്ന മഹാറാണിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിച്ച വനിതയേല്ല കുന്തി? കാട്ടുകു�
ടിലിെല തറയിൽ ഭർത്താവു് േരാഗിയായി കിടക്കുേമ്പാ�
ഴേല്ല, മർത്യജീവിതം വന്ധ്യമായി തുടർന്നാൽ േപാരാ
എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ, പരപുരുഷരതി പ്രാേയാഗികത�
ലത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നതു്? ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു്
ഞങ്ങൾ കുടിേയറാൻ നിർബന്ധിതരായേപ്പാൾ, ഞാനും
കൂെട വരാം എന്നു് കുന്തി ഉത്സാഹിച്ചിരുേന്നാ?, അേതാ,
ഇനിയുള്ള കാലം ഗാന്ധാരിക്കു് തുണയായി ഹസ്തിനപു�
രി െകാട്ടാരത്തിൽ കഴിയും എന്നു് പിൻവാങ്ങിേയാ? വാ�
നപ്രസ്ഥെമന്നും പറഞ്ഞു ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കുന്തിെയ മൂ�
ല്യം കുറച്ചു വിലയിരുത്തരുതു് ആ മഹതിെയ പ്രശംസിച്ചു
തെന്ന ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കെട്ട, എെന്നേന്ന�
ക്കുമായി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന രാജമാതാവിെന പാഞ്ചാ�
ലി പിടിച്ചു നിർത്തിയേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധിക്കാനാവാെത
കുന്തി കീഴടങ്ങി എന്നു് വരും യുഗത്തിലാരും പഴി പറയാ�
തിരിക്കെട്ട.”

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ മകൻ എന്നു് വിദ്യാർ�
ത്ഥികൾ നിെന്ന ഇന്നും അവേഹളിച്ചുേവാ?” ഉത്തര േചാ�
ദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിെല യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവ ഭരണ�
കാലം.

“േദ്രാണെര ചതിച്ചുെകാലെപ്പടുത്താനുള്ള പാണ്ഡവ ഗൂ�
ഡാേലാചനയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ യുധിഷ്ഠിരനാണു്
‘അർദ്ധസത്യം’ എന്ന യുദ്ധസേങ്കതത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാ�
താവു് എന്നു് കൃപാചാര്യൻ നമ്മുെട ധാർമ്മിഷ്ഠ മഹാരാ�
ജാവിെന അധിേക്ഷപിച്ചു. കിരീടാവകാശിയായ ഞാൻ
െചേങ്കാൽ കിട്ടിയാൽ. രാജേദ്രാഹികൃപാചാര്യെര നാടു്
കടത്തുകയാവും ആദ്യം െചയ്യുക എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
െകാട്ടാരഗൂഢാേലാചനയിൽ നിെന്ന സർപ്പവിഷം തീ�
ണ്ടി വകവരുത്താൻ അർദ്ധസത്യ വിശ്വാസികെള കൂട്ടുപി�
ടിച്ചുതുടങ്ങി എന്നു് ഉത്തരേയാടു് പറയുക എന്നു് കൃപാചാ�
ര്യൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അമ്മാ.”

“ഓർമ്മക്കുറിെപ്പഴുതിയാൽ കുരുവംശെപ്പരുമക്കു ഭീഷണി�
യാകുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സത്യവതിയുെട കാലം മുതലുള്ള ആധുനിക ഹസ്തിനപു�
രി ചരിത്രം തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്കിനിയും മാ�
റിയിേല്ല സംശയം? പാഞ്ചാലിയുെട ആത്മകഥ താേലാ�
ലിച്ചുവളർത്തിെയടുത്ത െപരുമക്കു സഹായകരമാവില്ല
എന്നു് നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിനു േബാധ്യമായി. യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ േരഖാമൂലമായ അനുമതി കൂടാെത ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’ ആത്മകഥ പൂർണ്ണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ േദശസുരക്ഷാ പരിഗണനയിൽ നി�
യമ േമൽനടപടി ഉണ്ടാവും. െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് നീണ്ട�
കാല നിർബന്ധിത വനവാസം ഉൾെപ്പെട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/03

“പാഞ്ചാലി ഞങ്ങൾക്കനുവദിച്ച പഴയ അഭിമുഖങ്ങൾ, വീ�
ണ്ടും വായിച്ചു. ഭർത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന ധ്വനി�
യുണ്ടു്. എന്നാൽ ചൂതുകളിയിൽ േതാറ്റു കാട്ടിൽ കൗരവ
അടിമകളായ േശഷം തന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പതഞ്ഞു
െപാങ്ങുന്നേതാ ഭർത്തൃനിന്ദ, അെതന്താ അങ്ങെന?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“രാജസൂയ യാഗത്തിൽ, ചക്രവർത്തിനിപദവിെയ കുറിച്ചു്
പാഞ്ചാലിക്കു് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഉദയസൂര്യനായിരുന്ന
ഞാൻ. ഇന്നു് കൗരവ അടിമെയന്ന നിലയിൽ നാശചി�
ഹ്ന മായ ധൂമേകതു!.”

“സ്വന്തം ൈക മാത്രം കഴുകിയാൽ േപാരാ എന്ന ഗതി
വന്നു അേല്ല?”, അരമന തീൻശാലക്കരിെക ഇച്ചിൽ പാ�
ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർ ഉണ്ട പാത്രങ്ങളാണിെതന്നു കരുതിേയാ?
ഇന്നേല്ല രക്തസാക്ഷി ദുേര്യാധനെന്റ ജന്മദിനം? െകാ�
ട്ടാര വിരുന്നിൽ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ വിശിഷ്ടാതി�
ത്ഥികളാെയത്തിയതു് കൗരവരാജവിധവകളായിരുന്നു.
അവർ സദ്യ ഉെണ്ടണീക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി യാ�
ചിച്ചു, ‘ഇച്ചിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കേട്ട?’ അവർ സമ്മതിച്ചു.
പാഞ്ചാലി ഉെണ്ടണീക്കും മുമ്പു് പാത്രങ്ങെളല്ലാം കഴുകി�
െയടുത്തിെല്ലങ്കിൽ, അവളുെട ഇച്ചിലും ഞങ്ങൾ കഴുേക�
ണ്ടി വരും.”

“െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ കുലീനതെയാന്നും ഇല്ലാെത
അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിൽ ചുരുങ്ങിേപ്പായ കർണ്ണെന
ആത്മാർത്ഥത െകാെണ്ടാന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അംഗരാജാ�
വാക്കിയെതന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇല്ലാത്ത രാജ്യ�
ത്തിെന്റ ൈകമാറ്റാവകാശം ആ പാവത്തിനു് പാരിേതാ�
ഷികമായി ൈകമാറിയതു് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്നു്
യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രായത്തിൽ
കവിഞ്ഞ പ്രാേയാഗികബുദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ�
ക്കറിയാമായിരുന്നിേല്ല, അംഗരാജ്യം ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന
അതു് തീെറഴുതിെക്കാടുക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കി�
െല്ലന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മഗധക്കരിെക അംഗരാജ്യമുണ്ടു്. മക്കളില്ലാത്ത അംഗരാ�
ജാവു് കൗരവകുട്ടികൾക്കതു ഇഷ്ടദാനമായി തന്നു എന്ന�
തും വസ്തുത. പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ദുേര്യാധനനു് ക്ര�
യവിക്രയ അവകാശമുേണ്ടാ എന്നതല്ലേല്ലാ കാമ്പുള്ള
കാര്യം. “നീ ആരുെട മകൻ?” എന്നു് പരസ്യമായി ഭീമൻ
െവല്ലുവിളിച്ചേപ്പാൾ, അെതാരു കീഴാള അവേഹളനമായി
കണ്ട ഞാൻ, പട്ടാഭിേഷകപ്രഹസനം വഴി അംഗരാജാ�
വായി കർണ്ണെന വാഴിച്ചു.”

“എന്നും എെന്നന്നും നിങ്ങൾക്കു് ഞാനാപ്ത മിത്രം’ എന്ന�
വൻ ഇരുൈകകളും ഉയർത്തി പ്രതിജ്ഞ തന്നിേല്ല?
അതിനുേശഷം കർണ്ണൻ അംഗരാജമുദ്രയുള്ള കിരീടവും
െചേങ്കാലും തിരുവസ്ത്രവും പ്രതീകാത്മകമായി ധരിക്കുന്നു�
െണ്ടങ്കിലും, അംഗരാജ്യത്തിേലക്കു അധികാരമുറപ്പിക്കാ�
നുള്ള പടേയാട്ടത്തിെനാന്നും ഞങ്ങൾക്കുേദ്ദശ്യമില്ല. െകാ�
ട്ടാരം ഊട്ടുപുര മാംസേമളയിൽ നാെള വന്നാൽ, അംഗ�
രാജാവിെനാപ്പം െപാരിച്ച കാളത്തുട തിന്നാെമന്നു ആ
ദരിദ്ര ചാർവാകേനാടു് പറയൂ. ഇടെക്കാെക്ക ഒന്നു് വിളി�
ച്ചു അഭിജാത കൗരവർെക്കാപ്പം വിരുന്നുണ്ണാൻ അവസ�
രം െകാടുത്താൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷമാണു് ചാർവാക�
നും. തിരക്കുണ്ടു്-അംഗരാജ്യത്തിെന്റ ഒരു പ്രാേദശിക രാ�
ജധാനി കുരുവംശ േകാട്ടക്കകത്തു പണി പൂർത്തിയാക്കി
േവണം ഇത്തവണ നവരാത്രി ആേഘാഷിക്കാൻ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/04

“ദുരൂഹമരണങ്ങൾ രാജശ്രദ്ധയിൽ െപടുത്തിയിട്ടും, അന�
ങ്ങുന്നില്ലേല്ലാ ആരും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ ഹസ്തി�
നപുരി രാജാവു് പരീക്ഷിത്തിെന്റ അരമന സർവ്വാധികാ�
രിേയാടു് േചാദിച്ചു, “പ്രതിേഷധജ്വാലയുമായി േകാട്ടവാതി�
ലിൽ തട്ടേണാ െപാതുസമൂഹം?”

“സമാനരീതിയിൽ അഞ്ചുേപരും ഒെന്നാന്നായി കുഴഞ്ഞു�
വീണു എന്ന കെണ്ടത്തലിൽ തുടർ അേന്വഷണത്തി�
നു് രാജാവു് ഇന്നെല രാത്രി ഉത്തരവിട്ടു. ഭൗതികാവശി�
ഷ്ടങ്ങൾ മലമുകളിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തി�
േക്കണ്ട പ്രാേയാഗിക അസൗകര്യം കണക്കിെലടുത്തു
രണ്ടു ൈവദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ദർ നാെള രാവിെല യാത്ര തി�
രിക്കും. ജഡങ്ങൾ മറവു െചയ്ത ഇടം കാണിച്ചുെകാടുക്കാ�
നും മണ്ണു് മാന്തി പുറെത്തടുക്കാനും വഴി നയിക്കാനും നി�
ങ്ങൾ, െകാട്ടാരം േലഖിക, തെന്ന േയാഗ്യ എന്നു് രാജാവി�
നു് േബാധ്യമുണ്ടു്. അഞ്ചുേപെരയും വിടാെത പിന്തുടർന്നു്
അഭിമുഖം െചയ്യുകയും മരണെമത്തുന്ന േനരത്തു അരികി�
ലുണ്ടാവുകയും െചയ്ത അേത നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ. ആറാമ�
െത്തയാളുെട തിേരാധാനവും അേന്വഷണത്തിനു് വിേധ�
യമാകും. ഓേരാരുത്തരും കുഴഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കാെത കാൽ മുേന്നാട്ടുവച്ചയാൾ എന്ന നിങ്ങളുെട
വാർത്ത അതർഹിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂെട വിദഗ്ധസം�
ഘം പരിഗണിക്കും. അരമനവാർത്തകൾ അതിശേയാ�
ക്തിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ഉടൻ
വിദഗ്ധസംഘത്തിനു മുമ്പിെലത്തി പൂർണ്ണ സഹകരണം
െകാടുക്കാനും രാജകൽപ്പന ആവശ്യെപ്പടുന്നു. അനുസരി�
ക്കുക-വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ‘കുഴഞ്ഞുവീഴാ’തിരിക്കാൻ.”



“െപണ്ണുടൽ െതാട്ടാൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുെമന്ന മുനി�
ശാപം നാട്ടിലായാലും കാട്ടിലായാലും ഒരുേപാെല ഫലി�
ക്കിേല്ല? പിെന്ന െചെങ്കാെലാെക്ക എറിഞ്ഞു പാണ്ഡുവും
നിങ്ങളും ധൃതിയിൽ നാടുവിട്ടെതന്തു െകാണ്ടായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

ബ്രഹ്മചര്യം ‘ഉറപ്പുവരുത്താ’നുള്ള പിതാമഹെന്റ നീണ്ട�
കാല രതി പരീക്ഷണത്തിൽ, നിത്യവും ഉറക്കറയിൽ നി�
നക്കു് പങ്കാളിയാവാേമാ എന്ന നിർേദ്ദശം വന്നേപ്പാൾ,
മൂല്യങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട പലതിലും പുനഃപരിേശാധന േവ�
ണ്ടിവന്നു. കാശിരാജകുമാരികൾ അംബികയും അംബാ�
ലികയും വിധവകളായേപ്പാൾ, ബ്രഹ്മചര്യപരീക്ഷണങ്ങൾ
സഹിക്കാനാവാെത സത്യവതിെക്കാപ്പം പടിവിട്ടിറങ്ങി�
യതു് ഞങ്ങെളേപ്പാെല കാട്ടിേലക്കേല്ല? ശന്തനു മരിച്ച�
േപ്പാൾ, വിധവ സത്യവതി, കിടപ്പറക്കൂട്ടു് എന്ന നിർേദശ�
ത്തിെനത്രകാലം വഴങ്ങിെക്കാടുത്തു എന്നറിയാൻ അരമ�
നചുവരുകൾക്കു െചവിയുണ്ടായിരുന്നു. ഉറക്കറസഹവാ�
സമാണു് ഉന്നെമന്നു പിതാമഹൻ ഇരുൈകകളും ഉയർ�
ത്തി പറയുെമങ്കിലും, ഉറക്കത്തിെലന്നേപാെല േമനിെതാ�
ടും, തേലാടും, വിവസ്ത്രയുമാക്കും. ഒരുമിച്ചു േവണം നിത്യ�
വും കുളിക്കാെനന്നു നിർേദ്ദശിക്കും. അനുസരണയിൽ
കവിെഞ്ഞാരു നിേഷധ പ്രതികരണവും പിതാമഹനു സ്വീ�
കാര്യമെല്ലന്നറിയിക്കും. ‘വലിയ തമ്പുരാൻ’ എെന്നാരു
പ്രതിച്ഛായ നിലനിർത്തി, സ്വയം ബ്രഹ്മചാരിെയന്നു ഒച്ച�
െവച്ചു വിേശഷിപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിലും, കരൾ നിറെയ പുക�
ഞ്ഞുയർന്ന വന്യരതിഭാവനയായിരുന്നു നിസ്സഹായരായ
ഞങ്ങളിലൂെട ആ ‘പരീക്ഷണകുതുകി’ സാക്ഷാത്ക്കരി�
ച്ചിരുന്നതു് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ കുരുവംശചരിത്രത്തിെന്റ
താളം െതറ്റും.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/06

“അത്താഴവിരുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടാ�
യി? മഹാറാണി സത്യവതിയുെട ജന്മദിനാേഘാഷമേല്ല?
മഹാറാണി സ്വയം വിളമ്പിത്തന്ന മധുരം െതാട്ടുേനാ�
ക്കാെതയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു േപായതു്?” പാ�
ണ്ഡു മാതാവായ അംബാലികേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“സത്യവതി വിളമ്പിെക്കാടുത്ത പാൽ കുടിച്ചായിരുന്നിേല്ല
ശന്തനു അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചെതന്നു േതാഴികൾ പറഞ്ഞ�
െതാന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. മക്കൾ ചിത്രാംഗദനും വിചി�
ത്രവീര്യനും ജീവൻ െവടിഞ്ഞതു് അസ്വാഭാവിക കാരണ�
ങ്ങളാൽ ആയിരുന്നു. തീൻശാലയിൽ എെന്നയും അം�
ബികെയയും സത്യവതി അടുപ്പിക്കാറില്ല. വൃദ്ധശന്തനു
വാക്കാൽ െകാടുത്ത ഉറപ്പു പാലിക്കാെത വന്നേപ്പാൾ,
സത്യവതി വിഷത്തുള്ളി പാലിൽ കലക്കി കുടിപ്പിച്ചായി�
രുന്നു ആ ദുർമരണങ്ങൾ. ഭീഷ്മർ സ്വയം അസ്വാഭാവിക�
മരണത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടയാളേല്ല? കൃപാചാര്യൻ
പറയും, സ്വച്ഛന്ദമൃത്യുവാണു് പിതാമഹെനന്നു്. അത്തരം
അതീതസൗഭാഗ്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും മനുഷ്യപുത്രിയായ
എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. എന്നാൽ ഒന്നറിയുന്നു. സത്യവ�
തിയുെട നിഴൽ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ കണ്ടാൽ,
അന്നവിെട ഒരസ്വഭാവിക മരണം ഉറപ്പു്.”

ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായിരുന്ന അംബാലിക മേനാേരാഗി�
െയ േപാെല പകച്ചുേനാക്കിയും പിറുപിറുത്തും ചുറ്റും സം�
ശയേത്താെട പരതി. ജാലകത്തിന്നപ്പുറത്തു സത്യവതി
പുത്രവിധവെയ ശിേരാവസ്ത്രം െകാണ്ടു് മുഖം മറച്ചു നിരീ�
ക്ഷിക്കുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ഒളിേനാട്ടത്തിലൂെട
കാണാമായിരുന്നു.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/07

“കടന്നാക്രമണത്തിനു മുതിർന്നെര െചറുക്കാൻ ൈസനി�
കേമധാവിത്വത്തിനു ധീരേനതൃത്വം നൽകിയ രാജകുമാര�
െന ‘കുരുവംശദാസൻ’ എന്ന വിശിഷ്ടപദവിയിേലക്കുയർ�
ത്തുവാൻ ഉന്നതാധികാരസമിതി തീരുമാനിച്ചു എന്നു് േക�
ട്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രതിേരാധമന്ത്രാലയത്തിെന്റ
സ്വതന്ത്ര ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. കൗര�
വരാജവിധവകൾക്കുള്ള ധാന്യവും വസ്ത്രവും േനരിെട്ടത്തി�
ച്ചു മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ഭരണകൂട അധികാരേശ്രണി�
യിെല രണ്ടാമൻ.

“െപാതുജീവിതത്തിെല അഭിമാന നിമിഷം. ഒരാഴ്ചമുമ്പു്
ഞാൻ ദുേര്യാധനെന്റ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലിയിൽ േപായി
ഏകനായി ശ്രമദാനം െചയ്തു. കല്ലും കരടുെമാെക്ക നീക്കി
തിരികത്തിച്ചു. കുലേദ്രാഹികളിൽ നിന്നു് കുരുവംശെത്ത
രക്ഷിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ സ്വയം കുരുതിെകാടുത്ത
വീരനായകൻ ആേരാരുമറിയാെത കിടക്കുന്നെതെന്റ
കരൾ േനാവിച്ചു. അടുത്ത ഭരണസമിതിേയാഗത്തിൽ
അവതരിപ്പിച്ച നിർേദ്ദശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യുധിഷ്ഠിരൻ
അംഗീകരിച്ചതനുസരിച്ചു വിശുദ്ധപദവിയിേലക്കുള്ള ആദ്യ�
ഘട്ട ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടെന ഉണ്ടാവും. കുരുവം�
ശദാസൻ എന്ന പദവി അർത്ഥമാക്കുന്നതു് എന്താെണ�
േന്നാ? പേരത േപാരാളിയുെട എളിമയും സ്വഭാവ പരി�
ശുദ്ധിയും അല്ലാെത മെറ്റന്തു്? അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കൗര�
വരാജ വിധവകെള ഉൾെപ്പടുത്തി കുടുംബേയാഗത്തിൽ
“അവൻ ഞങ്ങൾക്കു് അഭിവന്ദ്യൻ” എന്ന അപൂർവ്വ പട്ടം
നൽകുെമന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടതും വസ്തുതയാണു്. െപാതുേവ�
ദിയിൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ, എല്ലാ�
വരും എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് ൈക െകാട്ടി “േപാർക്കളത്തിൽ
നീ ഞങ്ങൾക്കു് വഴികാട്ടി, നീ ഗംഗാതടത്തിൽ വാഴ്ത്തെപ്പ�
ട്ടവൻ” എന്ന പദവി നൽകി ആദരിക്കും. േകാട്ടവാതിലി�
നു പുറത്തു ദുേര്യാധനെന്റ പഞ്ചേലാഹ പൂർണ്ണകായപ്ര�
തിമ അനാശ്ചാദനം െചയ്യും. ദുേര്യാധനദാസൻ എന്നു്
രാഷ്ട്രത്തിനു മുന്നിൽ കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് സ്വയം
സമർപ്പിക്കുന്നേതാെട, കൃതജ്ഞതയുെട ഒരു പണത്തൂ�
ക്കം എന്ന നിലയിൽ ഈ െകാല്ലെത്ത തിരശ്ശീല വീഴും,
നീണ്ട ആേഘാഷപരിപാടിയുെട ഔേദ്യാഗിക ഏേകാപ�
നം സ്വാഭാവികമായും മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട അധി�
കാരപരിധിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇനി എെന്ന േപാകാൻ
അനുവദിക്കൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/08

“അഭിനിേവശമായിരുന്നുേവാ? അേതാ, മൃദുലവികാരമില്ലാ�
െത്താരു രതിേവട്ടക്കാരനായിരുന്നുേവാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. പ്രതിനായക അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലിയിൽ
പുഷ്പാർച്ചന െചയ്തു പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങു�
ന്ന സന്ധ്യ.

“ദുരനുഭവ പട്ടികയിൽ ഇനിയുമുേണ്ടാ എണ്ണിെയണ്ണി ഓർ�
മ്മിക്കുവാൻ എന്നു് നിങ്ങൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ പഴയ വസ്ത്രാ�
േക്ഷപം ആവർത്തിക്കാൻ മാത്രം നിഷ്കളങ്കയല്ലേല്ലാ
ഞാൻ. നവവധുെവന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവരുെമാത്തു
ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമസിക്കാൻ കൗരവർ അനുവദിച്ചതു്
നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരമായിരുന്നു. കുന്തി വി�
ദുരർെക്കാപ്പം കൂടി. പ്രഭാതഭക്ഷണം പാചകം െചയ്തു കഴി�
ച്ചാൽ പാണ്ഡവർ അരമനയിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു പടിയി�
റങ്ങിേപ്പാവും. അേപ്പാൾ കാണാം, രാജവസ്ത്രങ്ങൾ ധരി�
ച്ചു ദുേര്യാധനൻ. എവിെട നിേന്നാ എേങ്ങാേട്ടാ ഔേദ്യാ�
ഗികാവശ്യങ്ങൾക്കായി േപാവുന്നതിനിടയിൽ ആജ്ഞ
സ്വീകരിക്കാൻ െതാട്ടരിെക നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആസ്വാ�
ദ്യകരമായി ആലിംഗനം െചയ്യും. പിൻകഴുത്തിൽ മുഖം
അമർത്തിപ്പിടിക്കും. ഗന്ധം ഇഷ്ടമാെണന്നു പറയും. മൃ�
ദുവിരലുകൾക്കേപ്പാൾ പര്യേവഷണത്തിനു െപണ്ണുടൽ
ഉപാധിയില്ലാെത അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിഥി�
മന്ദിരത്തിെന്റ ആഡംബരവും സ്വകാര്യതയും തണൽമര�
കൂട്ടങ്ങളുെട നിഴലും, അതു് േപാെല തനിമേയാെട കണ്ടി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, അജ്ഞാത വാസക്കാലത്തു വിരാടേസനാ�
പതി കീചകനിലായിരുന്നു. െകാതിപ്പിച്ചു വന്ന ആ യുവ�
േകാമളെന്റ െനഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നു വായും മൂക്കും കു�
ത്തിപ്പിടിച്ചു ഭീമൻ െകാന്നതു് എെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചായിരു�
ന്നു. പാപം െചയ്ത ഭീമഹസ്തങ്ങൾെക്കെന്റ ശരീരം സ്പർശ�
നാനുമതി എെന്നേന്നക്കുമായി നിേഷധിച്ചു. എന്നിട്ടും ആ
ശിക്ഷ േപാരാ, േപാരാ എെന്നനിക്കു പിെന്നയും പിെന്ന�
യും േതാന്നി.”

“കർമ്മനിരതരാേവണ്ട പാണ്ഡവർ കയ്യും െകട്ടി നിൽക്കു�
ന്ന അസാധാരണ കാഴ്ച!. ഭക്ഷണമുണ്ടായിട്ടും എന്താണ�
വർ കാത്തിരിക്കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. ജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, വി�
ട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പാണ്ഡവ മുഖഭാവങ്ങൾ.

“പതിവിനു വിരുദ്ധമായി ഞാൻ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ
കയ്യിട്ടുവാരി ആദ്യ ഉരുള കഴിക്കണം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ
ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു. അവരയറിയാെത ഞാനതിൽ പാ�
മ്പുംവിഷം േചർത്തിട്ടുണ്ടാവുെമന്നു സന്യസ്ഥൻ മുന്നറിയി�
പ്പു് െകാടുത്തു എന്നാണറിയുന്നതു് ആരാദ്യം വായിലിടും
ആദ്യ ഉരുള എന്ന കഠിന േചാദ്യമാണവർ എെന്നെക്കാ�
ണ്ടു് ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുന്നതു് പിടി അയഞ്ഞു എന്നു്
വരാെത ഞാൻ െചറുക്കുന്നതും അതുതെന്ന. ഇെതാരു
വിശപ്പടക്കൽ സമരമല്ല ജീവന്മരണ പ്രശ്നമാണു്.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/09

“ഇനിെയങ്കിലും പാഞ്ചാലിക്കു് േമാചനം െകാടുക്കൂ. േവണ�
െമങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടിമയാവാം”, ദുേര്യാധനനു്
മുമ്പിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി ൈക കൂപ്പി.

“ഏകശിലാദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കുന്ന എെന്ന ൈലംഗി�
കമായി പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു് തൽക്കാലം വിടുന്നു. പരിഷ്കൃത�
സമൂഹെമങ്കിലും, വ്യവസ്ഥാപിത അടിമവ്യവഹാര നിയ�
മത്തിെന്റ അന്തഃസത്തെയ അധിേക്ഷപിക്കുന്ന അഭിമുഖ�
ങ്ങൾ ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ അരുതു് എന്നു് താക്കീ�
തു തരുന്നു. ആവർത്തിച്ചാൽ, ഇനിെയാരു മുന്നറിയിപ്പി�
നു് സാധ്യത ഇല്ലാെത, വിസർജ്ജന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും
ൈജവമാലിന്യം നീക്കുന്ന പണി എല്പ്പിക്കുക ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’െയ ആയിരിക്കും.”

“ഊഷ്മളമായിരുന്നുേവാ ഗുരുശിഷ്യ പാരസ്പര്യം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലെന ബന്ദിയാക്കി അർ�
ജ്ജുനൻ േദ്രാണർക്കു ‘ഗുരുദക്ഷിണ’ െകാടുക്കുന്ന ചടങ്ങു
കഴിഞ്ഞ േനരം.

“കുന്തിയുെമാത്തു് അഭയാർത്ഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ
വരുേമ്പാൾ, കൗരവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാത്ത ഇട�
മില്ലായിരുന്നു. കൗശലപൂർവ്വം പക്ഷം േചർന്നു് േദ്രാണർ
അരമന േപാെലാരു വസതി തട്ടിെയടുത്തു. കാട്ടിൽ വളർ�
ന്ന പാണ്ഡവർ വന്യമൃഗങ്ങളുെട കഴുത്തു കടിച്ചുമുറിച്ചു ചുടു�
േചാര ഊറ്റി കുടിക്കുെമെന്നാെക്ക െകൗരവർ െപാലിപ്പി�
ച്ചിരുന്നതു് േദ്രാണർ മുഖവിലെക്കടുത്തു. ഏകലവ്യേനാ�
െടന്ന േപാെല, ഞങ്ങളുെട തള്ളവിരലും ഗുരുദക്ഷിണ�
യായി ഭാവിയിൽ മുറിച്ചു േമടിക്കുെമന്നായേപ്പാൾ, രണ്ടും
കല്പ്പിച്ചു േദ്രാണെചവിയിൽ യുധിഷ്ഠിര ജന്മരഹസ്യം
ഉച്ചരിച്ചു. ധർമ്മിഷ്ഠെനന്നു േമനി പറഞ്ഞിരുന്ന യുധിഷ്ഠി�
രൻ മരണേദവതയുെട ഇഷ്ടസന്തതിയാെണന്നറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ കാണണമായിരുന്നു ആ മുഖം. െപെട്ടന്നു് കഥ മാ�
റി. അഞ്ചു പാണ്ഡവെരയും കണ്ടാലുടൻ പുഞ്ചിരിയും പാര�
സ്പര്യവുമായി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/10

“രാവിെല നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിനി, സന്ധ്യക്കു് പണയവ�
സ്തു,ഇേപ്പാൾ കൗരവഅടിമ. മനം െനാന്തു ആത്മഹത്യ
ആേലാചിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അതിനുമുമ്പു് െചേയ്യണ്ട ചില നരഹത്യകൾ ബാക്കി�
യുണ്ടു്.”

“വിരാടമാക്രമിച്ചു നാൽക്കാലികെള തട്ടിെയടുക്കാൻ മാ�
ത്രം മാംസക്ഷാമം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുേന്നാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ബൃഹന്നള ഒറ്റയ്ക്കു് േതാൽപ്പി�
ച്ച കൗരവൈസന്യം തിരിച്ചുവരുന്ന സമയം.

“മഹായുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? സ്വത്തുതർക്കെമന്നു നിങ്ങൾ
പറയും. കൗരവ നന്മെക്കതിെര പാണ്ഡവ തിന്മ എന്നു
ഞങ്ങളും. ശത്രുഹൃദയത്തിേലക്കു കുന്തം എറിേയണ്ട കൗ�
രവേപാരാളികൾ യുദ്ധവീര്യത്തിനു കഴിേക്കണ്ടതു് ധാന്യ�
ക്കഞ്ഞിേയാ മാട്ടിറച്ചിേയാ? േതാൽവിസാധ്യത അറി�
ഞ്ഞിട്ടും, േപാഷകാഹാര ലക്ഷ്യം അടിവരയിട്ടൂന്നി, തീൻ�
ശാലയിൽ എെന്നന്നും മാംസഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ േമാ�
ഹിക്കുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിനു എേന്താ മഹത്തായ സൂ�
ചന ഈ നാൽക്കാലി യുദ്ധം തരുന്നിേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/11

“അവൾ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിനു വിേധയ? പ്രതിേഷധി�
ച്ചിേല്ല? പരിത്യാഗികളേല്ല നിങ്ങൾ? അേതാ, എരിയുന്നു�
േണ്ടാ നിങ്ങളിലും പ്രണയഹൃദയം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഞാെനാരംഗപരിമിതെനന്ന കാര്യം ഓേരാ അക്ഷരം
ഉച്ചരിക്കുേമ്പാഴും ഓർക്ക. ഇരുന്നു െചയ്യാവുന്ന േജാലി�
യാണു് ഗുരു തന്നതു് തുറന്ന ജാലകത്തിലൂെട േനാട്ടം പുറ�
േത്തക്കു തിരിയും. കാഴ്ച തടസ്സെപ്പടാത്ത പാണ്ഡവാശ്രമ�
ത്തിൽ പാഞ്ചാലിയുെടചലനത്തിനായി ഹൃദയം തുടിക്കും.
കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറൻ തുണികൾ ഉണക്കാൻ ഇടുന്നേതാ�
െട കാഴ്ച മറയും. അേപ്പാൾ അസ്വസ്ഥനാവും. ൈവകു�
േന്നരം ഉണങ്ങിയ തുണികൾ എടുക്കാൻ പാഞ്ചാലി വരു�
േമ്പാൾ, തുടിക്കുന്ന െനഞ്ചുമായി ഞാനവെള തുറിച്ചു േനാ�
ക്കും. അവൾ എെന്ന കാണാറുേണ്ടാ? ഉെണ്ടന്നു ആരാ�
ധനേയാെട സങ്കൽപ്പിക്കും. പാണ്ഡവരിെലാരാൾ സം�
ശയേത്താെട വന്നു ആശ്രമങ്ങൾക്കിടയിെല േവലിെക്ക�
ട്ടു കൂട്ടിയിടുേമ്പാൾ ഞാനാെക തളരും. അഞ്ചു ബലിഷ്ഠ�
കായന്മാർ അവളിൽ ശാരീരികാധിപത്യം പുലർത്തുന്നതു്
എെന്ന േവട്ടയാടും. ഈശ്വരാ എെന്തല്ലാം പരീക്ഷകൾ
നീ പാഞ്ചാലിക്കു് െകാടുത്തിട്ടും, ചിന്നിച്ചിതറാെത അവൾ
പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ, അപാരതേയാടു ഞാനേപ്പാൾ പ്രാർ�
ത്ഥിക്കും.”



“പൗരാവകാശങ്ങളിെല്ലങ്കിലും, െതാഴിൽ െചയ്തു ജീവി�
ക്കാൻ അവർക്കവസരം െകാടുത്തുകൂെട? നാടു് കടേത്ത�
ണ്ട കാര്യെമന്താണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ജനേരാഷം അസഹ്യമായാൽ? നഗരമുണരും മുമ്പവർ
മുഖാവരണമണിഞ്ഞു ഒളിേച്ചാടുന്നതു് പ്രഭാതസവാരിക്കൂ
േപായ ജനം കണ്ടതേല്ല? ഉത്തരവാദിത്തം മറന്നു െപാ�
തുമുതൽ പണയം െവച്ചവർ ചൂതാടിയതു ആദ്യ കുറ്റം, കൂ�
െട െപാറുക്കുന്നവെള പണയം വച്ചതു സ്ത്രീത്വേത്താടുള്ള
അവേഹളനം. പാഞ്ചാലിയുെട െപരുമാറ്റവും ജനെത്ത
വിറളി പിടിപ്പിച്ചു. ആണുങ്ങൾക്കു് മാത്രം പ്രേവശനം
അനുവദിച്ചിരുന്ന ചൂതാട്ടസഭയിൽ, അല്പവസ്ത്രയായി വന്നു
പ്രേകാപനപരമായ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂെട പൂർണ്ണവിവ�
സ്ത്രയായതു വഴി പാഞ്ചാലി പ്രകടിപ്പിച്ച ൈലംഗിക അരാ�
ജകത്വം പരിഷ്കൃത സമൂഹമായ ഹസ്തിനപുരിക്കു് അപമാ�
നെമന്നു് െതരുേവാരങ്ങളിൽ പ്രതിേഷധജ്വാല നിങ്ങൾ
കണ്ടിേല്ല?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/14

“തിരുേശഷിപ്പിൽ ധൂപാർച്ചന െചയ്യാൻ നിേയാഗം നി�
ങ്ങൾക്കായിരുന്നേല്ല? അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എങ്ങെന കാ�
ണുന്നു പേരത േയാദ്ധാവിെന ധീരനായകപദവിയിേല�
ക്കുയർത്തിയ പരിപാവനചടങ്ങിൽ, ആദ്യാവസാനം
പെങ്കടുത്ത േനരനുഭവം?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ അവൻ െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്നെതാരു െകട്ടുകഥ�
െയന്നു െതളിഞ്ഞ ദിനം. ആദ്യെമാെക്ക ഞാനും അന്ധാ�
ളിച്ചു. ഗാന്ധാരിക്കു് മുമ്പിൽ, കുരുേക്ഷത്രക്കുേശഷം, ഭീമൻ
ദുേര്യാധനവധം അത്രമാത്രം ഇളകിയാടിയിരുന്നു. തിരു�
േശഷിപ്പുകൾ േനാക്കിേയാ? ജീവൻ തുടിക്കുന്ന േപാെല?
അതുെകാെണ്ടന്തുണ്ടായി, ധാന്യമണി മുതൽ കരിംപാറ�
െക്കട്ടുകൾ വെര, വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹസ്തിനപുരി�
യാെക വീരനായകപദവി ആേലഖനം െചയ്യാൻ കരകൗ�
ശല വിദഗ്ധർക്കു് വർഷം മുഴുവൻ അവസരം നൽകുന്ന
െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി മഹാറാണി പാഞ്ചാലി പ്രഖ്യാപിച്ച�
േതാെട, ഞാൻ ശിരസ്സു് നമിച്ചു. അവൻ ഞങ്ങൾക്കു് പ്രി�
യൻ, എന്നും എെന്നന്നും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/15

“ഇെതന്താ ശിരസ്സിൽ?”, വനാശ്രമത്തിെല മൂലയിൽ എരി�
െപാരി െകാള്ളുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“രാജശിരസ്സു് നഗ്നമായിക്കൂട എന്നു് ദുേര്യാധനൻ അറിയി�
ച്ചേപ്പാൾ, ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടിയ മുൾക്കിരീടം. ഇരുമ്പാണി
െകാണ്ടുള്ള കിരീടം ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കിട്ടിയാൽ
മുൾക്കിരീടം മാറ്റും.”

“ഇതാേണാ നിങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ മുഖ്യ വാർത്ത?
ഇതിൽ പാഞ്ചലിക്കനുകൂലമായ പ്രതിേരാധത്തിെന്റ
ഭാഷ എവിെട? ഇതിൽ കാണുന്നതു് അവൾക്കു േനെര�
യുള്ള ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനുള്ള പേരാക്ഷ േപ്രാൽസാ�
ഹനമേല്ല?” ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ േമധാവി െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു ചൂതാട്ടസന്ധ്യയിൽ അധികാര സമവാക്യം പൂർണ�
മായി മാറിയാൽ പിെന്ന േലഖികയുെട മേനാഭാവവും കൂ�
ട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി മാറിേല്ല? േവതനം പരിഷ്കരി�
ക്കാെത െകാട്ടാരത്തിണ്ണ നിരങ്ങാൻ ഞങ്ങെള കയറൂരി
വിടുേമ്പാൾ അറിയേണ്ട, ഇങ്ങെന കൂറുമാറ്റം ഞങ്ങൾക്കും
ഉണ്ടാവും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/16

“മാടമ്പിയായിട്ടും മുഖമിനിയും െതളിഞ്ഞിേല്ല?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാടുെപട്ടു യുദ്ധം ജയിച്ചവർക്കു് കിേട്ടണ്ടെതാെക്ക ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ കിട്ടിേയാ? ഭീമൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയിട്ടും ധൃ�
തരാഷ്ട്രർ െചേങ്കാൽ ൈകവിടുന്നില്ല. ശന്തനുവിെന്റ കാ�
ലം മുതലുള്ള അപൂർവ്വ രത്നേശഖരം തിരയാൻ ഭൂമിയിലും
ഭൂഗർഭത്തിലും ഇനി ഇടമില്ല. ദുേര്യാധനൻ അെതവിെട
ഒളിപ്പിച്ചു? കൗരവർ കുരുേക്ഷത്രയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടേതാ�
െട അവരുെട നൂേറാളം രാജവിധവകളും, പുത്രവിധവ�
കളും ഞങ്ങൾക്കടിമകളാവണം, എന്നാൽ വഴങ്ങാൻ
അവർ തയ്യാറല്ല. പാതിരാവിൽ ഞങ്ങളവെര കുടിെയാ�
ഴിപ്പിച്ചു. വഴങ്ങിയില്ല. പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ ആയു�
ഷ്ക്കാല സൗജന്യ ഭക്ഷണലഭ്യത വാഗ്ദാനം െചയ്തു. വഴങ്ങു�
ന്നില്ല. നിത്യവും ഇങ്ങെന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നവ
പാണ്ഡവ ഭരണകൂടെത്ത നിങ്ങൾ വഴിമുട്ടിച്ചാൽ പിെന്ന
മുഖം െതളിയുേമാ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/17

“ഒരാരാധകെന േപാെല പാഞ്ചാലിെയ അകന്നു നിന്നു്
േനാക്കിയാൽ, നിങ്ങൾക്കു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ കാണാവുന്ന
ആകർഷകത്വം വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അകന്നു നിന്നു് മാത്രമല്ല, െതാട്ടടുത്തുനിന്നു േനാക്കാനും
ആരാധകപദവി മാത്രേമ എനിക്കവൾ തന്നിട്ടുള്ളു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/20

“വിശ്വസ്തത എെന്നാരു പുതു ആശയം കൗരവരാജവധു�
ക്കൾ ഈയിെടയായി മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നുണ്ടു്. ഹസ്തിന�
പുരി േപാെലാരു യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിൽ, െകൗ�
രവ േപ്രാൽസാഹനത്തിലൂെട, പാണ്ഡവെര ആക്രമിക്കാ�
നും വിലകുറച്ചു് കാണാനും ഒെക്കയാണതു് രൂപകൽപ്പന
െചയ്തിരിക്കുന്നതു് മറയില്ലാെത ആയുധമാക്കുന്നതു നിങ്ങ�
ളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്തരം സമസ്യകെള ഒരു പരി�
ഷ്കൃതവനിത എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങെന ൈക�
കാര്യം െചയ്യുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“മത്സര വിജയിെയയാണു്, പ്രണയിെയയല്ല ഞാൻ വിവാ�
ഹം കഴിച്ചതു് നാലു പാണ്ഡവെര െവറുെത കിട്ടി. അവര�
ഞ്ചുേപർക്കും വിശ്വസ്തത ഉറപ്പു െകാടുത്തിട്ടില്ല. പാണ്ഡവ�
രുെട വിവാേഹതര ആനന്ദ േസ്രാതസ്സുകൾ കളങ്കെപ്പടു�
ത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തതു് േപാെല, എെന്റ അന്തർ�
മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യ�
െപ്പടുകയില്ല എന്നതു് മാത്രമാണു് ദാമ്പത്യധാരണ.”

“ആരുെട ഓർമ്മക്കായാണു് നിങ്ങൾ ഈ ഉച്ചസമയത്തു
മൺെചരാതുകളിൽ തിരിെകാളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന�
തു്?”, യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ജന്മനാടിെന്റ അഖണ്ഡതക്കു് െവല്ലുവിളിയായി, എവിെട
നിേന്നാ വലിഞ്ഞു വന്ന അർദ്ധസേഹാദരർെക്കതിെര
ജീവകാലം മുഴുവൻ പ്രതിേരാധിച്ചും, സമരമുഖം തുറന്നും,
നയതന്ത്രചർച്ചകൾ പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാത്രം കായി�
കബലത്തിലൂെട അവസാനേചാരത്തുള്ളി വീഴും വെര
േപാരാടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത ധീരേദശാഭിമാനി ദുേര്യാധ�
നെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കു്.” നകുലനും സഹേദവനും
യുധിഷ്ഠിരേതാളിൽ ൈകകൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുയർത്തി
േകാട്ടവാതിലിനുള്ളിെല െകാട്ടാരെക്കട്ടിേലക്കു െകാണ്ടു�
േപാവുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി േഖദസ്വരത്തിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികേയാടു് മന്ത്രിച്ചു, “ഇടയ്ക്കിെട ഇങ്ങെന വിങ്ങി�
െപ്പാട്ടും, പരിസരേബാധവും കുറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരനു് മറവി�
േരാഗെമെന്നാെക്ക ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ െപാലി�
പ്പിെച്ചഴുതി യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവഭരണെത്ത വരുംതല�
മുറകൾക്കു മുമ്പിൽ പാഴ്വാക്കാക്കരുേത.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/21

“പുതുതാെയന്തു രാജ്യതന്ത്രപാഠങ്ങൾ പിതാമഹനിൽ നി�
ന്നു് െചാല്ലിേക്കൾക്കാനാണു്, നിയുക്ത മഹാരാജാവു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ നിത്യവും രാവിെല കുരുേക്ഷത്രയിെല ശരശയ്യ�
യിേലക്കു മിന്നൽ സന്ദർശനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃ�
പാചാര്യേരാടു് േചാദിച്ചു. “ഒരു വയർ അന്നം തരൂ” എന്നു്
കൗരവരാജവിധവകൾ വിലപിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന പ്രഭാ�
തം. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“ഒരു ദശാബ്ദേത്താളം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരു�
ന്നേപ്പാൾ, െപരുമാറ്റച്ചിട്ടയുെട ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാ�
ത്തതു െകാണ്ടായിരുന്നു, കൂെട െപാറുക്കുന്നവെള പ്രതി�
േയാഗിക്കു പണയം വച്ചു ചൂതാടാൻ യുധിഷ്ഠിരനു് കഴിഞ്ഞ�
െതന്നു്, സ്വീകരണേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞതു് യു�
ധിഷ്ഠിരെന മുറിെപ്പടുത്തി. യുദ്ധെക്കടുതിയിൽ കുരുേക്ഷത്ര�
വിധവകൾ െപടാപ്പാടു െപടുേമ്പാഴും, സ്ത്രീനീതിയുെട ബാ�
ലപാഠം പഠിച്ചിട്ടുമതി ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ
സ്വീകരിക്കുക എന്നു് പാഞ്ചാലി ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തിയ�
േപ്പാളാണു്, മരണം കാത്തു് ശരശയ്യയിൽ നീണ്ടുനിവർന്നു
കിടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ സ്ത്രീവിരുദ്ധനിൽ നിന്നു് “വിേവകചൂ�
ഢാമണി” െപറുക്കാൻ േപാർക്കളത്തിേലക്കു കുതിച്ചുപാ�
യുന്നതു. കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയിേട്ട ഉള്ളൂ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/22

“അഞ്ചുേപരിൽ നിങ്ങൾെക്കാരു ‘പ്രിയെപ്പട്ടവൻ’
ഉേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അവിഹിതങ്ങൾ േതടി മറ്റുള്ളവർ പടിവിട്ടിറങ്ങിയേപ്പാൾ,
ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന സഹേദവൻ എേന്നാെടാപ്പം നീന്തി
െകാടിയ േവനൽ അതിജീവിക്കാൻ തുണച്ചു. മൂത്ത മക�
നാവാനുള്ള പ്രായേമ അവനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും
ആ പരിലാളന എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു. തിരയിളക്കമുള്ള
കണ്ണുകളിൽ േനാക്കാൻ എനിക്കു് ഭയമായി, കാരണം
അതിൽ നിഴലിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അശാന്തമായ ഭാവിെയ കു�
റിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ? അവെര�
നിേക്കാർമ്മിക്കാൻ തന്നതു് അഭിശപ്തമായ ഭൂതകാലവും.”

“അനുഗ്രഹെമാന്നും വാങ്ങിച്ചിേല്ല?”, ഭീമഗദയുെട പ്രഹര�
േശഷിയിൽ തുടെയാടിഞ്ഞു വീണ ദുേര്യാധനേനാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു ഒരൗപചാരിക അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒതുക്കുന്നു
വിജയസാധ്യത? രണ്ടു പ്രാവശ്യം ‘അന്ധപിതാവു് ’ െച�
േങ്കാൽ നീട്ടുന്നതും, ഞാനതു ചാടി പിടിക്കും മുമ്പു് തെന്ന
പിൻവലിക്കുന്നതും കണ്ട ഗാന്ധാരി തത്സമയം കുടുകുെട
ചിരിക്കുകയായിരുന്നിേല്ല? ആയുഷ്കാലം അന്ധത നടിച്ചു
നൂറു മക്കെളയും തരം േപാെല കബളിപ്പിച്ചു എന്ന തിരി�
ച്ചറിേവാെട രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണു് പടിയിറങ്ങിയതു് യുദ്ധം
ജയിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എേന്നാ? വടക്കൻ മലകളിേലക്കു
വനവാസത്തിനയക്കുമായിരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/23

“േപാർക്കളവും ഊട്ടുപുരയും കൗരവനിയന്ത്രണത്തിലായി�
രുന്നിട്ടും അടിെതറ്റി വീഴാൻ നിങ്ങൾ എവിെട പിഴച്ചു?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ചുണ്ടു പിളർത്തി ദുേര്യാധ�
നൻ ദാഹജലം യാചിച്ചിരുന്ന ഇരുണ്ട സന്ധ്യ. പാണ്ഡവ
സംഘം ആർത്തുവിളിച്ചു ആടിപ്പാടി പാളയത്തിേലക്കു് നീ�
ങ്ങുന്നതു് കാണാമായിരുന്നു.

“തൽപരകക്ഷികളുെട ദുഷ്പ്രചരണം നിസ്സാരമായിരുേന്നാ?
കൗരവർ കുതന്ത്രരാെണന്നു വ്യാപകമായ പ്രചരണം
നടന്നിേല്ല? നഷ്ടെപ്പട്ടെതാെക്ക ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള
ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കും. അരവയർ അന്നം േചാദിച്ചു
വന്ന പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസനത്തിൽ കയ�
റി ഇരിക്കാൻ കൗരവർ സമ്മതിക്കില്ല. ചലനസാധ്യത
നഷ്ടെപ്പെട്ടങ്കിലും മനസ്സു് പ്രത്യാശേയാെട ഒരവസരം കൂ�
ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. െചേങ്കാൽ ഞാേനാ പിൻഗാമിക�
േളാ യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കുന്ന സമയം നിങ്ങ�
ളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആ ഐതിഹാസിക മുഹൂർത്തം െപാതു�
സമൂഹെത്ത േനേരാെട നിർഭയം അറിയിക്കാൻ?”

“മേനാദൗർബല്യമുെള്ളാരു പാവത്താനായി നിങ്ങെള ചി�
ത്രീകരിക്കുന്ന അതിഭാവുകത്വപ്രകടനം അരേങ്ങറ്റ ൈമ�
താനിയിൽ കാണാനിടയായി. “ഹാ ൈദവേമെയൻ ജന്മ�
ദാതാക്കളാേരാ? കാണുേമാ ഞാനവെര?” എന്നു് വളർച്ച�
െയത്തിയ പുരുഷൻ മുട്ടുകുത്തി അസ്തമയ സൂര്യനിേലക്കു
േനാക്കി വിലപിക്കുന്നതു് കാഴ്ചക്കാെര കദനഭാരത്താൽ
വീർപ്പുമുട്ടിച്ചേല്ലാ. നിങ്ങളുെട കരുത്തൻ പ്രതിച്ഛായെയ
െപാളിച്ചടുക്കാൻ ദുഷ്ടപാണ്ഡവർ കരുതിക്കൂട്ടി െചയ്തതാ�
െണന്നു് േതാന്നലുണ്ടു്. എെന്താരു രൂപസാദൃശ്യം, ഇരട്ട�
െപട്ടതാേണാ ആ നടൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണ�
േനാടു് േചാദിച്ചു

“എന്തിഹ മന്മാനേസ സേന്ദഹം വളരുന്നൂ എന്ന പദം
െചാല്ലുന്ന അഭിേനതാവിെന കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ ഇങ്ങ�
െന പരവശെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ, പ്രതി ഞാൻ തെന്ന. ജീ�
വിതകാലം മുഴുവൻ പിതൃശൂന്യൻ എന്ന അവമതി പാണ്ഡ�
വെര േപാെല ഞാനും പലകുറി േകൾേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്
എങ്കിലും, എെന്ന ‘പിഴച്ചുെപറ്റവൾ’ ആെരന്ന ആകാംക്ഷ
അസഹനീയമായി േതാന്നിയേപ്പാളാണു് സ്വയം എഴുതി
അഭിനയിച്ചതു് േലാലഹൃദയർക്കു് കർണ്ണവിലാപം താ�
ങ്ങാനാവിെല്ലന്നു സംവിധായക ദുശ്ശള മുന്നറിയിപ്പുതെന്ന�
ങ്കിലും, നിങ്ങെളേപ്പാലുള്ള ‘കഠിനഹൃദയ’കളായ പത്ര�
പ്രവർത്തകെര േപാലും ആെക ഉലച്ചു കർണ്ണജന്മരഹ�
സ്യെമന്നതു് ഭീതിതമായി േതാന്നുന്നു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ
അറിയെപ്പടുന്ന രാജസ്ത്രീയാണു് കർണ്ണമാതാെവന്നു നാ�
െള പുറം േലാകം അറിയാനിടവന്നാൽ, അവൾ േനരി�
േട്ടക്കാവുന്ന മാനഹാനിേയാർക്കുേമ്പാൾ, ഈശ്വരാ, ആ
രഹസ്യം ഒരിക്കലും െവളിെപ്പടാതിരിക്കെട്ട.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/24

“ശിേരാവസ്ത്രം ധരിച്ചു മുഖം മറച്ചു അർദ്ധരാത്രിയിൽ സമീ�
പെത്ത സന്യാസി മഠത്തിൽ നിന്നു് മറ്റാരുമറിയാെത കട�
ത്തി, നീെരാഴുക്കിന്നരികിൽ െകട്ടി, കഴുത്തുെവട്ടി േതാലുരി�
ച്ചു െകാമ്പും കുടലും നീക്കി ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമാക്കിയ കാളക്കു�
ട്ടെന എന്തു് സ്വാഗതഗീതം പാടിയാണു് പ്രിയപത്നിയുെട
അടുേത്തക്കു് പുലർച്ചേയാെട തലച്ചുമടായി നിങ്ങളഞ്ചു�
േപർ െകാണ്ടുേപായത്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇഷ്ടമൃഗമാംസഭക്ഷണം, േവണ്ടിവന്നാൽ േമാഷ്ടിച്ചും
കഴിക്കാൻ കൗരവഅടിമകൾക്കുമുണ്ടു് അവകാശെമന്ന
ഐതിഹാസികമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നിേല്ല പ്രതീകാ�
ത്മകമായി പാണ്ഡവർ വാസ്തവത്തിൽ െചയ്തതു്? േഗാമാം�
സെത്ത നാം ആറുേപരും അത്യുത്തമ േപാഷകാഹാരെമ�
ന്നു മഹത്വെപ്പടുത്തുക, േഗാമാംസത്താൽ നാം ആറുേപർ
എെന്നന്നും മാംസളമായി ഐക്യെപ്പടുക എന്നുച്ചരിച്ചു�
െകാണ്ടു് സസ്യാഹാരിയായ പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ മുട്ടുകുത്തിയ േതാർമ്മയുണ്ടു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/25

“വിഷം െകാടുത്തും മുക്കിത്താഴ്ത്തിയും േപാരടിച്ചി രുന്ന രണ്ടു�
കൂട്ടരുെടയും ഗുരുവായിരുന്ന നിങ്ങൾ ആ കാലേത്താടി�
യതു ‘സമദൂര’ത്തിലായിരുന്നു. കുരുേക്ഷത്രയിെലത്തിയ�
േപ്പാൾ കൗരവർെക്കാപ്പം പാണ്ഡവർെക്ക തിെര നയി�
ക്കുന്നു പട. േപാറേലൽക്കാെത ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്ന�
േപ്പാൾ, കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ ഗുരുപദവി. ശരി�
േകെടാന്നും േതാന്നിയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാ�
ചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവേരാടന്നു നന്ദികാണിച്ചതിൽ എന്താണു് ശരിേക�
ടു്? ജാതിെയെന്തന്നു ബാലകർണ്ണെന പണ്ടു് പരസ്യ�
മായി െവല്ലുവിളിച്ച ഞാൻ പെക്ഷ േപാരാട്ടേവദിയിൽ
കർണ്ണ േമധാവിത്വം അംഗീകരിച്ചില്ല? ഹസ്തിനപുരിയിൽ
എത്തിയ പാണ്ഡവർക്കു് ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ
കിട്ടാൻ ഇടെപട്ട എെന്ന, അഭിമന്യുപുത്രനു് ആദ്യാക്ഷ�
രം പഠിപ്പിക്കാൻ നിേയാഗിച്ചതിൽ എന്തുേകടാണു് കാ�
േണ ണ്ടതു്? ശത്രുവിേനാടും മിത്രേത്താടും ‘സമദൂര’മകന്നു
നിന്ന ഞാൻ, ആപൽഘട്ടത്തിൽ ‘ശരിദൂര’ത്തിൽ ചലി�
ച്ചേപ്പാൾ എന്തിനാണു് നിങ്ങൾ അരിശം െകാള്ളുന്ന�
തു്? കൗരവർ ഭരിക്കുേമ്പാൾ അവേരാടു ശരിയും, പാ�
ണ്ഡവർ സിംഹാ സനത്തിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ അവേരാടു്
ശരിയും കാണിക്കു ന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ‘ശരി�
ദൂര’സ്വാധീനം ചുവെരഴുത്തുപത്രം വായിക്കുന്ന ഈ വൃദ്ധ�
ബ്രാഹ്മണനു ണ്ടായിക്കൂെട?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/26

“പണിയായുധങ്ങൾ മൂർച്ചകൂേട്ടണ്ട പാണ്ഡവർ പരസ്പരം
പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കു�
രുേക്ഷത്രയിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചുേപരിെലാരാൾ ഇന്നർദ്ധരാത്രിേയാെട കൗരവ
പക്ഷേത്തക്കു് കൂറു് മാറുെമന്നു വാർത്ത േകട്ട മുതൽ
അഞ്ചു േപരും പരസ്പരം ഒളികണ്ണിട്ടു സംശയിക്കയാണു്.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/27

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്തുെചയ്യാനാണു് ഭാവം? അതിഥികെള
വഴുക്കിവീഴ്ത്തി അങ്കലാൽപ്പിലാക്കുന്ന വിചിത്ര സഭാതല�
ങ്ങൾ വിേനാദസഞ്ചാരികൾക്കു് തുറന്നുെകാടുക്കുേമാ?
അേതാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
സ്ഥാവരജംഗമങ്ങൾ കൗരവർക്കു ൈകവന്നേശഷം പാ�
ണ്ഡവർ വനവാസത്തിനു പദയാത്ര തുടങ്ങിയ േനരം.

“പരിഷ്കൃത സമൂഹമായിേപ്പായിേല്ല, ഹരിതചട്ടം പാലിേക്ക�
േണ്ട കുരുവംശം. പരിസ്ഥിതിേലാല പ്രേദശമാണു് ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥെമന്നു ‘അന്ധ’പിതാവിനറിയില്ല. കിടപ്പാ�
ടം പണിയാൻ ഇടം യാചിച്ച യുധിഷ്ഠിരനു് ഒരു ദുർബലമു�
ഹൂർത്തത്തിൽ ആ പ്രവിശ്യ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇഷ്ടദാനം െച�
യ്യുേമ്പാൾ, ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള
എല്ലാത്തരം സസ്യങ്ങളും വന്യജീവികളും സമരസെപ്പ�
ട്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ എത്ര ക്രൂരമായി പാ�
ണ്ഡവർ കത്തിെച്ചാടുക്കി. ആ പാപം ചുമന്നയിടത്തേല്ല
മായെനെക്കാണ്ടവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരം നിർമ്മിച്ചു്, രാ�
ജസൂയെമന്നേപരിെലാരു യാഗം െചയ്തു, ഞങ്ങളടക്കം
ഗംഗാസമതലത്തിെല നാടുവാഴികെളെയല്ലാം സാമന്ത�
ന്മാരാക്കി, രത്നേശഖരം കപ്പമായി െകാടുക്കാൻ വിധിയു�
ണ്ടായതു് അന്നെതാെക്ക െനടുവീർേപ്പാെട അംഗീകരി�
േക്കണ്ടിവെന്നങ്കിലും, ഉള്ളിെലാരു െനരിേപ്പാടുയരുന്നതു്
അവരറിഞ്ഞില്ല. ചൂതാടാൻ ഇന്നെല ഓടിവന്ന പാണ്ഡ�
വർ അതാ, ഉടുത്ത തുണിക്കു മറുതുണിയില്ലാെത, കാട്ടി�
േലക്കു. പതിമൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞവർ മടങ്ങിവന്നാൽ?
എല്ലാം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു് ഉടൻ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിേലക്കു േപാവുന്നു-പാണ്ഡവർ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച രത്ന�
േശഖരങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടുകടത്തിേവണം അഭിശപ്തനഗരി�
െയ പ്രകൃതിക്കു തിരിച്ചു ൈകമാറാൻ.”

“സദസ്സു് ശുഷ്കമായിരുന്നു േവദിയിൽ കയറാൻ ഭീമൻ
തയാറായില്ല എന്നു േകട്ടേല്ലാ. കൗരവരാജവിധവകെള
നകുലനും സഹേദവനും ‘ബലപ്രേയാഗ’ത്തിലൂെട എത്തി�
ച്ച േശഷേമ ചടങ്ങു തുടങ്ങിയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എങ്ങെന വാ�
യിെച്ചടുക്കണം ഈ ‘കുതിരപ്പന്തി’വാർത്ത?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധന ജീവത്യാഗത്തിെന്റ വികാരനിർഭരമായ അനു�
സ്മരണമായിരുന്നു. പാഞ്ചാലിയാവും േയാഗത്തിൽ അധ്യ�
ക്ഷ എന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ ധാരാളം േപെരത്തി. പെക്ഷ ഭീമ�
നാണു് മുഖ്യ പ്രഭാഷകെനന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇറങ്ങിേപ്പാ�
യി. സൗജന്യധാന്യം വാഗ്ദാനം െചയ്താണു് കഷ്ടിച്ചു് അമ്പ�
േതാളം കൗരവരാജ വിധവകെള ‘വലിച്ചു’ െകാണ്ടുവന്ന�
തു്. കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവെര ഒെന്നാന്നായി െകാന്നു
െകാലവിളിച്ച യുദ്ധസ്മരണകൾ ഭീമൻ ഗദ ഉയർത്തിപി�
ടിച്ചു നാടൻ േചരുവകേളാെട വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ, യുദ്ധവിധവകൾ േബാധം െകട്ടു. അെതാന്നും ശ്ര�
ദ്ധിക്കാെത ഭീമൻ കത്തിക്കയറിയേതാെട പാഞ്ചാലിയും
ഇറങ്ങിേപ്പായി. മദ്യലഹരിയിൽ പരിസരേബാധം നഷ്ട�
െപ്പട്ട ഭീമനു് േശ്രാതാവായി ഈ ഞാനും.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/28

“ഭർത്താവു െകാല്ലെപ്പട്ട രീതിയിൽ പരാതിയുേണ്ടാ?
ഇേപ്പാഴും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭീമൻ ദുേര്യാധനവധം പാടിനടന്നരീതിയിൽ േരാഷമുണ്ടു്.
ധീരദുേര്യാധനൻ ഭീമഗദാപ്രഹരത്തിൽ നടുെവാടിഞ്ഞു
വീണു എന്ന അവകാശവാദം അതിശേയാക്തി കലർ�
ന്നതായി. ചതുപ്പുനിലത്തു ചലിക്കാനാവാെത, ദുേര്യാധ�
നൻ പാഞ്ചാലിയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ വാവിട്ടുനിലവി�
ളിച്ചു എന്ന െവളിെപ്പടുത്തലിനുമുെണ്ടാരധാർമികത. വി�
ഷക്കായ കരുതിമാത്രേമ ദുേര്യാധനൻ സമാധാനകാല�
ത്തും വീടുവിട്ടുപുറേത്തക്കിറങ്ങാറുള്ളു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത
ആത്മാഭിമാനേത്താെട, േവണം മരണവുെമന്ന നിശ്ചയ
ദാർഢ്യേത്താെടയുള്ള ആ ൈസനികജീവിതെത്ത േകവ�
ലെമാരു ഭീരുമരണമായി െപാതുേയാഗങ്ങളിൽ െകാല�
യാളി ഭീമൻ ആടിപ്പാടി ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതാണു് കുരു�
േക്ഷത്ര വിധവകളുെട യാതന.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/29

“ഇെതന്താ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ധാന്യാഹാരത്തിനു്
പകരം മൃഗമാംസം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഗ്രാമങ്ങളിെല പത്തായപ്പുരകളിൽ ധാന്യേശഖരം കുറയു�
േമ്പാൾ അക്ഷയപാത്രത്തിെല ഭക്ഷണലഭ്യതയിൽ കാ�
ണുന്ന ഒരു കാലികപ്രതിഭാസം എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാ�
രു മായികപ്രദർശനെമാന്നുമല്ല. വിെത്തടുത്തു േവവിച്ചു
തിന്നിട്ടും പട്ടിണി മാറാെത കർഷകർ െതാഴുത്തിൽ കയ�
റി പാൽ ചുരക്കുന്ന മാടുകെള െവട്ടി മാംസം ചുെട്ടടുക്കു�
േമ്പാൾ ഒരു ഭാഗം സ്വാഭാവികമായും ഈ അക്ഷയപാ�
ത്രത്തിലും വന്നു േചരും.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/30

“നിങ്ങൾെക്കതിെര ഗുരുതരമായ ൈലംഗിക ആേരാപ�
ണം. കുറ്റപത്രം വിദുരർ വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചുേവാ? പരാതി�
യിൽ കഴമ്പുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു്
േചാദിച്ചു.

“ജന്മനാ അന്ധെനന്ന നിലയിൽ അംഗപരിമിതർക്കുള്ള
നിയമ സഹായ ആനുകൂല്യെമാന്നും ഹൃദയശൂന്യരായ പാ�
ണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. വേയാ�
ജനസൗഹൃദമായിരിക്കെട്ട തുടർ അേന്വഷണം എന്നും
ആശംസിക്കുന്നില്ല. ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതയും
സ്വാതന്ത്ര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നൂറു മക്കെളയും കു�
രുേക്ഷത്രത്തിൽ ബലി െകാടുത്ത വൃദ്ധപിതാവു് എന്നു് േമ�
നിയും പറയുന്നില്ല. ജന്മദിനേത്താടനുബന്ധിച്ചു ഗാന്ധാ�
രിയും കുന്തിയും ഒരുക്കിയ േസ്നഹവിരുന്നിനു പുനരധിവാ�
സേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു് െകാട്ടാരത്തിൽ ഓടിച്ചാടി വന്ന
കൗരവ പുതുതലമുറെപൺകുട്ടികൾ ചുറ്റും കൂട്ടം കൂടി വാ�
യിൽ മധുരം നുള്ളി തരുേമ്പാൾ അരുതാത്തയിടങ്ങളിൽ
ൈക നുഴഞ്ഞു കയറിയെതാന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല.
വാനപ്രസ്ഥത്തിനായി ഭാര്യെക്കാപ്പം പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ
ഞാൻ വായനക്കാർക്കുറപ്പു തരുന്നു-കുടിലമനേസ്സാെട
െകട്ടിച്ചമച്ച പാണ്ഡവപ്രേചാദിത ആേരാപണ നിർമ്മിതി�
യിൽ ഒരു പണത്തൂക്കെമങ്കിലും കറകളഞ്ഞ സത്യമുെണ്ട�
ങ്കിൽ, കാട്ടുതീയിൽ െപട്ടു് ഈ അഭിശപ്തവ്യാസപുത്രൻ
കരിക്കട്ടയാവെട്ട.”

“ദാമ്പത്യബാഹ്യേസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നാണു് പാണ്ഡവകു�
ടുംബ നാമധാരികളുെട ബീജസമ്പാദനെമന്ന കൗരവപ്ര�
ചാരണം നിങ്ങൾ നിേഷധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മക്കളു�
െട ‘പാണ്ഡവത്വ’െത്ത കുറിച്ചുള്ള കൗരവആേരാപണം
അടിസ്ഥാനരഹിതമാേണാ? അേതാ, വസ്തുതാപരേമാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മാതൃത്വമായിരുന്നു മഹനീയ ലക്ഷ്യം. ബീജഉറവിടം ദാ�
മ്പത്യത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥാപിത അതിർത്തി കടക്കുന്നുേവാ
എന്ന േചാദ്യത്തിനു്, അത്ര മതി ശരിയുത്തരം. ഭർത്താവി�
െന്റ ൈലംഗികക്ഷമതെയ കുറിച്ചു് ആദ്യരാത്രി മുതൽ സം�
ശയം ഉണ്ടാെയങ്കിലും, പാണ്ഡു, മഹാരാജാപദവി വഹി�
ക്കുേമ്പാൾ, ആെളാരു ഷണ്ഡെനന്നു മുദ്രകുത്തി വിവാഹ�
േമാചനം േനടാവുന്ന ഭൗതികസാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല.
െചേങ്കാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു, ‘പരിത്യാ�
ഗി’ പാണ്ഡു കാട്ടിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു പടിയിറങ്ങി േപാ�
വുേമ്പാൾ, എെന്ന കൂെട വലിച്ചു െകാണ്ടു് േപായി. കഠിന
വനവാസത്തിൽ വന്യഭാവന തുണച്ചു. ലാവണ്യശാരീരി�
കതയുെട ൈലംഗികാകർഷകത്വം പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി,
പ്രേലാഭനത്തിലൂെട ഗഹനചാരികെള ക്ഷണിച്ചു, എന്തു�
െകാണ്ടു് അപൂർവ്വയിനം സന്താനഭാഗ്യത്തിനു ശ്രമിച്ചുകൂ�
ടാ? അഭിലാഷം ആ വിധം പൂവണിഞ്ഞു, പാണ്ഡു മരിച്ചു,
ചിതയിൽ മാദ്രിെയ എറിഞ്ഞു െമാത്തം അഞ്ചു ആൺകു�
ട്ടികളുമായി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ ഞാൻ
നിരാഹാരം കിടന്നു േലാകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ഒരു കുട്ടി�
ക്കും പാണ്ഡു മുഖഛായ ഇെല്ലന്ന ക്ഷുദ്രആേരാപണം കൗ�
രവഅന്തഃപുരത്തിൽ നിറഞ്ഞു. വഴി വിട്ട കുന്തിരതിയുെട
സാഹസിക കഥകൾ ‘സർഗാത്മക’ കൗരവർ െമനയു�
േമ്പാഴും, ധൃതരാഷ്ട്രർ ഔേദ്യാഗികമായി പാണ്ഡവക്കുട്ടിക�
െള കുരുവംശകൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തും വെര, ശ്ര�
മകരമാെയങ്കിലും ഞാൻ, നയപരമായ മൗനം പാലിച്ചു.
പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപായി കാടു് െവ�
ട്ടി സ്വന്തം നാടു സ്ഥാപിച്ചേതാെട, ഇതാ വാ ഞാൻ തുറ�
ക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ രാജമാതാക്കളുെട ഈറ്റില്ലത്തിൽ
െതളിവു് െപറുക്കാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതു് കണ്ടാൽ…” നഖമു�
ള്ള ചൂണ്ടു വിരൽ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കണ്ണിനു േനെര
േനെര കുന്തി നീട്ടി.



⋄ ⋄ ⋄ 2019/10/31

“മറ്റു പാണ്ഡവർ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര പ്രഭാഷണ�
ങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുന്നതു പതിവു് കാഴ്ചയാണ�
േല്ലാ. അത്രക്കിഷ്ടമാേണാ െപരുമയാർന്ന അർദ്ധസത്യ�
ങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

ഓേരാ വാക്കിനുേശഷവും ഒരു മുഴം നിശബ്ദത പതിവു�
ള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ േകട്ടു േവദിയിൽ തലകുനിച്ചു ഇരിേക്ക�
ണ്ടിവരുന്നതു ‘െപൺസൗഹൃദ’ പ്രഖ്യാപനത്തിനു േശ�
ഷമേല്ല? േവദിയിൽ പുരുഷാധിപത്യം േവണ്ട എന്നു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ നിഷ്കർഷിച്ചേപ്പാൾ, സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യ സംരക്ഷ�
ണത്തിനു് േവദിയിൽ ഇരുന്നുെകാടുക്കാൻ ആവിെല്ലന്നു്
പാഞ്ചാലി കെയ്യാഴിഞ്ഞു. രാജാവിെന പിണക്കരുെത�
ന്ന കരുതേലാെട കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് പറഞ്ഞു,
“അമ്മാ, േവദിയിൽ ‘െവറുെത’ ഇരുന്നാൽ മതി, യുധിഷ്ഠി�
രപ്രഭാഷണെത്ത കുറിച്ചു് ആസ്വാദനെമാന്നും ആവിഷ്കരി�
േക്കണ്ടി വരില്ല.” മഹനീയെപൺസൗഹൃദപ്രസംഗേവദി�
യിൽ അങ്ങെന ഞാൻ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായേതാെട
തുടങ്ങിപാഞ്ചാലി മുറുമുറുപ്പ്, “പരീക്ഷിത്തു് െചേങ്കാൽ േന�
ടും മുമ്പു് തെന്ന രാജമാതാവായി ഉത്തര അഭിനയിച്ചുതുട�
ങ്ങിേയാ?”

“ആറംഗ ആദിവാസി കുടുംബം, അരക്കില്ലം ചുെട്ടരിക്കാൻ
കൗരവർ നിേയാഗിച്ച ചാേവറുകളായിരുന്നു എന്നു് എങ്ങ�
െന മനസ്സിലാക്കി? ആ രഹസ്യം പങ്കിടാേമാ?”, പാണ്ഡ�
വർ ഹസ്തിനപുരി ഭരിക്കുേമ്പാഴും, ഗാന്ധാരിെക്കാപ്പം േതാ�
ഴിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ആപത്തിെന കുറിച്ചു് മുന്നറിയിപ്പുതരാൻ നിേയാഗിക്കെപ്പ�
ട്ട േദവദൂതന്മാരായിരുന്നു ആദിവാസികൾ എന്ന സത്യ�
മറിയുേമ്പാേഴക്കും അവർ, കഷ്ടം, െവന്തുകരിക്കട്ടയായി.
പെക്ഷ നെമ്മേപാെലയല്ല േദവദൂതന്മാർ. ചാരക്കൂനയിൽ
നിന്നവർ ഉയർെത്തഴുേന്നറ്റു േപായി. അരക്കില്ലം കത്തി
പാണ്ഡവർ െവന്തുമരിച്ചതിെന കുറിച്ചേന്വഷിക്കാൻ വന്ന
കൗരവസംഘം പാണ്ഡവ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന
നിലയിൽ കെണ്ടത്തിയതു് കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആറു മരത്ത�
ടികളായിരുന്നു എന്നറിയുേമ്പാൾ ഭൗതികവാദികളായ
നിങ്ങൾക്കൂമൂഹിക്കാം, പ്രാപഞ്ചികശക്തികൾ പാണ്ഡ�
വപരിപാലനത്തിനായി ഏതറ്റവും േപാവും. വ്യാസൻ
പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു േബാധ്യം വരും. തിരക്കുണ്ടു് ഗാ�
ന്ധാരിയുെട കൺെകട്ടു് തുണികൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴു�
കി തണലിൽ ഉണക്കിേവണം സായാഹ്നധ്യാനത്തിനു
ഞാൻ സമയം കെണ്ടത്താൻ.”

“മാലിന്യം എന്നാണു ദുേര്യാധനവിധവ വിേശഷിപ്പിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട പുത്രവധുവും, കുരുവംശത്തിൽ
നിന്നു് കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ടവളുമാണു്. ഇത്രമാത്രം േരാഷം
വരാൻ എന്തായിരുന്നു രചനയിൽ വീഴ്ച? ദുേര്യാധനെന
‘തിന്മയുെട ഇതിഹാസം ‘എന്നു് അവതരിപ്പിച്ചതു് പ്രശ്നമാ�
േയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാെനാരംഗീകൃത പരിത്യാഗി. ഒരവിഹിത രതിയിൽ
ജന്മം തന്ന സത്യവതി, വിധിയുെട വിളയാട്ടത്തിൽ, കുരു�
വംശ രാജമാതാവായേപ്പാൾ, നിർണ്ണായകഘട്ടത്തിൽ
എേന്നാടാവശ്യെപ്പട്ടു, രണ്ടു പുത്രവിധവകൾക്കു ബീജ ദാ�
നം െചയ്യാേമാ? കർത്തവ്യേബാധേത്താെട െചയ്തു സ്ഥ�
ലം വിട്ടു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു, ‘ധൃതരാഷ്ട്രർ’ ‘പാണ്ഡു’ തു�
ടങ്ങിയ സന്തതികളിൽ അവകാശേമാ ൈവകാരിക നി�
േക്ഷപേമാ ഇല്ല എന്നിരിെക്ക, ‘ദുേര്യാധനവിധവ’ ജന�
സംഖ്യയിൽ ഒരക്കം മാത്രം. കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കണ്ടിട്ടില്ല
എന്ന േപാെല തെന്ന രാജമന്ദിരങ്ങളിെല കൗരവജീവി�
തവും എനിക്കന്യമാകുന്നു. കഥകൾ വാെമാഴിയായി േക�
ട്ടു, ഭാവനയിൽ െപാതിഞ്ഞു. േലാകമാെക ഈ കഥാപാ�
ത്രങ്ങൾ വരുംയുഗത്തിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടും. ഒരാൾക്കതു
അക്ഷര’മാലിന്യ’െമന്നു േതാന്നും. േവെറാരാൾക്കതു മനു�
ഷ്യപ്രകൃതിയുെട ‘ഖനി’യായും. സൂതന്മാർ വഴിനീെള പാ�
ടിത്തുടങ്ങിയേതാെട അതിനി െപാതുമുതൽ എന്നു് േബാ�
ധ്യമായി. െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ വിസ്തൃത മഹാഭാരതം
സ്വയം സാധുത േതടണം. തിരക്കുണ്ടു്. മനസ്സിെന മഥി�
ക്കുന്നതു് കൗരവരാജവിധവകളുെട ‘മാലിന്യ’പ്രശ്നമല്ല,
ഈ കാണുന്ന അനാഥ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആവശ്യെമെന്ത�
ന്നാണു്. ”
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“വിഴുപ്പലക്കുന്ന പണിയാണു് കുന്തിക്കു് ദുേര്യാധനൻ ഏൽ�
പ്പിച്ചെതന്നു അരമനേസ്രാതസ്സുകെള ഉദ്ധരിച്ചു ചാർവാ�
കൻ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞേല്ലാ പ്രേകാപിതയാേയാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. മക്കൾ കുടി�
േയറ്റക്കാരായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു കത്തിക്കു�
ന്ന കാലം.

“കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഗാന്ധാരിേയാടു് ഞാൻ പറയും, കു�
ളിക്കുേമ്പാെഴങ്കിലും കണ്ണു് െകട്ടിയ കീറത്തുണി അഴിച്ചി�
ട്ടു മലർന്നു കിടന്നു തുടിച്ചു നീന്തൂ-നീലമാനവും കുളിരുള്ള
െവള്ളവും ആസ്വദിക്കൂ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഭർത്താവിനു്
ഐക്യെപ്പടാൻ, സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിക്കുന്ന അടിമത്ത�
ത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടൂ. കൺെകട്ടു് നീക്കി വിവസ്ത്ര ഗാ�
ന്ധാരി തുടിച്ചു നീന്തിക്കുളിക്കുേമ്പാൾ ഞാനവളുെട കൺ�
െകട്ടുതുണി കഴുകുന്നതു് ദുേര്യാധനൻ ഒളി കണ്ണിട്ടു േനാക്കു�
ന്നുണ്ടാവും.”

“പാണ്ഡവസമ്മർദ്ദത്തിൽ മുഖാമുഖവിദ്യാഭ്യാസം നിേഷധി�
ച്ച േദ്രാണർ േലാകമനഃസാക്ഷിയുെട മുമ്പിൽ ജാതി െവ�
റിയുെട പ്രാേയാജകെനന്നറിയെപ്പടും എന്ന ഏകലവ്യ�
നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ? പ്രേവശനം നൽകി�
യാൽ ഗുരുകുലം ബഹിഷ്കരിക്കുെമന്ന അർജ്ജുന ഭീഷണി
മുഖവിലെക്കടുത്തതു ഭീരുത്വമാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കീഴാളെനന്നു് പറഞ്ഞല്ല ഏകലവ്യൻ പ്രേവശനം േചാദി�
ച്ചതു്. കണ്ടേപ്പാൾ അഭിജാതകുടുംബാംഗെമന്ന േതാന്നലു�
ണ്ടായി. അർജ്ജുനനു പെക്ഷ ആെള മുൻപരിചയമുണ്ടു്.
പ്രേവശനം അനുവദിച്ചാൽ പ്രിയപാണ്ഡവൻ പിണങ്ങും,
നിേഷധിച്ചാൽ ഏകലവ്യൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. അതു െകാ�
ണ്ടു ഗുരുദക്ഷിണ മുൻകൂറായി േചാദിച്ചു. െവട്ടി മുറിച്ച തള്ള�
വിരൽ ഇലയിൽ െപാതിഞ്ഞു കിട്ടിയേപ്പാൾ, കാണാമ�
റയത്തു വിദൂരവിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കാൻ നയത്തിൽ
ആവശ്യെപ്പട്ടു. അല്ല ഇതിെലന്താണു് നിങ്ങൾ ആേരാപി�
ക്കുന്ന ഭീരുത്വം?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/02

“പാണ്ഡവതല െവട്ടാനാവാെത, ഭീഷ്മർ പത്താം ദിവസം
ശരശയ്യയിൽ മരണേദവതെയ കാത്തു നീണ്ടു നിവർന്നു
കിടക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ൈസനിക പ്രതിസന്ധി പത്തിവിടർ�
ത്തുന്നതു് കാണുന്നുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്തുദിവസവും േപാർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മസാന്നിധ്യം ആല�
ങ്കാരികമായിരുന്നു. കർണ്ണൻ ഭീഷ്മെരക്കുറിച്ചു േനരെത്ത
തന്ന മുന്നറിയിപ്പു് തള്ളിയതാെണെന്റ ആദ്യ വീഴ്ച. പല�
േപ്പാഴും ചുറ്റും േനാക്കി ‘ഒരു വിഭിന്നലിംഗ േപാരാളി മു�
മ്പിൽ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ ആയുധം താെഴയിട്ടു യുദ്ധം
ബഹിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു’ എന്നാണു് പിതാമഹൻ പിറു�
പിറുത്തിരുന്നതു്. പാണ്ഡവഗൂഢാേലാചനയിൽ ശിഖണ്ഡി
മുമ്പിൽ വന്നതും, ഭീഷ്മർ അടിെതറ്റി വീണതും കണ്ടേപ്പാൾ
മടുേപ്പാെട ഞങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു. യുദ്ധത്തേലന്നു േസ�
നാധിപത്യം ഏെറ്റടുക്കാൻ ആചാരമനുസരിച്ചു ഭീഷ്മെര
ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നായകപദവി പുതുതലമുറയ്ക്കു് െകാടുക്കൂ
എന്ന പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ച ഞങ്ങൾ നിരാശരായി.
ഉടെനയുണ്ടു് ൈസനിക േവഷം വാരിവലിച്ചുടുത്തു പിതാമ�
ഹൻ, ഇടതും വലതും നിൽക്കുന്നവേരാെടല്ലാം ആജ്ഞയു�
മായി, സംയുക്ത സഖ്യകക്ഷിേയാഗം വിളിക്കുന്നു. േരാഷം
നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ പാടുെപട്ടു. ശരശയ്യയിൽ മലർന്നു�
വീണേതാെട എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കർണ്ണെന േസനാപതി�
യാക്കാൻ സാധിക്കുേമാ? േദ്രാണർ തടസ്സവാദവുമായി
നായകപദവിക്കായി ഇടെപടുേമാ? കാത്തിരിക്കൂ.” നഗ്ന�
ശരീരം നിറെയ െവട്ടും ചതവുമായിരുന്നിട്ടും, ആ ധീരേസ�
നാനി ഒരു വട്ടം നീന്തിവീണ്ടും കയത്തിൽ ചാടാൻ തയ്യാ�
െറടുക്കുകയായിരുന്ന സന്ധ്യ.

“മുനിശാപത്തിൽ നിന്നു് ഭർത്താവിെന രക്ഷിക്കാൻ ഉപാ�
യെമാന്നും കണ്ടിേല്ല? നവജാതശിശുവിെന പുഴയിൽ
ഒഴുക്കിയ നിങ്ങളുെട സാഹസികഭൂതകാലം അന്തഃപുര�
ങ്ങളിൽ ഇന്നും ഒരാേവശമാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“സ്ത്രീസംസർഗം ഉേപക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിക്കു, ഞാ�
നും മാദ്രിയും പുനർവിവാഹം െചയ്യെട്ട എന്ന നിർേദ്ദശം
അയാൾ തള്ളി. “ശാപഗ്രസ്തനായ ഞാൻ കുഴഞ്ഞുവീ�
ണു ചത്താലും, പുനർ വിവാഹം അരുതു്. നിങ്ങളിെലാ�
രാൾ സതിയും െചയ്യണം” എന്നായി ഷണ്ഡെന്റ യാചന.
അയാളുെട അന്തിമാഭിലാഷമനുസരിച്ചു. േവെറ തരമില്ലാ�
െത മാദ്രിെയ ചിതയിൽ തള്ളി.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/03

“അരുതാത്തയിടത്തിൽ അടിച്ചു െകാല്ലേണാ, കുരുവംശ
സ്വത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?”, വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന ദു�
േര്യാധനെന േനാക്കി പാഞ്ചാലി ഭീമേനാടു് പരിതപിച്ചു.

“ പ്രഹരിക്കാൻ ഇടെമാന്നും ഉന്നം വച്ചിരുന്നില്ല. ഗാന്ധാ�
രി നൽകി എന്നു് പറയെപ്പടുന്ന ദിവ്യബലം ഉള്ളതു് െകാ�
ണ്ടു്, തുടെയാഴിെക മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഭീമഗദാപ്രഹ�
രം മാരകമാവിെല്ലന്നവൻ െവല്ലുവിളിച്ചാൽ േപാരാട്ടം
ജയിക്കാൻ ഞാെനന്തു െചയ്യണം? അതുമാത്രേമ െചയ്തു�
ള്ളു”, ഭീമൻ ഗദ ചുഴറ്റി.



“പ്രകൃതിേയാെടന്തപരാധം െചയ്തതുെകാണ്ടാണു്, കഴിഞ്ഞ
ജന്മത്തിൽ രാജസൂയചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നിങ്ങൾ,
കൗരവഅടിമയായി, കുറുക്കനും കരിക്കുന്നനും വിഹരിക്കു�
ന്ന കാട്ടുമുക്കിൽ കഷ്ടെപ്പേടണ്ടിവരുന്നതു്?”, സന്യസ്ഥ�
മഠത്തിെല പരിത്യാഗി ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടത്തിൽ കബളിപ്പിക്കുന്നതു്, ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത
േപാെല, െവറുക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്നു പ്രേത്യകസാഹച�
ര്യത്തിൽ പറഞ്ഞുേപായി. ചൂതാട്ടത്തിലും കിടപ്പറയിലും
അവിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്നവർക്കതു െകാേള്ളണ്ടയിടത്തു
െകാണ്ടു. കള്ളച്ചൂതിൽ ഞാൻ േതാറ്റു. ആരണ്യപർവ്വം
ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കും. നിങ്ങൾക്കതിെന പീഡനപർ�
വ്വം എന്നു് പരിഹസിക്കാം പെക്ഷ പ്രയാസങ്ങളുെട ഭൂ�
ഗർഭ ഇടനാഴി തുറക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്യെത്ത കുറിച്ചുള്ള പ്ര�
ത്യാശയിലാണു് ഞങ്ങൾ.” അന്നു് രാത്രി വ്യാഴവട്ടക്കാല
വനവാസത്തിനുേശഷം അജ്ഞാതവാസത്തിനായി വി�
രാടരാജ്യത്തിേലക്കു പാതിരാവിൽ ആേരാടും യാത്ര പറ�
യാെത രഹസ്യമായി പടിയിറങ്ങി.

“‘യുദ്ധം’ എന്ന പദം ഔേദ്യാഗികവിജ്ഞാപനങ്ങളിൽ നി�
െന്നാഴിവാക്കാൻ കാരണമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു.
േപാർക്കളം സജീവമായിരുന്ന മദ്ധ്യാഹ്നം.

“േപാരാട്ട നിർവ്വഹണചുമതലയുള്ളവരുെട േയാഗം േചർ�
െന്നടുത്ത ഏകകണ്ഠ തീരുമാനത്തിനു് പിന്നിൽ യുഗാതി�
വർത്തിയായ സാംസ്കാരിക മാനങ്ങളുള്ള ഇതിഹാസ�
പരിേപ്രക്ഷ്യമുണ്ടു്. േപാരാട്ടെത്ത വിശാലമായ അർത്ഥ�
ത്തിൽ വരുംയുഗങ്ങളിൽ പ്രബുദ്ധസമൂഹം സൂക്ഷ്മമായി
അപനിർമ്മിക്കാനിടയുള്ളതുെകാണ്ടു്, ആയുധേകന്ദ്രിത
ബലാബലെമന്നതിനപ്പുറം, നന്മയുെട ആധിപത്യത്തി�
നുള്ള മഹായജ്ഞം എന്നറിയെപ്പട്ടാൽ, കുരുവംശെപ്പ�
രുമക്കു നെന്നന്ന വിലയിരുത്തൽ വഴികാട്ടിയായി. വഴ�
ക്കാളികളായ നൂറ്റേഞ്ചാളം ‘അർദ്ധസേഹാദര’ർ കൂട്ടുകു�
ടുംബസ്വത്തു വീതിക്കാൻ കയ്യാങ്കളിക്കിറങ്ങിയ ഇടമാണു്
കുരുേക്ഷത്രെമന്ന പ്രചരണസാധ്യത, വമ്പിച്ച ആൾനാ�
ശം സംഭവിേച്ചക്കാവുന്ന ഈ േപാരാട്ടം അർഹിക്കുന്നി�
ല്ല. ഊേക്കാെട ഇരുപക്ഷങ്ങളും പരസ്പരം പ്രഹരിക്കു�
േമ്പാഴും, കുരുവംശഹത്യയല്ല ഉന്നം എന്നറിയാൻ വരും�
തലമുറക്കാവണെമന്ന ദീർഘദൃഷ്ടിയാണു്, ‘യജ്ഞ’െമന്ന
പദതിരെഞ്ഞടുപ്പിനർത്ഥം. അല്ല, േചാദിക്കാൻ വിട്ടു േപാ�
യി: ഈ യുദ്ധം, അഥവാ യജ്ഞം, ആരു ജയിക്കാനാണു്
സാധ്യത?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/04

“നിങ്ങൾക്കുള്ള സതിഅവകാശം രണ്ടാംഭാര്യ മാദ്രി എങ്ങ�
െന തട്ടിെയടുത്തു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു. അർദ്ധനഗ്നരായ അഞ്ചു കുട്ടികൾ കുന്തിക്കു് ചുറ്റും നി�
ലവിളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന ശ്മശാനം.

“അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പാണ്ഡുജഡം
തീകത്തിക്കുന്നതിനു പകരം രഹസ്യമായി കാട്ടിൽ കുഴി�
ച്ചിടാം എന്ന നീക്കത്തിൽ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, ഇടിച്ചു കയ�
റി വന്ന സന്യാസികൾ കുരുവംശത്തിെന്റ യമുനാതീര
അന്ത്യവിശ്രമഘട്ടിൽ തെന്ന േവേണ്ട ഔേദ്യാഗിക ബഹു�
മതികേളാെട മുൻ ഹസ്തിനപുരി രാജാവിെന്റ ശവത്തിൽ
തീ വക്കാൻ എന്നു് ആചാരപരമായി േചാദിച്ചു. ചിതയിൽ
ചാടാൻ രണ്ടു വിധവകളും ഹൃദയപൂർവ്വം തയ്യാറാവണം
എെന്നാച്ചെവച്ചവർ ഇവിെട കാട്ടിൽ തെന്ന ചരമശുശ്രൂ�
ഷക്കു ആെളക്കൂട്ടി. ‘എെന്ന തീയിൽ എറിയരുേത, പു�
നർവിവാഹം െചയ്തു ആനന്ദിച്ചു ഇനിയുെമനിക്കു് ജീവി�
ക്കണം, എെന്ന ഏറിയരുേത” എന്നു് നിലവിളിച്ച മാദ്രി
കരിക്കട്ടയായി. കുട്ടികളഞ്ചു േപരും ഭീതിയിൽ എെന്ന
വളഞ്ഞു, ‘മാദ്രിെയ േപാെല ആചാരസംരക്ഷണത്തിൽ
ഞങ്ങെള അനാഥരാക്കരുെത’ എന്നവർ കാട്ടുഭാഷയിൽ
യാചിക്കുന്നതാണു് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ കാണുന്നതു് എങ്ങ�
െന ഞാനവെര ൈകവിടും?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/05

“തുടങ്ങിേയാ അന്തച്ഛിദ്രം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അരുതാത്തതു കണ്ടാൽ പറയേണ്ട? അഭയാർത്ഥികെള�
ന്ന നിലയിൽ കുന്തിയും മക്കളും േകാട്ടവാതിലിൽ മുട്ടിയ�
േപ്പാൾ ഭീഷ്മരും വിദുരരും കനിേവാെട സ്വീകരിച്ചു അക�
േത്തക്കു് വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഉണ്ണുന്ന തീൻശാലയിൽ കുട്ടി�
കൾക്കു കിട്ടി ഇരിപ്പിടം. ഞങ്ങൾ േചർന്ന ഗുരുകുലത്തി�
ലും െകാടുത്തു പ്രേവശനം. ഒപ്പത്തിെനാപ്പെമന്ന നില�
യിൽ േചർത്തുപിടിച്ചിട്ടും, തരം കിട്ടുേമ്പാൾ ഭാഗപ്രശ്നം
പുറത്തിട്ടു. േവണം കുരുവംശസ്വത്തിൽ ഓഹരി. നാടു
െവട്ടിമുറിച്ചലും പാണ്ഡവർക്കിടം കിട്ടണം. മുക്കിെക്കാ�
ല്ലാനും അപഖ്യാതി പറഞ്ഞു കരിവാരി േതക്കാനും തുട�
ങ്ങിയ. കനിവു് കാണിക്കുന്നതിനി നിർത്തണം എന്നു്
ഭീഷ്മ േദ്രാണ വിദുര “ത്രിമൂർത്തി’കെള ഉപേദശിച്ചു. കനി�
വു് കാണിക്കുന്നതും േപാരാ, പരസ്യേവദികളിൽ പരിശു�
ദ്ധാത്മാക്കളായി വാഴ്ത്താനും തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, വലിപ്പെച്ചറു�
പ്പം േനാക്കാെത വിരൽ ചൂണ്ടി-കൗരവ കനിവു് േവണെമ�
ങ്കിൽ പാണ്ഡവേരാടു് സ്വരം കടുപ്പിക്കണം. ഇതിെലവിെട�
യാണു് അന്തച്ഛിദ്രം നിങ്ങൾക്കനുഭവെപ്പട്ടതു്?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/06

“െകണിെയന്നറിഞ്ഞിട്ടും കൗമാരേപാരാളിെയ കുറുനരി�
കൾെക്കറിഞ്ഞു െകാടുത്ത നിങ്ങൾ, അപകടം മണത്ത�
േപ്പാഴും ഓടിെച്ചന്നു ആ വിലെപ്പട്ട ജീവൻ രക്ഷിച്ചിേല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗമാരകുതിപ്പു് എേന്ന കരുതിയുള്ളൂ. സുരക്ഷിത താവള�
ത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നേപ്പാഴും, കൗരവ തലകളുമാ�
യി അവൻ പുറത്തു ചാടുെമന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു. ചക്രവ്യൂഹര�
ഹസ്യം പകുതിെയങ്കിലും അവനറിയാമായിരുന്നു. ഞങ്ങ�
ളാവെട്ട പൂർണമായും അജ്ഞർ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
കൗരവർ പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞതു് അവേഹളിക്കെപ്പട്ട ജഡ�
മായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ െപാലിപ്പിച്ചു ശത്രുത പടർ�
ത്തരുേത. അച്ഛനും മാതൃസേഹാദരനും േവെറാരു യുദ്ധ�
മുഖത്തു െപട്ടതു െകാണ്ടു് എടുത്തുചാട്ടത്തിൽ അഭിമന്യു�
വിെന നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കുമായില്ല എന്ന ഒഴുക്കൻ
മട്ടിൽ േവണം എഴുതാൻ”, ഇടയ്ക്കിെട െഞട്ടി യുധിഷ്ഠിരൻ
ചുറ്റും േനാക്കി. കറുത്ത ശിേരാവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച സുഭദ്രയും
ഉത്തരയും നിശബ്ദമായി ഇരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/07

“ഭർത്താവിെന്റ രഹസ്യപ്രണയിനിെയ ‘തൂക്കി’ േനാക്കാൻ
ദ്വാരകയിൽ നിന്നു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു രഹസ്യ സന്ദർ�
ശനത്തിനു വന്ന സത്യഭാമെയ നിങ്ങൾ േതെച്ചാട്ടിച്ച
ഐതിഹ്യം േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അർജ്ജുനഭാര്യ
സുഭദ്ര ആദ്യസമാഗമത്തിൽ തെന്ന നിങ്ങളുെട വായട�
ച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
വനവാസക്കാലം.

“കാഞ്ഞ പുള്ളിയായ ഭർത്താവിെന്റ മറ്റുഭാര്യമാേരാടു് കിട�
പ്പറ പായക്കൂട്ടിെന്റ േമനി അടവുകൾ പയറ്റിെത്തളിഞ്ഞ
സൗന്ദര്യധാമമായ സത്യഭാമെയവിെട? ശിശുഹൃദയമുള്ള
പാവം സുഭദ്രെയവിെട? എങ്കിലും എെന്ന ഒന്നടിെതറ്റി�
ക്കാൻ സുഭദ്രക്കായി എന്നു് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സമ്മ�
തിക്കുന്നു. േകശാദിപാദം ജിജ്ഞാസേയാെട സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കി േമനി തേലാടി അവൾ അത്ഭുതെപ്പട്ടു, െകാച്ചുസു�
ന്ദരീ, അഞ്ചു പ്രസവിച്ച ശരീരമാേണാ ഇതു്?”

“ഏതു കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും, ഒരു സ്വ�
തന്ത്ര വനിതക്കു്, ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യം
വരാത്ത ഒരിടമുണ്ടാവുെമങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട ‘പ്രണയിനി’
മൂളിപ്പാട്ടു് പാടുേമാ?, അേതാ മതിമറന്നവൾ നൃത്തം െചയ്യു�
േമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െപണ്ണവകാശം പാഞ്ചാലിയുെട കാര്യത്തിൽ എനിക്കു്
നല്ല പരിചയമുണ്ടു്. േനരിൽ കാണാൻ ഒരിക്കൽ രണ്ടും
കൽപ്പിച്ചു ചാരജാഗ്രതേയാെട പാഞ്ചാലിക്കു പിന്നിൽ
െചന്നു് എന്താണു് പാടുന്നെതന്നു് െചകിേടാർത്തു. േകട്ട�
േപ്പാൾ, െഞട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു. പിെന്ന അവളുെട ഏകാ�
ന്തതയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടില്ല. എന്തായിരുന്നു അെത�
േന്നാ? അെതാരു കുഴപ്പം പിടിച്ച പാടൽ തെന്ന ആയി�
രുന്നു. ഒരു സുന്ദരിയുെടയും യുവഭർത്താവു് േകൾക്കാൻ
പാടില്ലാത്ത ഒന്നു്. പടിഞ്ഞാറു കടേലാരനഗരത്തിേലക്കു
േനാട്ടെമറിഞ്ഞു, േമാഹന രാഗത്തിൽ, സ്വാഗതം പാടി,
പ്രിയെപ്പട്ടവെന ഇരുൈകകളും നീട്ടി വാരിെയടുക്കുകയാ�
യിരുന്നു പാഞ്ചാലി. വിരുന്നുകാരൻ അപ്രത്യക്ഷനായ�
േപ്പാൾ. വന്നു എന്നടയാളെപ്പടുത്തുെന്നാരു മയിൽ പ്പീലി
കിടക്കയിൽ. അവളുെട ഭർത്താവു് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടകാമു�
കനുെമന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ച ഞാൻ നിസ്സഹായനായ േനരം.
അടുെത്താരു ചിതയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ േദഹത്യാഗം െച�
യ്യാൻ േതാന്നിയ തീഷ്ണ മുഹൂർത്തം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/08

“സ്വത്തുതർക്കത്തിന്നതീതമായി, ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കൗ�
രവർക്കുമിടയിെലാരു സംഘർഷഭൂമികയുെണ്ടന്നു േനരനു�
ഭവത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെതേപ്പാഴായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തി െകാട്ടാരസ�
മുച്ചയത്തിെലാരു വീടു് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ നഗരാതിർ�
ത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, നിത്യവും
വന്നു ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കാൻ േപാവുന്ന രാജകീയവസ�
തിയിൽ പുതുതായി േവണ്ടുന്ന ഭൗതിക െസൗകര്യങ്ങെള
കുറിച്ചു് സരസമായി ഓേരാന്നു് എേന്നാടായി ദുേര്യാധ�
നൻ േചാദിക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും അറിേവാ
അനുഭവേമാ ഇല്ലാത്ത പാണ്ഡവർ, അേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞു
നിന്നു് ഞങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കും. പുതുെസൗകര്യങ്ങെള കു�
റിച്ചു് ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർേദശങ്ങൾ മതിേപ്പാ�
െട േകട്ടു് സമ്മത ഭാവത്തിൽ ദുേര്യാധനൻ പുഞ്ചിരിക്കും.
ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും േതാന്നുന്നത്ര ഹൃദ്യമായ െപ�
രുമാറ്റമായിരുന്നു അെതന്നതിൽ എനിക്കേപ്പാൾ േതാ�
ന്നിയിരുന്ന ഊഷ്മളത, ദുേര്യാധനൻ ഉപചാരപൂർവ്വം യാ�
ത്ര പറയുന്ന സമയം വെര നീളും. യാത്രയാക്കി മടങ്ങിവ�
ന്നാൽ, പത്തു കണ്ണുകൾ തുറിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി രാത്രി
ഭീതിതമാക്കും.”

“അധികാരേകന്ദ്രങ്ങളിൽ അപശബ്ദമുയർത്തുെന്നാരു
ആയുഷ്കാലവിമതെനയാണു് ‘ബാല’ കർണ്ണനിൽ കണ്ടി�
രുന്നെതന്നു അരമനയിെല നീണ്ടകാലസാന്നിധ്യമായ
വിദുരർ. ആ വിധം വളർന്നു ‘പരുക്ക’നാേവണ്ടിയിരുന്ന
വ്യക്തി എങ്ങെന വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതേത്താെട മാറിമറി�
ഞ്ഞു എന്നാണു് കൃപാചാര്യൻ ഓർെത്തടുക്കുന്നതു. ജാ�
തിെയെന്തന്നു അരേങ്ങറ്റൈമതാനിയിൽ കൃപർ സാന്ദർ�
ഭികമായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട പരിതാപാവസ്ഥ
കണ്ട് ദുേര്യാധനൻ, നാമമാത്ര അംഗരാജ്യത്തിെല രാജാ�
വായി പ്രഹസനം തട്ടിക്കൂട്ടി. അങ്ങെന ഇല്ലാത്ത രാജ്യ�
ത്തിെല വ്യാജരാജാവായേപ്പാൾ മതിമറന്നുേവാ പിൽ�
ക്കാല കർണ്ണൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധ�
േമഘങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടിയ ആകാശം. േഹമന്തത്തിെന്റ
തുടക്കം.

“േമലാള കീഴാള ബന്ധമായിരിരുന്നു ദുേര്യാധനനു് ഞാനു�
മായി എന്നു് െതളിയിെച്ചടുക്കാൻ വിദുരേരയും കൃപാചാര്യ�
െനയും സാക്ഷികളാേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. മനഃസാക്ഷിെയ
േചാദ്യം െചയ്താൽ മതി. ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണു് അംഗരാ�
ജ്യെമെന്നനിക്കറിയാത്തതല്ല കാര്യം. തുണക്കാൻ വഴി�
കെണ്ടത്തിയ ദുേര്യാധനനു് കൃതജ്ഞതേയാെട ഞാെനാ�
േന്ന പാലിേക്കണ്ടിയിരുന്നുള്ളു-ആപത്തിൽ ഒപ്പം നിൽ�
ക്കുക ശത്രു വീഴുംവെര വാൾ വീശുക.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/09

“ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രണയം ഒരു വിചിത്ര സങ്കൽപ്പമാെണ�
ന്നു പറയുന്നവരുണ്ടു്. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രണയം നിറ�
സാന്നിധ്യെമാെക്ക ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ, അെതേപ്പാ�
െഴങ്കിലും തർക്കവിഷയമായിട്ടുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യഅവിശ്വ�
സ്തത പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ അപൂർവ്വമെല്ലങ്കിലും, പ്രണ�
യിനി പാഞ്ചാലിെയ സ്വന്തമാക്കാൻ േമാഹിക്കുന്ന ഒന്നി�
ലധികം ഹൃദയങ്ങെള എനിക്കറിയാം”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ പാണ്ഡവർ
മലർന്നു തുടിച്ചു നീന്തുന്നതു്, മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നിലവർ�
ക്കു കാണാമായിരുന്നു. വനവാസക്കാലം.

“ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിൽ, പ്രണയം
എന്ന പദം പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു എേന്നാർക്കുന്നു. ഒേര
പായ പങ്കിടുന്നവളുമായുള്ള ദിനചര്യയിൽ പ്രണയത്തി�
െനന്തു പ്രസക്തി എന്നു് അർജ്ജുനൻ തിരിച്ചടിച്ചു. മറ്റു നാ�
ലു േപരും അനുകൂല മുഖഭാവത്തിൽ അവെന േനാക്കി.
അേതാെട പ്രണയം എന്ന വികാരം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്നു് എെന്നേന്നക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി.”

“േപാർക്കളത്തിൽ നിന്നു് േപാറേലൽക്കാെത പാണ്ഡവർ
രക്ഷെപ്പട്ടതു് െപറ്റ തള്ളയുെട പുണ്യം െകാണ്ടാെണന്നു
വിദുരർ പറയുന്നേല്ലാ. മിതഭാഷിെയന്നു േപരുേകട്ടയാൾ
അത്യുക്തിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു എന്ന േതാന്നലുേണ്ടാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാന�
ന്തര നാളുകൾ.

“പാണ്ഡവരഞ്ചുേപരും വിഷാദേരാഗത്തിനു് രഹസ്യ പരി�
ചരണം േനടുന്നവരാെണന്ന കാര്യം “പുണ്യവതി” അറി�
യാതിരിക്കെട്ട.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/10

“പാടുെപട്ടു വന്നു തിരിച്ചു േപാവുന്നതിെന്റ െപാരുെളന്താ�
ണു്?, െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് നകുലൻ േചാദിച്ചു. മറ്റു
പാണ്ഡവർ നായാട്ടിനു േപായ േനരം.

“ചുവെരഴുത്തു് പതിപ്പുകളിൽ ഒന്നു് കൗരവരാജസ്ത്രീക�
െള ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അവർക്കു് ഗംഗേയാ ഹിമാലയ�
േമാ കൗതുകവാർത്തയല്ല, അവർക്കറിേയണ്ടതു്, ഒരി�
ക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയും ഇേപ്പാൾ കൗര�
മഅടിമയുമായ പാഞ്ചാലിയുെട പരിേദവനങ്ങൾ. ഭാവി�
യിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മഹായുദ്ധം ഒരിതിഹാസത്തി�
നു വിഷയമാവുെമങ്കിൽ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വ്യക്തമാവു�
ന്ന െപണ്ണവകാശ േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു്, സ്വത്തവകാശ�
ത്തർക്കെത്തക്കാൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടുെമന്നാണു് പ്രത്യാശ.
അതാ, പ്രഭാതെവയിലിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു ഒരു െകട്ടു്
ഈറനുമായി വരുന്നു പാഞ്ചാലി. ഇെതാെക്ക ‘ഛായാ�
ചിത്ര’മാക്കാനുെള്ളാരുപകരണം എനിക്കുണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/11

“മൂന്നു േനരം വിശപ്പു് മാറ്റാൻ, കൗരവേരാടു് വിലപിച്ചും
യാചിച്ചും പാണ്ഡവർ പ്രകൃതിനിയമെത്ത െവല്ലുവിളിക്കു�
െന്നാരു വിചിത്ര അക്ഷയപാത്രം ആദ്യേമ സംഘടിപ്പിച്ചു,
എന്നാൽ നിങ്ങൾെക്കാന്നും കിട്ടിയിേല്ല കാട്ടിൽ ഇത്തിരി
കനിവു് േനടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുനിഞ്ഞുനിന്നു വിളമ്പിെക്കാടുക്കണെമന്നവർ ശഠിക്കും.
തറയിൽ കൂട്ടംകൂടിയിരുന്നു വായിട്ടടിക്കലവർ മൂന്നുേനര�
വും ആവർത്തിക്കുേമ്പാൾ, രഹസ്യമന്ത്രം മുഖം തിരിെച്ചാ�
ന്നു ഞാനുച്ചരിക്കും. അേതാെട, പാണ്ഡവനു നാവുകുഴയും.
സൗജന്യമായി ‘വായു’വിൽ നിന്നു് കിട്ടുന്ന സസ്യഭക്ഷണ�
െത്തക്കാൾ പ്രതികരണേശഷിയുണ്ടു്, തീൻശാലയിൽ
അശ്ലീല ഒച്ചക്കു തടയിടാൻ പ്രിയസുഹൃത്തുവഴി കിട്ടിയ
മന്ത്രത്തിനു.”

“അന്ധനാണു് ഭർത്താെവന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഐക്യദാർ�
ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിക്കാൻ
ഉടുതുണി കീറി കണ്ണുെകട്ടിയ പ്രതികരണം, സാഹചര്യ�
ത്തിനു് േയാജിക്കാത്തെതന്നു് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ടും നി�
ങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തു തിരുത്തിയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“കബളിക്കെപ്പട്ടതിൽ പ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു കറു�
ത്ത തുണികീറി കണ്ണുെകട്ടി രാജസഭയിൽ െചന്നു് ഭീഷ്മ�
െര േനരിട്ടതു് ഗാന്ധാരയിൽ െപണ്ണേന്വഷിച്ചുവന്ന പിതാ�
മഹൻ, വരൻ ആെളാരു ‘ശക്ത’െനെന്നാെക്ക തള്ളിയ�
േപ്പാൾ, അച്ഛനുമമ്മയും വീണുേപായി. ദുർബലനും അന്ധ�
നും ആണു് ആെളന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ േതാന്നിയ േകാപം ധൃ�
തരാഷ്ട്രേരാടായിരുന്നില്ല, ഭീഷ്മേരാടായിരുന്നു. പിെന്ന പി�
െന്ന അെതാരു സൗകര്യകരമായ മുഖാവരണമായി. അർ�
ദ്ധസുതാര്യമായ തുണിെകാണ്ടു െകട്ടിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
കാേണണ്ടെതാന്നും അപ്രാപ്യമല്ലാെതയുമായി. കാഴ്ചപ�
രിമിതനായ ഭർത്താവിനു് ഇനി ഞാനായിരിക്കും കണ്ണുക�
െളന്ന നിലപാെടടുക്കാൻ സമ്മർദ്ദം െചലുത്തിയ മഹാറാ�
ണി കുന്തിയാണിേപ്പാൾ, േതാഴിെയന്ന നിലയിൽ, കൺ�
െകട്ടുതുണിെക്കട്ടുകൾ കരുതേലാെട കഴുകി നിഴലിൽ
ഉണക്കി മണിക്കൂറിടവിട്ടു െകട്ടിത്തരുന്നതു എന്നതിൽ
ആനന്ദവുമുണ്ടു്.”
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“മുടിചൂടിയ മന്നനേല്ല? എന്നിട്ടുെമന്താ ‘സൂതപുത്ര’െന്റ േത�
രാളിയായതു്? യുദ്ധരംഗത്തിലുമിേല്ല േശ്രണീബന്ധങ്ങളി�
െല വലുപ്പെച്ചറുപ്പങ്ങൾ? അേതാ, ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങെള
കുരുക്കിേയാ?” മാദ്രിസേഹാദരനായ ശല്യചക്രവർത്തി�
േയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ൈവകിയ രാത്രി.

“സേഹാദരീപുത്രന്മാരായ നകുലെനയും സഹേദവെനയും
മറന്നിെട്ടാന്നുമല്ല കൗരവസഖ്യ കക്ഷിയായി കുരുേക്ഷത്ര�
ത്തിൽ, എന്തു് േജാലി െചയ്യാനും, ഞാൻ ഇറങ്ങിയതു് മാ�
ദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിെലറിഞ്ഞ കുന്തിേയാെടനിക്കുള്ള
നീരസം മറച്ചുവക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, മാദ്രിപുത്രന്മാർ യുദ്ധാ�
നന്തരം േനരിടാവുന്ന അധികാരപർവ്വഭീഷണി കണക്കി�
െലടുേക്കേണ്ട? കർണ്ണൻ യുദ്ധത്തിൽ പരുേക്കൽക്കാെത
രക്ഷെപ്പട്ടാൽ, പാണ്ഡവർക്കു് േമെല മൂപ്പിളമ ഉന്നയിച്ചു,
നകുലെനയും സഹേദവെനയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കുെമ�
ന്നതാണു് എെന്ന അലട്ടുന്നതു്. മാദ്രിപുത്രന്മാർ കഥയറി�
യാെത എെന്ന േപാർക്കളത്തിൽ നാെള വധിച്ചാലും, കു�
രുേക്ഷത്രക്കുേശഷം അവരുെട ദീർഘകാല അധികാര
താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകെയന്നതേല്ല മാദ്രിസേഹാദ�
രൻ എന്ന നിലയിൽ ഏെറ്റടുേക്കണ്ട നിേയാഗം? അതു്
സൂക്ഷ്മതേയാെട െചയ്യുേമ്പാൾ മനഃശ്ശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധ�
മുറകൾ കർണനു േനെര, േതരാളിെയന്ന നിലയിൽ, പ്ര�
േയാഗിക്കും. സർവ്വൈസന്യാധിപനാണവൻ എന്ന പരി�
ഗണന െകാടുക്കാെത, പരിഹസിക്കും ആജ്ഞ തിരസ്കരി�
ക്കും ആപത്തിൽ പിന്തുണക്കാെത മാറിനിൽക്കും, െകാ�
ലെചയ്യെപ്പടുന്നതു് കൗതുകേത്താെട േനാക്കി നിൽക്കും.
മാദ്രരക്തം ഗംഗാജലേത്തക്കാൾ സാന്ദ്രതകൂടിയതാെണ�
ന്നേപ്പാൾ േലാകം അറിയും.”

“മൂപ്പിളിമക്രമമനുസരിച്ചു്  കുട്ടികളഞ്ചു േപെരയും, വളർ�
ത്താൻ പാഞ്ചാലയിേലക്കു് െകാണ്ടു് േപായ നിങ്ങൾ,
പെക്ഷ, ഹസ്തിനപുരിയിെലാന്നിറങ്ങി കുന്തിെയ കണ്ടില്ല
എന്നാണു പാണ്ഡവപരിഭവം. രാജമാതാ പദവിയർഹി�
ച്ചിട്ടും, പുത്രഭാര്യേയാടു് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കാെത, ഗാ�
ന്ധാരിെക്കാപ്പം ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുന്തിക്കുമുണ്ടാവിേല്ല
െകാച്ചുമക്കെള കാണാൻ േമാഹം?” ’ െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“പനംകുട്ടയിൽ നവജാതശിശുക്കെള പുഴയിെലാഴുക്കിയും,
ഗംഗയിൽ മുക്കിെക്കാന്നും, േപറ്റുചൂരുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങെള
‘പരിചരണം’ െചയ്യുന്ന വിശിഷ്ട മാതൃബിംബങ്ങൾ വസി�
ക്കുന്ന കുരുവംശെകാട്ടാരത്തിൽ, വഴിെതറ്റി േപാലും കയ�
റാതിരിക്കുന്നതേല്ല പാണ്ഡവപുത്രന്മാർക്കു നല്ലതു്?”

“ൈസന്യാധിപെന പാളയത്തിൽ കയറി െപാരിപ്പിച്ചിരു�
ന്നു എന്നാണേല്ലാ പാറാവുകാർ പിറുപിറുക്കുന്നതു്? കിരീ�
ടാവകാശം തർക്കവിഷയമായിട്ടും െപാതുഭരണത്തിൽ
പതിവായി ഇടെപട്ടിരുന്നു എന്നതു് േപാകെട്ട, േപാർക്ക�
ളത്തിലും തുടങ്ങിേയാ ചട്ടം വിട്ടുള്ള പരാക്രമം?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“രാജ്യതന്ത്രമര്യാദ പാലിക്കാത്ത പാണ്ഡവേരാടേല്ല നി�
ങ്ങൾ ചന്ദ്രഹാസമിളേക്കണ്ടതു്? കഥാവേശഷനായ കർ�
ണ്ണൻ സൂതപുത്രെനന്നു പാണ്ഡവർ പരിഹസിച്ചിട്ടും, കൗ�
രവ സർവ്വൈസന്യാധിപനായതു് ആരുെട ഉത്സാഹത്തി�
ലായിരുന്നു? എന്നാൽ, പൂർവ്വസൂരികെള പാർശ്വവൽക്ക�
രിച്ചുേവാ? പത്തുദിവസം പട നയിച്ചതു് വേയാവൃദ്ധനായ
ഭീഷ്മരേല്ല? ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാനാവാത്ത
പാവം പിതാമഹൻ, ൈസന്യാധിപപദവിയിൽ നിന്നു്
ഒഴിഞ്ഞതു് ഞാൻ പുറത്താക്കിയതുെകാേണ്ടാ, അേതാ,
ഭിന്നലിംഗേപാരാളി ശിഖണ്ഡിെയ മുന്നിൽ നിർത്തി അർ�
ജ്ജുനൻ ഭീഷ്മർക്കുേനെര അെമ്പയ്തതുെകാേണ്ടാ? ഞാൻ
ബ്രാഹ്മണ വിേരാധിയാെണന്നു പാണ്ഡവർ വലിയവാ�
യിൽ ആേക്ഷപിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുെണ്ടങ്കിൽ, എങ്ങെന
ഞാൻ ഭീഷ്മർക്കു് േശഷം േദ്രാണാചാര്യെര സർവ്വൈസ�
ന്യാധിപനാക്കി? കർണ്ണെനയേല്ല കാവേലൽപ്പിേക്ക�
ണ്ടതു്? മാദ്രിയുെട സേഹാദരൻ ശല്യൻ കൗരവ പക്ഷ�
ത്തു വന്നേപ്പാൾ ആത്മാർത്ഥത അളക്കാൻ കർണ്ണസാ�
രഥിയാക്കിയ േശഷമേല്ല സർവ്വൈസന്യാധിപ പദവി
െകാടുത്തതു്? എന്നാൽ പാണ്ഡവർ? േചാദിക്കൂ യുധിഷ്ഠി�
രേനാടു്, െകാള്ളരുതാത്ത ധൃഷ്ടധ്യുമ്നെന എങ്ങെന അവർ
പതിെനട്ടുനാളും അത്യുന്നതപദവിയിൽ പരിപാലിച്ചു.
അയാൾ പാഞ്ചാലിയുെട സേഹാദരൻ. േപാറേലറ്റാൽ
വിവരമറിയും.”
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“കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടു എന്ന േതാന്നലുണ്ടാേയാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രച്ഛഹ്നേവഷെമന്നറിഞ്ഞുതെന്ന പട്ടാഭിേഷകത്തിനു
ഞാൻ വഴങ്ങി. ദുേര്യാധനൻ മികേവാെട കാർമ്മികത്വം
വഹിച്ചു വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിയിെലത്തിച്ച ആ
തട്ടിപ്പു പെക്ഷ, പാണ്ഡവർ മുഖവിലെക്കടുത്തു എന്നതാ�
ണു് പ്രഹസന വിജയം. ആയുധമത്സരത്തിൽ പെങ്കടു�
ക്കാൻ എത്തിയേപ്പാൾ ജാതി േചാദിച്ചു നാറ്റിക്കാനല്ലാ�
െത, കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭീമനുേണ്ടാ അംഗരാജ്യം
എവിെടയാെണന്നു് െനഞ്ചുവിരിച്ചു െവല്ലുവിളിക്കാൻ അറി�
വിെന്റ ൈധര്യം? ഒരു പണത്തൂക്കം െപാന്നില്ലാത്ത വ്യാ�
ജകിരീടം ധരിച്ചു ഹസ്തിനപുരി വാണിജ്യവീഥിയിൽ ഞാൻ
വഴിനടക്കുേമ്പാൾ, ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭീമെന ഇന്ന�
െല സന്ധ്യക്കും കാണാമായിരുന്നു.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/14

“അർജ്ജുനൻ പിതാമഹനു് േനെര കൂരെമ്പയ്യുേമ്പാൾ ധൃ�
ഷ്ടധ്യുമ്നൻ അരുതാത്ത വാക്കുച്ചരിക്കുന്നതു് കാണാമായി�
രുന്നേല്ലാ. എന്തായിരുന്നു കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കു് സാമൂഹ്യനീതിയും അവകാ�
ശങ്ങളും ഉറപ്പു വരുത്താൻ, ഔേദ്യാഗിക ലിംഗനീതിനി�
യമം നടപ്പിലാക്കിയ ഹസ്തിനപുരിയിൽ, ഭിന്നലിംഗ ശി�
ഖണ്ഡി മുന്നിൽ നിന്നാൽ, താൻ ആയുധം താെഴയിടും
എന്ന ഭീഷ്മ പ്രഖ്യാപനം കുരുവംശലിംഗനീതിെയ റദ്ദാക്കു�
ന്നു എന്നു് ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ പറഞ്ഞതാേണാ കാര്യം? കൂടപ്പി�
റപ്പിേനാടുള്ള കരുതൽ മാത്രമേല്ല? ഭീഷ്മനിന്ദെയാന്നും
അരിച്ചു െപറുക്കി വർത്തയാക്കരുേത.”

“ഇടിച്ചുകയറി പിടികൂടുകയാേണാ? അേതാ, നിങ്ങൾ നി�
സ്സഹായനായി കീഴടങ്ങുകേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീ�
മേനാടു് േചാദിച്ചു. കീചകവധവാർത്ത പുകമഞ്ഞുേപാെല
നിറഞ്ഞ വിരാട നഗരി.

“പാഞ്ചാലിെയ കാമേത്താെട കാണുന്ന കീചകെന നീര�
സേത്താെടയാണ്നൃത്തമണ്ഡപത്തിൽ ഞാൻ രാത്രി െച�
ന്നുകണ്ടതും, േക്ഷാഭേത്താെട മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞതും. ൈസര�
ന്ധ്രിെയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യുവകീചകൻ ആഗ്രഹിക്കു�
ന്നു എന്ന വാർത്ത ഞാൻ അവിശ്വസിച്ചിരുെന്നങ്കിലും, വീ�
ണ്ടുമവൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ‘അഞ്ചു പ്രസവി�
ച്ചവെളേയാ?’ എന്നു് ഞാൻ വിസ്മയിച്ചു. അവൾക്കു അത്ര�
യും ഭർത്താക്കന്മാരുെണ്ടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭൂ�
തകാല ദാമ്പത്യബാധ്യതകെളാന്നും വിവാഹതീരുമാ�
നെത്ത അസാധുവാക്കിെല്ലന്നവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. െപെട്ട�
െന്നാരാേവശത്തിൽ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി, െനഞ്ചിൽ കുന്തിച്ചിരു�
ന്നു മൂക്കും വായും െപാത്തിപ്പിടിച്ചു. പണിയിടമായ ഊട്ടു�
പുരയിൽ കിടന്നു പേരതാത്മാവിനുേവണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു
ഞാൻ ഉറങ്ങിേപ്പാെയങ്കിലും വിരാട അേന്വഷണസംഘം
പിടികൂടി. പാഞ്ചാലി പിന്തുണയായി വന്നിട്ടിെല്ലന്നതാ�
െണനിക്കു് കരൾ േനാവിക്കുന്ന കാര്യം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/15

“ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ മൂന്നു പാണ്ഡവർ മന്ത്രാലയ�
ങ്ങളിേലക്ക്േപാവുേമ്പാൾ, ‘ഭീമനും നകുലനും മാത്രെമ�
ന്താ ആട്ടുകട്ടിലിെലാരു ൈസ്വരസല്ലാപം?’, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവ ഭരണകാലം
ദുേര്യാധനവധം േനർസാക്ഷിെമാഴി നകുലനിൽ നിന്നു്
െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും വച്ചു് ഭീമനു് േകൾക്കണം. തുടയി�
ലടിെകാണ്ടു വീണ ദുേര്യാധനെന്റ നിലവിളി നകുലൻ മി�
കേവാെട അനുകരിക്കുേമ്പാൾ, െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല
ൈകകൾ െകാട്ടി ഭീമൻ ആർത്തുചിരിക്കും മഹാറാണി�
യുെട അന്തഃപുരത്തിേലക്കു അനുമതിയില്ലാെത കയറി,
ബഹുസ്വരദാമ്പത്യരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്തുന്ന, നിങ്ങൾ
മറന്നുേപാവരുേത, ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടു
കഴിഞ്ഞ ഭീമനിേപ്പാൾ രാജ്യസുരക്ഷെയക്കാൾ കൗതുകം
വർേണാജ്ജ്വലമായ കുരുേക്ഷത്രമാണു്.”

“നിങ്ങളഞ്ചു േപേരാടും പാഞ്ചാലി ഹൃദ്യമായി െപരുമാ�
റുെന്നാരു െപാതുസന്ദർഭമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യത്തിൽ െപണ്ണാധിപത്യമുെണ്ടന്ന�
വൾക്കുത്തമേബാധ്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങ�
േളാടവൾ കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മളതയും ഉല്ലാസഭാവവും
എങ്ങെന മറക്കും. എന്നാൽ, ആെരങ്കിലുെമാരാൾ കരു�
തലില്ലാെത വിേയാജിക്കാേനാ അവഗണിക്കാേനാ ശ്രമി�
ച്ചാൽ, അേതാെട തകർന്നു വീഴുകയായി ഹൃദ്യെമന്നു നി�
ങ്ങൾ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ‘ചില്ലുെകാട്ടാരം.’

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/16

“േകഴുന്നുേവാ പ്രിയഗുരു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ജീവേനാെട രക്ഷെപ്പട്ട കൗര�
വേസനാനി കൃപാചാര്യൻ പുതിയ കിരീടാവകാശിെയ
ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

“പിെന്ന വികാരങ്ങൾ മുറിെപ്പട്ടാൽ െകാട്ടാരഗുരുവും കര�
യിേല്ല? കൗരവെകാലയാളികളുെട കൂെട കത്തി മൂർച്ച
കൂട്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ പതിെനട്ടു നാൾ ഞാൻ േപാരാ�
ടി എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചു. ചാർവാകൻ
പറഞ്ഞറിഞ്ഞേപ്പാൾ സത്യാനന്തരയുഗം േനരേത്ത തുട�
ങ്ങി എന്നു് േതാന്നി. സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരത്തിനു് നയ�
തന്ത്രതലത്തിൽ ചർച്ച വഴിമുട്ടിയേപ്പാൾ, േനരിയ ബലപ�
രീക്ഷണം നടത്തിെയന്നേല്ല ഉള്ളൂ? േപാർക്കളത്തിൽ ജീ�
വഹാനി സ്വാഭാവികമേല്ല? യുദ്ധം െചയ്താലും തപസ്സിരു�
ന്നാലും, വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൽ േവേണ്ട ഇടെപടാൻ? ദുഷ്ട�
ലാക്കില്ലാത്ത ൈസനികേസവനത്തിനു ദുരർത്ഥം െകാടു�
ക്കുേമ്പാൾ, ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ആറുമാസമായി ആദ്യാ�
ക്ഷരം പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിെയ േനാക്കൂ. ഭാവി ചക്രവർ�
ത്തിയാവാനുള്ള പരീക്ഷിത്തു്, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ജീവൻ
െപാളിഞ്ഞ അഭിമന്യുവിെന്റ ഏക മകൻ. മന്ദബുദ്ധിയാ�
െണന്നു കരുതി ഞാനുമവെന ദുഷിച്ചുസംസാരിച്ചാൽ കു�
രുവംശത്തിൽ പിന്തുടർച്ച േപാവിേല്ല?”

“താൻേപാരിമയുള്ള െപെണ്ണന്ന പ്രതിച്ഛായ സ്വയംവരം
മുതൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ടു് ചൂതാട്ട�
സഭയിൽ പരസ്യമായി വിവസ്ത്രയാവുന്ന ദയനീയ സാഹ�
ചര്യമുണ്ടായിട്ടും, അക്രമികെള െചറുക്കാെത മിക്കവാറും
വഴങ്ങിെയെന്നാരു േതാന്നൽ കുറച്ചകെല നിന്നു് േതാ�
ന്നിയ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി? എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു
നിർണ്ണായകമുഹൂർത്തത്തിെല നിർജ്ജീവ പ്രതികരണ�
േശഷിെയ കുറിച്ചിേപ്പാൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
വനവാസക്കാലം.

“കുറച്ചകെല നിന്നാണു് നിങ്ങളേപ്പാൾ േനാക്കിയിരുന്ന�
െതങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചൂതാട്ടസഭയിൽ എനിെക്കതിെര
ഇരുന്നും നിന്നും ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനു് അവസരം കാ�
ത്ത പ്രഭുക്കെളയും കാണാെത േപാവില്ലേല്ലാ. ഞാൻ േന�
രിട്ട തിരെഞ്ഞടുപ്പു് ഇതായിരുന്നു-പ്രേലാഭനത്തിെന്റയും
പ്രണയപദങ്ങളുെടയും അകമ്പടിേയാെട ഉടുതുണിയിൽ
ൈകവക്കുന്ന യുവകൗരവർക്കു വഴങ്ങേണാ, സദാചാര�
സംരക്ഷകരുെട ആട്ടിൻേതാലണിഞ്ഞ വേയാജനങ്ങൾ�
ക്കു വഴങ്ങേണാ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/17

“നാടുവാഴിയുെട മകെളന്ന നിലയിൽ അവഗണിക്കെപ്പടു�
മായിരുന്ന നിങ്ങെള, ആേഗാളശ്രദ്ധാേകന്ദ്രമാക്കിയ വ്യ�
ക്തി അർജ്ജുനൻ തെന്നെയന്നുച്ചരിക്കാൻ മാത്രം ‘അമൂ�
ല്യ’മായ സംഭാവന എന്തുണ്ടായി അയാൾക്കു് നിങ്ങളു�
െട വ്യക്തിത്വ നിർമ്മിതിയിൽ?”, വിരാട രാജകുമാരിയും
അഭിമന്യുവിധവയുമായ ഉത്തരേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

അർജ്ജുനെന്റ എൺപതാം പിറന്നാൾ ആേഘാഷേവ�
ളയിൽ, ആദ്യം കാലിൽ വീണു നമസ്കരിക്കയും, പിന്നീ�
ടു് മുഖം ഇരുൈകകളും െകാണ്ടു് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കവിളിൽ
ആഞ്ഞു ചുംബിക്കയും െചയ്തേതാെട ഉന്മാദത്തിൽ കുലു�
ങ്ങിമറിഞ്ഞ സദസ്സു് പിരിഞ്ഞുേപാവുന്ന േനരം.

“ആ കാലത്തു നിങ്ങൾ വിരാടയിൽ വിരുന്നുകാരിയായി
വന്നിരുന്നതേല്ല? മൂന്നാം ലിംഗ പരിേവഷത്തിൽ അർ�
ജ്ജുനൻ ബൃഹന്നള എന്ന സ്വത്വരൂപത്തിൽ നൃത്തം പഠി�
പ്പിക്കുേമ്പാൾ അർജ്ജുനൻ എന്ന പ്രശസ്ത പുരുഷപ്രകൃതി
കൗമാരക്കാരിയായ എെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് ൈസ�
രന്ധ്രിെയന്ന പാഞ്ചാലിയുെട രഹസ്യ ഇടെപടലിൽ അർ�
ജ്ജുനൻ മനം മാറ്റിെയങ്കിലും, ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിൽ വള�
രുന്ന കൗമാരഅഭിമന്യുവിെന എനിക്കു് വരനാക്കിയേപ്പാ�
ഴും, വിരുന്നുണ്ണാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ചിരുന്നിേല്ല? കുരുേക്ഷ�
ത്രയുെട േസ്താഭജനകമായ അവസാനനിമിഷങ്ങളിൽ
എെന്റ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ അശ്വത്ഥാമാവു് പരസ്യ�
മായി ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ,പാണ്ഡവരും പങ്കാളിയും എത്ര ശ്ര�
മകരമായ ദൗത്യത്തിലൂെടയാണു് ഗർഭസ്ഥശിശുവിെന
രക്ഷിച്ചെതന്നറിഞ്ഞതു് വ്യാസെനഴുതിയ മഹാഭാരത�
ത്തിെന്റ ആദ്യ കരെടനിക്കു് ഓടിച്ചു േനാക്കാൻ ഈയി�
െട തരം കിട്ടിയേപ്പാളാണു്. സ്മൃതിനാശ േരാഗിെയങ്കിലും,
അർജ്ജുനൻ എെന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധിയിേലക്കുയർത്തിെയ�
ന്നു് ഞാൻ ആ മുഖം ചുംബിച്ചുെകാണ്ടു് െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ച�
േപ്പാൾ. കണ്ണുകൾ ജലാർദ്രമായിരുന്നു.”

“വിരണ്ടുേവാ സ്ത്രീഹൃദയം?”’, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
വിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ദശാബ്ദങ്ങളായി രാജവധുക്കളും കൗരവകുടുംബങ്ങളും
അന്തിയുറങ്ങിയ വസതികളിൽ നിന്നു് മുടികുത്തിപ്പിടിച്ച
േന്തവാസികെള പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞേപ്പാൾ, നിലത്തു
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നവർ ദുേര്യാധനനാമം ജപിച്ചതാണു്
ഭരണകൂടകിങ്കരന്മാെര െചാടിപ്പിച്ചതു് നാമജപം നിർത്തി
പാണ്ഡവ സുവിേശഷത്തിനു െചവിേയാർക്കാൻ ചാരേമ�
ധാവിെയന്ന പദവിയിൽ ഞങ്ങളിേലക്കു് പാലം പണിയു�
ന്ന നകുലൻ നിർേദ്ദശിച്ചു. വാക്കുകളിൽ േതനൂറുന്നുെണ്ട�
ങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിഷമാെണന്നറിയുന്ന കൗരവഅനാഥ�
കൾ ദുേര്യാധനജപശബ്ദം നിലനിർത്താത്തതവെര ക്രു�
ദ്ധരാക്കി. ഭരണകൂടെത്ത പ്രേകാപിപ്പിച്ചാൽ എന്നു് മുര�
ണ്ടുെകാണ്ടവർ ഒരു പാവം കൗരവകുമാരിയുെട മടിക്കു�
ത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, ആകാശത്തു നിന്നു ദി�
വ്യശബ്ദം, തുടർന്നതാ അടിെകാണ്ടു ചളിെവള്ളത്തിേലക്കു
െതറിച്ചുവീഴുന്ന ഭീമനും-അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാ�
യി, മുറിേവറ്റ ശരീരം കുരുേക്ഷത്രയിൽ എേന്നാ ദുേര്യാധ�
നൻ ഉേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും, ആശ്രിതേരാടു കരുണയും കരു�
തലും സൂക്ഷ്മേലാകത്തിൽ തുടരുന്നു. ആപത്തിൽ അനാ�
ഥകെള കാപ്പാത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാേവ നീ എെന്നന്നും
ഞങ്ങൾക്കു് കൂട്ടായിരിേക്കണേമ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/18

“ദുേര്യാധനൻ എെന്ന അംഗരാജ്യത്തിെല രാജാവാക്കി
വാഴിച്ചതിനു പിന്നിെല വൃത്തിെകട്ട ജാതിരാഷ്ട്രീയം നി�
േന്നാടു് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തി�
െല യാഥാസ്ഥിതികർക്കു പെക്ഷ ദഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല
അെതാന്നും. ചമ്മട്ടി പിടിേക്കണ്ടവൻ െചേങ്കാൽ പിടി�
ക്കുകേയാ? ഭീഷ്മർ േചാദിച്ചതു് അങ്ങെനയായിരുന്നു. ഭര�
ണനടപടിക്രമം അറിയുന്ന വിദുരർ ഉൾെപ്പെട ആരും,
ഔപചാരികമായി ഞാൻ എങ്ങെന അംഗരാജ്യത്തിൽ
അധികാരേമൽക്കും എന്നുപേദശിച്ചില്ല. കാര്യക്ഷമമാ�
യി അേന്വഷണം നടത്താനാവാെത ഞാനും കുെറ കാ�
ലം പരുങ്ങി. പാണ്ഡവരിേപ്പാൾ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ
കാടു െവട്ടി നഗരം പണിതു രാജാവാകുേമ്പാൾ എന്തു�
െകാണ്ടു് നമ്മളും അംഗരാജ്യത്തിേലക്കു കുടിേയറിക്കൂടാ?
ഞാനില്ലാത്തേപ്പാൾ വന്നു ദുേര്യാധനൻ അരുതാത്തയി�
ടത്തു നിെന്ന െതാട്ടേശഷം വീണ്ടും കുടിേയറ്റെത്ത കുറി�
ച്ചു് ആേലാചിച്ചു. അവിടെത്ത േസ്നഹസമ്പന്നരായ ജന�
ങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കാനും ഒെക്ക അവസരം കിട്ടുന്നതു്
നിനക്കും നല്ലതേല്ല?” െവള്ളം േകാരുകയായിരുന്ന ഭാ�
ര്യേയാടു് കർണ്ണൻ പറഞ്ഞു. കുതിരച്ചാണകം മണക്കുന്ന
വസതി നഗരതിർത്തിയിൽ നിന്നകെലയായിരുന്നു. െവ�
ളിയിടവിസർജ്ജനത്തിലായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കു് പിന്നിൽ
പന്നികൾ ഭക്ഷണം കാത്തു.

“വളർന്ന ഹസ്തിനപുരിയുമായി സമരസെപ്പടാെത, വിമ�
തവ്യക്തിത്വം വളർത്തിെയടുത്ത നിങ്ങളാേണാ കണ്ടും
േകട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ പട്ടാഭിേഷകത്തി�
നുത്സാഹിക്കുന്നതു്? ദുേര്യാധനൻ െതാട്ടതു രഹസ്യമായി�
െട്ടാന്നുമല്ലേല്ലാ. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾ തി�
രക്കു് പിടിച്ചു പുറത്തു േപായേപ്പാൾ ആയിരുന്നിേല്ല ആ
േസ്നഹസ്പർശം? പ്രണയപൂർവ്വം ഭാര്യെയ േനാക്കാൻ െമ�
നെക്കടാത്ത നിങ്ങളാേണാ ൈലംഗികാതിക്രമത്തിൽ
നിെന്നെന്ന രക്ഷിക്കുക?, കാപട്യത്തിെന്റ മനുഷ്യരൂപെമ�
ന്നു വിേശഷിപ്പിക്കാറുള്ള യുധിഷ്ഠിരെനക്കാൾ കഷ്ടമാണ�
േല്ലാ അതിരഥൻ വളർത്തിയ നിങ്ങളുെട ൈജവികപിതാ�
വു് ആകാശചാരിയാെണന്ന വാദം?”

“ഒന്നയഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് െകൗരവർ. ഒത്തുതീർപ്പിനവർ തയാറാ�
ണു്. വരാനിരിക്കുന്ന രാജസഭേയാഗത്തിൽ നിർേദ്ദശം
നിബന്ധനേയാെട അംഗീകരിക്കും. ൈലംഗികാക്രമണ�
ത്തിനു െകാടുത്ത പരാതി നീ പിൻവലിച്ചാൽ, അട്ടയും
െപരുച്ചാഴിയും നിറഞ്ഞ തടവിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാം.
സന്യസ്ഥമാലിന്യം ചുമക്കുന്ന നരകത്തിൽ നിന്നു് നിന�
ക്കും േമാചനമാവും. കൗരവഭരണ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
ഒരു വസതി നമുക്കവർ ദീർഘകാലേത്തക്കു് തരും. കൃ�
ഷിഭൂമി പാട്ടത്തിെനടുത്തു ധാന്യം കൗരവർക്കു െകാടുത്തു
േവണം വാടക വീട്ടാൻ. എന്താണു് നിബന്ധന എേന്നാ?
‘വന്ദ്യദുേര്യാധനൻ ഈ വീടിെന്റ ഐശ്വര്യം’ എന്നു് വസ�
തിക്കു മുമ്പിൽ േവെറ േവെറ ചുവരുകളിൽ ഓേരാ മാസ�
വും നാം ആറു േപരും അടയാളെപ്പടുത്തണം.”



“വാർത്താപരിചരണത്തിൽ വരാവുെന്നാരശ്രദ്ധ എന്നു്
പറെഞാഴുക്കിവിടാനാവുേമാ അപകീർത്തിപരമായ
ആേരാപണം? േചാര തിളയ്ക്കുന്ന യുവത്വത്തിൽ, പായക്കൂ�
ട്ടിെനാരു െപൺതുണയില്ലാെത പാണ്ഡവർ േദശവിേദ�
ശങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നെതാരു പുത്തന�
റിെവാന്നുമല്ല. അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു െപൺേവഷം�
െകട്ടി നൃത്താദ്ധ്യാപികയുെട േജാലി അർജ്ജുനൻ േനടി
എന്നതും ഇെന്നാരു ചരിത്രവസ്തുത. അേപ്പാെളാന്നും ഭീമ�
നിൽ നിന്നിങ്ങെന സ്വവർഗ്ഗാഭിരുചിയുെട അനിയന്ത്രിത
നീക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണു് േകവലസത്യെമന്നിരി�
െക്ക, ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട െതരുേവാര ചുവെരഴു�
ത്തു പതിപ്പുകൾക്കു മുമ്പിൽ വന്നുകൂടുന്ന അലസ സാക്ഷ�
രർക്കു നിങ്ങൾ െതറ്റായ സേന്ദശം നൽകുകയേല്ല, ദുരു�
പദിഷ്ടെമന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കുന്നതിലൂെട െചയ്തതു്?”, ചാരവകുപ്പുേമധാവി െകാട്ടാരം
േലഖികെയ വിളിച്ചുവരുത്തി േചാദ്യം െചയ്തു.

“നിങ്ങൾക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണു്. ഇന്നു് നിങ്ങൾ മുഖം കറുപ്പി�
ക്കുന്ന ഈ പദം നാെള െപാതുസമൂഹം രതി സഹിഷ്ണുത�
യുെട പരസ്യദൃഷ്ടാന്തമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. “എനി�
െക്കാരു സ്വവർഗരതി സുഹൃത്തുണ്ട്” എന്നു് അഭിമാന�
േത്താെട പിൻഗാമികൾ പറയുെന്നാരു കാലത്തു്, ഞങ്ങ�
ളുെട വാർത്താ പരിചരണം പ്രവചനസ്വഭാവമുൾെക്കാ�
ള്ളുെമന്നാണു് വിശ്വാസം. ആൺ െപൺരതിയിലാണു്
കുലീനത എന്നു് കരുതുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ രതിസങ്കൽപ്പ�
ങ്ങൾക്കേപ്പാൾ തിരശ്ശീല വീഴും. അല്ല, ആേരാപിതഭീമ�
നില്ലാത്ത സ്വവർഗ്ഗ അങ്കലാപ്പു് നിങ്ങൾെക്കന്തിനാണു്
ഭരണകൂടേമ?”

“അവസാനെവട്ടു നിങ്ങളേല്ല െവട്ടിയതു്? കാഞ്ചൻജംഗ�
യുെട െനറുകയിൽ കാൽവച്ച േചേതാവികാരമായിരുന്നു
എന്നു് നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി ആർമാദിച്ചുെവന്നറിഞ്ഞു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു. കൗമാരേയാ�
ദ്ധാവിെന്റ ശവദാഹം പുഴക്കരയിൽ കാണാവുന്ന കുരു�
േക്ഷത്രയിെല ശീതകാലരാത്രി.

“പാണ്ഡവെര ഒരുമിച്ചു തലയറുത്ത ഉന്മാദമാണു് വാസ്തവ�
ത്തിൽ അനുഭവെപ്പട്ടതു് ഹൃദയവികാരം യുദ്ധഭൂമിയിൽ
തുറന്നടിച്ചാൽ, പാണ്ഡവമാതാവിെന്റ കരൾ പിരളുെമന്ന�
ന്തഃരംഗം താക്കീതു തന്നേപ്പാൾ, നിരുപദ്രവമാെയാരു
ഹിമാലയരൂപകത്തിേലക്കു് ചുരുക്കി. അഭിമന്യുവധം കൗ�
മാര െകാലയല്ല, വംശഹത്യക്കുള്ള വഴിമരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/19

“ഇന്നും കണ്ടു, െവളുത്തു നീണ്ട താടിയും മുടിയുമായി ഋഷി�
തുല്യനാെയാരു പടുവൃദ്ധൻ നഗ്നേമനിയിൽ ൈതലം േത�
ച്ചു നീരാടുന്നു. ഞാനിങ്ങെന മിഴിച്ചു േനാക്കി ആ കാഴ്ച.
േപാരാളികൾ േചാര കങ്ങിയ ഉടൽ കഴുകി പാളയത്തി�
െലത്താൻ തിരക്കു് കൂട്ടുന്ന നീെരാഴുക്കിൽ, എന്താണു്
ഈ ‘പരിത്യാഗി’ക്കു് പ്രസക്തി എന്നയാേളാടു് േചാദി�
ക്കണെമന്നു് ഉള്ളം പിടച്ചു, പെക്ഷ സൂക്ഷ്മതേയാെട കുളി�
ച്ചു ഈറനുടുത്തയാൾ പാളയത്തിേലക്കു് േപാവുേമ്പാൾ
മന്ത്രിക്കുന്നതു് േകട്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി, “അമ്മാ എേപ്പാഴാ�
ണു് നീ ആഴക്കയങ്ങളിേലക്കു എെന്ന വലിെച്ചടുക്കുക,
ഈ തടവിൽ നിന്നു് എനിക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക”, രാ�
ത്രി വെര േജാലി െചയ്തു തളർന്ന യുദ്ധ നിർവ്വഹണ സമി�
തി അംഗം ശുഭരാത്രി ആശംസിേക്ക കുരുേക്ഷത്ര പ്രവി�
ശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധമാലിന്യനീക്കം െചയ്യുന്ന യുവേനതാെവന്ന നില�
യിൽ നീ അയാെള തിരിച്ചറിയാത്തതിൽ തീെര അത്ഭു�
തമില്ല കുേഞ്ഞ. ആ ‘പരിത്യാഗി’ രാവിെല മുതൽ ൈവ�
കുേന്നരം വെര േപാർക്കള പരാക്രമങ്ങളിൽ പാണ്ഡവ�
സഖ്യ ൈസനികേമധാവികളുെട കരെളത്ര പിളർന്നിട്ടും
മതിയാവാെത, ദുേര്യാധനൻ നീരസത്തിൽ ഇന്നും വിരൽ
ചൂണ്ടി അയാേളാടു് േചാദിച്ചു, നിലപാടു് വ്യക്തമാക്കണം
ഒത്തുകളിക്കയാേണാ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരുമായി? ഒരു
പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാൻ, ഒമ്പതു ദിവസങ്ങളായി
സർവ്വൈസന്യാധിപനായ നിങ്ങൾക്കു് സാധിച്ചുേവാ?
നാെള പത്താം ദിവസം നിങ്ങളുെട വിധി നിർണ്ണയിക്കു�
ന്ന അന്ത്യേപാരാട്ട ദിനമായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ
എെന്നേന്നക്കും േലാകം മാനിക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്ര നായ�
കൻ, അെല്ലങ്കിൽ രാത്രിേയാെട മൂലയിേലക്കു് നീക്കം െച�
േയ്യണ്ട യുദ്ധമാലിന്യം.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/20

“ഊഞ്ഞാലാടാൻ പാഞ്ചാലിക്കു് കമ്പമുണ്ടേല്ല?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ഊട്ടുപുരജാലകത്തി�
ലൂെട െതളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു, ഉച്ചെവയിലിലവൾ
മതിമറക്കുന്ന താഴ്വര.

“ചീങ്കണ്ണികൾ ആറാടുന്ന നീർെക്കട്ടിെല അസ്തിത്വഭീഷണി�
െയാന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചുറ്റുമുള്ള മരക്കൂട്ടങ്ങൾ�
ക്കു പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു്, െപാങ്ങിയും താണും സ്വർണമ�
ത്സ്യെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി ഉച്ച െവയിലിൽ സൃഷ്ടിക്കു�
ന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാസ്വദിക്കുന്ന യുവ സന്യസ്ഥരുെട സാന്നി�
ധ്യമാണവളുെട കമ്പത്തിനു കാരണം.”

“പാണ്ഡുവിനു് കായികക്ഷമത ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടായിരു�
ന്നുേവാ, മാതൃത്വത്തിനു് നിങ്ങളും മാദ്രിയും ‘മറുവഴി’ േത�
ടിയതു്? േചാദിയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ കാരണമുണ്ടു്. നിങ്ങെള
വധുവായി കെണ്ടത്തും മുമ്പ്, പരിചരണത്തിനു് പാണ്ഡു�
വസതിയിൽ വന്നിരുന്ന സൂതദാസിയിൽ മകനുണ്ടായ�
തു്, സ്വയം സൂതവംശജനായ വിദുരർ സാന്ദർഭികമായി
ഒരഭിമുഖത്തിൽ ഓർെത്തടുത്തിരുന്നു. “ഇനി ൈവകിക്കൂ�
ടാ പാണ്ഡുവിവാഹ”െമന്നു് പറഞ്ഞു വിദുരരും ഭീഷ്മരും
നിങ്ങെള വധുവായി െകാണ്ടുവന്നു. എങ്ങെന നിങ്ങളി�
േപ്പാൾ േവർതിരിക്കുന്നു, വസ്തുതയും നിർമ്മിതകഥയും?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ
പാണ്ഡവരിൽ നിന്നകന്നു കുന്തി ഗാന്ധാരിെക്കാപ്പം കഴി�
ഞ്ഞ കാലം.

“ക്ഷമത പരിേശാധിക്കാെത േവെറാരു വഴി ഞാൻ േതടി�
പിടിച്ചിരുന്നു. ഗഗനചാരികെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനുള്ള കുറു�
ക്കുവഴി. ബീജദാനം മഹാദാനെമന്നു കരുതിയ ബഹുസ്വ�
രേദവതകെള പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിനു പ്രാപ്തരാക്കി. അവ�
സാനം മാദ്രിക്കു ബീജദാനം െചയ്ത ആശ്വിനിേദവതകൾ
ഇടെപട്ടു. ഭാവിയിൽ േവെറാരു രാജസ്ത്രീയിൽ പാണ്ഡു സ്വ�
യം പിതാവാകുന്ന സാഹചര്യ മുണ്ടായാൽ, കുരുവംശ
ൈപതൃക തർക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, പുരുഷവന്ധീ�
കരണത്തിനു ശുക്ലനാളിെയ ഉപേയാഗരഹിതമാക്കുന്ന
മരുന്നുപേയാഗം ഉേദ്ദശിച്ച ഫലം െചയ്യുെമന്നവർ ആശ്വ�
സിപ്പിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി മാരകമായ പാർശ്വഫലമു�
ണ്ടായി, അതായിരുന്നു അകാലമരണം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/21

“ആേരാപണവിേധയരേല്ല? വിചാരണെയാന്നും േനരിട്ടി�
േല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. പാ�
ഞ്ചാലിയും ഭർത്താക്കന്മാരും വനവാസത്തിനു േപാവുന്ന�
തു് മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നവർക്കു് കാണാമായിരുന്നു.

“നിയമവ്യവസ്ഥ േനരിടണമേല്ലാ. പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തി�
െന്റ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ബാധകമേല്ല. നീതിമാ�
നായ ഭീഷ്മർ സത്യസാക്ഷിയായതുെകാണ്ടു് കളങ്കേമൽ�
ക്കാെത ഞാൻ രക്ഷെപ്പട്ടു. ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനു്
കൗരവർ മുതിർന്നു എന്നതു് സമ്മതിക്കാൻ സാക്ഷിെമാ�
ഴി അനുവദിക്കുന്നിെല്ലന്നു് നീതിപതി വിധിച്ചു. ആേരാ�
പിതകൗരവർ അന്തസ്സായി വസ്ത്രധാരണം െചയ്തിരുന്നു
എന്നും, അങ്ങെന ഒരു ‘സാഹചര്യ’ത്തിൽ ബലാത്സംഗം
അപ്രാേയാഗികമായിരിക്കുെമന്നും കെണ്ടത്തി. പരാതി
തള്ളി. ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാനഹാനിക്കു് ആരുനഷ്ടപരി�
ഹാരം തരുെമന്നായിരുന്നു ചാർവാകേചാദ്യം. അേപ്പാ�
ഴാണു് കൂടുതൽ അനുകൂല സാക്ഷിെമാഴിക്കവസരമുണ്ടാ�
യതു് എങ്ങെനയാേണാ ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു് പാണ്ഡവ
‘മാടമ്പി’കളിൽ നിന്നു് കർണ്ണൻ ജാതീയ അവേഹളനം
േനരിട്ടേപ്പാൾ അംഗരാജാവായി വാഴിച്ചു, അഭിമാനം സം�
രക്ഷിച്ചതു് അതിലും വലിെയാരത്ഭുതമാണു് പാഞ്ചലിക്ക�
നുകൂലമായി ദുേര്യാധനൻ െചയ്തെതന്നു് സാക്ഷി അറിയി�
ച്ചു. ദുേര്യാധനൻ ൈക ഉയർത്തി പാഞ്ചാലിയുെട ശരീര�
െത്ത വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കുക വഴി ൈക�
കൂപ്പിയായിരുന്നു രക്ഷകെന പാഞ്ചാലി അഭിവാദ്യം െച�
യ്തെതന്നു് സാക്ഷി െവളിെപ്പടുത്തി. െപരുമാറ്റച്ചട്ടം മറന്നു
സദസ്സു് കയ്യടിച്ചായിരുന്നു എെന്ന അഭിനന്ദിച്ചതു് ഒന്നും
മറക്കരുതു് ചരിത്രം മാറ്റിെയഴുതാൻ ആെരങ്കിലും നാെള
മുതിർന്നാൽ നിങ്ങൾ േവണം തിരുത്താൻ.”

“ഗുരുകുല സഹപാഠികെളന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവെര നി�
ങ്ങൾ എങ്ങെന ഓർെത്തടുക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ജന്മേദശം സന്ദർശിക്കുേമ്പാൾ, യമുനയിൽ നീ�
രാടാൻ േതാഴികളുെമാത്തു വന്നതായിരുന്നു ൈസന്ധവ
റാണി ദുശ്ശള.

“ൈസനികവിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു്
അവിെട പ്രേവശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു് നിങ്ങൾ
ഓർക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, മാനവിക വിഷയങ്ങളും സു�
കുമാരകലകളും പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അടുത്തുപരിചയെപ്പ�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. കുരുവംശ ചരിത്രം പഠിക്കുേമ്പാൾ അവർ വികാ�
രാധീനരാവും. സന്ധ്യക്കു് േതാണിയിൽ സത്യവതിെയ
പരാശരമഹർഷി കാമക്കണ്ണുകേളാെട േനാക്കുന്നെതാ�
െക്ക നകുലൻ തന്മയത്വേത്താെട അഭിനയിച്ചു കാണി�
ക്കും. അതിനുേശഷം ഭീമൻ പരാശരെന േതാണിയിൽ
നിന്നു് യമുനയുെട ആഴങ്ങളിേലക്കു് കൗശലത്തിൽ തള്ളി�
യിടുേമ്പാൾ, എല്ലാവരും ൈകെകാട്ടി പീഡകെന പാഠം
പഠിപ്പിച്ചതിൽ ആനന്ദിക്കും. എങ്ങെന േവണം ഇതിഹാ�
സങ്ങൾ വായിച്ചാസ്വദിക്കാൻ എന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ അതി�
ഥിയായി വന്ന േവദവ്യാസൻ ഉച്ചേയാെട പാണ്ഡവെര
ശപിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടു-ഭീമനാൽ ‘ശിക്ഷിക്ക’െപ്പട്ട പരാശ�
രപുത്രനാണു് സത്യവതിപുത്രൻ വ്യാസൻ എന്നറിയാൻ
പിെന്നയും കാലം കഴിേയണ്ടിവന്നു. വഴിയിൽ കടമ്പക�
ളും െകണികളും, കിടക്കുന്ന നിലത്തിനു താെഴ പാമ്പിൻ
മാളങ്ങളുമുള്ള അപൂർവ്വയിനം ആവാസമാണു് കുരുവംശ�
െമന്നറിഞ്ഞതു് അങ്ങെനയായിരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/22

“വരൂ, മടിയിൽ ഇരിക്കൂ എന്നു് ഉടുതുണിയൂരിേപ്പായ പാ�
ഞ്ചാലിെയ ചൂതാട്ടസഭയിൽ ദുേര്യാധനൻ സ്വാഗതം െച�
യ്യുേമ്പാൾ, നിലത്തു കുന്തിരിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവരുെട േചാ�
രെയാന്നും പ്രതിേഷധത്തിൽ തിളച്ചിേല്ല?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ചൂ�
താട്ടപ്പിേറ്റന്നു് കാട്ടുവഴിയിലൂെട വടക്കൻ മലകളിേലക്കു
നടക്കുന്ന േനരം.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ സമ്പാദിച്ചെതല്ലാം ഒെരാറ്റ സന്ധ്യ�
യിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട ഞങ്ങൾക്കു് േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല?
അടിമപാഞ്ചാലിക്കു വഴി െതറ്റിയ ബന്ധം ഉടേയാൻ ദു�
േര്യാധനേനാടുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ എന്തിനു തല പു�
ണ്ണാക്കണം, പാഞ്ചാലിക്കു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് േനർവഴി
ബന്ധം ഉെണ്ടന്നു ദുേര്യാധനൻ അംഗീകരിക്കാറുേണ്ടാ?”
വന്മരങ്ങൾ കട പുഴക്കുന്ന േപാെല ഭീമൻ വാക്കുകൾ ശ്ര�
മെപ്പട്ടുച്ചരിച്ചു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/23

“നീറുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ജനവികാരം േനരിട്ടറിയാൻ യുധി�
ഷ്ഠിരൻ മുഖംമൂടി ധരിച്ചു നഗരവീഥികളിൽ യാത്ര െചയ്യാ�
റുേണ്ടാ? െപാതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നു് പരുക്കൻ യാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങൾ അപ്പേപ്പാൾ ഭരണാധികാരിക്കു് േബാധ്യെപ്പ�
ടേണ്ട? അേതാ, നിങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടുത്ത പ്രഭാഷണ�
ങ്ങൾ െപാതുേവദിയിൽ വായിക്കുന്നേപാെല, രാജസഭ�
യിെല പതിവുസാന്നിധ്യങ്ങെള ആശ്രയിക്കുേമാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരി.

“തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ എന്തിനു ധരിക്കണം ഇനിെയാ�
രു മുഖംമൂടി? ഹൃദയം ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരം മുഖാവര�
ണം ഒന്നഴിച്ചുവച്ചാൽ േപാെര?”

“െവന്തുമരിച്ചു എന്ന െതളിവുണ്ടാക്കാൻ, ആദിവാസി സ്ത്രീ�
െയയും അഞ്ചുമക്കെളയും തരത്തിനു് കിട്ടി, അരക്കില്ലം
തീ െകാളുത്തി, പുനർജനിഗുഹയിലൂെട നുഴഞ്ഞു െപാള്ള�
േലൽക്കാെത രക്ഷെപ്പട്ടു. അെല്ല?”, അന്തിമ വനവാസ�
ത്തിനു തല െമാട്ടയടിക്കുന്ന കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“വാക്കു് െതറ്റരുതു് സുഖവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ ആൾമാറാട്ട�
െമാന്നും ഉണ്ടായില്ല. അന്നം േതടി വന്ന ആദിവാസികളു�
െടെതാരു ആത്മത്യാഗം. അപായം േനരിടുന്ന രാജകുടും�
ബങ്ങളുെട രക്ഷക്കായി, സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ
ആനന്ദം കാണുന്ന വിശ്വസ്ത ജനതയുണ്ടായിരുന്ന വന�
േമഖല എന്നതാണു് മഹനീയമായ കാര്യം. ഭീമനുൾെപ്പ�
െട ഞങ്ങൾ അത്താഴപട്ടിണിയായിരുെന്നങ്കിലും ആദി�
വാസി കുടുംബത്തിനു് വയർ നിറെയ മദ്യവും മാംസവും
വിളമ്പി. കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉറച്ചു. അരക്കി�
ല്ലം കത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാൾ, പരസ്പരം പുണർന്നവർ കരി�
ക്കട്ടകളായി. ആ െതളിവു് നിർമ്മിച്ചതു് പ്രകൃതിേയാ കു�
ന്തിേയാ?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/24

“പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കിയ പാണ്ഡവർ സ്വീകരണ�
ങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പുറെപ്പേടണ്ട സമയത്തു എവിെട
പാഞ്ചാലി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാരാജാവു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്നെല എനിക്കായിരുന്നു പാഞ്ചാലിയുമായി ഊഴം.
വൃതമുെണ്ടന്നു സൂചിപ്പിച്ചു പാഞ്ചാലി േവെറാരു പായയി�
േലക്കു് മാറി കിടന്നു. ക്ഷീണം കാരണം ഞാനും അന്തം
വിട്ടുറങ്ങി രാവിെല ഞാൻ ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ
ഒരു േനാക്കു കണ്ടു-കുളി കഴിഞ്ഞു പാഞ്ചാലി െവള്ള ധരി�
ച്ചു ഉദ്യാനത്തിൽ പൂക്കൾ പറിക്കുന്നു. സ്വീകരണത്തിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ പാഞ്ചാലി വരുമേല്ലാ എന്നു് ഞാൻ ധൃതി�
യിൽ യാത്ര േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കു് ആചരിേക്കണ്ട
വ്യാകുലദിനമാണിന്നു എന്നവൾ മേന്ത്രാച്ചാരണം േപാ�
െല പറഞ്ഞു. കണ്ടതും േകട്ടതും കൂട്ടിവായിക്കുന്നതിൽ
സാക്ഷരത േനടിയ സഹേദവനുമായി ഞാൻ രഹസ്യമാ�
യി പിന്നീടാേലാചിച്ചേപ്പാൾ പിടി കിട്ടി, കഴിഞ്ഞ െകാ�
ല്ലം അജ്ഞാതവാസകാലത്തു കീചകൻ എെന്നാരു യുവ
ൈസനികൻ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ ഇേത ദിവസം
െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇന്നു് പേരതപ്രണയിയുെട അനു സ്മ�
രണദിനമായി അവൾ ആചരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു പൗര സ്വീ�
കരണം ബഹിഷ് ക്കരിക്കുന്നു.”

“േപാർക്കള െപരുമാറ്റച്ചിട്ട പാലിേക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിവാദ
പരാമർശം െചയ്താൽ േകട്ടിരിക്കുേമാ പാണ്ഡവർ? യു�
ദ്ധനിർവ്വഹണസമിതി അധ്യക്ഷനായ കുരുേക്ഷത്ര ഭര�
ണാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, േഗാപുര
കവാടത്തിൽ സന്ദർഭത്തിെന്റ അന്തഃസത്തക്കു് േയാജി�
ക്കാെത െചയ്ത നിരീക്ഷണം മാപ്പു പറഞ്ഞു പിൻവലിക്ക�
ണെമന്നാണു് യുദ്ധഭൂമിയിെല പാണ്ഡവ വക്താവു് ആവ�
ശ്യെപ്പടുന്നതു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു ഔേദ്യാഗിക�
മായി?”

“വിഷാദമുക്തനായ പാർത്ഥൻ െതാടുത്ത ആദ്യ അമ്പു
െചന്നു് തറച്ചതു് കൗരവ ൈസനികെന്റ ഇടെനഞ്ചിലാ�
യിരുന്നു. വിവാഹപ്പന്തലിൽ നിന്നാണവെന കുരുേക്ഷ�
ത്രയിേലക്കു ദുേര്യാധനൻ അഭിമാനപൂർവ്വം ആനയിച്ചു
െകാണ്ടുവന്നതു് െനഞ്ചുകലങ്ങി ആ യുവാവു് േചാര ചീ�
ന്തുന്നതു് കണ്ടു ആർമാദിക്കുന്ന അർജ്ജുനെന േനാക്കി
‘മാ നിഷാദാ’ എന്നു് ഞാൻ വിലപിച്ചതാേണാ, കഷ്ടം,
േപാർക്കളത്തിലിന്നു േസ്താഭജനകമായ വാർത്ത? യുദ്ധ�
നിർവ്വഹണെമന്ന കരാർ േജാലി ഞങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി
െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന വികാരങ്ങൾ മുഖം
േനാക്കാെത ആവിഷ്കരിക്കയും െചയ്യും. അതിെലന്താണി�
ത്ര മാപ്പുപറഞ്ഞു വാൽചുരുേട്ടണ്ട കാര്യം?”
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“നിങ്ങൾക്കയാൾ തിന്മയുെട മാലിന്യക്കുഴിയായിരിക്കാം,
എന്നാൽ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾക്കവൻ നന്മ. പുഷ്പാർ�
ച്ചന െചയ്യാൻ യമുനാതീര സ്മാരകമണ്ഡപത്തിേലക്കു നി�
േരാധനാജ്ഞയിൽ ഇളവു് േചാദിക്കുേമ്പാൾ, പിടിച്ചഴിക്ക�
കത്താക്കുെമന്നു േപടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമാവുന്നിേല്ല
ഭരണകൂടത്തിെന്റ സങ്കുചിത മനസ്ഥിതി?”, നകുലേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എവിെട ശവകുടീരം? എവിെട കൗരവ വിധവകളുെട പു�
ഷ്പാർച്ചന? ഇെതാെക്കയേല്ല യുദ്ധാനന്തരഹസ്തിനപു�
രിയുെട പുനരധിവാസെത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന ‘വിധ്വം�
സനം?’ ശക്തി പ്രകടനമാണു് കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾ
ലക്ഷ്യമിടുന്നതു് നഗരപരിധിയിൽ നിേരാധനാജ്ഞയുണ്ടു്,
അതു് മറി കടന്നവർക്കു െപാതുസമൂഹെത്ത കയ്യിെലടു�
ക്കണം. ദുേര്യാധനെനന്ന ‘വിശുദ്ധേയാദ്ധാവി’െന്റ ഓർ�
മ്മെപ്പരുന്നാൾ നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയിലൂെട ആചരിച്ചാൽ
േപാേര? േപാരാ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി െനഞ്ചത്തടിച്ചു വിലാപ�
ത്തിലൂെട ആേഘാഷിക്കണം. പിന്നിലതിനു പ്രേചാദനം
െകാടുക്കുന്നതു് ചാർവാകൻ. കയ്യും െകട്ടി ഈ പതനത്തി�
നു ഞങ്ങൾ മൂകസാക്ഷിയാവേണാ? അേതാ നേവാത്ഥാ�
നസംരക്ഷകരായി ചാട്ട വീശേണാ?”

“െകൗരവർ ൈസ്വരം തരുന്നിെല്ലന്നാേണാ ഇേപ്പാൾ
പരാതി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “ആരാധകർ
എന്നേല്ല േനരെത്ത വിേശപ്പിച്ചിരുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി പാ�
ഞ്ചാലി ഹസ്തിനപുരിയിൽ പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം കഴിയുന്ന
ഇടേവള.

“കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഗാന്ധാരിക്കു് േപാലും ശുചിമുറിയില്ലാ�
ത്ത െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ, ഞാനുൾെപ്പെട കൗരവരാ�
ജവധുക്കൾ െവളിക്കിറങ്ങാൻ അന്തഃപുരത്തിനു പിന്നി�
െല െപാന്തക്കാടുകളിേലക്കു് പതുങ്ങി പതുങ്ങി പുലർെച്ച
േപായി മടങ്ങുേമ്പാൾ കാണാം, കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച നൂ�
േറാളം കൗരവതലകൾ തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു. ഇവെരാെക്ക
ശുദ്ധസൗന്ദര്യാരാധകരാെണന്നു് എത്രനാൾ പ്രചരിപ്പി�
ക്കാൻ ഒരു നവവധുവിനാവും?”

“ഭർത്തൃഘാതകൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്തു അധികാര�
ത്തിൽ കയറുന്ന ചടങ്ങു് ബഹിഷ്കരിക്കാെത സദസ്സിെന്റ
മുൻനിരയിൽ നിങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ വല്ലാെത േതാന്നി. ദു�
േര്യാധനചിതയിൽ പുകശമിക്കുേമ്പാേഴക്കും കൂട്ടുകൂടിേയാ
കൗേന്തയരുമായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധ�
വേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിപ്രധാന പ്രസ്താ�
വന നടത്തുെമന്നു് ഭീമൻ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞി�
െല്ലന്നു േതാന്നുന്നു? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയുെട സു�
സ്ഥിര പ്രതിേരാധത്തിനു് തക്ഷഷിലെയ െവല്ലുന്ന “ദു�
േര്യാധന സ്മാരക ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”ക്കു്
തറക്കല്ലിടുന്നതിനാണു് എെന്റ സാന്നിധ്യം അഞ്ചുേപരും
െതാഴുൈകേയ്യാെട യാചിച്ചതു്.”
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“നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ അച്ഛേനാർമ്മ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഹേദവൻ എന്ന ഭീ�
തി മറ്റു പാണ്ഡവരുമായി കുന്തി പങ്കിടുന്ന കാലം.

“അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവായിരു�
ന്ന കാലം നഷ്ടേബാധേത്താെട ഓർമ്മിക്കും. കുന്തിയും
നാലു പാണ്ഡവരും ഇരപിടിക്കാൻ കാട്ടിേലക്കു് കയറി.
നീെരാഴുക്കിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു മാദ്രി മുറ്റെത്ത അയയിൽ
ഈറനുണക്കാനിടുകയായിരുന്നു. ‘ആരാണു് നിെന്റ
അച്ഛ’െനന്നു ഭീഷണമായി പാണ്ഡു േചാദിച്ചു. അശ്വിനിേദ�
വതകൾ എന്നു് േകട്ടറിവിൽ േമേലാട്ടു് ൈകകൂപ്പി ഞാൻ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ‘നകുലെന േപാെല നിനക്കും രണ്ടു ദുർേദ�
വതകൾ േവണ്ടി വേന്നാ ഭൂമിയിൽ /ശാപജന്മം തരാൻ?’
എന്നു് നിന്ദിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഭയന്നു് മുറിക്കു പുറത്തു കട�
ക്കുേമ്പാൾ, െചമ്പകപ്പൂ േപാെല വരികയായിരുന്ന മാദ്രി�
േയാടു് ‘അരുേത അമ്മാ അയാൾക്കരിെക ഈ സമയ�
ത്തു േപാവരുേത, മരണേദവതയുെട സാന്നിധ്യം ഞാന�
റിയുന്നു’ എന്നു് ഇരുൈകകളും വീശി. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ നിലവിളിച്ചു മാദ്രി പുറേത്തക്കു വന്നു. “വാരിപ്പു�
ണർെന്നെന്ന പാണ്ഡു വിവസ്ത്രയാക്കുേമ്പാൾ കുഴഞ്ഞുവീ�
ണവൻ മരിച്ചു” എന്നു് േചർത്തു പിടിക്കുന്നേതാർമ്മയുണ്ടു്.”

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം
എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ െപാതുേയാഗത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ച�
േപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റു കയ്യടിക്കുന്നതു് കണ്ടു. പെക്ഷ
േവദിയിൽ ഇരുന്ന പാഞ്ചാലി മുഖം താഴ്ത്തി. എന്തായിരു�
ന്നു സംഗതി?”, രാജസഭയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൃപാചാ�
ര്യെര െകാട്ടാരം േലഖിക പിേറ്റന്നു് കണ്ടേപ്പാൾ േചാദിച്ചു.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി പന�
േയാലയിൽ എഴുതിെക്കാടുത്തതു് യുധിഷ്ഠിരൻ തപ്പിത്തട�
ഞ്ഞു വായിച്ചേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി.”

“കുന്നിൻെചരുവിെല ഉണക്കപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങി�
യിരുന്ന െവള്ളമുയലിെന െകാത്തിപ്പറക്കാൻ, ലക്ഷ്യം
െതറ്റാെത ആകാശത്തിൽ നിന്നു് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ചാര�
നിറ കഴുകെന കൃത്യം കഴുത്തിൽ ചാടിക്കടിച്ചു മന്ദം മന്ദം
നീങ്ങിയ േവട്ടപ്പട്ടി ആയിരുന്നു ഇന്നു് മൃഗയാവിേനാദ�
ത്തിൽ മുഖ്യതാരം”, അർജ്ജുനൻ നായാട്ടിനിടയിൽ കണ്ട
കൗതുകക്കാഴ്ച പാഞ്ചാലിേയാട് അധികാരഭാവത്തിൽ വി�
ശദീകരിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ കഴുകെന െചടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളി�
പ്പിച്ചു, പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി െവള്ള മുയലിെനയും പിന്നിൽ നി�
ന്നു് കടിച്ചു മലർത്തി െതാലിയുരിക്കുന്നവെര ഈ വനാശ്ര�
മത്തിൽ നിത്യവും കാണാറുണ്ടേല്ലാ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/27

“ഏകപത്നീവ്രതക്കാരേല്ല കൗരവർ? ‘ഒന്നി’ലധികം ഭർ�
ത്താക്കന്മാരുള്ള പാഞ്ചാലിക്കു് കൗരവ അന്തഃപുരത്തിൽ
കൗതുകാഴ്ചെയാന്നുമിേല്ല പങ്കിടാൻ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. നവവധുവായി പാഞ്ചാലയിൽ നിെന്ന�
ത്തി ഹസ്തിനപുരി അരമനയിൽ അതിഥിയായി കഴിയു�
ന്ന കാലം.

“െചന്നുകണ്ടേപ്പാൾ ഓേരാ കൗരവരാജവധുവും അവർ�
ക്കനുവദിച്ച ഒറ്റമുറികളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തത
എെന്ന സ്പർശിച്ചു. െഞട്ടി എെന്നാന്നും അത്യുക്തിയിൽ
പറയുന്നില്ല എങ്കിലും. ‘ഒരു വനിതക്കു് ഒരു ഭർത്താവ് ’
എന്ന യാഥാസ്ഥിതിക കൗരവരീതി നൂേറാളം മറുനാടൻ
രാജസ്ത്രീകെള ഭർത്താവിെന്റ അടിമയാക്കുന്നു എന്ന പ്ര�
തീതിയാണു് ആദ്യാനുഭവം. െവളുത്തവാവായിരുന്നു ഇന്ന�
െല. ആകാശം വിസ്തരിെച്ചാന്നു കാണാൻ ഞങ്ങെളല്ലാ�
വരും മട്ടുപ്പാവിൽ േപായി. കൗരവരാജവധുക്കൾ വിവസ്ത്ര
ശരീരങ്ങളുമായി ഭർത്താക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽ നൃത്തം ചവി�
ട്ടി ഭർതൃപരിമിതി അസഹിഷ്ണുതേയാെട കാണുന്നുെവന്നു്
അലമുറയിടുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ ഉൾെപ്പെട കൗരവർ
കുന്തിച്ചിരിേക്കണ്ടിവന്ന ദീനദീനമായ കാഴ്ച എങ്ങെന വി�
വരിക്കും. ഏകപത്നീവ്രതം ആണുങ്ങൾെക്കാരു പരസ്യ�
േമനി പറച്ചിലായിരിക്കാം പെക്ഷ അന്തഃപുരത്തിൽ ഭാ�
ര്യ അനുഭവിക്കുന്നതു് ദാമ്പത്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥെയന്നു
വ്യക്തം. െവറുെതയല്ല ആ സ്ത്രീകൾക്കു് ഐക്യദാർഢ്യം
പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എെന്ന പ്രവാസിയാക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ
ഖാണ്ഡവവനം കാട്ടി കുറച്ചുദിവസമായി പാണ്ഡവെര പ്ര�
േലാഭിപ്പിക്കുന്നു.”

“കാട്ടിലും അരക്കില്ലത്തിലും അമ്മെക്കാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
കുടുംബജീവിതവും, ഇേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പമുള്ള
അടിമജീവിതവും താരതമ്യെപ്പടുത്തിയാൽ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭക്ഷണം എന്ന േമാഹവുമായി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലെത്ത
ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണേല്ല? കാളുന്ന വയറുമായി ഞങ്ങൾ
അക്കാലത്തു കാട്ടിേലക്കിറങ്ങും, ഉച്ചയാവും കഴുെത്താടി�
ച്ച കലമാനുമായി തിരിെച്ചത്താൻ. ‘പ്രകൃതിയുമായി സഹ�
വർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസിരാജകുമാരന്മാർ’
എന്നു് മാദ്രി പ്രസാദമധുരമായി ആശീർവദിക്കുേമ്പാൾ,
കുന്തി കാര്യക്ഷമതേയാെട മാനിെന്റ െതാലി െപാളിച്ചു
ഇറച്ചി കനലിൽ വച്ചു് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ വനാശ്ര�
മത്തിൽ പാഞ്ചാലി എന്താണു് െചയ്യുന്നതു്? വിശപ്പിൽ,
പാരവശ്യേത്താെട പാണ്ഡവരഞ്ചുേപരും വട്ടംചുറ്റിയിരു�
ന്നു അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരുേമ്പാൾ, നിന്ദേയാ�
െട മുഖം തിരിക്കുന്നു!.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/28

“ഗാർഹികപീഡനം പാണ്ഡവരിൽ നിന്നുണ്ടായാലും,
േരഖാമൂലം പരാതി ആദ്യം െകാടുക്കുക ദുേര്യാധനനാ�
െണന്ന അഭിമുഖം ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ച ഉടൻ അന്തഃപുരത്തിലും രാജസദസ്സിലും വിവാ�
ദമായേല്ലാ. ഏകശിലാദാമ്പത്യത്തിെന്റ വർത്തമാന�
കാല പ്രതീകങ്ങളായ കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ ഈ ‘പ്രേകാ�
പന’ത്തിെന്നതിെര പ്രതികരിക്കുെമന്നു് ദുേര്യാധനവധു.
പാണ്ഡവദാമ്പത്യം കൗരവരാജസഭയിൽ ഈ വിധം
ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയതിെന്റ െപാരുെളന്തായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“കൗരവ അടിമക്കു് പരിരക്ഷ സ്വാഭാവികമായും ഉടേയാ
നിൽ നിന്നേല്ല നിലവിലുള്ള അടിമ പരിപാലന നിയമ�
മനുസരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ? അേപ്പാൾ, പാണ്ഡവർ
വനവാസക്കാലത്തു ഗാർഹികവും ൈലംഗികവുമായ
അതിക്രമം നടത്തിയാൽ ആർക്കു പരാതി െകാടുക്ക�
ണം? െപണ്ണഭിമാന സംരക്ഷണം ഉടേയാെന്റ നീതിപീ�
ഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, ദുേര്യാധനവധുെവന്തിനു്
െവളിച്ചെപ്പടണം? ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാനിയമമനുസരി�
ച്ചു പൗരാവകാശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു് നീതിമാ�
നായ ഭീഷ്മർ എെന്റ വശം േകൾക്കാൻ െമനെക്കടാെത
നിേഷധിച്ചതു് ചൂതാട്ടത്തിൽ പാണ്ഡവപിടിപ്പുേകടു് അത്ര�
േമൽ വ്യക്തമായതു് െകാണ്ടേല്ല? അതിൽ ഉടേയാൻ ദു�
േര്യാധനൻ എന്തു് പിഴച്ചു?”

ദുർമന്ത്രവാദി എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ദുേര്യാധനെന മഹാ�
രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസഭയിൽ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല
എന്നാണു സംസാരവിഷയം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കു�
ന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പുേമധാവി നകുലേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“വാരണാവതത്തിൽ കൗരവ രാജവിധവകൾക്കു പാർ�
ക്കാൻ അരക്കില്ലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന നിേയാഗത്തിലാണു്
യുധിഷ്ഠിരൻ.”

“പട്ടാഭിേഷകം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും കിടപ്പിലാേയാ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ? കിരീടത്തിൽ നിന്നാേണാ അണുബാധ?,
അേതാ, െചേങ്കാലിൽ നിന്നാേണാ?, രണ്ടുമല്ല, സിംഹാ�
സനത്തിൽ നിന്നാേണാ?”, അടഞ്ഞുകിടന്ന രാജസഭെയ
േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദശാബ്ദങ്ങളായി ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന തിരുവസ്ത്ര�
ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ കാണിച്ച മനഃസാന്നി�
ധ്യം പെക്ഷ പ്രശംസനീയം.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/11/29

“െകാട്ടാരവിപ്ലവത്തിനു ശ്രമം? അതും അഭിമന്യുമകൻ
പരീക്ഷിത്തിെന കൂട്ടു പിടിച്ചു? ഈ ഗൂഢാേലാചനെയ കു�
റിച്ചു് വിവരെമാന്നും യുധിഷ്ഠിരന്െകാടുത്തിേല്ല?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെനയും എെന്നയും ‘വേയാജനങ്ങൾ’ എന്ന
വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്തി ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമല്ലാത്ത
ആജ്ഞ ഊട്ടുപുരയിലും അന്തഃപുരത്തിലും െകാടുക്കുന്ന
പ്രവണത കുറച്ചുകാലമായി പാഞ്ചാലിക്കുെണ്ടങ്കിലും,
മരണം ഉന്നം വച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ പരീക്ഷിത്തിെനാപ്പ�
മവൾ ആേലാചിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതു േനരിൽ കണ്ട ഞാൻ
രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ ഭയന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ ഉറക്ക�
മുണരാൻ അൽപ്പെമാന്നു ൈവകിയാൽ, ഉണർത്താെനാ�
ന്നും െമനെക്കടാെത, “രാജാവു് ഉറക്കത്തിൽ കാലം െച�
യ്തു” എന്നു് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കിരീടാവകാ�
ശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ അധികാരേമാഹം പാഞ്ചാലി ദുരുപ�
േയാഗം െചയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, യുധിഷ്ഠിരെന െകാ�
ട്ടാരവാസികൾ അവിശ്വാസേത്താെട േനാക്കുന്ന അനുഭ�
വം ഉണ്ടായി. അതു് യുധിഷ്ഠിരെന േനാവിച്ചു. എണ്ണ േതച്ചു
ശിരസ്സിൽ ജലധാര െചയ്തു ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിക്കുെന്നാരു പു�
തിയ ചികിത്സാരീതി പാഞ്ചാലി യുധിഷ്ഠിരനിൽ പ്രേയാ�
ഗിച്ചേപ്പാൾ, എനിക്കു സങ്കടം പിടിച്ചുനിൽ ക്കാനായില്ല.
പാണ്ഡുവിെന നിശ്ശബ്ദനാക്കാൻ, കുന്തിയും മാദ്രിയും നട�
പ്പിലാക്കിയ ‘കുളിപ്പിച്ചു് കുളിപ്പിച്ചു് ആെള െകാല്ലുന്ന കളി’
കുട്ടിക്കാലത്തു േനരിൽ കണ്ടതാണു്. ആഴവുംകുടിലതയും
വ്യക്തമാവാൻ കാലം കുെറ േവണ്ടി വന്നു. നിർത്തൂ ഈ
േപക്കൂത്തു എന്നു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു പാഞ്ചാലിേയാടു് െപാ�
ട്ടിെത്തറിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഉണരുേമ്പാൾ, ഞാൻ ഭൂഗർഭ
കൽത്തുറുങ്കിൽ അടിവസ്ത്രം മാത്രമായി മരവിച്ചു കിടക്കുക�
യാണു്. മേനാേരാഗിെയന്നു് പാഞ്ചാലിെയെന്ന പരസ്യ�
മായി മുദ്രകുത്തി. സ്വാധീനവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉപേയാ�
ഗിച്ചു് എണ്ണക്കുളിയിൽ തളച്ചിട്ടു. ബീജദാതാവു് അതീതശ�
ക്തിെയന്ന ഉത്തമേബാധ്യം ഉള്ളതു് െകാണ്ടു് മാത്രമാണു്
ജീവൻ േപാവാെത പിടിച്ചു നിൽക്കാനായതു് ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ ഇനി തുടരുക അസാധ്യം.” വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയാ�
യിരുന്ന ഭീമനുേമൽ പരീക്ഷിത്തിെന്റ ൈകകൾ വീണു.
“എണ്ണ ചികിത്സയുമായി സഹകരി ക്കണം. പത്രപ്രവർ�
ത്തകെര കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കണം.”
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“േമലനങ്ങി അന്നന്നെത്ത അപ്പം സമ്പാദിക്കുന്നവർ യുദ്ധ�
െക്കടുതിയിലും തിരക്കുപിടിച്ചു ഹസ്തിനപുരിയിൽ േനരം പു�
ലർന്നാൽ മുേന്നറുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മാത്രെമന്താ
മനുഷ്യാ, മൂലയിെലാരിടത്തിങ്ങെന മൂടി പ്പുതച്ചു്?” നഗരാ�
തിർത്തിയിെല െകാച്ചുവീട്ടിൽ ആകസ്മികമായി കയറി�
െച്ചന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േസ്താഭജനകമായ രീതിയിൽ ശത്രുവിെന ‘ചിത്രവധം’
െചയ്യുന്ന സവിേശഷ ൈസനിക പരിശീലനം തക്ഷശില�
യിൽ േനടിയ എെന്ന ദുേര്യാധനൻ രഹസ്യമായി െകാട്ടാ�
രത്തിന്നടിയിെല ഭൂഗർഭഅറയിേലക്കു വിളിപ്പിച്ചു. നിന�
െക്കാരു സവിേശഷനിേയാഗമുെണ്ടന്നു േമാഹിപ്പിച്ചേതാ�
െട തുടങ്ങുന്നു ‘ദുരന്തം’. കുരുവംശ അടിത്തറ കുലുക്കാൻ
ദുഷ്ടപാണ്ഡവർ ദൂെര ദൂെര വിരാടത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ മൂർ�
ച്ച കൂട്ടുന്നുെണ്ടന്നും, അവെര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആട്ടിെക്കാണ്ടു�
വന്നു്, െകണിയിൽ ബന്ദിയാക്കി െമാട്ടയടിച്ചു കഴുതപ്പുറ�
ത്തു നഗരികാണിച്ചേശഷം, അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിൽ
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട സദസ്സിനു മുമ്പിൽ തല െവട്ടണെമന്നു�
മാണു് രാജകൽപ്പന. “നിെന്നയാണു് ആ ദൗത്യത്തിനു്
േയാജിച്ച ആരാച്ചാരായി കെണ്ടത്തിയതു് ”, ദുേര്യാധനൻ
േതാളിൽ ൈക വച്ചറിയിച്ചു.

“പെക്ഷ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രകൃതി പ്രതികൂലമായി ഇട�
െപട്ടു. പാണ്ഡവർ േജതാക്കളായി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട
പിടിെച്ചടുത്തു അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു് രാത്രി
അവെരെന്ന േതടി ഇവിെട വന്നു ൈകകാലുകൾ നിമിഷ
േനരം െകാണ്ടു് വളെച്ചാടിച്ചു പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി.
ഞാനന്നു് മുതൽ കിടപ്പിലാണു്. പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ട�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ കുരുേക്ഷത്രവിധവെയന്ന
വകുപ്പിൽ കുടുംബത്തിനു് അന്നന്നെത്ത കഞ്ഞിക്കുള്ള
സൗജന്യധാന്യം ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നു് കിട്ടുമായിരുന്നു.
ഒരു രാത്രിെകാണ്ടു് വീണ്ടും മാറ്റിമറിക്കുെന്നാരത്ഭുത പ്രവർ�
ത്തി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണേമെയന്ന പ്രാർത്ഥന�
യിലാണു് ഞാനിേപ്പാൾ.”

“െചേങ്കാൽ തരിെല്ലന്നുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുേവാ യുധിഷ്ഠിരൻ?”,
കിരീടാവകാശിയും അഭിമന്യു പുത്രനുമായ പരീക്ഷിത്തി�
േനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മുപ്പത്തിയാറു വയ�
െസ്സത്തിയിട്ടും അധികാരവഴിയിെലത്താനാവാത്തതിെന്റ
മ്ലാനത മുഖത്തു് പ്രകടമായിരുന്നു.

ജന്മദിന ആശംസ ൈകമാറാെമന്നുവച്ചു മുഖം കാണി�
ച്ചു. ഏെറ േനരം േനാക്കിയേശഷം േകാട്ടുവായിട്ടു േചാദി�
ച്ചു, “നീ ഏതാ കുേഞ്ഞ, ഓർെത്തടുക്കാനാവുന്നില്ലേല്ലാ.”
“അഭിമന്യുവിെന്റ മക”െനേന്നാർമ്മിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അവ�
െനാെക്ക എേന്നാ മരിച്ചിേല്ല? നിെന്നെയാന്നും വിശ്വ�
സിക്കാനാവില്ല “സ്മൃതിനാശത്തിലാേണാ യുധിഷ്ഠിരൻ?
അേതാ പാഞ്ചാലി സൂചന തന്ന േപാെല, െചേങ്കാൽ പി�
ടിവിടിെല്ലന്ന പിടിവാശിയാേണാ? രണ്ടാെലാന്നറിയണം
ഇനി രക്ഷ ചാർവാകൻ!.”
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“രചനയിൽ പറയുന്ന പലതും േനരിൽ കണ്ട ഒരാെളന്ന
നിലയിൽ േചാദിക്കെട്ട ആശ്രമം െകട്ടി ജീവിക്കുന്ന പരി�
ത്യാഗിയായ നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന അറിയാം ഹസ്തിനപു�
രി അരമനകളിെല വിഴുപ്പുവാർത്തകൾ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വ്യാസേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ജനസമ്പർക്കം കുറവാണു, അന്തഃപുരജീവിതം അടുത്ത�
റിയാൻ വയ്യ. വിചിത്രവീര്യവിധവകൾക്കു ബീജദാനം െച�
യ്യാൻ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായതു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാ�
നായിരുന്നില്ല പകരക്കാരായിരുന്നു. പനേയാല േരഖ
വ്യത്യസ്ത േസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നു് സംഭരിച്ചു വായിച്ചറി�
ഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടേപാെല ഉപേയാഗിച്ചു.
വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു് വഴങ്ങി ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ആഖ്യാ�
നം, ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ നിന്നു് കഴുതച്ചുമടായി െകാണ്ടു�
വന്ന പനേയാലയിൽ എഴുതി എന്നതാണു് ൈകെകാട്ടി
ആേഘാഷിേക്കണ്ടതു് മറിച്ചുള്ള കുപ്രചാരണത്തിനു വഴി�
മരുന്നിടുകയല്ല. തിരക്കുണ്ടു്. നിങ്ങൾ കരടു് പൂർണ്ണമായി
വായിക്കുേമ്പാേഴക്കു് ഞങ്ങൾ പത്തുനൂറുേപർ മഹാഭാര�
തം നാെടാട്ടുക്കു് വിപുലീകരിച്ചു രചിക്കുകയാണു്. സ്വാഭാ�
വികമായും കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തു പ്രാപിക്കും
ആഖ്യാന കല പൂർണതയിേലക്കു് നീങ്ങും. പ്രാേദശിക
വാെമാഴി ഉപേയാഗിക്കുന്ന കാലം വരും. പകർപ്പകാവ�
കാശമില്ല. ആർക്കും കയറി ഇടെപടാം. ഞാെനെന്നാ�
രാൾ ‘ഭാവനാ സൃഷ്ടി’െയന്നു് നാെള പറയും. കൂട്ടുകുടുംബ�
സ്വത്തു തർക്കെത്ത ‘െനറ്റിപ്പട്ടവും െവഞ്ചാമരയു’മായി
എഴുെനള്ളിക്കുന്നതു പരിഹാസ്യമാെണന്നു യുക്തിവാദി
ചാർവാകൻ പൂത്തിരി കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞേല്ലാ.”

“വിേവകവചനങ്ങളുെട തമ്പുരാൻ എന്നറിയെപ്പടുന്ന വി�
ദുരർ, പാർശ്വവത്കൃതപാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി രാജസഭ�
യിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പതി�
വു് പത്രാധിപസമിതിേയാഗം ഒഴിവാക്കി ഓടിക്കിതച്ചു�
േപാകുന്നതു് കണ്ടേല്ലാ. എന്നിെട്ടന്തു വിദുരവാക്യമാണി�
െന്നാരു തലവാചകമായി േചർക്കാൻ വീണു കിട്ടിയതു്?”,
യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട വാർത്താേകന്ദ്രം.

“േശ്രാതാവും മാധ്യമസാന്നിധ്യവുമായി ഞാൻ മാത്രം.
െകൗരവർ നൂറു േപരും വിേനാദയാത്രയിൽ. സുഖചികി�
ത്സയിലായിരുന്നു ഭീഷ്മർ. ഇടയ്ക്കിെട െചവിയിൽ വിരൽ
തിരുകി ധൃതരാഷ്ട്രർ. വിടാെത േകാട്ടുവായിടുന്ന പാറാവു�
കാർ. അർദ്ധസേഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ സമനീതി േവ�
ണെമന്ന സാത്വിക ഉപേദശവുമായി മൃദുസ്വരത്തിൽ വിദു�
രർ. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടെന ഊട്ടുപുരമണിയടി േക�
ട്ടേപ്പാൾ മാത്രമാണു് പ്രാതലിനുേവണ്ടി വയർ െപാരിയു�
കയാെണനു് ഞാേനാർത്തതു്”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/03

“കുടുംബേയാഗെമെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു പ്രേവശനം നിേഷ�
ധിെച്ചങ്കിലും, ഒെരാളിഞ്ഞുേനാട്ടത്തിൽ കൗരവരാജവിധ
വകെള നിങ്ങൾ ‘അഭിസംേബാധന’ െചയ്യുന്നു. കൗരവ
വംശഹത്യ ഒറ്റക്കുെചയ്ത നിങ്ങേളാടവർ എങ്ങെന പ്രതി�
കരിച്ചു?”, േയാഗം കഴിഞ്ഞു പുറേത്തക്കിറങ്ങുകയായിരു�
ന്ന ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെന േപാെല കാപട്യെമാന്നും വാക്കുകളിൽ പുര�
ട്ടിയില്ല. അർജ്ജുനെന േപാെല വർണ്ണശബളമായ െപാ�
ള്ളവാക്കുകളും എനിക്കറിയില്ല. ഉള്ള കാര്യം െനറി േകടി�
ല്ലാെത പറഞ്ഞു. കാട്ടുപ്രകൃതികളായി കൗമാരകാലത്തു
േകാട്ടവാതിലിൽ മുട്ടി അഭയം േതടിയേപ്പാൾ, ഗാന്ധാ�
രിയുെട മക്കൾ ഇരുൈകകളും നീട്ടി ഞങ്ങളഞ്ചുേപർക്കു
സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ പങ്കുവച്ചു. െകാട്ടാര െപരുമാ�
റ്റച്ചട്ടം കൗരവക്കുട്ടികെള കണ്ടാണു് പഠിച്ചതു് കാണാൻ
സുന്ദരന്മാരായിരുന്നിട്ടും, ജീവിതകാലം രതിപ്രേലാഭനങ്ങ�
െള െചറുത്തു ഏകപത്നീവ്രതക്കാരായി കൗരവർ ജീവിച്ചു.
വിവാഹത്തിലും പുറത്തും ‘േവട്ട’ക്കാർ നായാടി നടക്കു�
ന്ന ഈ േലാകത്തിൽ, തങ്കലിപികളിൽ േവണം കൗരവ�
ദാമ്പത്യെത്ത അടയാളെപ്പടുേത്തണ്ടതു് എന്നു് പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ എല്ലാവരും എഴുേന്നറ്റുനിന്നു കരേഘാഷം മുഴക്കി.
സ്വതേവയുള്ള ലജ്ജാശീലം പുതുതലമുറ കൗരവ രാജകു�
മാരികൾക്കിഷ്ടെപ്പട്ടു. േപാെട്ട തിരക്കുണ്ടു്. പഞ്ചേലാഹ�
ത്തിൽ പണിത ദുേര്യാധനപ്രതിമയുെട നിർമ്മിതി അന്ത്യ�
ഘട്ടത്തിലാണു്.” ശിൽപ്പിെയ ആദരിച്ചു േവണം അനുസ്മ�
രണത്തിെന്റ അടുത്ത ഘട്ടം.

“നിറപ്പകിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, അനുസ്മരണേയാഗങ്ങളിൽ നി�
ങ്ങളുെട വാെമാഴിക്കു വിശ്വാസ്യത കുറെവെന്നാരഭിമുഖ�
ത്തിൽ ഭീമൻ പറയുന്നുണ്ടു്. ന്യൂനത സ്വയം കെണ്ടത്തി
നിങ്ങൾ േനരേത്ത െവളിെപ്പടുത്തിയതാേണാ, അേതാ
പ്രേകാപനപരമായ ഭീമനിരീക്ഷണം നിങ്ങൾെക്കാരു പു�
തിയ അറിവാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“എതിരാളിെയ പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു മലർത്തിക്കിടത്തി കരൾ
പിളർന്നു േചാര ചീന്തുന്ന ഒരു പ്രേത്യക തരം നഖ നിർ�
മ്മിതിയാൽ പ്രകൃതി കനിേവാെട അവെന അനുഗ്രഹിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. കുട്ടിക്കാലത്തു കാട്ടുമൃഗങ്ങെള െകാന്നു ഭക്ഷ്യേയാ�
ഗ്യമാക്കാൻ ‘നഖവ്യൂഹം’ തുണച്ചു. പിൽക്കാലത്തു കൗര�
വരുമായി സ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാെനാരു േപാരാട്ടം േവ�
ണ്ടിവന്നേപ്പാൾ, കൗരവഹത്യക്കും ൈവകാരികമായി തു�
ണച്ചു. ഇേപ്പാൾ ശത്രുവും കാട്ടുമൃഗവുമില്ലാത്ത ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ ഭീമനഖം അലമുറയിടുന്നു ‘എനിക്കിരെയ തരൂ’.
ഇനി കരുണാമയിയായ പാഞ്ചാലി കനിയണം. പരമാ�
നന്ദമറിഞ്ഞന്തം വിട്ടുറങ്ങുേമ്പാൾ, ഒെന്നാന്നായി നഖ�
ങ്ങൾ കടിച്ചുമുറിച്ചു േവർെപടുത്താൻ.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/05

“മടവാളാേണാ മാരകായുധം? ഗദയും വില്ലുെമാന്നുമിേല്ല?”,
പുഴെവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിവർന്നു േചാരയും നീരും കഴുകു�
ന്ന അർദ്ധനഗ്നേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്ര പാളയത്തിൽ േസവനദാതാെവങ്കിലും, കൃത്യ�
മായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ൈസനികനല്ല. പാണ്ഡവെര�
യും കൗരവെരയും ‘ഇടപാടു’കാരായി കാണുന്ന കരാർ
െതാഴിലാളിയാണു്. കറവ വറ്റിയ മാടുകെളയും പൂട്ടിത്ത�
ളർന്ന മൂരികെളയും തീൻശാലയിേലെക്കത്തിക്കുന്ന മൃ�
ഗമാംസ ദൗത്യമാണു് കുരുേക്ഷത്രപ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടം
കനിഞ്ഞു തന്നതു്. കണ്ടാൽ പ്രാകൃതെമങ്കിലും, ഒെരാറ്റ
െവട്ടിനു തുടെയല്ലു തകിടുെപാടിയാക്കുന്ന ഈ മടവാളുമാ�
യി അറവുേകന്ദ്രത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ ഇരുപക്ഷങ്ങ�
ളിെലയും ൈസനികേമധാവികൾ അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്ന�
തിെന്റ കാരണവും മെറ്റാന്നല്ല. പകൽ മുഴുവൻ പരസ്പരം
അെമ്പയ്തും കുന്തെമറിഞ്ഞും േപാരടിക്കുേമ്പാഴും, അവരിൽ
പ്രത്യാശ നിലനിർത്തുന്നതു്, ഊട്ടുപുരയിെലത്തിക്കുന്ന
ഇറച്ചിയുെട രുചിയാണു്. തിരക്കുണ്ടു്. മടവാൾ അതിെന്റ
ഇരകൾക്കായി തിരക്കു് കൂട്ടുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/06

“നിങ്ങളായിരുേന്നാ ‘ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങ’ളുെട ആരാച്ചാർ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ശന്തനുഭാര്യയായിരുന്നിട്ടും, മഹാറാണിപദവി ഗംഗ സ്വീ�
കരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ദൗത്യങ്ങൾ
കാര്യക്ഷമമായി െചയ്തു എന്നതിനു് െതളിവേല്ല, നീെരാ�
ഴുക്കിൽ മുക്കിെക്കാന്ന ഒെരാറ്റ നവജാതശിശുവിെന്റയും
ജഡം, അഥവാ ഭൗതികശരീരം, മീൻവലയിൽ കുടുങ്ങിയ
ദുരനുഭവം മുക്കുവർ പങ്കിട്ടിെല്ലന്നതു്? തുണിയിൽ െപാതി�
ഞ്ഞ കുഞ്ഞുമായി പ്രസവമുറിയിൽ നിന്നു് ഗംഗ എെന്ന
പുഴയിേലക്കു് പറഞ്ഞുവിടും, പാപം കഴുകി, ഈറനുടുത്തു
ഞാൻ മടങ്ങിവരും. വിവരം പറയാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ
കയറുേമ്പാൾ, അടക്കിപ്പിടിച്ച നിലവിളി േകൾക്കും, “ഞാ�
െനാന്നു കാണും മുമ്പു് എന്തു് െചയ്തു നീ ഗംഗാ, നമുക്കു് പി�
റന്ന കുഞ്ഞിെന?”, വിതുമ്പി വിതുമ്പി, ശന്തനു കുഴഞ്ഞുവീ�
ണു മരിക്കുെമന്നു് ഭയെന്നങ്കിൽ െതറ്റി-തിരക്കുപിടിെച്ചാരു
ശാരീരികതക്കായി ആ ൈദന്യതയിലും ഗംഗെയയും കൂട്ടി
വട്ടം കൂട്ടുകയാണു് മഹാരാജാവു്. എട്ടാമെത്ത ശിശുഹത്യ�
േയാെട ശന്തനു െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ചരിത്രകാരന്മാർ
പുതിെയാരാഖ്യാനനിർമ്മിതിയിൽ എെന്ന ‘ആരാച്ചാർ’
പരാമർശത്തിൽ നിെന്നാഴിവാക്കി, ഗംഗെയ ഏഴു കുട്ടി�
കളുെടയും െകാലയാളിയാക്കി.” െകാട്ടാരം േലഖിക തിരി�
ഞ്ഞു നടന്നിട്ടും, ചിത്തഭ്രമത്തിെന്റ പിടിയിലായിരുന്ന രാ�
ജേതാഴി ഭൂതകാലക്കുളിരിൽ രസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/07

“പറഞ്ഞു േകട്ടിരുന്നത്ര കുടിലമനസ്സുകളാേണാ കൗര�
വർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലയിൽ നി�
െന്നത്തിയ നവ വധൂവരന്മാർക്കനുവദിച്ചിരുന്ന അതിഥിമ�
ന്ദിരത്തിെല സ്വീകരണമുറിയിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

മൃഗയാവിേനാദങ്ങൾ എന്ന െചല്ലേപ്പരിട്ടവർ ഹസ്തിനപുരി
െപണ്ണുടലുകെള കൗമാരം മുതൽ േവട്ടയാടിയിരുന്നതായി
ഭീമൻ യാത്രക്കിെട തന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ മുഖവിലെക്കടു�
ക്കാൻ, അന്തഃരംഗം മടിച്ചു. സുഖമേല്ല എെന്നാരു ഇളമുറ
കൗരവ യുവാവു് നിഷ്കളങ്കമായി േതാന്നുന്ന വിധം പൂക്കൾ
തന്നു മുട്ടിയുരുമ്മി േചാദിക്കുെമന്നും, അേപ്പാൾ കൂെടയു�
ള്ള മുതിർന്ന കൗരവരുെട േവട്ടക്കണ്ണുകൾ നീയറിയാെത
തറക്കുക മാറിലായിരിക്കുെമന്നും അർജ്ജുനൻ താക്കീ�
തു നൽകി. േദവസന്തതികളായ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാവിേല്ല
അതുേപാലുള്ള േവട്ടയനുഭവങ്ങൾ എന്നു് തിരിച്ചു ഞാന�
വേരാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ധാർമ്മികേരാഷ�
ത്താൽ തുള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അെതെന്നയേപ്പാൾ െചാ�
ടിപ്പിച്ചു. കാമാതുരകൗരവക്കണ്ണുകൾ വീഴാതിരിക്കാൻ പ്ര�
കൃതി തന്ന മാറിടം പറിെച്ചറിയേണാ എന്നു് തിരിച്ചു ഹാർ�
ദ്ദമായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, വില്ലും ഗദയും വാരിെയടുത്തവർ
യാത്രയായി.” അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാരം േലഖിക പു�
റത്തു കടക്കുേമ്പാൾ, പരിമളവാഹികളായ പൂെച്ചണ്ടുകളു�
മായി, പ്രണയം നിറഞ്ഞ മിഴികേളാെട, നാലഞ്ചു ഇളമുറ
കൗരവർ അതാ, സ്വീകരണമുറിയിൽ!.

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/08

“സിംഹാസനത്തിൽ കയറിെയാന്നിരുന്നില്ല, തുടങ്ങിേയാ
ദുേര്യാധനവിധവെയ കുടിെയാഴിക്കുെമന്ന ഭീഷണി?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധേജതാക്കളായി അധികാരേമൽക്കാെനത്തിയ പാ�
ണ്ഡവർ അന്തിയുറങ്ങിയതു് കുന്തിയുെട കുടിലിൽ ആെണ�
ന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ? ദുേര്യാധനവസതി ഒഴിപ്പിച്ചു കി�
ട്ടാൻ െചന്നേപ്പാളാണ്കുടിലകൗരവർ ഒളിപ്പിച്ച ഭൂമിത�
ട്ടിപ്പിെന്റ രഹസ്യവിവരം വിദുരരിൽ നിന്നറിയുന്നതു്, യു�
ദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന െകാട്ടാരസമുച്ചയം ദുേര്യാധനൻ
വ്യാജേരഖയുണ്ടാക്കി ഭാര്യക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തു. ധൃ�
തരാഷ്ട്രരുെട ഒപ്പും രാജമുദ്രയും സംഘടിപ്പിക്കാനാേണാ
അരമനയിൽ പാടു്? സ്ഥിതി അതായിരിെക്ക, അനധികൃ�
തമായി കുരുവംശ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളുെട ഗുണേഭാക്താ�
വായ ദുേര്യാധനവിധവെയ േനരിയ ബലപ്രേയാഗത്തിൽ
കുടിെയാഴിപ്പിക്കാെത, പുതിയ മഹാരാജാവു് എവിെട താ�
മസിക്കണം? ഗാന്ധാരിയുെട വിഴുപ്പലക്കുന്ന കുന്തിയുെട
കുടിലിൽ കെണ്ടത്തിയാൽ മതിേയാ പാഞ്ചാലിക്കു് പായ
വിരിക്കാൻ ഇടം?”

“കൗരവേചാര ഭീമൻ െകാണ്ടുവന്നിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു പാണ്ഡവപാളയത്തിൽ,
അഴിഞ്ഞുവീണ മുടിയുമായി കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു
പാഞ്ചാലി.

“ഭീമെനവിെടേയാ മേനാവീര്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു എന്നാണു നകു�
ലൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ വ്യക്തമായി.
ഓേരാ തവണ കൗരവെന കീഴ്െപ്പടുത്തി നഖങ്ങൾ താ�
ഴ്ത്തുേമ്പാഴും, പിന്നിൽ നിെന്നാരു ‘തിരുത്തൽ ശബ്ദ’ മുയ�
രും, “ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കൗരവകരൾ പറിെച്ചടുത്താൽ,
സ്ത്രീനീതി പാലിച്ചുകിട്ടില്ല കുേഞ്ഞ” എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീമ�
ശിരസ്സിലുഴിഞ്ഞു ഓർമ്മിപ്പിക്കും. “നീയിേപ്പാൾ നഖം താ�
ഴ്ത്തുന്നതു് െപൺ നീതിനിർവ്വഹണമല്ല, വ്യക്തിൈവരാഗ്യ�
ത്തിലൂന്നിയ പ്രതികാര നടപടിയാകുന്നു. കൗരവർ പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് െചയ്തെതന്നു ആേരാപിക്കെപ്പടുന്ന ൈലം�
ഗികാതിക്രമത്തിനവൾ നീതിപതിയുെട മുമ്പിൽ പരാതി�
െകാടുക്കുന്നേതാെട തുടങ്ങുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത നടപടി�
ക്രമമുണ്ടു്. അതു് മറികടന്നു കൗരവകുടൽ കീറി ചുടുേചാര
ൈകക്കുമ്പിളിൽ വീഴ്ത്തി പ്രിയതമക്കു നൽകാനുള്ള ഉദ്യമം
വികാരജീവിക്കു േചർന്നെതങ്കിലും ധാർമ്മികമല്ല പ്രിയ
ഭീമാ. വാൾ വീശിയും ഗദ ചുഴറ്റിയും അെമ്പയ്തും പ്രതിേയാ�
ഗിെയ കാലപുരിയിേലക്കയക്കുന്ന െതാഴിൽമികവാണി�
വിെട പ്രകടിപ്പിേക്കണ്ടത്” എന്നും പറഞ്ഞു പിന്തിരിപ്പി�
ച്ചാൽ പാവം ഭീമൻ പിെന്നന്തുെചയ്യും!.”



“കൗരവതലേയാേരാന്നുമുരുട്ടിയതപ്പേപ്പാൾ എണ്ണി കണ�
ക്കു തീർത്തതേല്ല? പാണ്ഡവർ അധികാരത്തിൽ കയറീട്ടു്
ആർെക്കന്തു പരാതി െകാടുത്താലാണു് ഇനി നിങ്ങൾക്കു്
പ്രേയാജനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിയുക്ത മഹാറാണി
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പീഡകർ ജീവിച്ചിരിപ്പുേണ്ടാ എന്നറിഞ്ഞിട്ടുേവേണാ
ൈലംഗിക ഇരകൾ നീതി േതടാൻ? െപണ്ണുടൽ മലിന�
െപ്പടുത്തിയ പീഢകനുേനെര ഭരണകൂടത്തിനു് പരാതി
െകാടുക്കാനുമുേണ്ടാ കാലാവധി? പതിമൂന്നു വർഷം കഴി�
ഞ്ഞതുെകാണ്ടു പരാതി കാലഹരണെപ്പടുേമാ? പീഡക�
കൗരവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുേണ്ടാ എന്നെതാരു സാേങ്കതിക
പ്രശ്നമേല്ല? അടിമത്തം അസാധുവായേപ്പാൾ പൗരാവ�
കാശം തിരിച്ചുകിട്ടിയ ഞാൻ പരാതി െകാടുത്താൽ, രാ�
ജാവു് ഭർത്താവാെണന്നെതാരു ‘ക്രമപ്രശ്ന’മായി ചൂണ്ടി�
ക്കാട്ടുേമാ? കൗരവർ ശരിക്കും മരിച്ചുേപാെയങ്കിൽ, പ്ര�
തിസ്ഥാനത്തു നിൽേക്കണ്ടതു് ൈപതൃകാവശികളേല്ല?
അേതാ, വിധവകൾക്കു് കൗരവസ്വത്തുമാത്രം മതി എന്നാ�
േണാ? ഇനി നിങ്ങൾ പറയും കൗരവരാജസ്ത്രീകെള കു�
ഴിെയാഴിപ്പിക്കാനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ തന്ത്രം മാത്രമാണു്
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ അേന്വഷണം േവണെമന്ന പാഞ്ചാ�
ലിയുെട പരാതിെയന്നു്!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/09

“അഭിമുഖസമയം രാവിെല ആയതുെകാണ്ടു് മന്ത്രാലയ�
ത്തിൽ േപാവാെത അന്തഃപുരത്തിൽ കാത്തിരിക്കാൻ
തുടങ്ങിയിട്ടു് േനരം കുറച്ചായി. പാറാവുകാരേനാടു് േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, മഹാരാജാവുൾെപ്പെട മുതിർന്ന മൂന്നു
പാണ്ഡവരും കുറച്ചുകാലമായി താമസം നിങ്ങൾെക്കാപ്പ�
മല്ല. െഞട്ടിേപ്പായി. കാരണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വനജീവിതം തിരെഞ്ഞടുത്തു
രാജവസതിെയാഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, കുരുവംശാധിപെന്റ പര�
മ്പരാഗത ഔേദ്യാഗികമന്ദിരം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു േശഷം
ഒഴിവുവന്നു. അതു് കുരുേക്ഷത്ര രണനായകൻ ദുേര്യാധന�
െന്റ സ്മൃതിയിടമാക്കണെമന്നു കൗരവരാജ വിധവകൾ നി�
േവദനം തന്നു. ൈപതൃകെകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പിടിവി�
ടും മുമ്പു് ഞാെനാരു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനും
മുതിർന്ന മറ്റു രണ്ടു പാണ്ഡവരും ഉടൻ താമസം അേങ്ങാ�
ട്ടു മാറ്റുക. നരച്ചുനീണ്ട മുടിയും താടിയുമായി ആ മൂന്നു പാ�
ണ്ഡവർ എനിെക്കാപ്പം അന്തഃ പുരത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന�
തു് ഞാൻ സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ ദുഷ്ടലാ�
േക്കാെട തൽപ്പരകക്ഷികൾ നിർമ്മിതവാർത്ത പ്രചരി�
പ്പിക്കാനിടയുണ്ടു്. നിങ്ങൾ അതിെലാന്നും വീണുേപാവരു�
തു് ‘പാഞ്ചാലിയുെട അന്തഃപുരം കണ്ടാെലാരു വൃദ്ധസദ�
നം േപാലുണ്ടേല്ലാ’ എന്നു് ദ്വാരകയിൽ നിന്നു് വിരുന്നിനു
വന്ന സത്യഭാമ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ കരളിൽ െകാത്തി, നി�
േഷധിക്കുന്നില്ല. ഇളമുറ മാദ്രീമക്കൾ നകുലനും സഹേദവ�
നും രാപ്പകൽ എനിക്കിേപ്പാൾ കൂട്ടുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തി�
െല ആേരാഗ്യ ശുശ്രൂഷകരായ അശ്വിനിേദവതകളുെട
സന്തതികൾ രൂപഭാവങ്ങെളാെക്ക ഇന്നും യുവത്വം പ്ര�
സരിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്നറിയാമേല്ലാ. േചാദിക്കാെത കല്യാ�
ണസൗഗന്ധികം െകാണ്ടുവരാൻ രണ്ടുവഴിക്കു പുറെപ്പട്ടി�
റങ്ങിയ ഇരുവരും ഓടിക്കിതെച്ചത്തും മുമ്പു് ഞാെനാന്നു
കുളിെച്ചാരുങ്ങെട്ട. വയസ്സു െചന്ന കുന്തിപുത്രന്മാർ കൗ�
ശലത്തിൽ കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ടേതാെട യുവനകുലനും
സഹേദവനും എനിക്കു് കളിക്കൂട്ടുകാരായി!.”

“അരമന സമുച്ചയം ദുേര്യാധനഭാര്യക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടു�
ത്തേപ്പാൾ മറ്റു െകൗരവവധുക്കൾ വസ്തുൈകമാറ്റത്തിെന്ന�
തിെര മിണ്ടിയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആണുങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലും, വിധവകൾ അനാ�
ഥരാവാതിരിക്കാൻ േവെറ നിയമവഴിയിെല്ലന്നു കൂട്ടുകു�
ടുംബ രഹസ്യേയാഗത്തിൽ േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ ദുേര്യാ�
ധനനു് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു് ആശയവിനിമയ മികവിൽ
ശ്രേദ്ധയമായ ദൃഷ്ടാന്തം. െകാച്ചുനാൾ മുതൽ പഠിപ്പിച്ചതി�
െന്റ സദ്ഫലം. ബലരാമനും േദ്രാണരും ൈസനികതന്ത്ര
ൈനപുണ്യവികസനത്തിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ
നൂറു കൗരവെരയും നൂറുനൂറായിരം എതിർപ്പുകെളയും
നിർവീര്യമാക്കി തന്നിഷ്ടം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സർഗ്ഗൈവ�
ഭവം-അതാണവെന്റ െപരുമ!.”
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“ദുശ്ശകുനെമന്നു ഭീമൻ വിേശഷിപ്പിച്ച ദുേര്യാധന വിധവ�
യുമായി നിങ്ങൾ രഹസ്യസംഭാഷണം െചയ്തതു് അഭ്യൂഹ�
ങ്ങൾക്കു് വഴിവച്ചേല്ലാ. എന്തുപറ്റി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാണാൻ വന്ന വിധവക്കു പറയാനുള്ളതു് േകട്ടു എന്ന�
തു് ലജ്ജിേക്കണ്ട ഒന്നാേണാ? വനവാസത്തിനു േപാവു�
േമ്പാൾ, എെന്റ അടിമത്തം മാത്രം ഉടനടി പിൻവലിച്ചു
പൗരാവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തന്ന ദുേര്യാധനാജ്ഞ,
കൗരവദൂതനിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുത്തു പാണ്ഡവർ രഹസ്യ�
മായി നശിപ്പിച്ചതു് െകാണ്ടാണു് പത്തുപതിമൂന്നു െകാല്ലം
എനിക്കു് നരകിേക്കണ്ടിവന്നെതന്നു ദുേര്യാധനവിധവ
ആധികാരിക വിശദാംശങ്ങേളാെട അറിയിക്കുകയായിരു�
ന്നു. പാണ്ഡവരുെട കീഴിൽ മനുഷ്യത്വഹീനമായ ജീവിതം
നയിേക്കണ്ടിവന്ന പതിമൂന്നു വർഷങ്ങെള കുറിച്ചൽപ്പം
ൈവകാരികതേയാെട ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചതാേണാ
കുതിരപ്പന്തികെള വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്നതു്?”

“ജനിച്ചതും, െകൗമാരം വെര വളർന്നതുെമാെക്ക ഇതു�
േപാെലാരു െകാടും കാട്ടിലേല്ല? േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നു�
േമ്പാൾ കയ്യിട്ടുവാരാൻ അന്നും ഉണ്ടായിരുേന്നാ തിന്നാ�
െലാടുങ്ങാത്ത ഭക്ഷണപാത്രം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു മലങ്കാറ്റിൽ തണുപ്പു് പടർന്ന പ്രഭാതം, വനാന്തര
ആശ്രമം, വ്യാഴവട്ടക്കാല ജീവിതം.

“സന്ധ്യയായാൽ അമ്മയും മാദ്രിയും ഉടുെത്താരുങ്ങി പുറ�
ത്തു േപാവും. പിെന്ന ൈവകും തളർന്നു തിരിച്ചു വരാൻ.
മധുരഭക്ഷണം ഇലെപ്പാതി നിറെയ കയ്യിലുണ്ടാവും. ചില�
േപ്പാൾ കാണാം പട്ടും െപാന്നും. ആകാശചാരികളുമായി
ദാമ്പേത്യതരബന്ധമില്ലാെത ആയുഷ്കാല ജീവിതം സുഖ�
മാവിെല്ലന്നു ഇടെക്കാെക്ക അവർ കവിളിൽ വിരൽ കു�
ത്തി േമൽേപ്പാട്ടുേനാക്കി പറയും. “ശരിയാണു്, നീ പറയു�
ന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടു്”, പായിൽ ചുരുണ്ടു് കിടന്നു ശ്വാസം
മുട്ടുന്ന അച്ഛനും സമ്മതിക്കും.”

“സ്ത്രീപീഡനത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമാേയാ ഹസ്തിനപുരി?”, ചൂ�
താട്ടസഭയിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ഉടുതുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ േനാ�
ക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. ജാ�
ലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, തല താഴ്ത്തി വനവാസ�
ത്തിനുേപാവുന്ന നഗ്നപാദ പാഞ്ചാലിെയയും അേഞ്ചാളം
പാണ്ഡവെരയും.

“ഒരടിമെപ്പണ്ണിെന്റ അടിവസ്ത്രത്തിലൂന്നി നിങ്ങൾ ഐതി�
ഹാസികമാെയാരു അധികാരൈക്കമാറ്റെത്ത അവേഹ�
ളിച്ചേല്ലാ!. ഒരു തുള്ളി േചാര വീഴ്ത്താെത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്ര�
വർത്തിെയ ഞങ്ങൾ നീക്കിയതു് ഈ നിലത്തു ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്നേല്ല? ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടാ�
യേപ്പാൾ അഴിഞ്ഞുവീണ അടിവസ്ത്രെത്ത ‘പീഡനാവശി�
ഷ്ട’െമെന്നാെക്ക െപാലിപ്പിക്കാൻ ആയിരുേന്നാ നിങ്ങൾ
തക്ഷശിലയിൽ േപായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം േനടിയതു്?
സ്ത്രീവിരുദ്ധമാേണാ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരുവംശം? സ്വർ�
ഗ്ഗരാജ്യത്തിെല ദാസിയായ ഗംഗ മുതൽ യമുനയിൽ മീൻ
പിടിക്കുന്ന സത്യവതി വെര, കാശിരാജകുമാരി അംബിക
മുതൽ അവിഹിതരതിയിൽ മാതൃത്വം സ്ഥാപിെച്ചടുത്ത കു�
ന്തി വെര, കുരുവംശത്തിെല ൈവവിധ്യമാർന്ന ധീര സ്ത്രീ
രൂപങ്ങൾ അേശഷം അടിയറവു വച്ചിട്ടില്ല ആണധികാ�
രഗർവ്വിനു മുമ്പിൽ എന്നു് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു. അനുജെന്റ ഭാര്യെയ തട്ടി�
െയടുത്തു പായക്കൂട്ടാക്കിയ യുധിഷ്ഠെനവിെട, അനുജന്മാ�
രുെട ഭാര്യമാെര രാജമാതാ എന്നഭിസംേബാധന െചയ്യു�
ന്ന ദുേര്യാധനൻ എവിെട. ഒരു ചുവർ വിഷവാർത്താനിർ�
മ്മിതിക്കു േവണ്ടി ഒന്നും നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുതു്”
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“നിഷ്ക്രിയപാണ്ഡവർ? നിശ്ശബ്ദ പാണ്ഡവർ! െപരുമഴ െപ�
യ്തേപ്പാേഴക്കും, ചടഞ്ഞുകൂടി ചുവർ ചാരി ധ്യാനത്തിലാ�
േയാ പാവംപാണ്ഡവർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
കുതിെച്ചാഴുകുന്ന േതാട്ടിൽ നിന്നു് ഭീതിതശബ്ദം ഉയർന്ന
ഇരുണ്ട അപരാഹ്നം.

“തലക്കുപിന്നിൽ ൈകപ്പത്തികൾ േചർത്തിരിപ്പുണ്ടേല്ലാ,
അതു് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകാണരുതു്. ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപു�
രിയിെല കൗരവതമ്പുരാക്കന്മാർ കാറ്റുെകാള്ളുന്ന െകാ�
ട്ടാരമട്ടുപ്പാവിെനക്കാൾ പ്രാമാണ്യതയുണ്ടതിെനന്നു പറ�
ഞ്ഞതു്, േവെറ ആരുമല്ല കണ്ടാെലാരു നാണംകുണുങ്ങി�
യായ മാദ്രീപുത്രൻ സഹേദവനാണു്. വരാനിരിക്കുന്ന കാ�
ര്യങ്ങൾ പൂർവ്വനിശ്ചിതമാെണന്നും, പ്രേത്യക മാനസികാ�
വസ്ഥയിൽ ഭാവി പ്രവചിക്കാെമന്നും നിഷ്കളങ്കമായി െത�
ളിയിച്ച സഹേദവൻ ഇത്തവണ ഞങ്ങേളാടാവശ്യെപ്പട്ടു,
“മലമടക്കുകളിെല ഈ കാട്ടുകുടിലിെന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
േകന്ദ്രബിന്ദുവായി സങ്കൽപ്പിച്ചുേവണം ഓേരാ നിമിഷവും
ശത്രുസംഹാരത്തിേലർെപ്പടാൻ. അതു ഞങ്ങേളറ്റു പിടി�
ച്ചേപ്പാൾ എന്തുണ്ടായി എേന്നാ? ഞങ്ങളിേപ്പാൾ സ്വപ്ന�
േലാകത്തിെല മുടിചൂടിയമന്നന്മാെരന്ന പദവിയിൽ നീ�
തിപതികൾ!. ഞാനിന്നുച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള കുറ്റകൃത്യ വിചാ�
രണയിൽ രണ്ടു കൗരവർക്കു ‘വധശിക്ഷ’ നൽകി. ഇനി
നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പാണ്ഡവേരാടു് േചാദിച്ചറിയൂ, മഴ
തുടങ്ങിയേശഷം നീതിന്യായസഭയിൽ എത്ര കൗരവെര
നിർത്തിെപ്പാരിച്ചു?”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/12

“നവവധുെവന്ന നിലയിൽ കണ്ട പഴയ ഹസ്തിനപുരി
ഇേപ്പാഴുമുേണ്ടാ മനസ്സിൽ? അേതാ, കാൽ നൂറ്റാണ്ടി�
ലിന്നിടയിൽ മാറിമറഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാളവണ്ടികളിൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന ധാന്യച്ചാക്കുകൾ
െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിേനാടു് േചർന്ന കലവറകളിൽ അട്ടി�
യട്ടിയായിടുന്നതാെണെന്റ ആദ്യ ഓർമ്മ. ഗംഗക്കും യമു�
നക്കുമിടയിെല കാർഷിക സംസ്കാരം എെന്തന്നെതെന്ന
പഠിപ്പിച്ചു. കറവ വറ്റിയ മാടുകെള ക്ഷീരകർഷകർ േകാ�
ട്ടക്കകെത്ത ഊട്ടുപുരേയാടു് േചർന്ന അറവുശാലയിൽ
െകാണ്ടുവരുന്നതും മറന്നിട്ടില്ല. കൗരവർ ആർപ്പു വിളി�
ച്ചാണു് മാടുകെള സ്വാഗതം െചയ്യുക. മണിക്കൂറുകൾക്കു�
ള്ളിൽ അറത്തു കുടലും െതാലിയും നീക്കി പ്രിയമാംസാ�
ഹാരമായി തയ്യാറാക്കുന്നതും ഏകീകൃത മനുഷ്യപ്രയത്ന�
ത്തിെന്റ മഹനീയദൃശ്യം. ഇേന്നാ! ഒഴിഞ്ഞ ഊട്ടുപുരയി�
േലക്കു ഇടയ്ക്കിെട എത്തിേനാക്കി പാണ്ഡവർ, എെന്ന കാ�
ണുേമ്പാൾ മുഖം താഴ്ത്തി, നടക്കുന്നതാണു് പതിവു കാഴ്ച. കൂ�
ട്ടു കുടുംബസ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാൻ കായികബലം േവ�
ണെമന്നു് ഏതു അഭിശപ്തമുഹൂർത്തത്തിലാവാം തീരുമാ�
നത്തിെലത്തിയെതന്നു മുട്ടുകുത്തി വിധാതാവിേനാടു് നാ�
െമാെക്ക േചാദിക്കുന്ന ആസുരകാലം. ഭരണകൂടം ഓേരാ
പൗരനും അക്ഷയപാത്രം സമ്മാനിക്കണെമന്നു ചാർവാ�
കൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന കാലപ്പകർച്ച!.”

“പിതൃസ്വരൂപങ്ങേളാെടാന്നും േയാജിച്ചുേപാവിെല്ലന്നാണ�
േല്ലാ വിലയിരുത്തൽ. ഭീഷ്മർ, േദ്രാണർ, കൃപർ, അരമന�
യിൽ ശക്തസാന്നിധ്യങ്ങളായ ആരുമായും ൈമത്രിയില്ലാ�
ത്ത നിങ്ങെളെയങ്ങെന ദുേര്യാധനൻ പങ്കാളിയാക്കി?”
ഇനി ഞാെനാഴുകെട്ട എന്ന പുഴപുനർജ്ജീവനയജ്ഞ�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു വീടണയുകയായിരുന്ന കർണ്ണേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േതേരാടിക്കുന്ന സൂതവംശജനാണു് അച്ഛൻ എന്ന െപാ�
തുേബാധം ഓർമ്മവച്ചനാൾ മുതൽ എന്നിലുണർത്തിയ
അപകർഷതാേബാധത്തിൽ നിെന്നെന്ന ദുേര്യാധനൻ
ഉയർത്തിയതു്, മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും എത്തിച്ചായിരുന്നി�
ല്ല അംഗ രാജ്യത്തിെല രാജാവായി വാഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു
എന്ന അനുഭവം എെന്ന വികാരതരളിതനാക്കുന്നുണ്ടു്.
അതവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ‘െകാട്ടാരമാടമ്പിക’ളുെട മു�
മ്പിൽ െചയ്ത പ്രഹസനമായിരുന്നു. അതവരുെട വായട�
പ്പിച്ചു. കുതിരച്ചാണകം മണക്കുന്ന കർണ്ണൻ തിരുവസ്ത്ര�
വും ധരിക്കുന്നുേവാ എന്നായിരുന്നു ജാള ്യതയിൽ വിരൽ
കടിക്കുന്ന ഭീമെന്റ വിസ്മയം. എന്നാൽ അവർക്കുേണ്ടാ
വാസ്തവം അറിയുന്നു! എെന്റ ബീജദാതാെവത്ര മുന്തിയ
ഇനം ആകാശചാരി. അഭയാർത്ഥികളായി മുട്ടിൽ ഇഴ�
ഞ്ഞു വന്ന പാണ്ഡവർ കൗരവദൗർബല്യം മുതെലടുത്തു
അധിനിേവശത്തിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ പിന്തുണ െകാടു�
ത്ത യാഥാസ്ഥിതിക സഭാപതികെളയുമായിരുന്നു പിൽ�
ക്കാലത്തു ഞാൻ ഏറ്റുമുേട്ടണ്ടതു് മറ്റു െതാണ്ണൂറ്റി എേട്ടാ�
ളം കൗരവെര അധികാര ഇളവനുവദിക്കാെത, ‘കൂട്ടാ�
ളി’കളായി നിലനിർത്തുന്നതിെനാപ്പം, ‘മാടമ്പി ഹസ്തി�
നപുരി’യുെട മടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചു ഇടെക്കാന്നു വിറപ്പി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ േപാരാളിദുേര്യാധനൻ തെന്നയാണു്,
വയസ്സിൽ താെഴെയങ്കിലും, തലെതാട്ടപ്പൻ. പാണ്ഡവെര
ചൂണ്ടി ‘ശത്രു’ എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ, ശത്രു അർഹിക്കുന്ന
ശത്രുത എന്നിൽ കത്തിപ്പടരുകയായി. അതാണു് കർണ്ണ�
െന്റ കർണ്ണത്വം!.”

“യുധിഷ്ഠിരനും നിങ്ങളും മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിടപ്പറ�
യിൽ ഇടിച്ചുകയറിയ അവിേവകത്തിനു അർജ്ജുനൻ
വില െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു എെന്നാെക്ക സൂതന്മാർ പാ�
ടുന്നതു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ പതിവുകാഴ്ചയാണു്. പെക്ഷ
ദുേര്യാധനൻ പാഞ്ചാലിയുെട കിടപ്പറയിലിരിക്കുേമ്പാൾ
ഇടിച്ചുകയറിയ ഭീമൻ ദുരർത്ഥം വെച്ചേന്താ പറഞ്ഞു
എന്നതു് െകട്ടുകഥ േപാെല േതാന്നി. വസ്തുതെയന്താ�
ണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രം പ്രണയപദങ്ങൾ പുലമ്പുന്ന എന്നു്
തിരുത്തി േവണം ആ സംഭവം ഓർമ്മിക്കാൻ. ഹസ്തിന�
പുരി നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ കഴി�
യുന്ന മധുവിധു കാലം. േക്ഷമാേന്വഷണത്തിനു മധുരവു�
മായി വന്ന ദുേര്യാധനൻ വീട്ടിൽ പാണ്ഡവർ ആരുമിെല്ല�
ന്നറിഞ്ഞു േപാവാൻ ഒരുങ്ങി. വരാൻ േനരമായി എന്നു്
പറഞ്ഞു െകാണ്ടവെന ഉപചാരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ,
കിടപ്പറജാലകത്തിലൂെട കാണുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങൾ േനാ�
ക്കി കിടക്കയിലവൻ മതിമറന്നിരുന്നു. ശന്തനുവിെന്റ പ്ര�
ണയ വധുവായി വന്ന സത്യവതി കുറച്ചുകാലം ഈ മന്ദി�
രത്തിലായിരുന്നു താമസം. മരക്കൂട്ടങ്ങൾ സത്യവതി നട്ടു�
വളർത്തിയവെയന്നു ഉദ്യാനപാലകർ. പാലും പഴവുമാ�
യി ഞാൻ വന്നേപ്പാൾ, ലിംഗേഭദമില്ലാത്ത അടിയുടുപ്പു�
കൾ ചിതറിക്കിടന്ന കിടക്കയിൽ ദുേര്യാധനെന കണ്ടു
നില െതറ്റി വീഴാൻ േപായ എെന്നയേപ്പാൾ കമനീയമാ�
െയാരു കായികക്ഷമതേയാെട ദുേര്യാധനൻ വാരിേക്കാ�
രി പിടിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, എന്തു് സംഭവിക്കുമായിരു�
ന്നു എേന്നാ? എന്തും! അതിേലെറ എെന്ന നടുക്കിയതു്,
കൃത്യം ആ േനരത്തു ഭീമൻ കിടപ്പറയിൽ ഇടിച്ചുകടന്നതാ�
ണു്. ദുേര്യാധന കരവലയത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നതാണു്
ഭീമെന െചാടിപ്പിച്ചതു് ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ. സംഭ�
വിച്ചതാേണാ ഭീമ ദുേര്യാധന ശത്രുതയുെടയും പ്രതികാര�
ദാഹത്തിെന്റയും ബീജാവാപം?”
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“ദുേര്യാധനൻ ഭീമെന അപമാനിച്ചു എന്ന ആേരാപണ�
ത്തിെലത്ര കാര്യമുണ്ടു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തിനുേശഷം പാണ്ഡവർ ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇടേവള.

“അരക്കില്ലം കത്തിച്ചതിനും ബകെന െകാന്നതിനും
അന്യായമായി അനുകമ്പയും അനുേമാദനവും േനടിയ�
വനാണു് ഭീമൻ. അതു് വിടാം. രാജാവിെന്റ കിണറിൽ
അർദ്ധരാത്രി പാമ്പിെന നിേക്ഷപിച്ചു, േനരം െവളുത്ത�
േപ്പാൾ സംശയകരമായ രീതിയിൽ ആെളക്കൂട്ടി, അനു�
മതി േചാദിക്കാെത, കിണറിലിറങ്ങിയതിനു അനുേമാദ�
നം േവേണാ നടപടി േവേണാ? പാമ്പിെന കഴുത്തിൽ
പിടിച്ചുയർന്ന ഭീമനു് കയറാൻ ബലമുള്ള കയർ ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ നിർമ്മിച്ചവെനയാണു് ഞങ്ങൾ അനുേമാ�
ദിക്കുക. കൂടുതൽ കയർ വാങ്ങി ൈനപുണ്യെത്ത േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കും. ഭാവിയിെലാരാവശ്യം വന്നാൽ, പാണ്ഡ�
വെരന്ന ‘അനധികൃത കുടിേയറ്റ’ക്കാെര സമൂഹത്തിൽ
നിന്നു് അകറ്റിനിർത്തി, അമർച്ച െചയ്യാൻ, ഭീമൻ തൂങ്ങി�
യാടിയിട്ടും െപാട്ടാത്ത കയർ ഉപകരിക്കും. അരമനയിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറി, ഔഷധ ഗുണമുള്ള കിണർജലം മലിന�
െപ്പടുത്തിയ കുറ്റത്തിനു് നടപടി േനരിടാൻ ഭീമൻ ബാധ്യ�
സ്ഥൻ. പാണ്ഡവർ എെന്നാരു കുടുംബനാമം തട്ടിക്കൂട്ടി�
െയടുത്തു കുരുവംശസ്വത്തിൽ ഓഹരിേചാദിച്ചുവന്ന കൗ�
േന്തയെര നിയമത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരാേമാെയ�
ന്നു േനാക്കെട്ട. ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ തുടർന്നും ‘അധി�
നിേവശ’ക്കാർക്കു പിന്തുണയുമായി ‘പ്രബുദ്ധ െപാതു�
സമൂഹ’ത്തിെന്റ വക്താക്കളാവാൻ തെന്ന നിശ്ചയിച്ചു
അെല്ല?”

“ആദിവാസികുട്ടികളുെട സഹായേത്താെട പാഞ്ചാലിയു�
െട ചരമശുശ്രൂഷയും ശവമടക്കും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മല
കയറിവന്നതു് െവറുെതയായില്ല!”, നീെരാഴുക്കിനരിെക
വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക “ഇനി കുഴഞ്ഞുവീേഴണ്ടതു് നിങ്ങളേല്ല?”

“ആരാദ്യം വീഴും എന്നേന്വഷിക്കാൻ ആയാസെപ്പേടണ്ട
കാര്യമില്ല. മുപ്പത്തിയാറു വർഷം ജീവിച്ച െകാട്ടാരത്തിൽ
നിന്നു് പടിയിറങ്ങി നീങ്ങുേമ്പാൾ, മരണ ഗീതങ്ങൾ പാ�
ടിയാണു് ജനം യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞതു് ‘വധശിക്ഷ’ക്കു്
വിധിക്കെപ്പെട്ടങ്കിലും, തലെവട്ടുന്ന ദിവസം അറിയാത്ത�
തുെകാണ്ടു് ഭിക്ഷാടകെര േപാെല നടന്നും വിശ്രമിച്ചും
അടിവച്ചു മലകയറി അന്ത്യയാത്രയിൽ മുേന്നറുകയാണു്.
ഞങ്ങൾ ഒെന്നാന്നാേയാ ഒരുമിേച്ചാ വീഴുേമ്പാൾ, ഉേപ�
ക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ഭൗതികശരീരങ്ങെള പ്രകൃതിയുെട പ്രതി�
ഭാസങ്ങൾക്കു വിടൂ.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/14

“ഈറനുടുത്തു കയറുേമ്പാൾ, കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു നിങ്ങേളാെട�
േന്താ ദുേര്യാധനൻ െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന േപാെല േതാ�
ന്നി. എന്തായിരുന്നു, ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യാേന്വ�
ഷിയായി േപാവുന്ന പ്രണയിനിക്കവൻ നൽകിയ ആശം�
സാെമാഴി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദി�
ച്ചു. കാടുകത്തിക്കാൻ കുടിേയറ്റ പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി
വിട്ടിറങ്ങുന്ന പ്രഭാതം.

“നൂറു നൂറായിരം ജീവേകാശങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് പ്രകൃതി
ഈ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു നിനെക്കെന്ന േപാ�
െല എനിക്കുമറിയാം. എന്നാൽ ആ േകാശങ്ങളിൽ ഒന്നി�
െനങ്കിലും അറിയുേമാ, ഉടലിെന്റ ഉടമ പാഞ്ചാലി യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ ആരാെണന്നു്? അതറിയുന്നതു ഒരുപെക്ഷ
ഞാൻ മാത്രം. അങ്ങെന എേന്താ മധുേരാദാരമായി ഉപ�
ചാരം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു േതരിൽ കയറി അവൻ േപാ�
െയങ്കിലും, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതു് വാരിപ്പുണർന്ന ൈകകളാ�
യിരുന്നില്ല, നിറയുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു!.”

“മെറ്റാരു പാണ്ഡവഭാര്യയിൽ നിന്നും െവല്ലുവിളി േനരി�
ടാെത, മുപ്പത്തിയാറു വർഷം നിങ്ങൾ മഹാറാണിപദ�
വി വഹിച്ചു. അന്തിമപദയാത്രക്കു് അന്തഃപുരം വിട്ടിറങ്ങു�
േമ്പാൾ, സ്വന്തെമന്നിക്കാലവും കരുതിയ സ്ഥാവരങ്ങളും
ജംഗമങ്ങളും എന്തു് െചയ്യാനാണു് ഭാവം?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചു ആൺമക്കളും, പാണ്ഡവരുെട പിടിപ്പുേകടു െകാ�
െണ്ടന്നറിയുന്നു, െകാല്ലെപ്പട്ട സ്ഥിതിക്കു് എനിക്കനന്തരാ�
വകാശികൾ ഇല്ല. അച്ഛനും സേഹാദരന്മാരും കൗരവ
പാണ്ഡവ സ്വത്തുതർക്കത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു. ഭർ�
ത്താക്കളിൽ മൂന്നാമനായ അർജ്ജുനൻ അവിഹിതബ�
ന്ധ നിർമ്മിതിയിൽ ഒന്നാമനായി. ദ്വാരകസ്വേദശി സു�
ഭദ്രെയ വിവാഹം കഴിേക്കണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആ
ഹ്രസ്വകാലബന്ധത്തിലുണ്ടായ അഭിമന്യുവിനു്, വിരാട�
രാജകുമാരിയിൽ ജനിച്ച പരീക്ഷിത്തു് എനിെക്കാരകന്ന
ബന്ധു. േസ്നഹവാത്സല്യങ്ങൾ േതാന്നാത്ത ഒരാൾ എന്തി�
നു ഞാനിത്രയും കാലം േമാഹിച്ചും വിലേപശിയും സ്വന്ത�
മാക്കിയ സ്വത്തുക്കളുെട അവകാശിയാവണം? എല്ലാം
പുതുതലമുറ കൗരവക്കുട്ടികൾക്കായി ഒസ്യത്തിൽ ഞാൻ
ഇന്നെല കെയ്യാപ്പിട്ടു!.”



⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/15

“കുടുംബനാമം തുണയാേയാ? അേതാ വിനേയാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭൂവാസികളല്ല പിതൃക്കൾ എന്നു് കുന്തിയും മാദ്രിയും പറ�
ഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് കാര്യമുേണ്ടാ? ൈവവിധ്യബീജ സമ്പാ�
ദനത്തിനുള്ള ദാമ്പത്യസാഹചര്യം അറിയാൻ ആകാം�
ക്ഷ കാണിക്കുന്നവേരാെടത്ര ഉച്ചത്തിൽ സത്യം െവട്ടിത്തു�
റന്നു പറയും? കായികക്ഷമതയില്ലാത്ത ഭർത്താവിെന
േനാക്കു കുത്തിയാക്കി രണ്ടു രാജസ്ത്രീകൾ, മുടിയിൽ പൂ ചൂ�
ടി പ്രേലാഭനമന്ത്രവുമായി ആൺേവട്ടക്കു് ഇറങ്ങിത്തിരി�
ക്കുന്ന കാഴ്ച, ഭാവനയിൽ കണ്ടേപ്പാെഴാെക്ക, ലജ്ജയിൽ
മുഖം മുങ്ങി. ദാമ്പത്യത്തിനുേശഷം, പരിചയെപ്പടാൻ സ്വാ�
ഭാവികമായി പാഞ്ചാലി േചാദിക്കാവുന്ന കുടുംബ വിവര�
ങ്ങൾ തടയാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി. ‘പാഞ്ചാല�
നല്ല എെന്റ ബീജദാതാവു്, യാഗാഗ്നിയിൽ, വളർച്ചെയ�
ത്തിയ െപണ്ണുടേലാെട ഉയർന്നു വന്ന േദവ സ്ത്രീയാണു്
ഞാൻ” എന്നു് സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ‘പാണ്ഡു�
വല്ല ഞങ്ങളുെട പിതാവ് ’ എന്നു് സമാന േബാധേത്താ�
െട എങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഐക്യെപ്പടും? െപാതു സ്വീകാര്യ�
തയുള്ള ൈപതൃകപദാവലിയിൽ, ഞങ്ങെളങ്ങെന പാ�
ണ്ഡവർ ആയി എന്നു് നിർല്ലജ്ജം വിശദീകരിേക്കണ്ടി
വന്നേപ്പാെഴാെക്ക, കർണ്ണൻ േനരിട്ട അസ്തിത്വ അവേഹ�
ളനം ഞങ്ങളും േനരിട്ടു. ‘ഒരു പെക്ഷ കൂടുതൽ’ എന്നതി�
നു് കാരണം ഉണ്ടു്. േശ്രാതാക്കൾ കർണ്ണേനാടു് കരുണ
കാട്ടി. ഞങ്ങേളാടു് ഒറ്റെക്കാറ്റക്കു് വിവരം േതടിയതു് നി�
ന്ദിക്കാനായിരുന്നു. ആരാണു് നിങ്ങൾ എന്നു് അഭിമന്യു�
വിേനാടു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േചാദിക്കുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ
അർജ്ജുനെന്റ മകൻ അഭിമന്യു’ എന്നഭിമാനേത്താെട
പറഞ്ഞിരുന്ന മകേനാെടനിക്കു് അസൂയ േതാന്നി. ഞങ്ങ�
ളഞ്ചു േപർക്കു് ‘പാണ്ഡവർ’ എന്നെതാരു കുടുംബനാമമാ�
യിരുന്നില്ല കുറ്റസമ്മതത്തിനുള്ള പ്രതിക്കൂടായിരുന്നു.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/18

“അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന പാണ്ഡവക്കുട്ടികളുെട പൗര�
ത്വ അേപക്ഷ പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ അന്ധചക്രവർത്തി
ഓേരാ കുട്ടിയുെടയും മുഖം തേലാടി ‘അച്ഛൻ ആരാ?’
എന്നു് മൃദുവായി പിറുപിറുക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണ�
കൂടം ഇങ്ങെനയാേണാ മുൻ രാജാവു് പാണ്ഡുവിെന്റ പിൻ�
ഗാമികൾക്കു് പൗരത്വം പരിഗണിേക്കണ്ടതു്?”, െപാതു ഭര�
ണവകുപ്പിെന്റ നാമമാത്ര ചുമതല വഹിക്കുന്ന വിദുരേരാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഏകപത്നീവൃതക്കാരനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവപിതൃ�
ത്വെത്ത കുറിച്ചു്, സേഹാദരവിധവേയാടു വസ്തുതാപര�
മായ വിശദീകരണം േതടിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നേല്ല പറ�
യാനാവൂ? അേതാ, പാണ്ഡവ പിതൃത്വവിവരം കുന്തിയുെട
ൈലംഗികാവകാശെമന്ന നിലയിൽ രഹസ്യമായി പാ�
ലിക്കാൻ അവൾക്കു അവകാശമുണ്ടു്, അതിൽ നിങ്ങൾ
ൈക വേക്കണ്ട എന്നു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട േതാളിൽ തട്ടി
ഞാൻ താക്കീതു നൽകേണാ?”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/26

“എങ്ങെന ഓർമ്മിെച്ചടുക്കുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി�
െന്റ ആദ്യദിനം?”, ‘പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കുമുണ്ടു് ഭൂതാതുരത’
എന്ന പരമ്പരക്കായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വളർന്നതു കാട്ടിലായതുെകാണ്ടാവാം ഭീഷണിസാധ്യത.
കൗരവരടക്കം വലിെയാരാൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു ആദ്യദിന
ഗുരുകുലം. കുന്തി മുന്നറിയിപ്പു് തന്നിരുന്നു. കൗരവസാ�
ന്നിധ്യത്തിൽ വിവരാേന്വഷണവും കരുതേലാെട േവണം
േനരിടാൻ. കുന്തി വളർത്തമ്മ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അവ�
ളുെട നാമം എന്നും മഹത്വെപ്പടെട്ട! എന്തുേചാദിച്ചാലും,
െതറ്റായ വിവരേമ െകാടുക്കാവൂ എന്നതായിരുന്നു കുന്തി�
പാഠം. കൃപവിരൽ ആദ്യം ചൂണ്ടിയതു് യുധിഷ്ഠിരനു േന�
െര. ആരുെട മകനാണു് നീ എന്ന േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ
ഒന്നു് നടുങ്ങി എങ്കിലും, ൈകകൾ പിന്നിെലാളിപ്പിക്കാ�
െതയും േനാട്ടം ഗുരുമുഖത്തുറപ്പിച്ചും യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു:
“കാലൻ” െഞട്ടിെത്തറിച്ച കൗരവക്കുട്ടികൾ ബഹളം
വച്ചു് ഇരിപ്പിടം മാറി. പിെന്ന ഭീമനും അർജ്ജുനനും കുന്തി
പഠിപ്പിച്ചവിധം വ്യാജവിവരങ്ങൾ കൃപെര േബാധിപ്പിച്ചു.
അന്നുതുടങ്ങി കരയിലും െവള്ളത്തിലും കൗേന്തയർെക്ക�
തിെര കൗരവപടനീക്കം!.”

⋄ ⋄ ⋄ 2019/12/28

“പ്രണയിനിയിൽ നിന്നു പാരിേതാഷികങ്ങൾ േനടിയ ഭാ�
ഗ്യവാനാണു് നിങ്ങെളന്നു അസഹിഷ്ണുതേയാെട ഭീമൻ
പരാമർശിക്കുന്ന അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞേതയുള്ളൂ. പ്രായക്കൂ�
ടുതലുള്ള കൗേന്തയെര തഴഞ്ഞു മാദ്രിക്കുട്ടികെള ‘ആേളാ�
ഹരി’യിൽ കവിഞ്ഞു പ്രണയിനി ഓമനിച്ചു എന്നു് വ്യ�
ക്തം. അതുെകാെണ്ടാരു ഗുണമുണ്ടു്, അവളുെട വ്യക്തി�
ത്വ ന്യൂനത, അങ്ങെന ഒന്നുെണ്ടങ്കിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി
െവളിെപ്പടുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാേവണ്ടതാണു്. കാണാൻ
നന്നു്, പരിഷ്കൃത െപരുമാറ്റവുമറിയാം, ഒന്നിലധികം ഭർ�
ത്താക്കന്മാെര കൂട്ടിനുണ്ടു്, എന്നാൽ കൗേന്തയർ മൂന്നുേപ�
രും െപാതുെവ അവെള കുറിച്ചത്ര ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പു�
ലർത്താത്തതിനു് കാരണെമന്തായിരിക്കാം?” പാഞ്ചാ�
ലിയുെട മനഃസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയെപ്പടുന്ന
നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവപ്രണയാഭിലാഷങ്ങെള നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തു�
െന്നാരു ദാമ്പത്യൈശലി അവൾക്കുണ്ടു്. ആദ്യഭാര്യ പൂ�
ക്കാരെത്തരുവിൽ കഷ്ടെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നറിഞ്ഞിട്ടും. േപാ�
യി േക്ഷമമറിയാൻ യുധിഷ്ഠിരെന അനുവദിച്ചിെല്ലന്നെതാ�
രു വീഴ്ച. പാഞ്ചാലിയുെട മനഃസമ്മതം േചാദിക്കാെത ദ്വാ�
രകയിൽ േപായി അർജ്ജുനൻ സുഭദ്രെയ ഭാര്യയാക്കി
എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ, സുഭദ്രെയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
സ്വാഗതം െചയ്യാൻ പാഞ്ചാലി മടിച്ചു. കാട്ടാള സ്ത്രീകെള
ഭീമൻ കാമിച്ചു എന്നതിെന്റ േപരിൽ കൂെട കിടത്താൻ
പാഞ്ചാലി അറച്ചു എന്നതാണു് പരമാർത്ഥം. ബഹുസ്വര
ഇണകെള ഇരുൈകകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പാണ്ഡ�
വർക്കു് പാഞ്ചാലിയുെട ഇത്തരം വർഗീയ നിലപാടുണ്ടാ�
ക്കിയ മേനാവിഷമം െചറുതല്ല. കാരണം തിരക്കിയാൽ,
ഞങ്ങളുെട വാെമാഴിെയ പരിമിതെപ്പടുത്തി ക്ഷുദ്രവികാര�
പ്രകടനത്തിേലക്കു വഴിതുറക്കാനും അവൾക്കു മടിയില്ല.
അത്തരം പ്രവണതകളുെട ഇടുങ്ങിയ െപൺമനമാണ�
വൾ. നിർത്താം. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി
െചയ്തു തീർക്കാൻ എെന്ന ചുമതലെപ്പടുത്തിയിട്ടാണവൾ
നീന്താൻ േപായതു് ൈവകിയാൽ ഇന്നുരാത്രി പായക്കൂട്ടു്
നിേഷധിക്കുന്നതു് എനിക്കായിരിക്കും.”



െ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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